
KONJEM BLAGOSLOV, LASTNIKOM ZAHVALA – V junijskih dneh poleg krške in bistriške občine 
praznujejo tudi številne posavske krajevne skupnosti, med njimi tudi tista, ki je nastala na ruševinah 
antičnega Neviodunuma – KS Krško polje. Njihovo praznovanje se je pričelo minulo nedeljo s sveto 
mašo v cerkvi sv. Janeza Krstnika na Drnovem, po njej pa je na trgu potekal že tradicionalni, 23. 
blagoslov konj, na katerega so rejci iz številnih okoliških krajev pripeljali 18 konj, 14 jezdecev in dve 
vpregi. Konje je blagoslovil leskovški župnik Ludvik Žagar, ki se je lastnikom, med njimi tudi skupinici 
na fotografiji, zahvalil za skrb za te plemenite živali.  P. P., foto: Matjaž Mirt
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Osrednja proslava bo v Sevnici
SEVNICA – Ob dnevu državnosti, ki ga obeležujemo 25. juni-
ja, bo na predvečer praznika v parku sevniškega gradu (v pri-
meru dežja v Kulturni dvorani Sevnica) potekala osrednja po-
savska proslava. Slavnostni govornik bo župan Občine Radeče 
Tomaž Režun, zbrane bo nagovoril tudi sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk, v spremljevalnem kulturnem programu bodo na-
stopili članice in člani KD Godba Sevnica z gostjo Nuško Draš-
ček. Istočasno bo na arkadnem dvorišču Galerije Božidar Jakac 
potekal tradicionalni promenadni koncert Pihalnega orkestra 
Kostanjevica na Krki z osrednjo občinsko prireditvijo. Gostja 
večera bo Nina Strnad, slavnostni govornik pa novinar Martin 
Luzar. Na dan praznika bo potekalo na Planini nad Podbočjem 
tradicionalno družinsko srečanje, v cerkvi sv. Roka v Brežicah 
pa slovesnost z mašo za domovino, 27. junija bo pri spomeni-
ku v Rigoncah spominska slovesnost s položitvijo venca. Pra-
zniku smo posvetili strani 25 in 26.  S. R.

AKTUALNO
Uresničil se je 25-letni 
sen krških knjižničarjev

Knjižnice že dolgo niso več tradicionalne izposoje-
valnice knjižničnega gradiva, ampak so s svojim raz-
nolikim in razvojno naravnanim delovanjem postale 
informacijska in neformalna izobraževalna središ-
ča, osrednje občinske kulturne institucije in osre-
dnja krajevna središča branja. To velja tudi za Val-
vasorjevo knjižnico Krško, ki je v ta namen pridobila 
nove prostore. 

Stran 3

Šempeter praznuje
Z jutrišnjo slavnostno sejo, sobotnim pestrim do-
gajanjem in nedeljskim Petrovim sejmom najmanj-
ša posavska občina Bistrica ob Sotli obeležuje svoj 
občinski praznik. Na straneh, namenjenih šempetr-
skemu prazniku, so poleg voščil objavljeni župano-
ve besede, seznam prireditev, občinski nagrajen-
ci in zgodba mlade glasbenice iz bistriških koncev.

Strani 21–23
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Včeraj, 22. junija, se je prvič po dob-
rih dveh mesecih na redni seji sestal kostanjeviški občinski svet. 
Na dnevnem redu je med drugim sklep o določitvi cene progra-
mov v vrtcu Plavček pri kostanjeviški šoli, ki bodo v novem šol-
skem letu (odvisno od starostne skupine) višje za od dobrih treh 
do slabih enajstih odstotkov. Obravnavali bodo tudi sklep o ceni 
socialnovarstvene storitve Pomoč na domu, ki bo od 1. julija da-
lje, če bo potrjena, dražja za skoraj 13 %. Pred svetniki je tudi no-
velacija investicijske dokumentacije za obnovo lesenega mostu 
na južni strani otoka, katere vrednost se s 580 zvišuje na 588 ti-
sočakov. Omenimo še sklep o podelitvi letošnjih občinskih pri-
znanj: za kostanjeviški zlatnik sta predlagana Melita Skušek in 
Franc Štokar, za kostanjeviški srebrnik Ervin Felicijan, za sre-
brno plaketo pa Odbojkarski klub Kostanjevica na Krki.  P. P.

Podražitev vrtca in pomoči na 
domu, potrditev nagrajencev

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika (št, 12, 9. 6. 2022) 
smo v članku o poslovanju posavskega gospodarstva v letu 
2021 (Lanske številke so rekordne) pri zadrugah pomotoma 
navedli napačen podatek o neto čisti izgubi zadrug v letu 2021 
in neto čistem dobičku v letu 2020. Številke zneskov so pravil-
ne, napačna pa je bila navedba denarnih enot, in sicer so imele 
posavske zadruge v letu 2021 28 tisoč evrov neto čiste izgu-
be, v letu 2020 pa so imele 54 tisoč evrov neto čistega dobič-
ka (torej ne milijonov). Za neljubo napako se opravičujemo. 
 Ur.

Zbranim županom petih občin 
in podžupanu Občine Kosta-
njevica na Krki, ki je nadome-
ščal odsotnega župana Ladka 
Petretiča, je projekte rekon-
strukcije najstarejše zgradbe 
bolnišnice ter dveh novogra-
denj k bolnišnici predstavil 
predstavnik Splošne bolni-
šnice Brežice Rok Škvarč. In-
vesticija, ocenjena na 14 mio 
evrov, zajema rekonstrukcijo 
objekta A (najstarejši del bol-
nišnice), novogradnjo stavbe F 
in izgradnjo prizidka k obsto-
ječemu urgentnemu centru. 
Objekt F se bo razprostiral na 
3.200 m2 neto površin. V kle-
ti objekta so predvideni ser-
visni prostori, garderobe za 
zaposlene, prostori za vzdrže-
valce in hrambo različne opre-
me in dokumentacije. Pritličje 
bo namenjeno ginekološko-
-porodnemu oddelku. V treh 
enoposteljnih, devetih dvopos-
teljnih in eni štiriposteljni sobi 
je predvidenih skupno 25 po-
stelj, v sobe pa bodo umeščeni 
tudi sanitarni prostori. Na od-
delku se bo nahajala tudi po-
rodna soba, mala operacijska 

Svet regije o investicijah v brežiški bolnišnici
KRŠKO – Svet regije Posavje se je 16. junija sestal na 102. redni seji ter se med drugim seznanil s projektom rekonstrukcije in dograditve Splošne bolnišnice Bre-
žice in obravnaval njeno za financiranje izdelave projektne dokumentacije s strani občin. 

dvorana za nujne posege, CTG 
soba z rekviziti za alternativni 
porod, prostor za zdravila, sobi 
za dežurnega zdravnika in de-
žurno sestro ter ostali prosto-
ri za izvajanje ginekološke de-
javnosti. V prvem nadstropju 
objekta F je predviden interni 
oddelek s 26 posteljami v eno- 
in dvoposteljnih sobah s pri-
padajočimi sanitarijami, pro-
stori za dežurno zdravstveno 
osebje, soba za sestanke, pros-
tor za obiske, ordinacija za od-
delčne posege idr. Na oddelku 
bo po potrebi možno vzposta-
viti tudi rdečo cono v prime-

ru pojava nalezljivih bolezni. 
Prostori v drugem nadstropju 
bodo namenjeni fizioterapi-
ji, kardiološki rehabilitaciji, za 
ORL ter nevrološko ambulan-
to in pedikuro. Etaže v novo-
gradnji objekta F bodo preko 
povezovalnega hodnika pove-
zane z objektom B (sedaj in-
terna 2), preko katerega bo 
omogočen dostop do rentge-
na, laboratorija ter CIT. Pro-
jekt investicije zajema tudi iz-
gradnjo prizidka k urgenci, ki 
bi s 125 m2 neto površin služil 
za sivo in rdečo cono za paci-
ente z okužbo ali sumom okuž-
be, po preveritvi njihovega sta-
nja pa bodo ti v nadaljevanju 
sprejeti na interni oddelek. V 
primeru objekta A, gre za re-
konstrukcijo obstoječega pri-
tličja (sedaj kirurški oddelek) 
ter ureditev 1. nadstropja v 
objektu. Polovica pritličja bo 
namenjena negovalni bolni-
šnici oz. ureditvi bolniških sob 
s skupno 50 posteljami in ko-
palnicami, v preostalem delu 
pritličja pa se bo še vedno na-
hajal kirurški oddelek, med-
tem ko je prvotni kirurški od-
delek predviden za preselitev 

v trakt, kjer je sedaj umešče-
na ginekologija. V nadstropju 
objekta A (sedaj negovalni in 
interni oddelek) je predvide-
na ureditev sob bolnišničnega 
oddelka in za podaljšano bol-
nišnično zdravljenje. 

Občine zaprošene k 
financiranju dokumentacije

V letu 2021 je bila že izdelana 
idejna zasnova projekta, ki ga 
je v višini 30.000 evrov finan-
cirala Občina Brežice, medtem 
ko naj bi preostalo potrebno 
dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, kot je 
predlagal Škvarč v imenu bol-
nišnice, v višini 172.000 evrov 
financirale posavske občine. 
Četudi so si bili župani enot-
ni, da sta dograditev in obnova 
bolnišnice potrebna, pa so se 
njihova mnenja nekoliko raz-
hajala okoli kritja celotnega 
stroška izdelave dokumentaci-
je, saj so občine ustanoviteljice 
zdravstvenih javnih zavodov 
na primarni ravni, medtem ko 
je za mrežo bolnišnic pristoj-
no resorno zdravstveno mi-
nistrstvo. Zato so bili mne-

Po besedah vodje oddelka za 
prostor mag. Urške Klenov-
šek se na območju zahodno od 
Ulice Alenke Gerlovič načrtuje-
jo enodružinske stanovanjske 
stavbe, ki bodo skupaj z dru-
gimi območji, ki so namenjena 
stanovanjski gradnji, v prihod-
njih letih omogočila približno 
250 novih stanovanjskih enot. 
Z določbami OPPN se dopušča 
svobodnejše umeščanje in so-
dobnejše oblikovanje stano-
vanjskih objektov. Vsebinsko je 
OPPN predstavila Petra Žarn 
iz Savaprojekta. Kot je omenila, 
je bilo območje ob Cesti svobo-
de že leta 2010, ko je bil spre-
jet veljavni OPPN, ki so ga zdaj 
dopolnili, namenjeno individu-
alni in večstanovanjski gradnji. 
S spremembo OPPN se spre-

V Brežicah bo nova soseska
BREŽICE – Brežiški občinski svet se je 20. junija na 23. seji seznanil z načrti izgradnje drugega bloka JEK 2 
in odlagališča NSRAO, poleg tega je sprejel spremenjen in dopolnjen odlok o OPPN ob Cesti svobode, kjer 
so načrtovani stanovanjske hiše in dva večstanovanjska objekta. Nastale bodo nove bivalne kapacitete za 
približno 50 družin.

minjajo posamezni pogoji gle-
de umeščanja objektov v pros-
tor. V severnem in osrednjem 
delu območja je predlaganih 
23 gradbenih parcel za indi-
vidualno stanovanjsko grad-
njo (velikost parcele je približ-
no 700 m2), medtem ko je južni 
del med Ulico Alenke Gerlovič 
in Pleteršnikovo ulico name-
njen večstanovanjski gradnji. 
Predmet sprememb in dopol-
nitev OPPN je tudi novelacija 
z vidika novih projektnih re-
šitev za ureditev križišča Ple-
teršnikove ulice in Ulice Alenke 
Gerlovič ter križišča Finžgarje-
ve ulice in Ulice Alenke Gerlo-
vič (jugozahodno od ’Breži-
čanke’). V razpravi je Miran 
Omerzel (SLS) izpostavil, da 
bi bilo mogoče bolje zaradi še 

več prometa v prej omenjenem 
prvem križišču urediti kroži-
šče, a je Klenovšek odvrnila, da 
so strokovnjaki iz Savaprojekta 
ugotovili, da je križišče pregle-
dno iz vseh treh smeri in zato 
tudi ustrezno. 

Svetniki razpravljali  
tudi o JEK 2

V imenu GEN energije sta na-
črte o drugem bloku nuklear-
ke prišla predstavit general-
ni direktor Blaž Košorok in 
vodja tehničnega sektorja dr. 
Bruno Glaser, o zagotavlja-
nju sredstev in načrtih odla-
gališča nizko in srednje radi-
oaktivnih odpadkov (NSRAO) 
pa sta spregovorili direktorica 
Sklada NEK mag. Darija Štra-
us Trunk in v. d. direktorice 
Agencije za radioaktivne od-
padke (ARAO) Petra Grajžl. 
Svetniki so imeli tudi možnost 
zastavljanja vprašanj odgovor-
nim in podaje mnenj. Stane 
Tomše (Neodvisni) je izposta-
vil, da je treba pri načrtovanju 
takšnega pomembnega objek-
ta, kot je JEK 2, zaradi njegove 
neposredne bližine kot ena-
kovrednega sogovornika upo-
števati tudi občino Brežice, saj 
se je po njegovem v preteklosti 
že večkrat izkazalo, da je bila 
pri kakšnih pomembnih za-
devah kar nekoliko potisnje-
na na rob oz. prikrajšana (npr. 
pri višini prejema sredstev za-
radi omejene rabe prostora). 

Matijo Kolariča (SD) je zani-
malo, ali bi bilo možno odveč-
no energijo, ki se pojavlja pri 
razgradnji jedrskih celic, upo-
rabiti za ogrevanje stanovanj-
skih objektov v okolici, in kako 
je z zanesljivostjo dobave jedr-
skega goriva. Tatjana Močan 
(SDS) je želela izvedeti, zakaj 
so na tako majhnem območju 
predvideni tako JEK 2, odlaga-
lišče NSRAO in Sinteza 2 Krki-
nega obrata ter kako je s pre-
sojo prevlade javne koristi nad 
koristjo narave v primeru dru-
gega bloka. Po besedah Jure-
ta Pezdirca (Lista Sonce) gre 
pri umeščanju drugega bloka 
za degradacijo okolja, zato je 
po njegovem na mestu vpraša-
nje, kaj in na kakšen način bo 
država Slovenija povrnila oko-
lju. Vprašanje Ferda Pinteriča 
(Lista Sonce) se je glasilo: »Ali 
bo JEK 2 samo slovenska elek-
trarna ali bo spet konglomerat 
z nekom? Kajti vemo, da ape-
titi Hrvaške so, da bi bila spet 
zraven pri investiciji.« Dodal je, 
da bi morala Slovenija pri tem 
imeti zelo jasno vizijo oz. stra-
tegijo. Župan Ivan Molan je kar 
malce provokativno vprašal, 
kako bodo odgovorni prepri-
čali ljudi, da bomo po izgradnji 
JEK 2 na eni strani veliko bolj 
samooskrbni z elektriko, kar 
naj bi imelo tudi ugoden vpliv 
na gospodarstvo, če pa bomo 
na drugi strani še naprej kupo-
vali elektriko po evropskih tr-
žnih cenah. Rok Retelj

nja, da bi bilo smotrno, da bi 
se financiranje priprave pot-
rebne dokumentacije razde-
lilo med bolnišnico in občine 
v razmerju 50:50, s tem, da bi 
posamezne občine financira-
le kritje stroškov po razdelil-
nem ključu glede na število 
pacientov iz posamezne obči-
ne, ki so jih zdravstveno oskr-
beli v brežiški bolnišnici, saj, 
denimo, občani občine Rade-
če v večji meri gravitirajo v tr-
boveljsko in celjsko bolnišnico 
kot v brežiško. Poleg tega je bil 
podan predlog, da jih še pred 
sprejemom končne odločit-
ve vodstvo SB Brežice sezna-
ni tudi z rezultati poslovanja. 
V bolnišnici sicer predvide-
vajo, da bodo uspeli gradbe-
no dovoljenje pridobiti še v 
tem letu.

URSZR preprečila 
mednarodno vajo

Direktorica RRA Posavje mag. 
Nataša Šerbec je člane sve-
ta na seji seznanila s poda-
nimi predlogi in komentarji 
vzhodne kohezijske regije na 
osnutek Programa evropske 

kohezijske politike v obdobju 
2021–2027, pod točko 'razno' 
pa je Gašper Janežič, regijski 
poveljnik gasilskih zvez v Po-
savju, prisotne seznanil z od-
povedjo načrtovane medna-
rodne vaje Sigurnost 2022, ki 
je bila s strani hrvaške Uprave 
za zašito in reševanje načrto-
vana v tem mesecu. Vaja, ki bi 
potekala na območju zagreb-
ške županije in tudi na obmo-
čju občine Brežice, bi bila na-
menjena preveritvi višine in 
globine zajema vode z letalom 
kanader na akumulacijskem 
jezeru HE Brežice, ki je edino 
na območju od Kočevja do Ha-
loz, ki omogoča zajem vode z 
letalom za gašenje v primeru 
izbruha večjega požara na ne-
dostopnem terenu. Žal vaje, za 
katero je sicer poveljnik Jane-
žič uspel pridobiti vso potreb-
no dokumentacijo in soglasja, 
ni odobrila Uprava RS za zaš-
čito in reševanje z ustno obra-
zložitvijo, da vaja ni bila načr-
tovana ob sprejemanju plana 
izvedbe gasilskih vaj v začetku 
letošnjega leta (!).  

 Bojana Mavsar

Rok Škvarč iz SB Brežice

KRŠKO – Občinski svet bo na za danes sklicani 33. seji pred-
vidoma potrdil zvišanje cene izvajanja socialnovarstvene 
storitve Pomoč družini na domu ter cen programov v vrtcih 
na območju mestne občine v šolskem letu 2022/23, obe-
nem pa tudi s tem povezana dodatna znižanja plačil staršev.

Po izračunih se naj bi cena storitve za uporabnika socialno-
varstvene storitve Pomoč na domu med delovniki sicer znižale 
za 20,80 %, to je z dosedanjih 6,44 na 5,10 €/uro, medtem ko se 
zvišujejo urne postavke za opravljeno delo oskrbovalcev ob ne-
deljah in praznikih. Cena urne postavke za opravljeno delo ob ne-
deljah bo višja za 40 %, in bo znašala 7,14 €/uro, ob praznikih pa 
za 50 %, to je 7,65 €/uro. Še vedno bodo uporabniki v primeru 
nezmožnosti plačevanja oproščeni plačila storitve oz. bodo lahko 
podali vlogo za znižanje višine plačila storitve. V občinskem pro-
računu je za financiranje storitve zagotovljenih 540.000 €, do-
datna sredstva bodo skušali zagotoviti s prerazporeditvami med 
drugimi proračunskimi postavkami socialnega varstva. 
Cene programov v vrtcih na območju mestne občine Krško se 
bodo z novim šolskim letom v povprečju zvišale: za otroke prve-
ga starostnega obdobja za 4,55 %, v kombiniranih oddelkih za 
8,61 %, v oddelkih 3–6 let za 4,8 %, v oddelkih 3–4 leta za 1,86 % 
in v razvojnih oddelkih za 1,89 %. Cene bodo višje predvsem na 
račun povišanja plač javnih uslužbencev in povišanja cen stro-
škov. V 71 oddelkov vrtcev naj bi bilo v novem šolskem letu vklju-
čenih dobrih 1200 predšolskih otrok. Tudi z novim šolskim le-
tom bodo v veljavi ostala dosedanja dodatna znižanja plačila 
programov, in sicer iz naslova nadomestila omejene rabe pros-
tora v višini 50 % ter popust pri plačilu razlike med ceno pro-
gramov in plačilu starša v višini 30 %. Za potrebe financiranja 
delovanja vrtca v Kerinovem Grmu bo Mestna občina zagotovi-
la 115.700 €. 
Občinski svetniki bodo na seji med drugim potrdili tudi drugi re-
balans proračuna za leto 2022, v katerem se skupna masa pri-
hodkov in odhodkov ne spreminja, pač pa bodo opravljene zgolj 
spremembe znotraj investicijskih odhodkov.  B. Mavsar

Krški vrtci bodo jeseni dražji
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Četudi je pred vrati za potrebe 
delovanja knjižnice še obnova 
kapucinskega samostana, ki je 
v dobršnem delu namenu knji-
žnice služil vse od leta 1988 
dalje, predstavlja novozgrajen 
prizidek knjižnice pomemben 
mejnik za Valvasorjevo knji-
žnico, mestno občino in celot-
no slovensko knjižničarstvo, je 
na otvoritveni slovesnosti de-
jala direktorica Urška Lobni-
kar Paunović. Po 15 letih so 
namreč pod isto streho ponov-
no združeni vsi izposoji knji-
žnega gradiva namenjeni od-
delki, saj so zaradi prostorske 
stiske morali leta 2007 prese-
liti oddelek za otroke do 15. 
leta starosti v dislociran objekt 
v mestu, z novimi svetlimi in 
zračnimi prostori pa bodo pri-
dobili na kakovosti počutja in 
storitev tako uporabniki knji-
žnice kot zaposleni: »V knji-
žnici boste lahko obiskovalci 
brali, se družili, študirali, raz-
iskovali, izmenjevali ideje in 
preživljali prosti čas. Poveča-
li smo dostopnost knjižnične-
ga gradiva, po katerem je sedaj 

iskanje lažje, širine med poli-
cami so takšne, da omogočajo 
dostop tudi gibalno oviranim 
osebam ali mamicam z vozički, 
ki svoje najmlajše lahko pre-
vijejo v posebnem prostoru. 
Naša nova pridobitev so tudi 
prenosne indukcijske zanke, s 
katerimi bo knjižnica bolj dos-
topna slabše slišečim.« Oblika 
prizidka spominja na tok reke 
Save, okna predstavljajo plat-
nice knjig, v objekt je umeščen 
atrij, ki ga je direktorica opisa-
la kot svetlobno in zeleno srce 
novih prostorov, pri čemer je 
poudarila, da so pri načrtova-
nju z arhitektko Vero Klepej 
Turnšek sledili zavedanju, da 
bo prizidek umeščen v spome-
niško zaščiteno območje.

Kar četrt stoletja prizadevanj 
za novo knjižnico

Aktivna prizadevanja za iz-
gradnjo knjižnice so poteka-
la kar 25 let, novogradnja pa 
je bila prvotno predvidena v 
soseščini nekdanje tehniške 
srednje šole, danes Fakultete 
za energetiko, je povedal žu-

Novi prostori mestne knjižnice
– nova pot do bralcev
KRŠKO – 9. junija sta direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Paunović in župan Mestne 
občine Krško mag. Miran Stanko predala namenu novozgrajen prizidek knjižnice, v kateri je 1600 m2  opre-
mljenih funkcionalnih površin domala v celoti namenjenih ljubiteljem pisane besede. 

pan Mestne občne Krško mag. 
Miran Stanko: »Naša knjižni-
ca je že skorajda stala na dru-
gem mestu in ne tukaj, pa se 
je nekoliko zapletlo in grad-
beno dovoljenje, ki smo ga že 
imeli, je propadlo. Zatem smo 
bili pred izzivom, da razmisli-

mo o njeni prostorski umesti-
tvi na novo, in mislim, da smo 
se dobro odločili. Če bi namreč 
prvi načrt umeščanja uspel, bi 
danes imeli težavo s samosta-
nom, ki je ena lepših stavb v 
starem mestnem jedru in bi ga 
nekdo moral vzdrževati. Zato 
je bila ideja, ki je nekako do-
zorela, da prizidek umestimo 
poleg samostana, zelo dobra. 
In da je z lepim parkom, ki nam 
ga je uspelo urediti, objekt lepa 
zaokrožena celota.« Župan je 
med drugim še dejal, da je bil 
pri tem pomemben tudi skle-
njen in realiziran dogovor s 
kapucinskim redom o odkupu 
samostana, parka in upravlja-
nja s kapucinsko knjižnico, 
kar obenem pomeni tudi ve-
liko čast za knjižnico, da lah-
ko upravlja z dragocenim zgo-
dovinskim gradivom. Vesna 
Horžen, predsednica Združe-
nja splošnih knjižnic Sloveni-
je, je ob tem dejala, da lokalna 
skupnost, ki ustvari kvalitetne 
knjižnične prostore, dokazuje 
svojo visoko raven prosvetlje-
nosti, saj na ta način sporoča, 
da se zaveda vpliva splošne 

knjižnice na lokalno kultu-
ro in identiteto, domišljijo in 
kreativnost, izobrazbo, branje 
in pismenost, socialno pove-
zanost in krepitev skupnosti, 
rabo prostega časa in upora-
bo informacij v vsakdanjem 
življenju ter krepi zaupanje v 
skupnost. »Splošna knjižni-
ca je v naši percepciji pravza-
prav najprej varuh in posre-
dovalec besede, vendar pa je v 
zadnjem času mnogo več. Pra-
vimo, da je splošna knjižnica 
srce lokalne skupnosti, dnev-
na soba mesta, tretji prostor, če 
sta prva dva dom in služba ali 
šola, socialno in kulturno sre-

dišče kraja, oziroma knjižni-
ca je vse to, kar povezuje. /.../ 
Danes, na ta prazničen dan, ko 
se ti prostori predajajo name-
nu, se z vami, spoštovani pred-
stavniki Mestne občine Krško, 
cenjene knjižničarke in knji-
žničarji ter spoštovani občani, 
veseli vsa Slovenija.« Čim bolj-
še delovne pogoje zaposlenim 
in čim boljše počutje uporab-
nikom v novih prostorih sta 
kolektivu in občanom zaželeli 
tudi Milena Bon, vodja Oddel-
ka svetovanja za splošne knji-
žnice pri Narodni univerzitetni 
knjižnici Slovenije, in nekdanja 
direktorica Valvasorjeve knji-
žnice Krško Ida Merhar, ki je 
ob tem na vodstvo mestne ob-

čine naslovila poziv, da v ob-
činskih proračunih zagotovi 
dovolj sredstev za nakup knji-
žnega in ostalega gradiva, saj 
bo lahko le na ta način sodob-
na knjižnica hodila v korak s 
časom in odgovarjala na pot-
rebe uporabnikov.

Otvoritveni trak na novozgra-
jenem objektu knjižnice sta 
prerezala župan mag. Miran 
Stanko in direktorica knjižni-
ce Urška Lobnikar Paunović, ki 
se je ob tem zahvalila tudi več 
kot 600 prostovoljno vključe-
nim občanom vseh generacij 
pri selitvi knjižničnega gradi-

va, saj je bilo tega iz samostana 
v prizidek z vzpostavljeno ve-
rigo ljudi fizično preseljenega 
kar okoli 39 ton, dodatne štiri 
tone gradiva pa so imeli upo-
rabniki v podaljšani hrambi na 
svojih domovih. Besede skozi 
otvoritveno slovesnost z vpog-
ledom v preteklost in priho-
dnost je prepletal Nik Škrlec, 
za glasbeno popestritev je pos-
krbel Pihalni orkester Krško z 
vokalistko Nino Berger, ki je 
ob njihovi spremljavi v uvodu 
zapela novo in sploh prvo hi-
mno Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško, ki jo je skomponiral krški 
glasbenik in že prekaljeni skla-
datelj Dejan Učakar.
 Bojana Mavsar

Urška Lobnikar Paunović in mag. Miran Stanko ob rezanju 
otvoritvenega traku (foto: A. K.)

Tako s številčno udeležbo pri selitvi knjižnega fonda kot zatem 
na otvoritvi so občani dokazali, da jim knjižnica predstavlja 
eno najbolj pomembnih javnih ustanov v mestu in mestni 
občini (foto: B. M.).

Udeleženci otvoritvene slovesnosti med ogledom novih prostorov knjižnice (foto: MO Krško)

KRŠKO – Krški občinski svetnik in kandidat za župana 
Mestne občine Krško na jesenskih lokalnih volitvah Dušan 
Šiško je v izjavi za javnost sporočil, da nepreklicno izstopa iz 
Komisije za spremljanje gradnje odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini v občini Krško.

»Spoštovani, minilo je sedem mesecev, kar me je župan mag. Mi-
ran Stanko imenoval za člana Komisije za spremljanje gradnje 
odlagališča NSRAO iz NE Krško. Danes obveščam župana, občin-
ski svet in vse občane, da nepreklicno izstopam iz imenovane ko-
misije, ker se v tem času ni sestala niti enkrat in ker sem 26. 5. 
2022 odstopil iz Občinskega sveta Mestne občine Krško,« je za-
pisal Dušan Šiško. Kot je v nadaljevanju pojasnil, je lanskoletno 
imenovanje v komisijo sprejel z zadovoljstvom, saj je kot posla-
nec v Državnem zboru vsa štiri leta nenehno opozarjal na nere-
šena vprašanja v zvezi z NE Krško, še posebno pa na več dese-
tletij trajajoče priprave na gradnjo trajnega odlagališča NSRAO. 
»Ker sem v letih 2009 in 2010 kot občinski svetnik sodeloval pri 
takrat zelo nujnem sprejemanju lokacije za odlagališče v Vrbini, 
me desetletje in več močno čudi, da ta problem ni bil rešen, med-
tem ko pa se že ves čas pripravlja projekt izgradnje JEK 2. Ravno 
zaradi počasnega reševanja je bila v aprilu 2014 imenovana Ko-
misija za spremljanje gradnje odlagališča NSRAO v Vrbini v ob-
čini Krško, ki naj bi po uspešnem zgledu Komisije za spremljanje 
izgradnje HE na spodnji Savi izboljšala komunikacijo med vsemi 
odgovornimi in javnostjo ter tako pospešila realizacijo projekta,« 
piše Šiško in nadaljuje: »Kljub temu da je projekt odlagališča (že 
nekaj časa) v zaključni fazi in tik pred izgradnjo, se komisija v 
zadnjih sedmih mesecih ni sestala niti enkrat. Pa tudi sicer je po 
moji oceni, ki sem jo izrekel tudi v občinskem svetu, bila ves čas 
preveč pasivna. Enega od razlogov za to vidim tudi v njeni sesta-
vi, predvsem pa v tem, da predsednik, najsi je še tak strokovnjak, 
ne prihaja iz Krškega ali Posavja.« Po njegovem mnenju bi mo-
ralo novo vodstvo občine bolj aktivno poseči v to problematiko, 
še preden daje kakršna koli soglasja za novo investicijo ali spre-
jema dokumentacijo za projekt JEK 2, ki ga sicer podpira, nujno 
je tudi takoj preučiti novo situacijo, ki je nastala ob informaci-
ji, da bodo Hrvati svoj del odpadkov odpeljali v Francijo, s čimer 
bo v elektrarni nastal prostor za slovenski del odpadkov. »Prav 
tako predlagam, da se v mestni občini Krško takoj ustanovi Ko-
misija za spremljanje priprav na gradnjo JEK 2, ki pa naj bo bolj 
sestavljena iz ljudi, ki jim ni vseeno, v kakšnem okolju živijo oni 
in bodo živeli njihovi potomci,« še dodaja Šiško.
 P. P.

Šiško za ustanovitev Komisije
za spremljanje priprav na JEK 2

SEVNICA – V včerajšnjem popoldnevu, 22. junija, je v sev-
niški kulturni dvorani potekala 32. redna seja tukajšnjega 
občinskega sveta. Osrednje točke so bile namenjene opre-
mljanju stavbnih zemljišč  za individualne stanovanjske po-
zidave.   

Občina Sevnica je v lanskem decembru na pobudo lastnika ze-
mljišč in investitorja začela s postopkom lokacijske preveritve za 
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi k 
enoti urejanja prostora v zaselku Krajna Brda. Na območju stav-
bnih zemljišč stoji gručasto razpotegnjena samotna kmetija, ki 
jo tvori pet objektov (najstarejši objekt je bil zgrajen leta 1900, 
najnovejša gradnja je iz leta 1987). Kmetija je glede na pogoje 
kmetovanja razvrščena v območje z omejenimi dejavniki, in si-
cer v gorsko območje. Obstoj in razvoj kmetije z 8,6 ha kmetijskih 
zemljišč in 9,5 ha gozda, katere primarna dejavnost je živinore-
ja, je v veliki meri pogojen s prenosom kmetije na naslednika, ki 
želi na območju kmetije, ki nima več prostih stavbnih zemljišč, 
postaviti stanovanjski objekt. Občinski odbor za okolje in pros-
tor je predlagal sprejem nove določitve obsega stavbnega zem-
ljišča po skrajšanem postopku.
Za potrebe širitve in razvoja svojih dejavnosti želijo pobudniki, 
ki so tudi investitorji in lastniki zemljišč, z novim predlogom od-
loka OPPN za del gospodarske cone v Dolenjem Boštanju zago-
toviti dodatne skladiščne in poslovne prostore, parkirišče za to-
vorna vozila s spremljajočimi objekti za servisiranje, pranje in 
vzdrževanje lastnega voznega parka ter pogoje za gradnjo sta-
novanjskih, poslovno-stanovanjskih in proizvodnih objektov za 
potrebe izvajanja storitev, trgovine, proizvodnje, skladiščenja, 
obrti in delavnic. Prostorski akt na območju opremljanja stavb-
nih zemljišč za individualne stanovanjske gradnje v Krmelju (gre 
za razgiban teren, pretežno porasel s travo, na severnem robu 
se začenja manjši gozd, stoji ob lokalni cesti Krmelj–Tržišče in 
je orientiran proti jugu) predvideva postavitev šestih stanovanj-
skih enot, in sicer dveh dvostanovanjskih in dveh enostanovanj-
skih. Svetnice in svetniki so razpravljali tudi o prostorskem aktu 
opremljanja stavbnih zemljišč na območju individualne stano-
vanjske pozidave Studenec – vzhod, kjer je predvidena gradnja 
dvanajstih stanovanjskih objektov (trije že stojijo, devet parcel 
je prostih). Glede na klasifikacijo vrst objektov je dovoljena grad-
nja eno- in dvostanovanjskih stavb ter ob njih tudi nekatere vrste 
pomožnih nestanovanjskih in gradbeno inženirskih objektov.
  S. Radi

Priložnosti za novogradnje
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SMRT POD VOZILOM – 17. 6. je v večernih urah moški v Novi 
Gori popravljal avtomobil, ki ga je podložil s kamnom. Ko je bil 
pod vozilom, je le-to zdrsnilo z nestabilnega podložka in stis-
nilo moškega. Kljub nudeni prvi pomoči je zaradi poškodb, ki 
jih je utrpel pod težo vozila, umrl na kraju nesreče.

NESREČE ZARADI PREVELIKE HITROSTI – 21. 6. je okoli 20. 
ure 57-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti med vožnjo 
po avtocestnem odseku med Drnovim in Čatežem izgubil ob-
last nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. V nesreči sta se 
poškodovali sopotnici v vozilu, stari 28 in 58 let. Prva je utr-
pela hude poškodbe, druga pa lažje. Obe so reševalci prepe-
ljali v bolnišnico. Dan pred tem so bila v popoldanskih urah 
v prometni nesreči pri Sp. Libni na odseku regionalne ceste 
Krško–Brežice v nesreči udeležena tri osebna vozila. Kot so 
ugotovili policisti, je nesrečo povzročil 36-letni voznik, ki za-
radi prehitre vožnje ni mogel pravočasno ustaviti svojega vo-
zila za vozili, ki sta se ustavili pred njim. V nesreči se je laž-
je poškodovala 34-letna voznica v nesreči udeleženega vozila. 
Policisti so povzročitelju zaradi kršitve izdali plačilni nalog. 

KOLESARKO ZBILO VOZILO – 11. 6. se je v nesreči pri Dobra-
vi poškodovala 51-letna kolesarka. Ta je med vožnjo s kolesom 
proti Kostanjevici na Krki želela zaviti levo v času, ko jo je od 
zadaj začela prehitevati 38-letna voznica osebnega avtomobila, 
ki je trčila vanjo. Kolesarko, ki naj bi utrpela poškodbe hrbte-
nice, so prepeljali v bolnišnico. 12. 6. se je na Velikih Malencah 
60-letni kolesar zvrnil v jarek, pri čemer je utrpel lažje poškod-
be. Očitno je bil kolesar dokaj trhlih nog, saj je imel ob preiz-
kusu alkoholiziranosti 0,79 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

VLOMILCI IN TATOVI NE POČIVAJO ... – V okolici Krškega je 
nekdo med 17. in 19. 6. s strehe objekta snel in odnesel odtočne 
cevi in žlebove. Lastnika je oškodoval za 200 €. V naselju Stu-
denec je v noči na 19. 6. neznanec skozi okno vlomil v stano-
vanjsko hišo in odtujil zlat nakit. 9. 6. so neznani storilci med 
dopoldansko odsotnostjo stanovalcev vlomili v hišo v Krmelju, 
pri temeljitem pregledu prostorov pa jo zapustili z okoli 2.000 
evrov denarja in zlatnine. Pred podražitvijo pogonskih goriv so 
13. 6. v kamnolomu Gunte neznanci iz delovnih strojev iztočili 
in si prisvojili kar okoli 600 litrov dizelskega goriva v vrednos-
ti okoli 1.000 evrov.   Zbrala: B. M.

Branko Štefanič, Podbočje: Spominjam se, 
kako smo se veselili tega, da smo postali sa-
mostojna država, saj tako, kot smo živeli, nis-
mo mogli več. Zato se mi to zdi pomemben pra-
znik, zlasti za tiste, ki smo to doživeli, mladini 
pa moramo starejši predati to sporočilo, da se 
bodo zavedali pomena tega praznika in znali ce-

niti to, da imamo kot majhen narod samostojno državo.

Boštjan Bajc, Krško: Mogoče smo ob osamo-
svojitvi pričakovali več od tega, kar smo zatem 
dobili ali se je izkristaliziralo čez leta do danes. 
Kljub temu pa menim, da se kot narod kar dob-
ro zavedamo, da smo si to, kar imamo, neodvi-
snost, v prvi vrsti pa svobodo, ki je neprecenlji-
va, izborili težko in prav je, da skrbimo, čuvamo 

pridobitve naše osamosvojitve in tudi pridobitve države.

Tanja Proselc, Mostec: Predvsem ga obeležu-
jemo z izobešanjem zastave. Pomena dneva dr-
žavnosti se po mojem mnenju premalo zave-
damo, še posebej to velja za mlajše generacije. 
Največji pokazatelj, da ljudje niso zavedni, kaj 
morajo storiti ob državnih praznikih, je ta, da 
ne izobesijo zastave. Osebno mi dan državnos-

ti precej pomeni, saj sem takrat še kot otrok čutila stisko staršev.

Barbara Flisek, Sevnica: Dan državnosti ni 
praznik z dolgo tradicijo in zdi se mi, da ga nis-
mo vajeni praznovati v smislu, kot praznujemo 
prvi maj, božič ali veliko noč. Gre bolj za prost 
dan in začetek šolskih počitnic, kot pa da bi v 25. 
juniju iskali vzrok za nastanek neodvisne in sa-
mostojne države. Marsikje na ta dan niti ne izo-

besijo slovenske zastave v znak praznovanja.

Še (vsi) vemo, kaj praznujemo?
Smo pred dnevom državnosti, ko se spominjamo osa-
mosvojitvenih dni v letu 1991. Ali in kako ga praznujete, 
smo vprašali naše tokratne sogovornike, pa tudi, ali se 
po njihovem mnenju dovolj zavedamo pomena tega praz-
nika, še zlasti v mlajših, v Sloveniji rojenih generacijah.

anketa

Jutri boste prejeli občinsko 
plaketo, vaše društvo pa de-
narno nagrado. Kaj vam to 
pomeni?
To je lepo priznanje ne samo 
za moje, ampak tudi za delo 
našega društva. Smo zelo ak-
tivni, trenutno nas je največ in 
smo verjetno kar najaktivnejši 
med vsemi društvi v kraju. Po-
hvaliti moram upravni odbor, 
ki je vedno pripravljen pri-
skočiti na pomoč in poprijeti 
za vsako delo. Trenutno nas je 
približno 70 v društvu in prav-
zaprav vsak doda svoj košček 
v društveni mozaik, pa ni po-
membno, za kaj gre.

Pet let ste na čelu Društva 
vinogradnikov in kletarjev 
Šempeter, v tem času ste ko-
renito nadgradili svoj pro-
gram. Kako ste si zastavili 
vodenje društva?
Prejšnji predsednik društva 
Jože Babič je bil tudi zelo ak-
tiven in če sprejmeš njegovo 
funkcijo, moraš biti še boljši, 
ne slabši. Čeprav je že v letih, 
nikoli ne bo izpustil nobenega 
sestanka ali akcije, razen bo-
lezni seveda. Ko sem postal 
predsednik, je bila ena mo-
jih prvih želja, da bi ponovno 
obudili Petrov sejem, ki smo 
ga včasih v Bistrici ob Sotli že 
imeli. Prvo leto smo postavili 
samo eno stojnico pri cerkvi, 
a se nam je zdelo, da moramo 
zadevo zastaviti veliko širše, 
tako da smo že naslednje leto 
dogodek organizirali na prizo-
rišču pri občinski stavbi, z več 
stojnicami in dogajanja, kot 
se za glavno dogajanje ob na-
šem občinskem in župnijskem 
prazniku tudi spodobi. Odloči-
li smo se, da bomo podelitev 
priznanj najboljšim salamar-
jem prestavili na petrovo, tako 
da zdaj podeljujemo priznanja 
tako za najboljša vina kot sala-
me. Prav tako smo zadnja leta 
začeli s postavljanjem klopot-
ca tudi v središču kraja. Vsa-
ko leto tako postavimo med 13 
in 15 klopotcev po vinogradih 
naših članov, zadnjega pa v sa-
mem središču Bistrice, kjer se 
potem pod kozolcem zberemo 
vsi člani društva in drugi ob-
čani. Tudi letos ga bomo pos-
tavili tik pred lovrenčevim v 
avgustu. V času mojega vode-
nja so se uredili tudi društveni 
prostori oz. Šempetrski hram, 
kjer lahko zdaj prirejamo raz-
lične dogodke, od ocenjevanj, 
degustacij do občnih zbo-
rov in raznih srečanj. Nabavi-
li smo tudi kar nekaj opreme, 
npr. žare, hladilnike itd. Obi-
skujemo tudi vse naše člane, 
ki praznujejo abrahama. Pred 
društvenim hramom imamo 
namen narediti še kozolček, 
pod katerim bomo postavili 
šank in staro prešo. Mogoče 
bi bilo v prihodnosti zanimivo 
postaviti še samopostrežno vi-
noteko, od dogodkov pa obu-

diti tudi prvo rez vinske trte 
ob godu sv. Vincencija v ja-
nuarju oz. ’vincekovo’, kot mu 
radi rečemo. Lahko bi naredi-
li še kaj več na področju sala-
mijade. Načrtov je torej še kar 
nekaj in upam, da se nam ures-
ničijo. Letos smo se s svojo po-
nudbo udeležili tudi svetovne-
ga prvenstva v reliju, ki je en 
dan potekal tudi čez Kumro-
vec, pa tudi drugače dobro so-
delujemo s hrvaškimi društvi, 

sosednjim bizeljskim ter dru-
gimi krajevnimi društvi, med 
katerimi naj izpostavim kul-
turno. Seveda nam gre vedno 
naproti tudi občina na čelu z 
županom, za kar se še posebej 
zahvaljujem.

Poznani ste kot iniciator 
različnih prireditev v kraju. 
Ste imeli prej občutek, da se 
je premalo dogajalo oz. kaj 
vas je spodbudilo k temu, da 
ste se samoiniciativno od-
ločili za izvedbo dogodkov, 
kot so Petrov sejem, kuhar-
sko tekmovanje na jožefovo, 
Hraščanski pohod?
Niti ne. Bolj se mi je zdelo po-
membno, da se obudijo neka-
teri običaji, ki so jih v preteklo-
sti že izvajali, predvsem mi je 
bilo škoda, da še naprej ne bi 
imeli Petrovega sejma, ki je za-
gotovo vrhunec praznovanja 
občinskega praznika. Gostilna 
Šempeter je ob godu. sv. Jožefa 
v marcu prirejala tekmovanje 
Jožeki kuhajo golaž, v zadnjih 
letih pa je organizacijo prev-
zelo naše društvo, tako da smo 
mu dali naziv ’kuhanje golaža 
pod kozolcem’. Vmes je malce 
zastalo delovanje turistične-
ga društva, a se zdaj z mladim 
vodstvom počasi spet prebu-
ja, tako da lahko računamo, da 
nam bo v prihodnosti poma-
galo pri organizaciji. Hraščan-
ski pohod je prav tako zrasel 

na mojem zelniku. Na šem-
petrskih vaških igrah je naša 
vas pred leti osvojila kar dva 
prehodna pokala, naše ženske 
pa so ob tej priložnosti žele-
le tudi kaj konkretnega speči. 
In sem se odločil, da organizi-
ram pohod, na koncu katerega 
bomo vse lahko tudi pojedli. 
Tako smo se do zdaj nekje od 
leta 2010 dalje vedno prvi vi-
kend po prvem maju odpravili 
na pohod po obrobju Hrastja, 

razen zadnji dve leti, ko ga je 
ustavila korona. Začnemo zgo-
daj popoldan pri Stadlerju na 
naslovu Hrastje 1, zraven čr-
palke, in končamo pri meni 
doma. Prehodimo tri, štiri ki-
lometre, pri vsaki drugi hiši je 
zagotovo kaj za pod zob, pri 
čisto vsaki pa postrežejo tudi 
s pijačo, na koncu pohoda ude-
ležence po navadi čaka pasulj. 
Pohoda se udeležijo seveda 
predvsem vaščani pa tudi ne-
kateri drugi občani in od dru-
god, saj domačini povabijo še 
svoje prijatelje in znance. Šte-
vilo pohodnikov je v povpre-
čju 70, kar je zelo lepa številka 
za našo majhno vas. Marsikdo 
se tudi spomni žal že pokojne-
ga Janeza Gustinčiča, ki je imel 
kočijo, s katero je na dan po-
hoda prevažal predvsem ot-
roke, kar je še dodatno po-
pestrilo dogodek. Letos ga še 
nismo uspeli izvesti, mogo-
če ga bomo za martinovo, če 
bodo dopuščale razmere.

Lani ste v Bistrici gostili od-
meven dogodek – Vinisov 
dan z meddruštvenim oce-
njevanjem vin. To je bila 
verjetno krona vašega in 
društvenega dela do zdaj, 
kajne? 
Lahko bi tako rekli. V Bistri-
co so prišli iz vseh vinorodnih 
okolišev v Sloveniji. Imeli smo 
kar 275 vzorcev vin v treh oce-

njevalnih skupinah. Šlo je za 
kar velik zalogaj za naše dru-
štvo, saj je bilo treba vse vzor-
ce najprej sprejeti in jih preš-
tevilčiti. Na dan Petrovega 
sejma, ko je bila tudi podelitev, 
je bilo aktivnih 40 članov na-
šega društva, ki so se resnično 
izkazali, za kar gredo posebne 
pohvale. Tudi obisk je bil zelo 
zadovoljiv, že zaradi samega 
dogajanja ob petrovem. Sicer 
je moja navada, da za vsako za-
bavo, sejem ipd. pridem v naš 
hram tudi že ob štirih zjutraj, 
ko je še mir, in vse že pripra-
vim pred prihodom ostalih, 
tako da potem samo še točim 
pijačo (smeh).

Kako je v današnjem času 
biti vinogradnik?
Tistim vinogradnikom, ki ima-
jo velik trg, gre še vedno dob-
ro. Sam obdelujem 12 tisoč trt 
na območju Hrastja in proda-
jam vino v refuzi, tako da se s 
tem ne ukvarjam preveč resno. 
Vendar če je človek z majhnim 
zadovoljen, potem nekako ste-
če. Problem nastopi, ko je tre-
ba vse delavce v vinogradu 
plačati. Pri nas v kraju glede 
tega ni težav, saj ljudje vedno 
pridejo pomagat, naj bosta to 
rezatev ali trgatev. Skozi leto 
jim potem na določene načine 
skušamo povrniti za njihovo 
pomoč. Življenje vinogradni-
kov predvsem v zadnjem času 
otežujejo naravne ujme, naj-
več toča in pozeba, dejanska 
škoda pa se lahko pozna šele 
čez kakšno leto ali dve. Vino-
gradništvo se kar krči, ni več 
veliko takšnih, ki se tega lote-
vajo z veseljem. Vedno več je 
tistih, ki vinograde raje pose-
kajo, kot pa da bi jih zasadili 
na novo. Tudi stroški so šli le-
tos sunkovito navzgor, pred-
vsem se to pozna pri škropi-
vih in gorivu. Delaš en dan v 
vinogradu in za sto evrov na-
polnjen tank ne zadostuje več. 
Če bo draginja trajala še nap-
rej, lahko vedno bolj razume-
mo tistega, ki si bo raje 200 
litrov vina kupil, kot da bi ga 
pridelal sam. 

Kaj bi bilo po vaše treba 
narediti, da bi to območje 
(Bistrica, Bizeljsko) dobi-
lo podoben status kot npr. 
Goriška Brda? Obstaja per-
spektiva za to?
Zagotovo obstaja, a bi morale 
zadruge biti malo bolj pošte-
ne, če se lahko tako izrazim. To 
pomeni plačati, da vinogradni-
ku tudi še kaj ostane. Če bodo 
npr. odkupovali grozdje po so-
lidni ceni, ne bodo imeli prave 
konkurence, saj bodo vsi vozi-
li k njim in posledično bodo še 
bolj tržili. Obstajati bi morale 
torej močne kleti, ki bi imele 
posluh do vseh vinogradni-
kov, zraven bi lahko tudi dr-
žava priskočila na pomoč kle-
tem in jih subvencionirala. Na 

Blaženko Černelč, predsednik Društva vinogradnikov in kletarjev Šempeter:

Blaženko Černelč

Podeželja ne zamenjam za mesto
BISTRICA OB SOTLI – Na jutrišnji slavnostni seji ob prazniku Občine Bistrica ob Sotli bo eden od nagrajen-
cev (vsi so predstavljeni na str. 22) tudi 57-letni Blaženko Černelč iz Hrastja ob Bistrici, ki je po izobrazbi 
elektroinštalater, a tako kot obvlada področje elektrike, mu je zelo blizu tudi pridelava vina, ne nazadnje 
je zadnja leta na čelu domačih vinogradnikov. Da je res dober vinar, pričajo tudi zlate medalje na ocenjeva-
njih, letos pa je prejel tudi zlato medaljo na državnem tekmovanju salamarjev.
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ta način bi se po mojem mne-
nju lahko tudi naše območje 
zelo dobro promoviralo in ne 
bi bilo vedno več zaraščenih 
vinogradov, kar opažam zad-
nje čase predvsem na obmo-
čju Virštanja. 

Kaj lahko poveste o življenju 
na podeželju in blizu meje? 
Kaj so prednosti in slabosti? 
Verjetno se tukaj ne da več 
živeti le od vinogradništva 
oz. kmetijstva, kot se je vča-
sih, ali pač?
Podeželja ne zamenjam za no-
beno mesto. Smo majhna ob-
čina, vsi se med seboj pozna-
mo, lahko rečem, da smo dobri 
krajani oz. občani, ki smo ved-
no pripravljeni priskočiti na 
pomoč drugemu. Ne da bi se 
hvalil, ampak v sosednjih ob-
činah ni takšne povezanosti 
in sloge kot v bistriški, to sem 
sam opazil, saj sem 23 let de-
lal na bencinskih črpalkah v 
Bistrici ob Sotli, Podčetrtku in 
Šmarju pri Jelšah. Kar se ob-
mejne občine tiče, nimam ne-
kih pripomb, razen mogoče, 
da bi bila policija kdaj malo 
bolj uvidevna z nami, doma-
čini, ki velikokrat prehajamo 
mejo. V Kumrovcu, ki je takoj 
na drugi strani, poznam tako 
rekoč vsakega prebivalca, saj 
smo se v prejšnji državi veliko 
družili in stkali nešteto prija-
teljstev. Na obeh straneh meje 
smo isti ljudje, tudi po govo-
rici se bistveno ne razlikuje-
mo, kar sploh ne čudi, saj je 
veliko Hrvatov k nam hodilo 
v šolo in tudi delalo v Slove-

niji. Kakšnemu predstavniku 
mlajše generacije bi na vpra-
šanje, ali se splača živeti v teh 
koncih, odgovoril, da če si želi 
biti dober z ljudmi, se povese-
liti in dobro deliti, mu bo tukaj 
vedno lepo. Od vinogradništva 
se da sicer še vedno živeti, do-
kaz so večji vinogradniki v na-
šem kraju, ki so tudi uspešni 
pri prodaji svojih pridelkov, a 
treba je imeti dovolj velik trg.

Kaj menite o razvoju Bistri-
ce ob Sotli? Pogrešate kaj 
posebnega?
Kraj se razvija, imamo tudi in-
dustrijo, kar je pohvalno. Po 
mojem mnenju bi bil lahko še 
kakšen industrijski obrat več, 
ki bi omogočal delovna mesta, 
predvsem pa se mi zdi, da bi 
lahko še marsikaj postorili na 
področju turistične ponudbe v 
občini, še posebej, če pogleda-
mo okoliške občine. Nekaj tu-
ristov je po zaslugi Hostla Gab-
ronka vedno v naši občini, pa 
tudi občasno gostujejo kakšne 
pevske skupine ali npr. prija-
teljska godba iz Nemčije, ki bo 
po nekaj letih ravno v teh dneh 
spet nastopila v Bistrici. To je 
tudi vedno priložnost za naše 
vinogradnike, da pripravijo 
degustacije. Pogrešam tudi še 
kakšna stanovanja za mlade 
družine, zato bi bilo priporo-
čljivo v kraju zgraditi še kak-
šen blok in stanovanja proda-
ti po sprejemljivih cenah. Tako 
bi v Bistrico prišlo živet še več 
ljudi pa tudi naša šola, ki je 
priznana daleč naokoli, bi na 
ta način pridobila še več otrok.

Kje se vidite glede regijske 
pripadnosti oz. kam naj bi 
po vašem Bistrica spadala?
Roko na srce se bolj vidim v 
savinjski oz. celjski regiji, saj 
smo bili včasih bolj poveza-
ni s tistimi konci, tudi uradne 
dokumente imamo prijavljene 
recimo na UE Šmarje pri Jel-
šah. Včasih do Brežic ali Kr-
škega ni bilo pravih povezav, 
zato smo gravitirali na savinj-
ske konce. Priznam, da bi imel 
na avtomobilu s težkim srcem 
krško tablico. Po drugi stra-
ni pa se danes uradne zade-
ve morda celo lažje uredijo v 
posavskih mestih, kar je seve-
da velik plus. Tako da bi se za 
savinjsko območje odločil iz-
ključno po srcu in ne zaradi 
česar koli drugega.

Kako še drugače preživljate 
dneve, ko niste v službi ali 
vinogradu?
Včlanjen sem še v Tomos tim 
Sokoli, kjer sem tudi ekonom, 
tako da na vsakem srečanju 
poskrbim za prehrano. Lahko 
omenim, da smo imeli letos že 
drugo leto zapored v Bistrici 
srečanje Tomosov, prišlo jih je 
skoraj 200, kar je po mojih in-
formacijah tudi slovenski re-
kord. Sicer pa smo se v zad-
njih letih z motorji odpravili 
tudi že vse do Zadra in Splita, 
lani smo obiskali Gorenjsko, 
letos pa Prekmurje. Poleti se 
za nekaj dni odpravimo tudi 
ob reko Kolpo. Ko želim za-
menjati okolje, pa se za kak vi-
kend z ženo odpeljeva na Krk. 
 Rok Retelj 

Še pred začetkom prireditve 
so predsednica sveta KS mag. 
Nataša Šerbec ter predstav-
niki borcev in izgnancev polo-
žili venec pred spomenikom v 
mestnem parku, nato pa je po-
vezovalka prireditve (scenarij 
zanjo je napisala Darja Dobr-
šek) Petra Rep Bunetič poz-
dravila zbrane krajanke in 
krajane, med njimi so bili tudi 
župan mag. Miran Stanko s so-
progo, poslanka v Državnem 
zboru Tamara Vonta, nekda-
nji poslanec Dušan Šiško in 
direktorica Valvasorjeve knji-
žnice Krško Urška Lobnikar 
Paunović. Slednja je v nago-
voru izpostavila sodelovanje 
knjižnice z lokalnim okoljem, 
ki jim je izdatno pomagalo 
tudi pri selitvi v nove prosto-
re, v katerih so tokrat postavi-
li na ogled razstavo Krško sko-
zi čas avtoric Darje Dobršek 
in Mateje Gačnik Miklavž. 
Predsednik Združenja borcev 
za vrednote narodnoosvobo-
dilnega boja Krško Anton Pet-
rovič je poudaril pomen prvih 
krških borcev, ki so na obmo-
čju Posavja zanetili upor pro-
ti okupatorju, ter na prispevek 
izgnancev k razvoju krške ob-
čine. Tudi župan Stanko je po-
udaril pomen ohranjanja spo-
mina na dogodke iz preteklosti, 
saj lahko zato danes svobodno 
živimo in ustvarjamo. Tako KS 
mesta Krško kot Mestna občina 

Cilj KS je, da iz individualizma zraste skupnost
KRŠKO – Po dveh letih zgolj virtualnega oz. okrnjenega praznovanja je 17. junija v krškem mestnem parku znova 'v živo' potekala osrednja proslava ob prazniku 
Krajevne skupnosti mesta Krško, ki je posvečen prvim padlim krškim borcem in vrnitvi izgnancev po 2. svetovni vojni.

Krško sta po njegovih besedah 
v minulem letu naredili veliko 
novega, med drugim tudi novo 
knjižnico v bližini. Izpostavil je 
še pomen združevalnosti in po-
vezovalnosti znotraj regije ter 
čestital letošnjim nagrajencem.

Osrednja govornica je bila 
predsednica sveta KS mesta 
Krško mag. Nataša Šerbec in 
se prav tako navezala na do-
godke iz preteklosti, ki se jih 
spominjajo ob prazniku. »Ko 
se spominjamo svojih uspehov 
in dosežkov, se moramo spom-
niti tistih ljudi, ki so nam utrli 
pot do današnjega dne: borcev, 
ki so se borili, in izgnancev, ki 
so se vrnili, naših prednikov, 
naših družin,« je dejala. Krško 
je bilo že od nekdaj stičišče 
Štajerske in Kranjske ter mes-
to številnih obrtnikov, razvoj 
mesta je pospešil prihod žele-
znice in industrije, za uspehi in 
razvojem pa so številni priza-
devni ljudje. Današnje življenje 
je drugačno, saj je naš vsakdan 
razpet med službo, popoldan-
skimi dejavnostmi otrok, na-
kupovanjem, domačimi opra-
vili ipd., zato smo podvrženi 
stresu, je dejala. »Cilj krajevne 
skupnosti je, da iz individua-
lizma zraste skupnost. Trudi-
mo se, da slišimo vaše predlo-
ge in pobude, slišimo pa tudi 
vaše pripombe in opombe. V 
imenu članov sveta KS mesta 

Krško upam, da smo vsaj malo 
pripomogli k zbliževanju in 
povezovanju, k olepšanju na-
šega kraja, rednega vzdrževa-
nja objektov KS, pomoči po-
sameznikom in skupinam ter 
skrbi za zdravje naših prebi-
valcev. Kvaliteto življenja me-
ščank in meščanov bomo do-
segli le z vašo pomočjo. Skupaj 
lahko gradimo skupnost, v ka-
teri bo življenje lepše. Vča-
sih štejejo že majhna dejanja, 
iskren nasmeh in iskrivi tre-
nutki,« je še povedala Šerbec. 

Nagrajenci zadnjih treh let

Pred podelitvijo letošnjih kra-
jevnih priznanj je predsednik 
Komisije za priznanja in odli-
kovanja Krajevne skupnosti 
mesta Krško Ivan Učanjšek 

spomnil tudi na nagrajence iz 
let 2020 in 2021, ki niso ime-
li priložnosti, da bi priznanja 
prejeli na takšni javni priredi-
tvi. Leta 2020 so bili to Bojan 
Dimc, Klavdija Mirt, Sestre 
frančiškanke na Resi, Ale-
ksander Švigelj – Grapak ti-
skarna in kartonaža Krško 
d.o.o. ter Društvo ledvičnih in 
dializnih bolnikov Krško, leta 
2021 pa Goran Rovan, Bar-
bara Smolej Fritz, Dejan Uča-
kar, Kamnoseštvo Jakša, gra-
nitika proizvodnja in storitve 
d.o.o., Edvin Fornazarič ter 
Združenje slovenskih katoli-
ških skavtinj in skavtov – po-
družnica Steg Krško 1.

Letošnji priznanji KS mesta 
Krško sta prejeli Silva Rosto-
har za dolgoletno in uspeš-

no delo na področju prosto-
voljstva, zlasti kot dolgoletna 
aktivna članica krajevne orga-
nizacije Rdečega Križa – desni 
breg, ter Zora Pevec za dolgo-
letno udejstvovanje na kultur-
nem področju. Priznanje s pla-
keto Krajevne skupnosti mesta 
Krško so prejeli Ferdinand Mi-
žigoj (v odsotnosti) za  dolgo-
letno in uspešno delo na po-
dročju sadjarstva in ohranjanja 
kmetijstva, Marcel Andlovic 
za dolgoletno in uspešno delo 
na področju tiskarstva ter dol-
goletna sodelavka Posavske-

ga obzornika Bojana Mavsar 
za dolgoletno in uspešno delo 
na področju kulturne dejavno-
sti in novinarstva. Slednja se 
je tudi zahvalila za priznanja v 
imenu vseh nagrajencev.

Kulturni program so izvajali re-
citatorki, učenki OŠ Jurija Dal-
matina Krško Hana Podgor-
šek in Pika Radej (recitirali 
sta Kajuhove pesmi, ker letos 
praznujemo 100 let njegove-
ga rojstva) pod mentorstvom 
Klavdije Bračun Volčanšek, 
vokalistka Anja Žabkar ob 
klaviaturski spremljavi Nike 
Tkalec ter Klara in Lovro z 
bandom. Uradnemu delu pri-
reditve je sledila pogostitev pri 
Valvasorjevi knjižnici, za kate-
ro so poskrbeli v Aktivu kmeč-
kih žena Sremič in Društvu vi-

nogradnikov Sremič, za glasbo 
pa je poskrbel Band Glasbene 
šole Krško pod mentorstvom 
Mihe Koretiča.

 Peter Pavlovič

Z leve: Ivan Učanjšek, lanski nagrajenec Edvin Fornazarič, 
Marcel Andlovic, Silva Rostohar, Bojana Mavsar, mag. Nataša 
Šerbec, Zora Pevec in župan mag. Miran Stanko

Med letošnjimi nagrajenci je tudi naša sodelavka Bojana 
Mavsar. »Svoje delo opravlja vestno in skrbno. Brez pomisle-
kov in z veseljem se odzove na povabilo društev, klubov in 
ostalih organizacij, poskrbi za bogat fotografski arhiv, o prire-
ditvah pa poroča strokovno in izčrpno. Širšo javnost obvešča 
o delu Sveta Mestne občine Krško, večjih dogodkih v Posav-
ju, njeni zapisi pa so vedno objektivni. Poseben prostor imajo 
pri Bojani kultura, kulturna dediščina in odnosi. Je redna obi-
skovalka kulturnih prireditev, s svojim poročanjem pa ohra-
nja tudi spomin na dogodke iz preteklosti in skrbi za ohranja-
nje kulturne dediščine. Svojih člankov se loti profesionalno, 
sploh ko piše o zgodovinski tematikah. Njeni najlepši zapisi 
pa so zapisi o odnosih, ki ganejo slehernega bralca,« so zapi-
sali v obrazložitvi. 
V uredništvu se zahvaljujemo predlagateljem in KS mesta Kr-
ško za izkazano pozornost naši kolegici.  

KRŠKO – 11. junija je dogo-
dek štirih organizacij – CPT 
Krško, Valvasorjeve knjižni-
ce Krško, JSKD OI Krško in 
Kulturnega doma Krško – 
odmeval preko meja krške-
ga mesta z glasnim otroškim 
smehom, prijetno glasbo in 
sproščenim druženjem dru-
žin.

Novoodprti prizidek Valvasor-
jeve knjižnice oziroma njen 
pravljični kotiček so takoj za-
sedli najmlajši, ki so prisluh-

nili pravljicam, starejši pa so 
si medtem z očitnim zanima-
njem ogledali knjižnico. Z ani-
macijami in delavnicami v 
parku so vzdušje gradili KDK 
– Grad Rajhenburg, Brainobra-
in Krško, Photobox Posavje, 
za sladkosti je poskrbela tudi 
delavnica izdelovanja čokola-
dnih lizik, ki jo je izvedla Čo-
koladnica Kunej, družine pa 
so se lahko okrepčale s po-
nudbo Pekarne Kruhek, Re-
set Brewery ter Vina Kunej. 
Okrasitev s pisanimi velikimi 

bonboni in lizikami je spomi-
njala na obeležitev 60. obletni-
ce blagovne znamke Imperial, 
ki jo je izvedlo društvo Pros-
tor vmes, otroci pa so prišli 
na račun tudi s pravimi slad-
karijami podjetja Šumi. Pove-
zovalka Klara Eva Kukovičič 
je na oder pospremila še ži-
vahno Romano Krajnčan, to-
pel poletni večer pa je proni-
cljivo zaključil kantavtor Adi 
Smolar. 

 M. Mavsar

Družine so z navdušenjem 
napolnile krški mestni park

Množico otrok je zabavala živahna Romana Krajnčan (foto: CPT Krško).
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Vodstvo Zdravstvenega doma 
Radeče je želelo pridobiti in-
formacijo o počutju zaposle-
nih na delovnem mestu in iz-
ziv raziskave zadovoljstva 
zaposlenih je kot vodja projek-
ta ’Great Place to Work’ spre-
jela Melita Malus Patačič. K 
sodelovanju je povabila vseh 
25 zaposlenih, ki so odgovar-
jali na različna vprašanja v an-

keti ter dali tudi predloge oz. 
pobude za izboljšave. Frank 
Hauser, direktor ustanove, ki 
se ukvarja z evalvacijo kultu-
re na delovnih mestih in oce-
njuje učinkovitost delodajal-
cev (to opravljajo v več kot sto 
državah in v več kot 100 tisoč 

Zdravnica in prostovoljka – ambasadorki srčnosti
RADEČE – 14. junija so v Domu kulture na slovesen način obeležili prejem mednarodnega certifikata ’Great Place to Work’, ki ga je prejel ZD Radeče po opravlje-
nih anketah o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu. Ob tem je ZD Radeče in Svet uporabnikov ZD Radeče podelil še zahvale posameznicam in posamezni-
kom ter dva naziva ’Ambasador srčnosti’ za dobro delo na področju skrbi in varovanja zdravja občank in občanov. 

organizacijah po vsem svetu), 
je v videonagovoru dejal, da je 
ZD Radeče prva zdravstvena 
ustanova v Sloveniji, ki je pre-
jela omenjeni mednarodni cer-
tifikat za kulturo odličnosti na 
delovnem mestu. »V preteklih 
dveh letih, ko smo se soočali z 
epidemijo širjenja koronavi-
rusa, so bila vrata zdravstve-
nega doma ves čas odprta. Po-
nosen sem na vodstvo in na 
vse zaposlene, da ste skrbe-
li za zdravje občank in obča-
nov v okviru danih možnosti 
in, prosim, nadaljujte z dobro 
prakso,« je med drugim dejal 
župan občine Radeče Tomaž 
Režun ter podelil certifikat 
vodji projekta v ZD Radeče Me-
liti Malus Patačič.

V nadaljevanju je sledila po-
delitev šestih zahval. Za us-
pešno koordinacijo pri izvaja-
nju ukrepov v času epidemije 
covid-19 sta zahvali prejela 
biv ši in sedanji poveljnik Šta-
ba Civilne zaščite Občine Ra-
deče Tomaž Knavs in mag. 
Matjaž Šušteršič. Za nese-
bično udejstvovanju pri or-
ganizaciji prvih posredoval-
cev je zahvalo prejel Matjaž 
Mikuž, za krepitev družbene 
odgovornosti in trajnostnega 
razvoja Gregor Novak, za dol-
goletno konstruktivno in stro-

kovno sodelovanje z ZD Rade-
če zdravnica Melita Zlatečan 
in upokojena socialna delav-
ka Ljubica Kresović Knap za 
proaktivno delovanje in pozi-
tivno energijo pri delu s sta-
rejšimi. Zahvale sta podelila 
predsednica Sveta ZD Radeče 
Jacinta Doberšek Mlakar in 
direktor zdravstvenega doma 
Franci Čeč.

Ambasadorki srčnosti

Strokovnjak za digitalno pre-
obrazbo slovenskega zdra-
vstvenega sistema in soustvar-
jalec platforme ekosistema za 
inovacije v zdravstvu ter član 
upravnega odbora združenja 
Europa Donna Slovenija Gre-

gor Cuzak je po predstavitvi 
novosti podelil naziv 'ambasa-
dorka srčnosti' ginekologinji 
Cvetki Skušek Fakin ter pro-
stovoljki in predsednici Sveta 
uporabnikov ZD Radeče Vesni 
Bregar za njun dolgoletni pri-
spevek pri varovanju in ohra-
njanju zdravja ter za delovanje 
v dobro sočloveka. »Nekoliko 
več kot dvajset let sem bila del 
kolektiva zdravstvene ustano-
ve, v kateri mi je bilo čast de-
lati, in počaščena sem, da sem 
prejemnica naziva, ki razkriva 
vse, kar so odlike dela v usta-
novi, v kateri sem se soočala 
z mnogimi življenjskimi zgod-
bami,« se je zahvalila zdravni-
ca Skušek Fakin, ki je opravlja-
la delo v ZD Radeče v manjšem 

obsegu, saj je bila zaposle-
na tudi v ZD Trbovlje. »Vesela 
sem, da živim v občini, kjer sta 
skrb za zdravje občank in ob-
čanov ter čut za sočloveka pri-
marna skrb. Hvala, ker ste pri 
tem prepoznali tudi moje pos-

lanstvo in naziv ambasadorka 
srčnosti sprejemam z globoko 
hvaležnostjo,« se je zahvalila 
Bregar, ki je tudi članica zdru-
ženja Europa Donna Slovenija. 

Z občinstvom je v zaključku 
prireditve delila del svoje ži-
vljenjske in športne zgodbe 
33-letna deskarka na snegu 
Gloria Kotnik, ki je pred dob-
rim letom dni postala tudi ma-
mica navihanemu malčku. 

Njena zgodba je zgodba o 
uspehih in padcih, o hudi izgo-
relosti v letu 2020, ki jo je pre-
magala ob pomoči družine in 
20 let trdega dela je »okrona-
la« na letošnjih zimskih olim-
pijskih igrah z osvojeno bro-

nasto medaljo v paralelnem 
veleslalomu. 

Spremljevalni kulturni pro-
gram sta oblikovala Mladinski 
pevski zbor OŠ Radeče pod 
vodstvom učitelja glasbe Nika 
Lovšeta in celjska dijaška glas-
bena skupina LPS (letošnji za-
stopniki Slovenije na izboru 
Eurosong). Za povezovanje je 
skrbela Doroteja Jazbec. 
 Smilja Radi

Mednarodno priznanje ’Gre-
at Place to Work’ je župan To-
maž Režun predal zaposleni 
v ZD Radeče in vodji projekta 
Meliti Malus Patačič.

Prejemniki zahval z direktorjem ZD Radeče Francijem Čečem 
in predsednico sveta doma Jacinto Doberšek Mlakar

Ambasadorki srčnosti Cvetka Fakin Skušek in Vesna Bregar s 
podeljevalcem priznanja Gregorjem Cuzakom

Ravnateljica VSŠ Brežice Her-
mina Vučajnk Šarić je v 
pozdravnem nagovoru med 
drugim povedala, da so sre-
čanje in dogodek želeli izves-
ti s ciljem, da dodatno poglo-
bijo vez z gospodarstvom, saj 
se 40 % študija izvaja kot iz-
obraževanje z delom v delov-
nem procesu. »Razširitev vezi 
z gospodarstvom vidimo tudi 
skozi izvajanje študijskega 
programa velnes, ki ga bomo 
pričeli izvajati v študijskem 
letu 2022/2023 in tako izob-
razili ustrezno delovno silo na 
tem delovnem področju. Sode-
lovanje s podjetji skozi oba štu-
dijska programa ekonomist in 
velnes vidimo kot veliko doda-
no vrednost v lokalnem okolju 
in širše,« je poudarila Vu čajnk 
Šarić. Na okrogli mizi, ki jo je 
moderirala Alenka Pečnik 
Kranjec, so sodelovali Tanja 
Bučar Gregorevčič in Nata-
ša Kežman (bo tudi preda-
vateljica v programu velnes), 
obe iz RRA Posavje, pomoč-
nica direktorja marketinga in 
prodaje v Termah Čatež Alen-
ka Mokrovič Pogačar, v. d. di-
rektorice ZPTM Brežice Katja 
Čanžar in izr. prof. dr. Marko 
Koščak s Fakultete za turizem 
Brežice. Za VSŠ Brežice je le-
tošnje leto prelomno, saj zač-

V velnesu vidijo priložnost
BREŽICE – 25. maja je Višja strokovna šola (VSŠ) Brežice kot del letnega srečanja z delodajalci lokalnega 
okolja organizirala okroglo mizo na temo »Prispevek velnesa k petzvezdičnemu turizmu v Posavju«. Na do-
godku so med drugim izpostavili, da program velnesa ustreza razvojnim strategijam turizma v naši regiji.

nejo z novim študijskim letom 
izvajati nov izobraževalni pro-
gram velnes. Le-ta predvsem 
za regijo Posavje ponuja kar 
nekaj izzivov in veliko razvoj-
nih možnosti. »Velnes je opre-
deljen kot celosten življenjski 
slog posameznika, ki mu po-
maga pri dobrem počutju, je 
proces osebnostne rasti po-
sameznika in njegova lastna 
odgovornost za ohranjanje 
zdravja. To zagotovo ustreza 
razvojnim strategijam turiz-
ma v Posavju, na drugi strani 
pa se v tem času srečujemo z 
nekaterimi nevarnostmi, zgo-
dila se je pandemija covida-19 
in posledično je močno upadel 
interes študentov in dijakov za 

šolanje na področju turizma in 
gostinstva, tako da se bo treba 
spopasti z določenimi izzivi in 
poiskati rešitve,« je na začetku 
dejala Pečnik Kranjec. 

Velnes del doživljajskega 
turizma

Mokrovič Pogačar je velnes 
označila kar kot način živ-
ljenja, česar se v Termah Ča-
tež po njenih besedah že ne-
kaj časa zavedajo in skušajo 
kot takšnega tudi ponujati 
svojim gostom. Kot je doda-
la, ne bo dovolj, da bodo izo-
braženi kadri znali samo vodi-
ti velnes centre, ampak bodo 
morali tudi nuditi kvalitetne 

storitve. Koščak je poudaril, 
da je velnes postal del doživ-
ljajskega turizma, ki mora te-
meljiti tudi na trajnostnem 
razvoju. »Pomembno je, da 
mladim ljudem sporočamo, 
da je velnes velika priložnost 
za delo, sploh če vemo, da je 
v tem času kar veliko kvalite-
tne delovne sile odšlo,« je po-
udaril. Bučar Gregorevčič je 
omenila operacijo e-Gradovi 
Posavja, v sklopu katere so iz-
oblikovali petzvezdično oz. bu-
tično doživetje »Sedem veliča-
stnih«. Čanžar je dejala, da je 
v letu 2019 vzpostavljena pi-
sarna destinacijskega mene-
džmenta v Brežicah privedla 
do tega, da je destinacija Čatež 
in Brežice prejemnica celo pla-
tinastega znaka Slovenia Gre-
en. Predstavnik Skupnosti VSŠ 
Miha Zrimšek je podelil pri-
znanja Skupnosti VSŠ, ki so jih 
prejele diplomantka VSŠ Bre-
žice Irena Andolšek, ki se je 
uvrstila v polfinale izbora za 
najboljše diplomsko delo, in 
njena mentorica Metka Ga-
lič, Erika Kurspahić kot naj-
boljša mentorica praktičnega 
izobraževanja v letu 2021 ter 
Zorana Kodrič kot najbolj-
ša diplomantka VSŠ Brežice v 
preteklem študijskem letu.
 Rok Retelj

Sodelujoči na okrogli mizi z ravnateljico VSŠ Brežice (levo)

KRŠKO – 3. junija so se na občnem zboru sestali člani Kra-
jevne organizacije Društva izgnancev Slovenije (DIS) 1941–
1945 Krško. Nekdanji izgnanci, žrtve nacističnega in faši-
stičnega raznarodovanja in nasilja, si prizadevajo ohranjati 
spomine na obdobje izgona in opominjati generacije pred 
grozotami vojne.

Predsednik krške KO DIS Alojz 
Jelovšek je zbranim v dvora-
ni gasilskega doma PGD Krško 
povzel delovanje društva v pre-
teklih dveh letih, ki so ga krojili 
predvsem epidemiološki ukrepi. 
V letu 2019 so še uspeli izvesti 
več druženj članstva preko eno-
dnevnih izletov z ogledi posa-
meznih znamenitosti in spo-
minskih obeležij, med drugim 
muzeja na prizorišču enega naj-
hujših vojnih zločinov nemške-
ga okupatorja med 2. sv. vojno 
na slovenskih tleh v Frankolo-

vem. V večjem številu so se udeležili tudi slovesnosti ob dnevu 
slovenskih izgnancev 7. junija na gradu Rajhenburg, na kateri je 
bil slavnostni govornik tedanji predsednik vlade Marjan Šarec 
in istega meseca tudi slovesnosti na Bučki, kjer jim je spregovo-
ril tedanji predsednik Državnega zbora RS Milan Brglez. Po letu 
2019, v katerega so vstopili s 172 člani, leto pa zaključili z 11 čla-
ni manj, od tega jih je devet preminilo, je društveno življenje za-
mrlo. Člani KO so vzdrževali medsebojne stike predvsem preko 
telefonskih pogovorov, dopisnih sej in sledili obvestilom v časo-
pisu Vestnik, ki izhaja pri krovni organizaciji DIS, na katerega je 
naročena večina članstva. Kot je dejal predsednik  Jelovšek, upa-
jo, da se letos v jesenskem obdobju ne bosta ponovila scenarija 
preteklih dveh let, temveč da bodo razmere še naprej omogoča-
le normalno delovanje in negovanje dragocenih stikov med čla-
ni, saj je teh vedno manj, v začetku letošnjega leta zgolj 144, to 
je skoraj 30 manj kot v predkoronskem obdobju. Staranje član-
stva spremljajo že zdravstvene tegobe, zato nameravajo skupne 
izlete in druženja omejiti na bližnjo okolico oz. območje Posavja, 
s pogostitvijo bodo počastiti tudi člane društva, ki so v letu 2021 
in letošnjem letu dopolnili okrogle osebne jubileje. Lani je 80 ali 
90 let dopolnilo skupno 17 članov KO DIS Krško, letos pa 12, od 
tega bo ena članica dopolnila častitljivih 99 let.  B. Mavsar

DIS Krško: članstvo v upadu

Predsednik KO DIS 1941–
1945 Krško Alojz Jelovšek
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PODBOČJE – V Podbočju so 13. junija s krajšo slovesnostjo 
obeležili zaključek obnove t. i. ceste ob Mlinščici in odsek 
uradno predali namenu.

Makadamsko in ozko cesto ob potoku Mlinščica, ki je v preteklo-
sti poganjal več mlinskih koles, je celovita obnova Podbočja pred 
poldrugim desetletjem zaobšla, konec minulega leta pa se je po 
letih prizadevanj in čakanja obnova vendarle začela. Projekt, za 
katerega je Mestna občina Krško namenila okoli 411.000 evrov, 
je obsegal obnovo ceste v dolžini okoli 260 metrov, z minimal-
nimi odmiki na celotni trasi je bilo vozišče razširjeno na 4,5 me-
tra, v enem delu tudi na pet metrov; gradnjo novega vodovoda 
na celotni trasi rekonstrukcije ceste, vključno z navezavami od-
cepov in hišnih priključkov; urejena je javna razsvetljava ter ka-
belska kanalizacija za širokopasovne povezave. Zgrajen je tudi 
manjši prepust čez potok Mlinščica in urejena struga potoka.
Predsednik sveta KS Podbočje Jani Barbič je na otvoritvi pouda-
ril, da ima projekt 'dolgo brado', saj so se zanj trudili leta in leta, 
a se je zatikalo pri zemljiškoknjižnih ureditvah, a je na koncu le 
uspel. Dodal je še, da je ob tej cesti tudi nekaj zazidljivih zemljišč, 
na katerih se bodo zgradile nove hiše in naselile nove mlade dru-
žine. Tudi krški župan mag. Miran Stanko je izrazil zadovoljstvo, 
da je obnova po tolikih letih vendarle izvedena. »Ulica je sedaj 
lepo urejena, upam, da bo privabila in omogočila življenje tudi 
novim družinam, mislim, da si bo marsikdo želel bivati tukaj,« 
je dejal ter se zahvalil vsem, ki so pripomogli k obnovi, pa tudi 
domačinom za potrpljenje. 
Otvoritveni trak je skupaj s Stankom in Barbičem prerezal najsta-
rejši krajan ceste ob Mlinščici, 85-letni Branko Štefanič, otvo-

ritveni dogodek, ki ga je pove-
zovala Simona Stipič, pa so 
polepšali nastopi Vokalne sku-
pine Mavrica in otrok, ki živi-
jo v tem delu Podbočja. Poseb-
no doživetje zanje je bila nato 
še vožnja po obnovljeni cesti s 
konjsko vprego, ki jo je pripe-
ljal Marjan Štefanič.
 P. Pavlovič

LESKOVEC VABI
Kres

Volovnik žari
četrtek, 23. junija 2022, ob 21. uri

Kje: Drnač

6. leskovška golažijada
(10 ekip – 10 okusov)

sobota, 25. junij 2022, ob 17. uri
Kje: Okrepčevalnica Arh Pepi

Vabljeni v Leskovec!
Čestitamo ob dnevu državnosti.

Svet KS Leskovec pri Krškem in predsednik Jože Olovec

Cesta ob Mlinščici končno urejena

Otvoritveni trak so prerezali Jani Barbič, Branko Štefanič in 
mag. Miran Stanko.

Predsednica sveta KS Dobova 
Branka Stergar je v svojem 
poročilu o dogajanju od lan-
skega do letošnjega praznika 
navedla, da je bila pomembna 
prelomnica za KS odhod tajni-
ka Branka Proselca v pokoj 
s koncem lanskega leta. V de-
cembru so v Dobovi na razo-
čaranje krajanov zaprli poslo-
valnico Pošte, je omenila in 
dodala, da so še vedno njihove 
pobožne želje, da bi svoja vra-
ta v Dobovi odprli lekarna in 
zdravstvena ambulanta ter da 
se v delu Dobove, ki še ni po-
krit z optičnim omrežjem, le-
-to zgradi. Med občinskimi in-
vesticijami v kraju je naštela 
dokončanje novega dobovske-
ga vrtca, izgradnjo parkirišča 
na lokaciji bivše Kovačičeve 
hiše, sanacijo dela Selske ces-
te in križišča z Ulico 1. maja ter 
največjo investicijo – izgradnjo 
kolesarske steze med Breži-
cami in Dobovo, ki še vedno 
poteka. Med izvedenimi ak-
tivnostmi je med drugim ome-
nila ureditev poti z razširitvijo, 
preplastitvijo asfaltne površi-
ne in ureditvijo bankin na za-
hodni strani pokopališča, »za 
kar smo ravno danes podali re-
klamacijo, kajti iz novega asfal-
ta že raste trava«. Med večjimi 
predvidenimi investicijami za 
leto 2022 je navedla tudi na-

Želijo si lekarno in ambulanto
DOBOVA – 7. junija, ko KS Dobova praznuje svoj krajevni praznik v spomin na srečno vrnitev izseljencev in 
izgnancev na domove, so le-tega obeležili s svečano sejo sveta KS Dobova, na kateri so bila podeljena pri-
znanja letošnjim trem krajevnim nagrajencem kot tudi najlepše urejeni večji in manjši vasi v KS.

daljnje raziskave, pridobivanje 
gradbenega dovoljenja in prip-
ravljalna dela za izdelavo par-
kirišč na lokaciji hiše Supančič.

Prejemniki priznanj KS Dobo-
va za leto 2022 so Branko Ba-
rišić-Jaman, Ivana Baškovič 
in Miro Kovačič. Branko Bari-
šić-Jaman prejme priznanje za 
dolgoletno in predano delo na 
športnem in društvenem po-
dročju. Bil je začetnik nogo-
metnih turnirjev v KS Dobova 
in nočnega turnirja v Dobovi, 
na katere je vabil najbolj zve-
neča imena klubov bivše Ju-
goslavije, kot so Robert Pro-
sinečki, Zvonimir Boban, 
Matjaž Kek in ostali. V Dobo-
vi se je leta 1978 pridružil ro-
kometnemu klubu, kjer ima še 
danes pomembne zadolžitve. 
Delo Ivane Baškovič, ki prejme 

priznanje za dolgoletno in pre-
dano delo na področju vzgoje 
in izobraževanja v Dobovi, je 
bilo poleg poučevanja vezano 
še na organizacijo in vodenje 
številnih dejavnosti, šol v nara-
vi, organizacij prireditev, sode-
lovala je tudi v mednarodnih 
raziskavah in bila leta 2010 
imenovana za ravnateljico do-
bovske šole. Funkcijo ravnate-
ljice je opravljala do 1. marca 
2022, ko je prepustila vodenje 
šole in se upokojila. Miro Kova-
čič, ki prejme priznanje za pre-
dano delo v TD Dobova in pro-
mocijo karnevalskih aktivnosti 
sekcije Fašjenk, je v TD Dobova 
včlanjen več kot 15 let, v man-
datnem obdobju 2022–2026 
je podpredsednik društva ter 
od leta 2019 predsednik sek-
cije Fašjenk. V teh letih je ved-
no sodeloval pri pripravah 

programov za pustne aktivno-
sti oz. prireditve Etno festiva-
la Fašjenk Dobova, je pobudnik 
in organizator Fašjenkove go-
lažijade v Dobovi itd.

Najlepše urejena Veliki Obrež 
in Rigonce

Tudi letos so v KS Dobova v 
okviru projekta Moja deže-
la, lepa in gostoljubna oce-
nili urejenost vasi. Priznanje 
TD Dobova v kategoriji več-
je vasi je prejel Veliki Obrež 
(zanj Jože Ogorelc), v kate-
goriji manjše vasi pa Rigonce 
(zanje Marjan Polovič). Bre-
žiški župan Ivan Molan, ki se 
je tudi udeležil svečane seje, 
je v nagovoru omenil tudi en 
krak projekta hidravličnih iz-
boljšav vodovodnega sistema 
v dobovski KS, ki je v teku, pa 
tudi širitev obrtne cone v Do-
bovi in Term Paradiso, kar je 
označil za veliko pridobitev za 
sam kraj, ki s tem postaja tudi 
eden od turističnih krajev. Kul-
turni program so izvedli: učen-
ke OŠ dr. Jožeta Toporišiča Do-
bova, MePZ KD Franc Bogovič 
Dobova pod vodstvom Alja-
ža Božiča ter članice vokalne 
skupine UP. Za vezno besedo je 
poskrbela Vesna Kržan.

 Rok Retelj

Dobovski nagrajenci s predsednico sveta KS in županom

Predsednik sveta KS Senuše 
Jože Tomažin je pred zbra-
nimi krajani na osrednji slo-
vesnosti, posvečeni vrnitvi 
izgnancev na svoje domove po 
2. sv. vojni, povzel pridobitve 
na območju krajevne skupnos-
ti, ki prispevajo k dvigu kako-
vosti življenja krajanov. Z uvo-
doma navedenim igriščem za 
odbojko na mivki so zaokro-
žili športno-rekreacijske po-
vršine, urejene nad športni-
mi igrišči pri gasilskem domu, 
ki so namenjene rekreativne-
mu udejstvovanju, sprostitvi, 
druženju krajanov in zabavi 
najmlajših, saj so na komple-
ksu urejeni fitnes na prostem, 
igrala za otroke ter odbojkar-
sko igrišče. Kompleks je bil 
urejen v sklopu participativ-
nega proračuna Mestne občine 
Krško (MO), pri čemer je sku-
pna investicija znašala 30.000 
evrov. Polovico sredstev je za-
gotovila MO Krško, preostanek 
sredstev KS Senuše, v ureditev 
pa je bilo vloženega tudi veli-
ko prostovoljnega dela kraja-
nov. Da bi kompleks lahko v 
celoti služil namenu in v vseh 
vremenskih pogojih, si želijo, 
kot je dejal Tomažin, urediti 
še nadkrit prostor, pri čemer 
upajo tudi pri tem na podporo 
mestne občine. Krajevna skup-

Senušani uredili športni center
SENUŠE – Ob prazniku krajevne skupnosti Senuše je bilo 10. junija predano namenu novourejeno igrišče 
za odbojko na mivki, dan kasneje pa sta se zvrstila še tradicionalno člansko gasilsko tekmovanje ter osre-
dnja krajevna prireditev s podelitvijo zahvalnih krajevnih plaket.

nost, ki se po površini in pre-
bivalstvu uvršča med najmanj-
še na območju mestne občine, 
razpolaga namreč na letnem 
nivoju s skromnimi investicij-
skimi sredstvi v okvirni višini 
24.000 evrov, iz tega naslova 
pa večino sredstev namenijo 
za izvajanje zimske službe ter 
za vzdrževanje in preplastitve 
javnih poti 2. reda, to je krajev-
nih cestnih odsekov. V sodelo-
vanju z občino so v preteklem 
obdobju uredili tri avtobusna 
postajališča, in sicer v Straži 
pri Raki, Ladni in Brezju, ter 
asfaltirali tri cestne odseke, še 
v tem mesecu je predvidena 
preplastitev dela cestnega od-
seka v Brezovski Gori, predvi-

doma do pozne jeseni pa tudi 
odseka v Straži pri Raki. Kljub 
epidemiološkim omejitvam, ki 
so zaznamovale pretekli dve 
leti, jim je uspelo ohranjati sti-
ke preko rekreativnih in dru-
žabnih dejavnosti, kot je bil ve-
likonočni pohod v Brezovsko 
Goro z okoli 70 udeleženci, za 
katerega si bodo prizadeva-
li, da bi prerasel v tradicional-
no prireditev. Kot je še dejal 
predsednik, se zaveda, da šte-
vilo želja vedno presega real-
ne zmožnosti vlaganj, vendar 
pa da bo treba z vidika var-
nosti v prometu v sodelova-
nju z MO Krško čim prej pris-
topiti k urejanju pločnikov na 
Straži, Senušah in Brezju. Ob 

tem je pozval krajane k aktiv-
nejši vključitvi pri izvedbi de-
lovnih akcij urejanja okolja, v 
luči približujočih se jesenskih 
lokalnih volitev pa je pozval 
sokrajanke in sokrajane, da ti 
vložijo kandidature za izvoli-
tev v Svet KS Senuše in tudi v 
organe Mestne občine Krško. 

V nadaljevanju uradnega dela 
krajevne slovesnosti, ki jo je 
povezovala Doroteja Jazbec, 
je Tomažin podelil štiri zahval-
ne plakete Sveta KS Senuše, ki 
so jih prejeli: Katarina Bro-
dnik in prostovoljke za pro-
stovoljno delo z mladimi, PGD 
Senuše za prispevek k izved-
bi krajevnega praznika, Zavod 
Svibna za ohranjanje naravne 
dediščine Ajdovske jame ter v 
odsotnosti Kmetijska gradbe-
na mehanizacija – KGM Fran-
ci Žaren in Gregor Grozina za 
prispevek pri urejanju krajev-
nega parka za druženje in re-
kreacijo. Priznanja za osvo-
jena mesta na 19. pokalnem 
članskem gasilskem tekmova-
nju so prejele vse štiri sodelu-
joče ekipe prostovoljnih ga-
silcev, zmage in pokala se je 
razveselila ekipa PGD Raka, 
2. mesto je osvojila ekipa PGD 
Veliki Trn, 3. mesto PGD Pod-
bočje, 4. mesto pa domača ga-

Prejemniki zahvalnih plaket KS Senuše (z leve): Zavod Svibna 
(zanj Bernardka Zorko), predsednik sveta KS Jože Tomažin, 
Katarina Brodnik in PGD Senuše (zanj Damjan Kerin)

silska zasedba PGD Senuše. 
Zbranim krajankam in kraja-
nom je voščil za krajevni pra-
znik, nagrajencem pa namenil 
čestitke tudi župan MO Krško 
mag. Miran Stanko.

 Bojana Mavsar
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»Pred nami je nova pot in na-
njo bomo prenesli tisto, kar je 
dobro za nas, da bo naš dom 
res varen in prijeten,« je na-
govorila navzoče, ki so se v 
sončnem prvem sobotnem ju-
nijskem dopoldnevu hladili 
pod gostimi krošnjami dreves 
lično urejenega parka, direk-
torica DUO Impoljca Darja Ci-
zelj ter predstavila tudi nekaj 
posodobitev. V načrtu je obno-
va domske pralnice ter preno-
va podstrešnega dela nad eno-
to Park, deset dodatnih mest 
za čim samostojnejše bivanje 
v bivanjski skupnosti bo nudi-
la kupljena hiša v brežiški ob-
čini. Skupne kapacitete v zavo-
du, ki na vseh lokacijah nudi 
556 mest, ne bodo povečeva-
li, temveč bodo zmanjšali šte-
vilo postelj v sobah in se tako 
približali minimalnim tehnič-
nim standardom oziroma do-
seganju bivalnega standar-
da eno- in dvoposteljnih sob 

Gradijo na kulturi odnosov
IMPOLJCA – V DUO Impoljca so 4. junija po dveh letih premora ponovno pripravili srečanje s svojci, ki so se 
odzvali povabilu v lepem številu. Po ogledu razstavnega prostora z izdelki stanovalk in stanovalcev ter po 
sodelovanju na izbranih delavnicah je sledil še kulturni program in druženje ob glasbi.

(s tem bomo dosegli višji nivo 
zasebnosti in spoštovanja indi-
vidualnih potreb). »Veseli nas, 
da imamo v naši sredi stano-
valca Ivana Levca, mojstra v 
izdelovanju kozolcev. Njego-
va maketa toplarja ima cer-
tifikat Sevnica Premium in je 
tako eden tipičnih sevniških 
spominkov,« je predstavila še 
enega izmed stanovalcev in 

nadaljevala, da je DUO Impolj-
ca tudi nosilec mednarodnega 
certifikata kakovosti E-Qalin. 
Omenjeni model s svojimi spe-
cifičnimi zahtevami in vključe-
vanjem vseh interesnih skupin 
(stanovalci, svojci, zaposleni, 
vodstvo, okolje) služi kot pri-
pomoček na poti k cilju – k za-
dovoljnim stanovalkam in sta-
novalcem. 

»Eden naših ključnih ciljev je 
tudi širjenje prostovoljstva, 
zato vabimo k sodelovanju vse, 
ki bi jih delo zanimalo,« je de-
jala strokovna vodja Nevenka 
Janež, »kajti skupni imenova-
lec vsem našim ciljem so potre-
be in želje stanovalk in stano-
valcev ter posredno zadovoljen 
svojec. Vsi skupaj življenju da-
jemo pomen.« V DUO Impoljca, 
ki v letošnjem letu obeležuje 
70 let delovanja, so v lanskem 
letu začeli s projektom Kultu-
ra usklajenih odnosov, v le-
tošnjem juniju pa pričenja-
jo z novim projektom Kultura 
prehranjevanja. Tako kot vsa-
ko leto doslej so tudi letos iz-
dali domski bilten Zlato listje, 
ki ima podnaslov Nasmehni se 
življenju. Živahen in bogat kul-
turni program so na srečanju 
s svojci ustvarili stanovalke in 
stanovalci pod vodstvom men-
torjev in zaposlenih. 
 Smilja Radi

Svojci stanovalk in stanovalcev DUO Impoljca so se zbrali v 
domskem parku na tradicionalnem srečanju.
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V okviru projekta DIGIVODA bo 
potekala sanacija dveh starih 
zaklonišč iz druge svetovne voj
ne, ki se nahajata v sevniškem 
mestnem središču (na obmo
čju današnjega naselja Cesta na 
Dobravo, neposredno pod sta
rim sevniškim mestnim pokopa
liščem). 

Vstop v neurejeni, zaraščeni, del
no zasuti z zemljo in kamninami 
ter z različnimi odpadki napolnje
nimi zaklonišči je nevaren, zato ju 
je treba zaščititi pred morebitni
mi nenapovedanimi obiskovalci 
(raziskovalci) in posledično pred 

nesrečami, ki se lahko pripetijo 
ob nenadzorovanem ’raziskova
nju’ prostora, ki že več desetletij 
ne služi svojemu namenu. Pred 
samim zaprtjem vhodov v obe 
zaklonišči je treba prostor očisti
ti raznovrstnih odpadkov.

Sama sanacija (čiščenje) bo z vidi
ka varnosti pri delu kot manipula
cije z odpadki izjemno zahtevna 
– predvideno je ročno odstranje
vanje in transport ter naknadna 
zaščita in sanacija poškodovanih 
delov zaklonišča ter urejen videz 
okolice brez posledic morebitne
ga vpliva na podtalnico.

Za čisto okolje in podzemne vode
Varovanje površinskih in podzemnih voda, ki so tudi glavni vir pitne vode, je ena izmed pomembnih nalog vsakega iz-
med nas. Podtalnica je skrit zaklad, ki omogoča naše življenje, zato varna oskrba s pitno vodo temelji na varovanju vodnih 
virov z vodovarstvenimi območji, na katerih je prepovedana oziroma omejena vsaka dejavnost ali poseg v prostor, ki bi 
ogrožal kakovost ali količino vodnega vira. Pomembno je tudi odstranjevanje črnih odlagališč v našem okolju.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Zaraščen vhod v nekdanje zaklonišče,  
v katerem se nahajajo odpadki.

Naložbo DIGIVODA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

ZABUKOVJE – V najvišje leže-
či vasi v sevniški občini se je 
po dveh letih premora odvi-
jala družabna prireditev pod 
naslovom Kuhajmo skupaj v 
organizaciji Aktiva kmečkih 
žena Zabukovje. Sodelovalo 
je pet ekip.

Povabilu na prireditev Kuhaj-
mo skupaj, ki se odvija že več 
kot desetletje, so se odzvali: 
Aktiv žena Blanca, Aktiv kmeč-
kih žena Tržišče, Aktiv pode-
želskih žena Sv. Anton Gorenji 
Leskovec, Aktiv žena Studenec 
in Aktiv kmečkih žena Zabu-

Domače jedi ne bodo šle v pozabo
kovje. Na dogodku je prijetno 
dišalo po domačih jedeh. AKŽ 
Tržišče je pripravil, na primer, 
ričet s prekajeno kračo. »Re-
cept je preprost. V jedi je veliko 
zelenjave in na kocke narezana 
prekajena krača, dodale smo še 
malo slanine. Prvi obiskovalci, 
ki so poskusili našo domačo 
jed, so bili zadovoljni,«je pove-
dala predsednica aktiva Fani 
Borštnar in z njo sta se stri-
njala tudi obiskovalca z Gorenj-
ske, ki sta prišla na prireditev 
na povabilo prijateljice. »Vre-
me je krasno, vzdušje odlično, 
program bogat in jedi zelo oku-

sne, tako da se prihodnje leto 
spet vidimo,« sta dejala. 

Za dodatno obogatitev dru-
žabnega dogodka je poskrbela 
s plesnim nastopom Folklorna 
skupina Spomin Društva upo-

kojencev Sevnica in zasedba 
Juhu Glasbeni Mix – šestčlan-
ski kvintet izjemnih glasbeni-
kov s Kozjanskega in iz Posav-
ja. Trobentar in vodja skupine 
Matej Mastnak, kitarist Mitja 
Mastnak in basist Nik Zendzi-
anowsky prihajajo iz sosednje 
šentjurske občine, klarinetist 
Matjaž Požun, pevka Tade-
ja Požun in harmonikar Gre-
ga Tovornik pa iz sevniške ob-
čine in skupaj so v Zabukovju 
poskrbeli za prešerno vzdušje 
ter  privabili na plesišče zado-
voljne obiskovalke in obisko-
valce.  S. Radi

Članice AKŽ Sv. Anton iz 
sosednje občine Krško
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Specialisti+Hitro do 
pregleda, 
posega in 
fizioterapije.

KRŠKO – Posavski medij ePosavje TV je 8. junija v Kulturnem 
domu Krško s stand-up večerom Saša Hribarja, Tilna Artača 
in Jureta Mastnaka obeležil svojo 10. obletnico delovanja. 

Polno dvorano obiskovalcev, med njimi krškega in sevniškega žu-
pana, posavski poslanki in poslanca v Državnem zboru, je pred 
začetkom predstave pozdravil direktor podjetja ePosavje ME-
DIA, d. o. o., pod okriljem katerega nastaja program ePosavje TV, 
Tomi Horvat. »Naših prvih deset let je minilo tako hitro, da tež-
ko verjamem dejstvu, da je od prve oddaje na takratni Ansat TV 
minilo že toliko časa. Ni jih bilo veliko, ki so takrat verjeli, da bo 
naš projekt uspel, da bo zaživel in obstal, da vas bomo v dvorani 
lahko ponosno pozdravili ob zaključku našega prvega desetletja. 
A nam je uspelo, ker smo verjeli v to in se vsak dan znova trudili, 
da bi upravičili vaše zaupanje in pričakovanja,« je povedal zbra-
nim. Poudaril je pomen kakovostne lokalne novice, saj še vedno 
velja, da je »lokalna novica – kraljica«, pa tudi televizije v lokal-
nem okolju, saj je to medij, »ki poskuša v danem trenutku poda-
ti čim več informacij, pomembnih za lokalno skupnost«. Horvat 
se je zahvalil sodelavkam in sodelavcem, ki soustvarjajo njihov 
program (skupno jih je sedem), za podporo pa podjetju Kostak, 
katerega del lastniške strukture je medij, posavskim občinam in 
poslovnim partnerjem.
V nadaljevanju večera so Sašo Hribar, Jure Mastnak in Tilen 
Artač, sicer soustvarjalci priljubljene radijske satire Radio Ga 
Ga, pošteno nasmejali občinstvo. Hribar je v svoj nastop vpletel 
svoje spomine na zgodnje otroštvo, ki ga je preživel v Krškem, 
Mastnak in Artač pa sta se izkazala za izvrstna imitatorja števil-
nih znanih osebnosti iz sveta športa, estrade, novinarstva itd. 
 P. Pavlovič

Obeležili 10-letnico lokalne TV

Tomi Horvat med nagovorom ob začetku prireditve

KRŠKO – Na skupščini Gasil-
ske zveze Krško, ki je tradi-
cionalno potekala v prosto-
rih PGD Krško, so delegati 
podpisali aneks k Pogodbi 
o opravljanju javne gasilske 
službe v mestni občini Kr-
ško, obenem pa so potrdili 
poročila preteklega leta in 
sprejeli vsebinski ter finanč-
ni načrt za leto 2022. 

V svojem poročilu je povelj-
nik Gasilske zveze Krško Bo-
rut Arh zbranim razkril 
številčnost pri uspešno opra-
vljenih različnih tečajih uspo-
sabljanja za pridobivanje spe-
cialnosti ter omenil tudi, da 
lani tekmovanj v organizaci-
ji GZ Krško ni bilo, je pa pet 
ekip nastopilo na državnem 
mladinskem in članskem tek-
movanju v Celju, na katerem 
so se odlično odrezali pionir-
ji PGD Veliki Podlog z osvoje-
nim 2. mestom. Na območju 
tedaj še občine Krško je 379 

Sistematično uredili nabavo vozil
gasilcev posredovalo na skup-
no 53 intervencijah, medtem 
ko so enote na območju kosta-
njeviške občine, kamor spada-
ta PGD Kostanjevica na Krki in 
PGD Prekopa, posredovale se-
demkrat s skupno 84 operativ-
nimi gasilci. 

Pomembna prelomnica je bila 
storjena z vidika nabav gasil-
skih vozil, saj je GZ Krško prvič 
v zgodovini na osnovi namen-
skega javnega razpisa, izve-
denega v letu 2020, nabavi-
la novo vozilo GVC 16/25 za 
PGD Smednik, dokončno pa je 
bila izvedena tudi nadgradnja 
na vozilu GVM-1 za PGD Videm 
ob Savi. »V preteklem letu je 
bilo zaključeno veliko delo na 
področju dolgoročne nabave 
vozil za naša društva,« je po-
udarila predsednica GZ Krško 
Ana Somrak, zadovoljna, da 
so bili pogovori in usklajeva-
nja, ki so potekala zadnja šti-
ri leta z Mestno občino Krško, 
uspešno zaključena. V spreje-
tem dvoletnem proračunu sta 
tako postavki investicij za na-
bavo vozil: za leto 2022 slabih 
261 tisoč evrov in za leto 2023 
229 tisoč evrov (brez požarne-
ga sklada). »Opremljanje dru-
štev se bo tako sedaj izvajalo 
na osnovi veljavne kategori-
zacije društev, pravilnika o na-
bavi vozil in druge opreme ter 
sprejetega 5- oziroma 10-le-
tnega plana nabave vozil, v 
katerem so po letnicah in vrsti 

vozil opredeljena društva,« je 
še pojasnila. Letos je načrtova-
na nabava novega kombija za 
PGD Podbočje, občina pa bo iz-
vedla tudi razpis za GVC 16/25 
(GV-2) za PGD Senovo in GVV-
1 za PGD Malo Mraševo. V pri-
hodnjem letu naj bi bili korak 
bliže gasilskima cisternama še 
PGD Raka in PGD Zdole. 

Podrobnejša poročila, vezana 
na delo posameznih organov 
znotraj Gasilske zveze Krško, 
so sicer podali še blagajničar-
ka Bojana Majcenič, pred-
sednica Komisije za delo s 
članicami Mojca Kerin, pred-
sednik Komisije za delo z mla-
dino Marko Mlakar, predse-
dnik za delo z veterani Željko 
Selak in predsednica Nadzor-
nega odbora Sabina Omerzu. 
Na skupščini sta zbranim pred-
stavnikom organov GZ Krško in 
delegatom navzočih PGD-jev 
spodbudne in zahvalne bese-
de namenila župan Mestne ob-
čine Krško mag. Miran Stanko 
ter njegov sodelavec s področ-
ja zaščite in reševanje Aleš Be-
nje. Prvi večji dogodek, občin-
sko tekmovanje, je GZ Krško 
izvedla zadnji majski konec 
tedna. Po tekmovalno obar-
vanem dogodku se obetajo še 
slavnostni, letos namreč pra-
znujejo trije jubilanti: PGD Le-
skovec pri Krškem bo obeležilo 
130 let, PGD Malo Mraševo 70 
let in PGD Stranje 50 let.
 Doroteja Jazbec

Predsednica GZ Krško Ana 
Somrak

Predsednik sveta KS Bresta-
nica Vlado Bezjak je povedal, 
da so v minulem letu s pomoč-
jo Mestne občine Krško uspeš-
no končali s prenovo Doma 
Svobode, zgradili so most v 
Jerič Dolu ter asfaltirali ces-
to JP2 odcep Resnik v Stolov-
niku, zgrajena je bila tudi brv 
čez Dovški potok ob Šolski uli-
ci. Že vrsto let je v programu 
rekonstrukcija ceste od Ces-
te na ribnik do Ribnika Mačk-
ovci, ki naj bi bila zaključena 
v letu 2023. »Bodimo optimi-
sti, delajmo še naprej z dobri-
mi željami in pozitivno energi-
jo. Vse slabo pozabimo, kot da 
tega ni bilo, in bodimo ponos-
ni na vse, kar imamo. Srečno, 
Brestanica!« je zaključil Bezjak.

Slavnostna govornica, ravna-
teljica OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica Martina Ivačič, je 
spregovorila o zgodovini in po-
menu šolstva v Brestanici, ob-
sežnem projektu prenove šole 
ter  pomenu vloge učiteljev v 
šolstvu in v družbi. Poudarila 
je tudi, da je šola ponosna na 
uspešne mlade posameznike, 
ki jih prepozna tudi krajevna 
skupnost. Župan Mestne obči-
ne Krško mag. Miran Stanko 
je dejal, da se je v zadnjih de-
setih letih seznam želja Bresta-
ničanov v veliki meri uresničil, 

Osrednje priznanje 'naši Greti'
BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg je 10. junija v okviru tradicionalne prireditve »Brestanica poje« pote-
kal raznolik glasbeni program s številnimi nastopajočimi, ki je obogatil slavnostno podelitev priznanj ob 
prazniku Krajevne skupnosti Brestanica. 

saj vsak na svojem področju 
ustvarjajo in delajo skupaj ter 
izboljšujejo kraj. 

Letošnji prejemniki pisnih pri-
znanj KS Brestanica so Stanko 
Kožuh, Drago Butkovič in 
Roman Pleterski, ki so bud-
no spremljali potek obnove 
dvorane v Domu Svobode. Pi-
sno priznanje KS Brestanica 
so prejele tudi Slovenske že-
leznice za skrbno vzdrževa-
nje železniške postaje in njene 
okolice, Jaka Čuber Potočnik 
za dosežke na nogometnem 
področju, Tim Breznikar za 
rezultate na področju vztraj-
nostnega teka, Nataša Širić za 
organizacijo človekoljubne ak-
cije pletenja odejic za invalide 
na invalidskih vozičkih, Nata-

ša Požeg Dular za ohranjanje 
tradicije zeliščarstva v lokal-
nem okolju, Danica in Janez 
Mirt za negovanje povezano-
sti v vaškem okolju, arhitektka 
Mateja Bogovič Zevnik za pri-
zadevanja za urejenost prosto-
ra. Bronasto plaketo KS Bresta-
nica je za prizadevno vodenje 
KO Rdečega križa, pozornost in 
skrb za ljudi, spodbujanje so-
sedske povezanosti v trgu in 
sodelovanje v akcijah KS pre-
jela Dragica Kolan, Jelka Zi-
darič pa za pozornost do do-
gajanja v okolju, družbi, naravi, 
za likovno ustvarjalnost in srč-
nost. Srebrno plaketo za ak-
tivno delo na področju špor-
ta, v TD Brestanica in v Svetu 
KS Brestanica je prejel Anton 
Zakšek, zlato plaketo pa Jože 

Zidar, ki je vedno poln idej pri 
organizaciji prireditev in prip-
ravljen na skupno delo.

Plaketo KS Brestanica je Bez-
jak podelil Margareti Marje-
tič, katere ime je tako v Bre-
stanici kot tudi v Mestni občini 
Krško postalo sinonim za kul-
turo. V brestaniško kulturno 
življenje je vstopila takoj, ko se 
je leta 1963 preselila tja in tam 
delovala kot učiteljica. KD Svo-
boda Brestanica vodi od leta 
1995, več mandatov je tudi 
članica Sveta KS. »Ni dogodka 
v našem kraju, kjer ne bi so-
delovala 'naša Greta'. Še ved-
no skrbi, da knjižnica v Domu 
krajanov deluje ter da izhajajo 
Brestaniške novice,« je zapisa-
no v obrazložitvi. Marjetič, ki je 
letos dopolnila 80 let, je dejala, 
da je počaščena, ker je prejela 
plaketo, čeprav je vedno delala 
to, kar zna, kar je zmogla in ker 
se ji je tako zdelo prav. 

Program je povezoval Uroš 
Brezovšek, v njem pa so so-
delovali Rajhenburški oktet, 
otroška zborčka brestaniške 
OŠ pod vodstvom učiteljice 
Nine Pisek, člana vokalne sku-
pine Svoboda Brestanica Mar-
ko Železnik in Anja Kozinc 
ter MoPZ Svoboda Brestanica.
 Andreja Kališnik

Prejemniki priznanj KS Brestanica s predsednikom Sveta KS 
Bezjakom, županom Mestne občine Krško Stankom in častnim 
krajanom KS Brestanica Primožem Kozmusom
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VRBINA – Na sedežu podjet-
ja Evrosad v Vrbini in v bli-
žnjih sadovnjakih je 11. ju-
nija potekala tradicionalna, 
že enajsta prireditev Dan 
tehnike v organizaciji Kme-
tijsko gozdarskega zavoda 
Novo mesto.

Kot je povedal vodja prireditve 
Martin Mavsar iz omenjene-
ga zavoda, ki jo je pred dobrim 
desetletjem tudi zasnoval, je 
bil poudarek tokrat namenjen 
delu na višini v trajnih nasadih: 
»Predstavili smo številne pri-
pomočke, ki omogočajo varno 
delo na višini. Glavni razlog za 
takšno odločitev je veliko števi-
lo nezgod, ki nastanejo kot pos-
ledica padcev z višine.« 

Z razvojem sadjarstva kot de-
lovno intenzivne kmetijske pa-
noge se stalno razvija in dopol-
njuje tudi kmetijska tehnika 
in oprema, ki močno olajša in 
ponavadi tudi poceni delovne 
procese v sadjarstvu, pojasnju-
je Mavsar. »Nenehen razvoj po-
gosto spodbujajo pridelovalci 
kar sami, saj se vedno večkrat 
soočajo z dejstvom, da za po-
samezna opravila primanjkuje 
človeške delovne sile,« pravi. V 
sadjarstvu se trenutno močno 
razvijajo različne oblike stroj-
ne rezi, mehanskega redčenja 
cvetja v času cvetenja in stroj-
no obiranje sadja (tudi z robo-
ti). Precejšnje razbremenitve 
delavcev se v zadnjem času 
dogajajo na področju obrezo-

Poudarek so dali delu na višini

vanja sadja, saj električno ali 
pnevmatsko gnane škarje iz-
podrivajo klasične ročne škar-
je. Izjemen razvoj opažajo tudi 
pri okopalnikih in raznih krta-
čah na nitko za obdelavo tal v 
vrstnem prostoru. Tudi razvoj 
slednjega so spodbudile pot-
rebe ekoloških pridelovalcev 
sadja, ki smejo pleveli in zeli v 
vrstnem prostoru odstranjeva-
ti le mehansko. Omeniti velja 
tudi novosti na področju mul-
čerjev, pršilnikov, nahrbtnih 
škropilnic in kosilnic na nit-
ko ter samovoznih motornih 
pršilnikov. »Poleg že omenje-
nih priključkov in opreme se 
uporabljajo številni priključ-
ki za strojno rez, v preizkuša-
nju so priključki za odstranje-
vanje listov za lepše obarvanje 
plodov. Že kar nekaj časa je v 
porastu razvoj strojev za saje-

nje sadnih rastlin. Na področju 
učinkovitega, natančnega in 
hitrega sajenja sadnih rastlin 
trenutno poteka intenziven 
raz voj, ki ga prav tako nareku-
jejo potrebe pridelovalcev,« še 
pove sadjarski strokovnjak.

Na prireditvi je sodelovalo 21 
razstavljavcev sadjarske teh-
nike, opreme in sredstev za 
varstvo rastlin, v bližnjih na-
sadih podjetja Evrosad, naj-
večjega slovenskega pride-
lovalca sadja, pa so potekali 
vodeni prikazi delovanja sad-
jarske tehnike s strokovnimi 
komentarji. Po oceni Mavsar-
ja se je dogodka skozi dan ude-
ležilo približno 300 sadjark in 
sadjarjev, predvsem z obmo-
čja Posavja, Dolenjske in Bele 
krajine.
 P. Pavlovič

Prikaze delovanja sadjarske tehnike so izvedli v Evrosadovih 
nasadih.

V harmoniji z naravo

Vrtni center

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

BATERIJSKE VRTNE
KOSILNICE RAMDA

RASTLINA MESECA
JUNIJA - GAZANIJA VRTNO POHIŠTVO

MOTORNE KOSE RAMDA VSE ZA VAŠ OKRASNI VRT VODNI PROGRAM RAMDA

KAMADO

ŽARI

NE SPREGLEJTE

VSI -12%

ŽE OD
139,99€

eurogarden.eu

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
spodnje Save – Občina Sevnica« poteka novogradnja odsekov, kjer 
še ni urejena javna gospodarska infrastruktura za odvajanje in či-

ščenje odpadnih voda, v sklopu katerih bo mogoče priključiti do-
datne enote na sistem. Omenjeni projekt vključuje gradnjo kana-
lov s pripadajočimi objekti in hidravlično izboljšanje posameznih 
delov kanalizacije ter gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo sestavlja 
7 gravitacijskih kanalov, 2 tlačna kanala v skupni dolžini 1,58 km 
ter 2 črpališči. V okviru investicije se bodo dela izvajala na območ
ju obrtne cone na Planinski cesti, v Ribnikih, na Kvedrovi cesti, na 
Drožanjski cesti (pod gradom) ter Pod Vrtačo. 

CILJ DOSEGANJA VISOKIH OKOLJSKIH STANDARDOV

Z ureditvijo ustrezne komunalne infrastrukture bodo doseženi 
visoki okoljski standardi, ki bodo med drugim zagotavljali visoko 
kakovost bivanja prebivalk in prebivalcev občine, kajti trenutno v 
mestu Sevnica primerno odvajanje in čiščenje odpadnih voda še 
ni urejeno povsod. Posamezna območja znotraj mesta Sevnica še 
niso priključena na kanal, ki odpadno vodo dovaja v Čistilno na-
pravo Sevnica. Preko greznic so priključena na kanale, ki so spelja-
ni v bližnje vodotoke. Z ureditvijo teh območij bodo gospodinjstva 
in gospodarski subjekti v središču mesta Sevnica imeli ustrezno 

urejeno čiščenje in odvajanje odpadnih voda, kar pomeni, da bo 
98,16 % vseh odjemalcev priključenih na Čistilno napravo Sevnica.

Na območju Drožanjske ceste pod gradom Sevnica bo urejena 
nova fekalna kanalizacija v skupni dolžini nekaj več kot 120 met
rov. Pod Vrtačo bo urejena nova fekalna kanalizacija v skupni dolži-
ni nekaj več kot 178 metrov. Na območju Kvedrove ulice trenutno 
potekajo dela na predvidenih odsekih, in sicer poteka izgradnja 
nove fekalne kanalizacije, dveh črpališč in tlačnih vodov. Prav tako 
dela potekajo na območju Planinske ceste v Poslovni coni INES, 
kjer  poteka tudi izgradnja nove fekalne kanalizacije za več objek-
tov. Na območju Ribnikov so dela že zaključena. Obsegala so iz-
gradnjo nove fekalne kanalizacije v skupni dolžini nekaj manj kot 
100 metrov in rekonstrukcijo mešanega kanala po južnem delu 
Bohorske ulice v dolžini dobrih 250 metrov. 

FINANČNA KONSTRUKCIJA

Celotna vrednost investicije znaša 654.977,28 EUR (pogodbena 
vrednost z vključenim DDV je 799.072,27 EUR). Delež, ki ga sofi-
nancirata Evropska unija in Republika Slovenija, je 546.771,44 EUR 
(Kohezijski sklad bo za realizacijo projekta prispeval 464.755,75 
EUR; Republika Slovenija oz. Ministrstvo za okolje in prostor 
82.015,72 EUR). Občina Sevnica bo investicijo financirala v viši-
ni 252.300,83 EUR.

Ustrezna komunalna infrastruktura za kakovost bivanja 
Podnebne spremembe, ki se odražajo v vse pogostejših sušnih obdobjih in tudi v pomanjkanju vode v poletnih mesecih, zahtevajo spremembe v našem odno-
su do te naravne dobrine, brez katere ni življenja. Ob tem ima vse pomembnejšo vlogo odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kar vpliva tudi na varstvo okolja. 
V sevniškem mestnem središču poteka izvajanje projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica«. 

Začetek gradnje odseka kanalizacije na Kvedrovi cesti …

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

… in na Planinski cesti (ob Sevnični) v poslovni coni
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Koncept in potek letošnje-
ga praznovanja so predstavi-
li na novinarski konferenci v 
prostorih Galerije Božidar Ja-
kac. Koordinatorka praznova-
nja Melita Skušek je poveda-
la, da so si v organizacijskem 
odboru obletnico zamislili kot 
petletni projekt, v katerem bi 
770-letnico zapeljali v 775-le-
tnico. »Takrat namreč načrtu-
jemo izid znanstvene publi-
kacije Kostanjeviško mestno 
pravo, verjamemo pa tudi, da 
nam bo do takrat uspelo obno-
viti kostanjeviški mestni dvo-
rec (nekdanje župnišče), kjer 
je bila tudi prva šola v kraju,« 
je dejala. 

Letos načrtujejo vrsto prire-
ditev. Praznovanje jubileja se 
bo pričelo 2. julija z odprtjem 
5. festivala FKK, avgusta bo v 
mestnem jedru na ogled ulič-
na razstava podob Kostanje-
vica na Krki, ob občinskem 
prazniku bodo 19. avgusta na 
slavnostni seji podpisali dogo-
vor z občinami Črnomelj, Met-
lika in Novo mesto o sodelo-
vanju pri izdaji že omenjene 
publikacije, 28. avgusta bo v 
nekdanji samostanski cerkvi 
koncert Vokalne skupine Glas-
bene šole Brežice Solzice, sep-
tembra bodo v Galeriji Božidar 
Jakac odprli stalno razstavo do-

770-letnica kot petletni projekt
KOSTANJEVICA NA KRKI – V najmanjšem slovenskem mestecu in najmlajši občini Posavja bodo letos obe-
ležili pomemben jubilej – 770-letnico prve listinske omembe v judenburški listini leta 1252 (pod imenom 
Landstrass), čemur je sicer posvečen tudi avgustovski občinski praznik. 

nacije del Nandeta Vidmarja, v 
prvih dneh decembra pa prip-
ravljajo prve Smrekarjeve dne-
ve v spomin na tvorca kostanje-
viške kulture Lada Smrekarja.

Vodja projekta Kostanje-
viško mestno pravo dr. An-
drej Smrekar je povedal, da je 
kostanjeviška listina mestnega 
prava najstarejša srednjeveška 
listina v tem delu države in so 
jo kasneje uporabili kot vzorec 
za oblikovanje tovrstnih listin v 
Črnomlju, Metliki in tudi v No-
vem mestu, novomeška listina 
pa je služila še kot matrica za li-
stini Kočevja in Loža. Smrekar 
je skupaj z Janezom Weiss-
om oblikoval vsebinski okvir 
publikacije, za sodelovanje pri 
pripravi pa sta se dogovorila s 
strokovnjaki na tem področju.

V Galeriji Božidar Jakac so le-
tošnji razstavni program zas-
tavili z mislijo na ta jubilej, je 
povedal direktor Goran Milo-
vanović. Njihov osrednji do-
godek bo septembrsko odpr-
tje nove stalne postavitve, in 
sicer donacije več kot 300 del 
Nandeta Vidmarja, sodelovali 
pa bodo tudi pri decembrskih 
Smrekarjevih dnevih. Prazno-
vanju 770-letnice se pridru-
žuje tudi Mladinsko društvo 
Kostanjevica na Krki, ki bo v 
začetku julija pripravilo peti 
festival FKK, ki bo letos tra-
jal kar osem dni, od 2. do 9. 
julija, je poudaril predsednik 
društva Jan Strajnar. V avgu-
stu bodo mladi v sodelovanju 
s Posavskim muzejem Brežice 
ter zgodovinarko in etnologi-
njo dr. Heleno Rožman orga-
nizirali še ulično oz. okensko 
razstavo podob Kostanjevice 
na Krki.

Največji cilj projekta je obnova 
kostanjeviškega mestnega (mi-
nisterialnega) dvorca, ki ga je 
občina pred časom odkupila od 
novomeške škofije. Objekt je v 
precej slabem stanju, še pos-
labšal pa ga je t. i. petrinjski po-
tres, poleg tega umeščanje de-
javnosti vanj omejuje poplavna 
nevarnost. Kot je povedal pod-
župan Robert Zagorc, se zave-

dajo, da bo projekt zelo zahte-
ven in da se bo zanj treba zelo 
angažirati. »Vsak čas se bodo 
začele geomehanske preiska-
ve temeljnih tal, istočasno pa 
tudi arheološke preiskave. Od 
ZVKD pričakujemo zahtevo, 
da se izdela konservatorski 
načrt, katerega strošek imamo 
ocenjen 'čez palec' na 50 tisoč 
evrov,« je dejal Zagorc, a hkrati 
izrazil pričakovanje, da bo kon-
servatorski načrt narejen brez-
plačno. Po grobi oceni bo ob-
nova stala vsaj pet milijonov 
evrov, zato bo treba izkoristiti 
vse možne razpise za državna 
in evropska sredstva. V objek-
tu načrtujejo dnevni center sta-
rejših, manjšo kavarno, pros-
tor za občinsko upravo s sejno 
sobo, manjšo dvorano, manj-
ši umetnostni salon oz. galeri-
jo, prostore za lokalna društva 
vključno s pihalnim orkestrom, 
turistično-informacijski center, 
kapelico za občasne obrede …

Vsi sodelujoči pri zasnovi 
obletnice so si edini, da je to 
za Kostanjevico na Krki eden 
najpomembnejših projektov v 
naslednjih letih, v okviru kate-
rega bodo poseben poudarek 
namenili dodatnim arheološ-
kim in etnološkim raziskavam 
ter stavbni dediščini mesta.
 Peter Pavlovič

V okviru praznovanja je 
izdelana tudi nova celostna 
grafična podoba mesta.

OŠTRC – Občinska organizacija ZB NOB Kostanjevica na Krki 
je v maju v sodelovanju z društvom Gorjanska konjenica, 
Občino Kostanjevica na Krki ter Združenjem borcev NOB pri 
t. i. Rdeči hiši na Gorjancih priredila proslavo ob 80. oble-
tnici prvega srečanja gorjanskih in žumberških partizanov. 

200 navzočih udeleženk in udeležencev so uvodoma nagovori-
li predsednik kotanjeviške OO ZB NOB Jakob Gašpir, podžupan 
Občine Kostanjevica na Krki Robert Zagorc in Janko Jelenič, 
predstavnik Združenja antifašistov in antifašističnih borcev iz 
sosednje Hrvaške. Slavnostni govornik je bil dr. Martin Premk, 
zgodovinar in predsednik Sveta predsedstva ZZB NOB. Govorci 
so izpostavili zgodovinsko povezanost in sodelovanje ljudi na po-
dročju Žumberka in Gorjancev, glavni govorec pa je nanizal zgo-
dovinski potek NOB od prvih uspešnih akcij do uspešne krepit-
ve organiziranega upora od leta 1942 dalje ter izpostavil, da je 
bila partizanska vojska edina, ki se je pri nas zoperstavila fašiz-
mu in izbojevala osvoboditev. 
Po proslavi, na kateri so spremljajoči kulturni program obliko-
vali 1. Spominski dolenjski partizanski bataljon, Vokalna skupi-
na Aria ter Ajda in Urban Jakše, je sledilo družabno srečanje s 
pogostitvijo.
 Vir: ZB NOB Krško, foto: Anton Petrovič

80-letnica srečanja gorjanskih  
in žumberških partizanov

Slavnostni govornik dr. Martin Premk

www.PosavskiObzornik.si



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 13, četrtek, 23. 6. 202212

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Br
ež

ic
e

IZ NAŠIH OBČIN – BREŽICE

Devetošolke in devetošolci, ki 
so ves čas osnovnošolskega iz-
obraževanja dosegali izjemen 
učni uspeh: iz OŠ Artiče Maru-
ša Kodrič, Lucija Preskar, Pika 
Zbašnik, Ema Vrščaj, Lija Kež-
man, Maks Zlatič, Tomaž Rud-
man, Maja Lakner in Ana Binter; 
iz OŠ Bizeljsko Lana Miketek; iz 
OŠ Brežice Olja Bizjak, Lija Ču-
rič, Benjamin Ferk, Tisa Kek, 
Lan Kostanjšek, Maja Lazan-
ski,  Tjaša Petković, Lea Piškur, 
Maša Zorko, Domen Stojano-
vić, Tarik Kurspahić, Filip Nodi-
lo, Taya Kolman, Luka Molan Po-
lovič, Hana Uršič, Lejla Pezdirc, 
Timotej Rostohar, Aleksej Breč-
ko, Žan Krošelj, Dora Petrej, Lan  
Pogačar, Hana Šišak Molan, 
Nana Škaler in Mark Ambrož; 
iz OŠ Cerklje ob Krki Tiara Hor-
žen, Eva Tomše in Filip Zlobko;  
iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Do-
bova Živa Frigelj in Žan Volovec; 
iz OŠ Globoko Lea Lipar, Marko 
Petan, Blaž Plevnik, Katja Plev-
nik, Matija Štarkl, Melani Udo-
vič, David Vegelj, Manca Zidanič,  
Julija Žnidarič in Urška Županc;  
iz OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 
Neja Klobasa, Ivana Lesinšek in 
Timeja Račič Ogorevc ter iz OŠ 
Velika Dolina Janez Kvartuh.

Občina Brežice je v juniju zače-
la še eno pomembno investici-
jo za večjo prometno varnost. 
Stekla so dela za obnovo Čer-
nelčeve ceste v Brežicah v dol-
žini 400 m na odseku od preho-
da za pešce pri Zdravstvenem 
domu Brežice do križišča na 
Pleteršnikovi ulici, kjer se za-
vije proti trgovini Hofer. Vred-
nost investicije, ki obsega tudi 
novo krožišče, znaša približno 
600.000 evrov. 

Kot je dejal župan Občine Breži-
ce Ivan Molan, želi občina s ce-
lostno obravnavo območja iz-
boljšati prometno varnost vseh 
udeležencev v prometu, še po-
sebej pešcev in kolesarjev. Tre-
nutno potekajo dela na križišču 
Černelčeve ulice in Maistrove 
ulice pred trgovino Spar, kjer 
bo promet urejen s krožiščem. 
V nadaljevanju bo križišče Ple-
teršnikove ulice in Ulice Alenke 
Gerlovič preoblikovano tako, da 
bo iz smeri trgovine Spar pro-

Ob praznovanju občinskega praznika iskreno 
čestitam vsem občankam in občanom  

občine Bistrica ob Sotli!

Ob občinskem prazniku, ki 
ga obeležujete s pestro po
nudbo dogodkov, naj vam 
bodo v ponos in veselje do
sežki vaše občine in obča
nov. Želim vam, da poveza
ni in v sodelovanju še naprej 
razvijate vašo lokalno skup
nost v prostor sožitja in ka
kovostnega bivanja za vse, 
ki tu živijo in ustvarjajo. Ver
jamem, da bomo tudi v pri
hodnje nadaljevali naše 
uspešno sodelovanje in so
ustvarjali regijo Posavje!

Iskrene čestitke prejemniku naziva častni občan in prejemni
kom plakete, priznanja ter denarne nagrade občine.

Naj bo praznik občine priložnost za druženje in veselje! 

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

Župan sprejel najuspešnejše osnovnošolce
13. junija je župan Občine Brežice Ivan Molan na grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice sprejel najuspešnejše 
devetošolce in devetošolke ter osnovnošolke in osnovnošolce, ki so se v šolskem letu 2021/2022 še posebej odlikova-
li. Letos je osnovnošolsko izobraževanje z izjemnim učnim uspehom zaključilo kar 53 devetošolk in devetošolcev iz os-
mih osnovnih šol v brežiški občini, kar je največje število, odkar poteka tradicionalni županov sprejem za najuspešnej-
še osnovnošolce. Ob tej priložnosti je župan Ivan Molan učenkam in učencem v priznanje in spomin podelil knjižne 
nagrade, kar še potrjuje naziv Branju prijazna občina, ki ga je brežiška občina prejela leta 2018.

Poleg izjemnega učnega uspeha 
so učenke in učenci v šolskem 
letu 2021/2022 osvojili 21 zla-
tih priznanj, šest zlatih plaket, 
deset 1. nagrad in šest 1. mest. 
Področja, na katerih so posa-
mezno blesteli osnovnošolci, 
so: glasba (citre, saksofon, klari-
net, klavir, violina), matematič-
na logika, biologija, slovenščina, 
kriptografija, računalniško miš-
ljenje, logika, Ekokviz, Vesela 
šola, fotografija in  šport (namiz-
ni tenis). Ekipno pa so učenke 
in učenci osvojili dve zlati pri-
znanji – eno na področju folklo-
re in drugo na področju plesa v 
sklopu projekta Šolski plesni fe-
stival (otroška folklorna skupina 
iz OŠ Artiče, učenke iz OŠ Bre-
žice). Na področju šolskih špor-
tnih tekmovanj na ravni države 
so bili dvakrat ekipno najuspe-
šnejši učenke in učenci iz OŠ 
Brežice –  osvojili so prvi mesti 
v mali odbojki (učenke) in v ve-
likem kanuju (učenke in učenci). 

Osnovnošolke in osnovnošolci, 
ki so v tem šolskem letu osvojili 
zlata priznanja in plakete ter 1. 
nagrade ali 1. mesta na šolskih 

državnih in mednarodnih tek-
movanjih: iz OŠ Globoko Blaž 
Plevnik, iz OŠ Bizeljsko Santia-
go Špeljak in Nika Valenčak, iz 
OŠ Artiče Lamija Kurspahić, Ma-
rina Arh, Eva Iljaš, Berina Kur-
spahić, Nik Grozina, Maruša 
Kodrič, Lucija Preskar, Patricija 
Polovič, Črt Koštić, Evelina Per-
nišek, Živa Bostele, Nika Kink, 
Matija Molan in Alan Sebastjan 
Predanič, iz GŠ Brežice Anej 
Bašič, Tomaž Feguš, Izak Vukič, 
Ana Jagrič, Lucija Pšeničnik, La-
deja Rožman, Julija Petan, Ru-
ben Merljak, Aiša Kurspahić in 
Ivana Lesinšek, iz OŠ dr. Jože-
ta Toporišiča Dobova Pina Ro-
žman, Zala Frigelj, Zala Rogič, 
David Vogrinc, Anja Zadravec, 
Ela Torkar, iz OŠ Brežice Gašper 
Ivanšek, Tarik Kurspahić, Olja 
Bizjak, Ema Rožman, Lija Čurič, 
Maja Drenik, Lili Pinterič, Lan 
Boh, Leon Vahčič, Jakob Recer, 
Tia Volk, Taja Grubiša, Oskar Bo-
žiček, Zara Kramžer, Ema Jaklič, 
Isadora Godler, Živa Tomše, Iva 
Lazić, Žana Supančič, Dimitri-
je Cocojević, Alenka Kovačič, 
Sanela Selimović Nikolov, Na-
talija Selimović Nikolov, Agne-

sa Krasniqi, Nika Fuks in Boja-
na Nikolov.

Župan Ivan Molan je vsem pre-
jemnikom knjižnih nagrad česti-
tal, jim zaželel uspešno nadalj-
njo učno pot in lepe počitnice. 
Kot je poudaril župan v svojem 
nagovoru, na sprejemu ni bilo 
tistih učencev, ki jim je letos do 
najvišjega priznanja zmanjkala 
morda samo točka ali stotinka, 
so pa kljub temu uspešni na svo-
jih področjih. Zato njegove želje 
za uspešno pot šolanja in življe-
nja veljajo vsem osnovnošol-
cem z željo, da uspešno uresni-
čujejo svoje načrte.

Glasbeni program so oblikova-
li učitelji in učenci GŠ Brežice v 
sestavi: Tomaž Feguš (klarinet), 
Maj Medvešek (klarinet), Anej 
Bašič (klarinet), Domen Stoja-
nović (klarinet), Aleksander Bo-
rovšak (klarinet), Jožica Zupan-
čič (bas klarinet), Goran Gorše 
(tolkala) in  Pierina Cavaliere 
Mršić (klavir). Mentorja nasto-
pajočih učencev sta bila Igor Po-
žar in Jožica Zupančič. Program 
je povezovala Anja Urek. 

Ureditev Černelčeve ceste v Brežicah z 
izgradnjo krožišča za večjo prometno varnost

ti smeri trgovine Hofer vpeljan 
pas za leve zavijalce. Na celot-
nem območju se bodo uredi-
le tudi površine za pešce in ko-
lesarje ter javna razsvetljava 
(pločniki in kolesarske steze na 
obeh straneh ceste), da bodo ti 
varnejši in se bodo lažje vključe-
vali v promet. Sočasno z gradnjo 
se bo zgradil tudi nov plinovod 
na tem območju. 

Izvajalec del je v postopku jav-
nega naročanja izbrano podje-
tje HPG d.o.o. Brežice. Investi-
cija mora bila končana do 30. 4. 
2023, v kolikor pa bodo vremen-

ske razmere pozimi omogočale 
izvajanje del, bo lahko investici-
ja tudi hitreje zaključena.

Zaradi izvedbe del je do 1. sep-
tembra 2022 potrebna popolna 
zapora ceste na delu Černelče-
ve ceste med Maistrovo ulico in 
Zdravstvenim domom Brežice. 
Po 1. septembru, ko bo poteka-
la gradnja na delu Pleteršniko-
ve ulice od Maistrove ulice do 
Ulice Alenke Gerlovič, pa naj bi 
promet potekal ob delni zapori 
ceste. Vse udeležence v prome-
tu prosimo za strpnost in upo-
števanje prometne signalizacije. 
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JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
ureditvenega načrta Senovo - umestitev Pametne srebrne vasi

I.
Mestna občina Krško obvešča javnost, da se javno razgrne do-
polnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta 
Senovo – umestitev Pametne srebrne vasi, ki ga je izdelal  To-
pos, d.o.o. Novo mesto, v juniju 2022.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 4. julija do vključno 5. 
avgusta 2022, v času uradnih ur v prostorih Mestne občine Krš-
ko, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo 
okolja, v prostorih KS Senovo ter na spletni strani Mestne ob-
čine Krško  https://www.krsko.si/objava/535691. Javna obrav-
nava bo v torek, 5. julija, ob 19. uri, v sejni sobi KS Senovo – 
bivša upravna stavba Rudnika.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek, in sicer ustno na javni obrav-
navi ali pisno na mestih javne razgrnitve v knjigo pripomb in 
predlogov ali na enaslov obcina.krsko@krsko.si z naslovom 
»zadeve« »SDUN Pametna srebrna vas«. 

IV.
Mestna občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnos-
ti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni stra-
ni http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in 
predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih po-
datkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo 
objavljena na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena 
in priimka ali drugih osebnih podatkov, morajo to posebej na-
vesti v pripombi.

Participativni proračun 2023:  
v izvedbo 23 novih projektov
Mestna občina Krško je letos četrto leto zapored pristopila k participativnemu proračunu. Občanke in občani so med 
15. marcem in 15. aprilom podali 62 projektnih predlogov, ki jih je pregledala komisija in jih 38 uvrstila na glasovanje, 
ki je potekalo med 6. in 13. junijem. Oddali so 2703 glasove, po rezultatih glasovanja bo občinska uprava v 2023 izved-
la 23 projektov.

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

žno–Presladol, predlagatelj 
Uroš Prosenik

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

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

• Nakup defibrilatorja, Brestani-
ca, predlagatelj Anton Zakšek

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

igrala, Zdole, predlagateljica 
Lilijana Omerzu

• Prenova in posodobitev as-
faltnega športnega igrišča v 
Športnem parku Spodnji Stari 
Grad, Spodnji Stari GradSpo-
dnja Libna, predlagatelj ŠD Do-
lenja vas

• Umiritev prometa Spodnja 
Libna, Spodnji Stari Grad–Spo-
dnja Libna, predlagateljica Ja-
nja Rupret

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

Golek, Gora, predlagatelj Aleš 
Bizjak

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

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

Območje 4: KS Koprivnica in KS 
Senovo
• Postavitev lesene lope za 

orodje in rekvizite pri Kinolo-
škem društvu Senovo, Senovo, 
predlagateljica Helena Požun

• Varnostna ureditev strelišča 
Zakov, Senovo, predlagatelj 
Zvonko Glas

• Igrala za večnamenski pros-
tor pri gasilskem domu na Ve-
likem Kamnu, Koprivnica, pre-
dlagateljica Manca Kostevc

• Srečno, Knapi, Senovo, predla-
gateljica Stanka Petan  Ovse-
nik

Območje 5: KS mesta Krško
• Zunanje fitnes naprave za 

vadbo, Krško, predlagateljica 
Tina Podbršček

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

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

Območje 6: KS Podbočje in KS 
Veliki Podlog
• Obnova ograje in otroških ig-

ral v Športnem parku Gmajna, 
Veliki Podlog, predlagatelj Ro-
bert Ostrelič

• Zunanja plezalna stena, Pod-
bočje, predlagatelj Matjaž 

Jurečič
• Zaščita brežine nad igriščem 

v Šutni, Podbočje, predlaga-
telj Boštjan Burja

Območje 7: KS Senuše, KS Le-
skovec pri Krškem in KS Krško 
polje
• Postavitev igral/motorične-

ga parka ob OŠ Leskovec pri 
Krškem, Leskovec pri Krškem, 
predlagateljica Aleksandra 
Veličevič

• Obnova vaškega vodnjaka in 
ureditev skupnega prosto-
ra za igro in druženje, Krško 
polje, predlagateljica Kristina 
Ogorevc Račič

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

Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik upra-
ve družbe Kostak Miljenko Muha sta 16. junija podpisala pogod-
bo za izvedbo energetske sanacije Doma XIV. divizije Senovo v viši-
ni dva milijona evrov, od tega bo sofinancerski delež iz Evropskega 
kohezijskega sklada znašal nekaj več kot 580.000 evrov. Dela, ki se 
bodo začela to poletje in se zaključila sredi leta 2023, bodo obse-
gala obnovo fasade, ureditev drenaže, zamenjavo stavbnega pohi-
štva in zamenjavo kritine.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, te-
matskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne na-
ložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obno-
vljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, 
specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Začetek energetske sanacije Doma XIV. divizije

ŽUPAN ČESTITAL NAJUSPEŠNEJŠIM UČENCEM IN DIJAKOM – Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko je 16. junija na gra-
du Rajhenburg v Brestanici čestital letošnjim najuspešnejšim učenkam in učencem osnovnih in srednjih šol mestne občine Krško ter 
jim zaželel veliko uspeha na nadaljnji poti. Med najuspešnejšimi učenci so bili z OŠ Adama Bohoriča Brestanica Gal Fuks, Matija Strgar 
Kunej in Tinkara Umek, z OŠ Koprivnica Larissa Resnik, z OŠ Jurija Dalmatina Krško Ivana Gorenc, Lola Kerin, Jure Kozmus, Samo Koz-
mus, Lovro Udovč, Aljoša Božič, Sven Klenovšek, Žana Maver, Luka Filipič, Marija Kerin, Tinkara Kranjčevič, Miha Lapuh, Zoja Paulina 
Levak, Hana Podgoršek in Pika Radej, z OŠ Leskovec pri Krškem Ema Drenik, Tajda Ostrelič, Nina Pacek, Špela Škoda, Neja Vidmar, Sa-
ra Arh, Luka Cvelbar, Matic Praprotnik in Nik Zorko, z OŠ Podbočje (v odsotnosti) Črt Božič, Petra Fifolt, Patricija Martič in Eva Strojin, 
z OŠ Raka Nik Strommer Sešel, z OŠ XIV. divizije Senovo Mateja Grilc, Hana Zagorc, Anamarija Hictaler, Nafi Ćatipi, Simona Kozole in 
Zala Petan. Najuspešnejši dijaki Šolskega centra Krško—Sevnica pa so Simon Geršak (program elektrikar), Eva Ocvirk in Denis Vuković 
(program tehnik računalništva), Tjaša Škrlec (program strojni tehnik) in David Lackovič (tehniška gimnazija). Sprejem, ki sta ga vodila 
Matjaž in Helena Krajnc v vlogi Rajhenburške gospode, so glasbeno popestrili člani skupine Pantaloons.

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov društev ali zvez na področju kmetijstva, 
čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2022

Mestna občina Krško je objavila razpis za sofinanciranje delova-
nja  neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, poveza-
nih v lokalna društva/zveze s področja kmetijstva, čebelarstva, 
ljubiteljev živali, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja, in 
sicer v skupni višini 15.000 evrov, od tega za sofinanciranje pro-
gramov društev na področju  kmetijstva, gozdarstva in razvoja 
podeželja 10.000 evrov, za sofinanciranje programov društev in 
zveze na področju  čebelarstva pa 5.000 evrov. Rok za oddajo 
vlog je 14. 10. 2022. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na 
spletni strani ali na Mestni občini Krško. Dodatne informacije: 
Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, v času uradnih dni od 8. do 
10. ure ali epošta: magdalena.kroselj@krsko.si.

Javni razpis za sofinanciranje turističnih 
prireditev v mestni občini Krško za leto 2022
Mestna občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje izve-
denih turističnih in drugih prireditev v mestni občini Krško, kate-
rih cilj je promocija občine in povečanje turističnega obiska in so 
potekale v razpisnem obdobju od 16. 7. 2021 do 15. 7. 2022. Vi-
šina sredstev znaša 15.000 evrov, rok za prijavo pa je torek, 19. 7.  
2022. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stani www.
krsko.si ali v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejav-
nosti. Dodatne informacije: Irena Mesinger, tel. 07/4981292, 
epošta: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva in 

podeželja v mestni občini Krško za leto 2022

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na 
območju mestne občine Krško za:
• UKREP 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informira-

nja v višini  5.000 evrov
• UKREP 7: Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski 

proizvodnji-de minimis. preparat gnojevka v višini 30.000 
evrov (upravičeni stroški ukrepa: nakup sredstev, dodatkov 
za zorenje gnojevke (registrirani preparati za dodajanje gno-
jevki, ki dokazano zmanjšujejo neprijeten vonj pri poliva-
nju gnojevke).

ROK ODDAJE VLOG:
• za ukrep 2 do 20. 7. 2022 (datum poštnega žiga na dan 20. 

7. 2022),
• za ukrep 7 do 3. 10. 2022 (datum poštnega žiga na dan 3. 

10. 2022).

Pogoji, merila, namen, obrazci in priloge so podrobno navedeni 
v javnem razpisu, objavljenem na spletni strani www.krsko.si.
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Skupno posavsko
praznovanje dneva državnosti

v prijetnem ambientu parka Gradu Sevnica
24. junij 2022 ob 19. uri

SLAVNOSTNI
KONCERT

GODBA SEVNICA
KULTURNEGA DRUŠTVA

NUŠKO DRAŠČEK
Z GOSTJO

TOMAŽ REŽUN
SLAVNOSTNI GOVORNIK

ŽUPAN OBČINE RADEČE

SREČKO OCVIRK
POZDRAVNI NAGOVOR

ŽUPAN OBČINE SEVNICA

TANJA MIKOLIČ
PROGRAM POVEZUJE

V primeru dežja bo prireditev v 
Kulturni dvorani Sevnica.

Dogodek, namenjen promociji varnega potapljanja »Pogled v 
modro«, je bil v sevniški občini organiziran že večkrat. Letos se je 
po dvoletni prekinitvi vrnil v Sevnico.

Dvodnevni dogodek, ki je potekal 16. in 17. junija 2022, je organizi-
ralo Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica v sodelovanju s člani in 
prostovoljci specializirane enote za reševanje iz vode v nujnih situ-
acijah – Nemo-Adria Rescue Team iz Zagreba.
Pod strokovnim vodstvom izurjenih potapljačev so se v namenski 
bazen, ki ima za organizacijo tovrstnega dogodka predpisano pro-
stornino in globino, potapljali osnovnošolski otroci, mladi gasilci in 
naključni obiskovalci.

Obnova brivsko-frizerskega salona Kreutz
V četrtek, 16. junija 2022, je v preddverju Trškega dvorca v Sevnici potekala predstavitev prenove brivsko-frizerskega sa-
lona Kreutz. Salon, ki je od leta 2020 v lasti Občine Sevnica, se je ohranil v takšni obliki, kot je bil v času delovanja. Zato 
velja za edinstven primer tovrstne kulturne dediščine v regiji Posavje. Je eden izmed dveh takšnih salonov v Sloveniji. 

Cilj projekta je bila postavitev 
stalne muzejske zbirke in odpr-
tje salona za širšo javnost z na-
menom pridobitve novih vsebin 
in popestritve ponudbe starega 
mestnega jedra v Sevnici. 

Z ureditvijo brivskofrizerskega 
salona se bo ohranila dragoce-
na kulturna dediščina z veliko 
muzejskimi predmeti. Zanimi-
va zbirka bo kmalu na voljo za 
ogled širši javnosti. Ohranje-

na zbirka ima tudi pomembno 
izobraževalnozgodovinsko 
vred nost, saj je v Sevnici tudi 
srednješolski izobraževalni pro-
gram za poklic frizer. 

Restavriranje salona je potekalo 
od maja 2021 do maja 2022 v so-
delovanju in pod nadzorom od-
govorne konservatorke in kon-
servatorske svetnice Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slo-

venije, območne enote Celje, 
Božene Hostnik. Konservator-
sko restavratorski posegi so po-
tekali v sodelovanju za konserva-
torstvo specializiranega podjetja 
GNOM d.o.o. in Posavskega mu-
zeja Brežice, ki je poleg resta-
vratorskih del uredil tudi podpis 
vseh predmetov in izdelal inven-
tarno knjigo.

V sklopu restavriranja so bili 
pred zunanjimi vplivi in insek-

ti ustrezno zaščiteni vsi lese-
ni predmeti. Opravljeno je bilo 
odstranjevanje vseh površinskih 
nečistoč. Utrdila oziroma dopol-
nila so se mesta mehanskih po-
škodb pohištva, izvedeno je bilo 
barvno dopolnjevanje ter povr-
šinska zaščita pohištva. 

Na kovinskih predmetih so bili 
odstranjeni kovinski oksidi in 
površinske nečistoče ter izvede-

na njihova površinska zaščita. 
S strokovno izvedbo restavrira-
nja je bilo primerno preprečeno 
propadanje prostora in opreme.
Na predstavitvi preurejenega sa-
lona je zbrane pozdravil župan 
Občine Sevnica Srečko Ocvirk. 

Procese prenove in restavriranja 
salona so predstavili restavrator-
ka Božena Hostnik, Ana Marija 
Kranjc iz podjetja GNOM d.o.o. 
ter Stanka Glogovič in Nives 
Slemenšek iz Posavksega mu-
zeja Brežice. 

Ob ogledu prenovljenega salo-
na je Jadranka Rešeta spregovo-
rila o spominih na svojo mamo 

Dragico Kreutz Zupanc. Adrian 
Klenovšek, brivski mojster iz 
sevniške brivnice Britzzo, pa je 
v salonu postrigel prvo stranko 
– sevniškega župana. Celotno 
predstavitev je s povezovanjem 
zaokrožila direktorica Posavske-

ga muzeja Brežice, Alenka Čer-
nelič Krošelj. 

V brivskofrizerskem salonu Kre-
utz, ki je s postavitvijo stalne 
muzejske zbirke pridobil novo 
vlogo, bodo potekale izobra-
ževalne vsebine, salon pa bo z 
uradno otvoritvijo v jeseni od-
prt tudi za širšo javnost.

Brivski stol. Foto: Občina Sevnica

Brivsko-frizerski salon Kreutz se nahaja v starem mestnem jedru 
Sevnice. Foto: Občina Sevnica

V ulici Cesta na Dobravo v Sevnici poteka celostna ureditev z izgra-
dnjo kanalizacije in ureditvijo cestne povezave. 

Občina Sevnica je k projektu pristopila v lanskem letu. Na odseku 
ulice Cesta na Dobravo je potekala izgradnja nove fekalne kanaliza-
cije v skupni dolžini okoli 200 metrov ter izgradnja 13 novih jaškov. 
Stare kanalizacijske cevi so bile odstranjene. 
Uspešna je bila časovna uskladitev s projektom urejanja kabelske 
kanalizacije podjetja Elektro Celje, s čimer se je zagotovila optimi-
zacija izvajanja zaključnih del na tem območju. 
Projekt ureditve kanalizacije v vrednosti okoli 77 tisoč evrov je bil v 
lanskem letu zaključen, območje pa je bilo urejeno do faze maka-
damske izvedbe cestišča. 
V letošnjem letu poteka izgradnja hodnika za pešce, v poletnih me-
secih pa bo realizirana tudi asfaltacija. 
Z ureditvijo so prebivalci tega območja priključeni na javni sistem 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki je speljan v Čistilno napra-
vo Sevnica. Hkrati se bo na tem območju povečala cestnoprome-
tna varnost.

Novi nadvoz v Šmarju v zaključni fazi
Izgradnja novega nadvoza čez trebanjsko železnico v Šmarju je pot-
rebna za ustrezno infrastrukturno ureditev Poslovne cone Sevnica.  

Izgradnja nadvoza je v zaključni fazi. Predvidoma v jesenskih mese-
cih se bo na tem območju pričel še projekt izgradnje krožišča, ki bo 
navoz povezal z regionalno cesto Boštanj–Planina (R2224). Ker gre 
za območje državne infrastrukture, bo projekt izvedla Direkcija Re-
publike Slovenije za infrastrukturo. Trenutno na direkciji poteka po-
stopek za izbor izvajalca. 
Z izgradnjo nadvoza in krožišča bo pomembno izboljšan dostop do 
Poslovne cone Sevnica, zaradi umiranja prometa pred krožiščem pa 
se bo povečala tudi prometna varnost na tem odseku. 
Izgradnja nadvoza poteka v sklopu projekta »Komunalno opremlja-
nje v PC Sevnica«. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj.

Novi nadvoz v Šmarju. Foto: Občina Sevnica

Celostna ureditev odseka ulice Cesta na Dobravo 
v Sevnici

Pogled v modro nazaj v Sevnici

Cesta na Dobravo v Sevnici. Foto: Občina Sevnica

Predstavitev postopkov prenove salona. Foto: Občina Sevnica

Pogled v modro za promocijo varnega potapljanja. Foto: Obči-
na Sevnica
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Smo podjetje z več kot 20-letno tradicijo. Delamo s široko paleto metod in proizvodov na področju 
varjenih konstrukcij ter pri tem uporabljamo najnaprednejšo tehnologijo. Z nedavnimi vlaganji v 
posodobitev in širitev proizvodnih kapacitet smo eden izmed najbolje opremljenih proizvajalcev 

tovrstnih konstrukcij v Evropi.

Podjetje PREIS Sevnica, d.o.o. je bilo 
ustanovljeno leta 1996 s strani 
avstrijskega družinskega podjetja 
Jaegersberger GmbH, ki ima že 
dolgoletno tradicijo na področju 
jeklenih konstrukcij in strojegradnje. V 
tem času je iz manjše delavnice s 64 
zaposlenimi zraslo v veliko podjetje, ki 
zaposluje že več kot 340 delavcev.
Glavni proizvodi so bili in ostajajo velika 
transformatorska ohišja - kotli ter ohišja 
za transformatorje za tirna vozila, 
izdelana skladno z zahtevami nemških 
železnic.

Kot je povedal predsednik se-
demčlanske komisije, ki je 
ocenjevala inovacijske predlo-
ge, dr. Tomaž Žagar, je v de-
setih inovacijskih prijavah na 
razpis letos sodelovalo 50 ino-
vatork in inovatorjev ter ena 
inovacijska skupina iz osmih 
podjetij in enega inštituta. Po-
lovica predlogov je bila pove-
zanih z energetiko (vse tri ino-
vacije energetskih podjetij ter 
obe inovaciji TPV AUTOMOTI-
VE), rdeča nit vseh inovacij pa 
je, da gredo naproti oz. poma-
gajo ljudem oz. zaposlenim, da 
lahko bolje in učinkovito dela-
jo ali pa da se izboljšajo odnosi 
med njimi. »Inovacijska klima v 
Posavju je zagotovo dobra, saj 
vidimo, da je stvari, ki bi lahko 
bile inovirane oz. priznane kot 
inovacije, še več. Morda še ved-
no preozko gledamo, da je ino-
vacija samo nov produkt, ki ga 
prodaš na trgu, a so lahko ino-
vacije tudi stvari, ki izboljšajo 
in olajšajo delo, pa jih ne prija-
vijo kot inovacije,« je še dodal 
Žagar, zato tudi v komisiji raz-
mišljajo, da bi temu prilagodi-
li kriterije pri ocenjevanju ino-
vacijskih predlogov.

V uvodu podelitve so zbrane, 

Inovacije so odgovor na različne krize in izzive
BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg je 20. junija potekala že 19. podelitev priznanj najboljšim inovacijam v posavski regiji, ki jo organizira GZS Posavska gospo-
darska zbornica, Krško v partnerstvu z MGRT in SPIRIT Slovenija. Na podlagi desetih inovacijskih prijav na razpis so podelili eno zlato, pet srebrnih in štiri bro-
nasta priznanja, na državno ocenjevanje pa poslali inovacije podjetij INO Brežice, TPV AUTOMOTIVE d.o.o. – Tovarna Šentlenart in GEN-I. 

med njimi je bila tudi poslan-
ka v DZ Nataša Bogovič Avšič, 
predstavniki občin ter direk-
torji številnih posavskih podje-
tij, poleg Žagarja, ki je predsta-
vil delo ocenjevalne komisije, 
nagovorili še predsednik GZS 
Posavske gospodarske zbor-
nice, Krško Danijel Levičar, 
generalni direktor GZS mag. 
Aleš Cantarutti in v. d. direk-
torja agencije SPIRIT Sloveni-
ja Rok Capl. Vsi so izpostavili 
pomen inovacij in inovatorjev, 
s pomočjo katerih »našo druž-
bo delamo bolj odporno na 
energetsko krizo in ostale iz-
zive«, kot je dejal Levičar, »lo-
vimo vlak razvoja«, kot je dejal 
Cantarutti, oz. zaradi katerih 
je »slovensko gospodarstvo v 
svetovnem merilu prepoznano 
kot izjemno ustvarjalno zaradi 
svojih tehnoloških rešitev«, kot 
je dejal Capl. 

Deset nagrajenih inovacij

Levičar in Žagar sta podeli-
la bronasta in srebrna prizna-
nja. Bronasta so prejeli: podje-
tje Daničičeve mesnine – Milan 
Daničič s.p. za inovacijo Izdela-
va mini linije za strojno izdela-
vo čevapčičev v proizvodnji 

malega obsega (inovatorji: 
Milan Daničič, Antonija Da-
ničič, Damjan Lapuh); Inšti-
tut RAJART za inovacijo Dotik 
(inovator: Rajko Požar); pod-
jetje Kostak d.d. za inovacijo 
Implementacija krožnega pro-
cesnega modela za povečeva-
nje ponovne uporabe kosov-
nih odpadkov z apliciranjem 
metod življenjskega cikla (ino-
vatorji: Marjan Božič, dr. Bo-
štjan Vimpolšek, Mojca Žga-
nec Metelko, Polona Hrovat 
Mavsar); ter podjetje Stilles 
d.o.o. za inovacijo Digitalizaci-
ja procesa logistike na področ-

ju paketov z integracijo v sode-
lovalno platformo v oblaku in 
vključitvijo poslovne inteligen-
ce ter robotske procesne avto-
matizacije (inovatorji: Razvoj-
na skupina Stilles).

Srebrna priznanja so prejeli: 
podjetje GEN energija, d.o.o. 
za inovacijo Pomožna aplika-
cija za daljinsko vodenje hi-
droelektrarn HESS (inovatorji: 
Rene Jeromel, Dejan Slovenc, 
Marko Klobčar, Matjaž Mar-
jetič, Stanko Pompe); pod-
jetje GEN-I d.o.o. za inovacijo 
Platforma za deljenje polnilne 

infrastrukture e-vozil (inova-
torji: Blaž Krese, dr. Dejan Pa-
ravan, dr. Rok Lacko, Dubrav-
ka Gramc, Gašper Lenassi, 
Jernej Nose, Klemen Pleško, 
Luka Nagode, Maja Črnolo-
gar, Matej Pintar, Miha Hri-
bar, Milica Sabo, Nina Drmo-
ta, Rok Drčar, Rok Jarc, Rok 
Majerčič, Rok Markočič, San-
di Kavalič, Vid Seražin, Žiga 
Žerjav, Andreja Smole); pod-
jetje NEK d.o.o. za inovacijo 
Stroj za dekontaminacijo in 
sušenje čelad (inovator: Erik 
Komočar); podjetje TPV AU-
TOMOTIVE d.o.o. – Tovarna 
Šentlenart za inovacijo Inova-
tivna razrezna linija z integri-
rano enoto za obdelavo kosov 
»vijačni modul M5« (inovator-
ji: Matija Požgaj, Boštjan Pi-
letič, Matej Žerjav) ter pod-
jetje TPV AUTOMOTIVE d.o.o. 
– Tovarna Šentlenart za inova-
cijo Inovativen postopek po-
speševanja strjevanja tesnilne 
mase in razvoj ustrezne komo-
re za strjevanje (inovatorji: Vili 
Malnarič, Boris Menič, Nina 
Prah, Aljaž Rebselj, Miran Fe-
renčak, Katja Sajtl, Kristjan 
Kežman, Rudi Krošelj, Mišo 
Pereško, Mitja Drenovec). 

Cantarutti in Levičar sta zla-
to priznanje podelila podjetju 
INO Brežice d.o.o. za inovaci-
jo INO operation control (ino-
vatorja: Jurij Žnideršič, Ale-
ksandar Cvetanovski). Gre 
za baterijsko napajano napra-
vo, ki se jo pritrdi na različne 
kmetijske, komunalne ali dru-
ge delovne stroje in sprem-
lja parametre delovanja stro-
ja. Ker je naprava opremljena 
z bluetooth komunikacijo, lah-
ko podatke spremljamo v real-
nem času in na podlagi le-teh 
preventivno ustavimo in ser-
visiramo stroj, še predno pride 
do večjih poškodb, ter načrtu-

jemo preventivno vzdrževanje.
Na nacionalnem ocenjevanju 
inovacij (priznanja bodo po-
deljena na Dnevu inovativnosti 
20. septembra na Brdu pri Kra-
nju) bodo Posavje zastopale tri 
najvišje ocenjene inovacije, po-
leg zlate inovacije INO Brežice 
še srebrni inovaciji TPV AUTO-
MOTIVE d.o.o. – Tovarna Šen-
tlenart  (Inovativna razrezna 
linija z integrirano enoto za 
obdelavo kosov »vijačni mo-
dul M5«) in GEN-I d.o.o. (Plat-
forma za deljenje polnilne in-
frastrukture e-vozil). 

Inoviranje je proces

Cvetanovski iz podjetja INO 
Brežice je poudaril, da je v 
njihovem podjetju inoviranje 
konstanten proces, ki je nujen, 
da so lahko uspešni na trgu, 
saj sami razvijajo in izdelujejo 
kmetijske in komunalne stro-
je. »Inovacije ne služijo same 
sebi, ampak morajo predsta-
vljati novo vrednost pri naših 
končnih uporabnikih in s tem 
predstavljajo konkurenčno 
prednost pri prodaji naših 
strojev na profesionalnem se-
gmentu,« je pojasnil. Deluje-
jo namreč na globalnem trgu, 
na katerem imajo nekaj velikih 
konkurentov, zato so inovacije 
nepogrešljiv del tega, da profe-
sionalni stroji lahko zmagujejo 
na teh trgih.

Predstavnik inovatorjev v pod-
jetju TPV AUTOMOTIVE Matija 
Požgaj je pojasnil, da so z ino-
vativno linijo združili dva pro-
cesa, zmanjšali potreben pro-
izvodni prostor, prispevali k 
zmanjšanju porabe energen-
tov, povečali produktivnost in 
zmanjšali logistične stroške, 
s tem pa povečali konkurenč-
nost podjetja. »Inovativno raz-
mišljanje in naše inovativne re-
šitve opazijo tudi kupci, ki nam 
omogočajo izdelavo podobnih 
proizvodov tudi vnaprej. Ino-
vacijska klima v podjetju je na 
visoki ravni, sodelavci se spod-
bujamo med sabo k inovativne-
mu razmišljanju, pri tem pa so-
delujemo tudi v timih, kjer na 
delavnicah oblikujemo svoje 
ideje in jih vpeljujemo v naše 
proizvodne procese.

Prireditev, ki jo je vodila Pe-
tra Rep Bunetič, je z glasbo in 
humorjem popestril kantavtor 
Robert Petan.

 Peter Pavlovič

Na letošnji prireditvi nagrajeni posavski inovatorji in inovatorke

Čeprav naš medij ves čas sledi gospodarstvu 
in poudarja, da se brez močnega gospodarstva 
tudi drugi sektorji ne morejo dobro razvijati, 
bo konec leta minilo že deset let, odkar se na 
posebnih tematskih straneh Podjetno Posavje še 
dodatno zgostijo novice iz gospodarstva in različne 
zanimivosti, v jesenski ediciji pa v ospredje stopi 
težko pričakovana analiza rezultatov gospodarskih 
družb. Posavska podjetja so borbena, tukajšnji 
ljudje pa izjemno iznajdljivi, o čemer pričajo tudi 
dobre junijske novice v nadaljevanju, še posebej pa 
nagrajene inovacije in inovatorji. Verjemimo v ljudi 
in znanje naših podjetij tudi naprej!  Ur.
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KRŠKO – V papirnici Vipap Videm Krško se po mesecih naporov 
počasi, a vztrajno vračajo v normalno poslovanje in verjamejo, 
da za podjetje in zaposlene prihajajo pozitivni časi. »S polnimi 
jadri želimo nadaljevati uspešno zgodbo podjetja, ustvarjati dob-
re pogoje dela in zaposlenim omogočiti rast  na vseh področjih,« 
sporočajo. Trenutno so v zaključni fazi postopka prisilne porav-
nave, z veliko optimizma, svežo energijo in idejami načrtujejo 
rast podjetja. »Za doseganje zastavljenih ciljev smo se lotili ak-
tivne politike zaposlovanja, ker se zavedamo, da so ljudje tisti, 
ki v največji možni meri prispevajo k uspehu podjetja. Vsem za-
poslenim, ki vztrajate in podjetju izkazujete zaupanje, se na tem 
mestu iskreno zahvaljujemo. Veliko zaposlenih se je tekom tež-
kega obdobja odločilo svojo karierno pot nadaljevati drugje, med 
njimi tudi ključni kadri, ki so s svojim znanjem, energijo in zano-
som prispevali k uspešnemu delovanju podjetja. Na tem mestu 
bi želeli vsem, ki ste odšli, in vsem, ki še boste postali del naše 
zgodbe, sporočiti, da ste vsi, ki ste učljivi, motivirani, usmerjeni 
k rešitvam, dobrodošli, da rastete skupaj z nami in pišete novo 
uspešno zgodbo,« so zapisali v sporočilu za javnost. 
Zaradi nadaljnjega razvoja podjetja iščejo kadre na vseh pod-
ročjih. S svojim znanjem so dobrodošli prodajni in nabavni in-
ženirji, strokovnjaki s strani računovodstva in financ, upravljal-
ci strojev, tehnoloških linij in kotlovskih naprav ter vzdrževalci 
inženirji. »Najpomembnejše premoženje družbe ste ljudje, zato 
še enkrat hvala za vaše trdo delo, vztrajnost in zaupanje,« pra-
vijo v krškem podjetju.
 P. P./vir: Vipap Videm Krško 

V Vipapu so optimistični

CELJE, KRŠKO – Celje je 11. junija gostilo 36. srečanje delavcev 
komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliada 2022. Prib-
ližno 3000 zaposlenih iz 72 komunalnih podjetij se je udeleži-
lo komunalnih iger, ki se lahko pohvalijo z eno najdaljših tradi-
cij panožnih druženj v Sloveniji. 
Ekipe Kostaka Krško so ponovno dosegle odlične rezultate, saj so 
osvojile skupno kar 16 uvrstitev med prva tri mesta. V delovnih 
tekmovanjih so osvojili bronasti pokal v disciplini kanalizacija, 
v športnih tekmovanjih so tri bronaste pokale osvojili v odboj-
ki, plavanju in lokostrelstvu, drugo mesto so zasedli v nogome-
tu, kar osem medalj pa je bilo najžlahtnejšega leska. Najboljši so 
bili namreč v vlečenju vrvi v ženski in moški konkurenci, tenisu, 
ulični košarki, pikadu v moški konkurenci, suvanju krogle, paint-
ballu in kartingu. Krčani so ob tem osvojili bron za skupno uvr-
stitev v delovnih tekmovanjih ter zlata pokala za skupno uvrsti-
tev v športnih tekmovanjih in za skupno zmago.
V seštevku delovnih in športnih tekmovanj je ekipa Komunale 
Brežice osvojila 8. mesto, tekmovalke in tekmovalci Javnega pod-
jetja Komunala Sevnica pa 18. mesto.  
 P. P./vir: Kostak, d. d.

Kostak spet prvi na Komunaliadi 

Kostakova ekipa v delovnih tekmovanjih

KRŠKO – Največji posavski in tudi slovenski pridelovalec sadja 
Evrosad d.o.o. iz Krškega je tudi letos uspešno zaključil še eno 
sezono jagod. Kot so povedali, so se kupci v njihovi Tržnici po-
gosto oglasili in si tako zagotovili zadostne količine tega slad-
kega sadeža.

Trenutno imajo v ponudbi češnje iz nasada v Kostanjevici, saj 
jih je v preteklih letih pozeba za pridelek prikrajšala. Da bi za-
gotovili čim daljšo sezono, imajo kar nekaj različnih sort češenj, 
ki jih bodo obirali skozi cel junij vse do julija. Takrat pridejo na 
vrsto še breskve, za katere pravijo, da jih bo letos ogromno in že 
se veselijo pridelka.
V njihovi Tržnici pa tako še najdete raznoliko ponudbo sezon-
ske zelenjave ter ogromno izdelkov iz okoliških kmetij. Celotna 
ponudba je na njihovi spletni strani. P. P./vir: Evrosad

Po jagodah so na vrsti češnje

Zaposlimo več oseb za delo v proizvodnji potiskane kartonske embalaže:
• strojnik na lepilni liniji,
• tiskar,
• vodja kakovosti.

Nudimo delo za nedoločen čas v urejenem delovnem okolju in stimulativno 
nagrajevanje.

Lokacija dela: Senovo.

Vloge za delo naj se posredujejo na: nina@grapak.si.

GRAPAK d.o.o., Titova cesta 112a, 8281 Senovo | www.grapak.si

 

Občina Radeče in podjetje SONCE energija sta se dogovorili 
za uporabo strešnih površin ZD Radeče za sončno elektrarno, 
ki bo proizvedla cca. 120 MWh električne energije letno, s 
čimer pokriva potrebe mestnega jedra. 10. junija se je 15 
odjemalcev električne energije iz okoliških hiš in blokovskih 
stanovanj uradno priklopilo na samooskrbno OVE skupnost 
(SOVES), ZD Radeče pa bo lahko koristil približno 60 MWh 
presežka električne energije. Vir in foto: SunContract
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Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje, je dne 
8. 6. 2022 objavila

4. JAVNI POZIV
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 

na območju LAS Posavje v letu 2022

EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 172.690,75 EUR.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k 
uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022, in 
sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje 
operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Rok za prijavo na javni poziv je 8. 9. 2022.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani LAS Posavje: 4. javni poziv EKSRP 
(lasposavje.si) in RRA Posavje: Regionalna razvojna agencija Posavje (rraposavje.si) 

Dodatne informacije o javnem pozivu daje RRA Posavje, in sicer:
 ◦ po telefonu: 07 488 10 43 ali 07 488 10 40, vsak delovnik med 9. in 14. uro;
 ◦ po elektronski pošti: las.posavje@rraposavje.si; 
 ◦ osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, Regionalna 
razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.

Aktivnost je sofinancirana s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino je odgovoren  
LAS Posavje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020,  

je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko 
(SVRK) je v Uradnem listu RS 
objavila Javni razpis za sofi-
nanciranje projektov v okviru 
programa Izobraževanje – kre-
pitev človeških virov. Predmet 
javnega razpisa je bil izbor 
projektov, ki se jim dodelijo 
sredstva Norveškega finanč-
nega mehanizma 2014–2021 
in pripadajoče slovenske ude-
ležbe ter sledijo glavnima ci-
ljema finančnega mehanizma: 
prispevati k zmanjšanju go-
spodarskih in socialnih razlik 
v evropskem gospodarskem 
prostoru ter krepiti bilateral-
ne odnose med Slovenijo in 
Norveško. Delež sofinancira-
nja projektov znaša do 100 % 
vseh upravičenih izdatkov. 

Regionalna razvojna agenci-
ja Posavje (RRA Posavje) je 
z uspešno prijavo pridobi-
la nepovratna sredstva v viši-
ni 499.997,20 evra za projekt 
Vzpostavitev inovativnega pod-
pornega okolja »Karierni cen-
ter Posavje« v regiji Posavje. V 
projektnem partnerstvu sode-
lujejo RRA Posavje kot vodilni 
partner in prijavitelj projekta, 
Mestna občina Krško, Mla-
dinski center Krško, Ljudska 
univerza Krško, Območno 
obrtno-podjetniška zborni-
ca Krško in norveški partner, 

Karierni center za izzive mladih

socialno podjetje Collective 
Innovation iz Osla, naslovili 
pa bodo izzive brezposelnosti 
mladih v regiji in si prizadeva-
li ustvariti edinstveno okolje za 
opolnomočenje mladih, kar bo 
še dopolnilo uspešen večletni 
projekt Posavske štipendijske 
sheme.

Dvoletni projekt, ki se pričenja 
z junijem 2022 in se bo zak-
ljučil aprila 2024, predstavlja 
inovativen pristop na podro-
čju pridobivanja kompetenc 
za boljšo zaposljivost mladih 
in kariernega usmerjanja v 
regiji Posavje. Cilj projekta je 
preko aktivnosti povezovanja 
lokalnih organizacij in mladih, 
usposabljanja mladinskih de-
lavcev, izvedbe dogodkov za 
mlade, priprave interaktivnih 

strokovnih vsebin, ureditve na-
menskega prostora in spletne 
platforme vzpostaviti celovito 
in digitalno podprto podporno 
okolje za izboljšanje zaposlit-
venih potencialov mladih v re-

giji Posavje. Pomembno aktiv-
nost projekta predstavlja tudi 
ureditev oz. obnova namenskih 
prostorov na podstrešju Men-
cingerjeve hiše, kjer se nahaja 
Regionalna razvojna agencija 
Posavje, za katero je projektni 
partner Mestna občina Krško 
pridobila 140.000 evrov nepo-
vratnih sredstev.

Uvodnega sestanka s Silvi-
jo Jakopovič iz Oddelka za 
evropsko teritorialno sodelo-
vanje in finančne mehanizme 
na SVRK so se udeležile so-
delavke RRA Posavje Simona 
Hostar, Špela Sečnik in Tanja 
Bučar Gregorevčič ter vodja 
službe za projektno sodelova-
nje Nataša Šterban Bezjak. 
 P. P./vir: RRA Posavje

Z uvodnega sestanka projektnih partnerjev s SVRK

Sofinanciranje za projekta  
Pojnt in Digivoda
POSAVJE – Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni 
partner LAS Posavje, je 6. junija s strani Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR), prejela obvestilo o potrditvi 
projektov »POJNT« in »DIGIVODA«.

Projekt »Središča za krepitev podjetniških kompetenc mladih« 
(akronim: »POJNT«), prijavitelja Občina Radeče s partnerji KTRC 
Radeče, MC Krško, KŠTM Sevnica in ZPTM Brežice, bo iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) sofinancirana 
v skupni višini do 150.000 evrov. Skupna vrednost projekta je 
218.184,91 evrov. V okviru obstoječih mladinskih centrov bodo 
projektni partnerji vzpostavili program štirih Središč za krepitev 
podjetniških kompetenc med mladimi (Brežice, Krško, Sevnica 
in Radeče), z ločenimi aktivnostmi pa tudi v Bistrici ob Sotli in 
Kostanjevici na Krki. Trije partnerji že imajo vso potrebno infra-
strukturo, v Radečah pa bodo v ta namen obnovili staro opušče-
no meščansko hišo (Simončičeva hiša) z njeno ohišnico in tako 
revitalizirali degradirano območje ter hkrati pridobili ustrezen 
prostor za izvajanje projektnih aktivnosti. Z operacijo želijo do-
seči cilj v okviru skupnega namena, z vsebinsko in regijsko pove-
zano celoto, ki sledi cilju vzpostavitve izvajanja programa in kre-
pitve podjetniških kompetenc med mladimi na področju celotne 
regije. Operacija se bo zaključila v februarju 2023.
Projekt »DIGIVODA«, prijavitelja Javno podjetje Komunala  d.o.o. 
Sevnica s partnerji Občina Sevnica, Kostak, Komunala Brežice, 
Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica in Ro-
kometni klub Sevnica, katerega skupna vrednost je 224.933,24 
evra, bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR) v znesku 149.273,31 evra. Operacija se nanaša na pri-
spevanje k ohranjanju okolja na način sprememb navad prebi-
valcev v celotnem LAS Posavje, z vzpostavitvijo funkcionalne in-
frastrukture ter digitalnih tehnologij, ki so neposredno vezane na 
dostopnost in način porabe pitne vode. Projektni partnerji želijo 
s projektom prebivalcem Posavja zagotoviti dostop do kakovo-
stne pitne vode na javnih mestih in s tem zmanjšati obremenje-
nost okolja z odpadno plastično embalažo, s čimer neposredno 
zmanjšujemo obremenitev komunalnih deponij, ki so ena glav-
nih groženj trajnostni oskrbi s pitno vodo, hkrati pa bo zagoto-
vljena ekološka osveščenost z uporabo sveže vode ter s tem dvig 
kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavje. 

 Vir: RRA Posavje

POSAVJE – Regionalna razvojna agencija Posavje je na razpisu Norveškega finančnega mehanizma s projek-
tnimi partnerji pridobila pol milijona evrov nepovratnih sredstev za projekt Karierni center Posavje.

POSAVJE – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki 
upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), 
je Regionalni razvojni agenciji Posavje, vodilnemu partnerju LAS 
Posavje, 16. junija potrdila sofinanciranje projekta »Eko oku-
si Slovenije«, ki ga je LAS Posavje kot vodilni partner pripravil 
v partnerstvu skupaj z LAS Vipavska dolina, LAS Gorenjska ko-
šarica, LAS Goričko 2020 in LAG Južna Istra. Konzorcij skupno 
sestavlja 20 partnerjev, na območju LAS Posavje kot projektni 
partnerji sodelujejo še: Mestna občina Krško, Center za podje-
tništvo in turizem Krško, Jože Repovž – Kmetija Repovž, Kmeti-
ja Omerzu ter podjetji Evrosad d. o. o. Krško in Debeluh d. o. o. 
Za izvedbo projekta bo na območju LAS Posavje s strani sklada 
EKSRP namenjenih 99.950,86 evrov.  Vir: RRA Posavje

Potrjeni »Eko okusi Slovenije«

BREZ DVOMA!

• Znan izvor in zgodovina vozil
• Vozila preverjena na pooblaščenem servisu
• Avtoline jamstvo popravil

Žadovinek 37, 8273 Leskovec pri Krškem / Tel. 041 655 373 / www.avtoline.si
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 Z zanesljivo energijo 
v prihodnost.

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, 
www.teb.si, E: info@teb.si, T: (07) 481 60 00

Podjetje, ki je zadnjo soboto 
v letošnjem maju po dveh le-
tih premora ponovno pripra-
vilo dan odprtih vrat, je s svo-
jimi kakovostnimi proizvodi 
prisot no na vseh celinah sve-
ta, kjer se uveljavlja z lastnimi 
blagovnimi znamkami, regi-
striranimi v številnih tujih dr-
žavah. Njihova prizadevanja in 
načrti so povezani s krožnim 
gospodarstvom. To pomeni, 
da skušajo posekan les v goz-
du čim bolje izkoristiti – za 
čim večje število produktov in 
s čim manj odpadka, zato raz-
vijajo lasten razvojno-razisko-
valni program in na inovacijah 
temelji več kot tretjina spre-
memb v njihovem proizvod-
nem in prodajnem programu. 
Najpomembnejše oziroma 
najperspektivnejše razisko-
valno področje je razvoj funk-
cionalnih krmnih dodatkov za 
prehransko industrijo – iz ta-
ninskega ekstrakta hrastove-
ga in kostanjevega lesa (ak-
tivna funkcija taninov vpliva 

Proizvajali bodo tudi elektriko
SEVNICA – V podjetju Tanin, ki se razvija na ravnici ob reki Savi od leta 1923, se ukvarjajo s predelavo lesa 
in pridobivanja ekstraktov predvsem iz hrastovega in kostanjevega lesa ter se vse bolj usmerjajo v razvoj 
in izdelavo prehranskih dodatkov za živali, a imajo tudi obrat za ekstrakcijo učinkovin oz. antioksidantov, 
ki se uporabljajo v prehrani ljudi. Njihovi načrti so povezani tudi s proizvodnjo električne energije.

na dobro zdravstveno stanje 
prebavnega trakta, zavira rast 
slabih bakterij in podpira rast 
dobrih bakterij).

Naravna prehranska 
dopolnila

»Proizvodnjo robotiziramo, 
digitaliziramo, kar pomeni, 
da se število ljudi za določe-
no opravilo zmanjšuje. V pod-
jetju je 110 zaposlenih in doda-
na vrednost na zaposlenega je 
90 tisoč evrov. V razvoj vlaga-
mo od tri do pet odstotkov od 
realizacije, ta je v lanskem letu 
dosegla 25 milijonov evrov, v 
letoš njem letu načrtujemo mi-
lijon več, in sicer 26 milijonov 

evrov, vendar je leto zelo ne-
predvidljivo, tako da upamo, da 
bomo dosegli omenjene števil-
ke,« pojasni direktor Ivan Mirt 
in nadaljuje, da so v porastu iz-
delki za prehrano živali, aditi-
vi. »Na eni strani z njimi nado-
meščamo antibiotike, na drugi 
strani je vse bolj pomembna 
okoljska problematika. Če ži-
vali uživajo naše produkte, 
izločajo manj toplogrednih 
plinov: krave izločajo manj 
metana in imajo boljšo preba-
vo, pri pujskih in perutnini je 
večji problem amonijak, znači-
len vonj na vsaki farmi, a z na-
šimi produkti se odstotek emi-
sije tega lahko zmanjša. Prve 
teste smo opravili že pred le-

tom 2010 in dokazali, da z na-
šimi prehranskimi dopolnili 
lahko zmanjšamo emisije amo-
nijaka na prašičji ali kurji farmi 
v okolje,« nadaljuje in doda, da 
sledijo ideji o zdravi vzreji živa-
li in zmanjševanju uporabe an-
tibiotikov v prehranski verigi. 
Vsi izdelki podjetja Tanin ima-
jo tudi certifikate. Med njimi je 
zelo pomemben ekološki cer-
tifikat: »To pomeni, da se naši 
produkti lahko uporabljajo na 
farmah, ki so ekološke. Ta eko-
loški tržni delež po svetu raste. 
Vse naše produkte sicer izvaža-
mo v 42 držav po celem svetu.«

Nove investicije so poleg vla-
ganj v osnovno proizvodnjo 
taninov in srednjeverižnih 
maščobnih kislin, ki služijo za 
kontrolo bakterij v prebavnem 
traktu živali, povezane še s pro-
izvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov. Z novo, do-
datno turbino na odpadno 
lesno maso bodo pokrili vse 
lastne potrebe, tako da bodo 
lahko del električne energije 
oddajali v javno elektro omrež-
je. »To bo naša zelena energi-
ja, ki jo bomo poslali svet,« teče 
predstavitev načrtov podjetja, 
ki bo v prihodnjem letu obele-
žilo 100-letnico obstoja. 
 Smilja Radi

Pred ogledom proizvodnih prostorov podjetja Tanin so 
obiskovalci prisluhnili direktorju in solastniku podjetja Ivanu 
Mirtu.

VZDRŽEVALEC ORODIJ 
(m/ž) - preoblikovanje 
pločevine in brizgnje 

plastike

Pogoji: IV. ali V. st. tehnične 
smeri izobrazbe, zaželeno vsaj 
1 leto na področju  vzdrževanja 
orodij, orodjarstva, strojegrad-
nje, proizvodnji izsekovanja 
kovinskih delov ali proizvodnji 
brizganja plastike, ročne 
spretnosti, poznavanje 
sestave in delovanja orodij za 
izsekovanje pločevine in 
brizganje termoplastov, 
branje in razumevanje el. in 
strojniških načrtov ter sestave 
sklopov.

Naloge: Popravila orodij za 
preoblikovanje kovin in 
brizganje termoplastov. 
Planiranje in izvajanje preven-
tivnega vzdrževanja orodij.

Delovni čas: dopoldanski 
delovni čas. 

VZDRŽEVALEC (m/ž) - 
brizganje plastike

Pogoji: IV. ali V. st. tehnične 
smeri izobrazbe, zaželeno vsaj 
1 leto na področju vzdrževanja 
(zaželeno iz področja 
vzdrževanja električne opreme 
in strojev), spretnost pri 
rokovanju z orodjem, ročne 
spretnosti. 

Naloge: odpravljanje napak in 
zastojev na opremi v proizvod-
nji (sušilci, sesalci, robotski 
manipulatorji, transportni 
trakovi, podajalci). Sodelovan-
je pri vzdrževanju strojev in 
orodij. Kontakt s serviserji, 
izvajanje preventivnega 
vzdrževanja, organizacija 
planov vzdrževanja, vodenje 
evidenc. 

Delovni čas: dopoldanski 
delovni čas. 

VODJA PROIZVODNE 
ENOTE (m/ž)

Pogoji: VI/2., VII. st. tehnična, 
organizator dela ali druga 
podobna smer izobrazbe, 1 
leto izkušenj na vodstvenem 
delovnem mestu v procesu 
proizvodnje, delo z računal-
nikom, zaželeno znanje 
nemškega ali angleškega 
jezika.

Nalo g e: o r ganizir an je, 
koordiniranje in planiranje del 
v  proizvodni enoti, usklaje-
vanje med izmenami in 
proizvodnimi timi.

Delovni čas: dopoldanski 
delovni čas. 

Lokacija dela: Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki. Nudimo urejene delovne pogoje in stimulativno 
plačilo. Prijave zbiramo na info@resistec.si (morebitne besedilne priponke pošljete v PDF obliki) ali na 

Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki. Več na www.resistec.si ali po telefonu na 07 48 10 100.

Uspešna skupina podjetij
RESISTEC UPR d.o.o.&Co.k.d.,

ATHOS Elektrosistemi d.o.o. in METALTEC d.o.o

ZAPOSLUJE

METALTEC d.o.o. METALTEC d.o.o. ATHOS Elektrosistemi d.o.o.

KRŠKO – S 1. junijem je zanimivo izobraževanje Prodajna 
akademija v Hotelu City zaključila druga skupina slušateljev 
v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje RS. Dobri odzivi 
kažejo na to, da je v poplavi dostopnih vsebin treba ponuditi 
predvsem v praksi uporabne recepte in pristen človeški stik.

Prodajna akademija v nasprotju s podobnimi moduli namenja 
največ pozornosti konkretni aktivaciji udeležencev in opolno-
močenju posameznikov za prodajo. Mag. Toni Čabraja, izkušeni 
prodajalec in analitik, ki v Prodajni akademiji deluje kot preda-
vatelj, je opozoril na povečan pomen prodaje ob nastopu krizne-
ga obdobja. Zmanjševanje vložkov v trženje in prodajo v nego-
tovih časih je namreč večkrat dokazana napačna poteza: »Ena 
izmed ključnih razlik med uspešnim in neuspešnim podjetjem 
na koncu je komerciala, prodaja, trženje, prodajna ekipa. V kriz-
nih časih podjetja rešujejo ravno najboljši prodajalci, key accou-
nt managerji, tržniki ter marketinški strokovnjaki. Zato povečaj-
te prodajno ekipo. Hkrati pa je aktualno tudi obvestilo za lastnike 
podjetij, direktorje prodaje: brez nagrad in pozitivnega vzdušja 
ne moremo pričakovati nadpovprečne prodaje.«  Z. N. 

Prodajna naravnanost in vzdušje 
sta prava ključa

Predavatelj mag. Toni Čabraja (foto: R. Retelj)
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Zamašeno stranišče je skoraj vedno posledica odplakovanja stvari, ki tja ne sodijo
Velika nadloga, ki slej ko prej doleti vsakega od nas, so zamašeni odtoki ali kanalizacija. Pri preprostih zamašitvah zaleže, če se dela lotimo sami, a kadar 
voda kljub našim naporom še vedno odteka počasi, je nujna pomoč strokovnjaka. V družbi Kostak, d. d., se na naš klic odzove Vid Kovačič.

Kaj storiti, ko se zamašijo 
odtoki ali kanalizacija?
Vid Kovačič je komunalec na odvajanju in či-
ščenju odpadnih voda v družbi Kostak, d. d. 
O teh stvareh ljudje ne govorimo pogosto 
in ne prav z veseljem, čeprav se tičejo vsa-
kogar izmed nas in brez njih pravzaprav 
ne gre, pravi sogovornik. Svoj delovni čas 
preživi pri delu s strankami, do njih pa se s 
sodelavcem Francijem odpravita na kami-
onu za fekalije. »Zamašeno imamo, školjka 
ne požira,« slikovito opiše klic, ki ga prejme 

pogosto. »Do stranke prispeva v približno 
pol ure ali uri. Ker gre praviloma za nujne 
primere, delo prerazporediva tako, da sva 
pri stranki čim prej, vendar je čas prihoda 
odvisen tudi od lokacije, na kateri se v času 
klica nahajava.« Najpogostejši razlogi za 
zamašitve so odpadki, ki tja ne sodijo. Za-
mašeno stranišče je namreč skoraj vedno 
posledica odplakovanja stvari, ki prej kot v 
školjko sodijo v posodo za mešane ali bio-
razgradljive komunalne odpadke. Pogosti 
so ostanki hrane, kavna usedlina, vlažilni 
robčki, vatirane palčke, zobne nitke, damski 
vložki, tamponi, papirnate brisače, lasje in 
cigaretni ogorki. 

Z delom začne ob sedmih zjutraj in z njim 
zaključi ob petnajsti uri. »Delo poteka po 
krški in brežiški občini. Skrbimo tudi za poli-
cijske postaje, vojašnico v Cerkljah ob Krki, 
tovarno Krka, Nuklearno elektrarno Krško 
in razne gostinske objekte po krški občini, 
iz večjih kuhinj namreč praznimo oljne lo-
vilce, olje pa nato vozimo v Domžale. Precej 
razgibano je.«

Delo poteka na terenu in v vseh vremen-
skih razmerah. »Mi smo zunaj, ne glede na 
to ali je sonce ali dež. Delo je zanimivo in je 
osem ur na dan včasih premalo. Nadreje-
ni zjutraj določi razpored, pove, na primer, 

danes gresta v Cerklje ob Krki, Brestanico, 
Brežice. Vmes pokliče še kakšna stranka, 
ker se ji zamaši odtok ali kaj podobnega, 
in opraviva še to. Tako da se kar gibljeva, 
na cesti bi naju težko spregledali (smeh, 
op. p.).« V ekipah sta vedno po dva. »Mid-
va s Francijem Fuksom sva stalno skupaj. 
V primeru, da njega ni, vozim jaz ali pa kdo 
drug. Obvezno morata biti dva,« je jasen in 
razloži, zakaj je to pomembno. »Eden dela s 
komandami na daljincu, drugi pa upravlja z 
vodovodno cevjo za odvodnjo. Po eni strani 
je najino delo dokaj enolično – ko  prispe-
va na lokacijo, že veva, kaj bova naredila. 
Sploh se več ne dogovarjava, saj sva že tako 
uigrana. Včasih stranki vse rešiva v minuti.«

»Sploh se več ne 
dogovarjava, saj sva že 
tako uigrana«

Vsak dan sta pri kateri od tako imenova-
nih rednih strank. To so že prej omenjene 
gospodarske družbe oz. večje organiza-
cije. »Nisva vsak dan pri istih, vrneva se le 
v primerih, ko se kaj zamaši. Gre za večje 
organizacije oz. podjetja, za katere skrbiva 
s Francijem. Imamo pa še en kamion, na 
katerem sta sodelavca, ki opravljata pred-
vsem čiščenje greznic in kanalov.«

Vid Kovačič delo komunalca ponosno 
oprav lja že skoraj dvaindvajset let. »Neka-
terim se moje delo ne zdi prijetno, ampak je 
delo kot vsako in vsako delo je treba ceniti. 
Izpostavljeni smo neprijetnim vonjavam, to 
je dejstvo. V zadrževalne bazene vstopa-
mo z maskami, ker so notri plini, amonijak. 
Notri imamo aparate za merjenje kisika in 
če ga ni dovolj, ostanemo zunaj. V teh le-
tih sem se na te pogoje navadil, meni to 
ne smrdi, bolj mi smrdi vonj gnojnice, ki jo 
po kmetijskih površinah polivajo kmetje. 
Ustreza mi, ker je delo terensko, tako tudi 
hitreje mine, saj nikakor ni monotono.«

Rad dela s strankami in veseli ga, da so tudi 
one z njim zadovoljne. »Pohvala vedno 
godi. Včasih se ta zgodi na mestu, včasih pa 
stranka pokliče šefa, on pa pohvalo prene-
se meni. Recept je enostaven – korektnost, 
poštenost in prijaznost.«

Vid Kovačič

Skrbimo za zeleno Krško

naročnik: www.kostak.si

Zanesljiva preskrba s kakovostno pitno vodo bo urejena z investicija-
mi na posameznih odsekih oziroma vodovodnih sistemih. Hkrati bo 
urejena tudi ustrezna zaščita vodnih virov pred vplivi onesnaževanja 
na stroškovno, tehnično in okoljsko učinkovit način. 

Projekt je podprt s sredstvi Evropske unije in državnega proračuna. Ko-
hezijski sklad za realizacijo projekta prispeva 2.204.575,97 evra, Ministr-
stvo za okolje in prostor pa 389.042,82 evra. Občina Sevnica za projekt 
prispeva 902.628,30 evra. Izvajalec gradbenih del je podjetje Komuna-
la Sevnica. Vrednost pogodbenih del je 3.110.616,38 evra.

V sklopu projekta se gradi povezovalna hrbtenica med že obstoječimi 
vodovodi v enoten vodovodni sistem v dolžini dobrih 21 kilometrov. 
Projekt je razdeljen na osem sklopov oziroma odsekov. Na območju vo-

dovoda Nova gora bo na odseku Preska–Lukovec zgrajena trasa v dolži-
ni 1500 metrov. Na območju vodovoda Sevnica bo na odseku Log–Orle 
zgrajena trasa v dolžini 2500 metrov, urejeno bo tudi novo prečrpališ-
če Log. Urejena bo povezava med vodovodom Šentjanž in vodovodom 
Krmelj, urejen bo tudi nov vodohran Šentjanž s prostornino okoli 120 
kubičnih metrov. Na odseku Metni vrh–Drožanje bo urejena povezava 
med vodovodom Zabukovje in vodooskrbnim sistemom  Sevnica, s po-
vezovalno traso v skupni dolžini 6000 metrov. V dolžini 6500 metrov bo 
urejena povezava vodovodov Sevnica–Breg–Loka. Urejen bo tudi vo-
dovod Handija s traso dolžine okoli 3000 metrov.

Trenutno potekajo dela na odsekih vodovodov Sevnica–Nova gora, 
prečrpališča Log, vodovoda Zabukovje–Sevnica in vodohrana Šent-
janž. V teku so tudi dela na odseku Okroglice–Lisca–Cerje–Dolna, kjer 
prav tako poteka izgradnja vodohrana. 

Projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica bo povezal 11.286 pre-
bivalcev. Na skupni vodovodni sistem bo priključenih dodatnih 810 
uporabnikov vodovoda. 

Projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica je kot eden večjih vo-
dopreskrbnih projektov v zadnjem obdobju usmerjen v zagotavljan-
je nemotene oskrbe s čisto pitno vodo. Kljub temu da je sevniška ob-
čina bogata z vodnimi viri, pa je tveganje podnebnih sprememb, ki 
povzročajo nepredvidljive vremenske razmere in onesnaževanja, pri-
sotno. Občina Sevnica skladno s strategijo vodooskrbe v tesnem sode-
lovanju s Komunalo Sevnica kot izvajalcem gospodarske javne službe 
zmanjšuje to tveganje in tako omogoča dostop do neoporečne vode 
prebivalcem in obiskovalcem občine. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.  
Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica.

www.povezujemovodovode.si

Povezujemo vodovode – Hidravlične izboljšave v občini Sevnica
Projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica je večletni projekt, katerega poglavitni cilj je povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega Save na način, 
da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov na desnem bregu Save del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica, ki je na 
levem bregu.

Polaganje cevovodov

Ureditev raztežilnika

Postavitev novega hidranta
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SENOVO, KRŠKO – Zadnji vikend v maju se je ekipa Osnovne šole 
XIV. divizije, ki so jo sestavljali Lovro Čižmek, Nik Hriberšek 
in Janez Hatunšek, prvič udeležila tekmovanja World Scholar's 
cup v Kopru. V tej »bitki znanja« sodelujejo učenci in dijaki z raz-
ličnih koncev Slovenije. Tekmovanje poteka v angleškem jezi-
ku ter spodbuja sodelovanje in interdisciplinarno razmišljanje, 
sodelujoče pa motivira, da v sebi odkrijejo mnoge talente. Pri 
pripravah na tekmovanje in na samem tekmovanju učenci raz-
vijajo kritično mišljenje in iznajdljivost ter širijo svoje obzorje.  
Sodelujoči se pomerijo na šestih področjih (umetnost in glasba, 
naravoslovje, zgodovina, književnost, sociologija in izbrano po-
dročje). Letos je bila izbrana tema Obnovljeni svet. Na tekmova-
nju je sodelovalo 150 učencev in dijakov iz različnih osnovnih 
in srednjih šol. Učenci so se na tekmovanje, ki vključuje ekipno 
debato (Team debate), kreativno skupinsko pisanje esejev (Col-
laborative writing), preizkus znanja s šestih področij (Scholar's 
challenge) in kviz (Team’s bowl), pripravljali sami in v šoli pod 
vodstvom mentorice Lee Opravž Ostrelič. Senovski učenci so 
se odlično odrezali ter osvojili pet zlatih in eno srebrno meda-
ljo. Ker so dosegli tako dobre rezultate, so si zagotovili tudi mes-
to na naslednjem delu tekmovanju (Global Round), ki se bo ko-
nec meseca odvijalo v Dubaju.
Uspešne učence in njihovo mentorico je 14. junija sprejel in jim 
čestital župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko.
 Vir: OŠ XIV. divizije Senovo in Mestna občina Krško

Učenci OŠ XIV. divizije Senovo 
odlični na The World Scholar's Cup

Senovska ekipa z mentorico in ravnateljem na sprejemu pri 
županu

V uvodu in zaključku je nav-
dušil predšolski pevski zbor 
Vrtca Ciciban Sevnica, ki šte-
je okoli 50 navihanih malčic in 
malčkov, vodi pa jih zborovod-
kinja in vzgojiteljica Melita 
Železnik. Predšolski otroški 
pevski zborček so spremlja-
li korepetitorji Helena Lužar, 
Maja Žibert, Neža Kožar, 
Marko Traven in Marjan-
ca Županc ter instrumentali-
sti Petra Trlep, Gašper Šin-
kovec, Rok Železnik, Marko 
Traven, Eva Kragl, Peter Ko-
šir in Izak Mak.

S skrbno izbranim glasbenim 
programom so se predstavili 
tudi učenke in učenci GŠ Sev-
nica: Eva Bognar na violini 
(na klavirju jo je spremljala 
Andreja Zupanc), Julija Brce 
je zaigrala na violončelo v du-
etu z učiteljico Polono Soban, 
Gašper Žveglič iz razreda uči-
telja Uroša Polanca je navdu-
šil z igranjem na harmoniko. 
Komorna skupina 1. in 2. ra-
zreda kljunaste flavte, ki so jo 
sestavljale učenke Lara Tru-
pi, Nace Kozinc, Tjaša Trin-
kaus in Julija Rugelj, je nasto-
pila z učiteljicama Ano Mlakar 
in Niko Pavlič. Odličen na sa-
ksofonu je bil Tit Majcen iz 
razreda učitelja Arijana Mač-
ka (na klavirju ga je spremlja-
la Ana Rodić). Neža Konič Bo-
žič iz razreda učitelja Ernesta 

Dobrodelni vrtčevski koncert
SEVNICA – V sevniški kulturni dvorani je v maju potekal koncert z dobrodelno noto pod naslovom Ciciban 
poje z gosti. Na dobrodelnem koncertu so se predstavili najmlajši iz sevniškega vrtca Ciciban, povezani v 
predšolski pevski zborček, učenke in učenci GŠ Sevnica in NZA Firbci iz Škocjana. 

Kramarja se je predstavila na 
tolkalih, Zala Plazar iz razre-
da učiteljice Ane Mlakar je zai-
grala na flavto (na klavirju jo je 
spremljala Ana Rodić). S sklad-
bo Amazing Grace je navdušil 
trobilni kvintet iz razreda uči-
telja Francija Lipovška, in si-
cer Lenart in Oskar Pajk na 
trobenti, Anže Rupar na rogu, 
Črt Pačnik na pozavni in Rok 
Mergole na tubi. S svojim iz-
jemnim vokalom je navduši-
la tudi dijakinja srednje vzgo-
jiteljske šole v Novem mestu, 

sicer pa Boštanjčanka Hana 
Androjna, ki obiskuje ure solo 
petja pri učiteljici Martini Pre-
vejšek.   

Posebna glasbena poslastica je 
bila narodnozabavna glasbena 
zasedba z zanimivim imenom 
Firbci. Gre za moderno fan-
tovsko zasedbo, ki jo sestav-
ljajo Jaka in Gašper Šinko-
vec, Gregor Janežič in Jakob 
Končina (njihov mentor je 
Rok Švab). Fantje prihajajo iz 
Škocjana, le Končina je iz Polja 

pri Tržišču; polkam in valčkom 
pa želijo dati modernejši zven.

V zaključku prijetnega in ži-
vahnega koncerta so navzoče 
nagovorili ravnateljica sevni-
škega vrtca Tanja Sorčan in 
sevniške glasbene šole Katja 
Krnc ter župan Srečko Oc-
virk. Za povezovanje je skrbela 
Tanja Mikolič. Zbrani prosto-
voljni prispevki, ki so se zbirali 
pred začetkom koncerta, bodo 
namenjeni nakupu glasbil. 
 Smilja Radi

Predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica z zborovodkinjo Melito Železnik ter 
spremljevalnimi vokalisti in instrumentalisti

Vrtec Krmelj je kar nekaj de-
setletij deloval v stari šolski 
stavbi na obrobju kraja, v ka-
teri je bila v času delovanja 
rudnika rudarska bolnišnica. 
Stavbo novega vrtca, locirano 
južno ob obstoječem objektu 
nove osnovne  šole v središču 
kraja ob potoku Hinja, so na-
menu predali 22. junija 2012. 
Vrtec ima poleg igralnic in dru-
gih prostorov za najmlajše še 
prostore za strokovne delav-
ce ter gospodarske prostore 
in upravni prostor ter zunanje 
igrišče z igrali. Kratek pregled 
nastanka in razvoja predšol-
ske vzgoje v nekdanjem ru-
darskem kraju je na prijetni 
prireditvi, odeti v svetle in to-
ple mavrične barve, predstavil 
Knapec – rudarski škrat (do-
mišljijski lik je po idejni za-
snovi Rada Kostrevca in Sta-
neta Pečka upodobil ilustrator 
Miki Muster). V zapisih je oh-
ranjen podatek, da so odde-
lek za vzgojo in varstvo pred-
šolskih otrok v Krmelju odprli 
leta 1967. Takrat je vrtec obi-
skovalo 14 otrok. Leta 1974 
sta se odprla dva oddelka vrt-
ca, leta 2007 so bili že trije, 
leta 2008 štirje. Leta 2012 je 
imel vrtec že sedem oddelkov, 

Mavrični krmeljski vrtiljak 
KRMELJ – V telovadnici OŠ Krmelj se je 10. junija odvijala barvita in živahna prireditev, s katero so obeleži-
li deset let delovanja vrtca v novih prostorih pri osnovni šoli v središču kraja. V predšolsko vzgojo prvega 
in drugega starostnega obdobja je v šolskem letu 2021/2022 vključenih 146 otrok.  

od leta 2017 jih ima osem, in 
sicer za prvo ter drugo staro-
stno obdobje. V šolskem letu 
2021/2022 je v vrtec vključe-
nih 146 otrok. 

»Vključenost otrok predšol-
sko vzgojo je v našem šolskem 
okolju stoodstotna. Število vpi-
sanih otrok narašča, nimamo 
čakalnih vrst in v zadnjih le-
tih se je že zgodilo, da smo v 
spomladanskih mesecih od-
pirali deveti oddelek vrtca,« 
je nanizala še nekaj podatkov 
ravnateljica vrtca in osnovne 

šole Gusta Mirt ter izposta-
vila posebno skrb za otroke s 
posebnimi potrebami ter po-
javljanje vsakodnevne komu-
nikacije v dvo- ali večjezič-
nosti. »V naš vrtec vpisujemo 
tudi otroke iz drugih jezikov-
nih okolij, zato se kaže potreba 
po večkulturnosti in večjezič-
nosti,« je pojasnila in nadalje-
vala, da vedno več pozornos-
ti namenjajo tudi socialnemu 
razvoju otrok oz. vsebinam, ki 
otrokom omogočajo razvoj ču-
stveno-socialnih kompetenc. 
Vrtec Krmelj je vključen tudi v 

številne projekte, sodeluje na 
različnih natečajih itd. »Sami 
smo kristalna kapljica, skupaj 
smo velik in mogočen ocean; 
s prstkom lahko narišemo, s 
pestjo stisnemo in objamemo; 
sami smo prijeten glas, sku-
paj smo ubran zbor; sami smo 
lepa barva, skupaj smo čudovi-
ta mavrica. Naj bo naš vrtec še 
naprej trden temelj sodelova-
nja vseh, otrok in odraslih,« je 
zaključila ravnateljica in pre-
dala besedo županu Srečku 
Ocvirku, ki je menil, da je naj-
bolj pomembno, da se otroci v 
vrtcu dobro počutijo, kar vodi 
k zadovoljnim staršem. »V naši 
krajevni skupnosti smo ponos-
ni na vrtec, ki s svojo rastjo in 
razvojem daje upanje za priho-
dnost,« je izpostavila pomen 
delovanja vrtca predsednica 
sveta KS Krmelj Klementina 
Žvar ter se zahvalila vodstvu,  
zaposlenim in Občini Sevnica.

Zbranim na prireditvi so pri-
vabili iskrene nasmehe na ob-
raz najmlajši s svojimi nastopi 
pod budnim očesom prijaznih 
vzgojiteljic, z izbranimi bese-
dami povezovanja prireditve 
pa vzgojiteljica Anja Kostrevc. 
 Smilja Radi

Najmlajši krmeljskega vrtca so skupaj s starši, dedki in 
babicami ter gosti obeležili deset let bivanja v sodobnejšem 
objektu.

BREŽICE – 26. in 27. maja so Vrtec Mavrica Brežice obiskali 
projektni partnerji iz Norveške, Nemčije, Portugalske in Ita-
lije, s katerimi sodelujejo v mednarodnem Erasmus+ pro-
jektu »ViduKids«, v okviru katerega razvijajo inovacijo – nov 
pedagoški pristop pri zgodnjem učenju matematike v vrtcu. 

Nedavna objava študije 
PISA je v središče med-
narodne pozornosti pos-
tavila matematiko v zgo-
dnjem otroštvu, saj so 
rezultati raziskave po-
kazali stagnacijo ali celo 
upad učnih rezultatov ot-
rok, kar je mnoge države 
spodbudilo k ponovnemu 
premisleku o svojih učnih 
načrtih in pedagoških pri-
stopih. Posledica je med-
narodna sistematizacija v 
izobraževanju in gibanje 
za dosego globalnih stan-
dardov s premikom osredotočenosti politike od vlaganja v izo-
braževanje k učnim rezultatom. »EU je prepoznala izobraževalno 
in inovacijsko vrednost našega inovacijskega projekta, v okviru 
katerega z vključevanjem video produkcije razvijamo nov peda-
goški pristop pri zgodnjem učenju matematike v vrtcu, tako smo 
za razvoj inovacije prejeli tudi evropska sredstva,« je pojasnila 
ravnateljica Vrtca Mavrica Silvija Komočar. Projektni partnerji 
petih evropskih držav, ki že drugo leto intenzivno sodelujejo in 
so se sestali na delovnem obisku v brežiškem vrtcu, so strokov-
njaki na različnih področjih: zgodnje matematično in zgodnje 
umetnostno izobraževanje (Dronning Mauds Minne Høgskolen, 
Norveška), medijsko izobraževanje in video produkcija (Kultur-
ring Berlin, Nemčija), izobraževanje učiteljev (Universidade de 
Coimbra, Portugalska), projektno vodenje (Eurek@, Italija) ter 
pedagogika in praksa zgodnjega otroštva (Vrtec Mavrica Breži-
ce, Slovenija). Kot je še navedla Komočar, so si na dvodnevnem 
delovnem obisku, ki je vključeval tudi izobraževalno delavnico 
za vzgojitelje vrtcev v brežiški občini in opazovanje praktične-
ga dela v oddelkih z vključevanjem video vsebin v Vrtcu Mavri-
ca, ogledali tudi kulturnozgodovinske znamenitosti mesta Bre-
žice.  R. R.

Učenje matematike že v vrtcu

Projektni partnerji na stopnišču 
gradu Brežice (foto: Vrtec Mavrica)
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ni Bistrica ob Sotli bo obnov
ljenih devet odsekov v skup
ni dolžini 21.286 m, s pripada
jočo infrastrukturo na cevovo
dih in novozgrajenim vodohra
nom Trebče. Sočasno s hidrav
ličnimi izboljšavami smo že ce
lovito uredili tudi center Bistri
ce in območje od kmetijske za
druge do zdravstvenega doma. 

Prav tako v večjem obsegu po
teka priklapljanje uporabnikov 

na javno kanalizacijsko omrež
je in čistilno napravo Kunšperk, 
kjer se občina vključuje tako fi
nančno kot tudi s koordinacijo. 
S tem bo zagotovljeno optimal
no delovanje čistilne naprave, 
saj se bodo izločile meteorne 
vode, uporabniki pa bodo lah
ko opustili obstoječe greznice.

Uspešno smo pridobili gradbe
no dovoljenje za prenovo Bra
tuševe domačije za ureditev 

Praznik občine Bistrica ob Sotli

Premišljeno in uspešno peljemo 
razvoj naše občine v pravo smer

Tako, kot cenimo naš kraj in 
smo nanj ponosni, smo lahko 
ponosni tudi na njegov razvoj 
ter na vse pridobitve in nalož
be v njem. Ni jih malo in vse so 
pomembne. Neizbrisno sled s 
svojim delom in ustvarjanjem 
naši občini puščajo društva 
in posamezniki. Vam gre veli
ka zahvala, saj ste s sodelova
njem dosegli veliko, predvsem 
pa več, kot bi to lahko naredi
li vsak zase. Še enkrat smo do
kazali, da skupaj in s sodelova
njem lahko dosežemo več.

Naj bo občinski praznik za vse 
nas priložnost, da se za trenutek 
ustavimo, ocenimo opravlje
no delo in se zazremo v pri
hodnost. Poiščimo okrog sebe 
vse tisto lepo in dobro, kar nas 
je zaznamovalo, in se tega ve
selimo. Nezadovoljstvo pa daj
mo nekoliko na stran, saj najde
mo vedno samo tisto, kar zares 
iščemo.
 
Kljub vsem oviram in naporom 
zaradi epidemije, pred kate
re smo bili postavljeni, sem za
dovoljen in ponosen, da smo v 
večini izpeljali vse začrtane ci
lje. Izvedenih je veliko projek
tov, ki smo si jih zadali. Nekate
re še zaključujemo ali pa so še v 
fazi izvajanja. Uspešno smo sa
nirali plazove, ki so ogrožali sta
novanjske objekte, in asfaltirali 
številne ceste. 

V polnem teku je projekt »Hi
dravlične izboljšave vodovod
nega sistema v občinah Bre
žice in Bistrica ob Sotli«, s ka
terim bomo zagotovili dolgo
ročno varno, kakovostno in za
nesljivo vodooskrbo. V obči

Spoštovane občanke in spoštovani občani občine Bistrica ob Sotli, junij je mesec, ki Bistrico ob Sot
li zaznamuje s številnimi dogodki, ki so namenjeni prazniku naše občine. Vesel sem, da ga bomo le
tos lahko obeležili z več dogodki kot v preteklih dveh letih, ki sta nas zaradi epidemije postavili pred 
nepredvidljive izzive, ki smo jih s težavo premagovali. Vendar smo jih. In to dobro!

štirih  stanovanj. Predvideva se 
umestitev dveh stanovanjskih 
enot v delno že prenovljeno 
stanovanjsko stavbo Bratuševe 
domačije, nadomestno grad
njo senika in kozolca. Cilj celo
vite obnove domačije je zasno
vati medgeneracijski center, ki 
bo zagotavljal tri oskrbovana 
stanovanja in eno stanovanje 
za mlajšo družino. 

V prihajajočem obdobju bomo 
zapirali finančno konstrukci
jo za širitev vrtca in telovad
nice OŠ Bistrica, ki bo eden iz
med največjih projektov občine 
in širšega družbenega pomena.

Za območje občine Bistrica 
ob Sotli bo velika pridobitev 
izgrad nja državnih kolesarskih 
povezav. Za leto 2023 se načr
tuje izgradnja v smeri Podsrede, 
za smer proti Podčetrtku pa se 
pripravlja projektna dokumen
tacija. Prav tako sta v fazi pro
jektiranja pločnika v Dekman
ci in v Bistrici ob Sotli (Čeho
vec). Hkrati se pripravljajo pro
jekti za nova avtobusna posta
jališča, kar bo poenotilo vsa po
stajališča v občini in izboljšalo 
podobo občine. 

Skupaj z vsemi projekti, ki smo 
jih izvajali v preteklem ob
dobju, smo pripravljali pogo
je za razvoj turizma, kulture in 
društvenega dogajanja. Uredili 
smo hostel in prireditveni pros
tor, Sušilnico, knjižnico, Čepino
vo štalo, Bratuševo domačijo, 
zgradili nov gasilski dom in ve
liko drugih manjših ter tudi zelo 
pomembnih pridobitev, kar vi
dim kot predpogoj za uspešen 
nadaljnji razvoj občine. Premiš
ljeno in uspešno peljemo razvoj 
naše občine v pravo smer.

Ob koncu se želim zahvaliti in 
iskreno čestitati vsem tistim, 
ki ste veliko prispevali k razvo
ju našega kraja, saj je vaše delo 
spoštovano lokalno ter tudi šir
še v Sloveniji in v svetu.

Iskreno čestitam vam, spošto
vani prejemniki letošnjih občin
skih priznanj. Ponosen sem, da 
živite, delate in ustvarjate v na
šem okolju ter s svojim delom 
in prispevki dokazujete, da smo 
občina mi vsi ter da drug brez 
drugega ne moremo. 

Vsem občankam in občanom 
želim prijetno in ponosno pra
znovanje praznika občine Bi
strica ob Sotli.

SOBOTA, 18. 6.

ob 8.00  pri občinski stavbi v Bistrici ob Sotli (zbirno 
mesto): pohod ob občinskem prazniku po 
poti ljubezni

ob 18.00  na igrišču v Bistrici ob Sotli: 41. nočni turnir v 
malem nogometu za pokal Marije Broz

ob 19.30  na gradu Podsreda: koncert MePZ Bistrica ob 
Sotli »Posijal je žar«

NEDELJA, 19. 6.
ob 16.00  pod kozolcem v Bistrici ob Sotli: srečanje ljudskih 

pevcev »Pod kozolcem«

ČETRTEK, 23. 6.
ob 20.00  v Davjeku: pripovedovalski večer »Kresna noč v 

Davjeku«

PETEK, 24. 6.

ob 20.00  pod kozolcem v Bistrici ob Sotli: BoSorok 2022 – 
Brencl banda in MePZ Bistrica ob Sotli

SOBOTA, 25. 6.
ob 9.00  pri občinski stavbi v Bistrici ob Sotli (zbirno mesto): 

kolesarjenje po Oransovi kolesarski poti
ob 10.00  na strelišču nad Kulturnim domom Bistrica ob Sotli: 

občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško
ob 10.00  na igrišču pri trgovini Tuš v Bistrici ob Sotli: 15. 

rekreativni turnir v odbojki na mivki za pokal MM 
tehnike

ob 14.00  na igrišču pri trgovini Tuš v Bistrici ob Sotli:  
2. rekreativni turnir v košarki 3x3

ob  19.00  pod prireditvenim šotorom pri Občini Bistrica ob 
Sotli: koncert pihalne godbe Schloss Zeil in MePZ 
Bistrica ob Sotli

NEDELJA, 26. 6.
od 9.00  v Bistrici ob Sotli: Petrovo v Bistrici ob Sotli – Petrov 

sejem ob občinskem in farnem prazniku:
• Stojnice domačih kmečkih dobrot, rokodelskih 

izdelkov in tehnike
• Vinarski kotiček
• Animacija za otroke
• Predstavitev kmetijske mehanizacije
• Vinogradniška sejemska kuhinja: dobrote »izpod 

peke«
• Zdravstvena stojnica: predstavitev programov 

Svit, Dora in Zora
• Zabava z narodnozabavnim ansamblom

od 10.00  pod prireditvenim šotorom:  
29. šempetrski praznik vina in 21. salamijada:
• Otvoritev z godbo Schloss Zeil in MePZ Bistrica 

ob Sotli
• Slavnostni nagovori
• Podelitev priznanj, razglasitev prvakov sort, 

vinskega šampiona in zmagovalcev salamijade
• Degustacija sodelujočih vin v Šempetrskem 

hramu

Program prireditev 
ob občinskem prazniku 

2022

Franjo Debelak, župan Občine Bistrica ob Sotli

ob 17.00 v dvorani Kulturnega doma Bistrica ob Sotli: 
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Foto: Boštjan Colarič
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Nagrajenci Občine Bistrica ob Sotli
prim. FRANC BOŽIČEK

častni občan

občine bistrica ob sotli

Franc Božiček, dr. med., specialist 
splošne medicine, se je rodil 26. 
11. 1952 v Bistrici ob Sotli, kjer je 
končal osnovno šolo. Leta 1971 je 
maturiral na Pedagoški gimnaziji v 
Celju in 1977 diplomiral na Oddel
ku za splošno medicino Medicin
ske fakultete Univerze v Ljubljani. 
Po enoletnem obveznem stažu v 
Splošni bolnišnici in Zdravstvenem 
domu Brežice je leta 1979 opravil 
strokovni izpit v Ljubljani in se za
poslil v Splošni ambulanti Zdrav
stvene postaje Bistrica ob Sotli v 

okviru ZD Šmarje pri Jelšah.

Za delo v domačem kraju, kar mnogokrat ni najprijetneje, se je od
ločil predvsem zaradi pripadnosti kraju in želje skrbeti za zdravje do
mačinov. Ambulanta je bila stara in ne najbolje opremljena, zato si je 
močno prizadeval in tudi uspel, da je bil leta 1987 zgrajen nov objekt 
s takrat sodobno opremo za splošno in zobozdravstveno ambulan
to. Leta 1988 je končal specializacijo iz splošne medicine v Ljub ljani 
in postal specialist splošne medicine z opravljenim obveznim podi
plomskim študijem iz javnega zdravja. Da bi lahko svojim pacien
tom nudil tudi alternativno medicino, se je med letoma 1989 in 1994 
doma, na Hrvaškem in na Kitajskem izobraževal v kitajski tradicional
ni medicini, s poudarkom na akupunkturi, ter uspešno opravil preiz
kus znanja na tem področju.

Od ustanovitve Katedre za družinsko medicino v okviru Medicinske 
fakultete v Ljubljani leta 1995 redno sodeluje z njo kot zdravnik s po
deželja. Leta 1999 mu je bil podeljen naziv primarij. V letu 2002 je 
dobil licenco za preglede športnih pilotov. Istega leta mu je Občina 
Bistrica ob Sotli podelila koncesijo za opravljanje zasebne prakse v 
»Ambulanti družinske medicine Franc Božiček«. Redno sodeluje z jav
nim zdravstvenim zavodom ZD Šmarje pri Jelšah pri nadomeščanju 
zdravnikov, v dežurni službi in pri nudenju nujne medicinske pomoči.

Vrsto let je bil mentor študentom medicine in specializantom družin
ske medicine, zato mu je bil leta 2007 podeljen naziv asistent. Študen
te medicine, domače in tiste, ki prihajajo v Slovenijo po mednarodni 
izmenjavi, uvaja v medicinsko stroko, še zlasti pa jim osvetli podobo 
zdravnika družinske medicine na oddaljenem podeželju. Leta 2009 je 
prejel odličje častni član Zdravniške zbornice Slovenije za uveljav ljanje 
slovenskega zdravništva doma in v tujini. Leta 1993 se je OŠ Bistrica 
ob Sotli na njegovo pobudo na razpisu za Evropsko mrežo zdravih šol 
uvrstila med prvih 12 »zdravih šol« v Sloveniji. Z bistriško šolo pa je od 
začetka opravljanja odgovornega poklica intenzivno sodeloval pri iz
vajanju zdravstvene vzgoje učencev, imel predavanja za delavce šole, 
na številnih roditeljskih sestankih pa tudi za starše učencev in otrok. 
Do nedavnega je prav tako izvajal redne preglede otrok in učencev.

Že leta 2012 je uspel doseči, da je tudi v Bistrici ob Sotli med prvimi 
začela delovati referenčna ambulanta, zato predvsem nam, starejšim 
na razne kontrolne preglede ni treba hoditi drugam.

Interese krajanov je kot občinski svetnik en mandat uspešno zasto
pal v občini Podčetrtek, kamor je sodila bistriška KS, en mandat pa je 
bil občinski svetnik tudi v naši samostojni občini. Pomemben prispe
vek je dal tudi pri ohranitvi in razvoju Turističnega društva Bistrica ob 
Sotli. Kar nekaj mandatov je bil predsednik. Vedno se je zavzemal za 
hortikulturno in tudi siceršnjo ureditev našega kraja.

Na njegovo pobudo je bila leta 2010 tudi v naši občini ustanovlje
na vadbena skupina Koronarnega kluba Brežice. Vanjo smo vključeni 
srčni bolniki, ki si z redno vadbo dvakrat tedensko ohranjamo zado
voljivo zdravstveno stanje. Prav tako je pobudnik postavitve defibri
latorske mreže v naši občini, ki v kritičnem trenutku marsikateremu 
občanu lahko ohranijo življenje.   

Spoštovanja vredno je, da že od leta 1978 pogumno vztraja in osta
ja kot družinski zdravnik v pomoč ljudem v domačem kraju. Menim, 
da si zanesljivo zasluži naziv častni občan.

Predlagatelj: Jože Uršič

BLAŽENKO ČERNELČ
plaketa

občine bistrica ob sotli

Blaženka Černelča iz Hrastja pri Bi
strici ob Sotli v domači občini poz
najo predvsem kot vinogradnika 
in iniciatorja različnih prireditev. 
Društvu vinogradnikov in kletar
jev Šempeter se je pridružil kma
lu po ustanovitvi društva. Več za
porednih mandatov je sodeloval 
v upravnem odboru, zadnjih pet 
let pa opravlja funkcijo predsedni
ka društva. V tem času je društvo 
korenito nadgradilo svoj program 
in je danes po svojem delu eno iz
med najaktivnejših društev. Letno 

izvedejo okoli 50 dogodkov, srečanj in pogostitev. 

Blažu Černelču gredo zasluge, da v svojem programu negujejo tradici
jo postavljanja klopotcev, ki ob lovrenčevem že več kot deset let v pri
jetnem razpoloženju druži domačine in obiskovalce od blizu in daleč, 
ki tako spoznavajo tudi delček naše vinogradniške krajine ter se spre
hodijo po vinarski zakladnici naših vinogradnikov. S svojo močno vo
ljo in prepričanjem, da s sodelovanjem zmoremo doseči tudi najvišje 
cilje, je bil v zadnjih letih tudi iniciator obuditve Petrovega sejma, na 
Jožefovem sejmu je pod društveno taktirko vodil kuharsko druženje 
»Kuhinja pod kozolcem«, v program društva je uspel preplesti blagos
lov vina ob šentjanževem, sicer pa velja omeniti, da je društvo v lan
skem letu gostilo odmeven dogodek, in sicer meddruštveno ocenje
vanje vin Zveze vinogradnikov in kletarjev Slovenije (Vinis) in Vinisov 
dan, ki je v Bistrici ob Sotli družil vinogradnike iz vseh treh vinorodnih 
dežel. Društvo je v tem času okrepilo tudi sodelovalne vezi z drugimi 
lokalnimi društvi ter društvi in organizacijami iz okolice. Svojo anga
žiranost izkazuje tudi v skupini Tomos Tim Sokoli, kot prebivalec vasi 
Hrastje pa si je že pred vrsto let zamislil tradicionalni vaški Hraščanski 
pohod, ki še danes enkrat letno druži prebivalce te vasi.

Blaž Černelč se je tudi v svojem poklicnem življenju zapisal vinograd
ništvu. Rad ima delo v vinogradu in druženje, ki tem opravilom priti
če. Je vedrega duha, vedno obkrožen z družbo, s svojo preprostostjo 
pa zna k svojim zamislim pritegniti tudi širok krog svojih prijateljev. 
Tudi sicer je vselej pripravljen pomagati, pa naj si gre za vaške dogod
ke, dogajanje v lokalni skupnosti ali župnijske dogodke … Vsekakor 
sodelovati z Blažem ni nikoli vprašanje, pač pa prijetno poslanstvo, ki 
bogati ne le posameznika, ampak prinaša bogastvo celotni skupnosti. 

Predlagatelja: Društvo vinogradnikov in kletarjev Šempeter ter Kultur
no društvo Bistrica ob Sotli

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV 
IN KLETARJEV ŠEMPETER

denarna nagrada

občine bistrica ob sotli

Osnovno poslanstvo vinogradniških društev je združevanje vinograd
nikov in vinarjev ter širjenje vinogradniškovinarske kulture tudi med 
ostale. V društvu vinogradnikov in kletarjev Šempeter to počnejo že 
dobrih 30 let. Tako s prvim in dolgoletnim predsednikom Jožetom 
Babičem kot tudi sedaj z Blažem Černelčem na čelu je društvo uspeš
no uresničevalo poslanstvo ohranjanja naše vinorodne krajine. Druži
lo je prijatelje vinske trte, pomagalo vinogradnikom pri pridelavi vin, 
negovalo vinogradniške običaje in prirejalo vrsto dogodkov, kjer so 
se srečevali vinogradniki, kletarji in salamarji.

Društvo danes izpelje okoli 50 aktivnosti letno. Med vidnejšimi so 
zagotovo nega občinskih vinskih trt, iz katerih pridelujejo občinsko 
vino, pripravljajo šempetrski praznik vina in salam, delovne degusta
cije s senzoričnimi meritvami ter nasveti strokovnjakov za nego mla
dega vina, po vinogradih postavljajo klopotce, skupaj martinujejo, 
prirejajo Petrov sejem, našo vinsko kapljico točijo tudi na mnogih sej
mih in prireditvah ter pripravljajo razna izobraževanja. Neizbrisljivi pa 
so tudi spomini na dvakratno organizacijo finala državnih salamijad, 
podporo naši občanki, 20. vinski kraljici Slovenije Sari Stadler, ter vr
sta priznanj, ki jih na najvišjih državnih in mednarodnih vinskih oce
njevanjih za svoja vina prejemajo naši vinogradniki. Pred leti so po 
dolgoletnih prizadevanjih uspeli pridobiti tudi spodobne društvene 
prostore v Šempetrskem hramu, ki ga ves čas urejajo in posodablja
jo ter se trudijo, da bi gostom pridali lep vtis ob obisku naše Bistri
ce ob Sotli. Pod svojo taktirko so prevzeli tudi organizacijo »Kuhinje 
pod kozolcem – tekmovanja v kuhanju golažev«. Dogodek, ki sovpa
da z Jožefovim sejmom, vsako leto uspešno nadgrajujejo, tako so le
tos na to tekmovanje pritegnili že dvajset kuharskih ekip in zapolnili 
vse razpoložljive kapacitete.

Društvo vinogradnikov in kletarjev Šempeter je lani šele kot četrta 
organizacija v naši domovini gostilo tudi v državnem merilu odmev
no meddruštveno ocenjevanje vin Zveze vinogradnikov in vinarjev 
Slovenije ter Vinisov dan, ki je v Bistrici ob Sotli v prijetnem razpolo
ženju družil vinogradnike iz vseh treh vinorodnih dežel. Dogodek so 
s pomočjo občine in ostalih lokalnih društev izvedli na tako vrhun
ski ravni, da so pohvale društvu iz raznih vinorodnih krajev prihajale 
še mesece po dogodku. 

Društvo ima tudi razvejeno mrežo sodelovanja in prijateljevanja. 
Vključeni so v Zvezo društev salamarjev Slovenije, Zvezo društev vi
nogradnikov in vinarjev Slovenije, prijateljujejo s sosednjimi vino
gradniškimi društvi, Društvom vinogradnikov Grozd iz Kumrovca, Vi
nogradniškim, turističnim in kulturnim društvom Cerklje ob Krki ter 
Turističnim društvom Skriti biser Sladka gora. To pa jim prinaša tudi 
številne predstavitve naše vinorodne krajine po različnih delih Slo
venije in izven njenih meja. Pred kratkim so našo občino in domo
vino predstavljali tudi na svetovnem prvenstvu v reliju v Kumrovcu.

Vsekakor gredo tudi Društvu vinogradnikov in kletarjev Šempeter zas
luge, da se v naši občini lahko pohvalimo s kakovostnimi proizvodi na 
kmetijah, da se naši griči bohotijo z vinsko trto ter da v našem Šem
petru beležimo tako bogato društveno dogajanje.

Predlagatelj: Kulturno društvo Bistrica ob Sotli

MARJAN LJUBEK
priznanje

občine bistrica ob sotli

Marjan Ljubek je član Društva upo
kojencev Bistrica ob Sotli od leta 
2015, že pet let pa eden najaktiv
nejših članov upravnega odbora. 
Kot poverjenik za vasi Ples in Sre
brnik skrbi za obveščanje svojih 
članov o dogodkih v društvu, za 
redno pobiranje članarine ter za 
obiske bolnih in osamljenih. Pri
zadeven in uspešen je tudi pri pri
dobivanju novih članov društva. 
Že nekaj let je namestnik prapor
ščaka, ki z društvenim praporom 
spremlja naše člane na zadnji poti. 

Po potrebi nadomešča tudi praporščaka pri društvu izgnancev.

Vsako nalogo, ki mu je zaupana, izpelje vestno in odgovorno. Kot član 
Turističnega društva pomaga na vseh krajevnih prireditvah pri ureja
nju prometa, v čistilnih in drugih akcijah. Zelo aktiven je tudi pri dru
štvu vinogradnikov, gasilskem društvu in društvu motoristov.

Smatramo, da si Marjan Ljubek kot aktiven član v različnih društvih 
zasluži občinsko priznanje.

Predlagatelj: Društvo upokojencev Bistrica ob Sotli
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Spoštovane  občanke, spoštovani občani,
iskreno voščimo ob občinskem prazniku!

Nič ni samo po sebi umevno, vsi doseženi cilji 
so rezultat  preudarnih odločitev. Te naj tudi 

v prihodnje obrodijo čim več dobrih sadov. 

Prihodnost so zadovoljni krajani in krajanke, 
občanke in občani, zato naj trdno postavljeni temelji 

tlakujejo pot razvoju. Ta naj krepi tudi 
medosebne odnose v spoštovanju ter razumevanju, 

dragocenem sodelovanju in povezovanju.

Ladko Petretič,
župan Občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

Spoštovane občanke, cenjeni občani 
občine Bistrica ob Sotli,

iskrene čestitke  ob vašem prazniku in zahvala za tvorno 
sodelovanje v naši posavski zgodbi.

Skupnost je toliko močna, kolikor so močne in trdne vezi 
med ljudmi, kolikor je medsebojnega spoštovanja in 

razumevanja. Le tako lahko gradimo uspešno in razvojno 
naravnano lokalno skupnost.

Tudi v prihodnje preudarno in odločno sledite zastavljenim 
ciljem, pri čemer naj vas vodijo ustvarjalnost, optimizem in 

povezovalna energija. Naj bo praznovanje priložnost za 
druženje in topel stisk roke ter načrtovanje prihodnosti za 

dobrobit vseh in vsakega posebej.
Vse dobro in prijetno praznovanje želim.

Župan Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

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

člani in članice občinskega sveta!

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

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

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

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani 
občine Bistrica ob Sotli.

Ob občinskem prazniku vam iz občine Sevnica izrekamo iskrene 
čestitke. Naj vas ta priložnost še dodatno poveže znotraj vaše skupnosti. 

Občinski praznik je tradicionalno namenjen druženju, 
izmenjavi mnenj in pogledov na dosežke preteklega obdobja. 

Lokalna skupnost je vedno izpostavljena tveganjem, 
v zadnjem obdobju vse pogosteje tudi vremenskim ujmam. 

Kljub temu vam želim, da z optimizmom zrete naprej. 

Županu s sodelavci in občinskemu svetu tudi v prihodnje želim uspešno 
delo, uspešno uresničevanje razvojnih projektov v okviru razvojne regije 
Posavje in predvsem sprejemanje dobrih odločitev, ki bodo občankam in 

občanom še naprej omogočale prijetno življenje v občini.

Prijetno praznovanje občinskega praznika in vse dobro.

Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica, s sodelavci

Kot se spominja Jana Tavčer, 
je že v otroštvu neprestano 
pela, ne nazadnje je verjetno 
posnemala tudi svojo babico, 
ki poje in se ukvarja z glasbo. 
Zato tudi ne čudi, da je že od 
petega leta starosti prepeva-
la v različnih zborih (otroški 
cerkveni zbor, dekliški zbor in 
pevska skupina La Vita, šolski 
zbor, pevski zbor na veterinar-
ski fakulteti, a cappella gospel 
zbor Bee Geesus), a je zaradi 
časovne stiske s tem pred nekaj 
leti prenehala. Zadnjih pet let v 
Ljubljani obiskuje solo petje, ki 
se ga trenutno uči pri Nini Vi-
rant v glasbeni šoli GrabART 
Music in izpopolnjuje pevsko 
tehniko. »V tem času sem se 
res veliko naučila in pridobila 
dragoceno znanje ter ugotovi-
la, da se da svoje pevsko znanje 
nenehno izpopolnjevati, še po-
sebej če to delaš pod vodstvom 
strokovno usposobljene ose-
be,« pravi. Že od kakšnega 16. 
leta dalje piše pesmi. »Najprej 
sicer nisem mislila, da jih bom 
kdaj izdala, a me je ravno moja 
mentorica za petje spodbudi-
la, da kakšno od pesmi tudi jav-
no izvedem. Hitro sem ugoto-
vila, da če poješ lastne pesmi, 
pokažeš del sebe,« priznava in 
dodaja, da so njene pesmi ža-
nrsko med popom in soulom 
oz. melanholični pop, temat-

Nekaj najboljšega je, ko te ljudje začutijo na odru
BISTRICA OB SOTLI – »Glasba je način izražanja, nek ventil, kamor lahko dam svoja čustva, občutke, stvari, ki jih ne morem direktno povedati. Ko nastopam, je 
glasba kot nek kanal, občutek imam, kot da vsi ljudje izginejo, sem v svojem svetu. In ravno v tem primeru lahko poslušalci najbolj občutijo, kaj jim želim dati 
skozi glasbo,« zaupa 24-letna glasbenica Jana Tavčer, ki je tudi predsednica Mladinskega društva Bistrica ob Sotli.

sko pa so predvsem osebnoiz-
povedne in družbenokritične. 
Jana je do zdaj izdala sedem 
avtorskih pesmi, med njimi so 
tudi Vsakomur, Tired, Bledim in 
Tokovi dna, kakor bo tudi na-

slov njenega prvega albuma, 
ki ga bo izdala še v letošnjem 
letu. Čeprav je na začetku pisa-
la v angleščini, ji je ljubše pisa-
ti v maternem jeziku, saj se po 
njenem lahko veliko bolj »raz-
gališ«.

Koronski čas razlog za 
pisanje pesmi

Včasih je nastopala tudi z ben-
dom Social Blue, v katerem 
je na začetku igrala bas kita-

ro, nato pa samo še prepeva-
la. V bistriškem Klubu Metulj 
so imeli tudi svoj prvi nastop. 
»Všeč mi je sodelovati v timu, 
všeč mi je ta enakopravnost v 
bendu, tako da si v prihodnosti 
predstavljam, da bi imela svojo 
spremljevalno ekipo. Zaenkrat 
sem v iskanju pianista oz. pia-
nistke. Sam lahko ustvarjaš do 
neke mere, če pa še s kom sode-
luješ, se ti odpira večji prostor 
za ustvarjanje,« pravi sogovor-
nica, ki je na odru stala tudi že 
z Otom Pestnerjem, Rokom 
Ferengjo, Heleno Blagne in 
Nuško Drašček, ko je bila še 
članica zasedbe Bee Geesus. 
V času epidemije je načrtova-
la kak koncert v živo, na kate-
rem bi predstavila svojo avtor-
sko glasbo, nameravala je tudi 
izdati svoj prvi album, a nato se 
je vse zapletlo, saj ni bilo mož-
nosti, da bi izpolnila svoje na-
črte. »V tem času, ko smo bili 
tako rekoč zaprti za štiri stene, 
sem napisala nekaj pesmi, saj 
mora vedno obstajati nek raz-
log, da te spodbudi in pripelje 
do občutkov, ki jih vržeš na pa-
pir. Najbolj všeč mi je, ko začu-
tim, da ljudje tudi mene začu-
tijo, kaj jim hočem dati. In to je 
edino mogoče v živo. Ko vidiš, 
da ljudje dojamejo in začuti-
jo tvoje sporočilo skozi glas in 
besedilo, je to nekaj najboljše-

ga,« pove nadarjena glasbeni-
ca iz Polja pri Bistrici ob Sotli, 
ki je 27. aprila nastopila na od-
prtju razstave v Galeriji Gab-
ronka, v začetku maja pa ime-
la tudi svoj koncert v Ljubljani, 
na katerem je predstavila svoj 
avtorski material.

S Klubom Metulj povezana  
že od najstniških let 

Jana, sicer študentka veterine, 
je že skoraj deset let povezana 
z Mladinskim društvom Bistri-
ca ob Sotli (MD BoS) in njego-
vim »paradnim konjem« Klu-
bom Metulj. »Že kot 15-letnica 
sem začela hoditi na koncerte 
v naš klub, kjer je vedno zelo 
široka paleta ponudbe vseh 
glasbenih zvrsti, takrat sem se 

prvič srečala tudi z alternativ-
no zvrstjo glasbe. Ravno to mi 
je dalo neko svobodo, da lah-
ko tudi jaz delam, kar mi paše. 
V društvu sem bila najprej 
prostovoljka, od leta 2018, ko 
sem nasledila Vida Hohnje-
ca, pa sem njegova predsedni-
ca,« opiše. V MD BoS, ustanov-
ljenem ob koncu devetdesetih, 

je sicer vseh članov nekaj čez 
200, redno aktivnih pa okoli 
20. Kot vsako leto bodo v juni-
ju ob občinskem prazniku or-
ganizirali koncertni dogodek 
BoSorok, konec oktobra ali za-
četek novembra pa Kolomonov 
žegen. Organizirali bodo še ta-
bor za otroke, razne delavnice, 
študijske krožke, pomoč starej-
šim in še kaj. 

»Všeč mi je živeti v teh koncih, 
ker je veliko narave. Zdi se mi, 
da se veliko dogaja, tudi za mla-
de, v določenih trenutkih je tre-
ba pokazati samo malo več an-
gažiranosti,« še pove Jana, ki 
je z zasedbo Social Blue pred 
leti prejela tudi denarno nag-
rado Občine Bistrica ob Sotli, z 
MD BoS pa državno priznanje 
v mladinskem sektorju za ka-
kovostno in uspešno delo pre-
teklih 20 let.  Rok Retelj, 
 foto: osebni arhiv

Jana Tavčer

Še letos namerava izdati svoj prvi studijski album.

Medicina Božiček d.o.o.
Bistrica ob Sotli 61
Tel.: 03 800 26 30, e-pošta: franc.bozicek@gmail.com
 
 

Kolektiv Medicine Božiček d.o.o.

Svojim pacientom ob občinskem prazniku
iskreno čestitamo

in se zahvaljujemo za zaupanje.



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 13, četrtek, 23. 6. 202224 PRAZNIČNA STRAN

PLANINA
sobota, 25. 6. 2022, ob 11. uri

Vabimo vas, da se nam v soboto, 25. 6. 2022, ob 11. uri pridružite 
na 8. tradicionalnem družinskem srečanju na Planini nad 

Podbočjem v počastitev dneva državnosti.

Vabljeni člani, simpatizerji in vsi ljudje dobre volje.

Predsednik:
David Imperl CPB 43, Brežice
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z bližajočim se dnevom državnosti, slovenskim državnim 
praznikom, obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko je 
Slovenija uradno postala samostojna in neodvisna država. 
Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slo-
venije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in ne-
odvisnosti Slovenije, ki sta bili slavnostno razglašeni dan 
zatem, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani.

Moj spomin na ta čas in čas pred tem, ki je povezal naš na-
rod v enkratno zgodovinsko enotnost tudi na plebiscitu 

23. decembra 1990, je živ tako, kot da bi se vse dogajalo včeraj. Na to, da smo Slovenke in Slo-
venci ustanovili svojo samostojno državo ter uresničili sen mnogih naših prednikov, generacij, 
smo in moramo biti kot narod vedno zelo ponosni. Kajti uresničitev pravice slovenskega na-
roda do samoodločbe glede državne samostojnosti in neodvisnosti tedaj ni bila samoumevna, 
ne nazadnje je ustanovitvi naše lastne države sledila 10-dnevna osamosvojitvena vojna, s ka-
tero je Slovenija odbila napad tedanje Jugoslavije in tako dosegla svojo neodvisnost od SFRJ. 

To je bil prvi vojni spopad v Evropi po drugi svetovni vojni, ki so mu sledili še vojna na Hrvaš-
kem, Bosni in Hercegovini … Ti oboroženi konflikti v tem delu Zahodnega Balkana so bili dol-
gotrajnejši in žal veliko bolj krvavi. In ko smo bili po teh vojnah na Balkanu s trudom, da se 
državam te regije čimprej omogoči evropska perspektiva, prepričani, da se nam v sedanjem 
času vojna na evropskih tleh ne more več zgoditi, se je zgodila ruska agresija na Ukrajino. 

Nič torej ni samoumevno in za zmeraj. Ne država in ne trajni mir. Zato je še kako pomembno, 
da počastimo vsakokratni dan državnosti s spominom na čas ustanovitve slovenske države 
ter s ponosom na slovenske državne simbole, zastavo in na ugled, ki ga Slovenija predstavlja 
v svetu skozi mnoge uspešne posameznike s področja športa, umetnosti, gospodarstva, zna-
nosti in drugih področij.

Ne glede na vse izzive časa, ki nam jih prinašajo aktualne geostrateške razmere, še nedokon-
čana pandemija pa tudi podnebni izzivi, ter ne glede na vse naše notranje politične razlike v 
naši skupni Sloveniji je nujno in prav, da v spoštljivem in argumentiranem diskurzu in sode-
lovanju gremo kot družba naprej.

Spoštovani bralke in bralci Posavskega obzornika,
želim vam prijeten ter ponosen dan slovenske državnosti.

Franc Bogovič,
poslanec v Evropskem parlamentu (SLS/EPP) 
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Spoštovani,

Ne odrecimo se možnostim za iskreno domoljubje
Če se je pri generacijah, ki so 
tvorno gradile osamosvojitev, 
predvidevalo, da je identiteta 
slovenstva samoumevna, pa 
je pri generacijah, rojenih po 
osamosvojitvi, percepcija pre-
cej drugačna in kot takšno tudi 
poistovetenje z narodno iden-
titeto velik izziv. 

Ni le junij čas za domovino

Velikokrat se toži tudi nad da-
tumom kot ponesrečenim za-
radi začetka šolskih počitnic, 
a tudi poletni datumi za obu-
janje narodotvornih občutkov 
in državljanske samozavesti 
ne bi smeli biti nikakršna ovi-
ra. Nekaj evropskih narodov, 
ki prav tako v prvih poletnih 
mesecih praznujejo svoje ve-
like državotvorne dneve, kot 
so Italijani (2. junija), Švedi (6. 
junija), Portugalci (10. junija), 
Luksemburžani (23. junija), 
Francozi (14. julija), Belgijci 
(21. julij), se že pregovorno za-
veda, da kljub tradiciji identite-
ta naroda ni nekaj, kar se veže 
na določen datum ali praznik, 
temveč dragocena vrednota, ki 
jo je treba načrtno gojiti in kre-
piti od malih nog.

Predpostavke, da je junij pro-
blematičen glede obeleževanja 
v šolah, so se lotili tudi avtorji 
priročnika za učitelje osnovnih 

šol z naslovom Zakaj in kako 
praznovati v šoli: »To je prav 
gotovo eden najpomembnej-
ših slovenskih državnih praz-
nikov, če ne najpomembnejši, 
a njegov datum sovpada s kon-
cem šolskega leta in s tem je na 
mestu strah, da prazniku ne bi 
namenili primerne pozornosti. 
Večletne izkušnje namreč kaže-
jo, da je osip učencev pred kon-
cem šolskega leta večji kot med 
letom in njihova motivacija za 
delo je manjša. Na praznik se je 
zato treba začeti pripravljati že 
prej, nato pa izkoristiti zadnje 
dni, ko so ocene že zaključene, 

in iz učencev izvabiti njihovo 
ustvarjalnost in raziskovalno 
žilico« (Šenica Pavletič in dru-
gi 2014, 30). 

Pouk naj bi bil po mnenju av-
torjev omenjenega priročni-
ka prežet s prepletom naro-
dotvornih elementov oziroma 
vsaj državnih simbolov, torej 
naše himne, zastave in grba, 
kar tudi v tujini ni prepuščeno 
le učiteljem slovenskega jezika, 
na katere je mnogo let pri nas 
padal levji delež uradne do-
movinske vzgoje. Identiteta ni 
stvar dedovanja, ampak izbire. 

Najsibo junij ali december, ak-
tivno državljanstvo nudi obilo 
možnosti za gradnjo identite-
te v vseh mesecih in najrazlič-
nejših priložnostih, za kar je 
nazoren zgled navsezadnje 
tudi nekdanja skupna drža-
va, katere množičnih in manj-
ših proslav in dogodkov tako v 

šolah kot izven nje se še mnogi 
spominjamo.   

Dan, ki nudi priložnosti  
za razmislek

Slovenski jezik in zgodovina 
nudita velik izbor izjemnih lite-
rarnih del in dogodkovnih pri-
ložnosti za pogovor o tem, kaj 
pomeni lastna država, kaj las-
ten jezik, kaj biti Slovenec in 
zakaj so posebna zgodovinska 
vozlišča skupnostnih naporov, 
kot sta bila tudi plebiscit ali 
osamosvojitvena vojna, tako 
pomembni mejniki na poti ne-
kega naroda.

Pri prelaganju državljanske 
vzgoje in ozaveščanja odnosa 
do lastne države le na uradne 
institucije in šole se žal odre-
kamo lastnim možnostim za 
iskreno domoljubje, predvsem 
pa odgovornostim, da bi naši 
potomci prepoznali ta kos sve-
ta kot svoj in da bi nekoč pol-
ni vizij, a tudi občutka za pre-
hojeno pot, soustvarjali našo 
državo. 

Temu so namenjene že tradici-
onalne strani ob dnevu držav-
nosti v Posavskem obzorniku, 
časopisu, ki se dobro zaveda 
svoje odgovornosti pri graje-
nju domovinske zavesti. Drži, 
ob vsaki izmed 26 edicij v letu 
je pred vami časopis, v kate-
rem veliko pozornost name-
njamo širjenju pravilnega iz-
ražanja v slovenskem jeziku 
in temeljitem obveščanju o 
dogodkih, ki krepijo naše so-
bivanje. A dan državnosti je 
skupen trenutek, ko moramo 
dati še aktivnejši opomnik raz-
ličnim generacijam, da samo-
stojnost in enotnost nista sa-
moumevni, temveč priborjeni 
dejstvi. Dejstvi, ki lahko v toku 
časa zdrsneta pod vprašaj, če 
vsi deležniki ne prepoznamo 
svoje vloge v tem kompleks-
nem, a lahko tudi zelo lepem 
in ustvarjalnem procesu – 
spoštljivem odnosu do našega 
skupnega prostora in naroda, 
ki vsakodnevno, z majhnimi in 
velikimi dejanji, gradi lastno 
državo. 
 Maruša Mavsar

Potem ko je lani dan državnosti s svojo polno obletnico zasedel več družbenega in medijskega prostora, je letos zdrsnil malo bolj v ozadje. Ozadje pa nikakor ni 
primerno mesto za praznik, ki pomeni uresničitev večstoletnih želja in prizadevanj naroda za lastno državo.
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Iskrene čestitke
ob dnevu državnosti!

31 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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Slovenska ljudska stranka

www.sls.si

Spoštovane državljanke,
spoštovani državljani Republike Slovenije.

Iskreno vam čestitamo ob 31. 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

KRŠKO – V atriju Mencinger-
jeve hiše v starem mestnem 
jedru Krškega je 31. maja 
potekal slavnostni zaklju-
ček tradicionalnega likovne-
ga natečaja »Plakat miru«, 
ki so ga pripravili pri Lions 
klubu Krško. Letošnji nate-
čaj nosi naslov »Vsi smo po-
vezani«.

Program je z lepo besedo po-
vezovala koordinatorica pro-
jekta – ravnateljica OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško Bar-
bara Smolej Fritz, priznanja 
udeležencem natečaja ter nji-
hovim mentoricam pa je pode-
lil predsednik Lions kluba Kr-
ško Andrej Predin. Prireditev 
so organizirali v sodelovanju z 
Javnim skladom za kulturne 
dejavnosti, ki ga je zastopala 
vodja območne izpostave Kr-
ško Tinka Vukič.

S svojimi likovnimi deli so se v 
okviru posavskih osnovnih šol 
predstavili in za to prejeli pri-
znanja naslednji finalisti nate-
čaja Plakat miru na ravni Lions 
kluba Krško: Ajda Jamšek, Iza 
Majcen, Noet Rozman Rav-
nikar, Špela Mirt, Sergeja 
Hrovat, Lara Lesjak, Klavdi-
ja Zorko, Nadia Zeitouni in 
Zala Klenovšek. Med finalis-
te na državni ravni sta se letos 
uvrstili dve finalistki Lions klu-
ba Krško, in sicer Kaja Zore in 

Podelili priznanja za Plakat miru

Lana Žerjav. Na oder sta priš-
li skupaj z učencem Aleksom 
Dolinškom, saj so bila njiho-
va likovna dela poslana na dr-
žavni nivo. Priznanja so bila 
podeljena tudi mentoricam, to 
so: Nena Bedek, Janja Flisek 
Balog, Andreja Novak Gab-
rič, Rina Baršek, Urška Jek-
ler, Damjana Stopar in Sabi-
na Košir.

Barbara Smolej Fritz je pove-
dala, da je na mednarodnem 
nivoju med več kot 600.000 
risbami letos zmagala sloven-
ska, ki jo je narisala 13-letna 
učenka Anja Rožen z Raven na 
Koroškem. Razstavo likovnih 
del, ki jih je izbrala akadem-

ska slikarka Mateja Kavčič, 
je uradno odprla podžupanja 
Mestne občine Krško Ana So-
mrak, dogodek pa so z glas-
benim programom popestri-
li učenci Glasbene šole Krško: 
Uma Učakar (mentor Dejan 
Učakar), Pinija Ljubi (mento-
rica Monika Tekavčič) in Blaž 
Krajnc (mentor Matjaž Kav-
čič); na klavirju jih je sprem-
ljal Martin Šušteršič.

Lions klub Krško je v okvi-
ru dogodka Glasbeni šoli Kr-
ško simbolno predal donacijo 
v vrednosti 200 evrov, ki jo je 
v imenu glasbene šole prevzel 
ravnatelj Mitja Režman. 
 Andreja Kališnik

Posavski finalistki natečaja Plakat miru na državnem nivoju 
sta Lana Žerjav in Kaja Zore. Skrajno levo predsednik Lions 
kluba Krško Andrej Predin ter koordinatorica projekta 
Barbara Smolej Fritz (skrajno desno).

SEVNICA – V spomin padlim 
borcem in aktivistom Koz-
janskega odreda se je 11. 
junija v  grajskem parku ob 
sevniškem gradu odvijala v 
organizaciji ZB za vrednote 
NOB Sevnica spominska slo-
vesnost, na kateri so obudi-
li nekaj spominov na dogod-
ke, ki so pred več kot osmimi 
desetletji tlakovali pot upo-
ra proti tujemu zavojevalcu. 

Uvodni pozdrav je udeležen-
kam in udeležencem sreča-
nja ter gostom namenila pred-
sednica Združenja borcev za 
vrednote NOB Sevnica Vlad-
ka Blas z obuditvijo spomina 
na upor proti okupatorju ter 
smrtne žrtve, ki jih je upor zah-
teval. Krška partizanska četa 
– ustanovljena zadnje julijske 
dni leta 1941 – še ni uspela iz-
streliti niti enega strela, ko je 
bila že izdana, zajeta in po-
gubljena brez sojenja. Brež-

Se zavedamo pomena svobode? 

iška četa, ustanovljena konec 
oktobra 1941, je bila po me-
secu dni odmevnih akcij izda-
na (štirje so padli v boju, 11 so 
jih ujeli in ustrelili). V začet-
ku maja 1942 je nastala Koz-
janska četa, aprila 1944 je bil 
nad vasjo Silovec pri Sromljah 
ustanovljen Kozjanski parti-
zanski odred. »Prispevek koz-
janskega odreda k svobodi 
Kozjanskega, Posavja, Štajer-
ske, Slovenije je neizmeren in 
to mora postati zgodovinsko 
vodilo vsem svobodoljub-
nim Slovencem,« je zaključi-
la Vladka Blas. Nešteto spomi-
nov na dogajanja pred dobrimi 
osemdesetimi leti, ki so botro-
vala nastanku današnje samo-
stojne in neodvisne slovenske 
države, je obudil tudi osrednji 
govornik – častni predsednik 
Združenja borcev za vrednote 
NOB Sevnica Maksimiljan Po-
pelar ter spomnil na letošnjo 
100-letnico smrti partizan-

skega pesnika Karla Destovni-
ka Kajuha. Zbrane je nagovoril 
še župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk, ki je menil, da treba 
zgodovinski spomin ohranja-
ti. Ob tem je spomnil na doga-
janje v Ukrajini ter na to, da je 
svoboda dragocenost, ki je nih-
če ne bi smel rušiti. 

V spremljevalnem kulturnem 
programu, ki ga je povezovala 
Damjana Zupančič Lisec, so 
sodelovali članice in člani KD 
Godba Sevnica ter učenke in 
učenci OŠ Sava Kladnika Sev-
nica in Glasbene šole Sevnica, 
1. dolenjski spominski parti-
zanski bataljon in praporščaki. 
Pred slovesnostjo v grajskem 
parku je delegacija položila 
cvetje pri spomeniku padlih 
borcev in žrtvah fašističnega 
nasilja na Trgu svobode v sev-
niškem mestnem središču (v 
bližini železniške postaje). 
 S. Radi

V grajskem parku je potekala slovesnost v spomin na padle za svobodo. 
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od našega včeraj do našega danes

Kot pripoveduje Jože Kranjc, 
je leta 1929 v Sevnici odprl so-
darsko obrt njegov stric Janez 
Kranjc, pri katerem se je izučil 
in bil tudi nekaj časa zaposlen 
njegov oče Anton. Brata Kranjc 
sta izdelovala sode za vino in 
pivo iz hrastovega lesa, manj-
še količine sodov tudi iz lesa 
akacije in murve, embalažne, 
to je transportne sode za sipki 
material in tekočine, doge (le-
seni elementi za sestavo soda, 
op. p.) pa tudi kadi, brente in 
škafe. Janez in Anton sta sredi 
50. let prejšnjega stoletja usta-
novila v Sevnici tudi sodarsko 
zadrugo, a je bila ta leta 1958 
nacionalizirana. Dve leti pred 
tem je Jožetov oče Anton, ki so 
ga sicer klicali Tonček, ob Dro-
žanjski cesti v Sevnici zgradil 
hišo, v njeni neposredni bliži-
ni pa tudi delavnico za potre-
be izvajanja sodarske obrti, ki 
jo je odprl leta 1961, pred tem 
pa opravil tudi mojstrski izpit. 
Po kvalitetno izdelanih sodih, 
na letnem nivoju je teh ročno 
izdelal okvirno 150, pa tudi po 
100 kadi za vino, je bil znan v 
bližnji in daljni okolici, pa tudi 
nekdanjih republikah Jugosla-
vije. Z obrtjo je preživljal tri ot-
roke, ki so se jima rodili v za-
konu z ženo Vido, hči Vido ter 
sinova Antona in našega sogo-
vornika Jožeta, ki ju je že od 
njunih ranih let poučeval so-
darstva. Tonček Kranjc je sko-
raj do 80. leta starosti izdeloval 
še sode v okviru popoldanske 
obrti, za hobi pa se je zatem 
ukvarjal s sodarstvom še sko-
raj do častitljivih 90 let. Sicer 
je bil leta 1976 tudi soustano-
vitelj in aktiven član Društva 
samostojnih obrtnikov občine 
Sevnica, kasneje preimenova-
nega v Območno obrtno-pod-
jetniško zbornico Sevnica.

Med opisom nekdanje očetove 
sodarske obrti Jože pove, da je 
bila ročna izdelava sodov dol-

Kranjci imajo sodarstvo v krvi 

gotrajna, saj se je pri delu upo-
rabljajo le ročno orodje, les za 
izdelavo sodov pa je bilo treba 
sušiti na prostem, kar velja si-
cer tudi dandanes, prepušče-
nega vsem vremenskim pogo-
jem najmanj tri leta. Sode so 
po izdelavi preparirali na na-
čin, da so v vročo vodo namo-
čili breskovo listje, zatem pa 
zmes nalili v sode in jih obra-
čali: »Z breskovim listjem se je 
les še bolj zatesnil, zaprl pore, 
da ni v vino prehajala čreslovi-
na (tanin, op. p.), ki je grenke-
ga okusa. Zatem so zmes vode 
in listja iztočili skozi čep in na-
rejena vratca na sodu.« 

Edinstveni barik sodi  
v obliki jajca

Tončkova sinova Jože (roj. 
1957) in dve leti starejši Anton, 
prvi se je izučil za mizarja v le-
sarski šoli v Škofji Loki in nekaj 
let služboval v nekdanji tovarni 
Jugotanin (danes Tanin), dru-
gi pa je kot inženir lesarstva di-
plomiral na ljubljanski Bioteh-
niški fakulteti in med drugim 
služboval na sevniški žagi, sta 
leta 1991 zgradila v tedaj novi 
obrtni coni v dolini Sevnične 
žago, saj jih je bilo po osamo-
svojitvi malo glede na velike 
potrebe gospodarstva. Razrez 
lesa iz hlodovine, ki jo odkupu-
jeta največ od družbe Slovenski 

državni gozdovi, sta in še danes 
izvajata predvsem za potrebe 
lesne industrije in za izvoz v 
tujino, predvsem v Italijo. Ob 
žagarstvu, ki jima predstavlja 
glavno poslovno dejavnost, 
pa se nista izneverila družin-
ski sodarski tradiciji, saj se ji 
posvečata v povprečju dob-
re tri mesece na leto. Za razli-
ko od svojega očeta, ki je izde-
loval klasične sode za hrambo 
vin, sta se Jože in Anton, ki se 
uvrščata med zgolj še tri pro-
fesionalne izdelovalce sodov 
na Slovenskem, specializira-
la za izdelavo barik sodov kla-
sične oblike za staranje kvalite-
tnih vin, kot edina ponudnika 
pa izdelujeta tudi specialne in 
atraktivne lesene barik sode 
jajčaste oblike. 

Les za barik sode mora biti po-
časne rasti, zelo gost in cepljen, 
da manj diha, pravi Jože: »V pri-
merjavi z luženjem klasičnih 
sodov v preteklosti, da je imel 
les čim manjšo vrednost tani-
nov in vonja po hrastu, je po-
men barik sodov ravno naspro-
ten in se jih ne luži. Ti sodi 
morajo namreč imeti okus po 
hrastu, notranjost soda mora 
biti ožgana, da ima vonj po fe-
rolih, ki zaščitijo vino. Les mora 
biti pravilno zorjen v vseh vre-
menskih pogojih, najmanj tri, 
najbolje pa pet ali več let ter 

dodatno zalivan z vodo, da ta-
nini ostanejo sladki.« 

Kranjčevi, poleg Jožeta in An-
tona sta v delo na žagi in v iz-
delavo sodov kot tretji družin-
ski rod že vključena Jožetov sin 
Andrej in Antonov sin Martin, 
letno izdelajo po več sto sodov. 
Za izdelavo uporabljajo tako 
ročno orodje kot stroje ter raz-
lične pripomočke in kalupe, 
ki so jih za potrebe delovnega 
procesa v večini izdelali sami, 
kot denimo kalupe za sode v 
obliki jajca. Njihovi klasični 
barik sodi so preko nemškega 
trgovca z vinom, ki posluje v 
mednarodnem prostoru, našli 
svoje mesto pri specializiranih 
vinarjih po različnih deželah 
sveta, od Argentine, Brazilije, 
Italije, Avstrije idr., medtem ko 
po lesenih, z voskom zaščitenih 
sodih jajčaste oblike, ki so pri-
merni predvsem za bio ali t. i. 
oranžna vina, povprašujejo in 
naročajo predvsem slovenski 
vinarji, ki pridelujejo visoko 
kakovostna vina: »Na splošno 
so naši največji naročniki barik 
sodov, ki jih izdelujemo pred-
vsem po naročilu in zgolj manj-
šo količino na zalogo, primor-
ski vinogradniki, saj so ti sodi 
zelo primerni za staranje njiho-
vih močnih, po vonju in okusu 
polnih rdečih in belih vin, med-
tem ko v takšen sod nikakor ne 
moreš dodati cvička. Jajčasti 
sodi pa so posebni po tem, da 
je razlika v temperaturi vina v 
zgornjem in spodnjem predelu 
največ poldruga stopinja in da 
vino v notranjosti jajca kroži.« 
Na vprašanje, kakšna je priho-
dnost sodarstva, je Jože ob za-
ključku najinega pogovora le 
zamahnil z roko in dejal: »Za 
druge ne vem, saj poznam le 
dva sodarja, kar pa se nas tiče 
– dokler bo šlo. Ampak sodar-
stva se Kranjci ne naveličamo, 
sodarstvo imamo v krvi.«
 Bojana Mavsar

 Sodar Jože Kranjc ob barik sodih

SEVNICA – Tokrat smo se po sledeh dediščine odpravili v dolino Sevnične na obrobje mesta Sevnica, kjer 
sta brata Jože in Anton Kranjc leta 1991 zgradila obrat žage. V njem poleg razreza lesa nadaljujeta tudi 
prek 90-letno družinsko tradicijo sodarstva, pri čemer sta se specializirala za izdelavo barik sodov.

POSAVJE – Po dveletnem premoru se v Posavje vrača Festival za 
mlade ŠROT, ki ga Klub posavskih študentov organizira že ena-
indvajsetič. Potekal bo v petek, 24. junija, na parkirišču ob Race-
landu. Na festival prihaja hrvaška skupina Magazin, ki je v času 
svojega delovanja prodala več kot 15 milijonov albumov po vsem 
svetu. »Vabljeni tudi vsi mladi po srcu, saj si po dolgih mesecih 
pandemije prav vsak želi druženja in zabave!« sporočajo orga-
nizatorji. Plesalo se bo tudi ob znanih melodijah zagrebške pop 
skupine Pravila igre, ki pravijo, da imamo pri nas najboljše ob-
činstvo in atmosfero na svetu. V znak hvaležnosti in spoštovanja 
do slovenskih oboževalcev so posneli dve pesmi v slovenskem 
jeziku, ki bosta zagotovo zazveneli tudi pri nas. Tretji nastopa-
joči bodo nedvomno obudili nostalgijo, saj gre za skupino, ki se 
je prvič predstavila pred 20 leti, na podelitvi viktorjev. Prihaja 
skupina New Game Over, ena najbolj priljubljenih fantovskih za-
sedb pri nas, ki bo zbrane zabavala s hiti, ki so se za vedno zapi-
sali v zgodovino slovenskega popa. »Poskrbeli smo, da se bo na 
velikem Šrotovem odru odigrala prav posebna igra s pravili in 
njenim koncem!« pravijo v KPŠ, kjer so tudi letos želeli prilož-
nost ponuditi lokalnim izvajalcem in tako bodo veliki oder prvi 
zasedli The Rafters. Posavski band sestavljajo izjemni glasbeni-
ki in fantastične pevke.
Na dogodek se boste lahko tudi letos pripeljali z brezplačnim 
ŠROTBUS-om s Senovega in Kostanjevice na Krki. Relacija bo 
Kostanjevica–Križaj–Drnovo–Raceland. Iz Kostanjevice bo od-
hod ob 19:25 in 20:25. Povratek bo ob 0:40 in 2:10. Druga rela-
cija bo Senovo–Brestanica–Krško–Raceland. S Senovega bo od-
hod ob 19:23, 20:23 in 21:23, za nazaj pa ob 0:20, 1:20 in 2:15. 
Vstopnice so na voljo na spletu, Petrolu in drugih prodajnih mes-
tih Eventim. Nakup bo možen tudi ob vstopu na prizorišče. »Lepo 
povabljeni na veliko zabavo, nepozabno noč ob Savi, na kateri se 
sreča vse Posavje! Šrot je nepogrešljiv žur za vsakogar, ki uživa v 
glasbi!« vabijo posavski študentje.  Vir: KPŠ

Vrača se ŠROT, letos na Raceland

POSAVJE – Končno bosta parka v Krškem in Sevnici oži-
vela tudi s sproščujočo vadbo joge v parku, ki jo že vrsto 
let izvajajo inštruktorji društva Joga v vsakdanjem življe-
nju Novo mesto.

Ko je poletje in so dnevi daljši, lahko pride na vrsto tudi tisto 
malo več »časa zase«. V mogočnem zelenilu sevniškega graj-
skega parka so začeli že s tem mesecem in na ta način obele-
žili mednarodni dan joge. Generalni sekretar Združenih naro-
dov Ban Ki Moon je ob razglasitvi mednarodnega dneva joge 
leta 2014 dejal: »S tem, ko smo 21. junij razglasili za medna-
rodni dan joge, smo prepoznali holistične učinke te brezča-
sne vadbe in skladnost njenih vrednot s temeljnimi vredno-
tami Združenih narodov.« 
Julija in avgusta bo že tradicionalno brezplačna vadba joge na 
voljo tudi vsem, ki si bodo krepili telesa in umirjali misli v ču-
dovitem krškem mestnem parku. 
 M. M.

Joga – najlepši del poletja

BRESTANICA, POSAVJE – 
Bohorska konjenica se je 
tudi ob letošnjem prazniku 
Mestne občine Krško odpra-
vila na tridnevno ježo ob ob-
činski meji. 

Na kar okoli 200 km dolgo pot 
je 15 konjenikov in konjenic 
(kasneje se jih je pridružilo še 
nekaj) krenilo 10. junija zjutraj 
izpred gradu Rajhenburg, kjer 
sta jim srečno pot zaželela po-
džupan Mestne občine Krško 
Vlado Grahovac in predse-
dnik sveta KS Brestanica Vla-
do Bezjak. Odjezdili so proti 
Rožnemu, na Blanci prečka-
li Savo in nadaljevali do Arta, 
nato na Smečice in Planino pri 
Raki, nadaljevali proti Raki in 
Gmajni, kjer so prečkali avto-

Bohorski konjeniki objezdili občino

cesto in odjahali proti Zame-
škemu, nadaljevali po kosta-
njeviški občini in na Dobah 
prenočili na ranču Vodopivec. 
Drugi dan so jezdili proti Sliv-
ju in Bočju, se povzpeli na naj-
višjo točko poti – Planino na 
Gorjancih, se vrnili proti Šutni 
in Podbočju, na Brodu prečka-
li Krko ter nadaljevali proti Ve-

likemu Mraševemu, Gorici in 
Drnovem, kjer so prenočili na 
ranču Bogolin. Tretji dan so 
odjezdili proti Bregam, Žado-
vinku in preko novega mostu 
prečkali Savo, zavili proti NEK, 
zatem proti Dolenji vasi in v 
Pesjem proti Zdolam, nadalje-
vali proti Ravnem in na Kosta-
njek, potem v Koprivnico, Veli-

ki Kamen, Mali Kamen, Senovo 
in na ribnik Brestanica, kjer so 
zaključili tridnevno jahanje z 
druženjem. 

Kot je povedal predsednik 
društva s sedežem v Dolenjem 
Leskovcu Božo Abram, so le-
tos, ko obeležujejo 20-letnico 
delovanja, k sodelovanju na 
tridnevno ježo povabili tudi 
kolege iz prijateljskih konje-
nic. Bohorska konjenica sicer 
združuje 37 konjenikov pred-
vsem z območja Senovega, Bre-
stanice in tudi sevniške občine.
Abram poudarja, da si želijo v 
svoje vrste vključiti več mladih. 
20-letnico društva bodo sicer 
obeležili v poletnem času na 
Bohorju.
 P. Pavlovič

Začetek tridnevne ježe pred gradom Rajhenburg
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Če je tudi vaša težava brezzobost – na kliniki Ortoimplant Dental Spa se 
je boste rešili z najmodernejšimi implantološkimi metodami All-on-4 in 
Zygoma All-on-4. Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

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

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

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

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

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

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

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

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

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

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr
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Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!

KRŠKO – Moto klub Rak z Rake je 7. maja na parkirišču na-
kupovalnega centra Supernova v Krškem pripravil šesto izo-
braževalno delavnico varne vožnje za motoriste »Vozi varno 
in odgovorno – misli na sebe in druge«.

Namen in cilj delavnice je bil izboljšati varnosti voznikov enosled-
nih motornih vozil v cestnem prometu. Skuter, kolo z motorjem 
ali motor je namreč zaradi svoje konstrukcije veliko manj stabi-
len kot ostala vozila, poleg tega pa za upravljanje zahteva spe-
cifična znanja in spretnosti. Pri upravljanju teh vozil pridejo še 
posebej do izraza pridobljene izkušnje in znanja. 
Delavnica je bila sestavljena iz teoretičnega dela oz. izobraževal-
ne delavnice in praktičnega dela oz. prikaza varne vožnje. V teo-
retičnem delu so predstavili statistične podatke o prometnih nes-
rečah, v katerih so bili udeleženi motoristi, predpise in zakone 
s tega področja, napotke za večjo varnost motoristov, kot so sta-
nje pnevmatik, zavor in svetlobnih teles, pravilna drža in sedenja 
na motorju ter nošenje zaščitne opreme, osnovno prvo pomoč 
v primeru prometne nesreče z udeležbo motorista (imobilizaci-
ja, oživljanje, snemanje čelade in drugo). Ta del so podali pred-
sednik MK Rak, predstavnik Prometne policije NM – inštruktor 
varne vožnje in zdravstvena tehnika Zdravstvenega doma Krško. 
Praktični del delavnice je potekal na poligonu v obliki vožnje mo-
torja okrog in med stožci (slalom, osmica, izogibanje oviram, za-
viranje v sili), ki jo je demonstriral predstavnik Prometne polici-
je – inštruktor motorist s svojim motorjem. Po demonstraciji je 
lahko vsak udeleženec delavnice s svojim motorjem zapeljal na 
poligon in se tudi sam preizkusil v varni in spretnostni vožnji. 
Vsem udeležencem so podelili izobraževalno brošuro »Priročnik 
za varno vožnjo motorja«.  P. P./vir: Moto klub Rak

VRBINA – 8. maja so se na pobudo Martine Baškovič, 12. cvič-
kove princese in 16. vinske kraljice Slovenije, po desetih le-
tih na dirkališču Raceland ponovno zbrale cvičkove prin-
cese in lokalne vinske kraljice, ki jim je pripadla čast prve 
vožnje z novimi gokarti na dirkališču.

Vabilu Martine Baškovič se je odzvalo 12 deklet, ki so nedeljsko 
popoldne preživele na Racelandu. Če je bilo njihovo prvo adre-
nalinsko srečanje na dirkališču zaznamovano z veliko otvoritvijo 
poslopja, je bila tokrat pozornost namenjena izpeljavi uspešnega 
projekta, ki si ga je zastavila družina Staut – nakupu nove flote 
15 gokartov. Le-ti imajo moderen dizajn, ki ga je zasnoval Jaka 
Zagode. Otvoritve dogodka in prereza traku sta se kot osred-
nja govornika udeležila kot predstavnica obeh sodelujočih ob-
čin, Mestne občine Krško in Občine Brežice, podžupanja Občine 
Brežice Mila Levec ter predsednik Zveze društev vinogradnikov 
Dolenjske Miran Jurak, poleg njiju pa tudi celotna družina Sta-
ut (Tomislav, Majda, Domen, Alina). Spremljajoči program je 
zasnovala in vodila kar organizatorka dogodka Martina Baškovič. 
Ob progi so se zbrali navijači – partnerji in otroci – in ob prijet-
no toplih sončnih žarkih se je začel vrhunec druženja – jubilejna 
Queen Cup MB dirka z gokarti. Zmagovalne stopničke so zased-
la dekleta iz različnih vinorodnih okolij: prvo mesto je pripad-
lo kraljici terana Katrin Štoka, drugo mesto je zasedla cvičkova 
princesa Simona Petretič, tretje mesto pa je romalo v roke vi-
pavski vinski kraljici Lei Mlečnik Hatlak. Prijetno druženje de-
klet je bilo izpeljano tudi v čast desetletnici kraljevanja Martine 
Baškovič kot vinske kraljice Slovenije. Cvičkove princese in lo-
kalne vinske kraljice so sončen dan preživele v znamenju tekmo-
valnosti in adrenalina, prijateljskega klepeta ter obujanja spomi-
nov.  V. P./R. R.

TRŽIŠČE – 29. maja pogled v nebo ni obetal najboljšega za-
četka prireditve, saj so se temno sivi oblaki zbirali že od jut-
ra, vendar so kljub deževnemu vremenu člani Kluba Hrast 
Tržišče dokazali, da slabega vremena ni in z odliko izvedli 
srečanje starodobnih vozil Oldies Goldies.

Na tradicionalnem srečanju se je zbralo več kot 100 starodob-
nih vozil in več kot 150 udeležencev, ki so se za začetek najprej 
okrepčali s tradicionalnim klubskim zajtrkom (jajca na oko, sol 
in poper, čaj ter cviček) pred klubskimi prostori v Tržišču, nato 
pa odšli na 65 kilometrov dolgo panoramsko vožnjo z nekaj 
vmesnimi postanki. Celotna vožnja je bila načrtovana tako, da 
je predstav ljala čim manjšo obremenitev za starodobna vozila, 
udeleženci pa so ob druženju spoznali tudi zanimive in privlačne 
turistične točke. Za varnost v prometu so skrbeli motoristi klu-
ba MK Junci, ki so vozili v koloni pred starodobnimi vozili ter na 
križiščih usmerjali promet. Z nami je bila tudi reševalna ekipa 
Pacient, ki nas je spremljala med celo prireditvijo in seveda tudi 
med panoramsko vožnjo. Za dobro vzdušje so celotno pot skr-
beli Ritem petarde s svojo glasbo. Letos so sicer zaradi deževne-
ga vremena manjkali vozniki starodobnih motociklov in mope-
dov, vendar so vsi prisotni zagotavljali, da je Oldies Goldies tako 
srečanje, ki bi ga bilo greh zamuditi, z obljubo seveda, da se nas-
lednje leto spet vidimo. 
 D. Hočevar, foto: A. Korošec

Šesta delavnica za motoriste

Predstavitev prve pomoči v primeru nesreče z udeležbo 
motorista

Prve preizkusile nove gokarte

12 vinskih kraljic in cvičkovih princes se je pomerilo v vožnji 
z gokarti (foto: Marjan Dovečar).

Srečanje starodobnih vozil

Starodobna vozila so se podala na 65 km dolgo panoramsko 
vožnjo po Posavju.

www.PosavskiObzornik.si
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razširjamo pogled – s posavskim obzornikom

15. junija je 
bil mednaro-
dni dan nasi-
lja nad starej-
šimi, katerega 
namen je oza-
veščanje o  
razširjenosti 
nasilja nad 
starejšimi, ki 
postaja vse 

večji problem. Po podatkih  
WHO je 15,7 %  oseb starej-
ših od 60 let žrtev ene od oblik 
nasilja. Ob tem je prijav nasilja 
nad starostniki izredno malo, 
saj naj bi le eden starostnik od 
24 nasilje prijavil. 

Slovenija ima 2.107.180 pre-
bivalcev, od tega je delež sta-
rejših od 65 let 21,1 %.  V Po-

savju je delež starejših od 65 
let nad slovenskim povpreč-
jem, torej si lahko samo pred-
stavljamo, koliko starostnikov 
v našem okolju je izpostavlje-
no nasilju. 

Nasilje nad starejšimi ima 
enako dinamiko kot vsi od-
nosi, v katerih je prisotno na-
silje. Nekdo z več moči z na-
siljem zadovoljuje potrebe po 
moči in nadzoru nad nekom, 
ki ima bistveno manj moči.  
Tisto, kar dela starostnike še 
posebej ranljive za nasilje, je 
njihova odvisnost od pomoči 
drugih. Več pomoči, kot jo sta-
rostnik potrebuje, bolj je ran-
ljiv za nasilje.  

Na povečanje odvisnosti od 

pomoči drugih v zadnjem ob-
dobju izrazito prispeva tudi 
družba, z vsemi spremem-
bami na vseh nivojih. Pomis-
limo samo na to, koliko pošt 
in bank se je v zadnjem času 
zaprlo po manjših krajih, do-
stopnost javnega prevoza, 
kolikor zadev naj bi se ure-
jalo samo še digitalno ... Vse 
te spremembe bistveno vpli-
vajo na položaj starostnikov, 
tudi kar zadeva izpostavlje-
nost nasilju. 

Nasilje nad starejšimi se 
večkrat pojasnjuje in opra-
vičuje s preobremenjenostjo 
oskrbovalca in zahtevnostjo 
skrbi za starostnika. Seveda 
nihče ne zanika teže in zah-
tevnost skrbi. Vendar je to 
tudi  izgovor, saj je veliko lažje 
tako razmišljati, kot pa si priz-
nati, da gre v prvi vrsti za na-
silje in da je v ozadju odloči-
tev oskrbovalca, da bo ravnal 

nasilno.  S tem se prelaga od-
govornost za nasilje na staro-
stnika ter opravičuje tistega, 
ki nasilje povzroča, okolju pa 
se na ta način zavežejo roke, 
da ne odreagira. 

Nasilje ima za starostnika 
številne posledice, ki se kaže-
jo na poslabšanju telesnega 
in duševnega  stanja, na po-
dročju mišljenja, spremeni-

jo se norme in vrednote sta-
rostnika. Starostnik zaradi 
izkušnje nasilja postane bolj 
previden in nezaupljiv, kar je 
paradoks; izgubiš zaupanje v 
ljudi, hkrati pa si vse bolj od-
visen od tuje pomoči. Hkrati je 
tu še en paradoks: zaradi na-
silja se starostniku slabša fi-
zično in psihično stanje, kar 
pomeni, da posledično potre-
buje še več pomoči od tistega, 
ki dejansko s svojimi nasilni-
mi dejanji poslabšuje njego-
vo stanje. 

Starostniki sami redko spre-
govorijo o nasilju; zaradi sta-
rostnih sprememb, zara-
di odvisnosti od pomoči, saj 
nasilje najpogosteje izvaja-
jo osebe, ki naj bi starostni-
ku nudile pomoč oziroma so 
to največkrat njihovi otroci, 
zaradi sramu,  izgube zaupa-
nja, volje, strahu pred možni-
mi spremembami, npr. odhod 

od doma, pomanjkanja infor-
macij in možnosti izbire, soci-
alne izključenosti. Zato je po-
membno, da smo kot družba 
ozaveščeni o nasilju nad sta-
rejšimi, da smo pozorni in da 
vsak od nas odreagira, če za-
zna nasilje. Starostnik si sam 
težko pomaga. 

Hkrati pa lahko vsak od nas 
s spoštljivim odnosom do sa-
mega pojava staranja in do 
starejših naredi ogromno, da 
bo nasilja nad starejšimi manj 
in da se bodo starejši počuti-
li v družbi varne in sprejete. 
Če nas k temu že ne žene ob-
čutek solidarnosti, pa nas naj 
vsaj skrb zase, saj nihče od 
nas ne bo večno mlad. Pozab-
ljamo, da z našim odnosom 
danes učimo otroke in mla-
de, kakšen odnos bodo ime-
li do nas,  ko bomo mi stari. 
Kaj bi si želeli zase, ko bomo 
enkrat stari?

Bodimo pozorni do nasilja  
nad starejšimi 

Zapisala:  
Sonja Žugič

Mateja Gačnik Miklavž, po 
rodu iz Šutne v KS Podbočje, je 
v osnovno šolo hodila v Pod-
bočju in Leskovcu pri Krškem, 
nato se je vpisala v novome-
ško gimnazijo, a se je zaradi 

diagnosticirane socialne fobi-
je (strah pred stikom z ljudmi) 
šolala od doma in maturirala 
v Brežicah. »Po srednji šoli ni-
sem točno vedela, kaj naj poč-
nem sama s sabo. Nekako se 
nisem našla v tem svetu in to, 
kar sem si želela v času osnov-
ne šole – postati učiteljica slo-
venščine, je v času srednje šole 
izginilo,« pove o težavnem ob-
dobju svojega življenja, na kar 
so precej vplivale tudi ne rav-
no spodbudne besede njene 
osnovnošolske učiteljice. 

Vnovčila je risarski talent

Odkar ve zase, jo je privla-
čilo ustvarjanje, zlasti risa-
nje. Meni, da je ta talent po-
dedovala po obeh starših, po 
mami Majdi bolj kreativno-
st, po očetu Alojzu pa tehnič-
no natančnost. Ima sicer še tri 
mlajše brate: Aleša, Jureta in 
Roka. »Ko sem bila majhna, so 
imeli drugi otroci s sabo igra-
če, jaz pa vedno zvezek in bar-
vice. Na ta način sem se lažje 
izražala kot z besedami,« pra-
vi ustvarjalka, »to mi je od nek-

Najraje se izraža skozi risbo in fotografijo
PODBOČJE – Pozornejši spremljevalci kulturnega dogajanja v Posavju so se zagotovo že srečali z imenom Mateja Gačnik Miklavž. 30-letna vsestranska umetnica 
iz Podbočja, po izobrazbi grafična oblikovalka, zaposlena kot muzejska vodnica na Gradu Rajhenburg, ima malce nenavadno ustvarjalno pot, na kateri je morala 
preskočiti kar nekaj zanjo ne najlažjih ovir.

daj odpiralo vrata v nek drug 
svet. Ko začnem risati je tako, 
kot da bi mi nekdo zamenjal 
možgane, v glavi se mi začne 
odvijati nek povsem drug pro-
ces.« Kmalu je opazila, da je v 
risanju precej boljša od vrstni-
kov, žal ji je le, da se ni že takrat 
vpisala na kakšen tečaj, kjer bi 
izpopolnila svoje znanje oz. še 
nadgradila svoj talent. Tako 
se je šele leta 2017, pri svo-
jih 26 letih, vendarle opogu-
mila in se odločila, da se vpiše 
na Akademijo za likovno umet-
nost in oblikovanje v Ljubljani, 
smer oblikovanje vizualnih ko-
munikacij. »Točno sem vedela, 
kaj hočem v življenju in kljub 
temu da sem se srečala s kopi-
co ovir in da mi je veliko ljudi 
reklo, da mi ne bo uspelo, sem 
bila v prvem poskusu spreje-
ta na akademijo,« pojasnjuje 
diplomirana grafična obliko-
valka. 

Fotografinja po sili razmer

Drugo področje njenega 
ustvarjanja je fotografija, v kar 
je zašla povsem po naključju, 
ko je v roke prijela domači fo-
toaparat. »Zanimivo mi je bilo, 
kaj vse lahko dobiš ven iz foto-
grafije, tudi če se kakšna foto-
grafija ponesreči. Če se malo 
'poigraš', lahko nastane mar-
sikaj,« razloži. Čeprav je foto-
grafija sprva ni tako močno 
zanimala, je čedalje pogoste-
je sprejemala vlogo fotogra-
finje, zlasti v okviru KUD Li-
ber, kamor se je včlanila pred 
sedmimi leti in kjer je bilo tre-
ba s fotoaparatom zabeležiti 
društvene dogodke. Sodelo-
vala je tudi pri 'malih peteli-
nih' oz. Little Rooster Produ-
ctions, kjer so posneli nekaj 
odmevnih filmov (Gastarbei-
ter, Ikarus, Feniks), kjer je 'fot-
kala' vaje in predstave. »Neka-
ko sem bila torej postavljena 

v situacijo, da sem postala fo-
tografinja in to mi je postajalo 
čedalje bolj všeč. Tudi na fak-
su smo imeli predmet o foto-
grafiji, kjer smo morali izdela-
ti svojo lastno kamero, kar pa 
je malo bolj zahtevno. Ni šlo 
več za fotografiranje rojstne-
ga dne, ampak za umetniško 
fotografijo,« pripoveduje.

Mateja ima ob nekaj sodelo-
vanjih na skupinskih razsta-
vah za sabo tudi že dve sa-
mostojni razstavi: fotografsko 
z naslovom »Sine voce, sola 
memoria« (Brez glasu, samo 
spomin), ki je bila (virtual-
no) odprta oktobra 2020, in 
risarsko oz. razstavo ilustra-
cij »Moja pravljična dežela«, 
ki je bila odprta januarja le-
tos. »Mislim, da se umetnik, 
vsaj vizualni, ne more ukvar-
jati le z eno stvarjo. Če si gra-
fični oblikovalec, je dobro, da 
si hkrati tudi fotograf in ilu-
strator, če obvladaš še video, 
pa je še boljše. Svet gre tako 
hitro naprej, da če se osredo-
točiš le na en medij, ostaneš 
nekje zadaj …« razmišlja mla-
da umetnica, ki se kot grafič-
na oblikovalka ukvarja zlasti 
z oblikovanjem brošur, letnih 
poročil ipd., kjer raznovrstna 

znanja pridejo še kako prav. »V 
bistvu se poskuša nekako pre-
življati in si ustvariti čim večji 
nabor znanja, da lahko delaš,« 
pravi, saj je tudi na tem podro-
čju precej konkurence.

Privlačita jo minevanje  
in pravljični svet

Ob vprašanju, kaj jo najbolj 
navdihuje pri ustvarjanju 'za 
lastno dušo', kar malo zastane: 
»Hm … Pri fotografiranju so mi 
zelo všeč propadajoče stvari, 
njihovo minevanje in skozi to 
razkroj človeštva … To je bila 
tudi tema moje razstave. Vsi 
za sabo pustimo neko sled. 
Kljub temu da se neka zgrad-
ba podira, v njej ostanejo stva-
ri, ki pričajo o ljudeh, o njihovi 
preteklosti in življenju.« Mal-
ce drugače je pri risarskem 
ustvarjanju, kjer riše pred-
vsem svoje občutke, česar, kot 
doda, ljudje ponavadi sicer ne 
opazijo, pri ilustraciji pa pride 
do izraza njena domišljija. »Vi-
dim nek resnični element in ga 
poskušam predstaviti v domi-
šljijskem svetu. To sem posku-
sila prikazati na omenjeni sa-
mostojni razstavi,« pojasnjuje. 
Trenutno se sicer v sodelova-
nju z Darjo Dobršek, ki je 

napisala zgodbo, ukvarja z 
ustvarjanjem pobarvanke, ki 
bo imela naslov »Moje čarob-
no Krško«, ki je tematsko po-
vezana z zgodbami o Krškem 
in njegovi okolici. 

Mateja se, kot je bilo že ome-
njeno, sooča s socialno fobi-
jo, zato delo muzejske vodni-
ce zanjo ne predstavlja ravno 
'cone udobja', saj jo prisili v 
govorjenje pred manjšimi ali 
večjimi skupinami obiskoval-
cev. »A opažam, da mi to po-
staja čedalje bolj všeč. Konec 
koncev ljudje niso pošas-
ti in se jim da vse zelo lepo 
predstaviti,« pristavi o neke 
vrste terapevt skem učinku to-
vrstnega dela zanjo. Pri njem 
se, kot še pojasni, naučiš tudi 
oceniti človeka, kaj in kako po-
drobno ga bo ob obisku gradu 
zanimalo in temu prilagodiš 
svojo razlago.

Delamo si predstave o 
življenju

Kot umetnica seveda razmi-
šlja o svetu okoli sebe, sicer pa 
opaža, da ljudje postajajo če-
dalje bolj ozkogledni v smislu, 
da se zanimajo le za tisto, kar 

se jih neposredno dotika. »V 
bistvu so v svojem mehurčku, 
v katerem smo v zadnjem času 
tudi živeli, ni več veliko med-
sebojne povezanosti in odno-
sov. Ko sem bila majhna, smo 
se na ulici vsi pozdravljali med 
sabo, tega danes skoraj ni več, 
včasih te kdo še grdo pogle-
da, če ga pozdraviš,« ugota-
vlja, veliko 'zaslug' za to pa 
pripisuje tudi elektronskim 
napravam, v katere je 'zapa-
kirano' življenje zlasti mlaj-
še generacije. »Vsak si hoče 
v svojem mehurčku naredi-
ti neko predstavo o življenju, 
ki jo hoče pokazati drugim, 
kako je njemu lepo in fino.« Si-
cer so tudi ustvarjalci tako re-
koč prisiljeni v uporabo druž-
benih omrežij, saj si drugače 
enostavno ne morejo zgra-
diti prepoznavnosti, že tako 
in tako pa se neuveljavljeni 
ustvarjalci težko prebijejo do 
priložnosti, da se predstavijo 
širši javnosti. Trenutno ne raz-
mišlja o kakšni novi samostoj-
ni razstavi, saj ima preveč dru-
gih obveznosti in lovi končne 
roke v zadnjih dneh. Prizna-
va, da je umetniško ustvarja-
nje ob redni službi precej tež-
ko, saj bi se mu moral umetnik 
stoodstotno posvečati.

Življenje v Posavju ji sicer 
všeč, saj tu vidi veliko različ-
nih priložnosti, tudi na podro-
čju umetnosti, kjer je sicer ve-
liko stvari skoncentriranih v 
prestolnici. »Tu je veliko več 
inspiracije kot v Ljubljani, saj 
smo precej bližje, denimo, na-
ravi. Pogrešam pa npr. trgovi-
ne z umetniškimi materiali, 
tudi večina izobraževanj je v 
Ljubljani. Tudi na tem podro-
čju bi potrebovali nekaj de-
centralizacije,« zaključi sogo-
vornica.
 Peter Pavlovič, 
 foto: osebni arhiv M. G. M.

Mateja Gačnik Miklavž

Najraje fotografira propadajoče stvari … … riše pa bolj pravljične 
motive.

Foto: Canva
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Na prvem koncertu, ki se je 
3. junija odvijal na gradu Raj-
henburg, so nastopili: MoPZ 
Svoboda Brestanica z zboro-
vodkinjo Nino Pisek, MePZ 
Franc Bogovič Dobova z zbo-
rovodjo Aljažem Božičem, 
ŽPZ KD Orlica Pišece z zboro-
vodjo Francem Vegeljem, pev-
ska skupina Lavrencij z Rake 
pod taktirko Andreja Resni-
ka, MePZ Društva upokojen-
cev Senovo z zborovodjo Anto-
nom Gorencem, MoPZ Kapele 
z zborovodkinjo Katjo Bogo-
vič, ŽPZ Prepelice z  zborovod-
kinjo Miro Dernač Hajtnik in 
Oktet Jurija Dalmatina iz Bo-
štanja, ki ga vodita Tine Bec 
in Silvija Švelc. Prehodni po-
kal za najzanimivejšo zasedbo 

Po dveh letih premora ponovno Pesem Posavja
POSAVJE – Prvi vikend v juniju se je na 47. območni reviji pevskih zborov in malih zasedb pod skupnim naslovom Pesem Posavja predstavilo skupno 23 pevskih 
zasedb. Obiskovalke in obiskovalci so med nastopajočimi izbrali tri najzanimivejše, ki so prejele prehodni pokal. 

je osvojil MoPZ Kapele.

Na drugem koncertnem veče-
ru, ki se je 4. junija odvijal v 
boštanjski župnijski cerkvi, so 
se predstavili: ženska vokal-
na skupina Veritas iz Boštanja 
ob klavirski spremljavi Deja-
na Jakšiča, MePZ Lisca Sevni-
ca z zborovodkinjo Petro Sto-
par, MePZ Srebrni glas Društva 
upokojencev Sevnica pod tak-
tirko Mirice Kink, MoPZ KD 
Ivan Kobal iz Krške vasi z zbo-
rovodjo Francem Vegljem, 
ženska vokalna skupina Bar-
bara KD Globoko z zborovodki-
njo Tjašo Kramar, MePZ Glo-
boko pod vodstvom Mileve 
Kralj Buzeti, ki vodi tudi Lov-
ski pevski zbor Globoko (to je 

tudi edini zbor, ki je sodeloval 
na vseh dosedanjih koncertih 
Pesem Posavja). V zaključnem 
delu sta zapela še MePZ sv. Ja-
neza Krstnika z Razborja pod 

Lisco z zborovodkinjo Alenko 
Štigl in Fantje z Razborja. Pre-
hodni pokal za najzanimivej-
šo zasedbo je osvojila skupina 
Veritas, ki jo sestavljajo Sara 

Praznik, Mateja Repovž Li-
sec (vodja) in Tadeja Udovč.

Tretji koncertni večer, ki se je 
odvijal 5. junija, je prvič potekal 
na grajskem dvorišču Posav-
skega muzeja Brežice (doslej 
so koncerti potekali v cerkvi 
sv. Roka). Prvi so na oder sto-
pili člani MoPZ Bizeljsko z zbo-
rovodjo Nikom Ogorevcem, 
nato MoPZ KUD Oton Župan-
čič Artiče z zborovodkinjo Si-
mono Rožman Strnad, sle-
dili so MePZ KUD Brežice pod 
vodstvom Elizabete Križa-
nić, MoPZ Sromlje z zboro-
vodjo Francem Vegljem, MePZ 
Anton Kreč Čatež ob Savi z zbo-
rovodjo Juretom Juratovcem, 
MoPZ Slavček iz Velike Doline 

z zborovodjo Ignacem Slako-
njo in MePZ Viva Brežice z zbo-
rovodkinjo Simono Rožman 
Strnad, ki po treh desetletjih 
zborovsko krmilo postopoma 
predaja svojemu sinu Krišto-
fu Strnadu. Prehodni pokal, ki 
ga bodo hranili do naslednje 
Pesmi Posavja, je osvojil MePZ 
KUD Oton Župančič Artiče.

Vse pevske nastope je spre-
mljala Danica Pirečnik, pri-
znana slovenska zborovod-
kinja in cenjena žirantka na 
številnih tekmovanjih, njeni 
predanost in strokovnost pa 
sta botrovali k nagovoru šte-
vilne mladine, da je vstopila v 
zborovske vrste. 
 S. Radi, R. Retelj

Moški pevski zbor Kapele (foto: JSKD OI Krško)

Ženska vokalna skupina Veritas iz Boštanja (foto: S. R.)

MePZ KUD Oton Župančič Artiče (foto: R. R.)

Kako poteka hematološki pregled?

Kaj nam pokaže hematološki pregled?
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SEVNICA – Veterani RK Sevnica – OldHANDsi (na fotografiji) so 
18. maja v športni dvorani pri sevniški osnovni šoli uspešno iz-
peljali že 18. tradicionalni rokometni turnir veteranskih ekip. So-
delovalo je 14 moških (Krmelj, Radeče, Trebnje, Dobova, Dol pri 
Hrastniku, Šmartno pri Litiji, Križevci, Travnik, Preddvor, Škofja 
Loka, Trbovlje, KIH – Obala, Koroška in Sevnica) in 4 ženske roko-
metne ekipe (Novo mesto, Izola, Zagorjanke in oldAKCIJA – Sev-
nica in Ljubljana združeni). Prva tri mesta so v moški konkuren-
ci razdelili: 1. mesto Dol pri Hrastniku z zelo pomlajeno ekipo, 
2. mesto Perspektiva Škofja Loka, 3. mesto oldHANDsi Sevnica. 
Najboljši  vratar turnirja je postal Primož Kozjek (Perspektiva 
– Škofja Loka), najboljši igralec Damjan Pap (Dol pri Hrastniku), 
najboljši strelec Tomaž Kolman (oldHANDsi – Sevnica). Prva 
tri mesta v ženski konkurenci so si razdelile: 1. mesto oldAKCI-
JA, 2. mesto Novo mesto, 3. mesto Zagorje. Najboljša vratarka je 
postala Janja Pesko (Zagorje), najboljša igralka Jelena Čvorak 
(Izola), najboljša strelka Mihela Lukšič (Novo mesto, Zagorje).
  Vir: RK Sevnica

Veteranski rokometni turnir

HOTEMEŽ – V prvi polovici meseca avgusta, od 2. do 7. av-
gusta, se bo na ribolovnih trasah v radeški in sevniški obči-
ni odvijalo svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za mla-
de v kategorijah U15, U20 in U25. 

»Veseli nas, da smo ponovno izbrani za izvedbo svetovnega pr-
venstva v lovu rib s plovcem za mlade v Sloveniji. Posebej smo 
veseli, da je krovna organizacija, Ribiška zveza Slovenije, zaupa-
la to prvenstvo ribiškima družinama Radeče in Sevnica, ki sta v 
preteklosti že organizirali tekmovanje mladih, in sicer leta 2012. 
Takrat je nastopilo 36 ekip, letos pričakujemo okoli 45 ekip iz 
20 držav,« pravi predsednik RD Radeče Brane Zelič, ki dodaja, 
da bo tekmovanje potekalo ob reki Savi, ki je bogata z različnimi 
vrstami rib, sama tekmovalna trasa pa je umeščena v naravno 
okolje in ima zgrajene betonske podeste, kar omogoča najbolj-
še pogoje za lovljenje rib. Prvi dnevi v avgustu bodo namenje-
ni uradnim treningom, tekmovanje se bo odvijalo 6. in 7. avgu-
sta na tekmovalni ribiški trasi v Radečah in na Hotemežu ter na 
Orehovem v sevniški občini. Doslej je potekalo v organizaciji RD 
Radeče od leta 2004 do leta 2021 osem svetovnih ribiških pr-
venstev za različne starosti in kategorije (tri prvenstva so pote-
kala v sodelovanju v RD Sevnica). Letošnje prvenstvo bo deveto 
zapovrstjo, v načrtu pa je že nova organizacija v letu 2024, in si-
cer na brežiški ribiški trasi.  
Radeški župan Tomaž Režun meni, da je svetovno ribiško prven-
stvo odlična promocija celotnega posavskega prostora kot desti-
nacije, ki ponuja obilo možnosti za ribolov in sprostitev. »Turi-
zem in šport se dopolnjujeta, tvorita neko skupno ponudbo, ki 
prinaša ugodnosti tudi gospodarstvu. Sonaravni trajnosti turi-
zem je naša prihodnost,« je ocena sevniškega župana Srečka Oc-
virka, ki vidi v povezovanju in sodelovanju na področju ribištva 
priložnosti tako športnega kot rekreativnega in gospodarskega 
razvoja.  S. Radi

Ribolov tudi izziv za turizem

Radeški in sevniški župan sta si v družbi predsednika RD 
Radeče ogledala del ribolovne trase na Hotemežu (foto: D. 
Kalin). 

Predsednik Andrej Kerin, ki 
je tudi trener v klubu, sodnik 
z mednarodno licenco in že 
drugi mandat podpredsednik 
krovne Japonska karate zveze 
Slovenija (JKA), si je predhod-

no znanje, veščine in tekmoval-
ne izkušnje nabiral pod men-
torstvom pionirja karateja na 
območju občine Krško pa tudi 
Slovenije Staneta Iskre, ki ga 
je tudi spodbudil k ustanovitvi 
kluba. KBV Dren si je kmalu po 
ustanovitvi utrdil mesto med 

20-letnica delovanja »Drenovcev«
LESKOVEC PRI KRŠKEM – V tamkajšnjem večnamenskem domu so 18. junija s krajšo slovesnostjo člani in 
podporniki Kluba borilnih veščin (DBV) Dren obeležili 20 let delovanja in izvajanja veščin karateja v kraju. 
Vse od ustanovitve kluba v letu 2002 dalje ga kot predsednik vodi karateist, mojster 4. DAN Andrej Kerin.

delujočimi klubi samoobram-
be in borilnih veščin na obmo-
čju Posavja. Dobro sodelovanje 
s karate klubom Hypo Sevni-
ca je rezultiralo v letu 2004 
vključitev kluba v JKA zvezo, s 
čimer so se začeli udeleževa-
ti tudi tekmovanj. V letu 2012 
so 10-letnico klubskega delo-
vanja obeležili s preureditvi-
jo male telovadnice v tamkaj-
šnji šoli in nakupom rekvizitov, 
Krajevna skupnost Leskovec 

(KS) pri Krškem pa jim je ob 
tedanjem jubileju izročila za-
hvalno plaketo. Ob krajevnem 
prazniku 2021 je KS Lesko-
vec Andreja Kerina nagradi-
la z bronastim priznanjem za 
požrtvovalno delo z mladimi 
in vodenje kluba, ob letošnjem 
krajevnem prazniku pa je klu-
bu namenila jubilejno prizna-
nje. »Danes smo še močnejši in 
boljši,« je povedal predsednik 
Kerin za naš časopis: »klub šte-
je okvirno 30 aktivnih članov, 
vadbo pa vse od ustanovitve 
dalje izvajamo v mali telovad-
nici leskovške šole, začetni-
ki dvakrat, preostale katego-
rije pa trikrat na teden.« KBV 
Dren ni le uporabnik šolske te-
lovadnice, temveč se z leskov-
ško šolo tesneje povezuje tudi 
preko soorganizacije športnih 
dni in izvedbe izbirnih vsebin.

Od leta 2013 dalje se v klubu 
udeležujejo tudi tekmovanj na 
mednarodnem nivoju. Karate-
ist Luka Račič je leta 2016 na 
evropskem prvenstvu v Nišu 
za klub priboril prvo bronas-
to medaljo, istega leta tudi 
bronasto odličje na močnem 
mednarodnem turnirju v Ru-
šah, štiri leta kasneje pa je v 
Rušah njegov uspeh z osvoje-
nim 3. mestom na mednaro-
dnem turnirju ponovil Andrej 
Kerin. Najuspešnejši Drenov-
ci do danes po številu osvoje-
nih odličij na državnih in med-
narodnih tekmovanjih so Nina 
Kerin, Luka Račič in Ivor Ho-
dulak, vsi trije karate mojstri 
1. DAN, mojstra 2. DAN Žan 
Škofljanec in Miha Žaren ter 
mojster 4. DAN Andrej Kerin. 
Na podlagi številnih najvišjih 
tekmovalnih uvrstitev so si 
navedeni »Drenovci« v tehni-
kah kata (točno določeni gibi 
v predpisani smeri) in kumite 
(boj, uporaba elementov kata 
v praksi) priborili tudi mesta 
v slovenski JKA reprezentan-
ci. Najuspešnejši tekmovalci 
so ob 20-letnici delovanja na 
klubski slovesnosti prejeli pri-
znanja, klubu in tekmovalcem 
pa sta za delovanje in dosežke 
čestitala tudi predsednik sveta 
KS Leskovec pri Krškem Jože 
Olovec ter pod župan Mestne 
občine Krško Vlado Graho-
vac. 
 Bojana Mavsar

Predsednik KBV Dren Andrej 
Kerin

Na junijskem državnem prvenstvu v karateju, ki je potekalo 
v Celju, so Drenovi tekmovalci osvojili sedem zlatih, štiri 
srebrne in tri bronaste medalje (foto: KBV Dren).

SLOVESNO ODPRLI PRENOVLJENO SPEEDWAY STEZO NA 
STADIONU MATIJE GUBCA – Podžupan Mestne občine Krško 
Vlado Grahovac in predsednik Avto moto društva Krško 
Gregor Žigante sta 18. junija pred Evropskim prvenstvom 
posamezno – finalom kvalifikacij v speedwayu slovesno 
namenu predala obnovljeno speedway stezo na stadionu 
Matije Gubca v Krškem. Mestna občina Krško je z obnovo 
speedway proge začela konec prejšnjega leta. Poleg obnove 
zgornjega ustroja na celotni progi je prenova na južnem delu 
obsegala razširitev ovinka, poglobitev notranjega dela in dvig 
zunanjega dela tega ovinka in prestavitev kanalizacije na tem 
delu proge. Tudi na severnem delu so poglobili notranji del in 
dvignili zunanji del ovinka. Za naložbo, s katero so bistveno 
izboljšani pogoji za izvedbo speedway dirk, je Mestna občina 
Krško namenila okoli 135.000 evrov. 

BRESTANICA – Na tamkajšnjem bazenu so bili v Športnem 
društvu Plavalček iz Leskovca pri Krškem 4. junija organi-
zator mednarodnega Plavalčkovega mitinga v plavanju za 
invalide. Udeležilo se ga je skupno 94 tekmovalcev iz 13 
klubov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Do-
minikanske republike.

Predsednica ŠD Plavalček, trenerka invalidnih oseb in organi-
zatorka tekmovanja Tatjana Lapuh je v uvodu zbranim tekmo-
valcem, njihovim spremljevalcem ter sodniškemu zboru zaželela 
prisrčno dobrodošlico, saj so tekmovanje, ki se je zvrstilo na bre-
staniškem bazenu sedmič, uspeli pripraviti po dvoletnem pre-
moru, ki so ga narekovale epidemioloških razmere. »Želim vam 
hitro vodo,« je dejala Lapuh, predstavnica Mestne občine Krško 
Natalija Geršak pa je poudarila, da jo izredno veseli, da je tek-
movanju, ki poteka v sklopu prireditev ob prazniku mestne obči-
ne Krško, naklonjeno tudi s soncem obsijan dan, ki ga naj udele-
ženci ob športni aktivnosti izkoristijo tudi za prijetno druženje. 
Najbolj številčno je bil z okoli 20 tekmovalci zastopan na turnir-
ju domač klub ŠD Plavalček, katerega plavalci so ponovno po-
segli tudi po medaljah. Maj Režman je osvojil 2. mesto na 50 m 
prsno in 1. mesto na 100 m prsno ter 200 m prsno, Miha Pavlič 
je osvojil 3. mesto na 100 m prsno, v štafeti na 50 m prosto pa 
so Plavalčki v postavi Miha Pavlič, Ivan Lesnika, Rok Slapšak 
in Maj Režman osvojili 2. mesto. V štafeti je sicer zmagala ekipa 
iz PK Velenja, 3. mesto pa je osvojila ekipa Vidim Cilj iz Ljubljane.
 B. Mavsar

7. Plavalčkov turnir za invalide

Pozdrav od ekipe Plavalčkov našim bralcem

www.PosavskiObzornik.si

PRAGA, BREŽICE – Članica Fight cluba Shony Ela Petan je ponovi-
la lanskoletni uspeh in na 49. mladinskem evropskem prvenstvu 
v Pragi na Češkem osvojila bronasto medaljo. Da se je Slovenija 
spet vpisala na tabelo osvajalk medalj, je tako kot lani zaslužna 
prav Ela, ki je priborila edino slovensko odličje. V prvem krogu 
se je pomerila z nasprotnico iz Romunije, ki jo je premagala s 5:1, 
v drugem je z 1:0 premagala Estonko, v tretjem z 2:0 Izraelko, v 
polfinalu pa je s 7:8 klonila po veliki napaki sodnikov proti aktu-
alni in vnovični evropski prvakinji Nini Kvasnicovi iz Slovaške. V 
finalu repasaža se je v boj za medaljo podala z Italijanko, ki jo je 
v dramatičnem zaključku z nožno brco premagala prav v zadnji 
sekundi boja s 3:2 in v zadnjem letu osvojila že svojo četrto veli-
ko medaljo (zlato in bron iz svetovnega pokala ter dve bronasti 
evropski medalji). Ela je edina tekmovalka v zgodovini samostoj-
ne Slovenije, ki ji je na mladinskem EP uspelo osvojiti medaljo v 
dveh zaporednih letih. Zanjo bodo danes ob 19. uri organizirali 
sprejem v Spodnji Pohanci pred prostori FC Shony. Na sprejem 
vabijo vse, ki dihate z njimi in jim od samega začetka stojite ob 
strani ter verjamete v njihovo zgodbo.  R. R., vir: FC Shony

Ela Petan pisala zgodovino
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Tokrat so pod taktirko Petra 
Gabriča svoje muziciranje na-
menili filmski glasbi. Preko 
glasbe in filmskih odlomkov na 
platnu so želeli popeljati obi-
skovalce v popolno doživetje.
Aleš Tuhtar, ki že tradicional-
no odlično povezuje njihove 
koncerte, je na začetku glas-
benike povabil k izvedbi prve 
skladbe iz filma Pearl Harbor 
Hansa Zimmerja. Mnogim 
so se ob tako aktualni temati-
ki in odlični izvedbi orosile oči. 
Sledila je skladba iz filma Bo-
ter. Navdušila je s svojo pre-
poznavnostjo in uvodom, ki ga 
je na trobenti odigrala mlada 
Tia Štefanič. Naslednja glas-
ba iz filma Zadnji samuraj je 
zbrane popeljala v daljne čase 
Dežele vzhajajočega sonca. Na 
vrhuncu večera se je z glasbo 
iz filma Cinema Paradiso ob or-
kestrski spremljavi predstavila 
solistka na violini Živa Letnar 
ter navdušila občinstvo.

Seveda brez dobrodošlice no-
vim članom, ki so bili tokrat 
predstavljeni, koncert ne bi bil 

KRŠKO – 24. maja je bila v avli krškega doma kulture odpr-
ta razstava likovnih del 18 udeležencev Ex tempora Krško, 
ki so 14. maja pod mentorstvom slikarke Mojce Lampe Kaj-
tna ustvarjali in upodabljali v akrilni in oljni tehniki moti-
ve Podbočja, kamor se, v tamkajšnji kulturni dom, seli pri-
čujoča razstava 25. junija.

»Bistvo slikarskega ex-tempora je v tem,« je dejala zbranim na 
otvoritvi predsednica krškega likovnega društva Branka Benje, 
»da v danem, omejenem času nastanejo dela v prostoru, ki je za 
to določen. Gre za neponovljivost igre barv in svetlob, ki se po-
rodijo določenega dne v naravi, za minljivost trenutka in časa, 
ki ostaneta upodobljena na platnu.« Poleg članov Društva likov-
nikov Krško OKO so motive kraja pod Bočjem (cerkev sv. Križa, 
Brjanski most, potok Sušica, trg z vaško lipo, kamnitega leva idr.) 
upodabljali tudi člani LKD Mavrica iz Novega mesta, Likovne dru-
žine Dobova in Društva likovnikov Brežice, in sicer: Vesna Bar-
bo, Roman Blatnik, Jožefa Brulc, Rosina Curhalek, Slobodan-
ka Čekerlić, Fran Češnovar, Martin Gjorgievski, Mitja Grum, 
Primož Lapuh, Andrej Pinterič, Mihaela Prevejšek, Saša Pu-
celj, Jože Šterk, Darja Veljković, Milena Volk, Jelka Zidarič, 
Anton Zorko in Suzana Zupančič. Z razstavo »Podbočje«, ki sta 
jo z glasbenim nastopom popestrila učenca GŠ Krško, pozavnista 
Jaka Sotošek in Aljaž Pirc ob klavirski spremljavi Martina Šu-
šteršiča in Petra Ureka, so se likovniki pridružili kulturnim do-
godkom, ki so se zvrstili v Tednu ljubiteljske kulture ter Tednov 
vseživljenjskega učenja. V avli KD Krško je razstava na ogled do 
24. junija, nakar jo bodo, kot že omenjeno, preselili v Podbočje, 
kjer bodo razstavljena dela že dan kasneje pospremila tudi osre-
dnjo slovesnost v počastitev krajevnega praznika.
 B. Mavsar

Upodobljeni motivi Podbočja

Del razstavljenih del

Letni koncert krških simfonikov

KRŠKO – Z literarno-glasbenim večerom »Ura slovenščine« 
v učilnici na prostem pred krško osnovno šolo se je 6. juni-
ja pričela letošnja sezona Poletnih večerov v parku, ki jih že 
18. leto zapored pripravljajo Valvasorjeva knjižnica Krško, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Krško in KS mesta 
Krško, pri tej prireditvi pa sodelujeta še OŠ Jurija Dalmati-
na Krško in Slovensko protestantsko društvo Primož Tru-
bar – podružnica Posavje.

Kot je povedala ravnateljica krške šole Valentina Gerjevič, je 
prireditev tradicionalno namenjena spominu na Primoža Tru-
barja, čigar dan smo obeležili 8. junija, in njegovega izjemnega 
učenca Jurija Dalmatina, po katerem šola tudi nosi ime. »Prav je, 
da se zelo zavedamo pomembnosti teh dveh mož in da to tudi 
obeležimo in širimo naprej njuno znanje, njun pogled na življe-
nje in vse, kar sta nam dala,« je dejala. V nadaljevanju je zbrane 
nagovorila še direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška 
Lobnikar Paunovič, nato pa sta v vlogah omenjenih protestan-
tov nastopila Marko Šiško kot Jurij Dalmatin in Gaj Ojsteršek 
kot Primož Trubar, ki sta navdušila že na nedavni prireditvi ob 
50-letnici videmske šole. Recital z glasbeno in plesno točko sta 
nato izvedli še učenki Tinkara Kranjčevič in Hana Podgoršek 
pod mentorstvom Klavdije Bračun Volčanšek. S cvetjem in da-
rili se je nastopajočim zahvalila predsednica sveta KS mesta Kr-
ško mag. Nataša Šerbec. Kratkemu programu je sledil še spre-
hod na drugo stran ceste v Spominski park Jurija Dalmatina ter 
skupno fotografiranje pred obeležji Juriju Dalmatinu, Adamu Bo-
horiču in Primožu Trubarju, ki jih je zasnoval in izdelal umetnik 
Vojko Pogačar. P. Pavlovič

Spominska ura slovenščine

Četverica nastopajočih iz OŠ Jurija Dalmatina Krško

ŠMARČNA – 21. maja se je v Tednu ljubiteljske kulture pod Do-
linškovim kozolcem na Šmarčni odvijala pevska revija ljudskih 
pevk in pevcev ter godcev iz sevniške občine pod skupnim naslo-
vom »Skupaj se znajdemo mi«. Na koncertu so sodelovali: Ljud-
ske pevke Solzice iz Budne vasi, Ljudski pevci Folklorne skupi-
ne Spomin DU Sevnica, Ljudske pevke z Blance (na fotografiji), 
Ljudski godec Košarjev Anzek s svojo harmoniko, pevska sku-
pina Lokvanj, Šentjanški jurjevalci in Ljudske pevke s Telč. Na-
men sodelovanja pa ni bil samo nastop ter druženje pevk in pev-
cev, pač pa tudi spodbuden pogovor s strokovno spremljevalko 
revije, letos je bila to vsestranska pedagoginja, glasbenica, pev-
ka, aranžerka, flavtistka in umetniški vodja različnim zasedbam 
Jasna Žitnik Remic. Revijo je povezoval Ciril Dolinšek, za po-
gostitev je poskrbel Aktiv kmečkih žena Šmarčna. 
 K. Pibernik, foto: N. Flajs

Skupaj se znajdemo mi

KRŠKO – V veliki dvorani Kulturnega doma Krško so 14. maja člani Simfoničnega orkestra Glasbene šole 
Krško izvedli samostojni letni koncert.

popoln. V teh negotovih, zad-
njih treh letih so se jim prid-
ružili številni mladi glasbe-
niki: Tia Strommer, Lucija 
Urbanč, Tia Štefanič, Timo-
tej Hribar, Manca Baznik, 
Ema Žičkar, Leon Drstven-
šek, Jure Kozmus, Urban 
Levičar, Nejc Zupanc, Anže 
Šeško, Zarja Stojanović, Jan 

Fritz, Nuša Zaman Jelenič, 
Lucija Jakhel, Jaka Sotošek 
in Uma Učakar. Predsedni-
ca Tatjana Vakselj se je ob tej 
priložnosti zahvalila vsem pod-
pornikom, še posebno Mestni 
občini Krško, staršem mladih 
glasbenikov, GŠ Krško in diri-
gentu Petru Gabriču.

V drugem delu so uživali v 
glasbi iz filmov Forest Gump, 
Life is beautiful in Mama Mia. 
In prav za konec so ob sprem-
ljavi orkestra štiri zelo mlade 
pevke, Zara Kelavić, Eva Rus, 
Vita Cekuta in Gaia Cekuta, 

prisrčno zapele skladbo Pus-
tite nam ta svet iz filma Čisto 
pravi gusar. V teh nemirnih ča-
sih nosi pesem močno izročilo 
ohraniti svet za naše potomce.
Koncert je bil vseskozi glasbe-
no in čustveno bogat. Prav to 
nas navdaja z upanjem, da smo 
se vrnili v stare, dobre čase kul-
turnega delovanja. Naše zves-
to občinstvo to potrjuje. V polni 
dvorani nas je publika nagradi-
la z bučnim aplavzom in stoje-
čimi ovacijami.

 Vir: Simfonični orkester GŠ 
Krško, foto: Lovro Vakselj

BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg so 5. junija v organiza-
ciji KD Svoboda Brestanica pripravili slavnostni koncert Mo-
škega pevskega zbora Svoboda Brestanica, ki so ga naslovili 
»Jaz pa zapojem na glas«. Gostje večera so bile Vokalna sku-
pina Mavrice iz Podbočja.

V okviru tokratnega koncertnega večera se je Moški pevski zbor 
Svoboda Brestanica, ki ga od leta 2020 vodi zborovodkinja Nina 
Pisek, predstavil s čudovitim izborom skladb, med drugim so 
pevci zapeli naslednje pesmi: Nocoj je pa lep večer, Završki fan-
tje, Moj pobič je furman, Na trgu, Dekle moje, Vasovalec ter Tam 
dol na ravnem polju. Da je bil večer resnično popoln, so na oder 
stopile še gostje – nasmejane članice Vokalne skupine Mavri-
ce pod vodstvom Katarine Štefanič Rožanec, ki so navdušile 
z venčkom slovenskih narodnih, s pesmijo Tvoje ime ter pesmi-
jo Sen znala jes.
Kot je v svojem slavnostnem govoru dejala predsednica KD Svo-
boda Brestanica Margareta Marjetič, se je ob pesmih, ki so zaz-
venele na gradu Rajhenburg, zazdelo, kot da so se vrnili stari 
predkoronski časi. Takole je nagovorila člane MoPZ Svoboda Bre-
stanica: »Hvala vam za lepo pesem, ki je moško zazvenela in se 
družila z glasovi vaših gostij, Mavric. Lepo vas je bilo slišati vse 
skupaj. Vsem prisrčna zahvala z željo, da še kdaj prisluhnemo 
tako lepi pesmi.«
Za zaključek koncertnega večera, ki ga je z lepo besedo povezo-
vala Klara Eva Kukovičič (med drugim je dejala: »Koncerti, kot 
je današnji, nam res lepšajo življenje.«), so glasove na odru zdru-
žili člani MoPZ Svoboda Brestanica in članice Vokalne skupine 
Mavrice ter v sozvočju skupaj pričarali nepozabno pevsko doži-
vetje.  A. Kališnik

Sozvočje Svobode in Mavric

Skupaj na odru – Moški pevski zbor Svoboda Brestanica in 
Vokalna skupina Mavrice

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Krajevna skupnost Leskovec pri 
Krškem je tudi letošnji krajevni praznik obeležila z več 
prireditvami, med drugim so 4. junija krajane povabili tudi 
na letni kino na prostem, ki so ga priložnostno vzpostavili 
na igrišču za nekdanjo krajevno šolo. V toplem večeru si je 
okoli 50 zbranih krajank in krajanov pod zvezdami ogledalo 
celovečerni mladinski film Vesolje med nami režiserke Rahele 
Jagrič Pirc iz Leskovca pri Krškem. Dobrodošlico in prijetno 
počutje na filmskem večeru je zbranim krajanom zaželel 
predsednik sveta KS Jože Olovec. B. M. 
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BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg je 21. maja potekalo od-
prtje razstave kiparja Boštjana Kavčiča z naslovom »Preha-
janja«. Razstavo je uradno odprla kustosinja za likovno zbir-
ko Muzeja novejše zgodovine Slovenije Tina Fortič Jakopič.

Umetnik Boštjan Kavčič se je odločil, da pri razstavi izhaja iz 
zgodovine grajskih prostorov, ker so po njegovih besedah moč-
no obremenjeni s preteklimi tragičnimi dogodki. Kavčič meni, da 
so naravni tokovi na gradu zastali, zato se je odločil, da poskusi s 
pomočjo elementov znova vzpostaviti prvotno stanje. Razstava 
vabi obiskovalca, da s svojo intervencijo zaključi ustvarjalni pro-
ces, so zapisali na spletni strani gradu Rajhenburg. 
Vse zbrane sta v okviru odprtja razstave pozdravili in s prijazno 
besedo nagovorili dr. Helena Rožman iz Mestnega muzeja Kr-
ško ter direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc. Ne-
kaj besed je spregovoril tudi podžupan Vlado Grahovac, pred-
stavnik Mestne občine Krško, ki je podprla odprtje razstave, o 
umetniku in razstavi pa je spregovorila višja kustosinja Mestne-
ga muzeja Krško Nina Sotelšek.
Boštjan Kavčič (1973) se je rodil v Šempetru pri Gorici, študiral 
je kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v 
Ljubljani. Prejel je univerzitetno Prešernovo nagrado za kipar-
stvo, njegova impozantna dela pa so umeščena v številne zbirke 
širom Slovenije, med drugim so prisotna tudi v Galeriji Božidar-
ja Jakca v Kostanjevici na Krki. 
Razstava, ki bo na ogled do 28. februarja 2023, je umeščena na 
sedmih lokacijah v pritličju, kleti in podstrešju grajskega stolpa, 
umetnik pa je za izdelavo razstavljenih del uporabljal različne 
naravne materiale. A. Kališnik

»Prehajanja« Boštjana Kavčiča

Umetnik Boštjan Kavčič je navdušil z vodenjem po impresivni 
razstavi.

Retrospektivna razstava te-
melji na obsežni donaciji Vla-
dimirja Makuca (1925–2016) 
Galeriji Božidar Jakac, ki ob-
sega 53 grafičnih listov iz ob-
dobja med 1957 in 1999, in 
kronološko prikazuje razvoj 
njegove ustvarjalne prakse, je 
na novinarski konferenci pred 
odprtjem razstave povedal di-
rektor kostanjeviške galerije 
Goran Milovanović. Predsta-
vljena so nekatera redko vide-
na zgodnja dela iz 50. let 20. 
stoletja, ko je še iskal forma-
len izraz in vsebinski interes, 
prepoznavna dela iz zrelega 
obdobja, ki so se vpisala v lo-
kalno zgodovino umetnosti, in 
pozna dela, ko se je Makuc po 
letu 2000 v veliki meri odvr-
nil od grafike, je nato pojasnil 
kustos razstave Miha Colner. 
Ravno zaradi raznovrstnosti 
in ustvarjalne zvedavosti sodi 
Makuc med najvplivnejše in 
najbolj prepoznavne likovne 
ustvarjalce v slovenskem kul-
turnem prostoru druge polo-
vice 20. stoletja. V Kostanjevici 

Retrospektiva ikoničnega Makuca
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki so 15. junija v novih razstavnih 
prostorih odprli razstavo »Vladimir Makuc: Retrospektiva«, ki predstavlja obsežen pregled umetniškega 
delovanja Vladimirja Makuca, enega najbolj ikoničnih likovnih umetnikov na Slovenskem. 

na Krki je samostojno razsta-
vljal leta 1999.

Čeprav je bil Makuc prvenstve-
no znan kot mojster grafične 
umetnosti, so na razstavi pri-
kazane različne razvojne faze 
njegove izrazito interdiscipli-
narne prakse, ki sega tudi na 
področja risbe, slikarstva, ki-
parstva, keramike in raznih 

hibridnih tehnik, med dru-
gim tudi tapiserij. Makuc je 
nam reč nenehno raziskoval in 
spreminjal tok svojega avtor-
skega izraza. Njegova ustvar-
jalna pot se je namreč razte-
zala skozi sedem desetletij in 
se je skladno z njegovim oseb-
nostnim in umetniškim razvo-
jem, kakor tudi z duhom pros-
tora in časa, nenehno razvijala 
in spreminjala. Njegov ikonični 
položaj v lokalni kulturni zgo-
dovini je pogojen prav s slo-
govno in motivno determini-
ranostjo, svetovnim nazorom 
in pomirjenostjo z lastnim po-
ložajem interpreta kraške in 
mediteranske kulturne kraji-
ne. »Zaradi svoje specifičnos-
ti se je dejansko vpisal v lo-
kalno zgodovino umetnosti z 
zelo velikimi črkami,« je pou-
daril Colner. Razstava ga pri-
kazuje kot človeka in umetni-
ka svojega prostora in časa, na 
katerega so neizbežno vpliva-
li sočasni tokovi v družbi, kul-
turi in umetnosti. Kljub temu, 
da se je navidezno zatekal v in-
timno in arhaično izraznost, je 

bila njegova umetniška prak-
sa tesno prepletena z dogod-
ki iz njegovega življenja, tako z 
osebnimi izkušnjami kot s ko-
lektivno družbeno zgodovino.  

Na razstavi je na ogled okoli 
150 del iz zbirke Galerije Bo-
židar Jakac, Goriškega muze-
ja, Galerije Antikvitete Novak, 
zapuščine Vladimirja Makuca 
in zasebnih zbirk. Obogatili so 
jo še s kratkim filmom, ki ga je 
režirala Maja Bahar, prikazu-
je pa dan v življenju umetnika. 
»Zanimalo me je, kako bi lah-
ko Makučeve grafike prenesli 
tudi v filmsko govorico. Žele-
la sem, da bi njegove istrske 
krajine in motivi oživeli, zato 
smo tudi snemali na lokacijah, 
ki so ga zaznamovale, denimo 
v Hrastovljah in Abitantih, kjer 
smo ujeli značilne arhitektur-
ne elemente in istrske vole oz. 
boškarine, ki jih je danes pri 
nas le še 60,« je pojasnila re-
žiserka. Ob retrospektivi je iz-
šel tudi obsežen razstavni ka-
talog. Razstava, ki jo je uradno 
odprl državni sekretar na Mi-
nistrstvu za kulturo mag. Mar-
ko Rusjan, bo odprta do 2. ok-
tobra 2022.

Makučeva retrospektiva je 
še ena v nizu retrospektiv-
nih razstav znanih slovenskih 
umetnikov (Valentin Oman, 
Dušan Tršar, Drago Tršar, 
Dragica Čatež, Nande Vidmar, 
Silvan Omerzu …), kot pravi 
direktor Milovanović, pa je od-
ziv občinstva nanje zelo dober 
in mnogi obiskovalci prihaja-
jo v kostanjeviško galerijo na-
mensko prav zaradi teh raz-
stav.

 Peter Pavlovič

Direktor Goran Milovanović, režiserka Maja Bahar in kustos 
Miha Colner ob fotografiji Makučevega Stebra s čapljo, ki stoji 
v Portorožu

KRMELJ – 2. junija je v tukajšnji na novo urejeni galeriji po-
tekalo odprtje samostojne slikarske razstave domačinke 
Ane Hočevar, upokojene učiteljice in bivše ravnateljice OŠ 
Krmelj, ki je aktivna v več društvih v KS Krmelj (med drugim 
je vodja likovne sekcije Društva Svoboda Krmelj). 

Ana Hočevar, ki se 
je doslej že večkrat 
predstavila na sku-
pinskih likovnih raz-
stavah v Krmelju in 
Sevnici, najpogosteje 
ustvarja v dveh slikar-
skih tehnikah, v akrilu 
in akvarelu. Motive za 
svoja likovna dela naj-
pogosteje najde v do-
mačem okolju, v ka-
terem jo vznemirjajo 
pogledi na stvari, zna-
čilne za njen Krmelj, ki 

minevajo in izginjajo. »Za slikanje me je navdušila prijateljica 
Marjana Dobovšek iz Novega mesta, ljubiteljska slikarka. Na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Sevnici sem se vključi-
la v slikarski krožek pod vodstvom mentorja Toneta Zgonca, ki 
nas je seznanjal s pravili slikanja, portretiranja, slikarskimi teh-
nikami. Leta 2011 smo se v Društvu Svoboda Krmelj na pobu-
do Marjane Dobovšek odločili za likovno kolonijo, v kateri še 
vedno vsako leto ustvarjamo ljubiteljski slikarji in fotografi iz 
cele Slovenije. Kolonije, ki poteka v Krmelju in njegovi okolici, 
se udeležuje od 20 do 35 ustvarjalk in ustvarjalcev. Ustvarjena 
dela nato sodelujoči podarjajo društvu in sedaj iščemo prostor, 
kjer bi slike, ki so dragocen prikaz lepot našega kraja in okoli-
ce nekoč in danes, stalno razstavljene,« je predstavila del svoje 
slikarske poti likovna ustvarjalka, ki je vesela tudi nove pridobi-
tve v kraju, saj je po zaprtju krajevne knjižnice obnovljen pros-
tor postal Galerija Krmelj.  
V kulturnem programu je sodelovala ženska vokalna skupina 
Lokvanj, z recitacijo pesmi Zbudimo v drugačno se jutro Sare Ka-
ger pa Petra Meserko; za povezovanje je skrbela predsednica 
Društva Svoboda Krmelj Nevenka Flajs. Dobro obiskan dogo-
dek se je zaključil z ogledom razstavljenih slik in druženjem ob 
bogato obloženi mizi.  S. Radi

Slikarske zgodbe Ane Hočevar

Ana Hočevar na slikah rada upodobi 
motive domačega kraja.

KRŠKO – V okviru zdaj že tradicionalne Poletne muzejske 
noči 2022, ki je bila že 20. po vrsti, sta v atriju Mestnega 
muzeja Krško potekali zanimivi delavnici izdelave poletne-
ga cvetja in eko vrečke, organizirano pa je bilo tudi vodenje 
po aktualni razstavi umetnice Jasmine Nedanovski v Gale-
riji Krško.

V okviru delavnic izdelovanja poletnega cvetja iz različnih tehnik 
(krep papir, pick point tehnika, križci, vezenje itd.) so se predsta-
vile marljive rokodelke iz naslednjih društev: DU Brestanica, KD 
Svoboda Brestanica, KD Leskovec pri Krškem, KD Anton Aškerc 
Koprivnica ter KD Libna. 
Kot je povedala kustosinja Mestnega muzeja Krško Nina Sotel-
šek, bodo rokodelke, ki so prikazovale izdelavo poletnega cvetja, 
prijavili v Register nesnovne kulturne dediščine. »V tem duhu že-
limo prikazovati, s čim se ukvarjajo, saj so nosilke tega znanja. Na 
ta način se želimo še bolj povezati s člani lokalne skupnosti in jim 
ponuditi prostor, da pokažejo svoje znanje,« je povedala Sotelšek.
Sicer pa so v Mestnem muzeju Krško z aktivnostmi, povezanimi 
z nesnovno kulturno dediščino, pričeli z letošnjim majem. V več-
ji meri omenjene aktivnosti koordinira etnologinja, organizator-
ka in koordinatorka programov Anita Radkovič. Kot je poveda-
la za naš časopis, bodo »v Mestnem muzeju Krško nadaljevali s 
tovrstnimi aktivnostmi v želji po širjenju registra in spoznava-
nju različnih zvrsti dediščine Krškega«.
Obiskovalci so poleg delavnice izdelave poletnega cvetja z zani-
manjem obiskali tudi delavnico umetnice Jasmine Nedanovski 
v tehniki linoreza, kjer so si lahko izdelali trajnostno »eko vreč-
ko«. Kot je pojasnila kustosinja Klaudija Cigole, se najprej v teh-
niki linoreza izdela predlogo, ki se jo nato odtisne na platnene 
vrečke za večkratno uporabo. V okviru dogodka so se obiskoval-
ci lahko udeležili tudi vodenega ogleda aktualne razstave ome-
njene umetnice v Galeriji Krško z naslovom »Mi pa gledamo…« 
 A. Kališnik

V muzeju so gostili rokodelke

V atriju Mestnega muzeja Krško so rokodelke ustvarjale 
raznobarvno poletno cvetje. POLETJE V GALERIJI

Aco Nišavić & Paola Korošec: Adsum 
otvoritev razstave, petek, 1. julij, ob 19. uri

AKTUALNE OBČASNE RAZSTAVE

Staš Kleindienst: Antiarkadija
na ogled do 28. avgusta

Vladimir Makuc: Retrospektiva
na ogled do 2. oktobra

Filmska delavnica za mlade 
28. junij - 1. julij, 10.00 - 15.00
Celotedenska kiparska delavnica za otroke in mlade
4. -  8. julij, 9.00 - 12.00
Počitniško varstvo v galeriji
18. -  20. julij in 22. - 24. avgust, 8.00 - 16.00
Medgeneracijske ustvarjalnice
vsako soboto v juliju in avgustu, med 10. in 13. uro

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki

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



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 13, četrtek, 23. 6. 2022 33KULTURA

kam v posavju
Četrtek, 23. 6.

• ob 17.00 v MC Krško: otro-
ška predstava »Opica in kapi-
tan Tan-tan«, ob 18.00: tekmo-
vanje v vodnih igrah ob koncu 
šolskega leta

• ob 18.00 v atriju Mencingerje-
ve hiše v Krškem: odprtje sku-
pinske slikarske in kiparske 
razstave članov Društva likov-
nikov Krško – OKO »Štovičkov 
dan – dan odprtih vrat«

• ob 19.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: odprtje slikarske razstave 
članov KUD Liber Krško »Na 
sotočju Save in Krke v skupno 
strugo«

• ob 19.00 na gradu Sevnica: ju-
bilejni koncert MePZ Lisca Sev-
nica ob 45-letnici delovanja, 
gost koncerta: Glasbena šola 
Sevnica

• ob 20.00 pri cerkvi sv. Trojice v 
Podvinjah: druženje ob kresu z 
VS Iris Kapele in OPZ PŠ Kapele

• ob 21.00 v Volovniku: kresova-
nje Volovnik žari

Petek, 24. 6.

• ob 10.00 na Drnovem pri sv. Ja-
nezu: žegnanjska sveta maša

• ob 15.00 v MC Sevnica: Lov na 
zaklad

• ob 17.00 pred vhodom v Voja-
šnico Jerneja Molana Cerklje ob 
Krki: slovesnost ob štirih oble-
tnicah

• ob 18.00 v MC Krško: Vprašaj s 
ponosom – Pogovarjaj se z Le-
gebitro, Pobarvaj si majico v 
mavrične barve

• ob 19.00 v parku gradu Sevni-
ca: posavsko praznovanje dne-
va državnosti s koncertom KD 
Godba Sevnica z gostjo Nuško 
Drašček

• ob 19.00 na dvorišču Galerije 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: tradicionalni promenadni 
koncert Pihalnega orkestra 
Kostanjevica na Krki in občinska 
prireditev ob dnevu državnosti

• ob 20.00 na Racelandu Krško: 
21. festival za mlade Šrot, na-
stopajo: The Rafters, New Game 
Over, Pravila igre in Magazin

Nedelja, 26. 6.

• ob 8.00 z igrišča na Drnovem: 
rekreativno kolesarjenje ob pra-
zniku KS Krško polje

• od 14.00 do 20.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: dan Posavske-
ga muzeja Brežice, prost vstop 
v muzej

Ponedeljek, 27. 6.

• ob 20.00 pri spomeniku na Ri-
goncah: spominska slovesnost 
ob dnevu državnosti in 31. oble-
tnici samostojnosti Slovenije

Torek, 28. 6.

• od 10.00 do 15.00 v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: filmska delavnica za mla-
de (vsak dan do 1. 7.)

• ob 19.00 v parku gradu Sevni-
ca: vadba joge po sistemu Joga v 
vsakdanjem življenju

Sreda, 29. 6.

• od 9.00 do 13.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: Poletna grajska 
dogodivščina 2022 (tudi v četr-
tek, 30. 6.)

Četrtek, 30. 6.

• od 17.00 do 21.00 v pristani-
šču Vrbina na Brežiškem jezeru 
(prihod peš od HE Brežice): dan 
vodnih športov 

• od 18.00 do 21.00 v mestnem 
parku pri Valvasorjevi knjižnici 
Krško: mednarodni festival ulič-
nega gledališča »Ana Desetnica 
– Ana Krška 2022«

• ob 20.00 v parku gradu Sevni-
ca: koncert skupine Joker Out

Petek, 1. 7.

• ob 18.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: Poletna grajska dogo-
divščina 2022 (do sobote, 2. 7., 
do 13.00)

• ob 19.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: odpr-
tje razstave Aca Nišavića & Pao-
le Korošec »Adsum«

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg: koncert Nuše Derenda

• ob 21.30 na bazenu Brestani-
ca: stand-up komedija z akordi 
»Zbogom korona, mi gremo na 
dopust«

Sobota, 2. 7.

• ob 14.00 na Reštanju: 4. sreča-
nje nekdanjih rudarjev ob dne-
vu slovenskih rudarjev

• ob 17.00 v Zagradu: Pohod po 
Ostrovrharjevi vinski poti

Nedelja, 3. 7.

• ob 18.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: Prva nedelja v muzeju: 
Posavje – dežela športa in Breži-
ce, evropsko mesto športa 

• ob 18.00 pri Babičevih v Bukov-
ju na Bizeljskem: literarno-glas-
beni večer pod brajdo 

• ob 18.00 v atriju Kulturnega 
doma Krmelj: dan rudarjev

• ob 20.00 na gradu Sevnica: ar-
gentinsko-slovenski glasbeni ve-
čer

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg: Večer srečnih začet-
kov – pripovedovalsko-glasbe-
na predstava

Ponedeljek, 4. 7.

• od 9.00 do 12.00 v Galeriji Bo-
židar Jakac Kostanjevica na Krki: 
celotedenska kiparska delavnica 
za otroke in mlade

Torek, 5. 7.

• ob 20.30 pri Domu kulture Bre-
žice: 5. poletni recital v parku

• ob 21.00 na dvorišču Posavske-
ga muzeja Brežice: 1. kino na 
grajskem dvorišču

Sreda, 6. 7.

• ob 19.00 na gradu Sevnica: Ra-
dogost večer

Četrtek, 7. 7.

• ob 21.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: koncert Društva štu-
dentov Brežice – Salva Soto

Petek, 8. 7.

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg: koncert Urške Centa – 
Sentido Project

Sobota, 9. 7.

• ob 9.00 pred Domom gasilcev 
in vaščanov na Okiču: pohod po 
poti Antona Umeka Okiškega

• ob 9.00 na gradu Sevnica: slikar-
ska delavnica na prostem z Ni-
kom Anikisom (prijava: info@
anikis.com ali 040 426 493)

Nedelja, 10. 7.

• ob 16.30 pri Gasilskem domu 
na Telčah: Telška žetev

Torek, 12. 7.

• ob 21.00 na dvorišču Posavske-
ga muzeja Brežice: 2. kino na 
grajskem dvorišču

*Prireditve ob prazniku občine Bi-
strica ob Sotli so objavljene na str. 
21.

• ob 20.00 na igrišču v Velikem 
Mraševem: tradicionalni nočni 
turnir v malem nogometu

• ob 20.30 v Posavskem muzeju 
Brežice: Vivin gala ples

Sobota, 25. 6.

• ob 9.00 na igrišču Mrtvice: tur-
nir v odbojki na mivki

• od 9.00 do 13.00 pri gasilskem 
domu Brestanica in v tunelih: 
Petrov sejem 

• ob 10.00 na igrišču na Drno-
vem: tek po krajevni skupnosti 

• od 10.00 do 13.00 na igrišču 
Drnovo: turnir v malem no-
gometu mladine do 15 let, od 
16.00 do 19.00 turnir v ma-
lem nogometu člani (od 16 do 
34 let), od 19.00 do 21.00 tur-
nir v malem nogometu člani od 
35 let dalje

• ob 11.00 na Planini nad Podbo-
čjem: 8. tradicionalno družinsko 
srečanje v počastitev dneva dr-
žavnosti

• od 14.00 do 18.00 na Gradu 
Rajhenburg: ustvarjalni kotiček 
»Kazenske ustanove na Gradu 
Rajhenburg 1948–1966: Šteje-
mo niti«

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: koncert solistov zak-
ljučnih razredov trobil, pihal in 
klavirja Glasbene šole Sevnica

• ob 17.00 v Okrepčevalnici Arh 
Pepi v Leskovcu pri Krškem: 6. 
leskovška golažijada

• ob 18.00 v Kulturni dvorani Ve-
liki Trn: slavnostna seja sveta KS 
Veliki Trn s kulturnim progra-
mom in podelitvijo priznanj KS

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: slavnostna seja sve-
ta KS Podbočje s podelitvijo pri-
znanj, ob 20.00 na trgu: pode-
litev srebrnikov, sledi druženje 
krajanov s skupino Lenarti

• ob 19.00 v cerkvi sv. Roka v Bre-
žicah: slovesnost z mašo za do-
movino v počastitev 31. obletni-
ce Republike Slovenije in v čast 
dneva državnosti, po maši bo 
ob lipi pred cerkvijo blagoslov-
ljena nova tabla o pomenu lipe 
in osamosvojitvene vojne z na-
govori in kulturnim programom

KRŠKO – V Galeriji Krško v starem mestnem jedru Krškega 
je 8. junija potekalo odprtje razstave grafičarke in pedago-
ginje Jasmine Nedanovski z naslovom »Mi pa gledamo …«.

»Povod za nasta-
nek serije grafik in 
omenjenega pro-
jekta je bilo burno 
dogajanje v ume-
tničinem domačem 
okolju kot posledi-
ca migrantske kri-
ze, ki je Slovenijo 
zajela v jeseni leta 
2015 /…/ in niko-
li ni prav zares po-
niknila,« je dejala 
kustosinja Klaudi-
ja Cigole in izposta-
vila, da je osrednji 
likovni motiv raz-
stave žična mreža, 
ki fizično onemogo-
ča prehod. A vendar 
obenem mreža lo-
čuje tudi mentalno 
in »postavlja mejo 

med ljudmi, med tistimi, ki iščejo priložnost za novo boljše živ-
ljenje in tistimi, ki živijo boljše življenje in medse težko spusti-
jo tujce,« je še dejala.
Najmočnejši izrazni medij je grafičarka in pedagoginja Jasmi-
na Nedanovski (1981) našla v grafiki. V zadnjih letih ustvarja 
predvsem intimno občutene motive in portretira širše družbe-
no dogajanje, navdihujejo pa jo motivi iz neposredne bivanjske 
okolice, s čimer so njena umetniška dela doživela preobrat k re-
alizmu. Umetnica sodeluje na skupinskih razstavah ter likovnih 
kolonijah; vodi tudi delavnice za otroke in odrasle, njena dela 
pa so prisotna tudi v naslednjih zbirkah: Galerija Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki, Dolenjski muzej Novo mesto, Belokranj-
ski muzej v Metliki in v drugih zasebnih zbirkah. Umetnica po-
učuje na osnovni šoli v Metliki, sicer pa živi in ustvarja v Gradcu 
in Beli krajini. Dogodek je povezovala višja kustosinja Mestnega 
muzeja Krško in koordinatorica razstave Nina Sotelšek, razsta-
vo, ki bo na ogled do 31. julija, je uradno odprla direktorica Kul-
turnega doma Krško Darja Planinc.  A. Kališnik

Žične mreže Jasmine Nedanovski 

Kustosinja razstave Klaudija Cigole in 
umetnica Jasmina Nedanovski pred 
umetniškim delom na temo migrantske 
krize z naslovom M2

T: (07) 488 01 90 
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

četrtek, 30. 6.
ob 19. uri

nedelja, 3. 7.
ob 20. uri

petek, 8. 7.
ob 20.30 uri

Ana Desetnica – Ana Krška 2022
mednarodni festival uličnega gledališča
mestni park pri Valvasorjevi knjižnici

Večer srečnih začetkov
pripovedovalsko-glasbena predstava
atrij gradu Rajhenburg 

Urška Centa - Sentido Project
koncert
atrij gradu Rajhenburg

Fantovščina
komedija 
atrij gradu Rajhenburg

sobota, 16. 7.
ob 20.30 uri

Štejemo niti
ustvarjalni kotiček
Grad Rajhenburg

sobota, 25. 6.
od 14. do 18. ure

DAN POSAVSKEGA MUZEJA
26. junij, 14.00–20.00: prost vstop v muzej

POLETNA GRAJSKA 
DOGODIVŠČINA
29. junij–2. julij, 9.00–13.00

Prva nedelja v muzeju: POSAVJE 
– DEŽELA ŠPORTA in BREŽICE, 
EVROPSKO MESTO ŠPORTA
3. julij, 18.00

• javno vodstvo po »športnih 
zgodbah« 

• družinski športni izziv z Lejo in Niko 
Glojnarič (Atletski klub Brežice)

KINO NA GRAJSKEM DVORIŠČU
5., 12., 19. in 26. julij, 21.00

KONCERTA DRUŠTVA ŠTUDENTOV 
BREŽICE
7. julij, 21.00: Salva Soto
14. julij, 21.00: Maja Tomić

PO
SA

VS
KI

M
U

ZE
JB

RE
ŽI

CE
od 1949

www.pmb.si         Posavski muzej Brežice   
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Saša Llapushi z družino živi 
na mirni lokaciji v ozkem 
delu doline potoka Hinja v 
Krmelju, kjer z veliko pozor-
nosti na vrtu neguje različ-
ne vrste vrtnin, zelišč, dišav-
nic in rož. 

»Z naravo in vrtom sem po-
vezana že od najzgodnejših 
otroških let, a z obdelova-
njem lastnega vrta sem se 
začela ukvarjati pred štiri-
mi leti, ko sem se spoznala 
s permakulturo. Takrat sem 
začela z obdelovanjem vrta 
po njenih načelih. Na kme-
tiji Veles sem se udeležila 
tudi tečaja, na katerem sem 
se med drugim naučila, kako 
opazovati prostor, kjer pre-
bivaš – kakšna je pot sonca, 
od kod prihajata dež in ve-
ter, katere rastline uspevajo 
v prostoru itd. Učila sem se o 
kompostiranju in o vrtu brez 
prekopavanja, samo z rahlja-
njem zemlje, tako da sedaj 

Premišljeno obdelovanje vrta 
daje zdrave vrtnine in cvetoč vrt 

 

večinoma uporabljam zas-
tirko in nihajno motiko, ki mi 
zelo olajša delo,« pripovedu-
je gostiteljica, ki se je doslej 
udeležila že mnogih izobra-
ževanj, saj želi svoje znanje 
o primernem obdelovanju 
tako zelenjavnega kot sad-

nega vrta dopolnjevati. »Eno 
izmed pomembnih opravil v 
vrtu je kolobarjenje, odločam 
pa se tudi za mešane posev-
ke, da lahko na enem prosto-
ru več pridelam, pa tudi ra-
stline so druga drugi v oporo 
– so dobri sosedi. Na primer 

baziliko ne sadim samo med 
sadike paradižnika in papri-
ke, temveč tudi med kuma-
rice in buče, ker odganja pe-
pelasto plesen,« nadaljuje 
ob ogledu vrta, v katerem 
kot zastirko uporablja listje 
iz gozda. 

»Pridobiti bi želela tudi zna-
nje o pripravi naravnih pri-
pravkov za škropljenje in 
gnojenje, razmišljam pa 
še, kako bi podaljšala ra-
stno sezono vrtnin. V jeseni 
bom poskusila s prezimova-
njem korenčka v rastlinja-
ku, z zimsko solato in špina-
čo,« razkrije še nekaj načrtov 
ter se ozre v precej strm 
hrib nad družinsko hišo, 
kjer je nad vinskimi trtami 
in sadovnjakom uredila dve 
visoki gredi, ki imata pozimi 
največ sonca. 

 Smilja Radi Vrt z mešanimi posevki, med katerimi raste tudi kamilica.

Vrtnine, ki jih sami pridelamo na lastnem vrtu, imajo poseben vonj in okus. Količina ter izbor vrtnin, dišavnic in začimbnic sta odvisni od naših 
potreb in želja, predvsem pa od prostora, ki ga imamo na voljo. Pri urejanju vrta moramo upoštevati pravila kolobarjenja in dobrih sosedov, če 
želimo ohraniti rodovitnost tal ter preprečiti širjenje bolezni, škodljivcev in plevela. V tokratni rubriki VRTOVI POSAVJA predstavljamo utrinke 
ob ogledu vrta udeleženke akcije Vrtnarimo z mentorjem ter z obiska ljubiteljice vrtnic, ki zanje zelo pozorno skrbi, zato jo kraljice med rožami 
že vrsto let nagrajujejo s prekrasnimi cvetovi. 

Karton na potkah med gredicami preprečuje rast pleveli in 
zadržuje vlago. V hrib »prislonjena« visoka greda

»Obisk in ogled vrta Saše Llapushi v Krmelju je minil v pri-
jetnem in sproščenem vzdušju. Predvsem mi je bilo všeč, 
kako izkoriščajo danost narave in bližino gozda, kako 
krompir in druge poljščine zastrejo z listjem, ki se v na-
daljnjem procesu jeseni tudi zelo lepo kompostira in tako 
še dodatno nahrani zemljo. Krompir se je nad listjem prav 
bujno bohotil. Domov smo odšli bogatejši še za eno izkuš-
njo več,« je strnila vtise Karmen Zupančič. 

Majda Borštnar iz Hinjc pri 
Krmelju je velika ljubitelji-

ca rož, še posebej vrtnic, ki 
krasijo okolico njenega do-

movanja. Ima enocvetne in 
večcvetne vrtnice in cvet-
lične gredice rada pomlaju-
je s potaknjenci. »Odraščala 
sem na kmetiji in rože imam 
že od nekdaj rada, tako da 
si ne predstavljam, da ne bi 

bilo pri hiši rož. Trudim se, 
da so gredice vedno urejene, 
da na njih ne raste plevel, ki 
duši rast vrtnic in lahko po-
vzroča tudi bolezni. Občas-
no jih pognojim in poškro-
pim proti rji. Vse to delam 

pred cvetenjem, ker cveto-
ve zelo rade obiskujejo čebe-
lice. V času prevelike suše jih 
zalivam, a ne preveč. Vrtni-
ce tudi redno obrezujem in 

s tem ohranjam želeno viši-
no. Obrežem jih takoj, ko od-
cvetijo, saj potem spet odže-
nejo in cvetijo naprej, skrbim 
tudi za potaknjence,« pripo-
veduje gostiteljica ter se 
ustavi pri dveh starih sortah 
plezalk v rdeči in rumeni bar-
vi, ki se vzpenjata ob ograji 
stopnišča. Ob hiši ima še ze-

lenjavni in bogat zeliščni vrt, 
v katerem raste origano, vin-
ska rutica, majaron, žajbelj, 
melisa, luštrek, timijan, peh-
tran, več vrst mete, pelin itd. 
Poleg omenjenega skrbi še 
za okoli 400 trt v vinogra-
du na območju Kamenškega.

  S. Radi

 Majda Borštnar je velika ljubiteljica vrtnic.

Stopnišče krasita vzpenjavki v rdeči in rumeni barvi.

Rob gredice z vrtnicami krasijo cvetoči nageljni.

Lepo rastoča rdeča vrtnica, vzgojena iz potaknjenca, pri 
sosedi Danici Krištof.

Vrtnine imajo zastirko iz 
listja.

Enocvetne in večcvetne vrtnice

Čebelice rade sedajo na 
cvetoče vrtnice.

Vrtnice s svojimi prekrasnimi cvetovi v mnogih različnih barvah vedno privabljajo občudujoče poglede in skoraj ni  cvetličnega vrta, v katerem 
ne bi rasla vrtnica. Včasih se katera vzpenja in v času cvetenja krasi tudi tudi kakšen balkon, stopnišče ali pročelje hiše.
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Tanja Prah, Krško – 
deklico,

• Vedrana Novak, Slovenska 
vas – dečka,

• Katarina Starc, Loka – 
dečka,

• Monika Jesih, Podčetrtek 
– dečka,

• Petra Volčanšek Povh, 
Ribnica – deklico,

• Monika Hajrić, Kalce – 
deklico,

• Andreja Grosek Jančič, 
Rogaška Slatina – deklico,

• Janja Kerin, Krško – dečka,
• Emilija Šterlek, Bistrica ob 

Sotli – deklico,
• Samantha Hrušovar, Arto 

– deklico,
• Anja Rumenovič, Poklek 

nad Blanco – dečka,
• Ela Rep, Krško – dečka.

ČESTITAMO!

rojstva poroke

• Darjan Dvoršek iz 
Kališovca in Teja Špegel z 
Rožnega,

• Alen Jevšek iz Pleterij in 
Sara Juršič iz Pišec,

• Dejan Vovk in Anja Kolar, 
oba iz Dovškega,

• Mitja Omerzel iz Raven pri 
Zdolah in Staša Kerin iz 
Leskovca pri Krškem,

• Mitja Kvartuh iz Orehovca 
in Martina Kodrič iz 
Brezja v Podbočju,

• Franci Kerin iz Malega 
Podloga in Špela Arh iz 
Velikega Podloga,

• Janko Kostevc in Barbara 
Krnulc, oba iz Bojsnega,

• Tomi Vilčnik in Mareike 
Seisser, oba iz Balingena 
(Nemčija).

ČESTITAMO!

�����������

GLOBOKO – 27. maja sta praznovala 90. rojstni dan Ivanka Ger-
jevič in Ivan Grmovšek. Rojena sta bila v Gornjem Lenartu Ma-
riji in Antonu Grmovšku, ki sta že imela hčerke Pepco, Marijo in 
Milko. Leta 1939 se je družina preselila v Globoko, kjer je oče ku-
pil manjšo kmetijo. Njuna brezskrbna leta so se hitro končala, ko 
je bila družina med drugo svetovno vojno izseljena v nemško ta-
borišče. Živeli so v hudem pomanjkanju, ob bombardiranju nem-
ških mest pa so dva meseca pred koncem vojne izgubili še očeta. 
Povojna leta so bila zelo težka, še posebej zato, ker je leta 1951 
umrla mama in so otroci ostali sami. Zaradi pridnosti in iznajd-
ljivosti so se uspešno spoprijeli z delom na kmetiji in končali šo-
lanje. Najprej so se od doma odselile sestre, nato pa sta si tudi 
Ivanka in Ivan ustvarila družini. Ivanka se je poročila z Jožetom 
Gerjevičem in kmalu se jima je rodila hčerka Zdenka, nato pa 
še sin Darko. Ivan se je poročil s Štefko Cvetko in rodila se jima 
je hčerka Irena. Jesen življenja preživljata v krogu družine svo-
jih hčerk, še posebej pa ju razveseljujejo njuni vnuki. Ob tej pri-
ložnosti so ju obiskale tudi tajnica krajevne skupnosti Globoko 
Anica Novoselović ter predstavnica krajevne organizacije Rde-
čega križa Vesna Živič  in predstavnica Društva izgnancev Mira 
Podgoršek.  I. Š.

90 let dvojčkov Ivanke Gerjevič  
in Ivana Grmovška 

Dvojčka Ivan Grmovšek in Ivanka Gerjevič

STARA VAS – BIZELJSKO – Generacija otrok OŠ Dobova je bila zelo 
številna, saj nas je daljnega leta 1960 prvič prestopilo šolski prag 
skoraj 60 otrok v dveh razredih, v petem razredu pa so se nam 
priključili še učenci podružnične šole iz Kapel. Ostali smo dobri 
prijatelji, saj smo se od leta 1968 do leta 2018 srečevali vsakih 
pet let. Leta 2018 smo se dogovorili, da nadaljujemo naša sre-
čanje vsako leto prvi petek v mesecu juniju v gostišču Kocjan. V 
50 letih je umrlo že 19 nekdanjih učencev. Spomin na preminu-
le sošolce smo počastili z minuto molka.
Letos smo se zbrali 3. junija, prišlo je devet deklet in šest fantov. 
Tretjina sošolcev se je opravičila zaradi drugih obveznosti, žal pa 
je še nekaj sošolcev, ki so se udeležili srečanja samo enkrat ali 
pa še to ne in se ne odločijo za udeležbo. Preživeli smo lep večer, 
klepetu kar ni bilo konca, po večerji pa smo se nasmejali prigo-
dam iz šolskih klopi, kolikor smo se jih seveda spomnili, nato pa 
stresali vice kot iz rokava. Ernest je napravil skupinsko sliko za 
spomin in tako smo zaključili naše srečanje in se seveda dogovo-
rili, da se naslednje leto spet srečamo. Upamo, da se drugo leto 
srečanja udeležijo še ostali, ki so bili letos zadržani.
 Albina Zorčič

Srečanje sošolcev na OŠ Dobova

VRH PRI BOŠTANJU – 60 let nazaj so zapustili šolske klopi po za-
ključeni osemletni osnovni šoli, ki so jo obiskovali v takrat še lepo 
urejenem Tariškem dvorcu na Radni. Osemletko je leta 1962 v 
treh oddelkih zaključil 101 učenec in učenka. Poti bivših sošolk 
in sošolcev so se ponovno prekrižale v sončnem popoldnevu 16. 
junija v gostišču Dolinšek na Vrhu pri Boštanju, kjer so v sproš-
čenem klepetu obujali spomine na dogodivščine v nekdanji šol-
ski stavbi in v parku ob njej, ki danes žal sameva v zelo slabem 
stanju, tako da druženje tam ni mogoče. Srečanja se je udeleži-
la tudi njihova učiteljica biologije Branka Bogovič, ki je iskrivo 
pripovedovala, kako so jih v šolskih klopeh v letih 1954–1962 
videli učitelji. Spomnila jih je, kako radi so prepevali v šolskem 
parku pod mogočnimi krošnjami dreves, ki jih že nekaj let ni več. 
Povabilu organizatorke srečanja Brede Drenek Sotošek se je z 
opravičilom iz večinoma zdravstvenih razlogov odzvalo 22 biv-
ših sošolk in sošolcev (žal ni bilo odziva od 41, medtem ko jih je 
19 že pokojnih). Generacija, ki se je razkropila po celem svetu, 
svoje naslednje srečanje načrtuje že za prihodnje leto in upajo, 
da se bodo letos zbranim pridružili še vsi tisti, ki jih tokrat ni bilo 
na druženju.  S. R.

Ponovno skupaj po 60 letih

Srečanje je obudilo mnogo spominov.

Društvo upokojencev Bresta-
nica je bilo kot 14. sindikalna 
podružnica Zveze upokojen-
cev Slovenije  ustanovljeno 
26. februarja 1947, 23. no-
vembra 1975 pa preimeno-
vano v Druš tvo upokojencev 
Brestanica. Vse od ustanovitve 
dalje so nekaj stočlansko dru-
štvo vodili Josip Hlebec v letih 
1947 in 1948, zatem pa so v 
vlogi predsednikov in predse-
dnic društvo krmarili še Anton 
Kacjan (1949–1962), Viktor 
Zupanc (1963–1964), Vinko 
Les (1965–1970), Karlo Že-
ner (1970–1980), Franc Gab-
rič (1981–1986). Edo Moljk 
(1986–1989), Stanko Ču-
ber (1989–1992), Minka Za-

75 let DU Brestanica
BRESTANICA – 11. junija se je pri gasilskem domu v Brestanici zbralo prek 100 članov Društva upokojen-
cev Brestanica, stanovskih društev upokojencev iz sosednjih krajev in z območja Posavja, saj so tega dne v 
društvu, ki povezuje upokojene generacije krajank in krajane, obeležili 75 let delovanja. 

lokar (1993–2006), Olga Ko-
šir (2006–2014) in aktualna 
predsednica Vida Mešiček, ki 

DU Brestanica vodi vse od leta 
2014 dalje. Mešiček je zbra-
nim poudarila, da so 75 let 
sodelovanja in druženja spletli 
v kito cvetja: »In danes je dan 
praznovanja. Ponosni zremo 
preteklosti v obraz, ko preple-
tamo niti naših spominov in v 
njih iščemo srca tistih, ki jim je 
bilo vredno žrtvovati svoj čas 
za naše skupno dobro za da-
našnji, za jutrišnji dan. Mor-
da nam bo ravno danes dano 

seči v jedro najdragocenejših 
spominov in obuditi tiste, ki 
dajo moč in energijo, da zmo-
remo in bomo zmogli še nap-
rej usklajevati korake, preple-
tati dobre misli, kovati skup ne 
načrte za vsak nov dan, ki se 
obeta. Tako lepo je potovati 
družno, svobodno in sončno. 
To vemo vsi, ki nas greje isto 
sonce želja in načrtov tudi v 
našem društvu že 75 let.« Po 
kratkem uradnem delu, v ka-
terem je predsednica predsta-
vila delo društva v preteklem 
letu in postavljene smernice 
za naprej, so zbrani prisluhni-
li slavnostnemu kulturnemu 
programu, ki so ga popestrili 
pevci Rajhenburškega okteta 
in sopranistka Anja Žabkar, 
dobrim željam v prihodnje pa 
so se pridružili Jože Žnidarič, 
predsednik Pokrajinske zveze 
DU Posavje, podžupan Mestne 
občine Krško Vlado Grahovac 
in predsednik sveta KS Bresta-
nica Vlado Bezjak. 
 Bojana Mavsar/
 vir: M. S., foto: DU Brestanica

Predsednica Vida Mešiček ob prerezu jubilejne torte v družbi 
članic upravnega odbora DU Brestanica

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

PODGORICA, LISCA – 9. junija se je 66 navdušenih pohodnic in 
pohodnikov udeležilo pohoda na Lisco v organizaciji Društva 
upokojencev Sevnica in Pokrajinske zveze društev upokojencev 
Posavje. Zbrali so se v zaselku Cirje, po okrepčilu se jih je približ-
no polovica odpravila peš po Sončni poti na Lisco (na fotografiji), 
ostali so prišli na cilj z vozili. V Tončkovem domu na Lisci, kjer jih 
je pričakala glasba Bojana Zakška, so se ogreli s toplo enolonč-
nico in jabolčnim zavitkom ter druženje nadaljevali s petjem in 
plesom ter ugibanjem teže košare z dobrotami. Nagrado je pre-
jel Jože Žnidarič, ki je vsebino velikodušno dal razrezati in ser-
virati.  R. Ivačič

BOŠTANJ, BLANCA – 19. maja 
so članice primorske podruž-
nice Europa Donna Slovenija 
na pobudo Nine Kladnik, bi-
vše Sevničanke, ki se je pred 
leti preselila na slovensko 
obalo, obiskale Posavje. Od-
ločile so se za ogled rastišča 
azaleje v Boštanju, kamor so 
odšle v družbi posavskih čla-
nic Europe Donne po darovani 
sveti masi v boštanjski župnij-
ski cerkvi Povišanja sv. križa, 
ki jo je vodil župnik Fonzi Ži-
bert. Po ogledu rastišča so se 
gostje z gostiteljicami podale 
še k ogledu Bohorskih slapov 
(na fotografiji). Zaključek pri-
jetnega dne se je odvil v oku-
šanju okusnih postrvi in slad-
kem okusu tortice Melani.
  S. R., foto: V. B.

Pohod upokojencev na Lisco Primorske »rozike« v Posavju 
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

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

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

zahvale, spomin

FRANC ŽIVIČ 
iz Anž pri Brestanici. 

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

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

29. junija bo minilo žalostno leto, odkar nas 
je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi 

SPOMIN

SPOMIN

17. junija je minilo žalostno leto,  
odkar nas je zapustil

JOŽE PLANKAR
iz Leskovca pri Krškem.

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

Njegovi najdražji, ki ga neizmerno pogrešamo

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen

ostajata za vedno v naših srcih.

SPOMIN

CIRIL VIDMAR (LJUBI)
21. junija pred devetimi leti je prenehalo biti tvoje srce.

Hvala prijateljem, ki se ga še vedno spominjate.

Žalujoča žena (ljubi)

Ljubezen naju je združila,
kar bil si ti, sem bila jaz.

A sreča prehitro je minila,
pogrešan bo za vedno tvoj obraz. 

Pozabljena vas
Vas. V brežiški občini. Nekdaj ena lepših, najnaprednejših. Danes 
daleč od tega. Že označevalne table vasi so postavljene povsem v 
neskladju z dejanskim stanjem. Kljub mojim mnogim urgencam in 
obrazložitvam se ni zgodilo nič! Vendar pa že table same pomenijo 
(ne)prispevek k varnosti na cesti. In o cesti bom danes (spet) pisala. 

Visoke trave na brežinah zmanjšajo vidljivost na polovico. V lan-
skem letu jih je zadolženo podjetje pokosilo šele po mojih večkra-
tnih klicih na njihov in občinski telefon. Letos so to sicer storili ne-
kaj prej, vendar ob vpadnih cestah na to, glavno (Sp. Pohanca–Zg. 
Pohanca) stvari niso dobro urejene. Pa vendar so trave sezonski 
problem, ki vsaj pol leta ni evidenten.

Naša vas je ostala pozabljena od politike, od podjetij, ki so nekoč 
pomagala vleči voz, predvsem je to bila Tovarna papirja (da, Dju-
ro Salaj) in velik aktivator vseh akcij g. Tone Arnšek. Današnji kra-
jevni "delegati, poslanci" niso še nikjer upravičili svojih sejnin, vsi 
tako vrhunsko izobraženi krajani, tudi na zelo odgovornih delov-
nih mestih pa skrbijo predvsem za svoje osebne potrebe. 

In zdaj za primerjavo: Dolenja vas oz. Sp. Stari grad : Arnovo selo. 
Seveda je naša vas raztegnjena, poseljena visoko na griče, pos-
tavljena ob dveh velikih cestah ... pa vendar primerjava zdrži, bos-
te videli. Dolenja vas ima pločnike obojestransko, ima označene 
prehode za pešce, tudi z dodatnim opozorilom, ima odlično jav-
no razsvetljavo. Arnovo selo nima od vsega NIČ, ima nek čudaški 
grozovit kucelj na koncu vasi, ki ne služi drugemu kot jezi vozni-
kov, ko naletijo nepripravljeni nanj! In zdaj tista REALNA primer-
java: v Dolenji vasi (pri Špilerju) policisti (sicer druge občine!) po-
kasirajo kar lep denar, saj skoraj ne mine dan, da bi tam ne čakali 
v "zasedi". In vsi tisti, ki vozimo že leta dolgo skozi ta kraj, dvig-
nemo nogo s stopalke in malo je korenjakov, ki upajo voziti tu kaj 
več kot predpisanih 50 ...

Na relaciji Pohanca rondo–Zg. Pohanca je več povsem ravnih odse-
kov in ne da se povedati z besedami, kaj se tu dogaja: ob vikendih, 
petkih popoldne še posebno, je ta cesta na svojem samem začet-
ku pravo dirkališče: avtomobilov vseh vrst, motorjev z nadzvočno 
hitrostjo ... Odsek, dolg malo več kot kilometer, postane neupora-
ben normalnim ljudem, ne voznikom, kaj šele pešcem! In tu, prav 
na tem odseku, je zadnja leta spet veliko otrok, so njihova avtobu-
sna postajališča, seveda so vpadne male ceste in je ogromno sr-
njadi. Samo vprašanje časa je, kdaj se bo zgodilo ... Veliko smrtnih 
žrtev je na tej cesti že bilo, zadnja pred dnevi. Nikogar ne obso-
jam, zgodi se lahko slehernemu, neprevidnosti je veliko tako pri 
voznikih kot pešcih. 

Toda tako nemogoče divjanje na cesti, ki nima ničesar, kar bi skrbe-
lo dodatno, da tisti slabši človeški faktor ne pride do izraza, bi mo-
ralo biti najstrožje sankcionirano! Ko bo nekdo pod kolesa dobil ot-
roka ali morda celo več njih, bo prepozno za kesanje! In na tej cesti 
ne boste videli stati policijske kontrole, za 200 km/na uro še no-
ben motorist (ki se je s tem celo pohvalil v bližnji gostilni!) ni pla-
čal niti centa! Plačal pa bo ... nekdo drug! Z življenjem. 

Enak, zelo velik problem je še dodatno "moja" cesta , ki pelje pro-
ti Mrzlaku in naprej vse do Sromelj. Gostota prometa je tu postala 
velikanska, vsi živeči ob tem – ne še dolgo nazaj – kolovozu imajo 
v lasti po pet avtomobilov, traktorje, kombije in tudi motorje. To-
vornjaki in dostavniki tovorijo neznanske količine gradbenih ma-
terialov, strojev in opreme ter tudi hlodovine. Nihče več ne nadzira 
osnega pritiska oz. bruto teže vseh teh orjakov. Da pa bi kdo koga 
opozoril, da je omejitev na tej cesti (tudi raven in padajoč odsek!) 
40 km/h in ne 140, to se tu ne more zgoditi! Če torej pristojna poli-
cijska postaja rabi hitro zaslužiti denar, na teh dveh cestah je mož-
nosti več kot dovolj! Ne kličem k jemanju denarja, vsi pa vemo, da 
je to edina možnost, da se promet vsaj malo umiri! 

In če vsaj pet kaznovanih spametuje ta kazen in se tako ohrani 
vsaj eno življenje, povejte, VI, ODGOVORNI NA VSEH RAVNEH: JE 
VREDNO POSKRBETI ZA TO?????

 Ernestina Erna Rožman, Arnovo selo

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

prejeli smo

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ju spominjate. 

Sin Stane in hčerka Ivanka z družinama 

Čas mineva, spomin ostane.

MARIJA in MARTIN 

ZUPANČIČ
z Malega Obreža.

roj. Koritnik (1928–1997) (1927–2002)

Brigita Šuler z novo pesmijo o zahrbtnih posledicah 
epidemije koronavirusa, mladenič iz Posavja v ener-
gičnem poletnem videospotu. Tokrat preberite:  

Brigita Šuler (foto: Youtube) se z novo pesmijo s pomen-
ljivim naslovom Kot nekoč vrača v dobre stare čase, ko smo 

ob lepih melodijah s prijatelji preživljali naše najlepše spo-
mine. Nostalgično pesem spremlja tudi nostalgični video-
spot, v katerem se ob reki Savi, kjer se menda čas nikoli 
ne ustavi, spominja na prijateljstva, ki jih je zahrbtno skr-
hala epidemija koronavirusa. Posavska pevka in profeso-
rica glasbe na Glasbeni šoli Litija - Šmartno, pred meseci 
je postala celo ravnateljica šole, namreč s pesmijo sporo-
ča, da je skrajni čas, da pozabimo na vse zamere, ki so jih 
proti naši volji rodili ti težki časi, ter drug drugemu opro-
stimo vse boleče besede in dejanja oz. ponovno zaživimo 
kot nekoč. Dodajmo še, da so bili pevkini spomini posneti 
na Nizozemskem, deželi mlinov in tulipanov, sicer pa je bil 
videospot v celoti posnet v Brežicah ob reki Savi. Avtorica 
glasbe in besedila je Brigita, ki je pesem posnela skupaj z 
možem Maksom v njunem studiu Partitura.

Zagotovo ste že slišali za Gregorja Bezenška, bolj znane-
ga pod umetniškim imenom SoulGreg Artist (foto: Youtu-

be). Pevec sedaj predstavlja nov videospot za poletno pe-
sem En problem ter ob tem pravi, da naj energičen napev 
vse pospremi v srečno in zaljubljeno poletje 2022. Kot so 
nas opozorili bralci, boste v spotu v eni izmed vlog zagle-
dali tudi mladeniča, ki prihaja iz Posavja in sliši na ime Ur-
ban Vodopivc. Spomnimo: pevec in žena Nina sta se pred 
kratkim razveselila rojstva tretjega otroka, ki sta mu na-
dela ime Julijan Valentin. Za izborom imena sicer stoji 
srce parajoča zgodba. Nina in Gregor sta se pred tremi leti 
namreč poslovila od svojega drugorojenca, ki se je z red-
ko neozdravljivo boleznijo boril že od rojstva. Prav zaradi 
njega sta ustanovila društvo za otroke z redkimi bolezni 
in ga poimenovala po njem – Viljem Julijan. 

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

PODBOČJE – Mešani pevski zbor Viva iz Brežic letos obeležuje 
30-letnico delovanja in v okviru praznovanja so se 11. in 12. 
junija odpravili na Vivino rajžo – pevsko popotovanje po 
krajih, od koder prihajajo. V soboto so 'rajžali' po štajerskem 
delu Posavja: v Brežicah, Šentlenartu, Artičah, Sromljah, 
Bizeljskem, Dobovi, Zdolah, Senovem, Kladju nad Blanco in 
zaključili na Čatežu ob Savi. Na nedeljski rajži po Kranjskem 
so zapeli na Žejnem, Skopicah, Podbočju (na fotografiji na 
tamkajšnjem trgu), Drnovem, Žadovinku, Studencu in v 
Posavskem muzeju Brežice. P. P.
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SPOMIN
Ni smrt tisto, kar nas loči,

in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena

so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

25. junija 2022 bo minilo žalostno leto,  
odkar si nas zapustil,

JOŽE ZVONAR

in 21 let, odkar nas je zapustila mama 

MARIJA ZVONAR
Vsa toplina vajinih src  

bo za vedno ostala z nami.

Žalujoči

SPOMIN

20. junija je minilo pet let,  
odkar nas je zapustil naš dragi

MILAN CIZELJ
iz Trebeža.

Hvala vsem, ki z lepo mislijo nanj postojite ob njegovem grobu  
ali mu prižgete svečko.

Vsi njegovi

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

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

SPOMIN

Včeraj, 22. junija, je minilo deset let, odkar 
nas je zapustila naša draga žena, mama, 

tašča, babica in sestra

VERONIKA VRETIČ
iz Črnca 56 pri Brežicah.

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

Vsi njeni

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

spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

MARIJE KVARTUH 
iz Poštene vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Zahvala sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem, Društvu izgnancev Cerklje ob 
Krki, Dragovim sodelavcem iz Levas-a, pevcem, trobentaču, 
gospodu Žičkarju za organizacijo pogreba in gospodu župniku za 
lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

Ob mnogo prerani izgubi naše drage

TANJE ČEŠEK
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečene besede tolažbe, stiske rok in zadnje slovo. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskren in velik hvala.
Močno jo bomo pogrešali in vedno bo z nami.

Žalujoči: vsi njeni

In pride dan,
ko se končajo zadnje upajoče sanje …

ZAHVALA

27. maja smo se poslovili od brata,  
strica in bratranca

MILANA ŠTEFANIČA –  
MIČOTA
z Gorenje Pirošice 25.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
za izrečeno sožalje, pomoč in darovane sveče. Še posebej se zah-
valjujemo sodelavcem podjetja VIIG d. o. o. in članom ŠD Sušica za 
denarno pomoč.
Članom PGD Pirošica in ostalim društvom 6. sektorja za udeležbo 
na pogrebu. Hvala govorcu za ganljive besede slovesa. Hvala 
pogrebni službi Žičkar, pevcem in g. župniku za opravljen pogreb 
ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

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

MIHE PRESKARJA
iz Brežic 

iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izre-
čena sožalja in tolažilne besede ter za vso pomoč in podporo v teh 
težkih trenutkih.
Hvala pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku za opravljen 
obred in Lovski družini Pišece.

Žalujoči: vsi njegovi

Naj veter vodi te tja,
kjer v mladih letih si bil doma.

Duša bo tvoja tam našla spokoj,
saj vrnil si se v svoj dom.

ZAHVALA

V 70. letu je tiho in nepričakovano  
od nas odšel 

MIRAN KOZOLE –  
GRIČKI MIRAN 

z Malega Kamna. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem skupaj in vsakemu posebej, ki 
ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani ter ga pomagali 
pospremiti na njegovi poslednji poti. 

Vsi njegovi

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

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi naše drage mame, 
babice, prababice, tete in dobre sosede

MARIJE GRILC
z Brezja pri Dovškem

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani, izrekli besede sožalja, darovali cvetje, sveče, denarne 
prispevke in svete maše.
Iskreno se zahvaljujemo osebju Doma starejših občanov Krško, 
kjer je bivala zadnje leto in pol. Hvala pogrebni službi Kostak, g. 
župniku za lepo opravljen obred, govorniku g. Sotošku za ganljive 
besede slovesa, pevcem z Rake za zapete pesmi ter trobentaču za 
zaigrano Ave Marijo.
Hvala vsem, ki vas nismo posebej omenili, a ste bili v teh težkih 
trenutkih z nami in našo drago mamo pospremili na njeni zadnji 
poti.
Iskrena hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Kje si, mama naša,
kje je mili tvoj obraz ...

Kje je roka tvoja,
ki skrbela je za nas ...

ZAHVALA
V 73. letu starosti nas je po kratki,  

a hudi bolezni zapustila naša draga

MIHAELA – ELICA 
KOZOLE

s Senovega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v času slovesa stali ob 
strani, se od nje poslovili ter kakor koli sodelovali in pomagali na 
njeni zadnji poti.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Vsi njeni

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. TONIJA VERDERBERJA – Metlika ti naša
 2. (2.) Ans. ČUDEŽNI DEČKI – Mlade oči
 3. (3.) Ans. FRANCA OCVIRKA – Noč na morju
 4. (6.) Skupina GADI – Natakar'ca
 5. (5.) Ans. POGUM – Slovo
 6. (4.) Ans. ROKA KASTELCA – Dolenjka
 7. (7.) Ans. MURNI – Js ne morem bit doma
 8. (8.) Ans. LUKA RAZPOTNIKA – Pridi v moj objem
 9. (10.) Ans. MODRIJANI – Vse je v očeh
 10. (–.) Ans. NEMIR – Za gasilce in gasilke

Predlog tega tedna za glasovanje:
Boris Lah s Prijatelji – Če prideš nazaj

Kupon št. 628
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, 18. 6. 2022, ob 20. uri
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Prodam inox posode od 250 
do 600 l, plastične kadi, mlin 
pecljar in hidravlično stiskalni-
co 80 l. Tel.: 040 713 417 

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Prodam namočeno sadje (tep-
ka) za kuhanje žganja, 1400 l. 
Tel.: 041 868 914

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

Prodam nove vinogradniške 
stebre, dolge 2,7 m. Imam jih 
38, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 203 239 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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obzornikova oglasna mreža

Prodam tritikalo in koruzo v 
zrnju, naravno sušeno v koruz-
njaku. Tel.: 041 755 334

Prodam koruzo, približno 700 
kg, cena ugodna. 
Tel.: 040 309 402

Prodam slamo v kvadratnih 
balah, z njive, pred žetvijo, po 
dogovoru. Tel.: 031 566 219

Prodam izkopalnik krompirja, 
klinaste in krožne brane. 
Tel.: 070 815 003

Prodam koruzo v zrnju, 1500 
kg. Tel.: 07 49 78 283

Kupim traktor do 70 KM, trak-
torsko kiper prikolico in trak-
torske priključke (mulčer ...). 
Tel.: 041 609 785 

Ugodno prodam kosilnico 
SIP165, transporter (8 m) z 
motorjem in trosilec za umet-
ni gnoj. Tel.: 040 628 535

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 041 948 814

Prodam okrogle bale slame in 
očiščene domače bele piščan-
ce. Tel.: 031 594 663

NEPREMIČNINE
V Brežicah oddam v najem 
opremljeno enosobno stano-
vanje, blizu ekonomske šole. 
Tel.: 041 330 186

Prodam podkleteno hišo, 
montažno, vseljivo takoj, lo-
kacija vredna ogleda, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 961 293

Prodam bivalni vikend v oko-
lici Sevnice. Tel.: 051 308 040

Kupim stanovanje v Krškem, 
Brežicah ali Sevnici. 
Tel.: 041 215 267

AVTOMOBILIZEM

Prodam Daewo Lanos, letnik 
1998. Tel.: 051 423 092

KMETIJSTVO

Eko-kurjava d.o.o., pele-
ti s certifikatom kakovo-
sti A1. Tel.: 070 665 823, 
www.eko-peleti.si.

Kupim traktorski viličar lah-
ke izvedbe. Tel.: 031 843 282 
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

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

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

Kupim kravo ali telico, pri-
merno za zakol. 
Tel.: 040 309 402

Prodam mini koze. 
Tel.: 041 729 984

Prodam črno belo teličko, sta-
ro en mesec. Okolica Brežic, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 304 274

Prodam prašiče, težke 40 do 
50 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 041 642 477 

Prodam prašiča, težkega cca. 
150 kg, in odojke. 
Tel.: 040 628 535

Prodamo odojke, prašiče 40 
kg, 55 kg in 250 kg ter dve iz-
ločeni svinji za pitanje. Tel.: 07 
49 68 348, 041 502 497

Prodam bikca limuzin, RJ, sta-
rega tri mesece. 
Tel.: 041 380 075 

RAZNO 

Iščemo mlajšega upokojenca 
za občasen prevoz potnikov s 
kombijem. Tel.: 051745056. 
Direktiva d.o.o., Ulica talcev 
8a, Kostanjevica na Krki 

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

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

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

Za zbiratelje prodam dve ka-
seti Pogreb maršala Tita in fo-

KAMNOSEŠTVO GRAMA
• IZDELAVA IN MONTAŽA NAGROBNIH SPOMENIKOV

AKCIJA -30 % POPUSTA NA NAGROBNIKE IZ ZALOGE!

• KUHINJSKI IN KOPALNIŠKI PULTI
• OKENSKE POLICE

• ZUNANJE IN NOTRANJE STOPNICE

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

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

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

KRATKOROČNA
POSOJILA

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

od 1.000 do 7.500 EUR
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PERUTNINARSTVO CIGLAR

Ivan Ciglar s.p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega obvešča, 
da bo 

v petek, 24. 6., prodaja 
belih piščancev za 

dopitanje po ugodni ceni. 
Vsako sredo si lahko 

priskrbite enodnevne 
bele piščance.

Naročila sprejemamo 
na tel.: 031 676 724 
med 9. in 18. uro.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

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

rejo ali zakol in rjave 
enoletne kokoši po akcijski 

ceni ter rjave in grahaste 
jarkice v začetku nesnosti. 

Nudimo tudi prašiče.
031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, 
sprejemamo naročila 
za bele kilogramske 

piščance, mlade rjave 
jarkice tik pred 

nesnostjo ter rjave 
enoletne kokoši.

Prodaja v avgustu.

Perutnina Rostohar

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (14/2022) bo izšla v 
četrtek, 14. julij 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 7. julij 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

toaparat, zložljiv Polaroid. 
Tel.: 041 961 293

Nudimo izkope in zemeljska 
pripravljalna dela. Zanesljivo 
in ugodno. Jakob Ivačič s.p., 
Velika vas 58, 8273 Leskovec 
pri Krškem. Tel.: 051 489 435 

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

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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

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

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

Info:

Šiviljstvo 
Maja

siviljstvomaja                    

Oddamo sobe v najem!

CERKLJE OB KRKI

070 77 77 95

Enoposteljne in dvoposteljne

INFO in rezervacije:

Naročnik: Agencija Spin d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

STIKI
64-letni upokojenec želim 
spoznati žensko, staro do 65 
let, po možnosti s podeželja. 
Tel.: 040 312 733

70-letni moški išče resno gos-
po, od 60 do 70 let, za skup-
no življenje. Tel.: 031 289 319

Zbrane na igrišču pri Prosvet-
nem domu Artiče je na začetku 
nagovorila predsednica KUD 
Oton Župančič Artiče Jana 
Kovačič, ki je izpostavila, da 
je nastala praznina v zadnjih 
dveh letih narekovala obdobje, 
ko so povsem nepripravljeni 
osmislili svoje delovanje z no-
vimi, drugačnimi aktivnostmi. 
Spomnili so se začetkov kultu-
re v Artičah in jubilej društva 
obeležili s postavitvijo insta-
lacije Roka Verstovška Tan-
ška, ki je umeščena ob lipi pri 
prosvetnem domu. Dopolnili 

90 let tradicije ni samoumevne
ARTIČE – 11. junija je Kulturno-umetniško društvo Oton Župančič Artiče s koncertom, na katerem so se predstavile vse delujoče sek-
cije društva, z enoletnim zamikom zaradi epidemije obeležilo 90 let svojega delovanja. Zahvalili so se tudi vsem tistim, ki so v društvu 
pustili neizbrisen pečat.

so tudi zgodovinski prikaz ar-
tiškega društva, saj so z novim 
panojem predstavili zadnje de-
setletje delovanja. Kovačič se 
je še posebej zahvalila Mari-
ji Kukovica, ki je skozi zbrano 
gradivo ohranila pomen kul-
turne identitete v Artičah, in 
Karin Grdešič Rožman, ki je 
predstavljeno oblikovala. Ju-
bilejno leto je slednja zazna-
movala še z zasnovo novega 
logotipa, ki izhaja iz prepros-
tega žiga in se navezuje na dre-
vo, ki raste na temeljih kultu-
re, devet točk pa predstavlja 

devet področij artiškega kul-
turnega društva. »Tradicija, ki 
traja 90 let, ni samoumevna. 
Tisti, ki leta in leta povezuje-
te, ustvarjate, vztrajate, preiz-
kušate meje mogočega, skrbite 
za novitete in vam je mar, svo-
jega časa in dela, podarjenega 
amaterski kulturi, ne štejete. 
Štejete zadovoljne obraze, ki 
zapuščajo dvorane, stiske rok, 
iskrene pohvale in čestitke ob 
izpeljanem ter nazadnje skup-
no zadovoljstvo tako mentor-
jev, nastopajočih kot hvaležne 
publike. Štejejo tudi številna 
iskrena prijateljstva, stkana 
v vseh teh letih. Pravijo, da je 
narod brez kulture narod brez 
prihodnosti, zato jo moramo 
gojiti in negovati, ta naš ne-
pogrešljivi jaz po ustvarjanju, 

druženju, iskanju novega, dru-
gačnega in boljšega pa zagoto-
vo vzgajati naprej,« je poveda-
la Kovačič. Nekaj besed je tako 
jubilantom kot tudi obiskoval-
cem namenila še brežiška po-
džupanja Mila Levec, ki je ob 
tej priložnosti artiškemu dru-
štvu ob jubileju podelila tudi 
plaketo Občine Brežice.

Začetki društva segajo v leto 
1931, ko je bilo na pobudo 
Rada Dernača, takratnega uči-
telja in ravnatelja OŠ Artiče, 
režiserja in zborovodje, usta-
novljeno društvo Sokol s telo-
vadno in dramsko sekcijo. Da-
nes je aktivnih sedem sekcij: 
tamburaški orkester, folklor-
na skupina, otroška folklorna 
skupina, mešani pevski zbor, 

ljudski pevci Fantje artiški, li-
terarna in foto sekcija. Vse sek-
cije, ki so se na koncertu tudi 
predstavile, so v svoji kulturni 
tradiciji zelo uspešne, posega-
jo po najvišjih lovorikah tako 
v državi kot izven njenih meja. 
Nastopili so: tamburaški orke-
ster pod vodstvom Klare Šimi-
čić, otroška folklorna skupina 
OŠ Artiče (vodja: Janja Omer-
zu), ljudski pevci Fantje artiški 
(vodja: Slavko Rožman), otro-
ška folklorna skupina (vodja: 
Vesna Bogovič), mešani pev-
ski zbor pod vodstvom Simo-
ne Rožman Strnad (v tej za-
sedbi se je v domačem kraju 
predstavil prvič) ter odra-
sla folklorna skupina (vodja: 
Gregor Tuljak). Predsednica 
društva se je ob koncu zahvali-
la tistim, ki so v društvu pustili 
neizbrisen pečat in si prizade-
vali za to, da je poznano daleč 
naokrog: Mariji in Mihi Haler, 
Zdenki in Zdravku Dušič ter 
Elizabeti in Dragutinu Križa-
nić. Velika zahvala je šla tudi 
Idi Ostrelič, ki je bila pred-
sednica društva med letoma 
2000 in 2020. Na oder so pok-
licali in se zahvalili tudi vod-
jem vseh sekcij društva, lite-
rarno vodi Danica Avšič, foto 
sekcijo pa Matej Kramžer. Ju-
bilejni koncert je povezovala 
Anja Urek.
 Rok Retelj

Predsednica društva Jana Kovačič (druga z desne) ter Miha 
Haler, Zdravko Dušič in zakonca Križanić

POSAVJE, NOTRANJSKA – 19. 
maja je enodnevni izlet vodil 
članice in člane Ilco društva 
Posavje na Notranjsko, kjer 
so si najprej ogledali roman-
tični grad Snežnik. Pot jih je 
nato vodila na Babno Polje, ki 
slovi kot najhladnejši naselje-
ni kraj v Sloveniji. »V cerkvi sv. 
Nikolaja smo se seznanili z za-
nimivo zgodovino kraja. Sledil 
je sprehod do Čebelarstva Tro-
ha, kjer v bližini stoji tudi mete-
orološka postaja. Obiskali smo 
še Rihtarjevo domačijo, kjer 
smo si med drugim ogledali 

Ilco Posavje obiskalo Notranjsko

razstavo kmečkega orodja ter 
spoznali, zakaj se Loška dolina 
imenuje Dežela ostrnic. Ostrni-
ce so kmečki pripomoček, na-
rejen iz okleščenih smrekovih 
vrhov za sušenje sena. Po ko-

silu na Miklavčičevi domači-
ji na Velikih Blokah smo se za-
dovoljni vrnili domov,« pravi v 
sporočilu članica Ilco društva 
Posavje Jožica Omerzel. 
 S. R., foto: J. Omerzel
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V tokratni rubriki Takšen 
je moj dan vam s ponosom 
predstavljamo življenje iz-
redno prijetnega sogovorni-
ka in strokovnjaka na svo-
jem področju, 38-letnega 
Krčana Sebastjana Komočar-
ja, ki je svoje življenje preda-
no posvetil delu reševalca na 
urgenci v ZD Krško. Z njim 
smo se pogovarjali na med-
narodni dan medicinskih se-
ster in zdravstvenih tehnikov 
ter v tednu Rdečega križa Slo-
venije. Zanimalo nas je, kako 
usklajuje zasebno in poklicno 
življenje, kaj vse s seboj prine-
se tako odgovoren in hkrati 
tudi lep poklic, povprašali pa 
smo ga tudi o njegovem av-
torskem projektu na držav-
ni ravni z naslovom »Rešimo 
življenja« ter o tesnem stro-
kovnem sodelovanju z Rde-
čim križem Slovenije. 

 Pripravila: Andreja Kališnik

Sebastjan Komočar je uvo-
doma povedal, da je po izo-
brazbi zdravstveni tehnik; šo-
lal se je na Srednji zdravstveni 
in kemijski šoli v Novem mestu 
in šolanje zaključil leta 2002. 
Obenem je tudi poudaril, da se 
njegovemu poklicu v skladu z 
NPK (nacionalno poklicno kva-
lifikacijo) po novem uradno 
reče reševalec. 

»Stoodstotno sem se našel 
v poklicu reševalca …

… saj sem proti koncu šolanja 
začutil, da mi to delo ustreza. 
Rad imam namreč delo z ljud-
mi in rad pomagam. Altruizem 
mi je blizu. Lahko rečem, da je 
ta poklic dejansko postal del 
mojega življenja,« je svoje raz-
mišljanje o predanosti poklicu 
reševalca strnil Komočar. Pou-
daril je, da je v otroštvu želel 
postati zdravnik, saj mu je bil 
v tem oziru svetel zgled njegov 
stric Jože Možgan iz Krškega, 
ki je deloval v Železnikih. »Vča-
sih me je vzel s sabo na teren, 
tako sem se spoznal z obliko 
terenskega dela, ki mi je blizu, 
in verjetno sem se na podlagi 
te izkušnje iz otroštva usmeril 
v poklic reševalca,« je še dejal. 

»Glede na moj karakter mi 
ustreza dinamično delo in delo 
z ljudmi. Po srcu sem dober in 
pošten človek, imam vredno-
te na mestu. Poudaril bi tudi, 
da nisem tračarski, rad se pa 
pogovarjam. Menim tudi, da 
imam čut za to, da vem, kaj 
je prav in kaj ne, sem družbe-
nokritičen in občutljiv za kri-
vice,« je o sebi razmišljal Ko-
močar.

»Ta poklic ves čas nosiš  
s sabo.«

Sebastjan Komočar se takole 
spominja svojih prvih začet-
kov poklicne poti: »Leta 2006 
sem skoraj tri leta delal v Lju-
bljani kot zdravstveni tehnik 
na tamkajšnji psihiatrični kli-
niki, potem sem imel eno leto 
premora, nato sem dobil služ-
bo reševalca na urgenci v Kr-
škem.« Glede svojega pričetka 
dela na krški urgenci pove, da 
je najprej en mesec delal pro-
stovoljno, da se je spoznal z 
naravo dela. »Na začetku nas 
je bilo zelo malo, to je bilo v 

TAKŠEN JE MOJ DAN
Sebastjan Komočar

REŠEVALEC Z URGENCE V KRŠKEM

času, ko je bil direktor dr. Ru-
dolf Ladika, urgenco pa je vo-
dil Milan Haralovič,« se spo-
minja Komočar. Dodal je tudi, 
da so bili na urgenci že takrat 
visoki standardi in strokovno 
usmerjena pričakovanja. »V 
tistih časih smo se tudi veliko 
izobraževali na lastno pobu-
do,« je še povedal.

»Vstajam ob šestih zjutraj, de-
lam v več izmenah, tudi ponoči, 
ker mora biti urgentna služba 
na voljo 24 ur na dan,« je raz-
ložil. V primeru, da ni kakšne 
intervencije, najdejo ob pre-
daji službe čas za to, da v miru 
razdelijo delovne zadolžitve, 
se pogovorijo o delu in morda 
spijejo tudi kakšno kavo. »Dru-
gače pa ta poklic ves čas nosiš 
s sabo,« je poudaril Komočar.

»V čast mi je, da lahko 
nosim uniformo reševalca …

… sicer pa reševalci to unifor-
mo v prvi vrsti nosimo zara-
di varnosti; barvo uniforme so 
izbrali na podlagi dejstva, da je 
poleg svetlo zelene edina pre-
poznana kot dobro vidna po 
evropskih standardih. Morda 
resnično drži, da ta uniforma 
prinese tudi določeno mero 
spoštovanja s strani preosta-
lih članov družbe, zato mi je 
v čast, da jo nosim,« je še po-
vedal in dodal, da poleg uni-
forme s seboj nosi tudi »veli-
ko odgovornost do ljudi in je 
vedno pripravljen pomagati«.

Sebastjan Komočar nam je v 
pogovoru tudi podrobneje raz-
ložil, da poklic reševalca obse-
ga dva dela, in sicer se deli na 
interventne službe ter na sa-
nitetne prevoze, kjer gre za 
prevoze pacientov na pregle-
de, obsevanja in vključuje tudi 
druge nenujne prevoze. »De-
lujem na urgenci in na terenu, 
kjer večinoma vozim nujno re-
ševalno vozilo (NRV) in rešu-
jem na terenu,« je še povedal. 

»Ko se prižge sirena,  
ni prostora za emotivni 
moment.«

Sogovornik je v okviru inter-
ventnega dela na terenu pove-
dal naslednje: »Ko v nujnem 
reševalnem vozilu prižgem si-
reno, imam trojno odgovor-
nost – do ekipe v vozilu, do 
ostalih udeležencev v prome-
tu in odgovoren sem za vozi-
lo samo.« Komočar je tudi pou-
daril, da je treba voziti izredno 
previdno in varno ter brez 
ogrožanja ostalih udeležencev 
v prometu. Razložil je tudi, da 
imajo vsi reševalci opravljene 
napredne tečaje varne vožnje.

Dejal je še, da urgenca v Kr-
škem pokriva občinske meje 
občine Krško, v izrednih pri-
merih pa pokrivajo tudi šir-
ši rajon, sploh v primeru več 
hkratnih intervencij ali v pri-
meru množičnih interven-
cij. »Gre za velik teren in veli-
ko kvadraturo,« je razmišljal. 
»Pri težkih primerih nesreč 
velja, da ohranjamo profesi-
onalnost, saj smo šolani, da v 
takšnih primerih ukrepamo 
na strokovni podlagi. Takrat 
je potrebno preprosto odstra-
niti emotivni moment, kar 
ljudje včasih težko razume-

jo. Dejansko moramo hitro in 
strokovno ukrepati ter nuditi 
pomoč tistemu, ki jo potrebu-
je,« je še povedal. 

Zanimalo nas je tudi, kako je 
s predelovanjem občutkov po 
končani intervenciji: »Ponu-
jena nam je supervizija znot-
raj tima,« je razložil in dejal, da 
se tudi kot ekipa veliko pogo-
varjajo o intervencijah, da laže 
predelujejo občutke. Zanimivo 
je tudi dejstvo, da je veliko več 
intervencij v času polne lune, 
sicer pa je poklic reševalca 
dejansko pester in raznolik – 
med drugim reševalci zagota-
vljajo tudi zdravstveno varstvo 
na prireditvah. »Trinajst let 
nudim tudi prvo pomoč celot-
nemu mladinskemu pogonu v 
Nogometnem klubu Krško,« 
je povedal o svojem delu Se-
bastjan Komočar.

Rdeči križ Slovenije in 
projekt Rešimo življenja

Prijetnega in strokovno pod-
kovanega sogovornika smo 
povprašali tudi o njegovem 
sodelovanju z Rdečim križem 
Slovenije. Pojasnil je, da je na 
povabilo vstopil v strokovni 
center Rdečega križa Sloveni-
je, kjer so, tako Komočar, obli-
kovali smernice za ekipe prve 
pomoči, za inštrukcije in pro-
stovoljce v skladu s strokov-
nimi in mednarodnimi smer-
nicami.

Leta 2015 je Komočar s strani 
Ministrstva za zdravje postal 
tudi koordinator zdravstvene 
obravnave migrantov, pokri-
val je sprejemni center v Breži-
cah, kjer je vsega skupaj mejo 
prestopilo okoli 430.000 mi-
grantov. Do te odgovorne po-
zicije ga je vodilo sodelovanje, 
ki sega v leto 2011, v čas re-
gijskih izobraževanj na podro-

čju množičnih nesreč in nujne 
medicinske pomoči. »Sodelo-
vali smo z gasilci, policijo, čla-
ni Rdečega križa, civilno zaš-
čito in prostovoljci,« se tega 
obdobja spominja Komočar. 
»Ta projekt se je nato razvil v 
razvojno-izobraževalni avtor-
ski projekt z naslovom Reši-
mo življenja in je aktivno tra-
jal od leta 2011 do 2015,« je 
še povedal sogovornik in pou-
daril, da ideja in duh projekta 
še živita, da pa se le-ta trenu-
tno ne izvaja. 

»Pri Rdečem križu Slovenije 
trenutno delujem kot predava-
telj in inštruktor prve pomoči, 
sem pa tudi član glavnega od-
bora kot predstavnik regije 
Posavja,« je razložil Komočar. 
ter ob tem poudaril, da je vlo-
ga Rdečega križa v slovenskem 
prostoru premalo poznana in 
prepoznana. »Ta organizaci-
ja ima nedvomno pomembno 

vlogo v družbi za stabilnost in 
socialno varnost,« je strnil svo-
je razmišljanje. Na tem mes-
tu tudi apelira na občane, da 
z donacijami pomagajo vzdr-
ževati delovanje organizaci-
je, obenem pa apelira tudi na 
krvodajalce, da se udeležuje-
jo krvodajalskih akcij v dob-
ro družbe.

»Negativni stres izničujem 
s pozitivnim.«

Komočar je poudaril, da se ve-
likokrat odreče osebnim inte-
resom na račun svojega pok-
lica in drugih zadolžitev ter 
dejavnosti. Povedal je, da se 
je že privadil, da njegov poklic 
in življenjski slog ne poznata 
praznikov in prostih vikendov. 
»Lahko rečem, da gre pri mo-
jem poklicu reševalca za stre-
sno delo, ki zahteva celega člo-
veka, zato v prostem času, ki ga 
je sicer malo, poskušam biti 

športno aktiven – rad imam 
tenis, kolesarjenje in poho-
dništvo,« je še povedal in de-
jal, da je pametno v njegovem 
poklicu t. i. negativni stres iz-
ničevati s 'pozitivnim stresom'. 
Sicer pa se Sebastjan rad druži 
z ljudmi, predvsem pa ga zani-
majo tudi ljudje iz drugih pok-
licev, saj v pogovoru z njimi pri 
sebi na ta način 'filtrira' stres-
ne dogodke, ki se mu dogajajo 
tekom službe. 

Sogovornik nam je tudi zau-
pal, da v prostem času zelo 
rad bere psihološke knjige: 
»Rad berem strokovno lite-
raturo in se izobražujem. Iz-
postavil pa bi tudi, da se rad 
posvečam družini. Imam na-
mreč ljubečo in razumevajočo 
ženo in sina. Upam, da moja 
družina razume, če sem kdaj 
'tečen' zaradi veliko obvezno-
sti,« z rahlim nasmehom doda 
Komočar. »Ker nimam veliko 
prostega časa, poskušam zdru-
ževati obveznosti z družinskim 
življenjem. Sicer pa na kon-
cu dolgega dneva zaspim 'kot 
top',« še smeje pripomni. 

O poklicu reševalca in 
njegovi vlogi v družbi

»Sem dostopen za ljudi. Pok-
lic reševalca je preprosto pos-
tal del mojega življenja. Nimam 
urnika, tudi ponoči me kdo 
pokliče za kak nasvet, ko je v 
težavah. S svojim delom sem si 
pridobil zaupanje ljudi, poma-
gam jim, ko me potrebujejo. To 
delo vsekakor s sabo prinese 
odgovornost, zabriše se meja 
med poklicnim in zasebnim. 
Tudi moja družina je bila pri-
morana to nekako sprejeti in se 
navaditi na to,« je sogovornik 
strnil svoje razmišljanje glede 
svojega poklica reševalca. 

»Poklic zdravstvenega tehni-
ka oziroma medicinske sestre 
je zelo lep poklic. Kdor se naj-
de v tem poklicu, bo v življenju 
videl in doživel več kot marsik-
do sicer. Ob tej priložnosti bi 
ob mednarodnem dnevu me-
dicinskih sester in zdravstve-
nih tehnikov iskreno čestital 
vsem, ki opravljajo ta čudovit, 
a obenem tudi izredno zahte-
ven poklic,« je sklenil zanimiv 
in zgoščen pogovor reševalec 
z urgence v Krškem Sebastjan 
Komočar.


