
VSE NAJBOLJŠE, SLOVENIJA! – Jutri bomo praznovali dan državnosti v spomin na 25. junij 1991, ko 
sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in 
neodvisnosti Slovenije, slavnostno razglašeni pa naslednji dan, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani. 
Letošnje praznovanje bo še posebej slovesno, saj od osamosvojitve države minevajo tri desetletja, kar 
je sicer kratko obdobje v zgodovini, a dokaj dolgo v človeškem življenju. Krški osnovnošolci Bruno, 
Jaka, Žan, Brina, Manca in Maša, ki so nam pred osamosvojitveno lipo na Trgu Matije Gubca v Krškem 
takole pozirali s slovenskima zastavama, so se rodili že globoko v času samostojne države, na katero 
so, kot pravijo, ponosni in ji skupaj z nami voščijo: vse najboljše!  Foto: Peter Pavlovič  
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Seji v obeh severnih občinah
SEVNICA, RADEČE – V včerajšnjem popoldnevu sta potekali 
seji občinskih svetov v obeh najbolj severnih posavskih obči-
nah, sevniški in radeški, na obeh so obravnavali po enajst točk 
dnevnega reda. Na sevniški seji so obravnavali odlok o spre-
membah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest 
v občini; odlok o občinskih cestah, javnih površinah in ureja-
nju prometa v občini; načrt ravnanja z občinskim nepremič-
nim premoženjem ter vzpostavitev grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena. Na radeški občinski seji so prisotni pris-
luhnili izvrševanju proračuna od januarja do maja; podali so 
mnenje k osnutku pokrajinske zakonodaje; obravnavali so in-
vesticijski projekt Po-Savski rečni turizem ter Posavje – digi-
talna regija prihodnosti; seznanili so se s predlogom letošnjih 
prejemnikov občinskih priznanj. Na obeh občinskih sejah so v 
zaključnem delu svetnice in svetniki lahko podali tudi pobu-
de, mnenja in vprašanja. Podrobneje seveda naslednjič.  S. R.
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Sinteza 2 dviguje prah
Družba Krka bo v Krškem na kompleksu, kjer že 
obratuje Sinteza 1, zgradila še »dvojko« s pripa-
dajočimi objekti, s čimer se bo proizvodna zmo-
gljivost sinteze aktivnih farmacevtskih učinkovin s 
kemijskimi postopki z obstoječih 30 ton povečala 
kar na 180 ton na leto, posledično pa se bodo po-
večale tudi emisije v zrak in vodo. 

Stran 3

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 15. julija.

Tečaj CPP – B kategorija

Krško, 29. 7. 2021, ob 15:00

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Dnevi osamosvajanja 
v Posavju

30. rojstnemu dnevu naše države posvečamo 
posebne tematske strani, na katerih skozi po-
govor s častnim predsednikom krškega veteran-
skega združenja Zdenkom Moharjem, spomine 
novinarja RTV Slovenija Gorana Rovana, zgod-
bo dolgoletne sekretarke ZPM Krško Vide Ban 
o černobilskih otrocih, knjigo Mitje Teropšiča o 
posavskih teritorialcih ter tudi izjave starejših in 
mlajših Posavk in Posavcev odstiramo spomine 
na osamosvojitveni čas v Posavju.

Strani 13–19
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V nadaljevanju je minister 
Zdravko Počivalšek obiskal 
podjetji TPV in Kovis v IPC 
Brezina ter si ogledal primer 
dobre prakse na področju tu-
rizma, Terme Paradiso v Do-
bovi. Na okrogli mizi je pod-
jetnike seznanil s podatkom, 
da bodo za podjetja, ki bodo 
izpolnjevala pogoje, na voljo 
sredstva v višini 30 milijonov 
evrov. Minister je optimističen, 
saj je slovensko gospodarstvo 
kljub vsemu v dobri formi, fi-
nance so stabilne in na voljo bo 
pet različnih fondov za pomoč 
gospodarstvu. Gospodarstve-
nike je povabil k sodelovanju 
pri oblikovanju javnih razpisov 
in definiranju področij, kamor 
bo treba usmeriti sredstva za 
vlaganja. Poudaril je pomen 
enakomerne razvitosti celot-
ne države, cilj države mora 
biti enaka kakovost in dosto-
pnost storitev ne glede na to, v 
katerem delu države državlja-
ni živijo. Kot je dejal minister, 
je treba v obmejnih območjih 
spodbujati in omogočiti pogo-
je za uspešno in stabilno go-
spodarstvo, ki je temelj razvoja 
in ohranjanja dobre kakovo-
sti življenja. V izjavi za medi-
je na vhodu v tovarno podjetja 
TPV Automotive je Počivalšek 

Denar tudi za podjetnike ob meji
BREŽICE, BREZINA – 18. junija je občino Brežice obiskal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravko Počivalšek. Udeležil se je okrogle mize, na kateri je z županom Občine Brežice Ivanom Molanom in 
s predstavniki najprodornejših podjetnikov iz občine Brežice razpravljal o aktualnih razmerah na podro-
čju gospodarstva. 

najprej omenil, da se je z go-
spodarstveniki iz občine Bre-
žice pogovarjal o aktualni 
gospodarski situaciji, predis-
kutirali so tudi ukrepe vlade 
in kritično ocenili posamezna 
dejanja tako enih kot drugih. 
Počivalšek je izrazil veselje, da 
so na koncu prišli do zaključ-
ka, da so bili ukrepi vlade v 
lanskem letu hitri in efektivni 
predvsem z vidika ohranjanja 
delovnih mest in podjetij. De-
jal je, da je obiskal dve »izjem-
ni« podjetji, TPV in Kovis, ki ju 
je sicer obiskal že večkrat. Tok-
rat je njegov obisk sovpadal z 
razvojnimi projekti, ki so jih s 
strani vlade oz. gospodarske-

ga ministrstva podprli. »Lahko 
rečem, da sem po obisku obeh 
podjetij navdušen nad tem, kar 
sem videl, ker so vsa sredstva 
ministrstva vložena v podjetji, 
ki imata izjemno visoko doda-
no vrednost, kar je konec kon-
cev tudi cilj naše države, da 
vzpostavljamo konkurenčno 
poslovno okolje, ki omogoča 
podjetnikom, da uspešno pe-
ljejo svoje zgodbe, kajti vsi v 
Sloveniji smo navezani na tuje 
trge in zgodbe, ki jih pišejo v 
TPV in Kovisu, so naravnost 
fantastične,« je poudaril. V na-
daljevanju je še povedal, da si 
s svojo ekipo že kar nekaj časa 
prizadeva, da bi lokacijo pro-

jekta Feniks v sklopu letali-
šča Cerklje ob Krki in prostor 
Tovarne sladkorja Ormož čim 
prej zapolnili z investitorji, ki 
bodo obema območjema omo-
gočali nadaljnji razvoj.

Razpisov za podjetnike 
bo precej

Župan Ivan Molan je vesel, da 
je minister obiskal brežiško 
občino in da so se pogovarja-
li tudi o težavah, ki so v obči-
ni Brežice kot obmejni občini 
nastopile v času covida pa tudi 
že prej v času migrantske kri-
ze. »Odprli smo različna vpra-
šanja, od pomoči turizmu, go-
spodarstvu ter podjetnikom 
ob meji do razpisov na obmej-
nih problemskih območjih. 
Le-teh bo po ministrovih be-
sedah v prihodnosti kar pre-
cej, tako evropskih kot doma-
čih, zato je pomembno, da se 
podjetniki pripravijo nanje in 
da poskušajo sredstva za ra-
zvoj tudi počrpati,« je navedel 
in dodal, da je s strani ministra 
prišla obljuba, da bodo ta pro-
blemska območja dodatno toč-
kovana, kar pomeni, da denar 
za razvoj gospodarstva ne bo 
šel samo v središča države.
 Rok Retelj

Župan Ivan Molan, minister Zdravko Počivalšek, predsednik 
nadzornega sveta Skupine TPV Vladimir Gregor Bahč, direktor 
TPV Automotive dr. Ivan Erenda in direktor Kovisa Alen Šinko

MOSTEC – Blizu broda na Mostecu, na brzicah Save, je 21. ju-
nija potekala tiskovna konferenca Posavske iniciative za pi-
tno vodo, ki je predstavila svoje poglede na referendum za 
pitno vodo, ki bo 11. julija, in opozorila na po njihovem nes-
pametne posege v naravo, ki jih izvajajo odločevalci.

Kot so povedali, so se zbrali »majhni ljudje, ki načeloma nimamo 
besede pri pisanju zakonov«. Zbrali so se na lokaciji edinih brzic v 
Posavju, ki jih bodo, kot pravijo, vodilni raje uničili in preko zgra-
dili nov most čez Savo. »Posebej 37. člen kot dodatek k novi zako-
nodaji namreč omogoča gradnjo raznih javnih objektov ob prio-
balnih območjih in v določenih primerih tudi na vodnih telesih. 
Domačini iz iniciative strogo nasprotujemo takšnim nespamet-
nim posegom v naravo, saj s tem še bolj uničujemo rečni ekosis-
tem in ogrožamo svojo lastno podtalnico kakor tudi povišujemo 
riziko za hude poplave pri bodočih generacijah,« je izjavila Ni-
coleta Nour iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost Brežice in 
pozvala h glasovanju proti na referendumu. Natalija Kežman Jo-
vanović, domačinka iz Loč pri Dobovi, je izpostavila, da bo nje-
na vas ob morebitni gradnji HE Mokrice zelo prizadeta. Iz oseb-
nih bojev ve, da se s takšno zakonodajo zgolj nadaljuje uničevanje 
obdelovalnih površin, ki se je začelo že zaradi hidroelektrarn: 
»To vam govorim iz lastnih izkušenj, ker vem, kako se dela ma-
saker nad zemljišči, ko v vašo vas pridejo energetiki in snovalci 
novih tras nasipov in cest. Dovolj je uničevanja.« Naravovarstve-
nik Dušan Klenovšek je poudaril, da so reke kot krvožilje nara-
ve, saj s poplavljanjem prinašajo kvalitetna hranila za kmetijske 
površine in filtrirajo ostale snovi. Po njegovem se s poseganjem 
v nabrežni pas ta sposobnost rek izgubi, te zgolj poglabljajo svo-
jo strugo in ogrožajo prebivalce dolvodno v rečnem toku. Več na 
www.posavskiobzornik.si.  R. Retelj

»Dela se masaker nad zemljišči«

Člani Posavske iniciative za pitno vodo

Uvodničarka Patricia Čular je 
predstavila postopek določa-
nja cen vključitve otrok v vrtec 
in primerjavo novih cen s tre-
nutno veljavnimi. Kot je pove-
dala, je bila zadnja spremem-
ba cen pred dvema letoma. V 
brežiški občini deluje skupno 
devet vrtcev, v naslednjem šol-
skem letu bo v vseh vrtcih 55 
oddelkov otrok. Največji delež, 
slabih 82 %, v strukturi cene 
predstavljajo stroški dela. Ve-
lika prednost občine Breži-
ce je, da že več kot desetletje 
oblikujejo enotno povprečno 
ceno za vse vrtce v občini, je 
dejala in navedla, da ekonom-
sko ceno določajo za štiri raz-
lična starostna obdobja (prvo, 
drugo, kombinirani oddelek in 
otroci, stari tri in štiri leta, ter 
razvojni oddelek), za prvo sta-
rostno obdobje bo nova eko-
nomska cena 624 evrov (zdaj 
530), za drugo starostno ob-
dobje, v katerem je največ ot-
rok, 436 evrov (zdaj 383), za 
kombinirani oddelek in 3–4 
leta pa 486 evrov (zdaj 447). 
Višina plačila za vrtec se dolo-
či v skladu z lestvico, ki starše 
razvršča v devet dohodkovnih 
razredov. Starši z najnižjimi 
dohodki so plačila oproščeni, 
starši z najvišjimi dohodki pa 
plačajo 77 % cene programa. 
To pomeni, da bodo za prvo 

Cene vrtcev septembra navzgor
BREŽICE – 10. junija so članice in člani brežiškega občinskega sveta na 18. seji potrdili nove cene progra-
mov predšolske vzgoje, ki bodo z novim šolskim letom znatno višje, a bodo starši vseeno deležni določenih 
oprostitev, občina jim bo v tem letu tudi sofinancirala polovico povišanja cene.

starostno obdobje plačali naj-
več 480 evrov (trenutno 408), 
za drugo starostno obdobje 
največ 335 evrov (zdaj 295) 
in za kombinirani oddelek naj-
več 374 evrov (zdaj 344). Pov-
prečno povišanje cen predšol-
ske vzgoje v primerjavi s še 
vedno veljavnimi cenami iz 

leta 2019 znaša 13,43 %, naj-
višje povišanje je v razvojnem 
oddelku, a ta cena ne prizade-
ne nikogar. Več kot 50 % otrok 
je vključenih do vključno 35 % 
cene programa, ki ga plačajo 
starši v petem plačnem razre-
du. Slednji bodo tako po no-
vem plačali 218 evrov za prvo, 
152 evrov za drugo starostno 
obdobje in 170 evrov za kom-
binirani oddelek. Nove cene 

vrtcev bodo stopile v veljavo 
s 1. 9. 2021, novela zakona z 
novim šolskim letom prina-
ša tudi spremembo v deležu 
financiranja na način, da so 
starši, ki imajo v vrtec hkrati 
vključena dva otroka, plačila 
za mlajšega otroka oproščeni. 
Starši so oproščeni tudi plači-
la za vrtec za tretjega in vsa-
kega nadaljnjega otroka iz iste 
družine, ne glede na to, ali je 
v vrtec vključen hkrati s svo-
jim sorojencem. Plačilo star-
šev za vrtec v višini znižanega 
plačila vrtcem zagotavlja dr-
žavni proračun. Občina Breži-
ce je ob dejstvu, da se cene po-
višujejo, sprejela odločitev, da 
bo sofinancirala 50 % poviša-
nja cene v proračunskem letu 
2021 staršem, ki imajo v vrtec 
vpisanega enega otroka, če ta 
ni že deležen oprostitev drža-
ve; to pomeni, da je to prvi ot-
rok oz. da je drugi otrok, pri 
čemer je starejši sorojenec 
že v OŠ. Župan Ivan Molan je 
pokomentiral, da je določanje 
cen vrtcev vedno ena najtežjih 
tem na seji občinskega sveta. 
»Glede na to, da je lani prišlo 
do sprostitve plač in so se po-
sledično povišali stroški dela, 
je treba na nek način to pokri-
ti, v nasprotnem primeru bo 
zmanjkalo za plače zaposle-
nih,« je dodal.

Proti povezovanju z Zasavjem

Občinski svet je podal mnenje 
k osnutkom pokrajinske zako-
nodaje. Kot je navedla Bran-
ka Moldovan Matjašič z ob-
činskega oddelka za pravne in 
splošne zadeve, so predlaga-
li sprejem mnenja, da Občina 
Brežice ne soglaša z ustanovi-
tvijo Zasavsko-posavske pok-
rajine, temveč naj Posavje pos-
tane samostojna pokrajina. Po 
županovih besedah je vse, ra-
zen tega, da bi bilo Posavje sa-
mostojna pokrajina, korak na-
zaj. »Če bo prišlo do pokrajin, 
je nujno, da Posavje postane 
samostojna pokrajina, saj smo 
doslej že večkrat dokazali, da 
imamo lastne resurse, svojo 
bolnico in druge državne inšti-
tucije, kar nam tudi zagotavlja 
nemoteno delovanje pokraji-
ne,« je povedal, svetnica Tatja-
na Močan (SDS) pa je dodala, 
da Zasavsko-posavske pokra-
jine ne povezujejo nobeni sis-
temi niti interesi prebivalstva 
po skupnem reševanju širšega 
lokalnega in regionalnega po-
mena, tako da bi vsak nadaljnji 
korak v smeri iz osnutka pre-
dlagane ureditve Zasavsko-po-
savske pokrajine po njenem 
pomenil na nek način grob po-
seg v življenja Posavcev.
 Rok Retelj

Svetnika Aljošo Rovana, ki je 
odstopil, je zamenjal Goran 
Miljanović.

POSAVJE – Na prehodu v poletne mesece se je epidemija ko-
ronavirusa – uradno je v Sloveniji sicer ni več – umirila do 
tolikšne mere, da je dnevno povprečje okužb v enem tednu 
v naši regiji padlo celo pod 5, skupno število okuženih pa na 
64. Tako izboljšanje razmer gre pripisati vedno višjim tem-
peraturam pa tudi dejstvu, da je vedno več ljudi cepljenih, 
čeprav je do zadostne precepljenosti prebivalstva, opozar-
jajo pristojni, še dolga pot.

Posavje se je v teh dneh tudi otreslo naziva najbolj okužene slo-
venske regije, saj je imelo približno dva tedna najvišjo 14-dnev-
no incidenco na 100 tisoč prebivalcev, ki je padla že krepko pod 
100. Največ okuženih je še vedno v brežiški občini, sledijo krška, 
sevniška in radeška, v kostanjeviški in bistriški pa že nekaj časa 
nimajo potrjenih okužb. 
Medtem je vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo več 
kot 800 tisoč prebivalk in prebivalcev Slovenije, dva oz. vse od-
merke pa približno 600 tisoč oz. slabih 29 % prebivalstva. V Po-
savju je delež cepljenih še nekoliko nižji oz. med nižjimi v državi. 
S prvim odmerkom je namreč cepljenih dobrih 27 tisoč oz. 36 % 
Posavk in Posavcev, z vsemi odmerki pa nekaj manj kot 21 tisoč 
oz. dobrih 27 %. Med občinami po precepljenosti še vedno iz-
stopa radeška občina (44 % s prvim in 36 % z vsemi odmerki), 
približno na ravni regijskega povprečja je precepljenost v sev-
niški, krški, kostanjeviški in brežiški občini, v bistriški občini pa 
znaša le slabih 30 % s prvim in slabih 20 % z vsemi odmerki.
Vlada je med ukrepi za pospešitev cepljenja proti covidu-19 med 
drugim Ministrstvu za zdravje naložila, naj organizira večje šte-
vilo mobilnih ekip, ki bodo cepljenje izvajale na različnih mes-
tih oz. da se ta možnost približa vsem prebivalcem, ministrstvo 
pa mora zadolžiti izvajalce cepljenja, da zagotovijo dovolj termi-
nov za cepljenje vsem zainteresiranim osebam brez predhodne-
ga naročanja in možnost izbire vrste cepiva. V cepilnem centru 
ZD Krško bodo tako denimo v torek, 29. junija, od 7. do 13. ure 
izvedli cepljenje za nenaročene osebe v splošni ambulanti Zrnić 
na Raki, cepljenje pa omogočajo tudi na testirnih mestih (v nas-
lednjem tednu v ponedeljek, sredo in petek zjutraj). V cepilnem 
centru ZD Sevnica bo jutri, 25. junija, med 10. in 12. uro na voljo 
cepivo AstraZeneca.  P. P., R. R.

Epidemija tudi pri nas ugaša,
delež cepljenih pa med nižjimi
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Mag. Nataša Šerbec, predsednica KS mesta Krško in 
direktorica Regionalne razvojne agencije Posavje:

Pozivamo k razkritju vseh načrtov v zvezi s Sintezo 2!

Leta 2008 so se začeli 
postopki za kompleks 
Krka Krško, na katere-
ga je KS mesta Krško 
dala pozitivno mnenje. 
Mandat sem nastopila 
leta 2014 in od takrat 
KS ni bila seznanjena 
z nameravanimi ši-
ritvami in morebitni-
mi vplivi na življenje občanov. Smo se pa leta 2019 z zaskrblje-
nostjo obrnili na podjetje Krka in dobili odgovor, da investicija 
ne bo imela vplivov na kakovost bivanja v Krškem.
Iz sklepa Agencije RS za okolje pa izhaja, da je nameravana spre-
memba taka, da je zanjo treba izvesti presojo vplivov na okolje 
in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Gre dejansko za 6-kra-
tno širitev proizvodnje, zaradi česar bo nastala bistveno večja 
količina odpadnih nevarnih odpadkov (topil) in odpadnih indu-
strijskih vod, kar pomeni velik vpliv na naše življenjsko okolje. 
Svet KS mesta Krško meni, da izhodišča v zvezi s kompleksom 
Krka niso takšna, kot so bila prvotno predstavljena javnosti in KS. 
Svet za ta namen poziva občino k razkritju konkretnih in podrob-
nih načrtov predvsem v zvezi z izgradnjo Sinteze 2 in k prevze-
mu odgovornosti obveščanja javnosti tudi o izgradnji skladišča. 
Svet KS mesta Krško poziva k tekočemu obveščanju krajanov o 
izgradnji skladišča oz. vzpostavitvi javnega monitoringa, naro-
čilu študije vplivov na tukaj živeče prebivalce oz. neodvisne oce-
ne ogroženosti z določitvijo mejne vrednosti za požar, toksičnost 
in tlak ter vzpostavitvi ustreznega sistema v primeru nesreče.

S Sintezo 2 prihaja iz Novega mesta v Krško
poleg tvegane proizvodnje tudi 167 delavcev
KRŠKO – 23. seja Občinskega sveta Občine Krško pred tednom dni je bila najdaljša seja v tem mandatu, saj so članice in člani zasedali skoraj polnih pet ur, od tega 
so skoraj dve uri porabili za seznanitev s Krkinim projektom Sinteza 2 in z energetskimi projekti, ki jih izvajajo in načrtujejo v skupini GEN.

Farmacevtska družba Krka 
bo začela na prostoru že de-
lujočega obrata proizvodnje 
farmacevtskih učinkovin Sin-
teza 1 z gradnjo proizvodne-
ga objekta Sinteza 2 s pripa-
dajočimi infrastrukturnimi 
in tehnološkimi objekti. Tre-
nutno so v družbi v postop-
ku pridobivanja gradbenega 
in okoljevarstvenega soglas-
ja, na 160 mio evrov ocenjena 
investicija pa naj bi bila izve-
dena v štirih letih, od tega naj 
bi gradnja objektov trajala dve 
leti. Poleg samega trietažnega 
objekta Sinteza 2 s proizvod-
no kapaciteto 150 ton učinko-
vin nameravajo zgraditi še ke-
mijsko analitski center (KAC 
1), čistilno napravo, skladi-
šče tekočih surovin, hidroge-
neriranje 2, razširiti že obsto-
ječi pomožni objekt, postaviti 
vhodni objekt, centralno vo-
darno, centralni energetski 
objekt in razdeljevalnico hra-
ne ter urediti zunanje pripa-
dajoče parkirne površine in 
ostalo infrastrukturo. Trenu-
tno je v Sintezi 1 zaposlenih 
92 oseb, po vzpostavit vi dru-
gega obrata in pripadajočih 
dodatnih objektov pa naj bi 
jih bilo okoli 460, od tega bo 
167 zaposlenih premeščenih 
v Krško iz novomeškega Krki-
nega obrata v Ločni.

Načrtovane investicije, ki so 
jih predstavili predstavni-
ki Krke Cvetka Žerajič, na-
mestnica tehničnega direk-
torja za projektno inženirstvo, 
direktor Proizvodnje učinko-
vin Andrej Bavdek ter vodja 

Dušan Šiško, državni poslanec in občinski svetnik:

Na kakšnem glasu bo Krško kot turistično mesto?

Ne vem, ali je kdo raz-
mišljal o tem, na kakš-
nem glasu bo Krško 
kot turistično mesto, 
saj se v turizem vla-
ga veliko denarja. Za-
nimivo bi bilo slišati, 
kaj misli o tem direk-
torica zavoda za tu-
rizem? Ali mogoče že 

pripravljajo kakšne turistične programe, v katerih bodo poka-
zali mesto, ki je oz. bo največje odlagališče odpadkov v tem delu 
Evrope, saj bo na nekaj kilometrih razdalje poleg vse bolj propa-
dlih objektov celuloze možno videti: komunalno čistilno napra-
vo, Krkino skladišče nevarnih odpadkov, skorajšnje odlagališče 
radioaktivnih odpadkov, skladišče izrabljenega goriva oz. viso-
ko radioaktivne odpadke v nuklearki, komunalno deponijo in 
predelavo odpadkov vseh vrst in ne nazadnje tudi ogromne ko-
ličine elektrofiltrskega pepela iz stare celuloze. Vmes pa rastejo 
veliki in čudoviti nasadi jabolk, hrušk, jagod in zelenjave. In vse 
to tik ob reki Savi. Mislim, da imamo v Krškem turistom res kaj 
pokazati, s Sintezo 2 pa bo ta program očitno še veliko bogatejši.
Kje je zdaj vizija, da bo po prenehanju obratovanja papirnice 
pogled na središče mesta Krško s Sremiča oziroma Treh lučk 
bolj prijeten in za turiste privlačen? Nisem proti razvoju in to 
lahko dokažem s številnimi primeri, ko sem v teh treh letih, kar 
sem poslanec, pomagal gospodarstvu in lokalnim skupnostim 
pri reševanju različnih problemov. Sem pa odločno proti takim 
načinom sprejemanja pomembnih in dolgoročno usodnih odlo-
čitev za naše mesto.

Službe za varstvo okolja Slav-
ko Zupančič, so med svetni-
ki sprožile kar nekaj tehtnih 
razprav in jasno izraženih po-
mislekov, ki sta jih najbolj ob-
širno izpostavila svetnik in 
svetnica Dušan Šiško in mag. 
Nataša Šerbec, Šiško tudi v 
vlogi poslanca v DZ RS in mag. 
Šerbec kot predsednica Sveta 
KS mesta Krško, na območju 
katere se bo razprostiral Kr-
kin kompleks kar na 16,6 ha 
površine. 

Bogovič: Krka je podjetje, 
na katerega smo ponosni

Prisotnost Krke v Krškem pa 
je pozdravil evropski poslanec 
in občinski svetnik Franc Bo-
govič, ki je povedal, da je se-
danja širitev v skladu s tistim, 
kar so se dogovorili s prvim 
človekom Krke Jožetom Cola-
ričem že ob nakupu zemljišč 

na tej lokaciji. Ta omogoča ši-
ritev celotne Krke, ki je »pod-
jetje, na katerega smo Slovenci 
ponosni in s katerim prihaja-
jo koristi v naš kraj«. Sedanje 
razvojne odločitve je utemeljil 
s prizadevanji Evropske unije, 
da si zagotovi neodvisnost pri 
proizvodnji zdravil ter jih pri-
merjal s pogumom protestan-
tov, kot sta bila Bohorič in Dal-
matin, pa prihodom železnice 
v 19. stoletju, nato Bonače-
ve tovarne papirja ter kasne-

je umestitve nuklearke in tudi 
hidroelektrarne. Dejal je, da 
sicer razume skrbi Krčanov, 
od Krke, ki bo gotovo zados-
tila visokim okoljskim stan-
dardom, pa pričakuje boljšo 
komunikacijo z mestom, v ka-
terega prihaja.
Tudi župan mag. Miran 
Stanko, ki sicer podpira inve-
sticijo Krke, je poudaril pot-

rebo po boljšem in predvsem 
pravočasnem obveščanju ob-
čanov: »Na področju odno-
sov z javnostmi ste definitiv-
no pogrnili. Pozabili ste, da ste 
prišli v okolje, ki živi z jedr sko 
elektrarno, in moram reči, 
da temu posveča veliko po-
zornost, zato imamo občutek 
varnosti. Eden od pogojev za 
premagovanje začetnega ne-
zaupanja je odprto komunici-
ranje o vseh vidikih nove teh-
nologije. Tudi sedaj je še čas, 

da se kot renomirano podjetje 
odprete, imamo lokalno TV in 
časopis, če bi ju uporabili v ta 
namen, ne bi bilo toliko neza-
upljivih vprašanj.«

O Krkini širitvi so razpravlja-
li tudi nekateri drugi svetni-
ki in svetnice. Tako je Taja-
na Dvoršek poudarila veliko 
presenečenje zaradi informa-
cij o razsežnostih širitve Krke 
na tej lokaciji in hkrati izrazi-
la pričakovanje, da bo ta tudi 
konkretno prispevala k dvigu 
kakovosti življenja v občini Kr-
ško. Jože Olovec je izpostavil 
vprašanje prometne varnosti 
ob prevozih nevarnih snovi in 
spraševal o razlogih za selitev 
Krke v Krško, na kar je dobil 
odgovor, da je temu botrova-
la predvsem prostorska utes-
njenost v Novem mestu. Mag. 
Kristina Račič Ogorevc pa je 
povedala, da se v občini zavze-
majo za t. i. zeleni turizem, v 
katerega pa se po njenem us-
pešno vključujejo energetski 
objekti, zato nekaj podobne-
ga pričakujejo tudi od Krke.

Levičar: JEK 2 ni dejstvo, 
ampak izbira

V nadaljevanju seje sta gene-
ralni direktor skupine GEN 
Martin Novšak in poslovni di-
rektor družbe Danijel Levičar 
predstavila skupino GEN, ki je 
sicer prisotna na 22 evropskih 
trgih. Levičar je v zvezi z dru-
gim blokom dejal, da je JEK 2 
potreben, izvedljiv in trajno-
stni projekt, da drugi blok »ni 
dejstvo, ampak izbira«, saj že 
sedaj porabimo med 13 in 14 
TWh električne energije in da 
bo morala Slovenija, v kolikor 
se ne odloči za gradnjo druge-
ga bloka, leta 2050 uvoziti kar 
80 % električne energije. Zato 
so že v začetku leta 2020 vložili 
vlogo za energetsko dovoljenje, 
temu bo sledil postopek ume-
ščanja v prostor in odločanje o 
investiciji, kar naj bi po ocenah 
trajalo pet let in naslednjih pet 
let še sama gradnja jedrskega 
objekta. Kot je povedal, pred-
stavljajo zaposleni v energetiki 
v Posavju 14 % vseh zaposle-
nih v regiji, da na vsako delov-
no mesto v NEK obstajata dve 
delovni mesti v podpornih de-
javnostih in da je, tako kot med 
gradnjo prvega bloka JEK, pri-
čakovati pozitivne učinke tako 
z vidika števila delovnih mest 
med samo gradnjo (5000) kot 
novih zaposlitve med obra-
tovanjem, posledično pa tudi 
pozitivne demografske tren-
de, razvoj stanovanjske politi-
ke in ostalih področij v lokal-
ni skupnosti.

V razpravi je mag. Aleš Zajc 
opozoril, da je iz predstavitve 
vendarle moč razumeti, da je 
GEN energija kot potencial-
ni investitor že globoko v dru-
gi fazi priprav na graditev JEK 
2, saj so v ta namen že odda-
li vlogo za energetsko dovo-
ljenje. Poudaril je, da noben 
slovenski zakonski ali politič-
ni dokument še ne omogoča 
začetka umeščanja objekta v 
prostor, kaj šele same gradit-
ve. Energetski koncept Slove-
nije in Podnebni načrt namreč 
govorita o jedrski opciji kot iz-
zivu za doseganje ciljev dolgo-
ročne oskrbe z električno ener-
gijo, samo odločitev pa naj bi 
sprejeli do leta 2027. Svetnik 
je spomnil tudi na proces ume-
ščanja odlagališča NSRAO, ko 
se je kot dobra izkušnja izka-
zalo lokalno partnerstvo, preko 
katerega so lahko občina, kra-
jevne skupnosti in prebivalci v 
sodelovanju z investitorji od-
prli vsa pomembna vprašanja. 
Najmanj takšen pristop priča-
kuje mag. Zajc tudi v primeru 
odločanja za JEK 2.

S septembrom nove cene 
programov v vrtcih in tudi 
pomoči na domu 

Naj na tem mestu izpostavi-
mo še nekaj na seji obravna-

vanih točk: svetniki so potrdi-
li za 0,13 evrov višjo efektivno 
urno postavko za uporabnike 
socialnovarstvene storitve Po-
moč na domu, ki trenutno zna-
ša 6,44 evra/uro. Višja cena, 
6,57 evra/uro, stopi v veljavo 
z mesecem julijem. Sicer je ko-
nec leta 2020 storitev pomoč 
na domu v občini uveljavljalo 
176 uporabnikov, med letom 
pa se je njihovo število zviša-
lo na 239. 

Za petletno mandatno obdob-
je so za direktorico Kulturne-
ga doma Krško in njegovih 
enot ponovno imenovali Dar-
jo Planinc, potrdili pa tudi 
novo sistemizacijo delov-
nih mest v vrtcih v občini Kr-
ško in nove cene, ki bodo sto-
pile v veljavo z šolskega leta 
2021/2022. Tako kot do se-
daj se bo za osnovno za plači-
lo staršev upoštevala najnižja 
cena istovrstnega programa v 
vrtcu na območju občine, in si-
cer bo ta po novem za oddel-
ke 1. starostnega obdobja na 
izračunu cene za vrtec Bre-
stanica znašala 583,86 evra, 
kar je za 7,33 % več od seda-
nje osnove, cena se za 5,18 %  
zvišuje tudi za oddelke z ot-
roci od 3 do 4 let, za katere 
bo osnovno kot v vrtcu Krško 
znašala 454,75 evra, za ostale 
starostne skupine pa bo cena 
nižja. Za kombinirane oddel-
ke bo osnova enaka kot v vrtcu 
Koprivnica, to je 437,34 evra 
ali 3,23 % manj od obstoječe 
cene, za oddelke od 3 do 6 let 
pa bo nižja od obstoječih cen 
za 1,24 % in bo, kot znaša iz-
račun za vrtec na Raki, znaša-
la 390,78 evrov. 

V zvezi z vrtci je vodja oddel-
ka za družbene dejavnosti Pe-
ter Planinc med drugim še 
izpostavil, da bodo s 1. sep-
tembrom starši, ki imajo v vrt-
cu hkrati vključena dva otroka, 
oproščeni plačila za mlajšega 
otroka ali za več mlajših ot-
rok iz iste družine, plačilo za-
nje pa bo kril državni prora-
čun. Ob že omenjeni olajšavi 
in že ustaljenem vzorcu sofi-
nanciranja predšolske vzgo-
je in varstva bodo vsi starši 
malčkov, ne glede na to, v ka-
teri dohodkovni razred se uvr-
ščajo, deležni tudi 30 % sofi-
nanciranja njihovega plačila s 
strani Občine Krško iz naslova 
nadomestila za omejeno rabo 
prostora (NORP). Sicer bo z 
mesecem septembrom letos 
70 oddelkov vrtcev po občini 
obiskovalo 1157 predšolskih 
otrok, štiri mesece kasneje, 
to je konec meseca februarja 
2022, pa bo na podlagi razvi-
da vpisa otrok organiziran en 
oddelek vrtca več, to je skup-
no 71 oddelkov, otrok pa bo 
skupno za dobrih 60 več, to 
je 1219.

 Bojana Mavsar

Pogled na bodoči industrijski kompleks Krke na Vidmu z 
jugovzhodne strani. Vir: Krka d.d.

Župan Stanko: Na področju odnosov z javnostmi ste 
definitivno pogrnili. Tudi sedaj je še čas, da se kot 

renomirano podjetje odprete.
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Tretjo etapo Dirke po Slove-
niji je dobil Španec Jon Abe-
rasturi (Caja Rural), ki je bil v 
šprintu skupine približno 30 
kolesarjev malce hitrejši od 

Mateja Mohoriča (Bahrain 
Victorious), tretji je bil Italijan 
Matteo Trentin (UAE). Tadej 
Pogačar je zanesljivo ubranil 
zeleno majico vodilnega. Štart 
etape je bil ob 11. uri na glav-
ni brežiški ulici, kjer je kole-
sarje na približno štiriurno 
pot pospremila velika množi-
ca ljudi, ki so navijali in maha-
li z zastavicami, opaziti je bilo 
tudi nekaj navijaških transpa-
rentov. Štartni znak je dal žu-
pan Ivan Molan, ki je tik pred 
štartom s Pogačarjem tudi iz-
menjal nekaj besed. Karavana 
najboljših kolesarjev na sve-
tu se je iz središča Brežic nato 
odpravila proti Mostecu, Do-
bovi, Kapelam in naprej proti 
Bizeljskemu, Bistrici ob Sotli 
in na Kozjansko, od koder so 
prvič ta dan vozili po cestah 
krške občine v smeri Sevni-
ce, se nato povzpeli na Stude-
nec, se spustili proti Kostanje-
vici na Krki in ponovno prišli 
v krško občino, kjer jih je pred 
ciljem čakal še en vzpon, in si-
cer na Sremič, nato pa so se čez 
Zdole odpravili na Zg. Pohan-
co, Arnovo selo in Sp. Pohanco, 
se za trenutek torej spet znaš-
li v brežiški občini, ter se nato 
počasi že pripravljali za ciljni 
šprint na Vidmu pri Trgu Mati-
je Gubca (najhitrejši so bili tam 
okoli 15. ure), ki so ga ob tej 
priložnosti oblekli v zeleno ko-
lesarsko majico. 

Večji del etape je bila v ospred-
ju šesterica ubežnikov, a jih je 
na začetku vzpona na Sremič 
(enega od treh kategoriziranih 
klancev, ostala dva sta bila na 
Drensko Rebro in Studenec), 
to je približno 25 km pred ci-
ljem, glavnina ujela. Na gorski 
cilj na Sremiču sta prva preko-
lesarila kolesarja UAE, Poljak 
Rafal Majka in naš Tadej Po-
gačar, priključek z najhitrejši-
mi je za nekaj časa izgubil tudi 
Matej Mohorič, a jih je kmalu 
ujel. V zaključku je bilo nekaj 
poskusov pobega, srečo je po-
skusil tudi Jan Tratnik (Bah-
rain), a je na koncu vseeno od-
ločil ciljni šprint. Zaključek 
etape si je ogledala velika mno-
žica ljudi, ki so bučno spodbu-
jali kolesarje, veliko je bilo tudi 

navijačev ob celotni trasi eta-
pe. V kolesarstvu se vse odvi-
ja zelo hitro, tako so tudi pode-
litev najboljšim izpeljali takoj 
po prihodu v cilj, in še dobro, 

da so jo, saj se je nato pošteno 
ulilo. Skupni zmagovalec je to-
rej postal Pogačar, ki je osvojil 
tudi modro majico najboljšega 
na gorskih ciljih, rdečo majico 
točkovanja po točkah je osvojil 

Mohorič, bela majica najbolj-
šega mladega kolesarja pa je 
pripadla Kristjanu Hočevar-
ju (Adria Mobil), sicer doma iz 
Pijavic v sevniški občini in ga 

bomo podrobneje predstavili v 
eni od prihodnjih številk.

Številni navijači,  
dobra promocija
 
Gostovanje dirke po Sloveniji 
je bilo, kot smo poudarili že v 
prejšnji številki časopisa, pred-
vsem izjemna priložnost za tu-
ristično promocijo naše regije 
s poudarkom na priložnostih 
za (turistično) kolesarjenje. 
Dirko si je po podatkih STO 
namreč ogledalo kar 18 mi-
lijonov gledalcev v 120 drža-
vah po svetu, beležili so tudi 

večmilijonski obisk spletnih 
strani. Posavje se je priklju-
čilo vseslovenski promocijski 
kampanji pod okriljem Sloven-
ske turistične organizacije, je 
pojasnila direktorica CPT Kr-
ško Kristina Ogorevc Račič. 
»Svetu sporočamo, da smo iz-
jemna zelena in raznolika de-
stinacija za ljubitelje kolesarje-
nja, pohodništva ter aktivnega 
oddiha,« je poudarila. V preno-
su posavske etape so pokazali 
grad Rajhenburg, staro mestno 
jedro Krškega in podeželsko 
posestvo Tri lučke, vaška je-
dra Rake in Podbočja ... Ob tra-
si etape so se aktivirala števil-
na društva, krajevne skupnosti 
in šole. »Sicer je dirka poteka-
la izjemno hitro in ni bilo moč 
prikazati vsega, kar so udele-
ženci pripravili. Res škoda za 
to, ker so bile ideje zares izvir-
ne. Žal na to nismo imeli vpli-
va,« še dodaja Ogorevc Račiče-
va. Razočarani so bili zlasti v 
Velikem Podlogu, kjer so se na 

dirko res dobro pripravili (ze-
lena kolesa, slamnata skulptu-
ra …), a so jih v prenosu dir-
ke zaobšli. »Mislim, da si ne bi 
mogli želeti boljše promocije. 

Zelo velik uspeh je, da smo se 
izjemno konkurenčno posta-
vili ob bok ostalim destinaci-
jam v Sloveniji in se kot pove-
zana Slovenija pokazali svetu 
v tako lepi luči,« še pravi Ogo-
revc Račičeva.

Koordinator in povezova-
lec aktivnosti v zvezi z dirko 
v brežiški občini je bil ZPTM 
Brežice skupaj z občino. Raz-
ličnim skupinam, posamezni-
kom, podjetjem in društvom 
so dali  možnost oblikova-
nja promocije, predvsem pa 
jih spodbudili in jim dali ide-

je, kako se čim bolje predsta-
viti, pravi področna svetovalka 
na zavodu Ana Ponikvar. So-
delovale so vse osnovne šole, 
srednje šole in Fakulteta za 
turizem, podjetniki so ob pro-
gi pripravili različne transpa-
rente in izvirne ideje, prav tako 
tudi turistična društva, pihalna 
godba Loče in mažoretke Do-
bova, vinogradniško društvo 
Bizeljsko je naredilo ogromen 
transparent iz okolju prijaznih 
materialov, prek 30 vinarjev je 
pripeljalo svoje vinske kadi in 
naredilo grozd, v Termah Pa-
radiso so k navijanju spodbu-
dili tudi svoje goste. »Brežice 
so ta dan dihale za kolesarje, 
saj se je tako v mestu kot ob 
progi zbralo veliko gledalcev in 
navijačev. S tem smo pokazali, 
da nismo le zelena destinacija, 
ampak tudi športna in navija-
ška,« pravi Ponikvarjeva in do-
daja, da si zaradi dogodka vse-
kakor obetajo nove goste.

Tudi v občini Sevnica so ko-
lesarsko dirko po Sloveniji 
sprejeli z obilo ponosa in nav-
dušenja. Vedno angažirani in 
aktivni sevniški kolesarji so 
poskrbeli za navijaško okra-
sitev, ki je spodbujala kolesar-
sko karavano in vnesla navijaš-
ko vzdušje, središče Sevnice so 
okrasili z okrog 700 zelenimi 
baloni in 200 metri zelenega 
traku, pripravili so izvirne gra-
fike logotipa Tour of Slovenia. 
Dirko so si ogledali učenci ne-
katerih osnovnih šol, zelo po-
zitivno vzdušje so pričarali v 
krajih Log, Studenec …, ob pre-
letu helikopterja so z grajske-
ga balkona sevniške pozdrave 
namenjali graščaki in masko-
ta Valdi, v središču Sevnice je 
bilo v času poteka dirke ureje-

no ozvočenje s spremljanjem 
dirke in spodbujanjem. Sevni-
čani so še posebej ponosni na 
njihovega občana, že omenje-
nega kolesarja Kristjana Hoče-
varja, ki je bil najboljši mladi 
kolesar na dirki in mu je župan 
Srečko Ocvirk podelil listino 
Občine Sevnica za izjemne do-
sežke. »Dirka Po Sloveniji je v 
občini Sevnica vsekakor pusti-
la močan vtis in upamo, da jo 
bomo imeli tudi v prihodnje še 
čast gostiti,« so še sporočili z 
občine.

 Rok Retelj, Peter Pavlovič

kronika

MED LEPOREČENJEM OKRADENA – 21. 6. sta se na dvori-
šče stanovanjske hiše na Gornji Prekopi pripeljala neznanca. 
Medtem ko je eden očitno znal zbuditi s pogovorom lastnici 
zanimanje in preusmeriti njeno pozornost, je drugi neopazno 
»smuknil« v hišo, ki jo je, vsaj predvidevamo, zadovoljno za-
pustil s 1.500 evri gotovine. Seveda je ženska šele po njunem 
odhodu opazila, da je bila žrtev drzne tatvina.

MAJHNA TATVINA, VELIKA ŠKODA – Nepridiprav je 21. 6. 
vlomil v eno izmed hiš na Veliki Dolini, v kateri si je prisvojil 
nakit iz barvnih kovin v vrednosti okoli 100 evrov. Četudi gre 
za relativno majhno vrednost, ki ima, seveda, lahko za lastni-
co/ka večjo vrednost od cenovne, pa je bila neprimerno več-
ja storjena s samim vlomom, saj je vlomilec povzročil kar za 
okoli 2000 evrov škode.

Z ŽUPANOVIM KOLESOM NA VLAK – Neznani ljubitelj kole-
sarstva si je 9. 6. prisvojil in odpeljal 15 let staro cestno kolo 
Specialized track, ki ga je lastnik (brežiški župan Ivan Molan) 
za kratek čas pustil pred blokom na Ulici bratov Gerjovičev v 
Dobovi. Ko se je po desetih minutah vrnil, kolesa ni bilo več, a 
so ga naslednji dan našli na tamkajšnji železniški postaji. Oči-
tno se je nekomu mudilo na vlak.

BAKER SE TALI PRI 1083° C – 17. 6. je oškodovanec krške po-
liciste obvestil, da je zalotil neznanca, ki sta s strehe objekta 
odstranila in odtujila bakreno kritino, vredno 1.500 evrov, in 
jo že naložila v kombinirano vozilo. Zatem sta skušala pobeg-
niti peš, vendar so 21- in 31-letnega storilca izsledili in prijeli.

ZANIČEVANJA VREDNI MOŠKI – Krški policisti so 20. 6. pos-
redovali pri družini v okolici Krškega, kjer se je 39-letni moš-
ki fizično in psihično znašal nad ženo. Istega dne so, prav tako 
zaradi nasilja v družini, policisti posredovali v okolici Sevnice, 
kjer je 58-letni moški fizično in psihično obračunaval s partner-
ko in otroki. Zaščitili so žrtve, nasilnežu izrekli ukrep prepovedi 
približevanja in ga, kot prej omenjenega, kazensko ovadili zara-
di kaznivega dejanja nasilja v družini. Brežiški policisti so dan 
prej zaradi razgrajanja opravili uraden obisk v Selah pri Dobo-
vi, kjer je 82 let star moški, opogumljen z alkoholom, razgra-
jal, nadlegoval in žalil družinske člane. Ker se tudi po prihodu 
policistov nikakor ni pomiril, si je v nadaljevanju živce hladil v 
prostorih za pridržanje. Zbrala: B. M.

Kolesarji so privabili množice 
POSAVJE – 11. junij je bil v naši regiji povsem kolesarsko obarvan, saj so ta dan posavske (in kozjanske) ceste 
zasedli najboljši kolesarji sveta, ki so se vrteli pedala na 3. etapi Dirke po Sloveniji s štartom v Brežicah in ci-
ljem na Vidmu v Krškem. Ciljni šprint je pripadel Špancu, ki je preprečil slovensko zmago. Največ navdušenja 
je požel Tadej Pogačar, ki je nato čez dva dni tudi postal zmagovalec slovenske kolesarske pentlje.

Na štartu v Brežicah (foto: R. R.)

Na Sremiču so kolesarji doživeli glasen sprejem (foto: P. P.).

Ciljni šprint na Vidmu je dobil Španec Aberasturi (foto: B. M.).

ZA Zakon o vodah 
»Vabim vas, da se referenduma udeležite in glasujete ZA zakon, 
saj ta varuje pitno vodo in prinaša več denarja za poplavno 
varnost.« 
 mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor 

ZA Zakon o vodah: 

• ZA zdravo pitno vodo
Z novim zakonom o vodah je pitna voda še dodatno zaščitena, saj 
se zaostrujejo pogoji za gradnjo na priobalnih zemljiščih. 

• ZA večjo zaščito okolja 
Industrijskih objektov na tem območju ne bo več mogoče graditi, 
pa tudi vsi ostali posegi na priobalnem pasu bodo pod strožjim 
nadzorom. V primeru negativnih vplivov na vode in okolje 
omenjeni posegi ne bodo možni.

• ZA poplavno varnost
Novi zakon o vodah omogoča večjo poplavno varnost, saj 
prinaša dodatna finančna sredstva za vzdrževanje vodotokov in 
zagotavljanje poplavne varnosti velikemu številu državljank in 
državljanov.
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BRESTANICA – Dekan Fakultete za energetiko Univerze v Ma-
riboru izr. prof. dr. Sebastijan Seme je 9. junija podelil diplo-
me študentom, ki so v študijskem letu 2019/2020 zaključili 
študij na visokošolskem strokovnem, univerzitetnem in ma-
gistrskem študijskem programu Energetika. Na slovesnosti 
v veliki dvorani gradu Rajhenburg je diplome prejelo 15 štu-
dentov visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Energetika, štirje študenti univerzitetnega študijskega pro-
grama Energetika in šest študentov magistrskega študijske-
ga programa Energetika. Slovesnost so z nastopi v prijetnem 
ambientu velike dvorane zaokrožili učenci Glasbene šole Kr-
ško. Vir: Fakulteta za energetiko Krško

BREŽICE – Nova, že šesta generacija 34 diplomantov in ma-
gistrov brežiške Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
9. junija na slovesni podelitvi diplom v slovesnem ambientu 
Viteške dvorane brežiškega gradu prejela diplomske listine, 
ki jim jih je izročil dekan fakultete izr. prof. dr. Boštjan Bru-
men. Podelitev je tudi letos potekala v ožjem vabljenem kro-
gu in v dveh delih – najprej je diplomske listine prejelo 16 
diplomantov visokošolskega strokovnega študijskega pro-
grama ter kasneje še 13 diplomantov univerzitetnega in pet 
magistrov magistrskega študijskega programa Turizem. Za 
glasbeno popestritev na prireditvi je poskrbela Glasbena šo-
la Brežice, prireditvi je povezovala asist. Barbara Pavlakovič. 
Vir: Fakulteta za turizem Brežice

Župan Ivan Molan je izročil 
priznanja, oktobrske nagrade 
in tudi naziv častnega občana 
za leto 2020. Slednjega je dobil 
Vladimir Gregor Bahč, pred-
sednik nadzornega sveta druž-
be TPV Group d.o.o. in dolgo-
letni predsednik uprave ter 
generalni direktor TPV d.d., in 
sicer v zahvalo in priznanje za 
izjemen prispevek pri razvoju 
gospodarstva v občini Brežice. 
Oktobrski nagrajenci so posta-
li Branko Brečko, Zvone Čer-
nelič in Darko Leskovec. Pre-
jemniki občinskih priznanj pa 
so Košarkarski klub Brežice 
(prevzel predsednik Dejan 
Kolar), Jamarski klub Breži-
ce (prevzel predsednik Aleš 
Orešar) in Društvo diabeti-
kov Posavje Brežice (prevze-
la članica NO Olga Bogša). V 
imenu nagrajencev se je zahva-
lil petnajsti častni občan Bre-
žic Vladimir Gregor Bahč, ki je 
med drugim izpostavil, da na-
ziv častnega občana sprejema 
z velikim ponosom, spoštova-
njem in odgovornostjo. »To je 
zame veliko priznanje, isto-
časno pa tudi obveza za nap-
rej. Zato si bom prizadeval, da 
bodo čvrsti temelji, ki smo jih 
postavili, dobra podpora za us-
pešno delovanje in sodelova-
nje v prihodnje,« je še dejal.

V letu 2020 številne 
investicije

Brežiški župan Ivan Molan je 

Oktobrske nagrade tokrat junija
BREŽICE – 11. junija oz. skoraj osem mesecev pozneje je v Viteški dvorani brežiškega gradu potekala slav-
nostna seja Občinskega sveta občine Brežice za leto 2020. Šlo je namreč za naknadno izpeljano slovesnost, 
ki bi morala biti že lanskega oktobra, a je takrat zaradi veljavnih ukrepov ni bilo možno organizirati. 

v svojem nagovoru izpostavil, 
da je bila epidemija za občino 
velik izziv. »Ponovno se je iz-
kazalo, da je velikost, še bolj 
pa dobra organiziranost in po-
vezanost različnih podpornih 
služb pomembna pri hitremu 
odzivanju in prilagajanju na 
spremembe,« je povedal ter 
pri tem omenil javne zavode, 
prostovoljce, občinsko upravo 
in občinski svet. V letu 2020 so 
uspeli realizirati številne inve-
sticije, pripraviti projektne do-
kumentacije in javna naročila, 
tudi s pomočjo vlade in njenih 
ukrepov, je dodal. Največje in-
vesticije preteklega leta v obči-
ni Brežice so bile obnova dveh 
mostov čez reko Krko, grad-
nja dveh vrtcev (Artiče in Do-
bova), energetska sanacija 14 
javnih stavb v lasti občine, po-
sodobitev nogometnega sta-
diona v Brežicah, dokončanje 

prve faze revitalizacije stare-
ga DU Brežice, začetek gradnje 
večnamenskega doma na Veli-
kih Malencah, izvedeni projek-
ti participativnega proračuna. 

Po njegovih besedah je bilo 
leto 2020 izjemno uspešno na 
področju gospodarstva, saj je 
skupina TPV na območju obči-
ne umestila širitev svoje proi-
zvodnje, ob tem je omenil tudi 
načrte za širitev OC Dobova in 
novo cestno povezavo v TPC 
Slovenska vas, ki so že v teku. 
V naslednjih treh letih se bodo 
izvajali z evropskimi sredstvi 
sofinancirani projekti kolesar-
skih povezav Brežice–Dobova, 
Brežice–Krška vas ter hidrav-
lične izboljšave vodovodnih 
omrežij. Načrtujejo tudi obno-
vo vodovodnega stolpa in ure-
janje dostopnega vodnega cen-
tra ob HE kot dodatni turistični 

in športni ponudbi, je še ome-
nil Molan.

Slavnostni govornik je bil mi-
nister za okolje in prostor, bre-
žiški rojak mag. Andrej Viz-
jak. Med drugim je poudaril, 
da je epidemija pokazala dob-
re in slabe plati človeške druž-
be. Po njegovem lahko naj-
več naredimo s sodelovanjem 
in povezovanjem v slovenski 
družbi, strpnostjo do druga-
če mislečih kakor tudi pomoč-
jo tistim, ki jo potrebujejo. Pro-
gram slavnostne seje, ki jo je 
povezovala Anja Urek, je so-
oblikovala Glasbena šola Bre-
žice, in sicer Aljaž Božič z za-
peto slovensko himno ter Ana 
Jagrič na citrah. Za pripravo 
obeh točk sta zaslužni profeso-
rici Mihaela Komočar Gorše 
in Anita Veršec. 
 Rok Retelj

Občinski nagrajenci za leto 2020 so bili lahko po več kot pol leta končno razglašeni.

BREŽICE – Na Gimnaziji Brežice so tik pred 30. obletnico samo-
stojne Slovenije izdali nov zbornik. Kot je ob tem zapisala uredni-
ca zbornika Nataša Šekoranja Špiler, prof. zgod., so si s ciljem 
obeležitve 30-letnice naše države in z namenom, da pri dijakih 
razvijajo zanimanje za zgodovinsko preteklost in sedanjost slo-
venskega naroda in njegovih dosežkov ter utrjevanja narodne za-
vesti in zavesti o državni pripadnosti, pri pouku zgodovine zada-
li nalogo oblikovati zbornik s pričevanji o dogodkih, pojavih in 
procesih, ki so zaznamovali rojstvo slovenske države. »Ker gre 
v osnovi za dijaško delo in so se dogodki odvijali pred njihovim 
rojstvom, smo zbornik poimenovali Rojen v samostojni drža-
vi. Tako so se dijaki ob iskanju in proučevanju primarnih zgo-
dovinskih ustnih virov seznanili s pojavi in procesi s perspek-
tive dobe, v kateri so se pojavili oz. so potekali. Prav tako pa so 
se jih dotaknili z današnje perspektive. Ob zbranih in predsta-
vljenih lokalnih dogodkih, pojavih in procesih so dijaki razvijali 

poglede na svet, ki spoštujejo 
človekove pravice, enakost in 
demokracijo ter demokratič-
no in odgovorno državljanstvo. 
Privzgojiti pa jim želimo tudi 
spoštovanje do njihovih pred-
nikov, ki so izpeljali proces 
osamosvojitve Slovenije. Pred-
vsem pa si prizadevamo razvi-
jati pozitiven odnos do lokalne 
in slovenske narodne identi-
tete in državnosti,« je pouda-
rila in dodala, da so dijaki v 
svojem domačem posavskem 
okolju zbirali ustne vire Po-
savk in Posavcev. V projek-
tu je sodelovalo 68 dijakinj in 
dijakov, skupno so zbrali 153 
zgodb, doživetij, občutij, spo-
minov … Ker pri pouku zgodo-
vine razvijajo tudi ustvarjal-
nost, so zbornik dopolnili še z 
likovnimi deli dijakov in esej-
skimi razmišljanji.  R. R.

BREŽICE - V Splošni bolnišnici Brežice prehajajo na elektron-
sko registracijo pacientov, naročenih na ambulantno obravna-
vo, ki se izvaja preko t. i. vrstomata. Zaenkrat je vpis možen 
za obravnavo v kirurških, ortopedski, protibolečinski, aneste-
ziološki, okulistični, ambulantah radiološke diagnostike (CT, 
UZ, RTG), internistični, hematološki, nefrološki in gastroen-
terološki ambulanti. Vrstomat omogoča vpis na dan pregle-
da ali preiskave, na katero se je pacient predhodno naročil in 
prejel obvestilo o dogovorjenem terminu. Vrstomat se naha-
ja v stavbi D – vhod v ambulantno poliklinični trakt in stavbi 
K – vhod v Urgentni center. Uporaba terminala je enostavna 
in omogoča hiter administrativni vpis. Kljub temu bo v začet-
nem obdobju organizirana pomoč uporabnikom, prav tako so 
na novo s številkami označena vsa nadstropja in vse ambu-
lante v bolnišnici.  R. R., vir: SB Brežice

Po novem vpis preko vrstomata Rojen v samostojni državi
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V okviru projekta ’Ribe na šolskih krožnikih’ je v kuhinji Vrtca 
Krško potekala kuharska delavnica, ki jo je vodil kuharski moj-
ster Matija Pozderec. Na delavnici, ki je bila namenjena kuhar-
skemu osebju, ki se ukvarja s pripravo zajtrkov in malic v Vrtcu 
Krško, je pokazal, kako je mogoče z ribami obogatiti namaze 
ter solate. V sklopu delavnice je predstavil in pripravil tri nama-
ze ter dve solati, in sicer ribji namaz s skuto, ribji namaz s šam-
pinjoni in lešniki, ribji namaz s kuhanim fižolom, riževo solato 
s prekajeno postrvijo in zelenjavo ter ajdovo solato s prekaje-
no postrvijo in zelenjavo. Pripravi jedi z ribami je sledilo oku-
šanje in skupna ugotovitev okuševalcev je bila, da so jedi pri-
merne tako za vrtce kot šole in vse ljubitelje rib.
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S kuharskim mojstrom 
v svetu ribjih specialitet

Kuharska delavnica je ponudila različne možnosti priprave 
ribjih jedi. 

Projekt »Ribe na šolskih krožnikih« sofinancirata Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna 
Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega 
programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020, je 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt Ribe na šolskih kro-
žnikih, sofinanciran iz Evrop-
skega sklada za pomorstvo in 
ribištvo ter potrjen na Ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Republike Slove-
nije, se je začel odvijati pred 
dvema letoma. V tem času so 
se zvrstile številne izobraže-
valne in praktične delavnice 
ter predavanja, razviti so bili 
različni ribji recepti in prip-
ravljene mnoge okusne ribje 
jedi, šole in vrtci so opremlje-
ni z novo opremo za postrežbo 
rib ter ribjih produktov, ureje-
na je učilnica v stavbi ribogoj-
nice v Lazah pri Boštanju za iz-
vedbo naravoslovnih dni itd.

Ribje jedi naj bodo večkrat na 
jedilniku

»Ozaveščanje o zdravi prehra-
ni se prične že v vrtcu,« je pou-

daril predstavnik Občine Krško 
in koordinator projekta Ribe 
na šolskih krožnikih Rafael 
Jurečič, »kajti razmišljamo – 
to, kar se otroci naučijo, ko so 
še majhni, jih spremlja ves čas, 
tudi v odrasli dobi.« Za kuhar-
sko osebje posavskih vzgojno-
-izobraževalnih ustanov, ki so 
sodelovale v projektu, je bila iz-
peljana strokovna ekskurzija. 
Na njej so udeleženke in ude-
leženci pridobili nove informa-
cije o možnostih pogostejšega 
uvrščanja ribjih jedi na jedil-
nike v vrtcih in šolah. Med po-
membnejšimi aktivnostmi je 
navedel še organizacijo pre-
davanj za starše s prehransko 
strokovnjakinjo Janjo Strašek, 
s katero je bil posnet tudi krajši 
film na temo zdrave prehrane. 

Ravnateljica OŠ Brežice mag. 
Marija Lubšina Novak je 
menila, da gre za lepo, dobro 
zgodbo, v kateri je izjemnega 
pomena spoznavanje in razu-
mevanje, da so ribe del lokalne-
ga okolja, domačih voda. Otroci 
so v okviru projekta skozi raz-
lične učne oblike spoznali ce-
lotno verigo nastanka hrane: 
kje ribe vzredijo, kje in kako 
jih predelajo ter kako ribje jedi 
pridejo na krožnik. »Veliko smo 
se sami naučili skozi pripravo 
ribjih jedi, ki smo jih z vese-
ljem tudi preizkušali,« je deja-
la. Melita Skušek, ravnateljica 
OŠ Jožeta Gorjupa, je predsta-
vila Kostanjevico na Krki kot 
privlačno ribolovno in ribo-
gojno območje ter izpostavila, 
da je reka Krka v preteklosti 

Za več rib na šolskih krožnikih
LAZE PRI BOŠTANJU – 17. junija je potekala pri ribogojnici Ribiške družine Sevnica predstavitev zaključka 
projekta Ribe na šolskih krožnikih. Z njim so želeli partnerji v projektu poudariti pomen zdrave prehrane 
ter povečati zanimanje za ribe in ribje jedi – še posebej v vrtcih in šolah. 

mnogim nudila možnost pre-
živetja, poleg tega so v Kosta-
njevici redno prirejali ribje ve-
selice. »Na naši šoli smo v času 
trajanja projekta Ribe na šol-
skih krožnikih nabavili določe-
no opremo za šolsko kuhinjo za 
pripravo ribjih namazov, orga-
nizirali smo kuharske delavni-
ce, ki so bile zelo lepo spreje-
te, a najbolj pomembno je, da 
so učenke in učenci začeli spre-
jemati tudi ribe na šolskem je-
dilniku,« je nanizala nekaj ak-
tivnosti, ki so jih izvajali tudi 
na OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
predstavila pa jih je ravnatelji-
ca Valentina Gerjevič. »Na šoli 
in preko spletne povezave smo 
organizirali predavanja tako za 
zaposlene kot starše. Učenke in 
učenci so sodelovali v krožku, v 
katerem so pripravljali različne 
ribje jedi po že znanih recep-
tih, nekaj pa so si jih izmislili 

tudi sami, pripravili so pano-
je in razstave o pomenu ribjih 
jedi in zdrave prehrane ter di-
daktična igrala za popestritev 
učne vsebine,« je opisala sode-
lovanje v projektu.

Z navzočimi je nekaj misli deli-
la tudi vodja prehrane v Vrtcu 
Krško Karin Gramc Jalovec: 
»Naše najmlajše smo skuša-
li navdušiti za ribje jedi s pri-
pravo ribjega namaza v ku-
harski delavnici, ki je potekala 
na bolj zabaven način. Večna-
menski prostor smo preuredi-
li v ribjo sobo za izvajanje raz-
ličnih aktivnosti na temo rib 
ter pripravili različne naravo-
slovne dni. V sodelovanju z Ri-
bogojstvom Goričar smo iz-
vedli dve kuharski delavnici za 
kuharsko osebje s kuharskim 
mojstrom, ki nam je razkril še 
nekaj kuharskih skrivnosti za 
še bolj okusen in zdrav ribji ob-
rok. Trenutno smo v fazi naku-
pa zunanjega igrala z motivom 
ribe. Hvaležni smo za nova pri-
dobljena znanja in nepozabno 
izkušnjo.«   

Ribe, ribištvo in ribogojstvo

Predsednik Ribiške družine 
Sevnica Sandi Kosmač je na-
menil nekaj besed pomenu ri-
bogojnice, ki se nahaja v za-
vetju gozda zaselka Laze ob 
Rajnem potoku (800 metrov 
nad njim je kraška jama Rajna 
peč) in v kateri so od leta 2009 
do danes vzgojili osem milijo-
nov podusti, ki so jih ribiči vlo-
žili v reke. V okviru projekta 

Ribe na šolskih krožnikih so v 
gornjem delu stavbe, ki je del 
ribogojnice, uredili učilnico. V 
spodnjem delu so vzredili ti-
soč potočnic, ki bodo osnova 
za matično jato, da bodo lahko 
nadaljevali z omenjeno vzrejo 
vrste postrvi, ki jih bodo nato 
vlagali v strugo Sevnične, Mir-
ne in ostale pritoke Save. »Gen-
sko čisto potočnico želimo oh-
raniti za bodoče rodove,« je 
predstavil še enega izmed na-
črtov. Dominik Goričar je kot 
predstavnik Ribogojstva Gori-
čar, največje sladkovodne ri-
bogojnice v Posavju, ki jo na-
paja voda potoka Studena, ki 
izvira v bližini Kostanjeviške 
jame, omenil, da je prineslo 

sodelovanje v projektu marsi-
kaj novega pri utrjevanju poti 
do kupca, končnega uporabni-
ka. Sevniški župan Srečko Oc-
virk je izpostavil: »Zavedanje o 
ribah, ribištvu in ribogojstvu se 
je povečalo; povečalo se je tudi 
zavedanje, kako raznoliko hra-
no lahko zaužijemo iz ribjega 
fonda naših voda. Ribe in ribje 
jedi smo z različnimi izvedeni-
mi aktivnostmi približali tako 
mlajšim kot starejšim.« 

V zaključku je sledila še 
predstavitev in okušanje raz-
ličnih ribjih jedi, ki jih je z ve-
liko domišljije pripravilo ribo-
gojstvo Akval d.o.o. z Blance. 
 Smilja Radi

V zaselku Laze je manjša ribogojnica z objektom, v katerem 
so v gornjem nadstropju uredili še učilnico.

Iz rib je mogoče pripraviti marsikatero okusno ribjo jed, sta 
prepričana kuharska mojstra Damjan in Matjaž.

Občina Radeče je v sodelovanju z izvajalcem del JP Komunala Radeče 
d.o.o. v mesecih aprilu in maju izvedla generalno obnovo dela lokal-
ne ceste Jagnjenica–Svibno–Sela na odseku nad kmetijo Podlesnik. 

V okviru realizacije projekta so bila na odseku razdalje 510 metrov 
izvedena zemeljska dela z rušenjem in mletjem asfalta za njegovo 
ponovno vgraditev, izdelavo nove tamponske podlage, asfaltacijo, 
ureditvijo odvodnjavanja s propusti in drenažami ter odstranitvijo 
kanalet in izdelavo mulde. Dela so potekala brez težav in so bila skla-
dno s terminskim planom konec maja v celoti zaključena.

Z izvedbo del namerava investitor doseči učinke izboljšanja prome-
tne varnosti, boljših pogojev za opravljanje gospodarskih dejavno-
sti ter boljših življenjskih pogojev na širšem območju naselja Svibno. 

1. julij 2021 ob 10:30 / Dom PORP (Matineja za otroke)

2. julij 2021 ob 19:30 / Cerkev sv. Petra , Radeče
3. julij 2021 ob 19:30 / Cerkev sv. Petra , Radeče
4. julij 2021 ob 19:30 / Cerkev sv. Petra , Radeče

V spomin Damijanu!

Anton Spronk

Nenad Janković

Gea Pantner Iztok Hrastnik

Lorenzo CossiMilena Lipovšek

Alexandra Tirsu

Ognjen Popović

Tanja Sonc

Boštjan Lipovšek

www.soncfestival.com

Uspešno zaključena dela na odseku 
ceste skozi Svibno
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STOLOVNIK, ANŽE – Krajani Stolovnika in Anž z zaselkoma Ilo-
vec in Brezje v KS Brestanica, ki se z vodo oskrbujejo iz lastne-
ga vaškega vodovoda, enega od sedmih v krški občini, so pred 
časom občutili, da njihova voda ne ustreza več standardom, 
kakršne imamo v današnjem času, zato so se odločili, da stva-
ri vzamejo v svoje roke. Treba je bilo obnoviti obstoječi vir pi-
tne vode, ki jo črpajo iz zajetja Slom – Pihovec. Črpališče in na-
peljava sta bila namreč dotrajana, zato so z lastnimi sredstvi in 
delom uredili novo, sodobno črpališče in obnovili instalacijo do 
vseh uporabnikov. »Ko je bilo treba nabrati nekaj denarja, smo 
se dogovorili, da bo voda malenkost dražja, da smo lahko nare-
dili, kar je bilo treba,« je ob predstavitvi novega črpališča pove-
dal krajan Anž Milan Omerzu, eden izmed pobudnikov uredi-
tve, ki se ob tej priložnosti zahvaljujejo vsem, ki so kakor koli 
pomagali pri uresničitvi cilja. Kvaliteto vode iz vaškega vodo-
voda, iz katerega se oskrbuje nekaj več kot 200 krajanov, sicer 
redno nadzira Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hra-
no. Poleg tega so ob črpališču oz. 'pumphausu', kot mu pravijo, 
uredili tudi ekološki otok, za kar se zahvaljujejo podjetju Kos-
tak. Upajo, da jim bo prisluhnila še Občina Krško in na tej loka-
ciji postavila avtobusno postajališče za najmlajše, ki na dokaj 
nevarnem odseku tik pod klancem vsakodnevno čakajo na šol-
ski avtobus.  P. P.

Z lastnimi močmi so obnovili 
črpališče in napeljavo

Milan Omerzu ponosno pokaže novo črpališče, ki poganja 
vodo do gospodinjstev na višje ležečem območju.

 DAN TEHNIKE 2021 – 
OKOLJU PRIJAZNA PRIDELAVA GROZDJA

Prireditev bo potekala v soboto, 3. julija, 
na kmetiji Žaren v Nemški vasi pri Krškem. 

Program prireditve – DOPOLDAN 
 - 9:00–9:30 – Predstavitev ponudbe vseh sodelujočih 

razstavljavcev na prireditvi 
 - 9:30–12:00 Vodeni prikazi delovanja vinogradniške 

tehnike v vinogradu s spremnimi komentarji 
strokovnjakov 
 - Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor 
 - in Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto

 - 9:00–12:00 – Predstavitev proizvodno-prodajnega 
programa razstavljavcev na stojnicah  

Program prireditve – POPOLDAN 
 - 14:00–14:30 – Predstavitev ponudbe vseh sodelujočih 

razstavljavcev na prireditvi 
 - 14:30–17:00 – Vodeni prikazi delovanja vinogradniške 

tehnike v vinogradu s spremnimi komentarji 
strokovnjakov 
 - Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor 
 - in Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto

 - 14:00–17:00 – Predstavitev proizvodno-prodajnega 
programa razstavljavcev na stojnicah  

Na območju poligona se bodo upoštevali in izvajali preventivni 
ukrepi za preprečevanje širjenja 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.

Za obisk dogodka se je potrebno predhodno prijaviti! 
Prijavni obrazec se nahaja na spletni strani Kmetijsko 

gozdarskega zavoda Novo mesto – www.kmetijskizavod-nm.si 
Prijave sprejemamo do 30. 6. 2021.

Na navedeno sta se v praznič-
nem nagovoru krajank in kra-
janov KS mesta Krško nave-
zala tudi Anton Petrovič, 
predsednik Združenja bor-
cev za vrednote NOB Krško, 
in Alojz Jelovšek, predsednik 
krške KO Društva izgnancev 
Slovenije 1941–1945. Petro-
vič je izpostavil, da je letošnje 
leto leto jubilejev, saj obeležu-
jemo 80-letnico upora proti 
okupatorju, 75-letnico vrnitve 
izgnancev, 30-letnico osamo-
svojitve Slovenije, KS mesta 
Krško pa obeležuje tudi 50 let 
vzpostavitve spominskega par-
ka, posvečenega prvim krškim 
borcem pri OŠ Jurija Dalmati-
na, in 40-letnico, odkar je kra-
jevni praznik na pobudo bor-
čevske organizacije posvečen v 
Žviki zajetim in 30. julija 1941 
ustreljenim prvim krškim bor-
cem, ki so prve žrtve okupator-
ja na Slovenskem. Kot je dejal 
Petrovič, je skupina devetih 
fantov in dekleta žrtvovala svo-
ja mlada življenja za pravične 
ideale in svobodo naroda. Je-
lovšek je v svojem nagovoru 
poudaril množičen izgon pre-
bivalstva z našega območja, 
najprej na pragu poletja 1941 
izobražencev in narodno za-
vednih Slovencev z družinami, 
štiri mesece kasneje, v okto-
bru istega leta, pa je bil izseljen 
pretežni del prebivalstva Kr-
škega in okoliških krajev na Hr-

Plaketa sadjarju in kamnoseštvu
KRŠKO – 15. junija je s predvajano slovesnostjo na TV in po družabnih omrežjih praznik obeležila Krajevna 
skupnost mesta Krško, ki je bila ustanovljena leta 1965. Krajevni praznik, posvečen prvim krškim borcem 
in spominu na vrnitev izgnancev, obeležujejo že 40 let. 

vaško, Srbijo, BiH in Nemčijo: 
»Sredi februarja 1942 je v Kr-
škem in na Vidmu ostalo le še 
262 družin z 829 člani, v naše 
domove pa je okupator naselil 
Kočevarje. Leta 1945 smo se po 
zmagi vrnili na svoje domove. 
Nekateri so potovali več mese-
cev, doma pa so nas čakale iz-
ropane hiše, polja pa so same-
vala brez pridelkov.«

V nadaljevanju krajevne slo-
vesnosti, ki so jo z glasbenimi 
vložki obogatili vokalistka Kla-
ra ob kitarski spremljavi Lo-
vra, septet Pihalnega orkestra 
Krško ter krški skavti Steg 1, 
sta predsednica sveta KS mes-
ta Krško mag. Nataša Šerbec 
in predsednik Komisije za pri-
znanja in odlikovanja Ivan 

Učanjšek podelila krajevna 
priznanja. Priznanje KS mesta 
krško so prejeli: Goran Rovan 
za dolgoletno uspešno delo na 
področju kulturnih dejavno-
sti in novinarstva, dr. Barbara 
Smolej Fritz in Dejan Učakar 
za dolgoletno uspešno peda-
goško delo in za delovanje na 
kulturnem področju. Priznanji 
s plaketo KS mesta Krško sta 
prejela Kamnoseštvo Jakša 
za dolgoletno uspešno delo 
na področju kamnoseštva ter 
Edvin Fornazarič za dolgole-
tno uspešno delo na področju 
sadjarstva; priznanje z denar-
no nagrado pa Združenje slo-
venskih katoliških skavtinj in 
skavtov – podružnica Steg Kr-
ško 1 za delo z mladimi na po-
dročju telesnega, duševnega, 

duhovnega in družbenega ra-
zvoja.

S slavnostnim nagovorom sta 
osrednjo slovesnost ob krajev-
nem prazniku največje krajev-
ne skupnosti v občini Krško 
zaključila župan mag. Miran 
Stanko s čestitko nagrajencem 
in voščilom krajankam in kra-
janom ob prazniku ter predse-
dnica Šerbčeva. Slednja je že ob 
navedenih pomembnih mejni-
kih v polpretekli zgodovini iz-
postavila, da je praznik pos-
večen ne le preteklim, temveč 
tudi sedanjim generacijam me-
ščank in meščanov. S tem na-
menom so se pri snovanju le-
tošnjega krajevnega praznika 
povezali s 15 organizacijami 
in prek 40 posamezniki, ki so 
oblikovali praznik z osrednjo 
proslavo in osmimi priredit-
vami, med katerimi izstopa-
jo odkritje spominskega obe-
ležja Jožetu Habincu v Gaju 
zaslužnih občank in občanov, 
Habincu posvečena fotograf-
ska razstava Gorana Rovana 
v Valvasorjevi knjižnici in po-
natis knjige z dopolnitvami 
Ivana Sterleta Kronika stare-
ga Krškega in njegovih mešča-
nov, v kateri je avtor opisal živ-
ljenje v mestu pred, med in po 
2. sv. vojni ter tedanje prigode 
in utrip življenja meščank in 
meščanov. 
 Bojana Mavsar

Edvin Fornazarič nadaljuje sadjarsko tradicijo očeta Alojza 
in je v pridelavi sadja imetnik certifikata Izbrana kakovost 
Slovenije, levo Ivan Učanjšek, desno mag. Nataša Šerbec.

Predsednik sveta KS Podbo-
čje Janez Barbič je zbranim v 
dvorani podboškega kulturne-
ga doma dejal, da minulo leto 
sicer ni ponudilo veliko razlo-
gov za praznovanje, saj je bilo 
zaradi epidemije zelo težavno 
za vse. »Kljub vsemu pa smo v 
krajevni skupnosti realizira-
li kar nekaj projektov, ki bodo 
služili še prihodnjim generaci-
jam,« je poudaril in izpostavil: 
prenovo odra in dvorane v kul-
turnem domu v sodelovanju s 
KD Stane Kerin, postavitev 
fitnesa v naravi pri šoli, ki je 
bil delno financiran iz partici-
pativnega proračuna, asfaltira-
nje cest v Šutni in Kalce–Naklu 
ter do meje s Hrvaško, sanaci-
jo tlakovcev na podboškem 
trgu in preurejen prireditve-
ni prostor na njem, prav tako s 
pomočjo participativnega pro-
računa in s prizadevnim delom 
aktivnih posameznikov, poleg 
tega je DRSI na državni cesti 
proti Planini zgradila nov most 
čez Sušico in obnovila del ces-
te proti Mladju. Letos ima KS 
v načrtu asfaltacijo makadam-
skih cest Veliko Mraševo–Glo-
belo, na Pristavi ob Krki in kri-
žišča na Krču, zagotovljena so 
bila sredstva za obnovo ceste 

Po dveh letih spet praznično
PODBOČJE – S prireditvijo v tamkajšnjem kulturnem domu in z druženjem na trgu pred cerkvijo so v Pod-
bočju 19. junija obeležili letošnji krajevni praznik. Potem ko lani prireditve ni bilo, so jo letošnje razmere 
le omogočile, dobra udeležba pa je dokazala, da so ljudje željni tovrstnega druženja.

ob Mlinščici v Podbočju, dogo-
varjajo se tudi za obnovo ces-
te Podbočje–Kostanjevica na 
Krki. »Žal nam zaradi nereše-
nih zemljiško-knjižnih zadev 
ne uspe asfaltirati ceste skozi 
Škorec. Imamo tudi težave pri 
pridobivanju soglasij za dru-
ge projekte, kot so pločnik in 
avtobusna postaja ob državni 
cesti v Velikem Mraševem, ko-
lesarska povezava med Krškim 
in Kostanjevico na Krki v Kal-
ce–Naklu in kanalizacija v Šu-
tni. Upam, da za projekte ko-
munalne ureditve v vaseh 
Veliko in Malo Mraševo, Kalce–
Naklo in Brod, pločnik Podbo-

čje–Križaj in nov most preko 
Krke ne bo teh težav, saj s tem, 
ko ne damo soglasja, škodim 
sami sebi, izvedba projektov 
pa se odmika v prihodnost,« je 
še opozoril in dodal, da so po-
gosto ravno tisti posamezniki, 
ki ne dajo soglasij, najbolj kri-
tični do tistih, ki želijo s svojim 
delom nekaj prispevati skup-
nosti. Zbrane je nagovoril tudi 
župan mag. Miran Stanko ter 
pohvalil skrb za urejenost kra-
ja in s tem turistično ponudbo 
ter enotnost pri pomembnih 
projektih, kakršen je recimo 
nov most čez reko Krko.

Zatem je Barbič ob pevskem in 
glasbenem programu, ki so ga 
pripravili člani in članice KD 
Stane Kerin Podbočje pod tak-
tirko Ivanke Černelič Jure-
čič, podelil lanska in letošnja 
krajevna priznanja. Še lani so 
priznanje KS namenili Jožetu 
Lajkoviču iz Velikega Mraše-
vega za njegov prispevek na 
športnem, vinogradniškem in 
družabnem področju, prizna-
nje mladi up, ki ga podeljujejo 
na predlog učiteljskega zbora, 
pa devetošolki Tii Iljaž, prav 
tako iz Velikega Mraševega. 
Predsednik TD Podbočje Ma-
tjaž Jurečič je podelil prizna-
nji nagrajencema fotografske-
ga natečaja Branku Benčinu 
in Janku Božiču. Benčinova 
fotografija brojanskega mo-
stu je na velikem panoju na že 
omenjenem novem prireditve-
nem prostoru, Božičeva pa na 
razglednici. V okviru druženja 
na trgu, ker so za pogostitev 
poskrbeli vinogradniki in ak-
tiv kmečkih žena in je že mal-
ce spominjalo na predkoron-
ske čase, so podelili srebrnike 
novorojenčkom – osem roje-
nim v letu 2019 in deset roje-
nim v letu 2020.
 Peter Pavlovič

Zadaj župan Stanko, predsednik Barbič ter nagrajenca 
fotonatečaja Branko Benčin in Janko Božič, spredaj Tia Iljaž 
in Jože Lajkovič
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BROD V PODBOČJU – Poveza-
ti kmetije, odkupovalca sad-
ja in zelenjave ter gostince 
– to je cilj projekta »Sveže – 
Okusno – Lokalno«, v kate-
rem sodelujejo CPT Krško 
kot vodilni partner, Evrosad 
d.o.o., Ribiška družina Kosta-
njevica na Krki, Društvo 
kmetic Krško in Društvo lju-
biteljev suhomesnatih dob-
rot Leskovec pri Krškem.

Kot je na predstavitvi projek-
ta na Kmetiji Turk na Brodu v 
Podbočju povedala direktorica 
CPT Krško Kristina Ogorevc 
Račič, Posavje vse bolj posta-
ja tudi gastronomska regija, k 
čemur je pripomogel vsakole-
tni festival Okusi Posavja, ki se 
je v zadnjih letih z uličnega fe-
stivala lokalne gastronomije in 
vina razmahnil tudi na pot po-
vezovanja ponudnikov in izo-
braževanja z željo po dosega-
nju vrhunskih gastronomskih 
doživetij. »V času koronakri-
ze smo se še tesneje poveza-
li s kmetijami, kajti kvalitetne 
kulinarike ni brez kvalitetnih 
surovin,« je poudarila, zato so 
lani na Tržnici Videm pripravi-
li prvo posavsko borzo kmetij-
skih surovin, posluh za njihovo 
pobudo pa so pokazali v podje-
tju Evrosad, kjer so pred krat-
kim uredili trgovino s pridel-
ki in izdelki številnih lokalnih 
pridelovalcev. Lani so tako na 
razpis LAS Posavje za projekte 
CLLD uspešno prijavili projekt 
»Sveže – Okusno – Lokalno« in 

BRESTANICA, KRŠKO – Di-
rektor Termoelektrarne 
Brestanica (TEB) Tomislav 
Malgaj in minister za obram-
bo mag. Matej Tonin sta 15. 
junija na gradu Rajhenburg 
podpisala sporazum o sode-
lovanju pri obnovi skladišča 
letalskega goriva Stara vas 
pri Krškem.

Ministrstvo za obrambo RS 
(MORS) je namreč nosilec pro-
jekta obnove sistema oskr-
be z letalskim gorivom leta-
lišča Cerklje ob Krki tako za 
potrebe Slovenske vojske kot 
za potrebe sil NATO. V sklopu 
celovite obnove je predvide-
na tudi posodobitev oziroma 
obnova skladišča in pretaka-
lišča naftnih derivatov Sta-
ra vas pri Krškem. Kot je po 
podpisu sporazuma povedal 
prvi mož TEB Tomislav Mal-
gaj, je na omenjeni lokaciji, ka-
tere 21-odstotna solastnica je 
TEB, predvidena izgradnja in-
frastrukture, ki bo omogočala 
skladiščenje in prečrpavanje 
goriva iz vlakovnih in avto cis-
tern. Vsebina sporazuma obse-
ga medsebojna posvetovanja o 
uporabniških vidikih pri prip-
ravi projektne dokumentacije 
ter gradnje objektov in naprav, 
izstavitev ustreznega soglasja 
TEB kot solastnice zemljišča 
za izvedbo gradnje v roku treh 
mesecev od podpisa tega spo-
razuma, upravljanje novozgra-
jenih objektov in naprav obeh 
solastnikov nepremičnin, o če-

Na krožnike domačo hrano V Stari vasi bo spet črpališče

mer bosta MORS in TEB skle-
nila posebno pogodbo ob za-
ključku izgradnje ter druge 
aktivnosti. »Hvala ministru, 
da nam je zaupal to nalogo. V 
TEB imamo tovrstne izkušnje, 
saj smo že v preteklosti že izva-
jali takšne manipulacije,« je še 
dodal in poudaril, da je to zanje 
pomemben dan, saj ves čas iš-
čejo možnosti za zunanje vire 
prihodkov.

Minister mag. Matej Tonin je 
povedal, da je investicija, ki 
je predmet sporazuma, eden 
ključnih delov druge faze ob-
nove in posodobitve cerkljan-
skega letališča. »Cerkljansko 
letališče naj bi bilo namenjeno 
tudi NATO letalom za prečrpa-
vanje in dodatno dobavo go-
riva, zato je ta zmogljivost za 
nas izjemno pomembna. Črpa-
lišče v Stari vasi je zato treba 
prenoviti in uskladiti z NATO 
standardi, saj je tam še zasta-

rela tehnologija iz bivše drža-
ve,« je pojasnil, pri tem pa so se 
'našli' s Termoelektrarno Bre-
stanica, ki je solastnica lokaci-
je. »Sistem je zamišljen tako, 
da bo gorivo prišlo po žele-
znici, od črpališče dalje pa po 
cesti do letališča,« je še dodal. 
Razmišljali so tudi o izgradnji 
kerozinovoda, a so izračuni po-
kazali, da bi bilo to neekono-
mično. Konkretne vrednosti 
projekta, kot je dejal Tonin, še 
ni možno navesti, bo pa zago-
tovo večmilijonska. Investitor 
celotne obnove je MORS, večji 
del sredstev zanjo bo prispeval 
NATO, zaključena pa bo predvi-
doma v štirih do šestih letih. Na 
skladišče goriva v Stari vasi je 
vezan tudi t. i. vojaški most čez 
Savo, katerega se je držal kero-
zinovod, ki ga bodo, kot je dejal 
direktor Direktorata za logisti-
ko na MORS Uroš Korošec, ob-
novili in predali Občini Krško.
 P. Pavlovič 

Minister mag. Matej Tonin in direktor Tomislav Malgaj ob 
izmenjavi podpisanih sporazumov

zanj iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja 
prejeli dobrih 82 tisoč evrov 
sredstev. »Želimo, da postanejo 
vrhunske surovine simbol kva-
litete v regiji. Projekt bo pove-
zal kmetije, odkupovalca sadja 
in zelenjave do gostincev. V ta 
namen bomo kupili transpor-
tno vozilo,« je povedala Ogo-
revc Račičeva. K sodelovanju 
so povabili še v uvodu ome-
njena društva.

Projekt ima še večji pomen v 
luči dejstva, da je Slovenija le-
tos evropska gastronomska re-
gija, je poudarila vodja projek-
ta Ksenja Kragl s CPT Krško. 
»Želimo, da se regija razvija v 
smeri vrhunske gastronom-
ske regije, saj smo na tem po-
dročju včasih malce zapostav-
ljeni, kljub temu da imamo 
vrhunske surovine tako re-
koč na našem pragu,« je deja-
la. Z izobraževalnimi vsebina-

mi o pomenu lokalne hrane in 
predelave bodo osveščali tako 
mlade kot tudi starejšo popula-
cijo. V projekt so vključili tudi 
izdelavo promocijskega doku-
mentarnega filma s predstavi-
tvijo glavnih surovin v regiji in 
tudi najpomembnejših gostin-
cev, vinarjev in tudi društev na 
podeželju.

Kot je dodal direktor Evrosada 
Boštjan Kozole, ugotavljajo, 
da je na slovenskih krožnikih, 
vključno z gostinskimi obra-
ti, zelo malo slovenskega sad-
ja, zelenjave in drugih surovin, 
kar je izziv za vzpostavitev lo-
kalne trajnostne verige lokal-
nih živil med kmetijami, odku-
povalci in gostinci. Prepričani 
so, da je tukaj možno narediti 
velik korak naprej. »Za kmetij-
stvo je izjemnega pomena, da 
lokalne surovine najdejo pot 
do slovenskih krožnikov,« je 
zaključil. P. Pavlovič 

Cilj projekta je kvalitetne lokalne surovine čim hitreje spraviti 
do gostincev in s tem na krožnike.

KRŠKO – V začetku junija je 
družba Kostak prejela pristo-
pni krovni certifikat Družbeno 
odgovoren delodajalec (v na-
daljevanju DOD) skupaj z od-
visnimi družbami HPG Breži-
ce, Gitri, Kostak GIP in ePosavje 
MEDIA. Certifikat DOD temelji 
na načelih in bistvenih vsebi-
nah standarda ISO 26000 ter 
bo vključen v integrirani sis-
tem vodenja družbe Kostak, ki 
sicer že zajema sistem vode-
nja kakovosti, ravnanja z oko-
ljem, zagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu ter upravljanja 
z energijo. »Pridobitev pristop-
nega certifikata DOD družbam 
veliko pomeni, saj s tem pove-
čujemo ugled in širimo pre-
poznavnost podjetij v skup-
nosti, krepimo tržno vrednost 
Skupine Kostak in prispeva-
mo k večji družbeno odgovor-
ni vlogi, trajnostnemu razvoju 
ter podpori pri preoblikovanju 
v okoljsko nevtralno gospodar-
stvo in zdravi konkurenčnosti 
na trgu,« so ob tem sporočili iz 
družbe Kostak. »Zavezo Skupi-
ne Kostak k družbeni odgovor-
nosti bomo vztrajno ohranjali, 
saj je prav trajnostni razvoj tis-
ti, ki omogoča dolgoročno sta-
bilnost in vzdržnost našega 
poslovnega modela ter boljše 
operativno delovanje vseh or-
ganizacijskih sistemov v Skupi-
ni Kostak«, še izpostavlja pred-
sednik uprave družbe Kostak, 
d. d., Miljenko Muha. 
 Vir: Kostak

Skupini Kostak 
certifikat DOD

VSI IZDELKI NA ZALOGI

DOSTAVA ŽE NASLEDNJI DELOVNI DAN

STROKOVNO SVETOVANJE

BBQ trgovina, kjer dobite vse za žar, 
pravi BBQ in še več.

KRŠKO – Podjetje Špena iz 
Krškega, ki se ukvarja s ko-
vinostrugarstvom in ga kot 
direktor vodi Iztok Drob-
nič, si v petem letu delova-
nja v poslovnem okolju vse 
bolj utrjuje položaj kot eden 
redkih ponudnikov v regiji, 
ki nudi mehansko obdela-
vo vseh vrst kovin, tehnično 
svetovanje pa tudi vodenje 
projektov. 

Iztoka Drobniča je že v mla-
dih letih za strojništvo navdu-
šil oče Miro, a se je kljub temu 
po končani brežiški gimnazi-
ji odločil za študij medicine. V 
tretjem letniku študija je vse 
bolj prihajal do spoznanja, da 
gre za ukoreninjen sistem, v 
katerem proti pričakovanjem 
pogosto prihaja do razvred-
notenj posameznikov, med 
opravljanjem prostovoljskega 
dela na Kliniki Golnik pa tudi, 
da ne vidi svojega delovanja v 
vlogi člena v verigi ’okostene-
le’ zdravstvene sheme. Opustil 
je študij in se vpisal na mari-
borsko strojno fakulteto, ki jo 
je zaključil z najvišjimi ocena-
mi. Temu je sledila naprej za-
poslitev v podjetju Numip Kr-
ško, kjer je bil vodja projektov, 
zadolžen za napeljavo vseh ce-
vovodov v tedanjem Krkinem 
obratu Sinteza1 v izgradnji. 
Zatem je nabiral delovne izku-
šnje v podjetju Mana Omerzu 
iz Dečnega sela, kjer je bil vod-
ja projektov za jeklene kon-

Jeseni odpirajo še prodajalno

strukcije v NEK in za vodenje, 
organiziranje in optimizira-
nje postopkov ter dnevne ak-
tivnosti (Quality Assurance). 
Leta 2016 je ob redni zapo-
slitvi odprl popoldansko obrt, 
v kateri sta z očetom v dveh 
garažah ob domači hiši in na 
prvih kupljenih strojih za stru-
ženje in rezkanje začela obde-
lovati kose strojnih elemen-
tov za Mano Omerzo. Ker je 
začel pridobivati vse več dela 
tudi od drugih naročnikov, je 
z začetkom leta 2017 stopil 
s podjetjem Špena na samos-
tojno podjetniško pot in ure-
dil lastne proizvodne prosto-
re za izdelavo strojnih delov 
za transportne polže, to je osi, 
gredi, prirobnice idr. na Polj-
ski poti v Stari vasi na Vidmu.

S pridobivanjem naročil za 
storitve in izdelavo strojnih 
elementov s strani več in več-

jih  podjetij, med njimi TIPS, 
Asfaltna baza Strojanšek, 
Plastoform, Iskra PIO, I. H. S, 
Numip, Evrosad, Šumi, Metal-
na, Rimac idr., se je število za-
poslenih v podjetju povzpelo 
na pet. »Mi nismo vezani na 
masovno proizvodnjo,« pravi 
Drobnič, »lahko izdelamo ali 
popravimo en strojni kos ali 
več, ali prevzamemo naroči-
lo od zasnove ideje naprej, to 
je od projekte dokumentaci-
je do izdelka, po potrebi, de-
nimo za razrez pločevine, pa 
se povezujemo tudi z drugimi 
podjetji.« Največji problem, je 
še povedal Drobnič, jim tre-
nutno predstavlja pomanjka-
nje surovin na tržišču, saj za 
proizvodnjo nabavljajo le su-
rovine s certifikati, in kadra za 
delo, predvsem orodjarjev, ki 
jih že daljše obdobje neuspe-
šno iščejo po vseh razpolo-
žljivih zaposlitvenih zavodih 
in socialnem omrežju. Imajo 
tudi lastno varilnico in sesta-
vo, v kateri izdelujejo tudi žare 
in smokerje za dimljenje mesa 
in drugih živil, po katerem so 
postali poznani po vsej Slove-
niji in tudi širše, v zgodnji jese-
ni pa nameravajo odpreti tudi 
prodajalno s celovito ponud-
bo začimb, omak in pripomoč-
kov za peko, kar sicer Drobni-
čeva partnerka Nataša Šal že 
sedaj izvaja v obliki spletne in 
poštne prodaje.

 Bojana Mavsar

Iztok Drobnič z očetom Mi-
rom



Posavski obzornik - leto XXV, številka 13, četrtek, 24. 6. 2021 9PRAZNIK OBČINE BISTRICA OB SOTLI

električna kolesa, s katerimi se 
bodo lahko obiskovalci popel
jali po območju starih obr ti, si 
ogledali skozi projekt nasta
lo stalno kovaško razstavo ter 
med drugim obiskali tudi lo
kalnega kovača, ki bo predsta
vil svoje delo.
 
V drugi polovici lanskega leta 
smo pričeli z investicijo izgrad
nje novega gasilskega doma. 
Investicija je uspešno zaključe
na, na kar sem zelo ponosen. S 
prestavitvijo gasilskega doma 
bomo na stari lokaciji prido
bili še kako potrebne prostore 

za načrtovano investicijo grad
nje vrtca in telovadnice s pod
zemno garažo pri OŠ Bistrica 
ob Sotli. Gradbeno dovoljenje 
smo v začetku tega meseca že 
pridobili. 

Po načrtu poteka investici
ja »Hidravlične izboljšave vo
dovodnega sistema v občinah 
Brežice in Bistrica ob Sotli«. S 
strani države imamo potrjeno 
investicijo, ki se bo sofinancirala 
s kohezijskimi sredstvi. Z grad
benimi deli se bo pričelo v dru
gi polovici letošnjega leta. 

Eno od večjih izvedenih investi
cij predstavlja tudi sanacija pla
zu v Hrastju, kjer smo s pomoč
jo državnih sredstev uspešno 
rešili problem plazenja zemljiš
ča, ki je ogrožal stanovanjski hiši 
in poslopja ter lokalno cesto. Za 
potrebe izvedbe nadaljnjih in
vesticij smo izvedli načrtovane 
nakupe objektov in zemljišč.

Občino Bistrica ob Sotli gradi 
in soustvarja po svojih močeh 
sleherni od nas, še posebej us
pešni pa smo, kadar stopimo 
skupaj. Dokaz za to so številna 
aktivna društva in posamezni
ki, ki so v iztekajočem se in pre
teklih letih v občini pustili prav 

Praznik občine Bistrica ob Sotli

Še posebej uspešni smo, 
kadar stopimo skupaj

Osrednja in najpomembnejša 
prireditev je prav gotovo slav
nostna seja občinskega sveta s 
podelitvijo občinskih priznanj. 
Letošnjo bomo obogatili še z 
odprtjem novo zgrajenega ga
silskega doma, ki bo tega dne 
predan v namen našim članom 
PGD Bistrica ob Sotli.

Ob prazniku občine je prav, 
da se ozremo v iztekajoče se 
leto in se spomnimo vsega, kar 
smo doživeli. Leto 2020 je bilo 
v vseh pogledih nekaj poseb
nega. Prav gotovo si ga bomo 
zapomnili predvsem po ne
predvidljivi epidemiji covid19, 
ki je v veliki meri zaznamova
la celotno dogajanje v občini. 
Na žalost so bile odpovedane 
mnoge načrtovane javne prire
ditve društev in organizacij, ki 
so v Bistrici ob Sotli sicer dob
ro obiskane. 

Čeprav je bilo v občini dosti 
manj družbenega utripa, smo 
bili dokaj delovni in uspešni 
na ostalih področjih. Ob lan
skem občinskem prazniku smo 
svečano odprli nove prostore 
knjiž nice, ki je bila zelo pomem
bna investicija v kraju. V naši kn
jižnici ne gre le za izposojo kn
jig. Tu se odvijajo razni literarni  
in pogovorni večeri, študijski 
krožki, pravljične ustvarjalce, 
delavnice, študijski krožki ipd., 
kar povezuje ljudi v našem kra
ju. Kulturno društvo je organi
ziralo virtualno obeležitev kul
turnega praznika in tudi sicer z 
uporabo novih tehnologij po
skušalo ostati v stiku s svetom.

Uspešno smo zaključili nalož
bene projekte, ki smo si jih za
dali. Zaključen je projekt »Urba
na obrt«, s katerim se je uredil 
pomožni prostor v delu objekta 
Gabronka, kjer so deponirana 

Spoštovane občanke in spoštovani občani občine Bistrica ob Sotli, junij je tisti mesec, ki je v naši občini običaj-
no povezan s številnimi dogodki, posebno našim osrednjim, to je občinskim praznikom. Letošnji junij  bo mi-
nil malce drugače, kot smo vajeni. Ukrepi za zajezitev epidemije koronavirusa so zarezali v naš vsakdan, zato 
smo bili primorani nekatere prireditve prilagoditi ukrepom. Tako bomo te praznične dneve obeležili brez ne-
katerih izredno lepih in pomembnih dogodkov, ki smo jih sicer vajeni.

poseben pečat. To so ljudje, ki 
so leto za letom v naš kraj pri
našali svoje znanje, talente, iz
kušnje, ustvarjali dobre zgodbe 
in s tem nesebično prispevali k 
razvoju naše občine. Temu iz
boru sokrajanov in društev se 
pridružujejo letošnji nagrajen
ci, ki jim ob tej priložnosti is
kreno čestitam in jim izrekam 
spoštovanje in poklon.

Zelo sem vesel, da se je po 
klavrnem koncu delovanja Go
renja v Bistrici ob Sotli našla 
rešitev. Družba AS System je 
tovarno prevzela in jo že napol
nila z novo vsebino ter, kar je za 
nas še posebej pomembno, od
prla nova delovna mesta.

Že veliko let v Bistrici ob Sotli 
deluje podjetje Simona in Ota 
Narata, ki se med drugim ukvar
ja tudi z novimi tehnologijami, 
od telefonov do računalnikov in 
trgovine, tudi to podjetje je po
membno  zaradi vseh delovnih 
mest, ki jih odpirajo in rastejo.

In na koncu želim omeniti še 
eno zelo pomembno podjet
je, ki že 40 let soustvarja naš 
vsakdan. Ob skrbi za naravo so 
v svoj fokus dodali tudi ljudi, saj 
se zavedajo, da smo ravno ljud
je tisti, ki smo to naše slovensko 
podeželje obdržali takšno, kot 
je. Torej danes z veseljem po
zdravljam tudi delo, ustvarjanje 
in dosežke Kozjanskega parka. 

Moj prispevek ob občinskem 
prazniku sklepam z voščilom 
in zahvalo vsem, ki kakor koli 
prispevate k temu, da življen
je v naši občini kljub trenut
nim nenavadnim in izrednim 

PETEK, 25. 6.

8.00 Pohod po poti ljubezni

9.00 Kolesarjenje po Oransovi kolesarski poti

10.00 Turnir v košarki 

10.00 Turnir v odbojki na mivki za pokal MM 
tehnike

10.00 Občinsko prvenstvo v streljanju z zračno 
puško

17.30 Svečano odprtje novega gasilskega doma 

21.00 BoSOROK

SOBOTA, 26. 6.

18.00 Turnir v malem nogometu

19.00 Koncert MePZ na Sv. Gorah

21.00  Nastop MePZ na nočnem turnirju

NEDELJA, 27. 6.

9.00 Petrov sejem: 

• Stojnice z lokalnimi ponudniki

• Podelitev nagrad vinarjem in 
salamarjem

• Podelitev nagrad Vinis

• Degustacija vin v Šempeterskem 
hramu

• Degustacije vin na stojnicah

• Delavnice za otroke

• Animacijski program

Program prireditev 
ob občinskem prazniku 

2021

Franjo Debelak, župan Občine Bistrica ob Sotli

Nov gasilski dom v Bistrici ob Sotli (foto: Občina Bistrica ob Sotli) Pogled na Bistrico ob Sotli iz jugozahodne smeri (foto: M. Mirt)

razmeram poteka dokaj nor
malno. Hvala vsem, ki  s svojim 
delom in prispevki  dokazuje
te, da smo občina mi vsi in da 
drug brez drugega ne moremo. 
Ob našem skupnem prazni

16.00 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

ku vam želim vse dobro, pred
vsem pa obilo zdravja. Upam, 
da se bomo lahko kmalu spet 
srečevali na skupnih priredit
vah in dogodkih.
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Nagrajenci Občine Bistrica ob Sotli

IRENA ČERNELČ
priznanje

Občine bistrica Ob sOtli

Irena Černelč, diplomirana etno-
loginja in antropologinja, se je kot 
nova članica družine Černelč iz 
Hrastja hitro vživela v novo okolje 
in se tudi aktivno vključila v javno 
življenje. Od leta 2007 do 2012 je 
mlada družina preživela v nepro-
fitnem stanovanju Občine Bistri-
ca ob Sotli, nato se je preselila na 
dom Davidovih staršev in se ob 
tem lotila gradnje zanimive ekolo-
ške hiše. To je bil čas ustanavljanja 
in pestrega, izvirnega ustvarjanja 
mladinskih rokovskih glasbenih 

skupin. V tej sceni je Irena preko moža Davida in njegovih bratov 
kmalu našla svoje mesto oziroma jo je ta druščina sprejela in ji zau-
pala vlogo povezovalke in organizatorke. Z njeno vključitvijo v delo 
Kluba Metulj in Mladinskega centra Bistrica ob Sotli se je vsebina teh 
dejavnosti bogatila in postajala uspešna tudi na področju pridobiva-
nja potrebnih sredstev. V letih 2006 in 2007 je pomagala pri pridobi-
tvi statusa mladinskega centra, s čimer je postalo mladinsko društvo 
pomemben dejavnik javnega življenja v občini in tudi širše. V nasled-
njih desetih letih se je potem zvrstilo lepo število prijavljenih in us-
pešno izpeljanih projektov.

ŠPORTNO DRUŠTVO 
BISTRICA OB SOTLI

denarna nagrada

Občine bistrica Ob sOtli

Športno društvo Bistrica ob Sotli je v občini največje društvo, ki se uk-
varja s športno rekreacijo občanov. V društvu je včlanjenih 75 članov. 
Pod okriljem društva pridno delajo sekcije: nogomet, košarka, tenis, 
odbojka, strelci in  kolesarji, ki skozi vse leto skrbijo za takšno ali dru-
gačno gibanje in druženje. Vsako leto organizirajo občinski turnir v 
vseh panogah. V društvu skrbijo tudi za treninge podmladka in lahko 
se pohvalijo, da so odskočna deska tudi nekaterim igralcem, ki igra-
jo po večjih klubih pa tudi za slovensko reprezentanco. Aktivni so na 
vseh športnih tekmovanjih in ponosno zastopajo našo občino. Red-
no se udeležujejo srečanja Šempetrov in bili so že tudi gostitelji. Veliki 
dogodek v kraju so vaške igre, katere pod okriljem njihove organiza-
cije privabijo k sodelovanju res vse občane kot tekmovalce, spreml-
jevalce ali kot občinstvo. Vse vasi se že tedne prej z veseljem in veli-
ko vnemo pripravljajo na dogodek s svojo izvirnostjo in treningi, saj 
si vsaka ekipa na koncu le želi zmagati. 

Posebej je dolgoletni in tradicionalni, letos že 40. nočni turnir v ma-
lem nogometu za prehodni pokal Marije Broz. V začetku je bil turnir 
dnevni, vendar se je s pridobitvijo reflektorjev pojavila ideja o noč-
nem turnirju, ki je bil takrat eden izmed prvih. Turnir je znan po celi 
Sloveniji in tudi preko meja, zato se ga vsako leto udeležujejo zelo 
močne ekipe iz Slovenije in Hrvaške, v katerih igrajo tudi reprezen-
tanti slovenske lige velikega nogometa in futsala ter celo slovenske 
reprezentance. Letos na turnirju pričakujejo tudi okroglo številko, to 
je 1000. ekipo, ki bo igrala na igrišču v Bistrici ob Sotli. Poleg turnirja 
vedno organizirajo še spremljevalni program in tako poskrbijo, da je 
obisk  gledalcev in navijačev številnejši.

Za njihov trud in delo jih predlagam za prejemnika denarne nagrade.
Predlagatelj: Franjo Debelak

ŠPELA DRAŠLER
plaketa

Občine bistrica Ob sOtli

Predanost, srčnost, vztrajnost, po-
vezovalnost in vizijonarstvo so le 
nekatere od pomembnih oseb-
nostnih lastnosti, ki označujejo 
življenskega duha Špele Drašler. 
Kot zapriseženi optimist dogodke 
in situacije, ki ji prečijo življensko 
pot, sprejema kot truda vredne iz-
zive in zato pomembno plemeni-
tijo njo samo, predvsem pa vse tis-
te, ki smo/so del njenega življenja. 
Odločnost in odkritost, ki ju seva 
v komunikaciji z okoljem in izvira 
iz njenega širokega znanja ter glo-

bokega spoštovanja življenja in kulture pripomore k temu, da Špela 
Drašler z lahkoto navduši in v izvedbe najrazličnješih vrst vpelje raz-
nolike deležnike s področja kulturnega udejstvovanja. Spomnimo na 
izvedbo Gorenjskega slavčka, vsakoletno organizacijo in izvedbo ob-
činskega kulturnega praznika, organizacije in izvedbe občinskih pev-
skih revij, organizacije tradicionalnih gostovanj članov pihlane godbe 
iz Nemčije v Bistrici ob Sotli, njeno pobudo za izvedbo zborovskega 
seminarja na gradu Podsreda, organizacijo vrste gostovanj različnih 
zasedb in še bi se našlo. Posebej velja izpostaviti primer letošnje ob-
činske proslave ob kulturnem prazniku, kjer je Špela Drašler subtilno 
prepoznala realnost koronskega časa in njegovih omejitev. Za pri-
pravo in izvedbo proslave je Špela Drašler smelo in uspešno vključila 
različne medijske kanale in člane Kulturnega društva Bistrica ob So-
tli. Tako je pripomogla k žlahtni obeležitvi dogodka, kar kulturnemu 
prazniku gotovo pritiče.

Njena motiviranost, prežeta z energičnostjo, tudi ovire prepozna kot 
priložnosti za kaj novega in je nalezljiva ter opogumlja. Lojalnost kra-
ju in zborovskemu petju pa tudi kulturi sicer, Špela Drašler dejansko 
živi in jih pomembno širi tudi izven našega kraja tako fizično kot tudi 
medijsko v svojih radijskih in spletnih intevjujih pa tudi v pisani be-
sedi. Ponosno pove od kot prihaja in kam se rada zateče ter deluje 
kot trden branik gričev, ravnic, življa in običajev naše občine. Neuni-
čljiv entuzijazem Špelo Drašler žene v nemalokrat težko predstavlji-
ve projekte našega kraja. Med takšne vsekakor sodi nastanek in izda-
ja publikacije Notna zbirka pesmi, napisanih za MePZ Bistrica ob Sotli 
2003–2020 za mešani zbor (SATB div) brez spremljave. Potrebno je ve-
liko entuziazma, poguma in prednosti, da se v ruralnem okolju rodi 
notna zbirka pesmi, kot odsev skrbi za kvalitetno delo zbora in po-
sledično kakovosten nabor zborovske literature. In Špela Drašler ima 
ta pogum. Zbirka ne vsebuje zgolj sedem pesmi, pod katere so se 
kot avtorji podpisali znani slovenski skladatelji in skladatelj s sosed-
nje Hrvaške, ampak na simbolni ravni v svet nosi sporočilo majhne-
ga, ki se ob ustrezni podpori kulturno ljubiteljskega življa rodi v veliko. 
Notna zbirka bo na volju uporabnikom po vseh knjižnicah Slovenije.

Bistrica ob Sotli je tudi zaradi njenega delovanja na področju zbo-
rovskega petja postala prepoznavna na slovenskem zborovskem 
zem ljevidu. MePZ Bistrica ob Sotli je pod Špelinim 15-letnim vod-
stvom dosegel izjemne rezultate. Njena želja po konstantni kvalitetni 
rasti MePZ BoS jo žene, da se redno samoizobražuje, v kraj pa perma-
nentno privablja znane slovenske zborovske skladatelje, zborovodje 
in mojstre vokalnih tehnik. Ti pevcem na strokoven način zelo na ši-
roko odstrinjajo pogled na zborovstvo in prinašajo potrebno sveži-
no. V letošnjem, posebnem koronskem letu je Špela Drašler iskala in 
našla načine, da ohrani delovanje MePZ BoS in se v ta namen uspeš-
no poslužila še neraziskanih možnosti spletnih aplikacij, v kar je vlo-
žila ure in ure svojega časa.

Še posebno veliko truda, časa, snovanj in raziskovanj je Špela Drašler 
v lanskem in letošnjem letu posvetila počastitvi 40-letnice delovanja 
MePZ BoS. Njena je bila pobuda za izvedbo niza spremljajočih dogod-
kov ob tem visokem ljubileju v okviru kulturnega društva. Tako je ak-
tivno pristopila k iskanju arhivskih materialov in zapisov raznovrstnih 
besedil. Zborovski bilten z naslovom 40 stopinj MePZ BoS obsega več 
kot 70 bogatih strani in predstavlja zgodovino pomembnega druž-
benega segmenta kraja. K soorganizaciji razstave o delovanju zbora 
je povabila knjižnico Šmarje pri Jelšah in skupaj s še nekaterimi člani 
Kulturnega društva pripravila razstavo, v kateri se štiri desetletja zbo-
ra predstavlja skozi fotografije in predstavitveni video. Za kar največji 
doseg pripravljenih vsebin se je tudi tukaj poslužila sodobnih tehno-
logij in spletnih orodij. Najavo ob otvoritvi razstave so namreč posne-
li in objavili na FB straneh kulturnega društva. Ob svečanem dogod-
ku je bil izdan tudi katalog po razstavi. Na Youtube kanalu Knjižnice 
Šmarje pri Jelšah je bil premierno predvajan pogovorni večer ob raz-
stavi, katere pobudnik in aktivni soudeleženec je bila Špela Drašler.

KATARINA DEBELAK
priznanje

Občine bistrica Ob sOtli

Katarina Debelak iz Križan Vrha je 
članica Društva upokojencev Bi-
strica ob Sotli od leta 2014. Leta 
2015  je prevzela dolžnosti blagaj-
ničarke društva. To delo vestno in 
natančno opravlja še danes. Ima 
vzorno urejeno blagajniško do-
kumentacijo, ki jo vodi sproti in 
zanesljivo. Je tudi poverjenica za 
člane vasi Križan Vrh, ki jih redno 
obvešča o dogodkih ter skrbi za 
bolne in osamljene. Po potrebi ne-
sebično prevzema nekatere obve-
znosti pri obsežnem delu tajnice in 

predsednice društva. Kot grabljica je sodelovala v prikazu košnje na 
prireditvi »Likof na taberhi« v muzeju na prostem v Rogatcu. Na po-
moč priskoči vedno in povsod, kjer jo potrebujemo. 

Aktivna je tudi izven društva upokojencev. Redno sodeluje tudi pri 
čistilnih akcijah v kraju in s tem daje dober zgled mlajši generaciji kra-
janov. Aktivno je vključena v projekte Univerze za tretje življenjsko ob-
dobje, med drugim v krožek ročnih del, kjer so nastajali razni dobro-
delni izdelki. Kot članica  je aktivno vključena v delovanje Planinskega 
društva Atomske toplice Podčetrtek – Sekcija Bistrica ob Sotli ter si 
prizadeva, da bi še več upokojencev navdušila za to obliko rekreaci-
je. Ne nazadnje tudi s svojim vzgledom skrbne babice, ki po potre-
bi varuje svoje vnuke, prispeva k dobremu vzdušju v družini in širše.

Smatramo, da s svojim celotnim pozitivnim delovanjem prispeva k 
ugledu društva in kraja ter si zato zasluži ustrezno občinsko priznanje.

Predlagatelj: DU Bistrica ob Sotli

Prispevek Špele Drašler h kulturni prepoznavnosti Bistrice ob Sotli in 
aktivnemu delovanju velikega števila naših krajanov znotraj šestih 
sekcij kulturnega društva, katerega predsednica je že deveto leto, je 
neizbrisen in dolgoročen. Njen odnos in vsevključujoči pristopi pred-
stavljajo gonilno silo kulturnega dogajanja v občini Bistrica ob Sotli 
in bistveno prispevajo k ohranjanju in dvigu kvalitete bivanja v na-
šem kraju, zato gre letošnja podelitev občinske plakete v prave roke. 

Predlagatelj: Darija Hohnjec, predsednica MePZ Bistrica ob Sotli in 
podpredsednica Kulturnega društva Bistrica ob Sotli

2007 – Izmenjava Borders/Meje
2009 – Izmenjava Paths to each other
2010 – Bistrica kot biser
2012 – Izmenjava Pehar pogruntavščin
2012 – pridobitev statusa Javnega interesa na področju mladine
2013 – prijava pograma na Javni razpis urada za mladino
2013 – Evropska reka
2013 – Gozdni škratki
2013 – Semena prihodnosti LEADER
2015 – Dediščina na sodoben način -iHeritage
2015 – Ne pozabimo vasi – Strategija turističnega razvoja vasi Kun-
šperk, Polje pri Bistrici in Bistrica ob Sotli

Je tudi mentorica študijskih krožkov.

Odkar je redno zaposlena v Knjižnici Šmarje pri Jelšah, je težišče Ire-
ninega dela vodenje bistriške krajevne knjižnice in tudi pri tem delu 
s svojo prizadevnostjo in odgovornostjo dosega lepe uspehe. Tako 
naša knjižnica počasi vztrajno širi krog bralcev in uporabnikov, zdaj 
v novih prostorih ponuja priložnost vseživljenjskega izobraževanja, 
prav ljičnih krožkov in družabnosti. V času covida-19 se je uveljavil 
drugačen način komunikacije, kar pa še zdaleč ne pomeni zmanjša-
nega pomena delovanja knjižnice. Z intervjuji in predstavitvami vse-
bin zlasti na domoznanskem področju Irenino delo v mnogočem 
bogati kulturno življenje kraja in zagotavlja ohranjanje našega zgo-
dovinskega spomina.  

Predlagatelji: Kulturno društvo Bistrica ob Sotli, Mladinsko društvo Bi-
strica ob Sotli in Franjo Debelak
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Spoštovane in spoštovani,
iskreno voščimo ob občinskem prazniku!

Trdno postavljeni temelji z jasnimi cilji in dobro 
pretehtane odločitve tlakujejo pot razvoju, a želenega 

uspeha ni brez vztrajnosti in dela, ki naj krepi tudi 
medosebne odnose v spoštovanju in razumevanju. 

Prihodnost so zadovoljni ljudje in zanje je dobro le 
najboljše, zato naj se uresniči čim več načrtov za še 

kvalitetnejše bivanje ter povezovanje 
tako znotraj občine kot posavske regije.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani 
občine Bistrica ob Sotli,

ob vašem skupnem prazniku vam iskreno čestitam. 
Iz leta v leto dokazujete, da se uspeh lokalne skupnosti 
ne meri po številu prebivalcev ali po kvadratnih metrih, 
temveč po tem, koliko volje, poguma in delovne vneme 

premore vsak posameznik in skupnost kot celota.

Prijetno praznovanje želim in srečno v prihodnje.

Župan Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

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

spoštovani člani in članice občinskega sveta!

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

vam hkrati zahvaljujem za odlično 
medsebojno sodelovanje v okviru posavske regije. 

Prepričan sem, da bomo to sodelovanje v prihodnosti v 
dobro vaših in naših občanov uspeli še nadgraditi. Še 

enkrat hvala in iskrene čestitke!

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine 
Bistrica ob Sotli.

Tudi iz občine Sevnica vam izrekamo iskrene čestitke ob občinskem 
prazniku. Naj bo praznovanje prijetno, vaše vsakodnevne poti 

pa izpopolnjene z razumevanjem in spoštovanjem.

Na razvoj države z usmerjenostjo v prihodnost močno vpliva vsak 
posameznik na različnih ravneh življenja ter delovnega in družabnega 

delovanja. Kot odgovorne organizacije lokalnega življenja imajo pri 
tem neprecenljivo vlogo občine in sodelovanje med njimi.

V Posavju sledimo skupnim ciljem v konsenzu in dobrem sodelovanju. 
Verjamem, da bomo tudi v bodoče znali kljubovati 

vsakršnim razvojnim izzivom.

Naj bo občinski praznik dodatna vez in krepitev skupnosti, 
v kateri živite, jo soustvarjate in gradite prihodnost.

Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica, s sodelavci
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BISTRICA OB SOTLI – Na ju-
nijski seji bistriškega ob-
činskega sveta so se sezna-
nili tudi s pripravami novih 
občinskih prostorskih doku-
mentov na območju občine. 
Predlogi širitve stavbnih ze-
mljišč se večinoma nanaša-
jo na stanovanjsko gradnjo, 
nekaj jih je tudi v povezavi 
s turizmom in kmetijstvom.

Karla Jankovič z Ljubljan-
skega urbanističnega zavoda 
(LUZ) je predstavila priprave 
novih občinskih prostorskih 
dokumentov na območju ob-
čine Bistrica ob Sotli. Pripravi-
li so glavne strokovne podlage 
in izhodišča, ki so pomembni 
za nadaljevanje postopkov, ter 
obravnavali prejete pobude, 
do katerih so zavzeli stališče. 
S pripravo strokovnih pod-
lag so pregledali razpoložljiva 
stavbna zemljišča na območju 
občine, kar je eden od nujnih 
pogojev za nadaljnje širitve. 
Po njenih besedah pričakuje-
jo, da bodo predloge občine 
in občanov o novih zazidlji-
vih površinah načeloma lahko 
upoštevali, pri čemer je treba 
imeti v obziru omejitvene de-
javnike, kot so poplavno ogro-
žena območja, poseben faktor 
so tudi kmetijska zemljišča. 
Omenila je, da je bilo s strani 
kmetov tudi nekaj predlogov 
za kmetijsko dejavnost v po-
vezavi s turizmom, pri čemer 
je opozorila, da bi jih bilo tre-
ba dopolniti še z utemeljitveni-

V pripravi novi prostorski plani

mi obrazci, da gre v tem prime-
ru resnično za razvoj kmetije. 
Nekaj pobud je bilo tudi za ra-
zvoj turistične dejavnosti in so 
bile upoštevane. Jankovičeva je 
še navedla, da so naredili tudi 
urbanistični načrt za Bistrico 
ob Sotli, v katerem predlaga-
jo širitev stavbnih zemljišč za 
potrebe družbenih dejavnosti, 
npr. zadaj pri šoli in pri gasil-
skem domu. 

Na področju stanovanjske 
gradnje širitve stavbnih ze-
mljišč niti ne morejo predla-
gati, je dejala in omenila, da 
poskušajo idejne zasnove ob-
voznice Bistrica ob Sotli, ki so 
jih prejeli, vključiti v prostor-
ske akte. Možnost širitve indu-
strijske cone bi bila edino na 
lokaciji, kjer je zdaj podjetje AS 
System d.o.o., je menila. Preje-
li so tudi predlog razvojne ši-

ritve Svetih gor, a so ga ozna-
čili kot pogojnega, saj bi bilo 
treba vse načrtovati v sode-
lovanju z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine. Kar sledi, 
je priprava izhodišč in njiho-
va umestitev na spletne stra-
ni ter potem tudi že pridobi-
tev prvih usmeritev nosilcev 
urejanja prostora, npr. za iz-
dajo okoljskega poročila, pri 
čemer je opozorila, da na ra-
čun soglasodajalcev kak pred-
log verjetno tudi ne bo upošte-
van. Župan Franjo Debelak je 
Jankovičevo prosil, naj skuša-
jo pospešiti postopke, da bi ob-
čina lahko kandidirala tudi za 
dodatna sredstva. »Zavedam 
se vseh naravovarstvenih in 
drugih omejitev, a neke mož-
nosti za razvoj moramo imeti. 
In če kdaj, potem je zdaj ta pri-
ložnost,« je poudaril. 
 R. Retelj

Bistriška občinska uprava na zadnji seji pred poletjem

BISTRICA OB SOTLI – V sklo-
pu občinskega in župnijskega 
praznika bo v nedeljo, 27. ju-
nija, od 9. ure dalje sredi Bi-
strice ob Sotli tradicionalni 
Petrov sejem (na fotografi-
ji prizor iz leta 2019; foto: ar-
hiv PO), ki bo zaokrožil niz pri-
reditev v teh prazničnih dneh 
za bistriško občino. Na sejmu 
bodo postavljene stojnice do-
mačih kmečkih dobrot, roko-
delskih izdelkov in tehnike, 
poskrbeli bodo tudi za vinar-
ski kotiček, dobrote »izpod 
peke« in animacijo za otro-
ke. Obenem bodo v sklopu 28. 
šempetrskega praznika vina in 
20. salamijade podelili prizna-

nja, potekal bo tudi 4. Vinisov 
dan z razglasitvijo rezultatov 
in druženjem vinogradnikov 

iz vseh treh vinorodnih dežel 
Slovenije. 
 R. R.

Za zaključek še Petrov sejem
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V vseh letih smo razvijali, gradili in iz-
boljševali dejavnost informiranja in 
svetovanja za odrasle in danes lah-
ko trdimo, da smo dobro sprejeti in 
prepoznani po celotni regiji Posavja. 
Vsa leta delovanja si prizadevamo, da 
so naši svetovanci zadovoljni in da je 
dejavnost informiranja in svetovanja 
ter dejavnost vrednotenja, usmerje-
na na potrebe ljudi. Odlikuje nas stro-
kovnost in konstantna skrb za oseb-
ni razvoj. Nenehno se prilagajamo in 
odzivamo na nove potrebe in smo do-
stopni vsem prebivalcem v regiji Po-
savja in tudi širše.

V letu 2016 smo našo svetovalno de-
javnost nadgradili s projektom Sve-
tovanje za zaposlene v Posavju 
2016−2022. Z omenjenim projektom 
so se nam odprla vrata v podjetja, do 
kadrovskih služb in posledično do za-
poslenih. Za sabo imamo kar nekaj 
uspešnih zgodb sodelovanja s podje-
tji, izpostavili bi vrednotenje znanja v 
Termah Čatež, d. d., in podjetju Vipap 
Videm Krško, d. d. Projekt prinaša dob-
robit za delodajalce in njihove zaposle-

ne. Svetovanje je za zaposlene in pod-
jetja BREZPLAČNO.

V obdobju petih let (od 1. 6. 2016 do 1. 
6. 2021) smo v postopke svetovanja in 
vrednotenja predhodno pridobljenih 
znanj vključili 867 svetovancev. Zanje 
smo izvedli 1820 svetovalnih obravnav.

Po vsebini svetovanj smo največkrat 
svetovali o:
• neformalnih oblikah izobraževanj za 

delo in poklic,
• neformalnih oblikah izobraževanj za 

osebni razvoj,
• načrtovanju in razvoju kariere,
• pridobitvi izobrazbe na višji stopnji 

od že dosežene, prekvalifikaciji, fi-
nanciranju izobraževanja.

Učinek svetovanja za vsakega sveto-
vanca spremljamo po 4 tednih in 6 
mesecih.

Projekt izvajamo do 31. 3. 2022, zato 
še vedno vabimo delodajalce in za-
poslene, da se vključijo v brezplačno 
svetovanje in vrednotenje.

Svetovalke vam lahko pri razvoju kad-
rov v vašem podjetju pomagamo pri:
• analizi potreb po izobraževanju in 

usposabljanju v vašem podjetju,
• popisu in vrednotenju kompetenc 

zaposlenih (usposobljeni smo za 

vrednotenje različnih kompetenc: 
digitalna kompetenca, načrtovanje 
kariere, vrednotenje kompetence 
kulturna zavest in izražanje … in raz-
polagamo s številnimi pripomočki za 
učenje učenja),

• izdelavi portfolija (zbirna mapa do-
kazil, spričeval, dokumentov),

• pripravi načrta izobraževanja oziro-
ma razvoja kompetenc zaposlenih.

Vašim zaposlenim lahko pomagamo 
pri doseganju kariernih in osebnih ci-
ljev:
• z izbiro primernega izobraževanja in 

usposabljanja,
• z ugotavljanjem že pridobljenega 

znanja,
• s spremljanjem med izobraževa-

njem, s podporo ob njegovem za-
ključku in z načrtovanjem nadalj-
nje poti.

Izkoristite brezplačno možnost sveto-
vanja in vrednotenja ter odkrijte svo-
je skrite potenciale, saj je lahko prav 
vaše skrito znanje zaklad.

Svetovanje in postopke vrednotenja 
izvajamo tudi na daljavo, preko tele-
fona, e-pošte, družbenih omrežij in s 
pomočjo aplikacij, ki omogočajo dis-
kretnost in zaupnost (ZOOM).

Projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016–2021 
prehaja v zaključno fazo

Svetovalno središče Posavje na Ljudski univerzi Krško se ponaša z bogato tradicijo svetovanja, saj je v lanskem letu praznovalo 15-letnico delovanja.

Za vse informacije ali prijavo na svetovanje oziroma vrednotenje pokličite na telefonsko številko 07 48 81 171 ali 051 279 636 ali pošljite e-pošto na ana.krampersek@lukrsko.si.
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KRŠKO – V krškem mestnem parku je 12. junija potekal Družin-
ski piknik v parku, s katerim so organizatorji (Center za podje-
tništvo in turizem Krško, JSKD OI Krško in Valvasorjeva knjižni-
ca Krško) pripravili uvod v poletne prireditve v mestu. Kot je bilo 
poudarjeno že v naslovu prireditve, je bil program predvsem 
družinsko obarvan. Za začetek so se otroci zabavali ob otroški 

predstavi »Najboljši par«, ki sta jo uprizorila Damjana Golavšek 
in Sten Vilar, nato sta najmlajše in tudi malo starejše obiskoval-
ce zabavala artista Arbadakarba, medtem pa so se za večerni na-
stop že pripravljali člani Big banda Krško, ki so skupaj z gostjo, 
pevko Anjo Hrastovšek, občinstvu zaigrali predvsem številne 
slovenske zimzelene uspešnice. Poskrbljeno je bilo tudi za go-
stinsko ponudbo, da udeleženci, ki so se razkropili po celotnem 
parku, niso bili ne lačni ne žejni, na voljo pa jim je bil tudi obisk 
Hočevarjevega mavzoleja pod strokovnim vodstvom Mestnega 
muzeja Krško. P. P.

Družinski piknik v mestnem parku

Mlajše sta zabavala artista Arbadakarba …

… starejše pa Big band Krško z Anjo Hrastovšek.

Nekaj mesecev pred izbruhom 
2. sv. vojne rojeni Jože Habinc 
(2040–2014) je sicer kon-
čal kemotehniško šolo, nakar 
se je zaposlil v tovarni celulo-
ze in papirja, kjer je že kot ke-
mik znatno prispeval k temu, 
da je bila proizvodnja krat-
kovlaknate celuloze iz bukve 
in topola kot nova tehnologi-
ja leta 1975 uspešno uvedena 
v tovarno, zaradi organizacij-
skih in vodstvenih sposobnos-
ti pa mu je bila zaupana tudi 
izgradnja tovarne embalaže 
TES Brestanica, ki jo je kot di-
rektor vodil med letoma 1978 
in 1983. Tako do občanov kot 
mesta in skupnosti je imel ho-
lističen pristop, svoje neizbri-
sne sledi je pustil na mnogih 
področjih, od gospodarskih, 
infrastrukturnih pridobitev, 
pridobitev na športnem in kul-
turnem področju, za katere si 
je zavzemal v različnih funk-
cijah, med drugim v več man-
datih kot član Občinskega sve-
ta Občine Krško in predsednik 
Sveta KS mesta Krško, je de-
jala ob odkritju predsednica 
KS mesta Krško mag. Nataša 
Šerbec. 

Župan občine mag. Miran 
Stanko, ki je bil s Habincem 
že od mladih let povezan preko 
poznanstva staršev, zatem pa 

Habinčev kip v mestnem parku
KRŠKO – Z odkritjem doprsnega kipa Jožeta Habinc v Gaju zaslužnih občanov v  mestnem parku ter z 
razstavo njegovih portretov v krški knjižnici se je 9. junija Krško poklonilo spominu na častnega krajana 
mesta, gospodarstvenika, dolgoletnega  družbenega, političnega in športnega funkcionarja.

kot kolega svetnik v občinskih 
klopeh in v zasebnem življenju 
tudi kot sosed, je strnil spomi-
ne nanj kot na človekoljuba, 
s srcem predanega svojemu 
mestu, saj je znal kot dolgo-
letni partijski aktivist in funk-
cionar in zatem član stranke 
Socialni demokrati z osebni-
mi vrlinami v korist skupnos-
ti preseči strankarske okvirje, 
pri čemer je izpostavil njegovo 
tvorno sodelovanje z Župnijo 
sv. Ruperta ob vsebinski prip-
ravi obsežnega zbornika ob 
850-letnici prve omembe pra-
župnije Videm ob Savi. K temu 
je direktorica Posavskega mu-
zeja Brežice Alenka Černelič 
Krošelj dodala, da je Habinc 

pustil neizbrisne sledi na obeh 
bregovih mesta, tudi v samem 
mestnem parku, kjer je odkri-
to njegovo spominsko obelež-
je, kot je bil na njegovo pobu-
do urejen tudi Spominski park 
Jurija Dalmatina pri videmski 
osnovi šoli. Černelič Krošlje-
va se je v svojem govoru na-
vezala tudi na doprsni kip: 
»Vsi, ki smo imeli srečo in smo 
del življenja prehodili z Jože-
tom Habincem, vemo, da nje-
gov cilj ni bil podoba v parku, 
a smo prepričani, da ta sodi v 
Gaj zaslužnih občank in obča-
nov, čeprav je njegova podo-
ba še vedno del naših bližnjih 
spominov.« Pobudo za posta-
vitev spominskega obeležja, ki 

ga  je izdelal Mirko Bratuša, 
eden najvidnejših slovenskih 
kiparjev, sta podala KS mes-
ta Krško, ki jo je Habinc vodil 
kar dve desetletji, ter občinski 
svetnik in poslanec v Držav-
nem zboru Dušan Šiško. Sled-
nji se je, namesto za oblikova-
nje doprsnega kipa, zavzemal 
za postavitev obeležja v obliki 
skale s spominsko ploščo kot 
ponazoritev Jermanove ska-
le nad Savo, ki je do porušitve 
ob izgradnji HE Krško predsta-
vljala eno najbolj vidnih vedut 
mesta Krško, a so k navedeni 
umestitvi v mestni park poda-
li negativno mnenje na Zavodu 
za varstvo kulturne dediščine.
Doprsni kip sta s Habinčevo 
soprogo Leo Habinc odkrila 
mag. Stanko in mag. Šerbče-
va, vezno besedo je oblikovala 
Petra Rep Bunetič, glasbeno 
spremljavo pa Toni Sotošek 
s sinovi. Krajši slovesnosti je 
sledila še v avli Valvasorje-
ve knjižnice odprta fotograf-
ska razstava z 21 portreti Jo-
žeta Habinca, katerih avtor je 
novinar in fotograf Goran Ro-
van, v večernih urah pa je bil 
na e-Posavje TV ter po družab-
nih omrežjih predvajan še do-
kumentarni film Darje Dobr-
šek z naslovom Jože Habinc: S 
srcem za Krško.
 Bojana Mavsar

Mag. Miran Stanko, mag. Nataša Šerbec in Lea Habinc ob 
Habinčevem doprsju
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Za vas lahko rečeva, da ste 
skoraj celo poklicno pot 
služili domovini Sloveniji, 
najprej kot uslužbenec Teri-
torialne obrambe, po osamo-
svojitvi pa Slovenske vojske.
Po letu 1981, ko sem zaključil 
služenje vojaškega roka, sem 
že bil aktiven kot rezervist, 
razporejen v protidiverzantsko 
enoto Teritorialne obrambe 
(TO) Krško, sicer pa pet let, vse 
do leta 1987, ko so mi ponudili 
službo na Občinskem štabu TO 
(v nadaljevanju OŠTO) Krško, 
poučeval predmet Obramba in 
zaščita na srednješolskem cen-
tru v Novem mestu. Na OŠTO 
Krško sem bil do pomladi leta 
1991, ko je prišlo v Sloveniji 
do reorganizacije 13 pokrajin-
skih štabov v sedem, zaposlen 
kot pomočnik poveljnika za 
zaledje. Do tedaj smo namreč 
OŠTO spadali pod občine, ki so 
nas tudi financirale, nakar smo 
prešli pod Sekretariat za ob-
rambo. Pokrajinski štab za TO 
Posavje je bil ukinjen, OŠTO Kr-
ško, Brežice in Sevnica pa zdru-
ženi v 25. Območni štab TO, ki 
je imel sedež v Brežicah na Ti-
tovi ulici 15 (danes Cesta svo-
bode, op. p.), to je poleg objekta 
nekdanje Policije, sam območ-
ni štab pa je z izvedeno reorga-
nizacijo spadal pod poveljstvo 
2. pokrajinskega štaba Novo 
mesto oz. Dolenjske pokrajine. 
Z združitvijo treh OŠTO je priš-
lo do kadrovskega viška, zato 
sem začel ob preselitvi na ob-
močni štab Brežice delati kot 
referent manipulant za oboro-
žitev in vojaško opremo.

Dve leti pred tem se je OŠTO 
Krško preselil v novozgraje-
no stavbo pri Upravi za not-
ranje zadeve Krško, v kate-
ri je TO pridobila tudi lastno 
skladišče za orožje, strelivo 
in vojaško opremo, kar se 
je izkazalo za veliko pred-
nost, ko ste se leta 1990 upr-
li izdanemu ukazu o oddaji 
orožja v cerkljansko skladi-
šče JLA.
V Krškem je OŠTO do preseli-
tve deloval v prostorih Obči-
ne Krško, ki je tudi financirala 
izgradnjo novega objekta TO 
(danes prostori ZPM Krško, 
op. p.). S tem smo prišli tudi 
do velikega novega skladišča 
za pehotno oborožitev, saj je 
bilo do tedaj orožje in streli-
vo razpršeno po skladiščih na 
različnih lokacijah po občini, 
medtem ko so bila naša min-
sko-eksplozivna sredstva in 

streliva večjega kalibra, kakor 
tudi od sevniške in brežiške 
TO, shranjena v skladišču JLA 
v Gazicah. 15. maja 1990 smo 
prejeli ukaz generala Ivana 
Hočevarja, sicer domačina iz 

Kostanjevice na Krki (umrl 
21. januarja letos, pokopan v 
Kostanjevici, op. p.), tedaj ko-
mandanta Republiškega štaba 
TO, o premestitvi našega orož-
ja v skladišče JLA, ki se je začel 
izvajati že naslednji dan. V Kr-
škem smo pridobili na času s 
tem, da je bila tega dne večina 
zaposlenih, vključno s povelj-
nikom OŠTO Ernestom Bre-
znikarjem in skladiščnikom, 
na ekskurziji v tujini, na se-
dežu TO pa smo bili le trije in 
namestnik poveljnika Martin 
Škorc, ki je dejal, da brez uka-
za poveljnika ne smemo odda-
ti orožja. Takoj zatem je o do-
gajanju telefonsko seznanil 
tudi vodstvo Skupščine občine 
Krško, od katerega, tedanjega 
predsednika Vojka Omerzuja, 
smo takoj prejeli povratno in-
formacijo, da dokler situacija 
ni jasna, tega dne se je namreč 
vršila primopredaja med sta-
ro in novo slovensko oblast-
jo, orožja pod nobenim pogo-
jem ne smemo oddati. Dva dni 
kasneje je bil izdan tudi ukaz 
predsedstva RS o preklicu od-
daje orožja. 
Kot zanimivost naj povem, 
da je prišel nekaj mesecev 
pred izdanim ukazom o od-

daji orožja v kontrolo naše-
ga skladišča general Hočevar 
osebno, si ogledal, v kakšnem 
stanju je, s čim razpolagamo 
in orožje tudi osebno popisal, 
kar se nam je zdelo nadvse 

nenavad no, saj bi to pravilo-
ma morali delati podrejeni. 
A očitno je že tedaj imel neke 
indice, v katero smer se bo si-
tuacija odvijala. Takoj po za-
vrnitvi ukaza o oddaji orožja 
je bilo vzpostavljeno 24-urno 
straženje skladišče. Najprej 
smo se izmenjevali zaposleni, 
v manj kot šestih urah pa se je 
že zbrala za varovanje skladi-
šča 70-članska protidiverzant-
ska četa. Pogoji so bili v novem 
objektu dobri, saj so se poleg 
skladišča nahajali tudi prosto-
ri za počitek, v katere smo na-
mestili postelje. Tudi kasne-
je, ko je bilo orožje prepeljano 
na tajne lokacije, smo, da ne 
bi vzbujali sumov, da orožja, 
streliva in vojaške opreme ni 
več v njem, imeli organizirano 
varovanje tedaj samo še lažne-
ga skladišča. 

Zaradi nezaupanja v name-
re JLA je sledilo formiranje 
slovenske paravojaške orga-
nizacije Manevrska struktu-
ra narodne zaščite (MSNZ).
Med poletjem in jesenjo 1990 
je najprej nastala struktura 
Narodne zaščite, ki se je za-
tem preimenovala v MSNZ 
in bila ustanovljena v vseh 

13 pokrajinah TO v Sloveni-
ji, njen poveljnik v Posavju pa 
je bil Ernest Breznikar. V nje-
nem sklopu je kot prva naj-
pomembnejša naloga steklo 
tajno delovanje in načrtova-
nje, kako in na kakšen način 
bomo shranili orožje, ob tem 
pa tudi, katere ključne objek-
te moramo zavarovati in tudi 
na kakšen način bodo v prime-
ru spopada mobilizirani rezer-
visti TO. Tako smo v delovnem 
času opravljali redne službene 
naloge, popoldan, predvsem v 
večernih urah, pa smo začeli 
izvajati prevoze orožja na taj-
ne lokacije. V večini primerov, 
da ne bi zbujali pozornosti, so 
bili ti opravljeni po 22. uri, da 
smo se na cestah izognili sre-
čanju z ljudmi, ki so se vozili 
bodisi z dela bodisi na nočno 
delo. Denimo, pri družini Jev-
nik v Kostanjevici smo orož-
je shranili pod pulte v prazne 
hladilnike gostilne, ki ni več 
obratovala, na Celinah pri Raki 
je bilo orožje in strelivo skladi-
ščeno v zidanici Molanovih. V 
občini Krško je bilo vzpostav-
ljenih skupno osem tajnih 
skladišč, ob že omenjenih še 
v Rudniku Senovo, pri družini 
Županc v Zajeselah na Bohor-
ju, v vikendu Mavsarjevih na 
Vrhuljah ter pri družinah Bre-
znikar na Dovškem, Šribar na 
Goleku in pri Rudiju Drgancu 
na Narplu, ki je bil sicer oficir 
za povezavo, ki je pri našem 
štabu koordiniral komunikaci-
jo med Milico in TO. Na posta-
ji Milice v Krškem smo imeli 
shranjenih tudi nekaj bomb in 
železen sef z vsemi pomemb-
nejšimi dokumenti.

Kako ste v luči priprav na 
možen spopad organizirali 
usposabljanja teritorialcev 
in kako so se na vaše potre-
be odzivala podjetja?
Usposabljanja pripadnikov TO 
je potekalo utečeno po petlet-
nih in letnih planih. Večja vaja, 
imenovana Premik, je bila iz-
vedena v marcu leta 1991, v 
kateri so teritorialci s Primor-
ske prišli na Dolenjsko, vse do 
Šmarjeških Toplic. Na zaklju-
ček v Šmarjeto je tedaj pri-
šel član predsedstva RS Ivan 
Oman, ki je sodelujoče v vo-
jaški vaji prvič pozdravil kot 
vojake slovenske vojske. Sicer 
smo že v letu 1990 po vseh 
treh posavskih občinah mo-
bilizirali prve enote ali dele 
posameznih enot in organi-

Zdenko Mohar, častni predsednik krškega veteranskega združenja:

General je prišel popisat orožje
KRŠKO – V dneh spomina na 30-letnico naše države v pogovoru s častnim predsednikom krškega veteranske-
ga združenja Zdenkom Moharjem, med osamosvojitvenimi procesi zaposlenem na 25. območnem štabu TO 
kot stotnik referent za oborožitvene sisteme in vojaško opremo, odstiramo manj znano plat osamosvojitvene 
vojne, ki pa je bila prav tako pomembna, saj brez dobre oskrbe in logistike propadejo še največje vojske.

Zdenko Mohar

Proslavimo 30. obletnico 
samostojne Slovenije povezani 

in enotnejši

Ob 30. obletnici naše lepe 
države Slovenije se mi spo-
mini vračajo v maj 1988, ko 
smo v Unionski dvorani us-
tanovili Slovensko kmečko 
zvezo – SKZ, današnjo Slo-
vensko ljudsko stranko, ter 
v maj 1989, ko je naš velik 
pesnik Tone Pavček prebral 
Majniško deklaracijo. Tedaj 
volje slovenskega naroda za 
ustanovitev samostojne in 
suverene slovenske drža-
ve ni mogel zaustaviti nihče 
več. Postali smo državotvo-

ren narod in po stoletjih prizadevanj doživeli sanje sloven-
skih domoljubov, pesnikov, pisateljev.

Kot samostojna država smo postali del velike družine evrop-
skih narodov, katerih demokratične vrednote so združene v 
Evropski uniji, v kateri tudi zagotavljamo tudi našo duhov-
no in gmotno blaginjo, našo varnost nam dodatno zagotav
lja članstvo v zvezi Nato.

Športniki, znanstveniki, podjetniki, številni posamezniki na 
najrazličnejših področjih so nam zgradili ugled sposobne-
ga naroda, ki živi v čudoviti deželi, v pravem raju pod Tri-
glavom.

Upam, da bo zgledom slovenskega naroda, uspešnim posa-
meznikom, sledila tudi naša politična srenja, da bomo vsi 
skupaj najprej ponosno proslavili 30letnico naše čudovi-
te države, potem pa izkoristili priložnost in se izkazali pri 
predsedovanju Slovenije Svetu EU. 

Ob tako pomembnem in lepem jubileju moramo biti opti-
mistični in si zaželeti tisto, kar nam je 8. maja 1989 v Maj-
niški deklaraciji prebral Tone Pavček. To si Slovenke in Slo-
venci zaslužimo.

Čestitke in srečno, Slovenija!

Franc Bogovič,
poslanec SLS v Evropskem parlamentu 

(EPP Group)
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Časopis kot dokument časa
»V dneh od 27. junija do 3. julija smo največkrat nemo strmeli 
v televizijske ekrane, zamaknjeno poslušali radio in nismo 
verjeli svojim očem niti ušesom. Gledali smo vojni v obraz 
tudi v živo; po naših vaseh so drveli tanki, nad glavami so 
žvižgala letala, s sosedi in znanci smo se namesto na cesti in v 
trgovinah srečevali v zaklonišču. Vse to se ni dogajalo drugim. 
Dogajalo se je na našem domačem pragu!«

To je pred 30 leti, julija 1991, zapisal Ivan Mirt, sodelavec tedaj 
novega štirinajstdnevnika Srž, ki ga, mimogrede povedano, 
lahko štejemo za predhodnika Posavskega obzornika. Tako 
kot danes slednji beleži dogajanje v Posavju, je po zaslugi Srži 
ostalo ohranjenih nekaj slik iz mozaika vojnega dogajanja v 
naši regiji. Podobnosti z epidemijo koronavirusa je kar precej. 
Tudi pred 30 leti je življenje zastalo, le da so bili namesto 
ljudi v belem v prvih vrstah boja proti sovražniku ljudje v 
uniformah, seveda pa tudi mnogi drugi. O tem govorijo 
prispevki, ki smo jih zbrali za to in naslednjo številko, 
namenjeni pa so predvsem bralcem, ki tistih dogodkov še niso 
mogli spremljati, in naslednjim generacijam.  Ur.

nadaljevanje na str. 14
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Mari Romih, Sevnica: Čas, ko so bili znaki za 
alarm nekaj vsakdanjega, je nemogoče pozabiti. 
Z družino sem živela v petem nadstropju večsta-
novanjskega objekta in razmišljala sem, kaj bom 
naredila, če se bo zaslišal znak za umik iz stavbe. 
Sorodnik mi je svetoval, naj se v primeru napo-
vedi bombnega napada umaknem z družino na 

Lisco, a na srečo nam tega ni bilo treba storiti. Takrat sem bila 
tudi zaposlena v tovarni otroške konfekcije Jutranjka in delo v 
tovarni je nemoteno potekalo, niti pomislila nisem, da bi ne šla 
v službo – dela je bilo dovolj, rokov za izdelavo izdelkov, ki so se 
takrat veliko izvažali v Nemčijo, se je bilo treba držati. Skušala 
sem misliti na delo, a ko se je zaslišal predirljiv zvok siren, za-
radi katerih smo se vsi zaposleni, kolikor je bilo mogoče hitro, 
umaknili v tovarniško zaklonišče, sem bila z mislimi pri možu 
in otrocih: spraševala sem se, kako so, je z njimi vse v redu, so 
se uspeli umakniti na varno. V zaklonišču smo žene veliko pre-
jokale, ker nas je bilo strah za domače. Strah in skrb, kaj se do-
gaja na prostem sta bila velika. Hvala Bogu, da je hitro minilo, 
brez preveč žrtev.

Ivan Učanjšek, Krško: Če bi zavrtel 30 let nazaj 
oziroma še malo več, to so bila mladostna leta, 
ko smo stremeli k prijetnosti družbe in druže-
nja ter o neki samostojnosti in svobodi nismo 
ravno veliko razmišljali, ker smo jo tako ali tako 
dejansko imeli. Z odraščanjem, dozorevanjem 
in zaposlitvijo se je ta odnos spreminjal, druga-

če sem začel doživljati komunikacijo z drugimi okolji in se tudi 
zavedati večjega pomena domačega kraja, pripadnosti v ožjem 
smislu pa tudi širšem smislu – pomena države. In da je ta tudi 
prepoznana in prepoznavna. Osebno mi je bilo izredno lepo, ko 
sem se po osamosvojitvenem obdobju pripeljal z avtom v Fran-
cijo, s krško registrsko tablico in grbom Krškega na njej, in je re-
kel nek Francoz: »O, to je pa je videti kot nekaj kraljevega.« In 
res sem se tako tudi počutil – ponosno. Ali kot je dejal eden iz-
med direktorjev papirnice: »Slovenija je tisti košček zemlje, ki si 
jo je Bog najprej zase pustil, potem pa rekel, pa naj bo od Sloven-
cev.« In tako tudi sam doživljam Slovenijo, če odmislimo takšne 
in drugačne razprtije, kot nekaj nadvse lepega, nam danega, če-
sar verjetno ne cenimo v tolikšni meri, kot bi si naša lepa domo-
vina to zaslužila. 

Robert Veličevič, Velike Malence: Takrat sem 
bil star 13 let, a se dobro spomnim dogaja-
nja, predvsem glavnih deset dni se spominjam 
do potankosti. Ker sem živel blizu vojašnice v 
Cerkljah ob Krki, smo spremljali predvsem do-
gajanje v zvezi z njo. Spomnim se recimo pre-
beglih vojakov JLA, ki so se prišli skrit k nam do-

mov, potem pa so jih prišli iskat starši s Hrvaške. Velikokrat so 
zatulile sirene in smo se zatekli v klet. Nekajkrat sem se z mope-
dom zapeljal naokoli pogledat, kaj se dogaja, kar najbrž ni bilo 
najbolj pametno. Spominjam se raketiranja mostu, dogajanja na 
Prilipah in ostalih dogodkov. Zavedal sem se, kaj se dogaja in da 
je to velika stvar za nas, Slovence in Slovenke. Mislim, da smo se 
tega takrat bolj zavedali, kot se zavedamo danes. Iz obljub, ki so 
nam jih takrat dajali razni politiki, se je za narod bolj malo ures-
ničilo. Se je pa definitivno bilo vredno boriti, da smo se osamo-
svojili in da smo pokazali, da smo sposobni skrbeti sami zase.

Laura Rueh, Brežice: Spominjam se, da smo 
že decembra 1990, na štefanovo, ko so bili raz-
glašeni rezultati plebiscita, doma odprli peni-
no, bili smo veseli, presrečni. 26. junija, dan po 
razglasitvi samostojnosti, smo bili pri Rokovi 
cerkvi na posaditvi lipe, kjer je bilo čutiti ve-
selje, ki pa se je že naslednji dan spremenilo v 

strah, negotovost. Spomnim se, da so tudi v našem lokalu terito-
rialci, opremljeni z orožjem, kar je bilo sila nenavadno za nas, ki 
smo odraščali po vojni, iskali prebegle oficirje JLA. Še zelo dob-
ro se tudi spomnim, kako smo skrivali družino pri nas zaposle-
ne, katere mož je bil slovenski letalec, ki se je še z nekaterimi 
drugimi uprl v vojašnici Cerklje ob Krki. V spominu mi bodo os-
tali zavijanje siren, preleti letal, streljanje, detonacije. Nepresta-
no smo gledali in poslušali TV in radio, res je bil en tak poseben 
čas. Ko je bilo vojne konec, je bilo čutiti olajšanje, pozitivizem, 
optimizem, veselje, da je najhuje ostalo za nami in da bo odslej 
šlo samo še na bolje – in je tudi šlo.

Vaši spomini na čas pred 30 leti
Osamosvojitev Slovenije kot uresničitev tisočletnih sanj 
slovenskega naroda je zagotovo dogodek, ki se je vtisnil 
ne le v kolektivni spomin, ampak tudi v osebne spomi-
ne vsakogar, ki je bil takrat dovolj star, da se je zavedal 
usodnosti takratnih dogodkov. V razširjeni in obsežnej-
ši anketi smo nekaj Posavk in Posavcev vprašali, kakšni 
so njihovi spomini na ta čas, kaj so počeli v dneh, ko se je 
odločalo o prihodnosti naroda in države ter tudi, ali si je 
bilo po njihovem mnenju vredno izboriti lastno državo.

anketa

30 let delovanja Društva 
izgnancev Slovenije 1941–1945

rajhenburškega gradu v Brestanici ustanovljeno Društvo 
izgnancev Slovenije ob prisotnosti 8.000 izgnancev in 
beguncev.

Naše društvo je obnovilo grajske hleve in konjušnico, kjer je 

izgnancev Slovenije.

Naše društvo je poskrbelo, za posebno zdravstveno, socialno 
in pokojninsko varstvo za 70.000 Slovencev in za 11.000 
izgnancev tudi odškodnine za prisilno delo.

brošure in knjige, ki smo jih o našem delu za izgnance, 
begunce in prisilne delavce izdali v našem društvu.

1941

1945

DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE

zirali intervent ne skupine, 
sestavljene iz teritorialcev, ki 
smo jim najbolj zaupali. Opre-
mili smo jih z avtomatskimi 
puškami in strelivom. Strelska 
usposabljanja so potekala pre-
težno na strelišču na Radni.
Moram reči, da so se podjet-
ja odzvala pozitivno, osebno 
vem le za eno podjetje v obči-
ni Krško, ki ni hotelo sodelo-
vati z obrazložitvijo, naj njiho-
vih zaposlenih ne vpokličemo, 
ker imajo pomembna naročila 
iz tujine. Z delovnimi organi-
zacijami smo sicer zelo dobro 
sodelovali tudi že pred letom 
1991. Tako smo imeli, denimo, 
ko smo urejali in selili orožje iz 
starih skladišč v novo skladi-
šče pri policiji, začasno orož-
je in ostala sredstva skladi-
ščena na Rudniku Senovo, pa 
v tovarni celuloze in papirja, 
v SOP-u idr. Tedaj so bili tudi 
ključni kadri po podjetjih po 
večini pripadniki TO, nekate-
ri celo častniki, oficirji, ki so 
imeli določene funkcije v po-
veljstvu, ali pa so bili poveljni-
ki enot, voda ipd., zaradi česar 
tudi ni bilo nobenega oviranja 
z njihove strani pri vpoklicu 
rezervistov.
Posavje, predvsem občini Kr-
ško in Brežice, sta bili vseka-
kor tako z vidika vojske kot 
nas strateški območji zaradi 
edinega vojaškega letališča v 
Sloveniji, poleg tega se je tu 
nahajal tudi Remontni cen-
ter Bregana, Dom JLA v Breži-
cah, v Stari vasi na Vidmu pre-
črpališče kerozina in v Vejerju 
v Leskovcu pri Krškem skladi-
šče letalskega goriva JLA. Po 
območju obeh občin je pote-
kala meja s Hrvaško, v krški 
je umeščena nuklearka, ki je 
sicer imela lastno varovanje, 
smo pa zato mi že imeli na te-
renu med drugim enote za va-
rovanje daljnovodov in tele-
fonskih central.

Kdaj ste se dejansko ugoto-
vili, da bo prišlo do agresije?
Mi smo imeli stalna dežur-

stva vzpostavljena že z usta-
novitvijo manevrske struktu-
re, prav tako smo imeli stalno 
dežurstvo organizirano na se-
dežu območnega štaba v Bre-
žicah, kamor smo se iz Krške-
ga preselili konec aprila 1991. 
Stalno dežurstvo je pomenilo, 
da smo tam tudi spali. Tudi v 
času slovesne razglasit ve sa-
mostojnosti na proslavi v Lju-
bljani 26. junija je bila celotna 
stalna sestava na območnem 
štabu na delovnem mestu. V 
noči iz 25. na 26. junij je bilo 
mobiliziranih tudi največ enot, 
udeležba v Posavju je znašala 
kar med 80 in 90 %. Agresi-
ja JLA je bila pričakovana, saj 
smo imeli že tedaj, kakor tudi 
Milica, obveščevalce na raz-
ličnih točkah. Omeniti še ve-
lja, da so poleg TO in Milice 
pomembno obrambno vlogo 
imeli tudi občinski štabi civil-
ne zaščite, pripadniki katerih 
so prav tako izvajali določena 
varovanja objektov, na prvem 
mestu pa je bila njihova nalo-
ga, da usposobijo zaklonišča in 
zaklonilnike za občane, ki so 
jih z znaki alarmiranja in od-
hodi v zaklonišča na posamez-
nih območjih obveščali preko 
medijev.
Že med delom na štabu v Bre-
žicah sem prišel v stik s pr-
vimi prestopniki, z vezisti s 
cerkljanskega letališča, med 
katerimi je bil tudi Vlado 
Pucko, ki je takoj prek radij-
skih zvez vzpostavil poveza-
vo s 5. armadnim območjem 
v Zagrebu. Tako smo ujeli v 
prisluh tudi generala Rašeto, 
kako grozi z napadi na Slove-
nijo in kaj vse bodo uničili. Vse 
slišano smo prepisovali in za-
pise takoj posredovali naše-
mu poveljstvu, zatem pa smo 
prisluhe začeli snemati tudi 
na avdio kasete. Te smo v kr-
škem veteranskem združenju 
pred kratkim predali Mestne-
mu muzeju Krško v presne-
mavanje. Skratka, s kar nekaj 
pomembnimi informacijami 
smo razpolagali, seveda pa je 
prihajalo občasno tudi do laž-

nih, kot denimo, da se v okoli-
ci Artič in Globokega nahaja-
jo četniki, a se je izkazalo, da 
je šlo le za malo bolj porašče-
ne domačine. 

Območni štab TO je bil ob 
agresiji JLA preseljen na re-
zervno lokacijo ...
27. junija smo skozi okna opa-
zovali nizke prelete vojaških 
letal, ob prvih dveh naletih 
smo odšli v kletne prostore, 
nato pa se vrnili in delali nap-
rej. Zaradi izpostav ljenosti v 
Brežicah smo se v območ-
nem štabu preselili na rezerv-
no lokacijo. Eno noč smo bili v 
osnovni šoli v Globokem, nato 
pa na Sromljah, kjer smo os-
tali zaledje, torej logistika, 
poveljstvo pa se je preselilo 
v Labodovo zgradbo na Ru-
cman Vrhu. S poveljnikom za 
logistiko Ivanom Božičem in 
enim prestopnikom iz JLA sem 
’uradoval’ v prostorih pošte na 
Sromljah, saj smo potrebova-
li neprekinjeno telefonsko po-
vezavo. Poštarica je vsak dan 
prihajala ob normalnem času 
v službo in skrbela za stranke, 
mi pa za treba logistiko, med 
katero je po zahtevnosti še po-
sebej izstopala organizacija 
prehrane za naše vojaške eno-
te na terenu, saj so se te premi-
kale, zato sem moral biti ved-
no na tekočem, kje se nahajajo 
in kam jim je potrebno dosta-
viti hrano. V večini so obroke 
za enote kuhali v restavraciji 
pri brežiški blagovnici in v kr-
škem hotelu Sremič, pa tudi po 
nekaterih šolah, hladne napit-
ke, saj je bilo konec junija in v 
začetku julija zelo vroče in so-
parno, pa so enotam zagotav-
ljale tudi delovne organizaci-
je. Na Sromljah smo imeli zelo 
veliko podporo krajanov, ki so 
se diskretno umaknili, a takoj 
priskočili na pomoč, v kolikor 
smo jih potrebovali. Nekatera 
gospodinjstva so bila res zelo 
uslužna in nudila rezervis-
tom tudi možnost umivanja v 
njihovih kopalnicah, tamkaj-
šnje gasilsko društvo je dalo 
na razpolago tudi svoje pro-
store, mlademu medicincu pa 
tudi manjše gasilsko vozilo, ki 
ga je imel v uporabi vse do za-
ključka vojne.

V našem časopisu smo pisa-
li tudi že o begunskem cen-
tru za prebežnike.
Z begunskim centrom, ki je bil 
organiziran v sevniški srednji 
šoli in zatem zaradi varnosti 
preseljen na Lisco, je bilo po-
vezanih veliko nalog in koor-
dinacije. Namenjen je bil za 
varovano nastanitev prebežni-
kov ali zajetih vojakov ter ofi-
cirjev, medtem ko so bili posa-
mezni častniki, ki jih je zajela 
policija, nameščeni v v zapo-
rih na Dobu, kjer pa so bili lo-
čeni od ostalih kaznjencev. Za 
kolikšno natančno število je 
šlo, danes ne bi vedel, ocenju-
jem, da jih je bilo prek 100. Pri 
tem ni šlo le za poklicne voja-
ke, temveč tudi za veliko civil-
nih oseb, ki so bile na letališču 
zaposlene v skladiščih, kuhi-
nji, kotlovnici, kot vzdrževal-
ci. Zagotovo pa lahko trdim, da 
je bila večina oseb, ki so pres-
topile, pozitivnih. Tudi ko smo 
se preselili nazaj na sedež, je 
k nam stalno prihajalo od 20 
do 30 nekdanjih pripadnikov 

JLA, ki so bili stalno na razpo-
lago za delo. Predvsem so bili 
to Slovenci ali naturalizirani 
Slovenci.

Kako so rezervisti prenaša-
li stres, ne nazadnje tudi vi?
Na vse strukture je bil ned-
vomno velik pritisk. Imeli smo 
nekaj primerov, ko so bili po-
samezniki prepeljani v bolniš-
ko ali odpuščeni v domačo os-
krbo. Če danes gledam nazaj, 
je bilo teh primerov res rela-
tivno malo, saj se je treba za-
vedati, da je imel skoraj vsak 
rezervist doma družino, če ne 
ženo in otroka, pa starše. Moj 
otrok je imel eno leto, moj oče 
pa je bil tik pred vojno zaradi 
tromboze prepeljan v ljubljan-
ski klinični center na operaci-
jo. Nikakor ni mogel razumeti, 
kaj se dejansko zunaj bolniš-
ničnih zidov dogaja in da 
mama ne more priti na obisk, 
saj se je bilo nemogoče prebi-
ti do Ljubljane. Na srečo ga je 
obiskovala sestra, ki je tedaj 
živela v Ljubljani, pa še ona se 
je več ur prebijala mimo bari-
kad in kontrolnih točk do bol-
nišnice. 

Kdaj so bile teritorialne 
vojaške enote uradno raz-
puščene? 
Zaključena desetdnevna voj-
na za Slovenijo je pomenila za-
ključek vojnega stanja za pre-
bivalstvo, ne pa za nas, saj smo 
varovali novonastalo mejo z 
Republiko Hrvaško, kasneje 
pa je mejo varovala tudi Mili-
ca. Sodeloval sem tudi pri pre-
vzemu in popisu kompleksa 
Remontnega centra Bregana, 
ki je bil vzdrževalni center JLA 
za 5. armadno območje, in za-
tem jeseni še vojašnice Cerklje 
ob Krki. Vendar to ni pomenilo 
prevzema zgolj objektov, tem-
več je bil izveden natančen po-
pis celotnega inventarja, do-
kumentirano stanje objektov, 
tudi fotografsko, prav vsega, 
od vsakega posameznega sto-
la dalje, računalnika, količine 
materiala v skladiščih ipd. Za 
nas se je vojna pripravljenost 
uradno zaključila z odhodom 
zadnjega vojaka iz Sloveni-
je. Že med samo vojno smo se 
teritorialci želeli po zunanjo-
sti ločiti od vojske. Poleti smo 
dobili najprej črne majice, za-
tem zelene, nakar je bila izo-
blikovana slovenska uniforma. 
Kot 25. območni štab TO smo 
imeli v naših vrstah še vedno 
rezerviste. Pisarne smo ime-
li najprej v Domu JNA v Bre-
žicah, zatem pa smo se leta 
1992 preselili v cerkljansko 
vojašnico, v kateri je bil usta-
novljen učni center za usposa-
bljanje vojakov in naš 25. ob-
močni štab TO za Posavje, ki 
je skrbel za redno usposablja-
nje enot rezervistov vse do 
leta 1995. Po vrsti reorgani-
zacij je bilo za nas prelomno 
leto 2004, ko je bil območni 
štab ukinjen. Spadali smo pod 
2. PŠTO Novo mesto, s tem pa 
pod poveljstvo vojašnice Novo 
mesto, kjer smo bili do leta 
2009. Tedaj sem šel kot zapo-
slen v Slovenski vojski na po-
veljstvo v vojašnico Cerklje, 
kjer sem bil do upokojitve, do 
decembra 2013, vodja glavne 
pisarne vojašnice.

 Bojana Mavsar

nadaljevanje s str. 13
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PADLI SO PRVI STRELI
Zdelo se mi je, da sem prav-
kar legel, ko sem zaslišal tele-
fon. Bil je moj urednik, ki me 
je nekaj pred šesto uro dvignil 
iz postelje, češ, kako to, da sem 
doma, ko pa se pri Novem mes-
tu streljajo. 

Preveril sem na policiji, potem 
pa sem že slišal poročilo Studia 
D o tem, kar naj bi se zgodilo 
v vasi Poganci. Takoj sem pok-
lical snemalca Mirka, ki pa je 
medtem že odhitel k meni. Ja-
vil sem redakciji in že sva kre-
nila proti Novemu mestu. Na 
mostu v Ločni sva že videla ba-
rikado vozil, ki je preprečevala  
dohod do centra, zato sva šla 
po bližnjici mimo tiskarne do 
centra in takoj na UNZ. Tu smo 
se dogovorili, da naju milični-
ki s svojimi vozili prepeljejo do 
blokade v vasi Poganci, dlje pa 
tako ali tako ni bilo dovoljeno. 
Na blokadi je bilo precej teri-
torialcev ter nekaj novomeških 

novinarjev. Ko sva se s snemal-
cem hotela peš približati koloni 
oklepnih vozil, ki je ponoči pri-
spela iz Karlovca, so naju teri-
torialci grobo ustavili in naju 
niso pustili naprej, češ, da je že 
dovolj napeto in naj nikar še 
midva ne povzročava proble-
mov. Po jutranjem streljanju so 
namreč odpeljali enega oficir-
ja JLA v novomeško bolnišnico, 
trije vojaki, ki so ga spremlja-
li, pa se potem niso več hoteli 
vrniti v enoto. 

Pogajanja so trajala že pre-
cej časa, naša oddaja pa je bila 
spet ob desetih. Zato sva posne-
la pred blokado kratko poroči-
lo in se s policijskim vozilom 
vrnila na novomeški UNZ . Tam 
sva se dogovorila, da nam bodo 
miličniki poskušali spraviti ka-
seto v Ljubljano, saj je bil ves 
promet na avtocesti že zausta-
vljen. Ker je bilo medtem dogo-
vorjeno, da bodo zaradi bližine 
naselja in novomeške kasarne, 
iz katere bi utegnili priti na po-
moč, spustili kolono naprej, sva 

se z Mirkom odpravila k bloka-
di ob mostu čez Krko, kjer sva 
čakala na prihod kolone. 

Vendar se pogajanja še vedno 
niso končala, zato sem iz Pio-
nirjevega biroja poslal v Lju-
bljano telefonsko poročilo, 
nato pa sva se odpravila do 
Pogancev. Iz vojašnice so vo-
jakom pripeljali zajtrk. Peš 
sem odšel do zaustavljene ko-
lone, ki takrat ni zgledala nič 
kaj nevarno, pogovarjal sem se 
tudi z vojaškim policajem. Nato 
sem se vrnil do blokade terito-
rialcev in opazil, da že spuš-
čajo nekatera osebna vozila 
mimo kolone. Zato sem sedel 
v avto, Mirko je pripravil ka-
mero in že sva se peljala mimo 
vojaških oklepnikov, kamio-
nov, na koncu obrnila in jih še 
enkrat posnela iz avta. Opazili 
so naju prepozno, posnela sva 
jih, preden so nadrejeni ukre-
pali. Kmalu zatem je bilo slišati, 
da bo kolona krenila naprej do 
magistralne ceste Zagreb–Lju-

li iz Ljubljane, da so pri Pogan-
cih pri Novem mestu oklepniki 
in seveda sta se s snemalcem 
Mirkom Veselom takoj napoti-
la posnet prispevek. Zatem sta 
se ure in ure, ker so bili vsi do-
stopi zaprti, zaustavljen je bil 
tudi avtobusni in železniški 
promet, prebijala do Ljublja-
ne, da sta oddala posnete ka-
sete na RTV. V hiši je bilo seve-
da izredno stanje. Podrobneje 
ta dan, 27. junij 1991, opisuje v 
spodaj objavljenem dnevniku.

O drugem dnevu vojne, 28. ju-
niju, pripoveduje: »Kako je člo-
vek v bistvu res nemočen, sem 

Te besede je v 6. številki ča-
sopisa Srž zapisal Goran Ro-
van za uvod v svoje Skice iz 
dnevnika vojnega dopisnika, 
ki govorijo o času vojne za Slo-
venijo, ki jo je doživljal kot no-
vinar RTV Slovenija. Goran je 
bil v svoji poklicni karieri pri-
ča mnogim pomembnim do-
godkom v Posavju in drugod. 
Nisem ga posebej spraševala 
o tem, a ker sva bila velik del 
tega obdobja novinarska kole-
ga, vem, da bi mednje gotovo 
uvrstil blokado in svoje »ujet-
ništvo« ob iskanju lokacije za 
NSRAO v Kališevcu, tragedi-
jo s spustom po Savi na Blan-
ci in vojno za Slovenijo, ki jo 
je opisal tudi v dveh številkah 
časopisa Srž (julija in avgusta 
1991), zadnji del pa zaradi pre-
nehanja časopisa ni bil objav-
ljen in kot vse kaže, se je žal 
izgubil. Sicer pa je pri tem ča-
sopisu, ki je bil znanilec sodob-
nega in neodvisnega časopisa, 
a je »plesal samo eno poletje«, 
kot je ob slovesu avgusta 1991 
zapisal njegov urednik Silves-
ter Mavsar, sodelovala cela 
vrsta takrat in še danes zna-
nih novinarjev in fotografov iz 
Posavja.

Goran naj bi se kmalu upoko-
jil in kot sam pravi, spomin 
tudi na tako izredne dogodke 
iz leta v leto bolj bledi, k sreči 
pa ostajajo ti njegovi zapisi, ka-
terih del lahko preberete v tej 
in naslednji številki Posavske-
ga obzornika. Danes si je zelo 
težko predstavljati, v kakšnih 
pogojih je takrat teklo njegovo 
(in naše) novinarsko delo. O 
tem je povedal: »Bili smo brez 
mobitelov, tudi vsaka hiša še ni 
imela telefona. Če sem se ho-
tel javljati v Ljubljano, sem mo-
ral najprej poiskati hišo, ki je 
sploh imela telefon. Tudi gle-
de pošiljanja kaset s posnetki 
v Ljubljano smo se morali znaj-
ti. Vlaki so bili redki, kaseto si 
dal lahko samo tistemu, ki si ga 
poznal, da jo je potem dejansko 
dostavil do RTV. Po drugi stra-
ni naši tudi niso vsega objav-
ljali, da ne bi izdajali položajev. 
Tudi zaščite nismo imeli, deni-
mo kakšnih jopičev.« 

Pravi, da je največ informa-
cij takrat dobil od Irene Maj-
ce (Radio Slovenija) in Vlada 
Podgorška (Delo), nekaj tudi 
na tedanji postaji Ljudske mi-
lice v Novem mestu in od Mihe 
Molana na UNZ Krško. Sicer je 
krožilo veliko dezinformacij, 
med drugim, da so bili opaže-
ni oboroženi četniki. Res pa je, 
da je bilo tedaj kar precej pre-
begov iz cerkljanske vojašnice. 

Zelo zanimiv je njegov spomin 
na dan pred začetkom vojne v 
Sloveniji, ki ga opisuje v svo-
jem prvem dnevniškem zapi-
su, danes pa se o tem spomi-
nja: »Na dan osamosvojitvene 

slovesnosti v Ljubljani sem bil 
pred krškim kulturnim do-
mom, kjer so posadili lipo, in 
se zatem takoj odpeljal še v 
Brežice, saj so jo zasajali tudi 
pred cerkvijo sv. Roka. A ker 
sta bila dogodka istočasno, 
sem zasaditev v Brežicah že 
zamudil in izvedel, da pa se 
nekaj dogaja na tržnici. Tam 
sem naletel, kot je bil to običaj 
po končanih orožnih vajah, na 
dobro razpoložene teritorial-
ce. Pa sem se odpravil domov, 
češ, očitno je vse mirno, verje-
tno jih ne bi bilo tukaj, v koli-
kor bi bilo kaj drugače.« 

A že ob petih zjutraj so mu javi-

Olga Colarič, Kalce–Naklo: Takrat sem bila sta-
ra 40 let in se tistega časa dobro spominjam, 
npr. dr. Jožeta Pučnika, ki je bil pobudnik in vo-
ditelj osamosvojitve. Z možem sva šla na refe-
rendum in ponosno glasovala za samostojnost. 
Ko se je začela vojna, je bil tudi pri nas strah 
in trepet. Ko so bili alarmi za nevarnost, smo 

večkrat čepeli pod sosedovimi stopnicami, saj so boji potekali v 
bližnjem Krakovskem gozdu, enkrat je celo priletel metek v so-
sedovo hišo. Mož je vseeno hodil v službo v krško papirnico, sin 
pa na farmo na Pristavi. Mislim, da se je bilo vredno boriti za sa-
mostojnost in to, kar danes počnejo mnogi, ni prav, saj smo na 
dobri poti in zagotovo živimo veliko bolje, kot smo prej.

Stane Sebanc, Trščina pri Tržišču: V Mirnski 
dolini je bilo v času osamosvojitvene vojne za-
radi grožnje z razstrelitvijo vojaškega skladišča 
goriva v Puščavi pri Mokronogu kar napeto. Te-
ritorialna obramba je stanovalcem okoliških hiš 
predlagala, da zapustijo domove in se vrnejo, ko 
bo nevarnost mimo. Eno družino iz vasi Hrasto-

vica smo mi sprejeli in upali, da bo njihov dom ostal nepoškodo-
van. Spominjam se tudi vsakodnevnega preleta vojaških letal nad 
našim območjem. Enkrat sva bila z ženo ravno v vinogradu in le-
talo je letelo tako nizko, da sva mislila, da bo pristalo kar med 
trtami. Kar nekaj spominov je, a za današnji čas lahko rečem, da 
ljudje preveč jamrajo. Še nikoli nismo živeli tako dobro, kot živi-
mo sedaj, seveda, če hočeš delati. 

Urška Renko, Svibno: V času osamosvojitvene 
vojne sem bila stara pet let in z našega Svibna 
se zelo lepo vidi na Kum, kjer je postavljen te-
levizijski in radijski oddajnik. Ta je doživel dva 
bombna napada. Še danes se spominjam straš-
nega grmenja, ki so ga povzročala velika vojaška 
letala. V spominu mi je tudi ostalo, da sta star-

ša rekla, če bi nam grozila nevarnost, da bi se umaknili v gozd. 
Česa podobnega si ne želim doživeti. Ta čas, ki je na srečo tra-
jal zgolj deset dni, je spomin, opomin in opozorilo, naj ohranja-
mo mir. Živimo v prekrasni državi, ki ima vse, česar marsikdo po 
svetu nima, a tega se morda premalo zavedamo.    

anketa

Ivan Petrišič, Krško: Slovenija kot država je 
več ali manj izpolnila moja pričakovanja, čeprav 
so bila ta res večja od tega, kar imamo danes in 
se bomo morali vsi skupaj prizadevati še za tis-
to nekaj več. A sem vesel, da v večji meri kot 
družba napredujemo in ne nazadujemo. Da se 
razvija gospodarstvo, da imamo v primerjavi z 

mnogimi drugimi državami urejeno zdravstveno in tudi social-
no varstvo in da na sploh tudi v kulturnem smislu lepo živimo. 
Zato je bila odločitev za osamosvojitev Slovenije pravilna, dop-
rinos vseh, ki so tedaj stopili v bran razglasitvi samostojne dr-
žave in hotenju po njej, kar smo jasno izrazili državljani na ple-
biscitu, pa neprecenljiv.

Ob 30-letnici domovine 
in ustanovitve naše stranke 

čestitamo vsem svojim članom, 
podpornikom in ostalim 

prebivalcem Posavja.

Dan državnosti je praznik, 
ki nas združuje 

in Slovenija praznuje!

desus.si
Občinske organizacije DeSUS 
Krško, Brežice in Sevnica

Goran Rovan, novinar, dopisnik nacionalne RTV iz Posavja:

Če si se hotel javljati, si moral
najti hišo, ki je imela telefon
»Ko sem pred časom – ob odhodu kolega Janeza Pezlja za tiskovnega predstavnika slovenske vlade – prev-
zel tudi novomeško TV dopisništvo, je časopis SRŽ zapisal, da bom kmalu prevzel tudi naloge vojnega do-
pisnika. Poročal naj bi iz krajine, Bele in Suhe. Takrat niti v sanjah nisem pomislil, da bi se to res utegnilo 
zgoditi, čeprav sem že pred razglasitvijo samostojne Slovenije večkrat poročal o vojaških zadevah, a šlo je 
zgolj za premike letalskih enot, prihod vojakov in podobno.«

Blokada brežiškega mostu s tovornjaki junija 1991. Foto: Vlado Podgoršek (arhiv PO)

nadaljevanje na str. 16

nadaljevanje na str. 17

Goran Rovan
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Vsi smo se odzvali na poziv
Mogoče je danes videti, da je bil ta čas prep-
rost, pa ni bilo tako. Desetdnevna vojna, ki ji 
nekateri sploh ne pripisujejo naziva vojna, je 
bila za vsakega vpoklicanega pripadnika Te-
ritorialne obrambe odhod v neznano. Tak-
rat sploh ni bilo vprašanje enotnosti, večina 
nas je doma pustila družine, majhne otroke 

in žene, vendar takrat ni nihče razmišljal, ali bi se odzval ali 
ne na poziv naših nadrejenih, ki so izvajali priprave že mnogo 
prej, da skupaj obranimo razglašeno samostojnost naše domo-
vine. Težko smo pričakovali vsako svežo novico o spopadih na-
ših enot širom Slovenije in seveda z žalostjo sprejeli tudi vest 
o ranjenih v naših vrstah, še posebej pa o smrti našega kolega 
Jerneja Molana v spopadu z enoto JLA v Rigoncah. Danes tudi 
brežiški veterani vojne za Slovenijo redno ohranjamo spomin 
na dosežek izpred 30 let. Po raznih lokacijah, kjer so se odvi-
jali ali boji ali pa kakšni drugi dogodki, smo postavili obeležja 
in informativne plošče, ki vse zainteresirane seznanijo s temi 
dogodki. Da bi prenesli in ohranili spomin na tiste čase, sode-
lujemo z osnovnimi šolami, predvsem starejše učence vodi-
mo po obeležjih in skupaj s člani našega združenja prenaša-
mo spomine iz tistih časov na mlade.
Če pogledamo danes nazaj v takrat zastavljene cilje, nam je 
kar nekaj uspelo, od vstopa v Evropsko unijo in uvedbe eno-
tne denarne enote evro do boljših plač zaposlenih in še bi se 
dalo naštevati. Vse takrat izrečene obljube pa vendarle niso iz-
polnjene, predvsem tista o novi Švici za vse državljane, za kar 
je v veliki meri odgovorna politika, ki nas vse bolj razdvaja in 
pogreva stvari za nazaj, namesto da gremo skupaj, kot pred 30 
leti, naprej v prihodnost.
 Darko Udovič, predsednik OZVVS Brežice      

Osamosvojitev je razvrednotena
Tako kakor jaz je bila večina Slovenk in Slo-
vencev leta 1991 pripravljenih umreti za do-
movino in končno po tisoč letih znova ustva-
riti slovensko državo. Glede na to, da smo 
bili takrat najbolj razvita socialistična dežela 
na svetu, smo povsem upravičeno verjeli, da 
bomo v 20 letih dosegli življenjski standard 

Švice in jo v 30 letih celo prehiteli. Danes je stanje takšno, da 
so nas in nas še vedno v razvoju prehitevajo nekdanje socia-
listične države vhodne Evrope. Medtem ko smo verjeli v nes-
luten razvoj naše nove države, so politiki sprejemali zakone o 
lastninjenju, na podlagi katerih so nas potem zakonito razlas-
tninili. Politiki so nas uspeli razdeliti na tako imenovane leve in 
desne, čeprav mi to nismo. Ljudje se prepirajo o drugi svetov-
ni vojni in obdobju po njej, medtem ko politiki vladajo v svojo 
korist in ne v korist svojega naroda, ki jih je na volitvah izvo-
lil. S tem, ko je narod postal apatičen in naveličan, ko se velik 
del volilnega telesa ne udeležuje volitev, velik del pa gre volit 
samo zato, da bo zmagalo manjše zlo, so politiki dosegli svoj 
cilj – narod je razdeljen in razočaran.
Kljub temu da je bila leta 1991 dosežena velika vojaška in po-
litična zmaga, pa ekonomskega cilja osamosvojitve nismo do-
segli. Ljudje se vsak dan borijo za preživetje in človeka vred-
no življenje. Pomen osamosvojitve je razvrednoten. Politiki 
nam stiskajo roke in nas pozdravljajo samo v času predvolil-
ne kampanje, nam obljubljajo nebesa in raj na zemlji, potem 
pa na nas za štiri leta pozabijo. Vedno tisti, ki so že bili na ob-
lasti, govorijo, kaj bodo naredili, če bodo izvoljeni, čeprav so 
za to že imeli svoj čas takrat, ko so nam vladali.

Roman Zakšek, predsednik Občinskega združenja VSO 
Brežice in v. d. predsednika VSO Posavje

Nismo razmišljali o posledicah
Letos, ko mineva 30 let od osamosvojitvene 
vojne in, če se vrnem še leto nazaj, ko je bil 
s strani takratne JLA izdan ukaz o odvzemu 
orožja Teritorialni obrambi, lahko govorimo 
o popolnem zaupanju tako v posameznike 
kakor tudi v takratne institucije. Danes spo-
minska obeležja na zidanicah in objektih do-

kazujejo takratno pripadnost in medsebojno zaupanje sloven-
skega naroda. Slovenci smo bili od nekdaj uporen narod, zato 
smo se tudi pred 30 leti, z veliko lažjo oborožitvijo odločno 
uprli agresorju. Sprašujem se, kaj je bilo tisto, kar nas je tak-
rat gnalo v zavestno odločitev in tveganje, brez razmišljanja o 
posledicah, ubraniti državo – da, želeli smo samostojno in su-
vereno državo z upanjem na boljše življenje. Prepričan sem, 
da smo posavski teritorialci, tudi sam sem bil med njimi, v letu 
1991 pokazali veliko mero organiziranosti in usposobljenosti, 
kako se taktično zoperstaviti mnogo močnejšemu sovražni-
ku. Poveljujočim 25. Območnega štaba TO za Posavje je z dob-
rim delovanjem uspelo onemogočiti namere nasprotnika. Boji 
v Posavju so bili eni izmed večjih, kajti bili smo na pomemb-
nem strateškem območju. Posavski teritorialci smo bili udele-
ženci v številnih oboroženih spopadih z JLA in v teh spopadih 
so bile tudi žrtve.
Zato si ne dovolimo, da kdor koli o nas govori neresnice, kajti 
vsa naša dejanja so podkrepljena z resničnimi podatki v knji-
gah in zbornikih raznih avtorjev, tako da lahko našim otrokom 
in vnukom s ponosom povemo, kdo so resnični osamosvojitelji 
naše države. Vemo, da pred 30 leti zastavljeni cilji niso bili ure-
sničeni in prizadevanja za enoten pogled na dogodke iz časa 
našega osamosvajanja nekateri potvarjajo, na kar nikakor ne 
pristajamo.  Božislav Kosalec, predsednik OZVVS Krško

Adam Likar, Kalce–Naklo: Ni samoumevno, da 
imamo svojo državo, saj imamo po svetu števil-
ne narode, ki bi jo radi imeli, pa je ne morejo. Sa-
mostojno državo smo dobili tako, da smo se po-
enotili, glasovali zanjo, zbrali pogum in se borili 
zanjo, pri čemer so padle tudi žrtve. V šoli smo 
se kar precej naučili o tem, tako da po mojem 

precej vemo o tistem času, seveda pa nimamo svojih spominov.

Tomaž Hajsinger, Male Vodenice: Samostoj-
nost države se mi ne zdi samoumevna, saj se šte-
vilni narodi še kar borijo za to, velikokrat, reci-
mo, slišimo za primer Kataloncev in nekaterih 
drugih narodov. Slovenci so se pred 30 leti poe-
notili in se borili za svoj cilj, zato smo lahko po-
nosni nanje. Temu obdobju smo posvetili kar ve-

liko časa pri zgodovini, zdi se mi pomembno ohranjati ta spomin.

Živa Bratkovič, Krško: Imeti lastno državo vi-
dim kot prednost, da se lahko naš narod uvelja-
vi, glede na to, da smo obstajali že več stoletij 
pred tem. Mogoče so se starejši takrat ob osa-
mosvojitvi bolj zavedali dolžnosti, ki jih čaka-
jo, in je bil v njih prisoten določen strah, mlajši 
pa so se veselili novih izzivov. Ljudje so mora-

li v času vojne večkrat oditi v zaklonišča, npr. tudi moja mama.

Tim Cvetko, Dobova: Zdi se mi, da se mlajše 
generacije sploh ne zavedamo, kaj pomeni ime-
ti svojo državo, se pravi svoj jezik, kulturo in še 
marsikaj drugega. Če bi to doživeli na lastni koži, 
bi bilo zagotovo drugače. V povezavi s takratnim 
časom vem za padec Jerneja Molana, veliko sem 
slišal tudi o bojih pri Prilipah, o čemer mi je pri-

povedoval oče, pa tudi pri zgodovini smo se učili o tem.

Franci Žugič, Kostanjevica na Krki: Sloven-
ci imamo unikatno kulturo, unikaten jezik, svo-
je pesnike, pisatelje in druge umetnike, zato je 
prav, da imamo državo, v kateri se vse to upo-
števa in ceni. Lepo bi bilo, če bi vsi mladi čim več 
vedeli o osamosvojitvenem času, a morda za nas 
to ni tako velika stvar, ker je vojna trajala le de-

set dni, medtem ko je na Hrvaškem ali v BiH trajala veliko dlje.

Mladi o naši samostojnosti
Medtem ko imajo starejši lastne spomine na osamosvojit-
veni čas, jih generacije, rojene v samostojni državi nima-
jo oz. o tem času vedo toliko, kolikor so izvedeli doma, v 
šoli, medijih, knjigah itd. Nekaj posavskih dijakinj in di-
jakov smo vprašali, kaj jim pomeni dejstvo, da imamo kot 
relativno majhen narod samostojno državo, ki smo si jo 
izborili tudi za ceno smrtnih žrtev, in koliko sploh vedo 
o takratnih dogodkih.

anketa Padli so prvi streli – iz dnevnika vojnega dopisnika
bljana, vendar so nas odgnali 
in nam prepovedali snemanje. 

Kolono sva zato pričakala na 
vstopu v Novo mesto, posne-
la njen prihod, potem pred njo 
peljala čez most, kjer sva jih v 
križišču spet čakala. Tja je priš-
la tudi ekipa angleške televizi-
je, ki se očitno ni zavedala, kaj 
se dogaja, zato so nama sledi-
li, ko sva v vožnji do odcepa v 
Mačkovcu prehitevala voja-
ška vozila in jih seveda vsesko-
zi snemala. Nato sva jih pusti-
la mimo in jih na avtomobilski 
cesti proti Ljubljani še enkrat 
prehitela. Zatem sva že zagle-
dala nepregledno kolono vozil, 
ki je bila zaustavljena na klan-
cu. Prebila sva se mimo njih do 
drugega odcepa za Novo mesto, 
kjer je bila blokada iz tovornja-
kov, miličniki pa so naju usta-
vili in vrnili nazaj. Jasno nama 
je bilo, da tu vojska ne bo mog-
la naprej, zato sva se po goz-
dni poti prebila do blokade, po-
tem na magistralno cesto, kjer 
so nama miličniki povedali, da 
je cesta na večih mestih zablo-
kirana. To nama je potrdil tudi 
Niko Kupec iz Grafike, ki se je 
zaman skušal prebiti do Lju-
bljane. Ker sva bila odločena, 
da poskusiva priti v Ljubljano, 
nama je dal fotolite za tiskanje 
karlovškega časopisa v Ljudski 
pravici. 

Odpravila sva se po stranskih 
poteh, ki tudi niso bile vse pre-
vozne, zato sva se večkrat vra-
čala. Kljub temu sva se po 
dobrih dveh urah prebila do 
Ljubljane, in sicer deset minut 
pred začetkom oddaje. Na TV 
je bila prava zmešnjava. Rekli 
so mi, naj napravim prispevek 
za oddajo ob 15. uri, zato sem 
začel sestavljati tekst in monti-
rati prispevek v montirnici. Ne-
nadoma sem s hodnika zaslišal 
svoj glas. Šele ob pol dveh so na-
mreč objavili moje poročilo, ki 

sem ga poslal po telefonu ob de-
veti uri zjutraj. Res profesional-
no, ni kaj. V jezi sem dokončal 
montažo prispevka. 

Mirka so klicali, naj greva v ti-
skarno in odpeljeva nazaj v 
Novo mesto tudi časopis Profit. 
Zato sva se oglasila ponovno v 
Ljudski pravici in po krajšem 
čakanju naložila 2300 izvodov 
v stoenko ter se odpeljala na-
zaj proti Novemu mestu. Ven-
dar ni šlo daleč. Ceste so bile 
polne. Nekako sva se le prebila 
do odcepa za Kočevje, od tam 
naprej niso pustili nikogar. Z iz-
govorom, da greva le nekaj kilo-
metrov daleč, sva odpeljala na 
lokalno cesto, a spet le do prve 
zapore, se nato prebijala po ne-
znanih poteh in kolovozih, tako 
da sva v Šmarju - Sap spet priš-
la na avtocesto. Zapeljala sva 
nanjo kljub znakom, ki so to 
prepovedovali. 

Že pred klancem na Medvedje-
ku, za njegovo ime sem takrat 
prvič slišal, sva naletela na ko-
lono tovornjakov, peljala sva 
mimo in prišla do parkirne-
ga prostora pri Velikem Gab-
ru. Nato sva se peš povzpela na 
bližnji nadvoz. Srečala sva do-
mačina, ki se je ukvarjal s svojo 
napravo za obrambo proti toči 
in ga v šali povprašala, če se 
pripravlja, da nas bo z raketa-
mi za točo branil. Kaj je odgovo-
ril, se ne spominjam več, vem le, 
da nama je pokazal pot, po ka-
teri sva najlažje prišla do nad-
voza. Kasneje sva izvedela, da 
je bil to 58-letni Anton Kotar, ki 
so ga dan kasneje avionski iz-
strelki ubili, zažgali njegov hlev 
in kozolec, ob tem pa je zgorelo 
tudi njegovo truplo. 

Z nadvoza sva posnela kolono 
vozil, obenem pa izvedela, da 
je na drugi strani kolona voja-
ških vozil. Takoj sva se spusti-
la z mostu in se med tovornjaki 
prebila na drugo stran ceste in 

nato po travniku in poljski poti 
prišla do nadvoza, od tu sva na-
daljevala vožnjo do naslednje-
ga mostu, kjer so naju ustavili 
teritorialci. Most je bil namreč 
poln eksploziva, ravno tako ces-
ta pod njim z obeh strani. Bilo 
nama je neprijetno, a sva kljub 
temu tudi to posnela, nato pa 
zavila na kolovoz, ki pelje proti 
bližnjim hišam. Od tu sva imela 
kot na dlani kolono oklepnikov, 
ki se je očitno prebila iz Mač-
kovca. Spet so se začela poga-
janja med vojsko in teritorialci, 
ki so zasedli položaje na obeh 
straneh ceste. Kmalu sta priš-
la reporterja Studia D, nato pa 
še TV ekipa munchenskega Tele 
5. Ozračje je bilo napeto, čeprav 
se teritorialci, ki so se opogu-
mljali s pivom, tega najbrž niso 
povsem zavedali. Vedel sem na-
mreč, da vojaške kolone ne sme-
jo spustiti naprej, in tudi, da 
vojska ne bo kar tako odneha-
la. Preostal je torej le boj, zato 
je bilo le vprašanje časa, kdaj bo 
do tega prišlo. 

V Velikem Gabru sva prežive-
la kar nekaj časa. Medtem sem 
se dvakrat javil v redakcijo in 
iz bližnje hiše poslal poročilo 
o pogajanjih. Med snemanjem 
so vse snemalce, razen nem-
ške ekipe, nagnali z megafo-
nom. Ker se je začelo mračiti in 
ni bilo videti večjih priprav na 
boj, sva odšla po stranskih po-
teh v Novo mesto, od koder sem 
se javil v uredništvo, prav tako 
pa izvedel od krške UNZ, da je 
vojska zasedla 5. mejno kontro-
lno točko na Obrežju in da gre 
proti Dobovi. 

Ko sva oddala Profit, sva odšla 
proti Posavju in se še zadnji tre-
nutek peljala skozi Mostec, kjer 
so se iz avtobusa izkrcavali teri-
torialci, z avtobusom pa so nato 
zaprli cesto. V Dobovi je bilo 
polno ljudi, od katerih sva izve-
dela, da je prišlo do streljanja in 
da so nekoga ubili. V tem času 
so se v daljavi slišale eksplozije. 
Teritorialci naj bi napadli leta-
lišče v Cerkljah. Iz bližnje hiše 
sem nato poskušal telefonirati, 
a nama ni uspelo niti z želez-
niške postaje, zato sva odšla k 
staršem radijske dopisnice Ire-
ne Majce. Tudi tu je bilo zaman, 
napotili so naju skozi vas in po 
velikih težavah sva prišla v Bre-
žice. Pred štabom TO sem sre-
čal zdravnika, ki je povedal, 
da je v Rigoncah padel en pri-
padnik TO, drugi pa je bil tež-
je ranjen. Presunjena ob tej in-
formaciji sva se odpravila do 
hiše Vlada Podgorška, dopisni-
ka Dela, kjer nama je naposled 
uspelo javiti se in oddati poro-
čilo, nakar sva odšla domov. Po-
zno v noč sem spremljal TV in 
gledal, kaj se je dogajalo minu-
li dan ter stalno klicaril naoko-
li. Potem sem s težavo in zaradi 
utrujenosti le zaspal. Za mano 
je bil prvi dan vojne. 

(odlomek iz dnevnika Gora-
na Rovana, objavljenega v 
časopisu Srž, 24. 7. 1991)

nadaljevanje s str. 15

Časnik je izšel v Krškem le v 
osmih številkah (vsako dru-
go sredo) osamosvojitvenega 
leta 1991, potem pa je utihnil 
zaradi pomanjkanja financ 
in razburkanih časov. Bil je 
nestrankarski in omogočal 
je javno izmenjavo mnenj, 
predlogov in stališč o temah, 
ki se pojavljale v posavskem 
prostoru. (Vir: www.dlib.si)
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Premostimo nesporazume
Resnično, spomini na ta čas so še kako živi. Ži-
vel sem v Ljubljani in bil pripadnik JLA, kjer 
sem opravljal delo kot aktivni starešina na ra-
darskem sistemu na Ljubljanskem vrhu nad 
Vrhniko, ki je imel nalogo nadzirati zračni 
prostor nad zahodnim delom tedanje skupne 
države v krogu do 400 km. Ko je predsedstvo 

RS izdalo poziv vsem, ki so se takrat nahajali v službi v JLA, da 
lahko prestopijo v TO RS, nisem niti trenutek razmišljal, vpra-
šanje je bilo samo, kako izvesti pobeg. Odločil sem, da zapustim 
JLA kljub razmišljanju o tem, kakšne sankcije me lahko doleti-
jo, če bo šlo kaj narobe, da imam vojaško stanovanje v Ljublja-
ni, da bom s tem dejanjem postavil pod vprašaj prihodnje živ-
ljenje moje družine itd.
Veterani vojne za Slovenijo smo razočarani, da mladina tako 
malo ve o tistih dogodkih. Toda oni niso odgovorni za to, niti 
šolski sistem, odgovorni smo mi kot posamezniki, odgovorna je 
družba, predvsem pa razdvojeni politiki, katerim je mar samo 
osebni interes. V OZVVS Sevnica spomin na tiste čase ohranja-
mo z raznimi srečanji, strokovnimi eskurzijami po Sloveniji, 
kjer so se dogajale pomembne stvari v času naše osamosvoji-
tve, športnimi tekmovanji, sodelovanjem s sosednjimi veteran-
skimi organizacijami in šolami. Želim, da bi bilo v naši družbi 
čim več medsebojnega razumevanja, da na nek način premo-
stimo nesporazume, ki za nobeno, tudi za našo družbo ne po-
menijo nič dobrega, da pridemo do spoznanja, da razdvoje-
nost, razen nekaterim, ne prinaša nič dobrega. Želim, da sedaj, 
ko imamo svojo državo, to izkoristimo za dobrobit vseh nas. 
Spomnimo se, kako je oče učil sinove, kaj je to sloga: eno palčko 
lahko zlomiš, deset skupaj jih ne moreš.
  Ivan Cajner, predsednik OZVVS Sevnica

V imenu Pokrajinskega združenja za vrednote 
slovenske osamosvojitve Posavje vas vabim

v ponedeljek, 28. junija 2021, ob 18. uri 
v Brežice na grajsko dvorišče brežiškega gradu 

(Cesta prvih borcev 1)

na praznovanje 30. rojstnega dne naše države, 
ki ga bomo počastili s 

POGOVORNIM TER 
GLASBENO ZABAVNIM VEČEROM 

z organizatorjem Slovenske vojske in osamosvojitve, 
brigadnim generalom Tonetom Krkovičem, in prvim 
predsednikom Slovenske vlade Lojzetom Peterletom.

Oba nam bosta s skupino šestih glasbenikov tudi 
pokazala, kaj zmoreta na vojaški harmoniki Slovenske 
vojske in orglicah. 

Obeta se nam nepozaben, zabaven in pester večer. 

 Roman Zakšek
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Zala Kek, Brežice: Kot Slovenci imamo močno 
nacionalno identiteto in pred 30 leti smo sto-
pili skupaj kot še nikoli doslej. Smo majhen na-
rod, a močni in uspešni na različnih področjih, 
kot so šport, kultura, znanost. Da se na tak na-
čin lahko kažemo svetu, se mi zdi res ’fajn’. O tis-
tem času sem se veliko pogovarjala z očetom in 

starimi starši, ki so mi zelo čustveno opisovali takratne dogodke.

Petra Knez, Tržišče: Pri urah zgodovine smo 
se učili o vzrokih in značilnostih prve ter dru-
ge svetovne vojne, medtem ko osamosvojitveni 
vojni pred 30 leti nismo namenjali posebne po-
zornosti, tako da o njej vem bolj malo. Vem, da 
praznujemo 25. junija dan državnosti, saj tak-
rat potekajo tudi številne proslave v počastitev 

slovenske neodvisnosti, ki je bila razglašena na ta dan.  

anketa

SEVNICA – Lepo rastočo in v 
pomladnem času cvetočo ter 
dišečo lipo, ki stoji v bližini 
Martinovega znamenje na 
zelenem otočku sredi starega 
sevniškega mestnega jedra, 
so 23. junija 1991 posadili 
sevniški gasilci v okviru revi-
je gasilskih pihalnih godb v 
počastitev slovenske osamo-
svojitve. Le tri dni kasneje, 
26. junija 1991, je bila v par-
ku pred stavbo Občine Sevni-
ca posajena še ena lipa (na 
fotografiji) ob občinski slo-
vesnosti, s katero so obeleži-
li dan, ko je 25. junija 1991 
postala Slovenija samostojna 
in neodvisna država. V bližini 
občinske lipe stoji še kamni-
ta skulptura z napisom. S. R.

Ob dnevu državnosti, 30. obletnici osamosvojitve in zmage v 
vojni, čestitamo občankam in občanom Posavja, članicam in 
članom Policijskega veteranskega društva Sever Posavje ter 

veterankam in veteranom vojne za Slovenijo 1991.

Upravni odbor
Policjskega veteranskega društva SEVER Posavje

Srečno, Slovenija!
Združenje borcev za vrednote NOB Krško

30 let samostojne Slovenije

videl, ko je prišlo do raketira-
nja kolone na Medvedjeku. Mi 
smo pred napadom stali pri 
Trebnjem, ker je bil alarm za 
zračni napad. Pa so se pripe-
ljali rešilci iz novomeške bol-
nice, češ, da gredo po ranje-
ne in mrtve, a mi nismo vedeli, 
kaj se dogaja, in sva z Mirkom, 
s svojim avtom, pa Marijan Ba-
uer, tedaj novinar Dela, zapelja-
li za rešilci, ki so peljali po hit-

ri cesti, pa smo se mi usmerili 
za njimi, potem pa zapeljali na 
vzporedno cesto do Medved-
jeka. A tam smo spet nalete-
li na majorja Prodanovića, ko 
je ravno ukazal vojakom, da se 
morajo zapreti v tanke. V tis-
tem proti nam letita dva avio-
na z odprtim ognjem. Ker smo 
videli, da smo žive tarče, smo 
hitro obrnili vozila. Bauer, ki je 
vozil pred nama, ni zvozil ovin-
ka, pa je z vozilom vred poletel 
na spodnjo cesto, da so se od-
prla vsa vrata na njegovi pet-
ki, na srečo njemu ni bilo nič. 
Vzela sva ga v najin avto in smo 

se še pravočasno odpeljali. Po 
mojem mnenju bi nas aviona, 
če bi hotela, že pred tem lah-
ko 'zradirala'. No, na Medved-
jeku je bil tedaj moj ognjeni 
krst med napadom letal na ko-
lono tovornjakarjev, ubit pa je 
bil tudi domačin Kotar. Verje-
tno bi bilo takrat žrtev med to-
vornjakarji manj, če bi ti ostali 
v vozilih, tako pa so zaradi ko-
lone pred njimi stali pri tovor-
njakih.«

Ko je prišlo do spopada na 
Prilipah, se s snemalcem nis-
ta uspela pravočasno prebi-
ti v bližino oziroma sta tja pri-
spela, ko je bilo že vsega konec. 
Ljudje so bili tiste dni seveda 
precej preplašeni. Kako je nje-
govo delo in odsotnost spreje-
mala njegova družina?

»Moja žena je imela tedaj trgo-
vino, vsake toliko časa so tek-
li v zaklonišče. Sin je bil maj-
hen, pa so tekli v klet, ko so se 
oglasili alarmi. A življenje ni 
obstalo, tako kot tudi ne med 
drugo svetovno vojno, ko so 

ljudje tudi trgovali, prekupče-
vali. Sem pa skoraj prepričan, 
da sem bil pod prisluhi. Žena 
je namreč v trgovini že zelo 
dolgo čakala na telefon, kar 
naprej smo pošiljali prošnje 
za priključek, potem pa smo 
ga čudežno dobili, pa čeprav 
dvojček. A ko si se pogovarjal 
po telefonu, si slišal škrtanje, 
kot bi kdo kaj preklapljal, glas 
je bil slišati kot odmev. Mor-
da pa so menili, da bodo pre-
ko mene kaj zvedeli, ko se bom 
javljal po telefonski zvezi.« 

Ne da bi želel razvrednoti-
ti resnost tedanjih dejanj, še 
posebno pa ne žrtev, ki so bile 
še kako resnične in tragične, je 
po njegovem mnenju s strani 
JLA šlo predvsem za demon-
stracijo moči, češ, zdaj bodo 
pa pokleknili, in da niti ni bil 
njihov namen, da bi prišlo de-
jansko do prave vojne. S tisto 
količino orožja, ki so ga ime-
li na voljo osamosvojitelji, se 
ne bi mogli dolgo braniti. Bilo 
je tudi veliko blefiranja, saj vsi 
vojaki niso imeli nabojev, am-
pak samo puške. Treba je ve-
deti, pravi Goran, da je bilo v 
vojski veliko mulcev, starih 
med 18 in 20 let, ki niso niti 
vedeli, za kaj gre. Kaj pa strah? 

»Ne morem reči, da sem ob-
čutil res strah kot strah. Ja, pri 
Medvedjeku, ko so letela leta-
la nizko nad nami in streljala, 
sem se zavedal, da je vrag vzel 
šalo, ampak to je bila tudi naj-
bolj nevarna situacija, v kateri 
sem se znašel. Sicer se nisem 
počutil življenjsko ogroženega 
niti v kontaktu z JLA, ko so nas 

ustavljali.«

Na vprašanje, ali je razmi-
šljal, kaj se lahko zgodi in ali bi 
sploh šel na teren v takih raz-
merah, pravi, da jih takrat nih-
če ni vprašal, ali bomo šli na 
teren ali ne, to je bilo samou-
mevno. »Meni je bila to služba, 
sploh nisem razmišljal o tem, 
da ne bi delal. Žal mi je le v to-
liko, ker sem imel vsepovsod s 
seboj torbo in fotoaparat, a ni-
sem naredil niti enega posnet-
ka! Kaj pa vem, zakaj ne. Res je 
tudi, da časa ni bilo. Morda pa 
sem mislil, da bo vojna trajala 
štiri leta in da moram varčeva-
ti s filmi,« zaključi z nasmehom 
Goran svoje spomine na osa-
mosvojitveno vojno v Sloveniji.

 Bojana Mavsar

nadaljevanje s str. 15

Posledice bojev na Prilipah. Foto: Matjaž Mirt (arhiv PO)
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»Ideja o vabilu otrokom iz Čer-
nobila oziroma njegove okoli-
ce je nastala v krogu Zelenih 
Slovenije,« pripoveduje Vida 
Ban, ki je bila aktivna udele-
ženka družbenih in politič-
nih sprememb, ki so se doga-
jale tudi pred letom 1991. Že 
27. maja je na brniškem leta-
lišču pristalo letalo, v katerem 
je bilo 220 otrok iz Ukrajine 
in Belorusije, torej iz krajev, 
ki so bili pet let prej prizade-
ti zaradi hude nesreče v jedr-
ski elektrarni v Černobilu. Do 
10. junija so bili otroci na va-
bilo slovenske vlade na oddi-

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si

Spoštovane državljanke,
spoštovani državljani Republike Slovenije.

Iskreno vam čestitamo ob 30. obletnici 
naše samostojne države.

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

in naši domovini.

Naj nas praznik navdaja s ponosom in veseljem 
ter krepi povezanost in sodelovanje.

SLS OO Krško, Sevnica,
Kostanjevica na Krki in Brežice

Iskrene čestitke
ob dnevu državnosti!

30 let samostojne države 
praznujmo ponosno,

s Slovenijo v srcu.

OO SDS Krško, OO SDS Sevnica, 
OO SDS Brežice, OO SDS Radeče 
in OO SDS Kostanjevica na Krki
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Vida Ban, prejemnica plakete Državnega sveta za prostovoljstvo:

Takrat me ni moglo nič ustaviti

hu v Zgornjih Gorjah pri Ble-
du, nato pa je skupino 47 otrok 
in sedmih spremljevalcev Ba-
nova prevzela in jih z avtobu-
som prepeljala v Nerezine, kjer 
naj bi v otroškem naselju ostali 
še 14 dni. Ostali otroci so med-
tem letovali na Debelem rtiču.

Po vrnitvi v Krško je Vida od 
Sevnice do Brežic hitela zbi-
rati darila za otroke in spre-
mljevalce ob vrnitvi v njiho-
vo domovino. Vse je teklo kot 
namazano, nato pa se je zače-
lo zapletati okoli vrnitve, ki je 
bila načrtovana z Brnika, ta pa 
je bil bombardiran. Pedagoška 
vodja programa v Nerezinah, 
sicer pa generalna sekretarka 
ZPMS Ivanka Mali, je v spo-
minih zapisala: »Odrasli smo 
se vsak večer zbrali v jedilni-
ci in se dogovorili o programu 
za naslednji dan. Ob razglasitvi 
slovenske samostojnosti smo 
nazdravili, saj smo spremlja-
li dogajanje preko televizor-
ja. Naslednje dni je bila vojna 
v Sloveniji v največjem razma-
hu. Telefonske zveze so kar 
pregorevale, otroci in pred-

vsem spremljevalci so posta-
jali nervozni ...«

Ko je Vida izvedela, da Izletni-
kov avtobus ne bo mogel po 
otroke, je v Nerezinah pod 
vodstvom Rezi Pirc in Štajner-
jevih stekla akcija, da bi dobi-
li šoferja, ki bo peljal v Zagreb. 
Šele pozno zvečer so uspeli, s 
tem pa je tudi Vida morala 
spremeniti svoje načrte: »Ni-
komur nisem zaupala, razen 
predsedniku skupščine Vojku 
Omerzuju, ker sem potrebo-
vala njegov dopis za zbiranje 
daril po podjetjih. Ko je slišal, 
kaj nameravam, je rekel: 'Ni-
kamor ne boste šli, Vida. Pusti-
te darila in vse ostalo, sicer vas 
bom ustavil s policijo!' Seve-
da ga nisem poslušala, o mo-
jih namerah ni vedela ničesar 
niti moja družina, saj bi mi go-
tovo skušali preprečiti odhod. 
A takrat me ni moglo nič usta-
viti, ker sem imela v mislih vse 
tiste otroke …«

Tako se je v petek, 28. junija, 
odpravila s staro Lado, pol-
no paketov, na železniško po-

stajo, pomagala pa sta ji tudi 
učitelj in učiteljica Jelčičeva s 
svojim avtom. »Ura je šla pro-
ti dvanajsti, ljudje so sedeli 
pred lokali na Cesti 4. julija na 
Vidmu in poslušali Jelka Kaci-
na, katerega glas se je razlegal 
iz ozvočenja. Ko sem izvede-
la, da tisti dan ne bo več vla-
ka do Zagreba, sem nagovori-
la šefa postaje, naj mi skupaj z 
mojim 'tovorom' dovoli poto-
vati na tovornem vlaku. Prid-
ružil sem mi je profesor Josip 
Klepac, ki je hitel domov. Ko 
sva prispela na zagrebški ko-
lodvor, mi je pomagal najti ta-
ksista do letališča.« 

Pri Dobovi je videla tanke in 
šele kasneje je izvedela, kaj se 
je zgodilo prejšnji dan v Rigon-
cah. Nad Zagrebom je bilo vse 
črno od vojaških helikopter-
jev in letal, se spominja. Na le-
tališču je otroke iz Nerezin in 
z Debelega rtiča, ki so nekoli-
ko zamujali, že čakal ogromen 
ruski Tupoljev, v katerega je 
kasneje lahko celo vstopila. 
Pridružil se ji je predstavnik 
hrvaške Naše djece, ki je pred 

tem poskrbel za prostor, v ka-
terem so se otroci lahko okre-
pčali in pripravili na odhod. 
Slovo je bilo seveda ganljivo in 
vezi med njimi so se ohranile 
še dolga leta.

Tudi vrnitev v Slovenijo s 
kombijem je bila negotova, saj 
je bila že noč in zaradi zaprte 
meje so le-to prestopili na neki 
stranski kolovozni poti … »Na 
železniški postaji v Krškem 
me je čakala moževa Lada, ki 
je bila edini avto na parkirnem 

mestu. Odbilo je polnoč. Priž-
gala sem radio in si želela, da 
bi tako otroci iz Černobila kot 
moji kolegi iz kombija srečno 
prispeli domov. Ko sem bila 
naslednji dan zopet na obči-
ni, kjer sem kot članica pred-
sedstva skupščine tiste dni in 
noči tudi dežurala, mi je pred-
sednik Omerzu rekel: 'Vida, vi 
ste naša herojinja!' In od tak-
rat je tudi bolj cenil moja sta-
lišča.«

 B. Mavsar

Otroci iz okolice Černobila v počitniškem naselju pri Nerezi-
nah junija 1991 (foto: arhiv VK)

Vida Ban

KRŠKO – Pred tednom dni, 17. junija 2021, je predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca v Ljubljani po-
delil plakete za prostovoljstvo v letu 2020. Med dobitniki je bila tudi Vida Ban, dolgoletna sekretarka Zve-
ze prijateljev mladine Krško, ki je za svoje delo v tej in drugih humanitarnih organizacijah prejela veliko 
priznanj in nagrad, še daljša pa je vrsta njenih dobrih del v korist otrok, mladostnikov in družin. Te dni se 
je za naš časopis spominjala zelo posebnega dogodka, in sicer letovanja skupine otrok iz okolice Černobila 
in njihove razburljive vrnitve v domovino v času vojne v Sloveniji.
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Kot je med drugim povedal Mi-
tja Teropšič, je knjiga nastaja-
la praktično vse od leta 1992, 
ker je bil to čas, ko sta z bra-
tom Tomažem začela zbira-
ti arhivsko gradivo, fotografije 
itd. »Ko sem leta 2009 zak-
ljučil svojo vojaško kariero, 
sem se posvetil pisanju zgo-
dovine tega obdobja,« je izja-
vil. Najprej so nastali članki, 
ki so bili objavljeni v strokov-
ni literaturi, napisal je zgodo-
vino razvoja TO v Posavju, o 
bojih Obranili domovino in 
sčasoma se je to razvijalo, gra-
diva je bilo zadosti, tako da je 
lahko začel pisati kar cela po-
glavja. »Želel sem dobro obde-

lati Posavje kot strateško po-
membno območje, imel sem 
tudi dostop do nekaterih gra-
div in na koncu mi je uspelo 
vse to zbrati ter združiti v knji-
go, ki je monografija o 25. ob-
močnem štabu TO, ki je bil vo-
jaško zadolžen oz. odgovoren 
za celotno Posavje,« je pojas-
nil. Ta odgovornost je bila po 
njegovih besedah velika zara-
di treh ključnih zadev: nove dr-

Teropšičeva monografija kot poklon teritorialcem
BREŽICE – Upokojeni polkovnik Slovenske vojske, vojni veteran ter vojni in vojaški zgodovinar Mitja Teropšič je 2. junija v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Bre-
žice predstavil svojo najnovejšo monografijo z naslovom Posavski teritorialci v osamosvojitveni vojni 1991: 25. območni štab TO in vojaški vidiki osamosvajanja 
Slovenije v Posavju, ki je nastala v znak obeležitve 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije.

žavne meje z Republiko Hrva-
ško, ki so jo morali na začetku 
globinsko varovati; vojaškega 
letališča Cerklje ob Krki, ki je 
bilo edino uradno vojaško le-
tališče JLA v Sloveniji, kjer so 
bazirale zelo močne enote JLA, 
npr. letalska brigada, ki je bila 
najmočnejša enota JLA po og-
njeni moči ter tudi odskočna 
deska za prevoze carinikov in 
zveznih miličnikov po celi Slo-
veniji; ter objekta Nuklearne 
elektrarne Krško, ki bi teore-
tično lahko ogrožal osamosvo-
jitev, če bi se tedaj v Beogra-
du odločili napasti NEK, saj bi 
se s tem proces osamosvajanja 
lahko zaustavil, ker bi bil slo-

venski državni vrh postavljen 
pred dejstvo. 

V ospredju vsi štirje boji  
v Posavju

Po Teropšičevih navedbah je 
glavna vsebina monografije 
časovno omejena z dvema le-
tnicama 1990 in 1991 ter za-
ključena z začetkom leta 1992. 
Uvodno poglavje knjige je pos-

večeno nastanku in razvoju 
Teritorialne obrambe v Posav-
ju od leta 1968 do 1990. Po-
udarek je na organiziranosti, 
opremljenosti in usposoblje-
nosti štabov in enot TO, vlogi 
manevrske strukture narodne 
zaščite, začetku intenzivnih 
vojaških priprav na osamo-
svojitev Slovenije itd. V pove-
zavi z letom 1991 je opisana 
organiziranost 25. območnega 
štaba TO, poudarjena je orga-
nizacijsko-formacijska struk-
tura vojnih enot z imeni, ši-
frami in nazivi, oborožitvijo in 
vojaško opremo ter ključnim 
poveljniškim in starešinskim 
kadrom. Težišče knjige je opis 
dogodkov in nalog ter analize 
in zaključki vojaških proble-

mov, s katerimi se je ukvarjal 
25. območni štab TO in njego-
ve vojne enote ter jih je Terop-
šič naštel v prejšnjem odstav-
ku. V monografiji je v ospredje 
postavil vse štiri boje v Posav-
ju (Rigonce, minometni napad 
na letališče JLA v Cerkljah, 
Krakovski gozd in Prilipe) ter 
pri tem v središče opisova-
nja bojev postavil še neobja-
vljene spominske izjave, ki so 
jih takoj po vojni napisali teri-
torialci iz Posavja. Z opisani-
mi boji je želel poudariti, kot 
je dejal, obsežnost vojaškega 
bojevanja v Posavju ter pred-
vsem vlogo posameznih teri-
torialcev in njihovih starešin 
v bojih. Ob koncu monografi-
je je naredil seznam vseh odli-

kovanih in prejemnikov pri-
znanj med teritorialci, »ki so 
bili zelo zaslužni, da se je vo-
jaški del osamosvajanja v Slo-
veniji z relativno majhnimi iz-
gubami zaključil«. 

Ponosen, da TO  
ni bila ukinjena

»Še pred nekaj leti se mi je am-
bicija, da bi mi uspelo napisa-
ti monografijo o 25. območ-
nem štabu TO in njegovi vlogi 
v osamosvojitveni vojni leta 
1991, zdela kot velika utopi-
ja. Danes se zavedam, da mi je 
uspelo zbrati veliko uporabne-
ga pisnega in slikovnega gradi-
va, ga obdelati in predstaviti v 
knjigi,« je zapisal avtor v pred-
govoru monografije. Teropšič 
je današnji odnos družbe do 
TO predvsem na lokalnem ni-
voju označil za zelo dober, saj 
so po njegovem v preteklo-
sti ves čas odlično sodelova-
li z največjimi tremi posavski-
mi občinami, ravno tako so se 
vsa tri območna veteranska 
združenja kadrovsko razvijala 
in so številčno zelo močna ter 
dejavna na vseh pomembnej-
ših lokacijah. »Ponosen sem 
na to, da TO ni bila ukinjena, 
ampak se je s spremembo za-
konodaje samo preimenovala 
v Slovensko vojsko, kar pome-

ni, da sta država in družba na 
splošno v TO videla marsikaj,« 
je še izpostavil avtor knjige, ki 
se je zahvalil vsem, ki so omo-
gočili, da je knjiga natisnjena, 
predvsem občinam Brežice, 
Krško in Sevnica, Pokrajin-
skemu odboru ZVVS Posavja, 
brežiškemu, krškemu in sev-
niškemu območnemu zdru-
ženju veteranov vojne za Slo-
venijo ter NEK. Župan Občine 
Brežice Ivan Molan je ome-
nil najpomembnejši dogodek, 
ki ga bodo pripravili v jubilej-
nem letu, posvečenem spomi-
nu na osamosvojitev, in sicer 
postavitev 12 metrov visoke-
ga pomnika osamosvojitve na 
prostoru med Gimnazijo Bre-
žice in Domom kulture Breži-
ce, ki ga bodo slovesno odkrili 
oktobra ob državnem prazni-
ku dneva suverenosti. Terop-
šič je vesel, da sta se brežiško 
združenje veteranov vojne za 
Slovenijo in občina pri prip-
ravi dokumentacije ter izbi-
ri prostora in oblike pomni-
ka osamosvojitve – Obeliska 
zmage 1991 – zelo poenotila. 
»Igralo mi bo srce, ko bo po-
mnik stal. Verjamem, da bo 
vreden obiska, in upam, da se 
bo pri njem zbiralo čim več lju-
di,« je še poudaril.

 Rok Retelj

Mitja Teropšič z novoizdano monografijo

»Še pred nekaj leti se mi je ambicija, da bi mi uspelo 
napisati monografijo o 25. območnem štabu TO 

in njegovi vlogi v osamosvojitveni vojni leta 1991, 
zdela kot velika utopija.«

OZVVS KRŠKO

Čestitamo ob dnevu 
državnosti in praznovanju 

30. obletnice osamosvojitve 
Republike Slovenije.

Združenje OZVVS Krško
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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. 

CHILI (21092B) 
je leto in osem mesecev star pri-
jazen kuža, ki je prišel v zaveti-
šče, ker lastniki niso imeli več 
časa zanj. Občutno presuh, a 
poln življenja in energije. Kljub 
negativni izkušnji je vesel in ži-
vahen. Išče svoj za vedno dom 
pri odgovornih ljudeh.   

MINKA  
je najbolj prijazna muca v zave-
tišču. Obožuje cartanje in pozor-
nost. Stara je približno 2 leti. V 
zavetišču je imela štiri mladičke, 
za katere sedaj skrbi. Ko bodo 
mladički dovolj stari za nove do-
move, bo Minka iskala svoj dom 
in odgovorne lastnike.

Kuža NODI 
je živahen mladiček, star nekje 
med 9 in 11 mesecev. Je manjše 
srednje rasti in mešanec s teri-
erjem. Je bister, radoveden, igriv 
in ima veliko energije. Išče aktiv-
nega lastnika, ki ga bo vzgajal in 
se z njim igral.

Ob prazniku občine Bistrica ob Sotli iskreno 
čestitamo vsem občankam in občanom!

Želimo vam, da vas dosežki občine družijo v skupnem 
veselju. Naj vas tudi v prihodnje 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. 
Ob občinskem prazniku vam želimo vse dobro z 
zaupanjem, da se bomo v prihodnje spet lahko 
srečavali na prireditvah in dogodkih ter skupaj 
razvijali našo regijo Posavje!
Iskrene čestitke tudi vsem prejemnikom občinskih 
priznanj in nagrad.

Vse dobro ob vašem prazniku!

Ostanite zdravi, močni in povezani.

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani, 
bralke in bralci Posavskega obzornika,

dan državnosti, 25. junij, je praznik, ki nas, državljanke in 
državljane Republike Slovenije, spominja na prelomni čas 
pred tridesetimi leti, ko je slovenski narod uresničil tisočletne 
sanje o svobodni in samostojni državi, v kateri bodo Slovenke 
in Slovenci sami odločali o svoji usodi.

Bodimo ponosni na dogodke, ki so nam tlakovali pot v 
svobodo in suverenost, in kjer se je naša Slovenija razvila v 
sodobno, demokratično, socialno in gospodarsko uspešno 
državo, polnopravno članico mednarodnih združenj. 

Suverenost našega naroda v lastni državi ni samoumevna, 
izbojevana je bila za ceno življenj. V tistih prelomnih 
trenutkih je v obrambi mlade domovine ugasnilo življenje 
našega občana, borca Jerneja Molana. Ob praznovanju treh 
desetletij samostojnosti se poklonimo spominu na ljudi, 
ki so s svojimi življenji obranili temelje naše države, njene 
samostojnosti in suverenosti.

Ob 30. rojstnem dnevu naše domovine vam iskreno čestitamo 
in želimo prijetno praznovanje!

Župan Občine Brežice Ivan Molan s sodelavci

Izvajalec Vsebina Termin Lokacija Starost Prispevek Kontakt za prijavo in 
informacije

BADMINTON KLUB PIŠECE SPOZNAJ ŠPORT 5.–10. 7. OŠ Pišece 8–16 let 031 271 370 (Tadej) 
BADMINTON KLUB PIŠECE KOLESARSKI MARATON 10. 7. ob 7.30 OŠ Pišece 8–16 let  štartnina 10 € 031 271 370 (Tadej) 
BADMINTON KLUB PIŠECE VADBA BADMINTONA 12.–16. 7. OŠ Pišece 8–16 let 031 271 370 (Tadej)
BADMINTON KLUB PIŠECE VADBA BADMINTONA 23.–27. 8. OŠ Pišece 8–16 let 031 271 370 (Tadej)

ŠD KAJAK KANU BREŽICE in 
KAJAK KANU KLUB KRŠKO

POLETJE V KAJAKU 2021 – 
šola kajaka 

a) 5.–8. 7.; 13.–16 . 9.
b) 30. 8.–2. 9.
od ponedeljka do četrtka,
od 18. do 19. ure

a) reka Krka, Velike Malence, 
Jamnik
b) reka Sava, čolnarna Brestanica, 
parkirišče pri gostilni Pečnik

6–12 let brezplačno kajak.kanu.krsko@gmail.com
041 275 794 (Matej)

ŠD KAJAK KANU BREŽICE in 
KAJAK KANU KLUB KRŠKO

POLETJE NA BAZENU 2021 
– plavalne počitnice z 
varstvom 

28. 6.–2. 7.; 5. 7.–9. 7.
od ponedeljka do petka,
od 8:30 do 16:30 ure

zimska termalna riviera Term Čatež 5–12 let
da - 150 € oz. 110 € 

za poldnevni program 
(do 12:30 ure)

sportna.abeceda@gmail.com
041 275 794 (Matej)

ŠD KAJAK KANU BREŽICE in 
KAJAK KANU KLUB KRŠKO

POLETJE OB KRKI 2021 – 
športni tabor

4. 7.–9. 7.; 11. 7. –16. 7.;
18. 7.–23. 7.
(nedelja po 18. – 
petek do 15. ure)

Velike Malence,
kozolec Jamnik 5–13 let

da - 170 € oz. 140 € 
za dnevni program

(do 18:00 ure)

sportna.abeceda@gmail.com
041 275 794 (Matej)

ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE, ZAVOD 
ZA ŠPORT BREŽICE IN AK BREŽICE ŠPORTNE POČITNICE 2021 28. 6.–2. 7.; 5. 7.–9. 7.;

23. 8.–27. 8.
Objekti Zavoda za šport Brežice, 
reka Krka 6–12 let da - 20 € 

(strošek toplega obroka)
jaka.lenart@zsport-brezice.si 
041 781 207 (Jaka)

FIGHT CLUB SHONY

pohodništvo, jahanje, boj 
med dvema ognjema, 
nogomet, košarka, karate, 
boks, teakwondo, atletika, 
gimnastika

19. 7.–22. 7.; 26. 7.–30. 7.;
2. 8.–6. 8.; 9. 8.–13. 8.;
16. 8.–19. 8.

Šentvid, Spodnja Pohanca, športni 
objekti v Brežicah 6–15 let da - 20 € fightclubshony@gmail.com 

040 671 291 (Sašo)

ŠPORTNO DRUŠTVO PLAVALNA 
AKADEMIJA ROK KERIN

Poletne plavalne počitnice s 
15-urnim plavalnim tečajem

28. 6.–2. 7.; 5. 7.–9. 7.;
12. 7.–18. 7.; 16. 8.–20. 8.
23. 8.–27. 8.

Terme Čatež 5–15 let da - 150 € - 190 € info@rokkerin.com ali 
031 665 474, 041 656 112

Programe sofinancira Občina Brežice. Več podatkov o posameznih programih je na voljo pri organizatorjih oz. izvajalcih posameznih aktivnosti.

Aktivnosti v času poletnih počitnic, ki jih za otroke in mlade organizirajo društva in javni zavodi v občini Brežice

Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
enostanovanjski objekt na Jesenicah na Dolenjskem, del 

EUP JES-01

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

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
 za enostanovanjski objekt na Jesenicah na Dolenjskem, del 

EUP JES-01,

ki bo potekala od 24. 6. 2021 do vključno 26. 7. 2021 v času ura-
dnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Kra-
jevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Gradivo bo objavlje-
no tudi na spletni strani na naslovu www.brezice.si/sl/prostor.

Predmet prostorskega akta se nanaša na gradnjo enostano-
vanjskega objekta s spremljajočimi ureditvami in infrastruktu-
ro na zahodnem delu naselja Jesenice na Dolenjskem.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko 
udeležite v sredo, 14. 7. 2021,  ob 16. uri v sejni sobi na Ob-
čini Brežice. V kolikor bi prišlo do sprememb zaradi ukrepov 
pristojnih inštitucije za zajezitev koronavirusa, boste o le-teh 
seznanjeni preko spletne strani občine www.brezice.si pod ru-
briko Sporočila za javnost.

Pisne pripombe in mnenja na prostorski akt lahko zainteresi-
rani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigo pripomb na 
občini in krajevni skupnosti, posredujejo po pošti na Občino 
Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si.

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

Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani Občine Brežice 
(www.brezice.si) objavljen Javni razpis za sofinanciranje mo-
torističnih tekmovanj v letu 2021.
Rok za oddajo prijave je 15. 7. 2021. 
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Jasmina Molan, 
tel. 07/62 05 507, e-pošta: jasmina.molan@brezice.si 
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Občina Krško vabi k oblikovanju dopolnjenjih izhodišč za pripra-
vo Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Podbočje ude-
ležence urejanja prostora (zainteresirana javnost, nosilci ureja-
nja prostora in drugi udeleženci).

Gradivo »Pobuda z dopolnjenimi izhodišči za pripravo Sprememb 
in dopolnitev ureditvenega načrta Podbočje« je izdelalo podje-
tje PROPLAN, Ivanka Kraljič s.p., in je na ogled na spletni strani 
Občine Krško v rubriki »Obvestila in objave – Novice in objave«. 

Pisne predloge za oblikovanje izhodišč lahko podate do vključno 
12. julija 2021 na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na 
elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer navedite: Iz-
hodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Ureditvenega načr-
ta Podbočje, zadeva št. 3505-4/2017.

Krško postajališče za avtodome 
tudi uradno predali namenu
Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 18. junija simbolično predal namenu novo postajališče za avtodome v bliži-
ni stadiona Matije Gubca z dvanajstimi parkirnimi mesti s popolno oskrbo. Avtodomarski turizem na območju občine 
Krško je del strategije turizma z vizijo, da želi občina Krško postati odlična, privlačna, zelena, aktivna destinacija za ne-
kajdnevni oddih. Naložba, vredna okoli 180.000 evrov, je del širšega projekta Doživi energijo Save, sofinanciranega iz 
EU sklada za pomorstvo in ribištvo. Ob tej turistični pridobitvi je župan podpisal tudi Zeleno zavezo slovenskega turiz-
ma, s katero se Občina Krško zavezuje trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave. 

V projektu Doživi energijo reke 
Save, katerega vodilni partner 
je Občina Krško z naložbo no-
vega avtodomarskega posta-
jališča, sodeluje tudi Center 
za podjetništvo in turizem Kr-
ško, ki se je projektu pridru-
žil z namenom razvoja turistič-
ne ponudbe, specializirane za 
avtodomarje. Zanje je značilen 
aktiven oddih v naravi in spo-
znavanje lokalnih kulinaričnih 
posebnosti. Med njimi imajo v 

Posavju vse bolj posebno mesto 
ribe in ribji izdelki. K sodelova-
nju so povabili še Ribiško druži-
no Brestanica, kot izredno zani-
mivo in inovativno ribogojnico 
pa Ribogostvo Colarič. Podje-
tje Agro Posavje, ki že upravlja 
Tržnico Videm, bo preučilo tudi 

upravljanje postajališča za av-
todome, prav tako pa je njego-
va vloga v projektu, da promo-
vira ribomat na tržnici, prodajo 
ribiških kart in prostoživeče ribe 
v posavskih vodah. 

S projektom, vrednim skup-
no okoli 230.000 evrov, želijo 
podpreti ribiški sektor in proi-
zvajalce ter jim omogočiti nove 
prodajne poti tudi v turizmu, s 
samim postajališčem pa priva-

biti avtodomarje, da doživijo 
energijo narave, kulture in kuli-
narike. Projekt je sofinanciran iz 
Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo v višini okoli 170.000 
evrov. 

Poleg izgradnje postajališča za 

avtodome, kjer je urejen tudi 
skupen družabni prostor ter ka-
mini in kurišča za pripravo rib, 
so v okviru projekta med dru-
gim uredili dva ribomata z izdel-
ki Ribogojstva Colarič na tržnici 
Videm in na tržnici v Brežicah. 
Ribe – afriški som – bodo obi-
skovalci lahko naročili kot dosta-
vo na postajališče za avtodome. 
Oblikovali bodo edinstveno turi-
stično doživetje z ribiškim vod-
nikom na reki Savi, možna bo 
izposoja ribiške opreme. Izde-
lali bodo tudi regijske dvojezič-
ne turistične kolesarske karte s 
turami zahtevnosti in turistič-
no ponudbo na poti v vseh po-
savskih občinah, umestili bodo 
šest energijskih točk ob Savi in 

med drugim organizirali tudi av-
todomarsko karavano.

ŽUPAN PODPISAL ZELENO 
ZAVEZO SLOVENSKEGA 
TURIZMA

Razvoj zelenega turizma sovpa-
da tudi z Zeleno zavezo, h kateri 
pristopa Občina Krško. Postopek 
pridobitve certifikata vodi Cen-
ter za podjetništvo in turizem Kr-
ško. Aktivnosti potekajo v sklo-
pu projektne skupine članov, ki 
jih je imenoval župan mag. Mi-
ran Stanko. Župan je na dogodku 
podpisal listino in jo predal ko-
ordinatorki Zelene sheme Tanji 
Levstik Levičar s Centra za pod-
jetništvo in turizem Krško.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je simbolno z vožnjo z av-
todomom postajališče predal v uporabo.

Župan je podpisal Zeleno zavezo slovenskega turizma in jo predal 
koordinatorki zelene sheme Tanji Levstik Levičar s Centra za 
podjetništvo in turizem Krško.

SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENK IN UČENCEV V OBČINI KRŠKO – Župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko je 16. junija v mestnem parku v starem mestnem jedru Krškega čestital letošnjim naju-
spešnejšim učenkam in učencem osnovnih in srednjih šol občine Krško ter jim zaželel veliko uspeha 
na nadaljnji poti. Med najuspešnejšimi učenci so bili z OŠ Brestanica Hana Bogovič, Leon Drstven-
šek, Lovro Fila, Brina Ljubi, Ana Lackovič in Živa Milar, z OŠ Jurija Dalmatina Krško Domen Ferlin, Bor 
Gelb, Tilen Hrženjak, Sanja Jan, Tjaša Kern, Tina Kuselj, Pia Pacek Geršak, Nina Pleterski, Zara Pohle, 
Andrej Preskar, Jaka Cerjak, Patricija Gregorič, Kaja Starc, Adriana Bordaš, Tinkara Hočevar, Lucija 
Jakhel, Anej Kukavica, Jaka Pompe, Nela Šiška, Neja Avsec, Nik Bubnjič, Sebastjan Habinc, Zala Kac, 
Luka Kržan, Zoja Starc, Ilaria Stopar in Ema Zildžovič, z OŠ Koprivnica Maja Božičnik, Zala Bohorč in 
Eva Osojnik, z OŠ Leskovec pri Krškem Aneja Arh, Nina Levstik, Domen Pacek, Nik Pirc, Nejc Gričar, 
David Judež, Ana Kočnar, Lara Kukovičič, Leon Špiler, Živa Štojs, Sanja Tomažin, Nina Zver Račič, Da-
ša Mustar, Hana Stanič in Sajra Hadžič, z OŠ Podbočje Maj Drmaž, Tia Iljaš, Jernej Kerin, Ester Palčič, 
Lucija Pavlovič, Taj Reberšek, Lea Simončič in Mia Vesel, z OŠ Raka Manca Ančimer, Ela Lesjak, Eva 
Novak, Mia Šešet, Žana Kranjc in Lana Vodeničar, z OŠ XIV. divizije Senovo Lili Čižmek, Eva Dobnik, 
Bor Šibila, Špela Fabjančič, Lara Gramec in Sara Žižek, s Srednje šole Krško pa gimnazijki Teja Str-
le in Iva Kovačič ter dijaki in dijakinje strokovnih in poklicnih programov Hana Kert, Aleš Ferenčak, 
Luka Fakin, Matija Račič, Gašper Buršič, Marcel Homšak, Jan Zajc, Gaj Jakovina, Nejc Zupanc, Kle-
men Geršak in Jaka Klinc. Sprejem je povezovala Klara Kukovičič, za glasbeno vzdušje pa sta poskr-
beli članici mednarodne zasedbe Freekind hrvaška pianistka in  vokalistka Sara Ester Gerdelj in slo-
venska bobnarka Nina Korošak Serčič.

Župan Občine Krško mag. Mi-
ran Stanko je 9. junija uradno 
namenu predal obnovljeno Uli-
co Anke Salmičeve v Leskovcu 
pri Krškem, katere rekonstruk-
cija je od leta 2018 potekala v 
dveh fazah.

Kot je ob krajši slovesnosti de-
jal župan, je Občina Krško za ce-
lotno obnovo, ki je v obeh fa-
zah obsegala ureditev fekalne 
in meteorne kanalizacije, širo-
kopasovnih povezav, vodovoda, 
pločnikov in javne razsvetljave, 
iz proračuna namenila nekaj več 
kot 1,3 milijona evrov. Prva faza, 
ki se je začela v letu 2018, je ob-
segala obnovo ulice od odcepa 
z Ulico 11. novembra do odcepa 
s Sejmiško ulico v skupni dolžini 
okoli 540 metrov, ureditev me-
teorne in fekalne kanalizacije, 
širokopasovnih povezav, obno-
vo vodovoda, pločnikov in jav-
ne razsvetljave. Rekonstrukcija 
druge faze se je začela avgusta 
lani, in sicer v dolžini okoli 600 
metrov od priključka za Sejmiško 
ulico do zaključka naselja v sme-
ri Senuš, tj. do odcepa za naselji 
Loke in Volovnik. 

Pobude, predlogi in vprašanja s 23. seje 
Občinskega sveta Občine Krško
Kristina Ogorevc Račič (SLS) je glede na izjemen odziv prebivalcev na 
kolesarsko dirko Po Sloveniji, ki je bila zelo pomembna tudi v smislu 
promocije turizma in športa, podala pobudo, da se k tej dirki znova 
pristopi v naslednjem letu.
Damjan Mežič (SLS) je predlagal, da se celovito uredi varna šol-
ska pot za otroke z Brezovske Gore, in sicer z ureditvijo pločnikov v 
Brezjah in na Rimšu. 
Aljoša Preskar (NSi) je predlagal, da iz sredstev za izboljševanje sta-
novanjskega standarda Romov Občina Krško stimulira delodajalca, 
ki bi zaposlil Roma. Podprl je pobudo svetnika Dušana Šiška za na-
mestitev droga za zastavo na ruševinah krškega gradu.
Aleš Suša (Levica) je vprašal, kako je urejen odvoz komunalnega bla-
ta v krški občini, kdo je odgovoren in kam se blato odlaga.
Aleš Zajc (SMC) je vprašal, koliko sredstev je bilo vloženih v izgradnjo 
večnamenskega doma v Spodnjem Starem Gradu in iz katerih virov, 
koliko sredstev je bilo iz proračuna v letih 2011 do 2021 namenjenih 
KS Spodnji Stari Grad-Spodnja Libna za vzdrževanje in obratovanje 
športnih objektov in pripadajoče infrastrukture, koliko teh sredstev 
je KS SSG-SL namenila ŠD Dolenja vas ter kako je s spremembami vo-
lilne zakonodaje za lokalne volitve  (uskladitev volišč ...).

Rekonstrukcija Ulice Anke Salmičeve 
v Leskovcu zaključena

Tudi v tej fazi je občina uredi-
la fekalno in meteorno kanali-
zacijo, širokopasovne poveza-
ve, vodovod, pločnike in javno 
razsvetljavo, del pa so obsega-
la še razširitev in obnovo odce-
pa z Grebenčevo cesto, uredi-
tev odcepa Ulice Anke Salmič 
(JP 693903) v dolžini cca. 40 me-
trov (do hišnih številk Anka Sal-
mič 39A, 41A), odcep Ulice Anke 
Salmič (JP 695904) v dolžini cca. 
30 metrov (do hišnih številk 
Anka Salmič 43A, 45A), ureditev 
Gozdne poti do odcepa z Brezin-
sko potjo v dolžini ca. 90 metrov, 
ureditev odcepa Ulice Anke Sal-
mič (JP 693902) v dolžini cca. 80 
metrov (do hišne št. Ulica Anke 

Salmič 58a), uredili nov enoten 
izgled obstoječih zidov, na kon-
cu ulice proti Senušam pa zgra-
dili nov zid v dolžini 30 metrov. 
S tem se je izboljšala stabilnost 
brežine ter varnost vseh udele-
žencev v prometu zaradi izbolj-
šane vidljivosti. Novo pridobitev 
v krajevni skupnosti je pozdravil 
tudi predsednik sveta KS Lesko-
vec pri Krškem Jože Olovec. 

Krajšo slovesnost je povezo-
vala Klavdija Mirt, za kulturni 
program so s pesmijo in glasbo 
poskrbeli učenke in učenci OŠ 
Leskovec pri Krškem, ki so se ob 
koncu tudi simbolno zapeljali po 
obnovljeni ulici.

Obnovljena Ulica Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem
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ponedeljek ~ nedelja

ob odprtju bazena 
19. in 20. junij

VODNA ATR
AKCIJA

8.00 - 19.00

PONEDELJEK, SREDA in PETEK - ob 16.00 - zabava na bazenu

ČETRTEK - ob 16.00 - ustvarjalnice

TOREK - ob 16.00 - predstavitev športnih društev

3. julij - IGRE BREZ MEJA

 
VABILO NA POSAVSKO PRAZNOVANJE  

DNEVA DRŽAVNOSTI  
 

 
 

S KONCERTOM KULTURNEGA DRUŠTVA 

GODBA  SEVNICA 

 

24. JUNIJA 2021 
OB 19. URI 

 

 

V PARKU GRADU SEVNICA 
    V PRIMERU SLABEGA VREMENA V ŠPORTNEM DOMU SEVNICA 

 
 

************************************************************************************************ 
 

 

SLAVNOSTNI GOVORNIK: MAG. MIRAN STANKO, ŽUPAN OBČINE KRŠKO 
 

POZDRAVNI NAGOVOR: SREČKO OCVIRK, ŽUPAN OBČINE SEVNICA 
 

DIRIGENT KD GODBA SEVNICA: MATIC NEJC KREČA 
 

SPREMLJEVALNI PROGRAM:  
OKTET JURIJA DALMATINA IN TRIO ANIMA GLASBENE ŠOLE SEVNICA 

 
 
 

ISTEGA DNE, 24. JUNIJA, BO NA GRADU SEVNICA ODPRTA RAZSTAVA  

SLIKARJA NIKA ANIKISA SKUŠKA. 
OGLEDATI SI JO BO MOGOČE DO KONCA SEPTEMBRA. 

 
 

************************************************************************************************ 
 

Kulturne prireditve na Gradu Sevnica in v vseh drugih javnih objektih potekajo skladno z 
vsemi epidemiološkimi omejitvami in ukrepi.  

Udeležba je mogoča ob izpolnjevanju pogoja PCT. 
 

Zaradi lažje organizacije in zagotavljanja vseh ukrepov varovanja zdravja je zaželena najava 
udeležbe in števila udeležencev na e-naslov: kabinet.zupana@obcina-sevnica.si   

 
 

V Posavju smo dve leti nazaj pričeli s skupnim projektom Ribe na 
šolskih krožnikih, sofinanciranim iz Evropskega sklada za pomor-
stvo in ribištvo. Ključni cilj projekta je povečati ozaveščenost ljudi 
o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki, 
še predvsem v vrtcih in šolah. Predstavniki partnerjev projekta, ki 
se zaključuje, so na novinarski konferenci pri ribogojnici Laze pred-
stavili učinke in rezultate projekta. 

Projekt Ribe na šolskih 
krožnikih je nadalje-
vanje ideje in zgodbe 
projekta Najboljša riba 
je posavska riba, ki ga 
je pred tem kot vodilni 
partner izvajala Občina 
Sevnica. Občina Sevni-
ca je eden od partner-
jev, nosilec projekta 
je Občina Krško, osta-
li partnerji pa so: Ribo-
gojstvo Goričar d.o.o., 

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Vrtec Krško, Osnovna šola Bre-
žice in Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica.

Ob sodelovanju vseh 
partnerjev so se v 
dveh letih zvrstile 
številne izobraževal-
ne praktične delav-
nice in predavanja, 
izobraževalne inte-
resne dejavnosti za 
učence, razviti so bili 
različni ribji recepti in 
produkti, šole in vrtci 
so opremljeni z novo 
opremo za postrežbo 
rib in ribjih produktov. 

O vsem tem so predstav-
nikom medijev spregovo-
rili predstavniki partnerjev 
projekta. 

Med drugimi aktivnostmi 
pa je bila urejena tudi učil-
nica na ribogojnici Laze pri 
Boštanju za izvedbo nara-
voslovnih dni. O ribogoj-
nici in njeni vlogi na pod-
ročju izobraževanja je 
spregovoril predsednik Ri-
biške družine Sevnica San-

di Kosmač. V zaključku je sledila še predstavitev različnih ribjih jedi, 
ki je pripravilo ribogojstvo Akval d.o.o. z Blance.
 Foto: Občina Sevnica

Posavski župani za celovito urejeno 
kolesarsko povezavo ob reki Savi
Župani posavskih občin so se v Sevnici sestali s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in Regio-
nalne razvojne agencije Posavje na temo projekta Sava-Krka bike in nadaljnjega razvoja kolesarske mreže v Posavju. 

Državno kolesarsko omrežje je 
načrtovano kot celovito poveza-
na kolesarska mreža. Osrednjo 
kolesarsko povezavo predstav lja 
kolesarska pot od Radeč oziro-
ma Zidanega Mosta do mejne-
ga prehoda Rigonce, ki pa na do-
ločenih odsekih še ni sklenjena. 
Ta povezava v veliki meri teče ob 
reki Savi, zaradi česar je za ko-
lesarje še posebej vabljiva. Zato 
je bilo na sestanku dogovorje-
no, da se pripravi nabor odse-
kov, ki jih je potrebno dograditi 
oziroma zanje pripraviti projek-
tno dokumentacijo, doreči pa je 
potrebno tudi širše okvirje za 
umestitve oziroma namensko 
rabo že zgrajenih povezav.

Ker se posavske občine in Direk-
cija Republike Slovenije za in-
frastrukturo pri načrtovanju ko-
lesarskih poti soočamo z oviro 
večnamenske rabe obrečnega 
prostora in problematiko upo-

rabe že urejenih večnamenskih 
poti za kolesarske steze, je bila 
na sestanku sprejeta odločitev, 
da v Posavje na delovno srečan-
je oziroma okroglo mizo pova-
bimo ministra za infrastrukturo 

ter ministra za okolje in prostor s 
pristojnimi službami, pa tudi vse 
druge deležnike rabe obsavske-
ga prostora, da skupaj preseže-
mo nesoglasja pri uporabi večna-
menskih poti tudi kot kolesarskih 
stez. V luči trajnostnega in zele-
nega je namreč smiselno, da se 
kolesarji urejeno gibljejo po že 
urejenih poteh, kar sedaj na dolo-
čenih odsekih še ni omogočeno.

Sevnica kot del širšega območ-
ja Posavja postaja med kolesar-
ji vse bolj prepoznana destinaci-
ja, kar razvijamo preko raznolikih 
projektov. Tudi zato je celovito 
urejena infrastruktura strateš-
kega pomena. 

Sevnica del Slovenia Green Gourmet Route 
kolesarskega doživetja
Sevnica kot del Posavja postaja med kolesarji vse bolj prepoznana destinacija. Že v čezmejnem projektu »Ride&Bi-
ke2« so bile trasirane krajše in daljše tematske kolesarske poti po območju Sevnice, Posavja in Kozjanskega, med nji-
mi pa izstopa pot Grajske vinske zgodbe Posavja. To kolesarsko kulturno-kulinarično pot so opazili tudi pripravljavci 
»Slovenia Green Gourmet Tour« in jo v določenem delu vključili v to slovensko pot. 

Gastronomska pot po Sloveni-
ji povezuje kakovostno hrano, 
zelene turistične destinacije z 
oznako Slovenia Green, prele-
pe razgibane pokrajine, lahke in 
zahtevnejše kolesarske poti ter 
»najbolj trajnostno usmerjeno 
državo na svetu« v izjemen pro-

dukt, ki vsakemu popotniku po-
nudi nekaj drugega, pa vendar 
nikoli ne pozabi, da ima svoje 
korenine v skupnostih, razprše-
nih po ozemlju naše neverjetne 
srednjeevropske dežele. 
Pot poprek in počez prekrižari 
Slovenijo, ki v letu 2021 nosi na-
ziv Evropska gastronomska regi-

ja. Popotnikom in kolesarjem, 
ki se samostojno podajo nanjo, 
nudi vse informacije, ki jih po-
trebujejo. Več na: https://www.
slovenia-green.si/sl/members/
slovenia-green-gourmet-route/ 
11-dnevna kolesarska tura se 
pričenja v Ljubljani, nadaljuje 

proti dolini Soče, nato obišče 
Goriška Brda, Vipavsko dolino, 
Kras in se nazaj preko Ljubljane 
napoti proti Sevnici, Podčetrtku 
in Mariboru. 

Kateri so bistveni mejniki poti v 
občini Sevnica? 
Kolesarji se iz smeri Radeč in 

preko Loke po urejenih kolesar-
skih poteh pripeljejo skozi Šent-
jur na Polju, Šmarčno in Kom-
polje ter prispejo v Sevnico do 
hotela Ajdovec, ki se lahko po-
hvali z mednarodnim zelenim 
certifikatom Travelife. Kolesar-
ji lahko v Sevnici in njeni oko-
lici obiščejo naravne in kultur-
ne znamenitosti, poleg tega pa 
okusijo kulinarične posebnosti, 

od tradicionalnih sevniških jedi, 
krožnikov, salame do avtohtone-
ga vina modre frankinje, penin, 
cvička, sokov in celo »Sevniške-
ga picikla« - posebnega kolesar-
skega piva iz male craft pivovar-
ne APE. Vsa ta ponudba več kot 
upraviči, da je sevniški del poti 
tudi »Gourmet«. 

 Foto: arhiv KŠTM Sevnica

Predstavili projekt Ribe na šolskih krožnikih

Predsednik Ribiške družine Sevnica Sandi 
Kosmač o pomenu izobraževanja o ribištvu

O raznolikih pozitivnih učinkih projektov, v zadnjih letih sofinan-
ciranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, je sprego-
voril župan Srečko Ocvirk. 

Rafael Jurečič iz Občine Krško o projektu Ri-
be na šolskih krožnikih

Po ureditvi naravoslovne učilnice na ri-
bogojnici Laze pri Boštanju, kjer so že 
in še bodo potekali naravoslovni dne-
vi za učence
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ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO
PON – PET: od 8.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO.

ODPIRALNI ČAS 
BARA ŠUMICA MC KRŠKO
PET: od 14.00 do 21.00
SOB: od 15.00 do 21.00
NED: od 16.00 do 21.00

MC DIRENDAJ: IZDELAVA VETRNIC

Vetrnice so čudovite igrače, ki jih iz 
različnih materialov z lahkoto izdela-
mo sami. Pridruži se nam na sobot-
nem ustvarjanju in si izdelaj svojo! 
Obvezne prijave na:
amira.basic@mc-krsko.si 

MC Krško - Šumica, sobota, 26. 6.,
od 10.00 do 12.00.

KONCERT: ADRIJANA JELEN in IGLU: 
IMPRO SHOW

Prvi koncert letos! Na glasbeno 
potovanje nas bo popeljala Adrijana. 
Za prepotrebno dozo smeha pa bodo 
poskrbeli IGLU – improvizacijsko 
gledališče Ljubljana. 
Prijave:nejc.jordan@mc-krsko.si

MC Krško - Šumica, sobota, 26. 6.,
od 19.00 dalje.

TABOR ZATE!

Na taboru bomo odpirali teme, ki so 
pomembne TEBI in se pri tem 
zabavali! Kotizacija znaša 40 eur, v 
ceno pa so všteti vsi stroški prehra-
ne, nočitev, vodenja. Info in prijave: 
barbara.masnik@mc-krsko.si. 

MC Krško, od petka do nedelje, 
2. - 4. 7., od 15.00 dalje.

OTROŠKA PREDSTAVA:
DVORNI NORČEK BENI

Na poletni oder pod krošnjami Šumice 
ponovno prihaja Zavod Enostavno 
Prijatelji, ki nas bo, preko otroške 
gledališke predstave: Dvorni norček 
Beni, nasmejal in veliko novega naučil. 
Vstopnine ni.

MC Krško - Šumica,  petek, 2. 7., ob 17.00.

KONCERT: DEAD MATCHES IN KOKOSY

Vabljeni na koncertno doživetje pod 
krošnjami Šumice z mladimi rock 
bendi. Dogodek je omejen na 100 
obiskovalcev zato pohitite in se prijavi-
te preko povezave v Facebook dogod-
ku.

MC Krško – Šumica, petek 2. 7., ob 20.30.

FOTOGRAFSKA DELAVNICA

Želiš izboljšati svoje fotografije? Tjaša 
Mijoković vas bo skozi skozi fotograf-
sko delavnico popeljala do  boljših 
fotografskih sposobnosti. Delavnica, 
ki obsega teorijo in praktični del, bo 
trajala 3 ure.

MC Krško – Šumica, sobota 3. 7., 
od 15.00 do 18.00.

BRESTANICA – 19.  junija je 
Plavalni klub Celulozar Kr-
ško na brestaniškem baze-
nu izvedel jubilejno, 50. pla-
valno tekmovanje za Pokal 
Krškega, ki se ga je udeleži-
lo okoli 200 plavalk in pla-
valcev iz desetih slovenskih 
plavalnih klubov. 

Kot je povedal predsednik klu-
ba Erazem Šribar, se je letoš-
njega tekmovanja udeležilo 
200 tekmovalk in tekmovalcev, 
kar je v primerjavi s preteklimi 
leti in desetletji resda znatno 
manj, a so na isti dan tekmova-
nje pripravili tudi v Plavalnem 
klubu Fužinar na Ravnah na 
Koroškem, saj sta očitno oba 
kluba čakala na prvi možen 
termin po umirjanju epidemi-
olške situacije v državi. Zbran 
sodniški zbor ter mlade plaval-

Jubilejni 50. plavalni miting 

ke in plavalce – gre za tekmo-
vanje v kategorijah dečkov, ro-
jenih od leta 2000 do leta 2005 
in mlajših, ter plavalk, rojenih 
od leta 2002 do 2005 in mlaj-
ših – je v uvodu poleg pred-
sednika Šribarja pozdravil v 
imenu Občine Krško tudi vod-
ja Oddelka za družbene dejav-
nosti Peter Planinc, saj se vsa-
ko leto tradicionalno plavalno 
tekmovanje zvrsti kot ena iz-
med športnih prireditev v sklo-
pu praznika občine Krško.

Tekmovanje je sicer poteka-
lo brez prisotnosti gledalcev, 
kljub temu pa je nekaj star-
šev spodbujalo svoje otroke 
izza ograje bazenskega kom-
pleksa. Ne glede na to, in tudi 

spričo dejstva, da so bili tre-
ningi v času epidemije po klu-
bih okrnjeni ali se izvajali pod 
posebnimi režimi in da ni bilo 
organiziranih tekmovanj, na 
katerih bi lahko plavalci preve-
rili svoj napredek, so vsi sode-
lujoči skočili v plavalne proge z 
veliko športnega in borbenega 
duha. Med njimi tudi 31 krških 
Celulozarjev, ki so osvojili šti-
ri odličja in zabeležili vrsto od-
ličnih uvrstitev. Najuspešnejša 
sta bila Tin Babič s 1. mestom 
na 50 m hrbtno in 2. mestom 
na 50 m prsno ter Ema Me-
noni, ki je zmagala na 100 m 
hrbtno in osvojila bron v disci-
plini 100 m prsno.

Uvrstitve med deseterico so 
v svojih kategorijah zabeležili 
še Ana Menoni, Sara Dobnik, 
Tara Božović, Svit Lenartič, 
Luka Ferenčak, Anej Jurčič 
in Nejc Kranjc, z odplavani-
mi osebnimi rekordi pa so se 
izkazali Lovro Kožar, Matija 
Strgar Kunej, Filip Lajkovič, 
Jakob Petrič in Kaja Krušič. 
Posebno nagrado za najboljša 
domača tekmovalca v seštev-
ku FINA točk sta letos osvoji-
la Ema Menoni in Luka Feren-
čak. Spodbude in čestitke si je 
prislužilo še pet Celulozarjev, 
ki jim je bilo po začetku treni-
ranja plavanja tokratno tek-
movanje prvi tekmovalni pre-
izkus, in sicer Nal Bajc, Luka 
Draganja, Jakob in Krištof 
Račič ter Peter Špiler.
 Bojana Mavsar 

Najuspešnejša Celulozarja 
na tekmovanju sta bila Tim 
Babič in Ema Menoni (foto: 
PK Celulozar).

Tekmovalo je 200 plavalk 
in plavalcev iz desetih 
slovenskih plavalnih klubov.

LJUBLJANA, OSIJEK – Na 
strelskih tekmovanjih v zad-
njem času so uspehe poželi 
tudi člani brežiškega in sev-
niškega strelskega kluba. 
Izpostaviti velja predvsem 
Sevničanko Mojco Kolman, 
ki je osvojila četrti naslov 
državne prvakinje, in Breži-
čanko Saro Ščuri, ki je priš-
la do kategorije perspektiv-
ne športnice.

19. junija je bilo na central-
nem strelišču v Ljubljani na 
sporedu 30. državno prven-
stvo v streljanju z zračno pi-

Kolmanova do četrtega naslova,
Ščurijeva perspektivna športnica

štolo za članske kategorije. Pri 
članicah je že četrtič v zadnjih 
devetih letih zmagala Mojca 
Kolman (Marok Sevnica), ki 
je s 568 krogi dosegla najvišji 
rezultat dosedanjih državnih 
prvenstev. Pri članih je njen 
klubski tovariš Blaž Kunšek 
osvojil srebrno odličje. Sevni-
čani (Blaž Kunšek, Matej Kol-
man, Klemen Juvan) so bili 
srebrni tudi ekipno, tretja sto-
pnička pa je tako kot lani pri-
padla Brežičanom v postavi 
David Rožman, Matej Kraj-
nčič in Anže Gmajnič. Še ne-
kaj dni prej, 13. junija, se je s 
trimesečnim zamikom zaradi 
ukrepov, povezanih z epide-
mijo, končalo letošnje ligaško 
tekmovanje za Pokal Sloveni-
je. V skupni uvrstitvi v disci-
plini zračna pištola, kjer se se-
števajo ekipne točke članskih, 
mladinskih in kadetskih lig, 
so 2. mesto osvojili tekmoval-
ci Brežic, za katere so nastopi-
li David Rožman, Matej Krajn-
čič, Anže Gmajnič, Sara Ščuri, 
Lara Zorko, David Bratanič, 
Žan Kos in Nejša Dobrovnik. 
V posameznih kategorijah sta 
zmagali Brežičanki Sara Ščuri 
(mladinke) in Lara Zorko (ka-
detinje), 2. mesti sta pripadli 
mladinski ekipi Maroka Sev-
nice in kadetom Gorjancev, 3. 
mesto pa so osvojili člani Ma-
roka Sevnice. Na letošnjem 
evropskem prvenstvu v Osije-

ku, ki je potekalo od 22. maja 
do 6. junija, se je z novim oseb-
nim rekordom 561 krogov od 
600 možnih izvrstno odrezala 
Sara Ščuri in z osvojenim 15. 

mestom v izjemno izenačeni 
konkurenci kot prva v zgodo-
vini brežiškega kluba izpolnila 
pogoj OKS za pridobitev kate-
gorije perspektivne športnice. 
Pri članicah je nastopila Moj-
ca Kolman in kot najboljša Slo-
venka zasedla 40. mesto med 
70 nastopajočimi. Vsa final-
na tekmovanja v disciplinah z 
zračno pištolo je vodil uveljav-
ljeni brežiški mednarodni sod-
nik Robert Ferenčak. 

 R. R./vir: SK Brežice

Mojca Kolman se veseli že 
svojega četrtega naslova 
članske državne prvakinje 
(foto: FB).

V svoji prvi sezoni v kategori-
ji mladink je Sara Ščuri z ve-
liko premočjo osvojila naslov 
pokalne prvakinje Slovenije 
(foto: R. Ferenčak).
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V času svojega odraščanja je 
danes 43-letna Urška Klako-
čar Zupančič rada preživljala 
proste trenutke na sevniškem 
gradu in njegovi okolici – tudi 
v iskanju skritega rova, ki naj 
bi povezoval gornji grajski 
kompleks s spodnjim v starem 
mestnem jedru. Takratna razi-
skovanja in zanimanje za pre-
teklost so bila tako vabljiva, da 
si je z lahkoto predstavljala, 
kako bo raziskovala grobnice 
v Egiptu ali proučevala staro-
davne spise v Rimu, a ko je pri-
šel čas odločitve, se je odločila 
za pravno fakulteto, kjer je ma-
gistrirala iz zgodovine prava, 
v letošnjem aprilu pa je izda-
la svoj knjižni prvenec Gretin 
greh. Osrednji lik v prvooseb-
ni pripovedi je lepa in pame-
tna mladenka neplemiškega 
rodu, ki se zaljubi v viteza Jo-
hanna Savinška. Kratkotrajna 
ljubezenska zveza med plemi-
čem in tlačanko se ne končna 
srečno – dekle najprej izgu-
bi sina, ki je bil sad prepove-
dane ljubezni, nato konča na 
grmadi, ker so preprosti in ne-
uki ljudje verjeli, da je čarov-
nica. »Greta Weber je popol-
noma izmišljen lik, prav tako 
njena zgodba. Zgodovinski 
okvir, v katerem se dogaja, pa 
je resničen in prav tako so res-

Gretin greh je bila iskrena ljubezen

nične nekatere osebe v knjigi 
– najbolj očiten je na primer 
baron Inocenc Moscon. Neka-
teri dogodki, kot je bil kmečki 
upor leta 1635, ljudski običaji 
in čarovniški proces temeljijo 
na zgodovinskih virih,« še po-
jasni del ozadja pri nastanja-
nju vsebine zgodovinskega ro-
mana. 

Mnenje o vsebini knjige so z 
navzočimi na junijski predsta-
vitvi na sevniškem gradu deli-
li še predstavnica brežiške za-
ložbe Primus Nataša Kalin, 
Urškina prijateljica in znana 
odvetnica Nataša Pirc Musar 
ter profesor na Inštitutu za 
kriminologijo pri Pravni fa-

kulteti v Ljubljani dr. Dragan 
Petrovec. Knjižnemu delu je 
zaželel srečno pot med bralke 
in bralce podžupan Janez Ku-
kec, direktorica KŠTM Mojca 
Pernovšek pa je predstavila 
del letošnjega programa Sev-
niško grajsko poletje. Prijeten 
del literarnega dogodka pod 
krošnjami dreves v grajskem 
parku so bili sevniški grašča-
ki s soprogami.

 Smilja Radi

Roman je navdušil tudi diplo-
mata, politika in pisatelja, po-
savskega rojaka dr. Milana 
Jazbeca, ki je za naš časopis 
napisal recenzijo.  

V ognju strasti in moči

Prvenec posavske rojakinje Ur-
ške Klakočar Zupančič z naslo-
vom Gretin greh je prvovrsten 
zgodovinski roman. Avtorica v 
njem ponudi novo fresko sre-
dnjeveškega dogajanja, upo-
dobljeno v njej domači Sevnici 
(Lichtenwald) v sredini 17. sto-
letja. Zgodba se začne konec av-
gusta 1634 in konča dobro leto 
dni pozneje sredi septembra 
1635. Vmes se razplamti oda 
strasti in ljubezni in predajanja, 
a tudi igranja in izigravanja, ko 
gre osrednja protagonistka iz 
preizkušnje v preizkušnjo. Zgod-
ba, ki jo preberemo na dušek, je 
pretresljiva, srhljiva in očarlji-
va hkrati, izpisana presunljivo 
rahločutno in stvarno obenem.   

Greta je hčerka uglednega me-
ščana, razgledana in bistra, 
lepa in samostojna. Bere nem-
ške knjige, z očetom na skrivaj 
razpravljata o protestantih Tru-
barju in Dalmatinu, tistemu iz 
sosednjega Krškega (Gurkfeld), 
ki je Biblijo prevedel v naš je-
zik. Oče Ivan je prijatelj z graj-
skim oskrbnikom Webrom, 
ki ga je posvojil, in preko nje-
ga prideta Greta in njen oče v 
stik z grajskim gospodom Mo-
škonom (Inocenc Moscon), ki je 
razgledan in ima veliko knjižni-
co, v kateri je obilo protestant-
skih knjig. Ljudje v trgu in oko-
lici živijo preprosto, skromno in 

se prebijajo iz dneva v dan. Lo-
kalni župnik oče Jožef, ki skrbi 
za moralno čistost, je v sebi po-
doba klenega in dobrega člove-
ka, ki ve, kaj majhnemu kraju 
in njegovim ljudem pristoji, da 
bi imeli mir pred problemi in 
zablodami, ki krojijo njihov čas.  

Zgodba se zaplete, ko tisto po-
letje pride na daljši obisk h 
grajskemu gospodu grofi-
ca Herberstein s svojim precej 
mlajšim in čednim, privlačnim 
možem, vitezom in poznejšim 
baronom Johannom. Med njim 
in Greto, ki je tedaj že vdova, se 
razplamti strastna in neobvla-
dljiva ljubezen; greh v vsakem 
primeru besede, saj ljubezen 
ni za užitek. Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, tako starim ka-
kor mladim, pravi Tavčar. Ko se 
naslednje poletje zgodi, da Gre-
ta zanosi, se je – navadne ženske 
iz ljudstva – baron kajpada od-
reče in ker ne gre drugače, jo 
še obdolži čarovništva. Konec 
zgodbe je s tem znan, čeprav je 
proces pošten, kot je očetu Iva-
nu zagotovil župan. 

Greta je model samostojne, 
razgledane in neodvisne ženske, 
ki ve, kaj hoče, in se noče upo-
gniti zablodam svojega časa. 
Dobrim ljudem, kot sta z oče-
tom, v nobenih časih ni lahko. 
Ne more biti. Vendar jo velika 
preizkušnja, v kateri se je zna-
šla in ki vodi samo v eno smer, 

naredi močno, pokončno in 
nezlomljivo. V razpletu avtori-
ca z učinkovito psihološko ana-
lizo osrednjih protagonistov in 
z mojstrsko ubeseditvijo ustva-
ri portret dobe, ki je črpala iz 
nevednosti ljudstva in manipu-
lacije oblastnikov. Izstopa kon-
trapunkt med pokončnim žu-
pnikom Jožefom in ciničnim 
inkvizitorskim sodnikom.

Knjigi daje poseben pečat dej-
stvo, da avtorica s prefinjeno 
obdelavo teme iz preteklosti re-
flektira sedanjost, kar je odlika 
velikih literarnih del. Izkušnja 
nas uči, da nobenemu času niso 
povšeči močne, izstopajoče ose-
be, ki veliko vedo in daleč vidi-
jo. Zato je Greta simbol takšne 
pokončnosti, njen greh pa od-
raz priročne zablode, kako po-
skušati takšne osebe ukrotiti po 
meri časa. 

Slovenska literatura je s tem ro-
manom dobila novo in tehtno 
upodobitev dobe, ki je vznemir-
ljiva, knjigo pa lahko postavimo 
na polico zraven romanov Viso-
ška kronika, Tolminci, Plebanus 
Joannes kakor tudi Katarina, 
pav in jezuit ter Ime rože. Tri-
desetletna vojna (1618–1648), 
procesi proti čarovnicam, cer-
kvena inkvizicija, protirefor-
macija in kmečki upori, to je 
določalo tedanje življenje tudi 
v naših krajih. 
 Milan Jazbec

Pogovor z Urško Klakočar Zupančič je vodil Sinjo Jezernik, ki 
je upodabljal lik grofa Moscona.

SEVNICA – V grajskem parku na sevniškem gradu se je 9. junija odvijala predsta-
vitev knjižnega prvenca Urške Klakočar Zupančič, ki z družino živi v Ljubljani, a 
pot jo pogosto pripelje v Sevnico, kjer je odraščala in kjer ima starše ter prijatelje.

Ne (samo) na splet, kjer vam 
tudi mi ponujamo izbor odli- 
čnega branja v elektronski ob-
liki na portalu BIBLOS, ampak 
tudi med knjižne police v pri-
jeten ambient naše knjižnice.  
Če ne veste, kaj vzeti v roke, 
se prepustite presenečenju v 
poletnih zavitkih, kjer poleg 
odličnega branja, ki so ga za 
vas pripravile naše knjižničar-
ke, prejmete tudi recept za 
slastno pecivo, ki gre odlično v 
korak z dobro knjigo. 
Naj vas spomnimo še na zvoč-
ne knjige, ki jih lahko posluša-

te med sprehodom, v postelji, 
brez posebnega truda in na-
penjanja oči. 
Za razvedrilo pa si lahko izbe-
rete tudi film ali prelistate eno 
izmed mnogih revij, ki so vam 
na voljo v časopisni čitalnici ali 
pri vas doma in se pridružite 
posavskemu bralnemu pro-

 

jektu Posavci beremo skupaj, 
ki tudi letos ponuja obilo odli- 
čnega branja. 
Naše najmlajše bralce pa v 
knjižnico spet 
vabi Poletko – 
izbor kakovo-
stnega branja 
za počitniške 
dni, kateremu 
po prebranem sledi tudi slad-
ka nagrada. Otroci, pridite, ve-
seli vas bomo, pa še kakšnega 
prijatelja ali soseda pripeljite s 
sabo.
Vse to in še več vas čaka v sev-

niški knjižnici, kjer poleg knjige 
prejmete še nasvet, nasmeh, 
lepo besedo, modro misel ….
Pa še to: k obisku vas v juliju 
in avgustu vabimo v ponede-
ljek, torek, četrtek in petek od 
7. do 15. ure, v sredo pa od 10. 
do 18. ure. 
Lepo vabljeni!
   
Za Knjižnico Sevnica 
Anita Šiško, direktorica 

KRŠKO – V avli Kulturnega doma Krško so 16. junija odprli 
razstavo »Dragotin Ferdinand Ripšl (1820–1887): Duhovnik, 
narodni buditelj, kronist, pesnik, strokovni pisec, sadjar«.

Z razstavo, ki jo je pripravil Posavski muzej Brežice v sodelova-
nju z Župnijo Videm ob Savi in Kulturnim domom Krško, so obe-
ležili lansko 200-letnico rojstva tega izjemnega Šentjurčana, ki 
je kot duhovnik služboval v Brežicah in Loki pri Zidanem Mostu 
ter svoje izjemno življenje sklenil na Vidmu (Krško). O pomenu 
Ripšlove dediščine ter odmevih v sodobnosti so tako spregovo-
rili župani mag. Miran Stanko, Srečko Ocvirk in Ivan Molan, 
pa tudi podžupanja občine Šentjur Silva Koželj.
Razstavo sta predstavila avtorja, direktorica Posavskega muzeja 
Brežice Alenka Černelič Krošelj in videmski župnik Mitja Mar-
kovič. Černelič Krošljeva je opisala njegovo življenjsko pot, ki ga 
je popeljala tudi v Posavje oz. v že prej omenjene kraje, Markovič 
pa je povedal, da so med brskanjem po župnijskih arhivih naš-
li tudi nekaj dokumentov, na podlagi katerih so ga bolje spozna-
li ne le kot duhovnika, kronista in sadjarja, ampak tudi kot člo-
veka. V njegovo čast so na travniku pred župniščem zasadili tri 
jablane, novembra pa v Gaju zaslužnih občanov v mestnem par-
ku odkrili njegovo doprsje. »Mene velike žene in možje naše pre-
teklosti navdihujejo, tako da damo čim več od sebe in tudi sami s 
svojim delom in prizadevanjem puščamo za seboj sledi,« je zak-
ljučil. Za oblikovanje razstave je poskrbela Ana Jazbec, za pre-
vode besedil v angleščino pa Klara Eva Kukovičič, za jezikovni 
pregled pa Klavdija Bizjak. Dogodek so sooblikovali člani Mo-
škega zbora Skladateljev Ipavcev iz Šentjurja, saj so del razstave 
posvetili tudi Ripšlovim prijateljem Ipavcem, zato se v čast Leta 
Josipa Ipavca julija seli v Šentjur.  P. Pavlovič, foto: R. Retelj

Ripšlu posvetili še razstavo

Ogled razstave o Dragotinu Ferdinandu Ripšlu, v sredini 
soavtorica Alenka Černelič Krošelj

KRŠKO – V Mestnem muzeju Krško so 19. junija odprli novo 
občasno razstavo z naslovom »Fran Bonač in tovarna celu-
loze na Vidmu pri Krškem«, s katero predstavljajo omenje-
nega industrialca, ki je z o umestitvijo tovarne v drugi po-
lovici tridesetih let 20. stoletja odločilno preusmeril razvoj 
mesta ob Savi.

Tovarno celuloze, »… danes največjo in najpopolnejšo tovarno te 
vrste v Jugoslaviji in še izven naših meja«, kot je sam zapisal, je 
Bonač začel graditi leta 1938. Državno podjetje »Celuloza« Vi-
dem ob Savi, kot so oblasti (nacionalizirano) tovarno poimeno-
vale oktobra 1946, se je v več kot osmih desetletjih delovanja 
večkrat širilo in delovalo pod različnimi imeni. Bonač, ki so ga 
po vojni kot 'sovražnika ljudstva” obsodili na kasneje preklica-
no zaporno kazen, je umrl leta 1966.
Razstava je, kot je povedala njena avtorica dr. Helena Rožman, 
nastala na podlagi preučevanja arhivskega gradiva v ARS, ZAL in 
ZAC ter zasebnih arhivih Bonačevih potomcev; pomemben vir je 
predstavljal tudi arhiv tovarne Vipap Videm Krško d.d. Nekatera 
gradiva, vključena v muzejsko postavitev, so prvič javno predsta-
vljena, še zlasti to velja za materiale, ki sta jim jih zaupala vnuka 
Marija Volk in Andrej Pehani. Ob razstavi so izdali tudi tisko-
vino, ki je, simbolično, dobila obliko časopisa, načrtujejo še iz-
dajo obsežnejšega kataloga. Celostno vizualno podobo razstave 
in vseh njenih gradiv je oblikoval Matic Tršar.
Razstavo je odprla direktorica krške občinske uprave Melita Čo-
par in ob tem poudarila, da je razstava »pomemben opomnik, 
kako je razvoj gospodarstva in predvsem industrije vplival na ra-
zvoj mesta Krško, kako je mesto spreminjalo podobo in kako se 
je širilo«. Ob razstavi, ki bo predvidoma na ogled do 8. novem-
bra 2022, načrtujejo niz dogodkov, od predavanj in strokovnih 
vodstev do pedagoških aktivnosti. P. Pavlovič

V spomin industrialcu Bonaču

Rožmanova (desno) med vodenjem po razstavi, levo Čoparjeva 
in direktorica KD Krško Darja Planinc
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• ob 14.00 v galeriji na gra-
du Sevnica: odprtje razsta-
ve Nika Anikisa Skuška  

• od 14.00 do 17.00 v Šumi-
ci pri MC Krško: Skok v po-
letje v Šumici – praznova-
nje ob koncu šolskega leta v 
sklopu dnevnega centra Fre-
edom

• ob 18.00 v atriju Mencin-
gerjeve hiše Krško: odprtje 
skupinske slikarske in kipar-
ske razstave »Štovičkov dan 
– dan odprtih vrat Društva 
likovnikov Krško OKO«

• ob 18.00 v MC Krško: deba-
tni večer

• ob 19.00 v grajskem parku 
gradu Sevnica: skupno posa-
vsko praznovanje dneva dr-
žavnosti s koncertom Godbe 
Sevnica 

• ob 19.00 na dvorišču La-
mutovega likovnega salona 
v Kostanjevici na Krki: osre-
dnja občinska prireditev ob 
dnevu državnosti in prome-
nadni koncert Pihalnega or-
kestra Kostanjevica na Krki

• ob 20.00 na asfaltnem igri-
šču v Velikem Mraševem: 
nočni malonogometni turnir

• ob 20.00 v Dvorani v parku 
Krško: odprtje gostujoče fo-
tografske razstave »Življenje 
na Krasu« Fotokluba Žarek 
Sežana

• ob 20.00 na gradu Raka: 
koncert Ljubim Sloveni-
jo, nastopajoči: Koledniki z 
Rake in Aleksander Mežek

Petek, 25. 6.

• ob 9.00 pri gasilskem domu 
v Veliki vasi: zasaditev »lipe 
spomina« ob 30. obletnici 
osamosvojitve

kam v posavju
ma Bohoriča Brestanica: 
turnir v odbojki na mivki

• ob 9.00 z igrišča na Drno-
vem: rekreativno kolesar-
jenje

• ob 10.00 na gradu Sevnica: 
dan odprtih vrat 

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Viva vintage – 
koncert MePZ Viva

• ob 19.00 v atriju gradu Raj-
henburg (v primeru slabe-
ga vremena v veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško): 
koncert Slovenskega okteta

Ponedeljek, 28. 6.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti za 
otroke (vsak dan do 2. 7.)

• ob 10.00 v  Športnem domu 
Sevnica: Olimpijski teden 
2021 (vsak dan do 2. 7.)

• ob 18.00 pred vhodom v 
Vojašnico Jerneja Molana 
Cerklje ob Krki: slovesnost  
ob štirih obletnicah

• ob 18.00 na dvorišču gradu 
Brežice: pogovorni in glas-
beno-zabavni večer z briga-
dnim generalom Tonetom 
Krkovičem (Združenje VSO 
Brežice)

Torek, 29. 6. 

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
gledališka predstava Kralj 
Lear v izvedbi Društva Trg 
Sevnica

Četrtek, 1. 7.

• od 18.00 do 21.00 v 
mestnem parku pri Valva-
sorjevi knjižnici Krško: med-
narodni festival uličnega gle-
dališča Ana Desetnica – Ana 
Krško 2021

Petek, 2. 7. 

• ob 17.00 v Šumici pri MC 
Krško: otroška predstava 
»Dvorni norček Beni«

• ob 19.30 na gradu Raj-
henburg:  letni koncert Raj-

henburškega okteta Letni 
časi

• ob 20.30 v Šumici pri MC 
Krško: koncert skupin Dead 
matches in Kokosy

Sobota, 3. 7.

• ob 9.00 in 14.00 na kmetiji 
Žaren v Nemški vasi pri Kr-
škem: dan tehnike – okolju 
prijazna pridelava grozdja

• ob 15.00 pri OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece: prireditev 
ob 20-letnici delovanja Vi-
nogradniškega društva Pi-
šece

• od 15.00 do 18.00 v Šumi-
ci pri MC Krško: fotografska 
delavnica s Tjašo Mijoković

• od 15.00 do 19.00 na Baze-
nu Sevnica: Igre brez meja 
(v primeru slabega vreme-
na 4. 7.)

Nedelja, 4. 7.

• ob 10.00 pri sv. Urhu na 
Vihrah: žegnanjska sveta 
maša s tradicionalnim dru-
ženjem

• ob 17.00 pod brajdo pri 
Babičevih v Bukovju na Bi-
zeljskem: tretji literar-
no-glasbeni večer – Leon 
Rožman, Manca Mihelin, Do-
roteja Šekoranja

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg (v primeru slabe-
ga vremena v veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško): 
pripovedovalska predstava 
»Hudiči pa z angeli plešejo«

Torek, 6. 7.

• ob 21.00 na dvorišču Posa-
vskega muzeja Brežice: kino 
na grajskem dvorišču

Četrtek, 8. 7.

• ob 20.30 na gradu Raj-
henburg: glasbeno-scenski 
performans »Človek naj bo 
sojen po sanjah«

• ob 21.00 na dvorišču Posa-
vskega muzeja Brežice: Em-
ber – koncert Društva štu-
dentov Brežice

Petek, 9. 7.

• ob 20.30 na gradu Raj-
henburg: koncert Wild 
Strings Trio

Sobota, 10. 7.

• ob 8.00 pri OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece: štart 14. 
kolesarskega maratona Pi-
šece 2021

• ob 9.00 pri Domu gasilcev in 
občanov Okič: pohod po poti 
Antona Umeka Okiškega

• ob 10.00 v Domu Svobode 
v Brestanici: odprtje razsta-
ve ročnih del skupine Pridne 
roke Rajhenburga

Torek, 13. 7.

• ob 21.00 na dvorišču Posa-
vskega muzeja Brežice: kino 
na grajskem dvorišču

Prireditve ob prazniku občine 
Bistrica ob Sotli so objavljene 
na str. 11.

• ob 10.00 na ploščadi pri 
stavbi KS Jesenice na Do-
lenjskem: osrednja posa-
vska proslava ob 30. oble-
tnici vzpostavitve Mejne 
kontrolne točke štev. 5

• od 11.00 do 16.00 pri 
cerkvi sv. Jošta pod Lisco: 
maša za domovino in 24. li-
citacija krač in salam 

• od 11.30 do 15.00 pri 
cerkvi sv. Roka nad Sevni-
co: shod za domovino s sve-
to mašo za domovino, recita-
lom in druženjem

• ob 20.00 pod prireditvenim 
kozolcem v Bistrici ob Sotli: 
BoSorok – Jeannette & Du-
nraven

• ob 21.00 na gradu Sevnica: 
letni kino

Sobota, 26. 6.

• ob 10.00 na odbojkarskem 
igrišču na mivki pri OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica: za-
ključek sezone vseh gene-
racij

• od 10.00 do 12.00 v Šumici 
pri MC Krško: MC direndaj – 
izdelava vetrnic

• od 10.00 do 20.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: dan Posavskega muzeja 
Brežice – prost vstop v mu-
zej, delavnica Srečenosna 
sporočila

• od 13.00 do 16.00 na igri-
šču na Mrtvicah: turnir v 
malem nogometu za mladi-
no do 15 let; od 16.00 do 
19.00: turnir v malem no-
gometu za člane do 34 let; 
od 19.00 do 21.00: turnir 
v malem nogometu za člane 
od 35 let dalje

• od 14.00 do 20.00 v MC 
Sevnica: ustvarjalnica Nakit 
iz polimerne gline

• ob 19.00 v MC Krško: Adri-
jana Jelen in Iglu – impro 
show

Nedelja, 27. 6.

• ob 9.00 na odbojkarskem 
igrišču na mivki pri OŠ Ada-

KINO NA GRAJSKEM DVORIŠČU
6. in 13. julij, 21.00

EMBER, koncert Društva 
študentov Brežice
8. julij, 21.00

www.pmb.si           Posavski muzej Brežice   
        Posavski muzej BrežicePO
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        Posavski muzej Brežice

nedelja, 27. 6.
ob19. uri

Slovenski oktet
koncert

Hudiči pa z angeli plešejo
pripovedovalska predstava

Človek naj bo sojen po sanjah
Sprehod čez Šalamunove glasbene, 
intergalaktične in medjezikovne pokrajine
glasbeno-scenski performans

Wild Strings Trio
koncert iz cikla ARSonica 2021

Katja Šulc
koncert 

nedelja, 4. 7.
ob 20. uri

četrtek, 8. 7.
ob 20.30 uri

petek, 9. 7.
ob 20.30 uri

sobota, 17. 7.
ob 20.30 uri

Letni kino na gradu Rajhenburg
Program in termini na
www.gradrajhenburg.si

POLETJE NAgradu
RAJHENBURG 2021

Ana Desetnica – Ana Krška 
2021

18.00 Jakob Bergant (SLO): 
KOSOVC II – NOVO UPANJE

cirkuška predstava

19.00 Eric Adonbila (Gana): ŽEHTA
ulični cirkus

20.00 Joyce van Esch & Norbert 
Busschers (NIZ): 

SHAKESPEARE “TO GO”; 
interaktivna pohodna predstava

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

mednarodni festival uličnega gledališča
četrtek, 1. 7., od 18. do 21. ure
Mestni park pri Valvasorjevi 

knjižnici Krško
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Uredite si lasten vrt z zelišči 
in začimbami

»Za gojenje zelišč niso pot-
rebna vrtnarska znanja, saj 
jih je lažje pridelati kot zele-
njavo,« pravi  Rafael Hrustel 
s Šole za hortikulturo in vi-
zualne umetnosti Celje in do-
daja, da zelišča razdelimo v 
tri skupine - južna ali sredo-
zemska zelišča, neobčutljiva 
zelišča in gozdna zelišča. 

Južna ali sredozemska zeli-
šča, kot so sivka, majaron, 
bazilika, rožmarin, žajbelj, 
materina dušica, koromač in 
kamilica, potrebujejo toploto 
in suha tla, ki so lahko pešče-
na, vendar ne smejo biti kis-
la. Neobčutljiva zelišča, kot 
so koper, kumina, navadni 
pelin, pravi pelin, vinska ru-
tica in kapucinka, uspeva-
jo na vseh tleh. Dobro pre-
nesejo gnojenje s hlevskih 
gnojem, vendar ne preveč. 
Glede vode zelišča niso zah-
tevna, a čeprav jih večina us-
peva v senci, boljše pridelke 
dosežemo na soncu. Gozdna 
zelišča, kot so gozdni koren, 
kodrasta meta in vrtna kre-
ša, uspevajo v rahli polsen-
ci ali celo v senci. Nekatera 
zelišča, ki rastejo v gozdu, 
dobro prenašajo stalna mo-
kra in kisla tla. 

UREDITEV ZELIŠČNEGA 
VRTA

»Zelišča najbolje uspevajo 
v razmerah, ki so podobne 
naravnim, a pri načrtovanju 
moramo upoštevati njihovo 
razmnoževanje. Praktično je, 
če so zelišča blizu kuhinje,« 
pojasnjuje sogovornik in 
nadaljuje s priporočilom, da 
naj zelišča gojimo v različnih 
delih vrta. »Zelišča običajno 

ne gojimo na enotni zelišč-
ni gredi. Priporočljivo je, da 
enoletna in večletna zeli-
šča gojimo na ločenih gredi-
cah. Zelišča lahko zasadimo 
tudi v zelenjavni vrt. Pose-
bej je to primerno za tista, ki 
jih potrebujemo v večjih ko-
ličinah. Posadimo jih v vrste 
med vrtninami,« svetuje. 
»Če nimamo dovolj prosto-
ra za primeren zeliščni vrt, 
lahko zelišča posadimo tudi 
med druge okrasne rastline. 

Če želimo, da nas vonj po 
zeliščih spremlja med giba-
njem po vrtu, zasadimo z ze-
lišči robove poti,« predstavi 
nekaj možnosti zasaditve.

»Zelišča lahko gojimo tudi v 
posodah. Primerne so vse 
vrste posod, od starih lon-
cev do visečih cvetličnih ko-
šar. Poskrbimo le, da je odpr-
tina za odtok odvečne vode 
dovolj velika in da na dno 
posujemo dovolj prepustne-
ga materiala, kot je pesek. 
Posode lahko namestimo ob 
poteh, na terasi, stopnicah, 
balkonu itd. Zelišča v poso-
dah so posebej primerna za 
atrijski vrt,« še pojasni Rafa-

el Hrustel, zaposlen na šoli, 
na kateri se izobražujejo bo-
doči vrtnarji in cvetličarji ter 
v novejšem času tudi horti-
kulturni in aranžerski tehniki.

OBLIKE ZELIŠČNIH VRTOV

Katero obliko zasaditve zeli-
šč bomo oblikovali, se odlo-
čimo glede na naše želje in 
razpoložljiv prostor. Pozna-
mo horizontalno zasaditev, 
spiralasto zasaditev in, zlas-

ti na balkonih ter v manjših 
vrtovih, vertikalno zasadi-
tev. Najbolj običajna je ho-
rizontalna zasaditev ze lišč, 
za katero potrebujemo le 
ustrezen prostor v vrtu ali 
na njivi; za vertikalno za-
saditev potrebujemo obod 
(okrogel ali oglat), ki omogo-
ča posamezni rastlini opti-
malno oskrbo z vodo, hrani-
li in svetlobo. To pomeni, da 
so zeliščni vrtovi lahko sime-
trični s pravilnimi oblikami in 
z ostrimi linijami ali nepravil-
ni zeliščni vrtovi sproščenih 
oblik in na različnih nivojih. 

GREDASTI, KRIŽNI IN 
OKROGEL ZELIŠČNI VRT

Simetrični zeliščni vrtovi so 
najpogosteje okrogle, kvad-
ratne ali pravokotne oblike. 
Zelišča so posajena v stro-
gih linijah in z vseh strani 
lahko dostopna, saj so ses-
tavni del takšnih vrtov pot-
ke med gredami, da z njih z 
lahkoto dosežemo vsa zeli-
šča in zato je priporočljivo, 
da grede niso širše od 1 do 
1,5 metra. Če na posamez-
no gredo posadimo različne 
vrste zelišč, potem na naj-
bolj oddaljeni del posadimo 
najvišja zelišča. 

Med simetrične oblike ze-

liščnih vrtov uvrščamo t.  i. 
gredasti kuhinjski zelišč-
ni vrt, ki je primeren pred-
vsem za začetnike. Sestav-
ljen je iz pravokotnih gred, 
ki so enakomerno razpore-
jene in usmerjene v sme-
ri vzhod-zahod. Med njimi 
so speljane potke. V križ-
nem zeliščnem vrtu je nje-
govo središče, kjer se križajo 
peščene poti, okrogla greda 
z višje rastočimi rastlinami, 
sončno uro, vodnjakom ali ki-
pom. Pri tem moramo paziti, 
da so rastline ves čas dovolj 
nizke, da središče vrta vidi-
mo iz vseh smeri. Okrogel 
zeliščni vrt imenujemo ze-
liščno kolo, ker spominja na 
leseno kolo voza. Grede so 
trikotnih oblik. Iz oboda vo-
dijo poti proti središču, kjer 
se stikajo. Ta oblika je zelo 
primerna za visoke vrste ze-
lišč. Premer zeliščnega kole-
sa naj bo vsaj 6 metrov. 

ZELIŠČNA SPIRALA

Zeliščni vrtovi nepravilnih 
oblik so primerni za vrtove, 
kjer tla niso ravna, razpolož-
ljiv prostor pa je nepravilnih 
oblik. Grede so lahko na raz-

ličnih višinah, med njimi pa 
so speljane bolj ali manj za-
vite poti. Zelišča sadimo v 
skupine glede na njihovo vi-
šino. Če v takšen vrt preveč 
ne posegamo, se bo razvil v 
zeliščni biotop. 

Lep primer zeliščnega vrta 
nepravilnih oblik je zeliščna 
spirala. Primerna je za manj-
ši vrt, v katerem želimo ime-
ti veliko različnih vrst zelišč 
z različnimi zahtevami. Pri 
spirali se srečujemo z različ-
no visokimi točkami, ker se 
le ta vzpenja, ima torej viso-
ka in nizka rastišča v enem. 
S to lastnostjo spirala pre-
nese veliko zelišč s popolno-
ma različnimi zahtevami gle-
de rastnih razmer. Ima pa še 
nekaj dobrih lastnosti: delo 
je manj naporno, saj hodimo 
okoli nje in delamo stoje, ne 
zavzame pa tudi veliko pros-
tora in časa. V primeru, da iš-
čemo cenejšo varianto, lahko 
spiralo izdelamo iz okoliške-
ga kamna ali stare opeke. 
Povprečna spirala je preme-

ra 120 cm, višina pa od 90 do 
120 cm. Spirale so različnih 
velikosti. Lahko imajo tudi 
premer do 300 cm. 

Kako naredimo zeliščni vrt v 
obliki spirale? Prostor, ki ga 
namenimo za spiralo, očisti-
mo trave in označimo prvo 
vrsto s kamenjem v želeno 
obliko. Prazne prostore med 
kamenjem zasujemo z zem-
ljo in nadaljujemo z nasled-
njim zavojem v višino. Po-
stopek ponavljamo toliko 
časa, da dobimo želeno viši-
no spirale. Zemlja na dnu spi-
rale naj bo manj propustna, 
tako da zadržuje vlago, proti 
vrhu pa lahko nalagamo lažjo 
in bolj peščeno prst.

Vzdrževanje takšne spirale 
je dokaj preprosto. Na naj-
višji točki posadimo zelišča, 
ki potrebujejo več sonca in 
manj vlage, saj voda hitro 
odteče v nižje predele spi-
rale. V sredinskem delu po-
sadimo zelišča, ki potrebu-
jejo nekoliko več vode. Tako 
nadaljujemo do najnižje toč-
ke, kjer posadimo zelišča, ki 
imajo rada bolj vlažno prst ali 
celo stoječo vodo. S takšno 

zasaditvijo spirale poskrbi-
mo, da imajo vsa zelišča to-
liko vode, kot jo potrebujejo. 
Seveda je potrebno v sušnih 
obdobjih tudi spirali name-
niti večkratno zalivanje. Ker 
spirala ne zavzema veliko 
prostora, jo lahko postavimo 
v bližino hiše in imamo tako 
pri roki vse sveže začimbe in 
zelišča.

NABIRANJE IN 
SHRANJEVANJE ZELIŠČ

Čas za nabiranje zelišč, pri 
katerih uporabljamo liste, 
je tik pred cvetenjem. Liste 
zelišč nabiramo v dopoldan-
skem času, ko se rastline še 
ne segrejejo, jutranja rosa pa 
se že posuši. Pri rezanju pus-
timo dovolj listov ali brstov, 
da se lahko razvijejo novi 
poganjki. Plodove in seme-
na nabiramo tik preden do-
zorijo in to v jutranjem času. 
Korenine, korenike in čebuli-
ce nabiramo jeseni, ko rastli-
na zaključi z rastjo in se prip-
ravlja na zimski počitek.

Po nabiranju zelišča teme-
ljito operemo in pripravimo 
na shranjevanje. Nabrana ze-
lišča najpogosteje posušimo, 
vendar nikoli na soncu (razen 
semena). Sveža zelišča pove-
žemo v snope in obesimo na 
senčno mesto ali pa jih po-
sušimo v škatlah, na mizi ali 
na drug način (vendar ne na 
soncu). Če se na zraku ne po-
sušijo dovolj, jih dodatno po-
sušimo v pečici pri tempe-
raturi do 40 stopinj Celzija 
(pri višji temperaturi eterič-
na olja izparijo). Suha zelišča 
zdrobimo in shranimo v zra-
kotesnih škatlicah ali zaprtih 
steklenih kozarcih in jih po-
rabimo v letu dni.

Zelišča, kot so timijan, meli-
sa, drobnjak in bazilika, sve-
že nabrana operemo in osu-
šimo med dvema krpama ter 

jih nato zmrznemo. Na izbi-
ro imamo tri možne načine: 
• zelišča razrežemo na 

drobne kose in jih stre-
semo v posodo za izdela-
vo ledenih kock; posodo 
prelijemo z vodo in zamr-
znemo;

• zelišča razdelimo na po-
samezne porcije in jih za-
mrznemo v aluminijasti 
foliji (pred uporabo jih še 
zmrznjene zdrobimo);

• zelišča zamrznemo v fo-
liji, jih zdrobimo in shra-
nimo v predhodno oh-
lajenih posodicah, ki jih 
hranimo v zamrzovalniku.

Zelišča lahko shranimo tudi 
v kisu in olju. Sveže nabra-
na zelišča operemo in razre-
žemo na drobne kose. Z nji-
mi napolnimo kozarce in jih 
prelijemo z olivnim oljem ali 
vinskim kisom.
 Smilja Radi

Se morda spomnite zeliščarke Pehte, ki nastopa v pripovedih pisatelja Josipa Vandota? Pehta je svoja zdravilna zelišča nabirala na prostranih in cvetočih gor-
skih travnikih in v gozdovih, mi pa lahko danes gojimo zelišča v lastnem vrtu ter jih uporabljamo predvsem za kulinarični dodatek k jedem, saj z njimi izboljšamo 
vonj in okus. V današnji rubriki VRTOVI POSAVJA se bomo posvetili pripravi zeliščnega vrta, vrsti zelišč, njihovemu nabiranju in shranjevanju. Prijetno branje!

Opojen bezgov cvet
V mesecu juniju je 
vabljiv pogled na 
cvetoči bezeg, na 
grmovnico, ki zraste 
do 10 metrov viso-
ko. Rumenkasto beli 
cvetovi imajo prije-
ten vonj in okus. V 
kulinariki se uporab-
ljajo sveži bezgovi cvetovi za pripravo osvežilnih napit-
kov ali sirupa, lahko jih dodamo tudi v marmelade, kruh 
in biskvite. Sveže bezgovo cvetje lahko tudi ocvremo v 
klasičnem žvrkljanem (slanem ali sladkem ) ali pivskem 
testu. 
Za pripravo bezgovega soka potrebujemo 40 bezgovih 
cvetov, 2 limoni, 5 dkg citronske kisline, 1 kg sladkorja 
in košček ingverja. Limoni operemo in skrtačimo v vro-
či vodi, ki smo ji dodali ščepec sode bikarbone. Nareže-
mo ju na tanke rezine. Bezgovim cvetom odrežemo de-
bela steb la. V loncu zmešamo bezgove cvetove, limono, 
ingver, citronsko kislino in 2 l vode. Vse skupaj pustimo 
stati 24 ur, nato precedimo skozi krpo, primešamo slad-
kor in zavremo. Vročega nalijemo v čiste steklenice in 
zapremo. Pijemo ga razredčenega z mrzlo vodo.

  Viktorija Senica, cvetličarka

Gredast zeliščni vrt, na katerem uspeva tudi ameriški 
slamnik.

Vertikalna zasaditev zelišč v 
piramidalni strukturi, nare-
jeni iz lesa.

Zeliščna spirala

Sveža zelišča lahko poveže-
mo v snope, jih obesimo na 
senčno mesto in posušimo. 

Iz posušenih zelišč in rož, ki 
rastejo v vrtu, lahko nare-
dimo različne suhe cvetlič-
ne aranžmaje. 
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Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Lucija Molan s Trebeža in Marko Jelenko iz Podvrha (Bra-
slovče), 29. maj 2021, jezero Jasna – Kranjska Gora (fo-
to: Jana Šnuderl)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Darja Lasbaher, Brezina 
– dečka,

• Anja Konajzler, Ravni – 
deklico,

• Mateja Verstovšek, Bojsno 
– deklico,

• Polona Davidović, Libna – 
deklico,

• Karolina Mavsar, Krško – 
dečka,

• Nika Šoln, Krško – deklico,
• Petra Simončič, Brestanica 

– deklico,
• Maja Menič, Mali Podlog – 

deklico,
• Maruša Pompe, Okroglice 

– dečka,
• Natalija Bokal, Krmelj – 

deklico in dečka,
• Kleopatra Gabrič Zakšek, 

Brestanica – deklico,
• Maja Cener, Leskovec pri 

Krškem – deklico,
• Anita Vinković, Krško – 

deklico,
• Azra Klaužar, Kozje – 

dečka,
• Sanela Dolovac, Senovo – 

deklico,
• Tjaša Mlakar, Zabukovje 

nad Sevnico – deklico,

rojstva

poroke

• Žiga Cvet in Anica Bec, oba 
iz Hinja,

• Tilen Kužner iz Brestanice 
in Anja Terzer iz Čanja,

• Janez Duhanič iz Sel pri 
Dobovi in Natalija Durjava 
iz Brežic,

• Davorin Božič in Tjaša 
Sotlar, oba z Ledine,

• Uroš Dornik z Bizeljskega 
in Maja Stibrič iz 
Spodnjega Starega Grada,

• Smiljan Hriberšek in 
Natalija Abram, oba s 
Senovega,

• Luka Makarovič iz Novega 
mesta in Leja Medle iz 
Krškega,

• Primož Škofljanec in Tina 
Kodrič, oba z Gorenjih 
Skopic.

ČESTITAMO!

• Rebeka Benčin, Brežice – 
deklico,

• Urška Kerin, Senuše – 
deklico,

• Maruška Zupan, Krmelj – 
dečka,

• Katja Komplet, Brežice – 
dečka,

• Maša Jazbec, Krško – 
deklico.

ČESTITAMO!

najstarejši pri nas

V zdravstvenem domu so se kopali
ŽUPEČA VAS – Če smo zadnjo objavo v tej 
rubriki posvetili najstarejšim slikarskim 
delom v kostanjeviški galeriji, pa se tokrat 
osredotočamo na zdravstveno področje. 
Verjetno bo marsikoga presenetil podatek, 
da najstarejši zdravstveni dom v Posavju (in 
verjetno še dlje) stoji – v Župeči vasi.

21. marca 1929 je namreč v Župeči vasi začel 
delovati takratni zdravstveni dom Cerklje ob 
Krki, ki so ga celo kot drugega v Sloveniji za-
čeli graditi leto prej, pri tem so z delom in vo-
žnjami, deloma tudi z materialom in denar-
jem, veliko pomagali krajani Cerkelj ob Krki in 
širše okolice, kot je zapisano v besedilu rubri-
ke Odstiramo zgodbe brežiških zgradb, ki ga 
je pripravila Sabina Stanič iz Knjižnice Bre-
žice. In kaj je bil sploh razlog, da je tako maj-
hen kraj prišel kar do svojega zdravstvene-
ga doma? Prebivalstvo na območju Cerkelj ob 
Krki je bilo zaradi velike oddaljenosti od več-
jih mest zelo nevedno glede zdravstva in higie-
ne. Živeli so po starih navadah in se ravnali po 
starih šegah in običajih, tako glede zdravljenja 
in nege bolnikov kot nege porodnic, otrok in 
dojenčkov. Slabo je bilo tudi zdravstveno sta-
nje prebivalstva. Nenehno so se ponavljale na-
lezljive bolezni, kot so škrlatinka, tifus, griža 
in davica. Močno je razsajala tudi tuberkulo-
za, še posebej po prvi svetovni vojni. Ljudje 
so se zato na Higienski zavod iz Ljubljane za-
čeli obračati s prošnjami, naj se za te kraje do-
voli ustanovitev zdravstvenega doma, kjer bi 
lahko vsi dobivali potrebne nasvete, navodi-
la in pomoč.

V enonadstropni zgradbi se je nahajalo kopa-
lišče s sedmimi prhami in dvema kadema, v 
prvem nadstropju je bila čakalnica, poleg nje 
še dve sobi za pregledovanje bolnikov. Higi-

enski zavod Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo-
vencev v Ljubljani, ki je bil upravitelj zdrav-
stvenega doma Cerklje ob Krki, je leta 1929 
izdal pravilnik. V njem je zapisano, da so v 
zdravstvenem domu delovali splošna zdrav-
stvena posvetovalnica, otroški dispanzer, pro-
tituberkulozni dispanzer, šolska posvetovalni-
ca in poliklinika, ljudska zdravstvena šola in 
ljudsko kopališče. Delo v zdravstvenem domu, 
ki je bil zelo obiskan, je potekalo dvakrat te-
densko, opravljali so tudi sistematske in kon-
trolne preglede šolarjev. Tako zdravstvene 
kot higienske razmere so se naglo izboljševa-
le. Število obolenj in nalezljivih bolezni se je 
znatno zmanjšalo, padla je tudi umrljivost ot-
rok in dojenčkov. Leta 1965 je bil zdravstveni 
dom obnovljen. Naslednje leto je v njem zače-
la delovati še zobna ambulanta, kmalu je sle-
dilo tudi odprtje javnega kopališča. Kasneje so 
bili v stavbi tudi vrtec in stanovanja, zdaj pa je 
že lep čas prazen in propada.

 R. Retelj

Nekdanji cerkljanski zdravstveni dom v 
Župeči vasi danes kaže bolj klavrno podobo.
tablah.

RAVNE PRI ZDOLAH – V soboto, 19. junija, sta v krogu svojih 
najdražjih praznovala zlato poroko Irena in Silvo Vrisk. Dalj-
nega leta 1971 sta si obljubila večno zvestobo v cerkvi na Zdo-
lah, v soboto pa sta za presenečenje poskrbela vnuk Miha z Me-
lito, saj sta povabila župnika Janeza Turinka kar na njun dom, 
kjer sta si ob prisotnosti vseh najdražjih še enkrat obljubila več-
no zvestobo. 

Silvo se je rodil leta 1948 staršema Mihaelu in Ani Vrisk kot de-
seti izmed 12 otrok, Irena pa se je rodila leta 1953 staršema Al-
binu in Mariji Omerzel kot tretja hči. Po poroki sta odšla za bolj-
šim kruhom v tujino, vendar je bila želja po vrnitvi v domovino 
prevelika, zato sta se leta 1973 odločila, da se vrneta domov ter 
prevzameta delo in skrb na kmetiji. V zakonu sta se jima rodili 
hčerki Suzana in Tadeja. Hči Suzana se je ob podpori moža Jo-
žeta odločila, da ostane doma in nadaljuje pot, ki sta si jo zas-
tavila starša. Hči Tadeja pa je odšla v mesto in si tam ustvarila 
družino. Obe sta ju razveselili z vnuki: Barbaro, Mihaelom in 
Emanuelom, še prav posebno pa se razveselita obiskov pravnu-
ka Daniela. Delo in skrbi sta sedaj počasi odložila, saj je delo na 
kmetiji prevzel vnuk Miha z Melito. »Naj bo veselje in radost pri 
hiši še vrsto let in naj se čez deset let snidemo spet,« je ob jubi-
leju staršev zapisala hčerka Suzana.
 P. P./vir: hčerka Suzana

Zlata poroka zakoncev Vrisk

Zlatoporočenca Irena in Silvo Vrisk z župnikom Janezom 
Turinkom

BREŽICE, DOBOVA – Ivana 
Volovec se je rodila 12. juni-
ja 1921 v družini Pšeničnik 
v Kapelah. Na njen 100. roj-
stni dan so ji njeni najbližji v 
Domu upokojencev Brežice 
pripravili kratko slavje, nato 
pa so jo odpeljali na nadalje-
vanje praznovanja v domačo 
Dobovo, kjer je živela vse do 
leta 2015. 

Otroštvo in mladostniško ob-
dobje Ivane Volovec je po-
tekalo v Kapelah ob starših, 
mami Ani in očetu Francu, ter 
bratu Jožetu, sestri Anici in 
polbratu Francu. Vojna vihra 
jih je pregnala od doma, odseli-
li so se v avstrijski Gradec. Iva-
na je našla delo v ribarnici. Ko 
se je vojna končala, se je dru-
žina napotila domov, vendar je 
bil njihov dom opustošen, zato 
so se naselili pri sorodnikih v 
Ločah. Tam je spoznala tudi 
moža Avgusta. V zakonu sta 
se jima rodila sin Avgust ml. 
in hčerka Nada. Avgust ml. je 
luč sveta zagledal že na obno-
vljenem domu v Kapelah, Nada 
pa je privekala na svet v Dobo-
vi, kjer sta si zakonca Volovec 
zgradila hišo. 

Slavljenka je bila vse življe-
nje gospodinja, njen mož pa je 
bil zaposlen v dobovski žele-
zničarski delavnici. Kakor sta 
povedala slavljenkina otro-
ka Avgust in Nada, je bila nju-
na mama nadvse skrbna, saj je 

100. rojstni dan Ivane Volovec

rada obdelovala njivici, ki so 
ju imeli, ter pridelala vso pot-
rebno zelenjavo. Na dvorišču 
je bilo polno perjadi, imeli so 
prašiča in kravo. »Naša mama 
je bila res samooskrbna. Bili so 
tudi takšni časi, ko smo pojedli 
več zelenjave, meso pa je bilo 
na mizi ob nedeljah in praz-
nikih,« sta še povedala sogo-
vornika in dodala, da je mama 
rada in redno zahajala tudi k 
maši. Znala si je vzeti čas za 
pletenje in kadar je le utegnila, 
je z veseljem brala. V družin-
skem krogu so se radi srečeva-
li ob raznih praznovanjih, z leti 
pa jih je bilo vedno več. Avgust 
ml. ima sina Simona in hčerko 
Natalijo. Simon je babico raz-
veselil z Alanom in Karlo, Na-
talija pa z Nikolino, Valenti-
no in Lukom. Nada ima hčerki 
Karmen in Bojano, obe pa sta 
že tudi povečali družinsko dre-
vo, Karmen s Filipom in Elin, 

Bojana pa z Aisho. 

Tako so se srečale kar šti-
ri generacije, ki so se rados-
tile okroglega 100-letnega 
jubileja, kar je tudi najvišja roj-
stnodnevna številka med dom-
skimi stanovalci, ki jih je 152, 
kakor je dejala vodja brežiške-
ga doma mag. Valentina Vuk. 
Brežiški župan Ivan Molan je 
med drugim v nagovoru zbra-
nim čestital slavljenki in dodal, 
da so starejši tisti, ki plemeni-
tijo našo družbo, izrazil pa je 
tudi upanje, da bo kmalu na-
stopil čas, ko bomo lahko vsi 
skupaj začeli živeti svojo nor-
malnost. S prisotnostjo so slav-
ljenko počastile še predsedni-
ca sveta KS Dobova Branka 
Stergar, podpredsednica OO 
RK Brežice Rajka Križanac 
in Dragica Lazanski iz RK KO 
Dobova. 
 Marija Hrvatin

Slavljenka Ivana Volovec med svojimi najbližjimi  

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. 
SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prija-
telji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami 
tudi kasneje. 

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

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

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

zahvale, spomin

MILENKO VLADIČ

SPOMIN

Z njegovim odhodom je nastala velika praznina, ki jo bomo napolnili z 
bogatimi spomini, ki jih je ustvaril s svojimi pridnimi rokami.
Iskrena hvala vsem, ki ga nosite v spominu, z lepo mislijo postojite ob 
njegovem grobu in mu prižgete svečko.

Pogrešamo ga: 
žena Jožica, Mateja, Petra, Lina, Jon, Matija in Aleš

19. junija je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi

Mar prav zares odšel je
tja, v neznano?

Kako je mogel, ko smo mi še tu?
Nositi moramo vsak svojo rano,
molče, da mu ne zmotimo miru!

(S. Makarovič)

www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini

Zaposlimo:

PROJEKTANTA

Družba Kostak GIP vabi k sodelovanju  mlade, 
strokovne in kreativne nove sodelavce, ki želijo 
delati v Krškem, kjer deluje uspešna skupina 
arhitektov in projektantov.

Če želite postati del mladega tima, ki razvija 
celostne projekte – od ideje do izdelave 
projektne dokumentacije in spremljanje 
izvedbe s projektantskim nadzorom - vas 
vabimo v našo družbo.

Prijave z 
življenjepisom 
posredujte do 

30. junija 2021 na 
kostak@kostak.si  

ali info@kostak-gip.si

Zaključen študij tehnične smeri gradbeništva ali arhitekture 
ter obvladovanje programov AutoCad ter izkušnje z BIM 
modeliranjem so zaželene.

Sodelovali boste pri pripravi popisov in druge dokumentacije 
iz področja arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih in 
elektro napeljav ter ostalih potrebnih elaboratov. 

BREŽICE – Člani Društva 
zbirateljev Verigar iz Brežic 
so 27. maja simbolično od-
prli razstavo na prostem o 
180-letnici pošte in poštne-
ga žiga v Brežicah. Postavl-
jena je na zelenici ob gradu 
na Prešernovi cesti, tako da 
lahko delo »Verigarjev« opa-
zi vsak, ki gre mimo.

Razstavo so sicer prestavili iz 
prostora pred Viteško dvora-
no, kjer so jo postavili tik pred 
1. decembrom lani, na ta da-
tum je bila namreč leta 1840 
ustanovljena pošta v Breži-
cah, ki je imela prvi sedež v 
gradu. Pripravili so jo brežiški 
»Verigarji« Vekoslav Krahu-
lec, Gregor Avsec, Aleksan-
der Rožman in žal že pokoj-
ni Franjo B. Gregl. Kot nam je 
razložil Krahulec, so v društvu 
ob omenjenem jubileju brežiš-
ke pošte izdelali priložnostno 
osebno znamko, žig in kuver-
to, kar je vidno na začetnem 
razstavnem panoju. Razstava 
je razdeljena na dva dela – od 
samih začetkov pošte do leta 
1945 oz. konca druge svetov-
ne vojne (zbral Rožman) in od 
1945 do 2015 (zbral Avsec). 
Kot je še omenil, so razsta-
vo pripravili z veliko pomoč-
jo zgodovinarke Maje Ma-
rinčič iz Posavskega muzeja 
Brežice, ki je z raziskovanjem 
in s pomočjo Zgodovinskega 
arhiva Celje prišla do podat-
kov in prvih časopisnih objav 
o pošti v Brežicah. Na pano-

Zgodovina pošte na panojih

jih so vidni tudi poštni žigi od 
1840. leta dalje pa vse do da-
nes. »Filatelisti delimo obdob-
je na predfilatelistično, ko še ni 
bilo znamk, ampak samo žigi. 
Nekje od leta 1850 pa se že 
začnejo pojavljati prve znamke 
in takrat se začne filatelistično 
obdobje,« je pojasnil Krahulec, 
ki je kot eno od zanimivosti na 
razstavi omenil tudi pomožne 
pošte (npr. Župelevec, Stara 
vas, Globoko), ki so sicer pri-
padale pošti Brežice, a so ime-
le svoje žige. 

Na panojih je na ogled tudi vse, 
kar so člani brežiškega društva 
Verigar v letih delovanja izda-
li v povezavi s pošto, od ku-
vert do spominskih žigov. Av-
gusta 1992 je pošta dobila nov 
strojni žig in dotisk 4 SIT do-
pisnice brežiških zbirateljev z 
likom verigarja je eden prvih 

priznanih dotiskov v Sloveniji. 
Med drugim so se povezali tudi 
z olimpijskim prvakom Pri-
možem Kozmusom, ki so ga 
upodobili na dnevnem in pri-
ložnostnem žigu. Na zadnjem 
razstavnem panoju pa je mož-
no videti 16 dotiskov oz. ovit-
kov kuvert, ki so jih Verigarji 
izdelali v zadnjih desetletjih. V 
Društvu Verigarjev Brežice, ki 
mu trenutno predseduje Kon-
rad Kajtna, so ob pregledu 
arhiva prišli do spoznanja, da 
je društvo prvič začelo delova-
ti že leta 1950 in z nekaj vmes-
nimi prekinitvami je aktivno še 
danes. Imajo skoraj 20 članov, 
ker pa je zagotovo še kje kak 
strasten zbiratelj, vabijo vse 
zainteresirane na njihova red-
na srečanja, ki so ob četrtkih 
pod večer v prostorih društva 
v stavbi Doma kulture Brežice.
 R. Retelj

Gregor Avsec (levo) in Aleksander Rožman pri razstavnih 
panojih
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ZAHVALA

MARTINA 
BRANKA SAVŠKA 

iz Velike vasi pri Krškem

Ob izgubi našega dragega 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so nam ob težkih trenutkih stali ob strani. Hvala za izrečene 
besede sožalja, darovane sveče, svete maše, denarne prispevke in 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala gasilcem PGD 
Velika vas in PGD Leskovec pri Krškem, gospodu Ludviku Žagarju za 
slovesno opravljen obred, pevcem in pogrebni službi Žičkar.

Žalujoči: vsi njegovi

SPOMIN

CIRIL VIDMAR (LJUBI)
21. junija je minilo osem let, odkar nas je zapustil

Hvala vsem prijateljem, ki ga ohranjate v spominu.

Zelo te pogrešam, žena (ljubi)

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,

a spomin na tebe
ostaja in živi.

SPOMIN

JASMINA ŠULER
5. 4. 1974–18. 6. 1991, iz Piršenbrega

Vsem, ki se je spominjate, postojite ob njenem grobu 
in ji prižigate sveče, se iskreno zahvaljujemo.

Vsi njeni

30 let že v grobu spiš,
a v naših srcih še vedno živiš.

ZAHVALA

JOŽETA SUMRAKA  
iz Radeč.

27. maja smo se poslovili od dragega moža, 
očeta, dedka in pradedka 

Sorodniki pokojnika se iskreno zahvaljujemo za darovane prispev-
ke in vsem, ki so se mu poklonili ob zadnjem slovesu: predstavnikom 
društva izgnancev, borcev, upokojencev, invalidov, občine, OO SD, gle-
dališča, šole, glasbene šole, Strunikata, vrtca in vsem ostalim prija-
teljem in znancem. Posebej se zahvaljujemo zdravnici ge. dr. Biljani 
Kesić, hišnemu svetu bloka in sosedu Ludviku Knapu za večkratno ne-
sebično pomoč, osebju Trubarjevega doma v Loki, Komunali Radeče, 
cvetličarni Ideja, Kristjanu Ermanu za odigrano skladbo na harmoniki, 
kvartetu trobil za melodije in ge. Nataši Zupan za odpeto Ave Marijo.

Žalujoči: vsi njegovi

Vsi, ki jih imamo radi, nikdar ne umro,
 le v nas se preselijo in naprej živijo,

so in tu ostanejo.
(J. Medvešek)

ZAHVALA

SLAVICE POLAK 
z Orešja 52 na Bizeljskem 

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
babice in sestre 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, sveče in sveto mašo. Hvala pogrebni 
službi Žičkar za organizacijo pogreba, g. župniku Vladu Leskovarju 
za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu 
Tišine. Iskrena hvala PGD Orešje za izvedbo pogreba, darovano cvetje 
in denarno pomoč ter sosednjim gasilskim društvom Bizeljsko in 
Bistrica ob Sotli za spremstvo na zadnji poti. Hvala Blažu Zagmajstru 
za izrečene besede slovesa in vsem, ki ste našo Slavico pospremili na 
njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, 

le daleč, daleč je. 

ZAHVALA

IVANA GALIČA
iz Ribnice 2a

Ob izgubi in zadnjem slovesu dragega

se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste 
nam v dnevih slovesa stali ob strani, in vsem, ki ste se z besedami, mis-
limi in pesmijo poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Posebna zahvala patronažni sestri Janji Hriberšek za prijaznost in 
obiske na domu, g. župniku Janezu Zdešarju za zadnji blagoslov, pog-
rebni službi Žičkar, pevcem za lepo pesem in kolektivu Term Čatež. 
Iskrena hvala srčnim sosedom in prijateljem za vso pomoč.
Naj ostanejo živi lepi spomini na skupne trenutke, ki jih plete življenje.

Žena Antonija in vsi njegovi

Vsi, ki so me kdaj ljubili,
so zasadili moj gozd,

v katerem sem srečen. 

ZAHVALA

JOŽETA KOSA
z Velikega Cirnika

Ob mnogo prerani in nenadomestljivi izgubi 
dragega moža, očeta, dedka, brata, strica 

in prijatelja

se iz vsega srca zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih 
trenutkih življenja. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga tako 
številčno še zadnjič obiskali v cerkvi ter ga množično pospremili na 
njegovi poslednji poti. Hvala za izrečene besede in misli vseh, ki ste   
nam stisnili roke, pa tudi tistih, ki ste bili z nami v mislih. Hvala vsem 
izvajalcem, ki ste zelo sočutno izvedli obredni del slovesa. Prav poseb-
na zahvala pa gre zdravniškemu osebju Nevrološke klinike Ljubljana v 
celotnem obdobju njegovega zdravljenja – predvsem ge. dr. med. Ožek.
Verjamemo, da bodo spomini nanj, na njegovo življenje in delo, ostali 
večni. Bili ste nam v veliko pomoč in podporo v tem težkem obdobju.
Vsem iskrena HVALA.

Žalujoči: vsi njegovi

Zapel je zvon tebi v slovo …
Poln bolečin ostaja spomin,

ostaja praznina, molk in tišina …

ZAHVALA

IVANE ŠTOJS

Ob nenadni izgubi 
naše mame, stare mame, prababice, tašče in botre

se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za stisk rok ter 
izrečeno sožalje, podarjene sveče in denarno pomoč.
Patronažni sestri Manči za obiske na domu, gospodu župniku Jožetu 
Packu za opravljen obred, podjetju Žičkar za pogrebne storitve. 
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste se prišli poslovit od naše mame na 
njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo za vedno ostal.

SPOMIN

VERONIKA VRETIČ

Vsi njeni

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

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

mama, tašča, babica in sestra

iz Črnca 56 pri Brežicah.

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,

spomin je svetloba, ki dušo obliva.

ZAHVALA

EGON KOCJAN

Žalujoči: Vida, Egon, Jana, Egon Henrik

Hvala vsem za izrečena sožalja in podporo. Hvala intenzivni terapiji 
bolnišnice Novo mesto, patronažni sestri Poloni Radej, Dragu Mutaku 
ter vsem, ki so nam v štiridesetih letih invalidnosti stali ob strani. Hvala 
pogrebni službi Kostak in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 

5. junija nas je v 74. letu zapustil

iz Krškega. 

ZAHVALA

DRAGA KOSA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedka, brata, svaka, bratranca, botra in 

dobrega prijatelja 

Žalujoči: žena Lidija, hčerki Sabina in Simona z družinami

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarno pomoč. 
Hvala Ivanki Zupančič za besede slovesa, Pevcem iz Globokega za 
odpeti žalostinki ter praporščaku OZVVS Brežice. Zahvaljujemo se 
pogrebni službi Žičkar in gospodu župniku za lepo opravljen pogreb.

z Malega Vrha 

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

So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas. (M. Kačič)

ZAHVALA

iz Florjanske ulice v Sevnici.

V soboto, 12. junija, smo se poslovili od

Žalujoči: vsi njegovi

FRANCA ZUPETA

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, sveče, svete maše in podporo, 
hvala g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred, hvala pevcem, 

trobentaču in govornici ter pogrebni službi Komunala Sevnica.

ZAHVALA

AMALIJE REMUS

Ob boleči izgubi naše ljube mame, stare mame, 
prababice, tete in dobre sosede

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za vse besede tolažbe, darovane sveče, cvetje in svete maše. Posebej 
se zahvaljujemo sosedom in prijateljem za nesebično pomoč. Hvala 
kolektivu MOST iz Krškega za pomoč na domu, osebju negovalnega 
in internega oddelka bolnišnice Brežice, Trubarjevemu domu Loka, 
g. župniku Miklavčiču in g. župniku Novaku, pogrebni službi Žičkar, 
pevkam in trobentaču.
Iskrena hvala vsem, ki ste našo ljubo mamo pospremili na poslednji 
poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

iz Jablanc 2

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...
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Eko-kurjava, peleti s certifi-
katom kakovosti A1 po pole-
tni ceni že od 3,45 € ter brike-
ti za kurjavo. Tel. 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

Prodam bukova in mešana 
drva, možna dostava; traktor-
ski cepilec drv in prašiča, tež-
kega cca. 180 kg. 
Tel.: 031 594 663

Prodam traktorsko kosilnico 
SIP 165, tračni obračalnik SIP 
200 in klinaste brane. 
Tel.: 070 815 003

Prodam kosilnico BCS 127 
z vozičkom; motokultivator 
Goldoni s koso; motokultiva-
tor Muta Maestral. 
Tel.: 040 775 985

Kupim izkopalnik krompirja, 
krožne brane in pajek SIP. 
Tel.: 030 998 658

Ugodno prodam večjo količi-
no ječmena z letošnje žetve iz 
okolice Dobove, cena po dogo-
voru. Tel.: 051 335 468 ali 07 
49 67 024

SADJARSTVO IN 
ŽIVILA

Prodam tropinovec; 4,50 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

V Presladolu prodam manjše 
posestvo; delno hrastov gozd, 
delno travnik s starejšo hišo. 
Tel.: 041 842 926

V Pesjem oddam v najem 
manjšo njivo. Tel.: 031 324 975

Oddam dvosobno stanovanje 
v Brežicah. Tel.: 041 359 585

AVTOMOBILIZEM

Prodam Microcar Ligier JSRC, 
letnik 2014, dizel, rdeče bar-
ve, lepo ohranjen, majhna po-
raba, vreden nakupa. Vozen z 
izpitom kategorije AM. 
Tel.: 041 445 867 

NEPREMIČNINE
V Brežicah najamem večje 
enosobno stanovanje, lah-
ko je neopremljeno; Slo-
venka, nekadilka. 
Tel.: 031 388 931

Vzamem v najem manjši vi-
kend ali sobo s kopalnico v 
okolici Brežic, za tri mesece, 
zimo preživim na Šrilanki. 
Tel.: 041 646 415

Prodam hišo na prelepi loka-
ciji (Velike Malence) s parcelo 
(3.552 m²), segajočo do reke 
Krke; cena po dogovoru. 
Tel.: 030 608 427
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
TRAKTORJEV IN KMETIJSKE MEHANIZACIJE, 
gradbene mehanizacije in viličarjev. 
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane, 
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.

Informacije: tel.: 07/49 73 160, GSM: 041 611 740, 051 812 512

Odkup lesa
BRIN - PODJETJE ZA 
PREDELAVO LESA d.o.o.
Stolovnik 68a
8280 Brestanica

Odkupujemo hlodovino: hrast, bukev, smreka, jelka 
ter ostali sortimenti na panju ali kamionski cesti.

Za vaš les ponudimo najboljše realne cene 
in klase ter hitro plačilo.

UPS PACKA 
Martina Tomažič s. p.

Čiščenje poslovnih in 
proizvodnih prostorov

Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec

Tel.: 040 661 883

Prodam sveže domače koz-
je mleko, cena 2 €/l, lokacija: 
Razbor pod Lisco. 
Tel.: 051 308 648

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo. Tel.: 040 389 015

ŽIVALI

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

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

Prodam mlade zajce, nemški 
lisec; živinsko prikolico do-
mače izdelave; kupim pa ovna. 
Tel.: 041 598 873

Prodam odojke za nadaljnjo 
rejo ali zakol. Tel.: 041 605 698

Prodamo odojke, 25–28 kg, in 
2 pujski, 50 kg. 
Tel.: 07 49 68 348 

Prodam dve telički za nadalj-
njo rejo. Tel.: 051 499 355

Prodam dva merjasca za pri-
pust; eden čista 12, star 8 me-
secev, drugi peatrin, star 5 me-
secev. Tel.: 031 751 324

Prodam odojke, prašiče 30–
100 kg, pasme krškopoljec; 
kupim koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 882 116

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

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

Čistilni servis Nina, čišče-
nje stanovanj, hiš in po-
slovnih prostorov. Ugo-
dno, hitro in čisto! Lisec 
Nina s.p., Lukovec 4 c, Bo-
štanj, tel.: 041 722 676

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

Ugodno prodam gumijast čoln 
RIS Maestral 4 s prikolico za 
prevoz, cena 400 €. 
Tel.: 031 330 413

STIKI

Urejen moški v petdesetih le-
tih želi spoznati resno prijate-
ljico, možna in zaželena resna 
skupna življenjska pot. 
Tel.: 041 206 072

V trgovini Rajhenburške zanke vam nudimo pestro izbiro 
volne, preje, kvačkance in unikatnih kvačkanih izdelkov.

Spletna trgovina: www.rajhenburske-zanke.si
eKnjige: www.rajhenburske-zanke.si/eknjiga

Trg 2, 8280 Brestanica 
041/760-143, 031/665-614

Čistilni servis, domača in umetnostna obrt,  Nataša Širić s.p. Trg 2, 8280 Brestanica
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 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: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (14/2021) bo izšla v 
četrtek, 15. julija 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 8. julij 2021.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Vsak delovnik po 18. uri 
so na voljo rjave jarkice 

v začetku nesnosti 
in rjave enoletne kokoši.
Nudimo tudi prašiče za 
nadaljno rejo in zakol.

PERUTNINARSTVO CIGLAR
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AKCIJA  
RJAVIH in 

ČRNIH JARKIC 
po predhodnem naročilu 

na tel. št. 031 676 724 
ali 07 49 73-190. 

Priporoča se Perutninarstvo
Ciglar s Senovega.

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, 
obvečamo vas, 

da si lahko priskrbite 
mlade rjave jarkice 

pred nesnostjo 
vsak delavnik,

po predhodnem 
telefonskem dogovoru.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Vabilo - amaterski foto natečaj
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Brežice/sporočila 
za javnost objavljen foto natečaj amaterskih fotografij na temo 
trajnostne mobilnosti.

Občina Brežice v sodelovanju s Foto klubom Brežice organizira 
foto natečaj v sklopu Tedna mobilnosti 2021. V natečaju lahko so-
delujejo občani občine Brežice, starejši od 14 let. Posameznik lah-
ko pošlje največ 5 fotografij, ki morajo biti označene z imenom in 
priimkom avtorja ter naslov dela. Fotografije je potrebno poslati 
v digitalni obliki (.jpg) skupaj z izpolnjeno prijavnico na e-naslov 
damjan.zerjav@brezice.si, najpozneje do 31. 8. 2021. Resolucija 
slike mora biti 3000 x 2000 pik, velikosti najmanj 3 MB in morajo 
biti posnete v letih 2020 in 2021.

Avtorji najboljših fotografij,  po mnenju strokovne žirije, bodo pre-
jeli praktične nagrade, najboljše fotografije pa bodo razstavljene 
na fotografski razstavi, katere otvoritev bo v času  Evropskega te-
dna mobilnosti, septembra 2021.

Podrobnosti in prijavnica na spletni strani www.brezice.si.
 

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

BRESTANICA – V Kulturnem društvu Svoboda Brestanica so 1. 
junija v prostoru okroglega stolpa na gradu Rajhenburg odprli 
razstavo likovnice, sicer članice Društva likovnikov Krško OKO 
Jožice Petrišič iz Krškega. Razstavo, ki jo je avtorica poimeno-
vala Moje sledi, je zbranim na otvoritvi predstavila likovna peda-
goginja Alenka Venišnik, ki je dejala, da je razstava izredno bo-
gata zaradi uporabljenih materialov ter slikovita in raznovrstna 
zaradi avtoričine kreativnosti. Odprtje razstave je popestril glas-
beni duet Zdenka in Andrej Pinterič, ob zaključku pa so si obi-
skovalci ogledali še film o Petrišičevi, ki ga je ob njenem nedav-
nem 80-letnem jubileju posnel snemalec Jože Jagrič.
 B. M./vir: KD Svoboda Brestanica, 
 foto: Goran Rovan

Sledi Jožice Petrišič na gradu

Jožica Petrišič ob odprtju razstave v pogovoru z dolgoletno 
kulturno ustvarjalko Margareto Marjetič

BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg je 9. junija v organizaci-
ji Zveze kulturnih društev Slovenije (ZKDS) in Zveze kultur-
nih društev Krško (ZKD Krško) v sodelovanju z Javnim skla-
dom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – OI Krško 
potekala slavnostna podelitev Ravniharjeve plakete, razgla-
sili pa so tudi zmagovalko natečaja »Republika SloVERZi-
ja«, ki ga je zasnovala spletna revija Primus skupaj z ZKDS.

Večer je povezovala Sara Špelec, ki je na začetku pozdravila vse 
zbrane, nagovorila je tudi predstavnike Občin Krško, Sevnica in 
Brežice ter predstavnico JSKD Metko Šošterič. Tekom priredi-
tve je šla posebna zahvala tudi vodji JSKD OI Krško Tinki Vukič. 
Med gosti, ki so nagovorili občinstvo, so bili predsednik Državne-
ga zbora Igor Zorčič, župan Občine Krško mag. Miran Stanko in 
predsednik ZKDS Janez Kerin. Nato je na oder prišel »kralj rav-
nice in poezije« Feri Lainšček, ki je predstavil nekaj svojih pe-
smi, sledil je nastop kantavtorskega dua, vokalistke Katarine Ju-
vančič in kitarista Dejana Lapanjeta, nastopil je tudi saksofonist 
Matjaž Škoberne. 
Kerin je nato podelil Ravniharjevo plaketo za mecenstvo v ljubi-
teljski kulturi Ludviku Žagarju, ki je vse od leta 1988 župnik v 
Leskovcu pri Krškem. Utemeljitev podeljene nagrade je predstavil 
predsednik ZKD Krško Uroš Brezovšek in med drugim je dejal: 
»Ludvik Žagar vse od prihoda v Leskovec pomembno soobliku-
je kulturno dogajanje v kraju, ne le kot redni obiskovalec kultur-
nih dogodkov, temveč kot pobudnik in tudi soorganizator pri-
reditev in projektov v domačem kraju.« Žagar se je po prejemu 
plakete in kipca zahvalil z naslednjimi besedami: »Hvala orga-
nizacijskemu odboru za to plaketo; prišla je kot strela z jasne-
ga. Nisem računal na tako prestižno nagrado, pa vendar, hvala.« 

Žagarju plaketa za mecenstvo

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Urški Verček, Trg 13, 2931 Pre-
valje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. PREBRISANI MUZIKANTI - Vsi imamo želje
 2. (1.) Ans. NEMIR - Slovenska pesem
 3. (5.) Ans. JUHEJ - Najin Portorož
 4. (3.) Ans. PETAN - Vzornik
 5. (4.) Skupina GADI - Ko mislim nate
 6. (7.) Ans. DAR - Še enkrat zapojmo
 7. (10.) ANDREJA ZALJETELJ in TONI SOTOŠKA 
   Z DRUŽINO - Srečna s teboj
 8. (6.) Ans. BORŠT - Odpelji me na samo
 9. (8.) Skupina ČRNA MAČKA & DEJA ČERČEK - 
   Presneta dekleta
 10. (-.) Ans. ZEME - V ljubezni ni meja

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Igor in Zlati zvoki - Lepa soseda

Kupon št. 577
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, 26. 6. 2021, ob 20. uri

Ravniharjevo plaketo za mecenstvo kulturi je leskovškemu 
župniku Ludviku Žagarju podelil predsednik ZKDS Janez 
Kerin, prav tako Leskovčan.

V drugi polovici večera sta ži-
ranta Feri Lainšček in Katarina 
Juvančič podelila glavno nagra-
do v okviru natečaja »Republi-
ka SloVERZija«; tretje mesto je 
zasedla Olga Kolenc iz Nove 
Gorice, drugo mesto Marta 
Pavlovič iz Ljubljane, glavna 
nagrada pa je šla v roke mla-
di ustvarjalki Niki Gradišek iz 
Kozjega.  A. Kališnik

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info
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BREŽICE – V brežiškem 
Črncu je 15. junija v orga-
nizaciji Kulturnega društva 
Franc Bogovič Dobova pote-
kala predstavitev nove knji-
ge Ivane Vatovec z naslovom 
»Odbleski Dobličice«. 

V omenjeni knjigi se bralci 
srečujejo, kot je interpretirala 
moderatorka kulturnega do-
godka Lučka Černelič, z zgod-
bami likov in tistimi posebne-
ži, ki so zaznamovali okolico 
belokranjskega naselja Dob-
liče. Avtorica Ivana Vatovec 
si je pred petimi leti zamisli-
la, da bi na nek način obeleži-
la kraj, v katerem je preživljala 
otroštvo. Srečevanja s sokra-
jani njene generacije te sliko-
vite vasice so se pričela leta 
1988, do sedaj so jih zabele-
žili enajst. »Vsake toliko kdo 
za vedno izgine in ga ni več na 
naslednjem srečanju. V vsa-
kem kraju pa je kak posebnež, 
ki je vreden, da se njegov način 
življenja ohrani v pisani bese-
di,« je nizala misli pisateljica, 
ki je dodala, da so zgodbe na-
stajale po njenih spominih pa 
tudi po pripovedi bližnjih. »Vse 
te zgodbe dajejo mojemu nek-
danjemu kraju nek pečat.« 

Kot je še dejala, je bil delovni 
naslov zapisov »Doblički obra-
zi«, saj je hotela prvotno opiso-
vati samo ljudi. »Med pisanjem 
pa se mi je začelo dogajati vse 
mogoče, tako sem pripoved 

razpela do izvira Dobličice, saj 
ima v mojih spominih poseb-
no mesto, kajti tam smo se kot 
otroci poleti kopali. V zgodbe 
tako nisem vključila le ljudi, 
pač pa sem se vrnila v tisti del 
otroštva, ko smo se iz Banata, 
kamor sta šla starša takoj po 
vojni, preselili v Dobliče. Bilo 
je leta 1957, stara pa sem bila 
tri leta. Oče je bil sicer iz šta-
jerskih koncev, ampak se je v 
Dobličah tako dobro počutil, 
da je vedno govoril, kako je to 
najlepši kraj na svetu,« se je še 
spominjala Ivana, ki je dodala, 
da so od vseh oseb sedaj živi le 
še trije, saj so v lanskem letu 
umrli kar štirje. »Zato nisem 
čakala, da bi knjigo izdala pri 
kateri od založb, ampak sem se 
odločila za delno samozaložbo, 
da so zgodbe čim prej izšle in 
da še vsaj živeči preberejo vse-
bino. Vse zapisano zajema vse 

tisto, kar se me je skozi življe-
nje dotaknilo in ker prikazuje 
nek utrip, je kot odblesk neke-
ga časa,« so prisotni slišali av-
torico ter prisluhnili odlom-
kom iz knjige. 

Prisluhnili so tudi pevskim 
vložkom, ki so jih pod taktir-
ko zborovodje Aljaža Božiča 
pripravili pevci in pevke MePZ 
Franc Bogovič Dobova, pridru-
žila se jim je tudi Vatovčeva, ki 
je članica njihovega pevskega 
sestava. V pevsko-glasbenem 
duetu s pridihom Ivaninih pe-
smi sta dogodek obogatila še 
Elizabeta in Dragutin Kri-
žanić. Številni prisotni so av-
torici čestitali ob novem knji-
žnem otroku, nekaj zahvalnih 
besed je sodelujočim name-
nil še predsednik dobovskega 
društva Drago Iljaš. 
 M. Hrvatin

Ivana Vatovec (levo) in Lučka Černelič na predstavitvi knjige

NAROČILA:
ZALOŽBA NEVIODUNUM, 
Trg Matije Gubca 3, Krško
zalozba@posavje.info
040 302 809

Ivan Sterle: 
Kronika starega Krškega
format 165 x 235 mm
198 strani
trda, Italijanska vezava
cena 20 €

Ob ponatisu Sterletove Kroni-
ke starega Krškega in njegovih 
meščanov so se v uredniškem 
odboru, ki so ga sestavljali Dar-
ja Dobršek, Silvester Mavsar 
in urednica Polona Brenčič 
odločili, da knjigo obogati-
jo še z vsebino drobne Sterle-
tove brošure z naslovom Spo-
mini, ki je izšla leta 1977, ko 
je Krško praznovalo 500-letni-
co mestnih pravic. S tem je oh-
ranjena večina javno objavlje-
nih Sterletovih del, je povedala 
v predstavitvi knjige urednica 
Brenčičeva, razen nekaj satirič-
nih zapisov in verzov, ki so bili 
objavljeni v krških Pustnih no-
vicah, pri katerih je Sterle so-
deloval dve desetletji. Sterleto-
vo knjigo, kot je v nadaljevanju, 
med odlomki, ki jih je prebiral 
Ivan Mirt, in instrumentalnim 
programom, ki sta ga izvajala 
violinistka Nina Pirc in kitarist 
Miha Koretič, še dejala Bren-
čičeva, lahko v grobem razde-
limo na tri precej obsežne in 
vsebinske raznolike dele, v ka-
terih med drugim avtor opisu-
je svojo mladost, krške ulice, 
negotov čas 2. sv. vojne in po-
vojno obdobje z nizanjem zgo-
dovinskih podatkov: »Sterle 
je več kot očitno želel poznej-
šim rodovom zapustiti ogrom-
no količino informacij o lju-
deh, ki bi sicer bili že zdavnaj 
pozabljeni. Zato na zanimiv in 

Kronika starega Krškega in njegovih meščanov
KRŠKO – Od 16. junija je Krško bogatejše še za eno domoznansko knjižno delo. Tega dne je bil namreč pred krško knjižnico predstavljen ponatis knjige Kronika 
starega Krškega in njegovih  meščanov, ki jo je na 144 straneh formata spisal in jo leta 1980 izdal v samozaložbi Ivan Sterle (1913–1981) iz Krškega. 

zelo oseben način dopolnjuje 
že znane zgodovinske pogle-
de na preteklost mesta. Včasih 
se zdi, kot da bi želel izbrskati 
in postrgati iz svojega spomina 
vse in vsakogar, ki mu je tekom 
življenja stopil na pot, naj si bo 
v dobrem ali slabem. Kot go-
spodinja postrga še zadnje os-
tanke jezi iz posode, da nahrani 
otroke, tako  Sterle kot še nihče 
pred njim poteši našo radove-
dnost, ne toliko z zgodovinski-
mi podatki, pač pa s pripoved-
jo o medčloveških odnosih in 
pogosto prikritih poteh življe-
nja v lokalni skupnosti, v tem 
primeru pol tisočletja starega 
mesta Krško.«

Zbranim obiskovalcem, med 
katerimi so po številu izstopali 
sedanji, nekdanji občani ali ob-
čanke, katerih družinske kore-
nine segajo v mesto Krško, so 
zaželeli dobrodošlico direk-
torica knjižnice Urška Lob-
nikar Paunović, predsednica 
KS mesta Krško mag. Nataša 
Šerbec in krški župan mag. Mi-
ran Stanko. Slednji je dejal, da 
je narod, ki se sramuje ali po-
zablja na svojo zgodovino, ob-
sojen na to, da bo zgodovino 
ponavljal, zaradi česar osebno 
zelo ceni vsako pobudo  in pri-
dobitev, kot je Sterletova knji-
ga: »Pred nami je knjiga, ki je 
po videzu in vsebini lep izde-

lek. Prepričan sem, da vsakdo, 
ki jo bo bral, in če ima v krvi 
kar koli krškega, jo bo prebral z 
velikim zanimanjem.« Direkto-
rica Zavoda Neviodunum Ma-
ruša Mavsar je dejala, da je za-
ložba, ki deluje pri zavodu dve 
desetletji, izdala že skoraj 50 
knjig, ki jih povezuje ljubezen 
do naših krajev in ljudi, Posavk 
in Posavcev ter se zahvalila 
vodstvo Občine Krško in Kra-
jevni skupnosti mesta Krško 
za izkazan posluh in podporo 
pri odkupu knjig: »Za razgleda-
nost, za zavedanje o tem, da sa-
deži današnjega dne niso zras-
li brez drevesa preteklosti in da 
moramo znanje o tem ohraniti 
v trajnih pisnih virih.« 

Ponatis Sterletove knjige, ki 
jo je za tisk pripravil Matjaž 
Mirt, je bila pri zavodu že dol-
go načrtovana, med drugim 
je urednik Silvester Mavsar 
že leta 1990 uporabil odlom-
ke iz Sterletove knjige v anto-
logiji o Krškem z naslovom To 
majhno, a dolgo mesto. Pobu-
do za tokratni izid je dala kul-
turna ustvarjalka Darja Dobr-
šek, pri čemer sta jo podprli 
tudi Občina in KS mesta Kr-
ško, sorodniki Ivana Sterleta 
pa so podali soglasje. Maruša 
Mavsar je v zaključku svojega 
nagovora, ki je vidno ganil ob-
činstvo, med drugim poudari-
la, da ima izid tovrstne knjige 
v današnjih časih še večji po-

men kot kdaj prej: »Zato, da 
se spomnimo in opomnimo, 
kaj so dejansko bili težki časi. 
Da se spomnimo, kaj pomeni-
jo pogum, požrtvovalnost, so-
delovanje, dobri medsosedski 
odnosi, kako neprecenljivo 
je prijateljstvo in kaj pomeni 
stopiti skupaj za razvoj svo-
jega kraja.« V nadaljevanju je 
slavnostno podelila prva iz-
voda knjige Sterletovi hče-
ri Jožici in sinu Ivanu, nakar 
se je v imenu sorodstva vsem, 
ki so združili moči pri ureja-
nju in izdaji knjige, zahvalila 
še Sterletova vnukinja Lidi-
ja Buconič: »Šele smrt poka-
že, kdo smo bili. In po 40 letih 
je prišel čas, da njegova oseb-
na pripoved ponovno zaživi. 

Ivan Sterle ni imel akadem-
ske titule, vendar je svojo bo-
lečino in ljubezen do domače-
ga kraja pogumno prevajal v 
besede. Pisal je iz srca, ker je 
ljubil svoj rojstni kraj in nje-
gove ljudi. Bil je vizionar svo-
jega časa. V težkih življenjskih 
preizkušnjah je ohranil svoje 
dostojanstvo, vedrino in po-
gum. Minila so leta in svet, 
kakršnega je nekoč poznal moj 
ded, se je spremenil, kakor se 
spreminja svet, ki ga poznamo 
danes, a naj nam seme, ki ga 
je posejal, služi kot svetilnik, 
ki kaže pot k sočutju do sočlo-
veka, solidarnosti in grajenju 
skupnosti.«

 Bojana Mavsar

Prva izvoda knjige sta prejela Sterletova otroka, sin Ivan 
Sterle ml. ter hčerka Jožica Radič.

BREŽICE – 15. junija je na 
terasi pred Viteško dvora-
no Posavskega muzeja Bre-
žice potekala predstavitev 
pesniške zbirke Mojce Flor-
janič, članice KD Drugi oder. 
Slednja je pesniško zbirko 
»OSvetJe« izdala v začetku 
leta ob osebnem prazniku, 
50-letnici, a takrat razmere 
še niso dopuščale predstavi-
tve v živo.

Gre za pesniško zbirko zaseb-
ne narave, ki je nastajala v zad-
njem desetletju življenja Moj-
ce Florjanič in se osredotoča 
na njeno osebno zgodovino. 
V njej razkriva zgodbe, ki so 
zaznamovale njeno življenjsko 
pot, vzpone in padce, izgube in 
osebno rast. Prijeten večer po-
ezije in glasbe so interpretirali 
Mateja Bogovič Fifnja, Alen-
ka Mokrovič Pogačar, Silvi-
ja Komočar, Vesna Smrekar, 
Lea Zagmajster Jovanović, 
Goran Miljanović, Adrijana 
Jelen, Petra Uršič Novaković 
in Robert Petan. Slišali smo 
lahko skrbno izbrane besede 
o avtorici iz uvodnikov zbirke, 
ki sta ju zapisala Staša Krstić 
Florjanič in Matej Filipčič ter 
nekaj prebranih in uglasbenih 
pesmi iz zbirke, med drugim je 
avtorica prebrala tudi pesem 
Hčeri, ki se je še posebej dotak-
nila src navzočih. Za ilustraci-
je v zbirki je poskrbela Kse-
niia Panteleeva, katere delo 
je nastalo na sotočju osebne-

»Osvetje sem jaz, Mojca«

ga raziskovanja in meditacij o 
vsakodnevnih tematikah spre-
memb, okolja in identitete. 
Kombinirana uporaba črnila 
in digitalne umetnosti, ki izvi-
ra iz njenega intimnega opazo-
vanja človeškega vsakdana, de-
luje kot temelj predstavljenega 
umetniškega razmišljanja. 

Florjaničeva je, preden se je 
zahvalila vsem, ki so kakor 
koli pripomogli k nastanku 
zbirke, in interpretom njene 
poezije, med drugim še pove-
dala: »Osvetje sem jaz, Mojca. 
V vseh svojih izkušnjah, zgod-
bah, barvah, odtenkih, doži-
vljanjih in fantazijah, v vseh 
svojih čutenjih in občutenjih, 
v ljubezni, tisti ljubezni, ki jo 
poganja želja, želja po imeti 
brez cene in brez strahu pred 
izgubo. Brez misli na davek, ki 

ga ta prinaša, a z neobvladlji-
vo strastjo po doseganju vedno 
izmuzljivega predmeta požele-
nja. Mojca v bolečini, doživlja-
nju in izgubah, izgubah sebe ali 
drugih, padcev in ponovnih is-
kanj, prebolevanj. Tistih, ki so 
še tukaj in sem jih izgubila na 
poti življenja, ali najhujših iz-
gub ljudi, ki sem jih imela rada 
in jih še vedno intenzivno po-
grešam ter jih žal ne bom mog-
la več nikoli objeti. In osvetje 
je prav takšno razmišljanje. 
/.../ Osvetje ni nastalo samo 
od sebe in zaradi sebe. Nasta-
lo je skozi leta, v katerih so me 
obkrožali ljudje, brez katerih 
danes ne bi bila oseba, kakršna 
sem, in moje osvetje ne bi bilo 
takšno, kakršnega smo vam 
danes predstavili in jim je tudi 
posvečeno.«
 R. Retelj

Miljanovićeva zahvala Florjaničevi v imenu KD Drugi oder

Ivanine zgodbe ljudi iz otroštva


