
POSAVJE ŽIVI Z VODO – Posavje, ki že v imenu nosi ime po naši najdaljši reki, je vajeno življenja z in ob 
vodi, kar je razvidno tudi z zračnega posnetka Vrbine, kjer na dokaj majhnem prostoru vidimo številne 
ureditve, od energetsko-gospodarskih do turistično-rekreativnih. Tudi na nedeljskem referendumu 
o noveli zakona o vodah smo v Posavju zabeležili visoko udeležbo, zlasti v primerjavi z nekaterimi 
prejšnjimi referendumi. Kako dragocena in dobrodošla je voda v vročih poletnih dneh tudi za ohladitev, 
je v tem času vidno ob mnogih manjših vodotokih in jezerih, kjer ne manjka kopalcev vseh generacij. 
Da bo uživanje v vodi varno, ne spreglejte nasvetov za varno kopanje, ki smo jih za vas pripravili na 
tokratnih tematskih straneh Počitnice.  P. P., foto: Matjaž Mirt
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Posavje se je večinsko 
izreklo proti zakonu o vodah

POSAVJE – Tako kot na ravni Slovenije kot tudi v Posavju so 
se volivke in volivci na nedeljskem referendumu  s prepričlji-
vo večino izrekli proti noveli zakona o vodah. Po zaenkrat še 
nedokončnih izidih oz. 99,97 % preštetih glasovnicah je na 
referendumu glasovalo 783.762 oz. 46,15 % volilnih upravi-
čencev, od tega je proti zakonu glasovalo 677.119 (86,60 %), 
za zakon pa 104.793 (13,40 %) volivcev, kar pomeni, da je bil 
kvorum (pogoj, da bo proti glasovala najmanj petina vseh vo-
livcev oz. najmanj 339.726 volilnih upravičencev) izpolnjen. 
V posavskih volilnih okrajih so bili deleži glasov podobni: v 
volilnem okraju Sevnica je ob 42,23-odstotni volilni udelež-
bi proti glasovalo 82,83 % in za 17,17 %, v volilnem okra-
ju Krško je bilo ob 41,67-odstotni udeležbi proti 85,91 % in 
za 14,09 %, v volilnem okraju Brežice pa ob 40,70-odstotni 
udeležbi proti 87,01 % in za 12,99 % volivk in volivcev. Tako 
volilna udeležba kot delež glasov za sta torej padala od za-
hoda proti vzhodu.

Po referendumu je bilo zaslediti nekaj ugibanj o politični uso-
di ministra za okolje, Brežičana mag. Andreja Vizjaka, ki je 
ocenil, da so ljudje na referendumu glasovali predvsem ču-
stveno ter da »se je referendum zlorabil in ugrabil za neke 
druge cilje, tudi politične«. Predsednik Državnega zbora Igor 
Zorčič je na Twitterju zapisal, da »so volivci z visoko udelež-
bo izkoristili priložnost, da na preverljiv način povedo, kaj si 
mislijo o delu vlade«. Po odzivih naših bralcev sodeč je viso-
ka udeležba različnih generacij tudi v naši regiji ljudem vrni-
la občutek zaupanja v uporabnost instrumenta referenduma. 
 P. P.
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Uspešno so prestali
zrelostni izpit

Kljub zanje nedvomno zahtevnemu in s šolanjem 
na daljavo zaznamovanemu šolskemu letu je med 
deveterico zlatih maturantov med brežiškimi gim-
nazijci na letošnji splošni maturi tudi diamantna 
maturantka Maja Brečko, na krški tehnični gimna-
ziji pa so bili uspešni prav vsi maturanti. 

Stran 3

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 5. avgusta.
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Zaključena akcija
Vrtovi Posavja 2020

Lanskoletno povabilo k sodelovanju v akciji »Vrtovi 
Posavja 2020« je obrodilo sadove – bralke in bral-
ci, ljubiteljice in ljubitelji vrtov ste z opisi ter foto-
grafijami pokazali urejenost okolice svojih domov 
ter možnost samooskrbe. Akcijo smo zaključili v le-
tošnjem poletju s podarjenimi praktičnimi darili ter 
ob tem pripravili daljšo reportažo. 

 Strani 19–21  

Po sledeh Rogliča in Pogačarja
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LJUBLJANA – Potem ko so o 
novi investiciji Krke govorili 
na junijski seji krškega ob-
činskega sveta, je na 24. seji 
DZ nekaj vprašanj v zvezi s 
projektom Sinteza 2 posla-
nec Dušan Šiško postavil mi-
nistru za okolje mag. Andre-
ju Vizjaku.

Dušan Šiško je v uvodu po-
vedal, da so v letu 2019 Kr-
čani šele iz lokalnih medijev 
izvedeli, da družba Krka d.d. 
na lokaciji ob reki Savi gradi 
tudi veliko skladišče nevar-
nih snovi. Na enak način so iz-
vedeli, da namerava Krka bi-
stveno povečati proizvodnjo 
v Krškem. Spomnil je, da po 
mnenju Sveta KS mesta Kr-
ško izhodišča v zvezi s kom-
pleksom Krka niso takšna, 
kot so bila prvotno predsta-
vljena javnosti. Svet poziva ob-
čino k razkritju konkretnih in 
podrobnih načrtov predvsem 
v zvezi z izgradnjo Sinteze 2 in 
terja tekoče obveščanje kraja-
nov o izgradnji skladišča oz. 
vzpostavitvi javnega monito-
ringa, naročilu študije vplivov 
na tam živeče prebivalce oz. 
neodvisne ocene ogroženosti 
z določitvijo mejne vrednosti 
za požar, toksičnost in tlak ter 
vzpostavitvi ustreznega siste-
ma v primeru nesreče.

Nato je ministra vprašal, v ka-
teri fazi je postopek izdajanja 
okoljevarstvenega soglasja za 

Šiško o Sintezi 2 tudi v DZ
Sintezo 2 in ali je svoje soglas-
je že izdala Nuklearna elek-
trarna Krško. Želel je vedeti, 
ali se ministru zdi normalno, 
da tudi ob tako povečanih ka-
pacitetah nevarnih snovi na 
enem mestu in potencialno 
možnih tveganjih glede obre-
menitev okolja lokalna skup-
nost ostane brez možnosti 
sodelovanja v postopku pri-
dobitev ustreznih dovoljenj.

Minister mag. Andrej Vizjak 
je odgovoril, da je za gradnjo 
kompleksa Krka Sinteza 2 Mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
Krki izdalo gradbeno dovolje-
nje v integralnem postopku. 
Odločba je bila po besedah mi-

nistra izdana 4. junija 2021. V 
postopku je bila izvedena tudi 
presoja vplivov na okolje, prav 
tako so bila pridobljena pozi-
tivna mnenja vseh pristoj-
nih institucij, tudi Uprave RS 
za jedrsko varnost. Minister 
meni, da je lokalna skupnost 
bila vključena v integralni po-
stopek in je tudi izdala mne-
nje v tem postopku glede skla-
dnosti predmetne gradnje z 
občinskimi prostorskimi akti, 
medtem ko očitanih pomanj-
kljivosti Krke d.d. pri obvešča-
nju javnosti, ki je bilo večkrat 
izpostavljeno tudi na seji kr-
škega občinskega sveta, ni že-
lel komentirati.
 B. Mavsar

Dušan Šiško: »Danes so me klicali iz krške občinske uprave, da bi 
v Krki radi vedeli, katero gradivo o investiciji Sinteza 2 naj poš-
ljejo meni in ostalim svetnikom, ker jih imajo veliko. Človek res 
ne ve, ali se norčujejo iz nas ali ne vedo, kako pripraviti povze-
tek, v katerem bi poleg hvale o milijonih, ki jih bodo vložili, in o 
delovnih mestih, ki jih bodo odprli, na kratko opisali surovine, 
ki jih bodo uporabljali, proizvodnjo, ki bo tekla v teh objektih, in 
seveda, katere potencialne nevarnosti bodo obstajale in na kak 
način jih bodo preprečevali. Naj navedejo, pred čim vse bodo 
morali zaščititi nuklearko, ki je več kot kilometer oddaljena od 
njih, če jim ne diši, da bi povedali, s čim bodo ogroženi Krčani, 
ki živijo nekaj sto metrov proč. Vse firme doslej, ki so prihajale v 
naš prostor s pomembnimi investicijami (npr. nuklearka, hidro-
elektrarne, termoelektrarna), so znale pripraviti in predstaviti 
projekte tako, da je bilo vsem razumljivo, ti pa se še kar naprej 
gredo neke skrivalnice in brijejo norce iz ljudi, ki drago plačuje-
jo njihove proizvode. Bog daj, da ne bomo rabili njihovih zdra-
vil še za to, da bomo zdravili posledice njihove proizvodnje sre-
di mesta.« (Izjava za javnost, 6. 7. 21)

Občina Krško si je že leta 2005 
prizadevala pridobiti status 
mestne občine, a je bil s strani 
Vlade RS predlog ovržen, ker 
mestno središče občine ni iz-
polnjevalo pogojev najmanj 
20.000 prebivalcev in 15.000 
delovnih mest. Na občini pra-
vijo, da gre pri tem zgolj za 
formalizem, saj je od obči-
ne Krško po številu prebival-
cev (26.078 na dan 1. 7. 2020) 
večjih le deset slovenskih ob-
čin, poleg Ljubljane, Maribora 
in Kranj še Celje, Novo mesto, 
Domžale, Velenje, Nova Gori-
ca in Kamnik, z 286,5 km2 po-
vršine se po velikosti uvršča 
na deveto mesto, s 158 nase-
lji pa je občina Krško med slo-
venskimi občinami celo na 
prvem mestu. Prav tako se 
med slovenskimi občinami z 
okoli 17 milijoni evrov uvršča 
na deveto mesto po izračunu 
primerne porabe, to je višini 
potrebnih sredstev za izvaja-
nje osnovnih nalog občine, kar 
pomeni, da višina sredstev za-
dostuje tudi za vzdrževanje 
statusa mestne občine.
 
Pri tem ne gre zanemariti dej-
stva, da so bile v slovenskem 

Z razširitvijo območja mesta 
v bitko za pokrajino Posavje
KRŠKO – Danes popoldan bodo članice in člani krškega občinskega sveta na 24. redni seji odločali o pričet-
ku postopka za združevanje obmestnih naselij Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška Gora, Žadovinek, Loke 
in Veniše z mestom Krško. S tem želi Občina Krško pridobiti status mestne občine.

prostoru ustanovljene obči-
ne tudi z manjšim številom 
prebivalcev, kot jih oprede-
ljuje zakon za pridobitev sta-
tusa mestne občine, kot gre v 
primeru mestnih občin Slo-
venj Gradec in Murska Sobo-
ta, in da tudi dejstvo, da obči-
na Krško nima bolnišnice, ne 
more obveljati kot argument 
proti ustanovitvi mestne obči-
ne, pravi mag. Nataša Šerbec, 
predsednica sveta KS mesta 
Krško, v katerem ne naspro-
tujejo formalnemu preobli-
kovanju meja mesta, saj tudi 
Mestna občina Velenje nima 
splošne bolnišnice, temveč je 
bolnišnica Topolšica special-
na bolnišnica oz. zdravilišče. 
Ob tem ima mesto Krško vse 
ostale atribute, ki so potrebni 
za ustanovitev mestne občine, 
to je, da je tudi gospodarsko, 
kulturno, izobraževalno in 
upravno središče širšega ob-
močja občine, še dodaja mag. 
Šerbec. Ob tem še izpostavlja, 
da je najpomembneje, da 
bosta tudi v bodoče Krajev-
ni skupnosti mesta Krško in 
Leskovec pri Krškem delova-
li v okviru dosedanjih pristoj-
nostih na svojih območjih. Ne 
glede na to, da bodo naselja 
združena v celovito naselje z 
vidika prostorskih enot, bodo 
namreč ta ohranila zemljepi-
sna imena, poštne okoliše in, 
kot že omenjeno, tudi območja 
krajevnih skupnosti v doseda-
njem obsegu. Svet KS Lesko-
vec pri Krškem navedenega 
združevanja sicer še ni obrav-
naval na seji, nam je pove-
dal predsednik sveta KS Jože 

Olovec, osebno pa ocenjuje, 
da ima tovrstno povezovanje 
mesta in obmestja neprimer-
no več prednosti kot pomanj-
kljivosti, saj bo s tem tudi KS 
Leskovec skozi status mesta 
upravičena do več sredstev in 
ureditvenih posegov.

Do statusa mestne občine 
brez referenduma

Združevanje naselij Krško, Le-
skovec pri Krškem, Kremen, 
Trška Gora, Žadovinek, Loke 
in Veniše je smiselno, ker so 
navedena območja že sedaj 
povezana z nepretrgano pose-
litvijo, mestno jedro Krškega 
z videmskim predelom mesta, 
območjem Griča in Žadovinka 
pa že sedaj velja za upravno, 
izobraževalno, gospodarsko, 
zdravstveno in kulturno sre-
dišče širšega območja občine. 
Že z navedenim občina zados-
tuje 16. členu Zakona o lokal-
ni samoupravi, po katerem se 
ji lahko dodeli status mestne 
občine z zakonom brez iz-
vedbe referenduma. Še toliko 
bolj pomembno je združeva-

nje omenjenih naselij z vidika 
priprave nove pokrajinske za-
konodaje in pri uveljavljanju 
argumentov za samostojno 
pokrajino Posavje, saj bi mes-
to Krško kot gospodarsko, ge-
ografsko, demografsko in kul-
turno središče regije Posavje 
tako pridobilo možnost op-
ravljati upravne funkcije bo-
doče pokrajine. 

Zato je pričakovati, da bodo 
svetnice in svetniki na da-
našnji seji podprli tako pred-
log sklepa o pričetku postop-
ka za združitev naselij kot tudi 
predlagani sklep o pobudi za 
dodelitev statusa Mestne ob-
čine Krško. Občina Krško je 
sicer že decembra lani naslo-
vila vlogo za združevanje na-
selij na pristojno Geodetsko 
upravo. Po prejemu pozitiv-
nega mnenja strokovne komi-
sije Geodetske uprave bodo 
stekli postopki posvetovanja 
z občani naselij, ki bodo pred-
met pridružitve mestu Krško 
in seveda tudi s predstavniki 
pristojnih KS.
 Bojana Mavsar

RADEČE – V Domu kulture se je 23. junija odvijala 15. redna 
seja radeškega občinskega sveta, na kateri so prisotni po-
trdili več sklepov ter predlog letošnjih prejemnikov občin-
skih priznanj in tako bodo na septembrski slovesnosti po-
delili dva srebrnika ter dva zlatnika. 

V uvodnem delu seje je župan Tomaž Režun predstavil izvrše-
vanje proračuna od  januarja do maja ter med drugim dejal, da je 
občina zadolžena za 1,497 milijona evrov oziroma 344, 61 evrov 
na prebivalca, kajti brez zadolževanja ni mogoče izpeljati večjih 
investicij. Ena izmed njih je izgradnja kanalizacijskega sistema, 
ki se bo pričela v prihodnjem letu, razpis za izvajalca del bo ob-
javljen v letošnji jeseni. V okviru projekta Po-Savski rečni turi-
zem, ki ga vodi Občina Radeče skupaj s partnerji (KTRC Radeče, 
Ribiška družina Radeče, Hortikulturno društvo Radeče in Posa-
vski muzej Brežice), je s podjetjem AGM Nemec podpisana po-
godba v višini 116.000 evrov brez DDV o ureditvi Ribiške vasi 
na Hotemežu. V prvi fazi je predvidena postavitev treh enakih 
manjših enoetažnih montažnih turističnih objektov za gostinsko 
in rekreativno dejavnost z možnostjo kratkotrajne nastanitve. 
Projekt, ki ga v višini 85 % financira Evropski sklad za pomor-
stvo in ribištvo, se že izvaja in bo zaključen do junija prihodnje 
leto. »Gre za korak naprej na področju rečno-ribolovnega doži-
vetja in turizma na širšem posavskem območju,« pojasni župan. 

V nadaljevanju so prisotni svetniki in svetnice soglasno potrdi-
li, da želijo biti tudi v prihodnje del Posavja kot samostojne regi-
je. »Zakaj bi razbijali nekaj, kar dobro deluje?« je bilo retorično 
vprašanje in odgovor je bil jasen: »Pot v Posavje je edina prava.« 
Ob tem je Zoran Čulk še omenil, da je, odkar je radeška občina 
enakovreden del posavske pokrajine, viden napredek v skupnos-
ti, kar je spodbuda za nadaljnje sodelovanje. 
 S. Radi 

Na Hotemežu gradijo ribiško vas

V zaključku občinske seje so potrdili letošnje štiri prejemnike 
občinskih priznanj – srebrnik bosta prejeli zdravnica nevrolo-
ginja, nevrofiziologinja in humanitarna delavka Ninna Kozo-
rog ter urednica radeškega informativnega spletnega portala 
Doroteja Jazbec. Zlatnik bosta na osrednji občinski slovesno-
sti v mesecu septembru prejela direktor radeškega zdravstve-
nega doma Franci Čeč in Rudolf Jevševar iz Vrhovega zaradi 
svojih prizadevanj pri razvoju skupnosti. 

www.PosavskiObzornik.si
Bo krški peš most 'obvisel v zraku'?
 
KRŠKO – Čeprav je bilo odpiranje ponudb 8. junija, izvajalec 
za gradnjo peš mostu, ki naj bi povezoval levi in desni breg 
mesta Krško za potrebe pešcev in kolesarjev, še ni izbran. 
Idejni projekt zanj je bil izdelan že leta 2011, investicijski 
program sprejet na občinskem svetu lani, letos v mesecu maju 
pa je občina objavila javno naročilo. Po nekaterih informacijah 
za projekt predvidena vsota 2,5 milijona evrov, ki naj bi bila 
deloma zagotovljena tudi s strani energetike, namreč še zdaleč 
ne bo zadoščala.  B. M.

POSAVJE – Potem ko je bilo 
v nedeljo, 4. julija, v Posav-
ju le še sedem potrjeno oku-
ženih prebivalcev, so se po 
tem datumu krivulje okužb 
spet začele počasi obrača-
ti navzgor. Minuli torek smo 
jih tako imeli tako že 65, kar 
je podobno številkam okoli 
20. junija. 

Tako kot v Jugovzhodni Slove-
niji je precej okužb posledica 
vrnitve dijakov in dijakinj no-
vomeških srednjih šol z matu-
rantskega izleta v Španiji, kjer 
so se okužili s t. i. delta razli-
čico novega koronavirusa. Kot 
so pojasnili v ZD Krško, so od 
3. do 12. julija zabeležili 23 
oseb, pozitivnih na covid-19, 
od tega je bilo 16 maturantov, 
v ZD Brežice je bilo šest matu-
rantov na testiranju 6. in 8. ju-
lija, od tega jih je bilo pet po-
zitivnih, v ZD Sevnica pa so v 
zadnjem tednu zaznali pet oku-
ženih dijakov/maturantov. Ve-
čina posavskih okužb je v krški 
in brežiški, edina brez okuže-

Delta različica tudi med Posavci
nih je trenutno radeška občina. 
Posavje je na lestvicah okuže-
nosti in dnevnega povprečja 
novih primerov po začetku na-
raščanja števila okužb s pred-
zadnjega hitro spet skočilo tik 
pod vrh na drugo mesto, za že 
omenjeno JV Slovenijo, kamor 
je nov val virusa z vrnitvijo 
maturantov očitno najmočne-
je pljusknil. Obe regiji tudi naj-
bolj odstopata od ostalih.

Polno cepljenih slaba tretjina

Medtem ko je v celi Sloveniji s 
prvim odmerkom cepiva cep-
ljenih dobrih 853 tisoč ljudi oz. 
40 % prebivalstva, z vsemi od-
merki pa dobrih 747 tisoč ljudi 
oz. 35 % prebivalstva, je v Po-
savju s prvim odmerkom cep-
ljenih približno 29 tisoč ljudi 
oz. 38 % prebivalstva, z vse-
mi odmerki pa nekaj več kot 
24 tisoč ljudi oz. 32 % prebi-
valstva. Delež polno cepljenih 
je v naši regiji tako celo najniž-
ji med 12 slovenskimi regijami. 
V ZD Krško pojasnjujejo, da se 

je interes za cepljenje v začet-
ku poletja nekoliko zmanjšal. 
V poletnem času se je pove-
čalo število cepljenj v delovno 
aktivni populaciji in med naj-
stniki, predvsem zaradi pisa-
nja mature in odhoda na do-
pust v tujino. Večjih cepilnih 
akcij ne bodo ponavljali, ponu-
jajo pa vsakodnevno cepljenje 
za nenaročene od ponedeljka 
do petka v dopoldanskem času. 
V cepilnem centru ZD Sevnica 
opažajo, da se za cepljenje od-
ločajo cele družine, ki še niso 
bile cepljene ali pa je od prebo-
lele okužbe minilo dovolj časa. 
Tako kot v Krškem menijo, da 
so bile v začetku množične ak-
cije cepljenja nujne in uspešne, 
zdaj pa je bolj primerno omo-
gočanje cepljenja nenaroče-
nim osebam. Tudi v ZD Radeče 
– radeška občina ima v Posavju 
najvišji delež cepljenih (46 % s 
prvim in 40 % z vsemi odmer-
ki) – uporabnikom vsak teden 
nudijo termine brez naroča-
nja, s čimer bodo nadaljevali 
tudi čez poletje.  P. P., R. R.
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GiB: devet zlatih maturantov, 
tudi ena diamantna

Ravnatelj Gimnazije Brežice 
Uroš Škof je na podelitvi ma-
turitetnih spričeval s ponosom 
povedal, da imajo letos devet 
zlatih maturantov, in to so: 
Maja Brečko, Veronika Kel-
her, Špela Plestenjak, Patrik 
Ganc, Luka Gorjan, Taja Ku-
kavica, Sara Zofič, Maja Glo-
govšek in Manca Simončič. 
Še posebej je izpostavil Majo 
Brečko, ki je na maturi do-
segla vseh 34 možnih točk in 
tako postala ena izmed 15 di-
amantnih maturantov v Slove-
niji. Maturo je opravilo 88 od 
93 dijakov GiB, kar predstavlja 
skoraj 95-odstoten uspeh. Ne-
kaj poklicnih maturantov je na 
gimnaziji opravljalo tudi peti 

predmet. Bre žiški gimnazijci 
so v povprečju na letošnjem 
spomladanskem roku mature 
dosegli 22,04 točke, kar je nad 
slovenskim povprečjem (20,99 
točke). Škof se je zahvalil celot-
nemu profesorskemu zboru, ki 
je uspešno pripravil dijake za 
maturo, pa tudi vsem štirim 
razrednikom – Gregorju Ko-
pinču (4. a), Miri Urek Jesen-
šek (4. b), Simoni Tusun (4. 
c) in Sandiju Rašoviću (4. d), 
slednjemu je šla ravnateljeva 
zahvala tudi za delo, ki ga je 

opravil kot tajnik šolske ma-
turitetne komisije. Maturan-
tom je čestitala tudi v. d. direk-
torice občinske uprave Občine 
Brežice Patricia Čular in zla-
tim med njimi podelila knjižne 
nagrade.

Na krški gimnaziji uspešnih 
vseh 17 maturantov

Ravnatelj Srednje šole Krško 
Jože Pavlovič, podžupanja 
Občine Krško Ana Somrak in 
Sabina Kumer, razredničar-
ka odhajajočega 4. letnika teh-
nične gimnazije, so v krškem 
mestnem parku podelili spri-
čevala splošne mature. Po be-
sedah tajnika maturitetne ko-
misije na šoli Janeza Firbasa 
je bilo na spomladanskem 
roku uspešnih vseh devet gi-

mnazijcev, ob njih pa tudi vseh 
osem dijakov, ki so obiskovali 
zadnji letnik srednje strokov-
ne šole in z dodatnim izpitom 
pristopili k opravljanju splo-
šne mature, njihov 100-odsto-
tni uspeh pa je izredno lep in 
težko ponovljiv dosežek. Ob 
tem sta dijakinji Iva Kovačič in 
Teja Sterle prejeli v dar knji-
žni nagradi in slovensko zas-
tavo za dosežen odličen učni 
uspeh v vseh štirih letih, Jurij 
Planinc pa za dosežen odličen 
uspeh na maturi. 

Na poklicni maturi  
kar 20 odličnih

Na Srednji šoli Krško je poklic-
no maturo v programih elek-
trotehnik, strojni tehnik in teh-
nik računalništva opravljalo 
100 kandidatov iz rednega šo-
lanja ter osem iz izobraževanja 
odraslih in starejših generacij. 
Med prvimi jih je bilo uspešnih 
91 oz. 91 %, med drugimi pa 
trije oz. 37,5 %, skupno torej 
94 oz. 87 %, kar je primerljivo 
s prejšnjimi šolskimi leti. Le-
tošnja posebnost je, da je izo-
braževanje zaključila prva ge-
neracija strojnih mehanikov, 
ki so se šolali v vajeniški obli-
ki izobraževanja. Na podelitvi 
maturitetnih spričeval je gost, 
ustanovitelj in direktor podje-
tja L-Tek Elektronika iz Šen-

tjerneja Radko Luzar, tudi 
sam nekoč dijak krške srednje 
šole, najboljšim maturantom 
podelil praktične nagrade, rav-
natelj Jože Pavlovič knjižna da-
rila, razredniki pa spričevala. 
Najbolj se je izkazala sedme-
rica dijakov, ki so dosegli 22 
ali maksimalnih 23 točk, ter 
se vpisali med zlate maturan-
te: Marcel Homšak, Gaj Jako-
vina, Matevž Klavžar, Marko 
Krošelj, Jan Zajc, Nejc Zu-
panc (vsi tehniki računalni-
štva) in Matija Račič (strojni 

tehnik). Odličen uspeh, torej 
20 ali 21 točk, so dosegli še: 
Klemen Geršak, Žan Hostar, 
Primož Hrovat, Stela Hruše-
var, Jaka Klinc (vsi elektro-
tehniki), Tilen Aleksander 
Levak, Lana Marie Orel, Ta-
dej Skrbinek, Simon Vodeb 
(vsi tehniki računalništva), 
Gašper Buršič, Mario Debo-
gović, Luka Fakin in Domen 
Gerjovič (vsi strojni tehniki).
Zaključni izpit je v progra-
mih srednjega poklicne-
ga izobraževanja elektrikar, 
oblikovalec kovin–orodjar, av-
toserviser, strojni mehanik ter 
v programu nižjega poklicne-
ga izobraževanja pomočnik v 
tehnoloških procesih v spo-
mladanskem roku opravlja-
lo 46 dijakov, uspešnih pa je 
bilo 45, torej je bil uspeh kar 
98 %. Spričevalo zaključnega 
izpita s pohvalo (odlična oce-
na pri obeh izpitnih enotah) 

je prejelo šest dijakov: Robert 
Urbanč (oblikovalec kovin/
orodjar), Rok Hudoklin (av-
toservier), Tadej Jenškovec 
(elektrikar), Klavdija Kerin 
(elektrikar), Hana Kert (elek-
trikar) in Gregor Lubšina Ra-
šovič (elektrikar).

SIC Brežice: 16 odličnjakov, 
od tega štirje zlati

Rezultati poklicne mature na 
Strokovno izobraževalnem 
centru Brežice (SIC Brežice) so 
pokazali, da so bili maturanti 
kljub enoletnemu izobraževa-

nju na daljavo zelo dobro pri-
pravljeni, saj so imeli letos kar 
štiri zlate maturante in sku-
paj 16 odličnjakov. Z izjemnim 
splošnim uspehom izstopa-
jo Jure Tomše (4. Ae), Urška 
Cirnski, David Pirnar in Ema 
Žičkar (vsi 4. Av). Maturanti z 
odliko so poleg njih še: Maja 
Barbič, Jaša Bogovič, Ama-
dea Konc, Pavel Rožman, 
Lara Tomažin, Jurij Valen-
čak, Klara Žibert (vsi iz 4. Ae 
– program ekonomski tehnik) 
in Karin Baškovič, Ingrid Ci-
zerle, Alegra Rozman Ravni-
kar, Karin Šuler in Maja Žni-
darič (vse iz 4. Av – progam 
predšolska vzgoja). Skupni 
uspeh vseh prijavljenih na po-
klicno maturo je bil 87,5 %. 
Pri rednih dijakih programov 
ekonomski tehnik in predšol-
ska vzgoja je odstotek še neko-
liko višji (91,8 %). Opravljalo 
jo je 72 kandidatov, od tega 69 

rednih dijakov in trije odra-
sli (samoizobraževalci). Spri-
čevala so razdelile profesori-
ce in razredničarke letošnjih 
zaključnih oddelkov Metka 
Galič (4. Ae), Vladka Lopatič 
Omerzu (4. Av), Urška Senica 
(2. Ap) skupaj s tajnikom šol-
ske maturitetne komisije Bori-
som Ambrožem. Maturante je 
nagovorila brežiška podžupa-
nja Mila Levec. Ob zaključku 
so podelili tudi najvišje prizna-
nje šole »Kristalno piramido«, 
ki jo je na predlog učiteljske-
ga zbora tokrat prejel David 
Pirnar kot vzoren dijak, ki je 

vsa štiri leta svojega srednje-
šolskega izobraževanja dose-
gal odličen uspeh, bil aktiven 
na številnih izvenšolskih pod-
ročjih, se udeleževal številnih 
tekmovanj ter z uspehi prispe-
val k promociji in prepoznav-
nosti šole v Posavju in celot-
ni Sloveniji. Med sošolci je bil 
zelo cenjen zaradi prepros-
tosti, nesebičnosti, potrpežlji-
vosti, odgovornosti, prizadev-
nosti in zanesljivosti.

VSŠ Brežice: 19 diplomantov 
prejelo diplome

Pripravili so tudi svečano po-
delitev diplom diplomantom 
Višje strokovne šole Brežice, 
ki deluje v sklopu SIC Breži-
ce. Ravnateljica Hermina Vu-
čajnk Šarić je diplomo pode-
lila: Viktoriji Hruševar, Petri 
Prah, Tilnu Lesinšku, Ninu 
Šabanoviću, Samu Černe-

cu, Tamari Močnik, Maticu 
Babniku, Blažki Horjak, Ire-
ni Andolšek, Maši Žrlič, Vin-
ku Greglu, Blažu Hočevarju, 
Ameliji Herakovič, Dolores 
Jalovec, Simonu Andrejašu, 
Darji Tomše, Barbari Turšič, 
Zorani Kodrič in Danici Šte-
fančič. Pohvalo za najboljši us-
peh med rednimi študenti, di-
plomanti v študijskem letu 
2020/2021, je prejela Amelija 
Herakovič, med izrednimi štu-
denti pa Tamara Močnik. 

P. Pavlovič, R. Retelj, 
B. Mavsar

Kljub nenavadnemu letu uspešni na maturi
BREŽICE, KRŠKO – S podelitvami maturitetnih spričeval se je za dijake zaključnih letnikov končalo nenavadno šolsko leto, ki ga je zaznamovalo večmesečno šola-
nje na daljavo zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa. Kljub temu so bili zelo uspešni, saj je na brežiški gimnaziji splošno maturo uspešno opravilo 88 od 93 
maturantov, na krški pa vseh 17, medtem ko je bilo na poklicni maturi na SŠ Krško uspešnih 94 od 108, na SIC Brežice pa 63 od 72 kandidatov.  

Zlati maturanti na Gimnaziji Brežice z ravnateljem Urošem Škofom (foto: R. R.)

Maturanti krške gimnazije z razredničarko, ravnateljem in podžupanjo (foto: B. M.)

Odlični na poklicni maturi na SŠ Krško z vodstvom šole, razredniki in gostom (foto: R. R.)

Odličnjakinje in odličnjak na poklicni maturi na SIC Brežice (foto: R. R.)
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SMRTNA NESREČA NA KRŠKI OBVOZNICI – 2. 7. se je na krški 
obvoznici v Žadovinku pripetila prometna nesreča, ki je terja-
la smrtno žrtev. Po prvih ugotovitvah policistov je 64-letni vo-
znik kombija zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v 60-le-
tnega motorista, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne strani. 
Motorist je zaradi hudih poškodb preminil na kraju nesreče.

NESREČE KOLESARJEV –- 26. 6. sta zaradi izsiljevanja pred-
nosti 75-letnega voznika osebnega avtomobila na Senovem 
padla dva kolesarja. Po ugotovitvah policistov je voznik oseb-
nega vozila pri zavijanju levo odvzel prednost kolesarjema, ki 
sta vozila drug za drugim. Oba kolesarja sta ob zaviranju pad-
la, eden od njiju se je pri tem lažje poškodoval. 30. 6.  je 68-le-
tni kolesar na Kvedrovi ulici v Sevnici trčil v kovinski stebriček 
in padel, pri čemer se je lažje poškodoval. 1. 7. se je v poznih 
večernih na Gazicah pri padcu s kolesom poškodoval 19-letni 
kolesar. Očitno mu ravnotežje med vožnjo po pločniku ni več 
najbolj služilo, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,75 mg ali 
1,6 promila alkohola.

VLOMI IN TATVINE – V Leskovcu pri Krškem je v noči na 23. 
6. neznanec z vlomom v prodajalno in krajo treh kosilnic na 
nitko, visokotlačnega čistilca in puhalnika za listje lastnika oš-
kodoval za okoli 2.000 €. Istega dne je na Veliki Dolini nezna-
ni storilec iz odklenjene stanovanjske hiše ukradel denarnico 
z okoli 500 €. Pri Šutni si je 3. 7. neznanec v odklenjenem vo-
zilu, ki ga je voznik zapustil le za nekaj minut, prisvojil mobil-
ni telefon v vrednosti 200 €.  

ROP IN PREVARE – 12. 7. je okoli 22. ure na Titovi ulici na Se-
novem storilec pristopil do občana in od njega zahteval, da 
mu izroči denar, grožnje pa podkrepil s predmetom, podob-
nim pištoli. Mlajši storilec, oblečen v modre jeans hlače in tem-
no rdeč športni pulover s kapuco ter s sončnimi očali na gla-
vi, ki je oropal moškega za 400 €, je po dejanju pobegnil. 13. 
7. je bilo v času krajše odsotnosti lastnikov skozi odprto okno 
vlomljeno v stanovanjsko hišo na območju Razteza, iz katere 
so trije storilci odnesli več predmetov, kmalu zatem pa pono-
vili vlom tudi v Kobilah. Trije neznanci, ki so bili opaženi na 
brestaniškem in leskovškem območju, so se do hiš pripeljali z 
osebnim vozilom (enoprostorec) Toyota sive barve in se izda-
jali za ponudnike internetnih storitev. Zbrala: B. M.

Jernej Rantah, Sevnica: Prehrana v različnih 
letnih časih je prilagojena sezonski zelenjavi, ki 
jo najdemo v domačem vrtu, ter sadju. V zim-
skem času je na jedilniku pogosteje zelje, prip-
ravljeno na različne načine s prilogami, v pole-
tnem času različne osvežilne solate in juhe, na 
primer gobova zelo tekne. S pripravo različnih 

sezonskih jedi se trudimo, da hrane ne mečemo stran. 

Roberto Mlinarič, Senovo: Prehrana se bi-
stveno ne razlikuje od prehrane v ostalih me-
secih leta. Normalno uživam jedi iz različnih 
vrst mesa, kombinirane s testeninami, krom-
pirjem, rižem  in zelenjavo, ki pa je glede na se-
zono res bolj raznovrstna. Od napitkov se od-
žejam najbolj z vodo, sokovi, priležeta se tudi 

pivo in ledena kava.  

Jan Zajc, Cesta: Opazil sem, da mi v času najhuj-
še vročine manj paše jesti, seveda pa spijem več 
hladne pijače, večinoma vode, prija tudi kakšen 
hladen radler ali kaj podobnega. Na sam urnik 
prehranjevanja pri meni to sicer niti nima vpli-
va, bolj na količino, saj se človek, če se v takšni 
hudi vročini, kot smo ji priča letos, preveč naje, 

počuti še slabše.

Branka Čudič, Brezje pri Veliki Dolini: V po-
letnem času pojem več solate in druge zelenja-
ve, kuham pa različno, tako 'lažje' kot 'težje' jedi, 
kajti brez mesa pač ne gre. Poletna vročina na 
moj apetit ne vpliva kaj preveč, pa bi bilo vča-
sih kar dobro, da bi. Ko je res zelo vroče, užijem 
manj hrane in veliko več tekočine, večinoma pi-

jem vodo, saj si tako še najbolj potešim žejo.

Vpliv vročine na prehrano
V teh dneh se zaključuje že drugi letošnji vročinski val, 
ko so se temperature dvignile tudi nad 35 stopinj Celzija. 
Ali je vaša prehrana v času poletne vročine kaj drugačna 
kot sicer, ali vročina vpliva na vaš apetit in tudi urnik pre-
hranjevanja in koliko sploh posvečate pozornosti temu?

anketa

Odraščali ste v glasbeni dru-
žini, nam lahko predstavite 
družinski utrip?
Glasba je bila pomemben 
del mojega odraščanja. Moja 
mama je pianistka, na ljubljan-
skem Konservatoriju za glasbo 
in balet poučuje klavir. Rada se 
spominjam, kako je ob večerih 
sedla za klavir in vadila, sama 
pa sem hotela sedeti v bližini 
in poslušati, saj nisem želela v 
svojo sobo – in včasih sem celo 
zaspala pod klavirjem. Oče ni 
bil glasbenik, vendar naju je 
s sestro, ki je sedem let igra-
la klavir, ves čas podpiral in 
se veselil uspehov, ki so sle-
dili najinim prvim nastopom 
in tekmovanjem. Starša sta 
naju s sestro nekaj časa naj-
manj dvakrat na teden vozila 
iz Radeč na učne ure v Ljublja-
no; včasih je pomagala še babi-
ca. Dve leti so me vozili celo na 
ure k profesorju Igorju Ozimu 
in profesorici Vonji Kim Ozim 
v Salzburg. 

Violino sem prvič držala v roki 
pri štirih letih in pol in potem 
se nisem več ločila od nje. Celo 
na počitnice smo običajno ho-
dili tja, kjer se je odvijala polet-
na šola za violino, kajti mama 
je v meni dovolj zgodaj pre-
poznala talent in me je pra-
vilno usmerjala. Rada se tudi 
spominjam, kako sva se zve-
čer odpravili iz Slovenije in bili 
zjutraj na Češkem, kjer sem se 
udeleževala poletnih glasbe-
nih šol igranja violine. Vse 
skupaj sem takrat doživljala 
bolj kot dogodivščino. Vzduš-
je je bilo vedno prijetno, nauči-
la sem se veliko novega, sliša-
la dobre violiniste svojih let, ki 
so imeli podobne cilje kot jaz. 
Vsako leto sem več vadila, ime-
la veliko nastopov, začela sem 
hoditi na tekmovanja, tudi v 
tujino. Moje igranje violine je 
zahtevalo in še vedno zahteva 
veliko ur rednih vaj, prilagaja-
nja in odrekanja, a brez podpo-
re ter razumevanja mojih star-
šev ne bi uspela doseči tako 
visokega nivoja. Zelo sem ve-
sela, da lahko igram z zelo dob-
rimi glasbeniki, od katerih se 
še vedno učim in napredujem. 

Zakaj violina, kaj je na njej 
tako posebnega, da ste jo 
izbrali?
Želela sem igrati violončelo, a 
so starši to možnost izključili 
zaradi velikosti inštrumenta. 
Ker sta mama in sestra vadili 
klavir, je bila zame violina naj-
boljša izbira. Mama me je kot 
petletno deklico začela vozi-
ti na ure violine k odličnemu 
profesorju Arminu Sešku, ki 
me je znal navdušiti in moti-
virati tako s pohvalami kot s 
čokolado in drugimi malen-
kostmi. 

Tako kot so pomembni star-
ši, so pomembni tudi pro-
fesorji in vi ste imeli zelo 
dobre, a če bi se še enkrat 
odločali, bi šli ponovno po 
isti poti?

Vsak profesor je dodal kamen-
ček v mozaik mojega muzicira-
nja. Vsakemu posebej sem zelo 
hvaležna in zdi se mi, da je bila 
to prava pot in verjetno bi jo še 
enkrat izbrala, kajti to je svet, 
ki nudi toliko različnih obču-
tij in čustev, da je težko opi-
sati. Ko sem bila mlajša, mi je 
bilo včasih hudo, ker sem mo-
rala vaditi, ampak zdaj je igra-
nje violine že dolgo moj način 
življenja in pri tem res uživam. 
Glasba me izpopolnjuje, daje 
smisel mojemu življenju in 
nudi zavetje, kadar mi je težko. 

Za vami so številna glasbena 
tekmovanja in prejeli ste kar 
nekaj nagrad, katera vam 
največ pomeni in zakaj?
Vsaka nagrada je v tistem tre-
nutku, ko jo dobiš, najpo-

membnejša, ampak od vseh 
je vseeno moj največji uspeh 
zmaga na Brahmsovem tek-
movanju leta 2011 v Avstri-
ji. Takrat sem bila stara 19 let 
in konkurenca je bila huda. Na 

prestižnem tekmovanju je so-
delovalo 114 violinistk in vio-
linistov iz 24 držav iz Evrope, 
Severne Amerike in Azije. Po-
nosna sem, da je bila to prva 
in do danes tudi edina zmaga 
slovenskega glasbenika na tem 
tekmovanju.

S tekmovanji ste prenehali, 
igrate pa v orkestru in v ko-
mornih sestavah, v katerem 
sestavu raje igrate in zakaj?
Od leta 2017 sem članica 
Zürcher Kammerorchestra, 
to je 20-članski ansambel od-
ličnih glasbenic in glasbeni-
kov, s katerimi res izjemno 
rada igram. Pred enim mese-
cem sem nastopila v Bonnu na 
250. obletnici Beethovnovega 
rojstva. Igrali smo v različnih 
sestavih in bila sem ponosna, 

da sem igrala z izjemnimi glas-
beniki. Zame ni toliko pomem-
ben sestav, ampak kvaliteta iz-
vajalcev. 

Letos ste peto leto zapored 
pripravili Sonc Festival. Od 
kod ideja zanj, kako se loti-
te sestavljanja programa, iz-
bora nastopajočih?
Radeče so lep del Slovenije, ki 
ga je vredno obiskati in razi-
skati; zame so najlepši kraj in 
vanj se vedno rada vračam iz 
švicarskega Züricha, kjer ži-
vim z možem in kjer sem čla-
nica tamkajšnjega komorne-
ga orkestra. Sonc Festival sem 
ustanovila v želji, da v doma-
čem kraju pokažem, česa sem 
se naučila, predvsem pa želim 
svojim domačim ljudem pribli-
žati umetnine klasične komor-
ne glasbe, ki je v slovenskem 
prostoru premalo poznana 
in cenjena. Pri pripravi festi-
vala odlično sodelujeva z Bo-
štjanom Lipovškom, ki je tudi 
umetniški vodja festivala. Pro-
gram vedno pripravljava sku-
paj – on poskrbi za pihalce, jaz 
za godalce – in tako se nama 
vsako leto na koncertu pridru-
žijo vrhunski glasbeniki iz Slo-
venije in tujine. 

Na minulih štirih festivalih se 
je predstavil tudi moj partner, 
ki je prav tako glasbenik, igra 
na violo, a se mi letos zaradi 
drugih obveznosti na žalost ni 
mogel pridružiti. Ribal Mola-
eb namreč ni samo glasbenik, 
temveč je tudi slikar, saj je od 
najzgodnejših otroških let po-
vezan s slikarskimi platni in 
kipi očeta Jamila Molaeba. Že 
nekaj časa so njegova dela, ki 
jih navdihujejo hribi in barve 
rojstnega Libanona, razstavlje-
na v Bejrutu, Zürichu, Amster-
damu in na Dunaju, pred me-
secem dni pa je v Zürichu 
odprl lastno galerijo. 

Zakaj je pomembno, da na-
stopajoči preživite čas pred 
začetkom festivala skupaj? 
To so posebni trenutki, ko v 
miru in v naravnem okolju 
skupaj vadimo ter se druži-
mo. Vaje imamo skozi cel dan, 
običajno začnemo okoli dese-
te ure zjutraj in nato veliko krat 
zaključimo okoli devete ali de-
sete zvečer. Program festivala 
je zahteven in ker živimo sku-
paj, imamo čas za dodelavo po-
drobnosti, za izvedbo različ-
nih interpretacij. Seveda smo 
vsi profesionalci, a želim si, da 
bi dali občinstvu še nekaj več, 
bogato doživetje pri sprejema-
nju odigranih skladb, v kate-
rih sami neizmerno uživamo. 
Smo majhna, ampak skrbno iz-
brana skupina glasbenikov, ki 
predstavlja skladbe, ki se jih ne 
sliši pogosto, na najvišji med-
narodni ravni. 

Tanja Sonc, violinistka:

Violina je moj način življenja
RADEČE – Pri ribiškem domu na Hotemežu, kjer so se zbirali glasbenice in glasbeniki iz različnih držav, da 
bi se v mirnem in naravnem okolju pripravili na tri koncertne julijske večere v cerkvi sv. Petra v Radečah, 
je potekal sproščen pogovor z violinistko Tanjo Sonc. Umetnica je ena izmed slovenskih glasbenic, ki se us-
pešno uveljavlja v tujini, a v kraj ob izlivu Sopote v Savo se vedno znova rada vrača, saj ima tukaj družino in 
prijatelje, s katerimi preživlja proste trenutke, lepoto klasične glasbe pa z velikim zanosom predstavlja na 
skrbno pripravljenih koncertih v okviru Sonc Festivala. 

Leta 1992 rojena Tanja Sonc je po diplomi na Akademiji za glas-
bo v Ljubljani pri profesorju Primožu Novšaku leta 2012 na-
daljevala študij v Salzburgu – na Inštitutu Leopolda Mozarta v 
razredu profesorice Wonji Kim Ozim in na Univerzi za glasbo 
Mozarteum pri profesorju Igorju Ozimu. Podiplomski študij na 
’Zürcher Hochschule der Künste’ v Zürichu v razredu profeso-
rice Nore Chastain je zaključila z odliko junija 2017. V sezoni 
2017/2018 je postala članica orkestra ’Zürcher Kammerorches-
ter’. Na državnih in mednarodnih tekmovanjih je prejela številne 
nagrade. Veliko koncertov je imela v Sloveniji, Italiji, Nemčiji, Švi-
ci, Belgiji, Avstriji, Češki republiki in na Hrvaškem. Kot solistka je 
nastopala s številnimi orkestri, kot so Orkester Slovenske filhar-
monije, Simfonični orkester RTV Slovenije, Komorni godalni or-
kester SF, Orkester Hrvaške radiotelevizije, Orkester Akademije 
za glasbo in drugi. Sodelovala je s priznanimi dirigenti, kot so 
Marko Letonja, George Pehlivanian, Keri Lynn Wilson, Pet-
ko Dimitrov, En Shao itd. Leta 2016 je ustanovila Sonc Festi-
val – mednarodni festival komorne glasbe v Sloveniji. Nanj vsa-
ko leto v svoj domači kraj povabi priznane umetnike iz tujine z 
namenom, da priredijo vsaj tri koncerte, s  katerimi skušajo le-
poto in veličino klasične glasbe približati širši množici.
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Kaj vam pomeni sodelovanje 
s priznanim radeškim hor-
nistom Boštjanom Lipov-
škom?
Glasba naju je oba odpeljala iz 
domačega kraja, a hkrati naju 
znova in znova vodi k domačim 
ljudem, ki jim želiva skozi glas-
bene stavke pričarati nepozab-
na doživetja. Najino sodelova-
nje se je pričelo spontano – po 
zaključenem prvem Sonc Fe-
stivalu sva se srečala in ome-
nil je, da si tudi sam želi več 
ustvarjati v svojem domačem 
kraju in odločila sva za sode-
lovanje v okviru Sonc Festivala 
in tako sva sedaj oba umetni-
ški vodji. Gre za srčno sode-
lovanje z najinimi glasbenimi 
prijatelji, a najlepši je sprejem 
v domačem kraju, kjer čutiva 
veliko podporo lokalne skup-
nosti in zelo sva hvaležna za 
to. Sonc Festival postaja doda-
na vrednost in idej za nadalje-
vanje nam ne manjka, ker se je 
vredno truditi za takšno publi-
ko, kot prihaja v Radeče, ki so 
doslej vzgojile že mnogo glas-
benih talentov, vendar jih ne bi 
omenjala, ker je seznam dolg.

Imate svojega najljubšega 
skladatelja, je morda kate-
ra izmed skladb stalnica v 
vašem glasbenem reperto-
arju?
Moj najljubši skladatelj je Jo-
hann Sebastian Bach, vendar 
rada igram tudi skladbe osta-
lih priznanih skladateljev, ki so 
se s svojimi deli vpisali v glas-
beno zgodovino ter vplivali na 
razvoj klasične glasbe. Priv-
lači me avstrijski skladatelj 

Franz Schubert, tako da z ve-
seljem igram njegovo komor-
no glasbo. Na Sonc Festivalu 
vedno izvajamo tudi eno delo 
slovenskega avtorja in letos je 
to skladba ’Ob sotočju’. Gre za 
glasbeno delo mlade radeške 
skladateljice Klare Mlakar.

Kaj vas je povezalo s Kla-
ro Mlakar, študentko kom-
pozicije in glasbene teorije 
na ljubljanski Akademiji za 
glasbo?
Klara je Radečanka, čudovita, 
skromna in zelo dobra oseba, 
s katero je vedno lepo preži-
veti čas. Poznam jo že iz otro-
štva in spremljam njen razvoj 
v glasbenem svetu, nad kate-
rim sem navdušena. Prepriča-
na sem, da bodo njene skladbe 
pogosto izvajane tako v Slove-
niji kot v tujini. Že lansko leto 
je sodelovala na Sonc Festivalu 
s svojo avtorsko skladbo in na 
lanskoletnem ter letošnjem je 
bil odziv publike izjemno pozi-
tiven, kar me zelo veseli. Ver-
jamem, da bo naše sodelova-
nje obrodilo še mnogo dobrih 
sadov.

Bi lahko Klarino letošnjo 
skladbo ’0b sotočju’ pri-
merjali s skladbo ’Vltava’ 
češkega skladatelja Bedři-
cha Smetane?
Seveda, to je bila tudi moja 
prva asociacija, saj imata obe 
skladbi napisane sekstole, ki 
uprizarjajo tok reke. Oba av-
torja skušata z različnimi glas-
benimi sredstvi – inštrumenti, 
melodijo, ritmom in spremi-
njajočim se glasbenim tem-

pom – opisati reko, pot od nje-
nega izvira do izliva. Tok reke 
je najprej umirjen in počasen, 
nato je v enem delu razbur-
kan in močno valovit, a v za-
ključku ponovno umirjen. Gre 
za skladbo, ki prebuja mnoga 
različna čustva in občutja.

Ste morda kdaj razmišlja-
li, da bi tudi sami napisali 
lastno skladbo ter se z njo 
predstavili na festivalu?
Harmonijo sem imela vedno 
zelo rada, zanimivo se mi zdi 
tudi analiziranje skladb, am-
pak nikoli nisem imela prave 
želje za pisanje skladb. Igra-
nje violine me izpopolnjuje in 
še vedno se vsak dan naučim 
česa novega. 

Kdaj je mogoče skladbo naj-
bolj doživeto interpretirati, 
je dovolj samo dobro pozna-
vanje not ali je treba veliko 
vedeti tudi o skladatelju in 
sami skladbi? 
Nikakor ne, vedno bolj spozna-
vam, kako je pomembno, kdaj 
je bilo delo ustvarjeno. Prav 
tako je zelo pomembna po-
vezava z literaturo in s sli-
karstvom ter z razmerami, v 
katerih je skladba nastala. Ne-
kateri skladatelji, predvsem 
v romantiki, so povezali glas-
bo s poezijo in njenimi visoko 
čustvenimi ter pripovednimi 
strukturami. Vivaldijevi Štirje 
letni časi, na primer, temeljijo 
na poeziji, ki jo moraš poznati, 
da jih lahko doživeto odigraš. 
Glasba je tesno povezana z gi-
banji v književnosti, umetno-
sti in filozofiji določenega časa. 

Kako bi opisali čas, ko ni 
bilo mogoče izvajati koncer-
tov pred publiko v živo? Kaj 
vam pomenijo nastopi pred 
občinstvom? 
Vsi smo se malo ustavili in 
umirili. Naenkrat ni bilo no-
benih turnej in koncertov. Mi 
smo sicer imeli veliko ’online’ 
koncertov v različnih sesta-
vih, ampak nastopi pred pu-
bliko so čisto nekaj drugega. 
Izjemno sem jih pogrešala in 
zato sem se še toliko bolj vese-
lila letošnjega Sonc Festivala, 
ki sem ga poklonila svojemu 
pokojnemu očetu, ki je bil po-
memben člen pri organizaciji 
festivala. Oče je želel, da se od-
vija v Radečah in temu bomo 
sledili tudi v prihodnje. Glas-
ba ljudi povezuje in jo v dana-
šnjih časih potrebujemo bolj 
kot kadar koli prej, saj je uni-
verzalen jezik po celem svetu, 
ki ga vsi razumemo.

Imate tremo pred nasto-
pom, če, kako jo premagu-
jete?
Tremo imam pred vsakim 
nastopom, imam pa svoj ri-
tual, da se umirim in čim bolj 
kontroliram svoje misli.

Kaj vas poleg glasbe v življe-
nju še osrečuje?
Uživam v druženju s svojo dru-
žino, prijatelji, rada se spreha-
jam po gozdu, tečem, plavam, 
berem. Predvsem pa me osre-
čuje, da lahko igram in svoja 
občutja delim z ljudmi v kon-
certnih dvoranah. 
 Smilja Radi, 
 foto: osebni arhiv

RADEČE – Mednarodno uveljavljeni glasbeniki so prvi vi-
kend v juliju pričarali prekrasno glasbeno zgodbo godalcev 
in pihalcev na letošnjem že petem Sonc Festivalu, ki se je od-
vijal v cerkvi sv. Petra v Radečah, od koder prihajata snoval-
ca dogodka – Tanja Sonc in Boštjan Lipovšek.

Letošnji nastopajoči v programu so bili poleg idejne vodje in 
ustanoviteljice Sonc Festivala Tanje Sonc (violina) še umetni-
ški vodja Boštjan Lipovšek (rog), Alexandra Tirsu (violina), 
Gea Pantner Volfand (viola), Anton Mecht Spronk (violonče-
lo), Iztok Hrastnik (kontrabas), Lorenzo Cossi (klavir), Mile-
na Lipovšek (flavta), Ognjen Popović (klarinet) in Nenad Jan-
ković (fagot). Med skrbno izbranimi skladbami svetovno znanih 

skladateljev so na drugem koncertnem večeru glasbeni virtuozi 
premierno zaigrali tudi skladbo z naslovom Ob sotočju, ki jo je 
ustvarila študentka kompozicije in glasbene teorije na ljubljanski 
Akademiji za glasbo Klara Mlakar iz Radeč. »Skladba Ob sotočju 
je nastala v letošnjem letu, ker sem ob študiju ugotovila, da po-
grešam reko in njene pritoke, ob kateri sem celo življenje odraš-
čala. Skladba je nastala z mislijo na potok Mlinščica, ob katerem 
stoji hiša mojih staršev, pa na Sopoto, ki je desni pritok Save ...« je 
tekla predstavitev nastanka glasbenega dela za godalni kvartet, 
pihala in klavir, ki je obiskovalke in obiskovalce koncerta spom-
nila na glasbeno umetnino – skladbo ’Vltava’ češkega skladate-
lja Bedřicha Smetane.  S. Radi

Čarobni glasbeni večeri

Glasbeni virtuozi so premierno zaigrali tudi skladbo ’Ob 
sotočju’domačinke Klare Mlakar (spredaj desno), ki je 
komornemu sestavu tudi dirigirala.

Podest za čelista so izdelali v mizarski delavnici radeškega 
prevzgojnega doma.

V sklopu projekta Centri inter-
pretacije zavarovanih obmo-
čij, v katerem sodelujejo štiri 
lokalne akcijske skupine s šti-
rih zavarovanih območij nara-
ve (RRA Posavje, LAS Posavje, 
Občina Sevnica in Kozjanski 
park), je bila izvedena celovita 
preureditev prostorov prvega 
nadstropja Tončkovega doma 
na Lisci ter zamenjava dotra-
janega pohištva z novim. Vseh 

deset sob ima tudi svoje sanita-
rije ter izhod na balkon. Celovi-
to prenovo je v sklopu projek-
ta Z ribami do zdravja (nosilec 
projekta je Občina Sevnica) 
doživel tudi mansardni del. V 
njem je prenovljenih pet sob 
in sanitarije ter prostor za 
druženje. V Tončkovem domu 
je odslej mogoča namesti-

Na Lisci je odslej še prijetneje
LISCA – Na priljubljeni pohodniški in izletniški točki, ki se nahaja na biosfernem območju Kozjanskega in 
Obsotelja, je zaključena obnova notranjih prostorov Tončkovega doma, saj so 8. julija uradno predali na-
menu še obnovljene namestitvene prostore v prvem nadstropju in mansardi.

tev v 15 svetlih ter lično opre-
mljenih sobah, v katerih lahko 
prespi do 50 oseb. Vrednost 
prenove obeh nadstropij z iz-
vedbo gradbeno-obrtniških del 
ter elektro- in strojnih inštala-
cij znaša 372 tisoč evrov, vred-
nost opreme sob in sanitarij 
pa 73 tisoč evrov. Sofinancer-
ski delež Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeže-
lja je v višini 85 % upravičenih 

stroškov. Ena izmed želja je še 
energetska sanacija objekta in 
ureditev okolice doma, vendar 
bo treba počakati na druga ra-
zvojna sredstva.

V celoti obnovljeni notranji 
prostori Tončkovega doma 
omogočajo poleg daljšega bi-
vanja na Lisci tudi različne iz-

obraževalne dejavnosti. »Cen-
ter interpretacije zavarovanih 
naravnih območij bo v sklopu 
projekta pripravil naravoslov-
ne dneve za učenke in učen-
ce nekaterih posavskih osnov-
nih šol,« je predstavila eno 
izmed aktivnosti predstavnica 
RRA Posavje Lucija Avguštin, 
medtem ko je predsednik 
KŠTD Blaž Jurko Matej Im-
perl povabil na tradicionalno 
ročno košnjo na Lisco s spre-
mljevalnim programom. Sev-
niški župan Srečko Ocvirk je 
menil, da gre pri obnovi objek-
ta na posavskem biseru za ve-
lik korak v prizadevanjih Obči-
ne Sevnica kot njegove lastnice 
za celovit razvoj Lisce kot špor-
tnega, rekreacijskega, turistič-
nega in naravovarstvenega 
območja. Ob tem je pohvalil 
skrb domačinov za ohranjanje 

pestre biotske raznovrstnosti 
ter ohranjanje naravnega oko-
lja: »Če domačini za to obmo-
čje ne bi skrbeli tako, kot skrbi-
jo, to območje ne bi bilo takšno, 
kot je. Če bi ne bili travniki po-
košeni, če bi ne bili gozdovi 
gospodarsko primerno izko-
riščeni, verjetno suhih travni-
kov, ki jih tukaj ščitimo, ne bi 
bilo, kajti gozdni rob se mar-
sikje širi na travnike.« Predse-
dnik Planinskega društva Lisca 
Sevnica Peter Požun je Lisco 
označil kot »zibelko posavske-
ga planinstva« in poudaril, da 
urejene planinske poti niso sa-
moumevne, kajti »za njimi sto-
jijo številni prostovoljci, tisti, ki 
so se pripravljeni izobraziti za 
to nalogo in nato nameniti svoj 
prosti čas urejanju planinskih 
poti za varno pot«. 
 Smilja Radi

Po prerezu traku so si v roke segli (od leve proti desni): Peter 
Požun, Lucija Avguštin, Srečko Ocvirk in Tomaž Rantah.

Večnamenski prostor v mansardnem delu
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Pregled v urološki ambulanti je nadvse priporočljiv za 
vse moške po 50. letu starosti, prav tako je tak pregled 
priporočljiv tudi že za moške po 40. letu starosti, če so imeli 
v družini kakršne koli urološke bolezni. V urološki ambulanti 
obravnavamo bolnike z obolenji sečil in prostate, kjer z 
ustrezno diagnostiko obolenja diagnosticiramo in svetujemo 
nadaljnje ustrezno zdravljenje.

Urološka ambulanta je namenjena tudi ženskam, ki se 
prav tako pogosto srečujejo z raznimi težavami, kot 
so na primer vnetje mehurja, uhajanje urina, pogosto 
uriniranje, ki ga spremlja bolečina…

· Specialistični urološki pregled
· Celovit PSA (prostatični specifični antigen)
· UZ prostate
· UZ sečil
· Merjenje pretoka urina (Uroflow)
· Kompletni pregled prostate
· Pregled pri urologu
· UZ sečnega mehurja in prostate
· T-PSA (prostatični antigen)
· Uroflow
· UZ meritev zastanka po mikciji
  ostanka urina v mehurju
· Bakteriološka preiskava urina
· Bakteriološka preiskava sperme

%

Še posebej uspešni so, kadar 
stopijo skupaj

Župan Franjo Debelak je v 
svojem nagovoru dejal, da 
bist riški praznik, kadar to do-
puščajo razmere, vedno obe-
ležujejo z velikim številom 
dogodkov, saj po njegovem 
krajevna društva zelo dob-
ro delajo ter ustvarjajo veliko 
zanimivih stvari in prireditev. 
»Leto 2020 je bilo v vseh po-
gledih nekaj posebnega. Prav 
gotovo si ga bomo zapomni-
li predvsem po nepredvidljivi 
epidemiji covid-19, ki je v ve-
liki meri zaznamovala celot-
no dogajanje v občini. Na ža-
lost so bile odpovedane mnoge 
načrtovane javne prireditve 
društev in organizacij, ki so 
v Bistrici ob Sotli sicer dobro 
obiskane. Čeprav je bilo v ob-
čini dosti manj družbenega 
utripa, smo bili dokaj delovni 
in uspešni na ostalih področ-
jih,« je povedal in spomnil, da 
so ob lanskem občinskem pra-
zniku svečano odprli nove pro-
store knjižnice. Nadaljeval je, 
da so uspešno zaključili nalož-
bene projekte, ki so si jih za-
dali. V sklopu projekta Urbana 
obrt so uredili pomožni pros-
tor v delu objekta Gabronka. V 
drugi polovici lanskega leta so 
pričeli z investicijo izgradnje 
novega gasilskega doma. »In-

V Bistrici ob Sotli veselo kot že dolgo ne
BISTRICA OB SOTLI – V Bistrici ob Sotli so 25. junija najprej s slavnostno sejo občinskega sveta in nato še uradno predajo novega gasilskega doma v namen poskr-
beli za enega vrhuncev občinskega praznika, obeležili pa so tudi dan državnosti in 30-letnico samostojne Slovenije.

vesticija je uspešno zaključe-
na, na kar sem zelo ponosen. S 
prestavitvijo gasilskega doma 
bomo na stari lokaciji prido-
bili še kako potrebne prostore 
za načrtovano investicijo grad-
nje vrtca in telovadnice s pod-
zemno garažo pri OŠ Bistrica 
ob Sotli. Gradbeno dovoljenje 
smo v začetku tega meseca že 
pridobili,« je poudaril in dodal, 
da po načrtih poteka investici-
ja Hidravlične izboljšave vo-
dovodnega sistema v občinah 
Brežice in Bistrica ob Sotli, ki 
je potrjena s strani države in 
se bo sofinancirala s kohezij-
skimi sredstvi. Z gradbenimi 
deli bodo pričeli v drugi polo-
vici letošnjega leta. Eno od več-
jih izvedenih investicij pred-
stavlja tudi sanacija plazu v 
Hrastju, kjer so s pomočjo dr-
žavnih sredstev uspešno reši-

li problem plazenja zemljišča, 
ki je ogrožal stanovanjski hiši 
in poslopja ter lokalno cesto. 
»Občino Bistrica ob Sotli gra-
di in soustvarja po svojih mo-
čeh sleherni od nas, še posebej 
uspešni pa smo, kadar stopimo 
skupaj,« je še dejal Debelak. 

Priznanje Občine Bistrica ob 
Sotli je ob pomoči občinske 
svetnice ter predsednice Ko-
misije za volitve, imenovanja 
in priznanja Brede Kovačič 
župan podelil Katarini Debe-
lak in Ireni Černelč, denar-
no nagrado občine Športne-
mu društvu Bistrica ob Sotli 
oz. njegovemu predsedniku 
Maticu Moškonu, občinsko 
plaketo pa Špeli Drašler. Po-
delil je tudi zahvalo župana 
trem izstopajočim podjetjem, 
AS System d.o.o., Zip in Koz-

janskemu parku oz. Alešu Se-
idlu, Simonu Naratu in Moj-
ci Kunst. Na slavnostni seji so 
bili prisotni nekateri visoki go-
stje, med njimi tudi minister za 
gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo Zdravko Počivalšek, ki je 
poudaril, da vedno rad pride 
v Bistrico ob Sotli, saj ga tu-
kaj vedno sprejmejo z odprti-
mi rokami. Med prireditvijo je 
prepeval domači Mešani pev-
ski zbor, ki ga vodi prejemni-
ca plakete Špela Drašler in le-
tos praznuje 40 let delovanja. 
Tako kot že zadnja leta je bila 
povezovalka Janja Kunej.

Nov gasilski dom velika 
pridobitev

Prisotni so se v nadaljevanju 
prestavili na drugo prizorišče, 
pred nov gasilski dom v Bistri-
ci ob Sotli, kjer je ob postroju 
vseh domačih gasilcev poteka-
la uradna predaja namenu no-
vega objekta, ki je bil postav-
ljen v samo devetih mesecih in 
z lastnimi proračunskimi sred-
stvi. Skoraj vsak dan je bil na 
gradbišču prisoten župan De-
belak: »To ni majhna stvar, saj 
se ne dela za nekaj let, ampak 
nekaj desetletij. Ne gre samo 
za gasilce, ampak za vse nas, 
gre za veliko pridobitev, s kate-
ro odpiramo nov prostor v Bi-
strici, ki ga do sedaj še ni bilo,« 

je dejal in dodal, da si gasilke in 
gasilci zaslužijo dobro delovno 
mesto, hkrati pa si tudi društva 
zaslužijo dobre prostore, ki so 
že v uporabi, vsi pa so prido-
bili tudi novo, še večjo dvora-
no za druženje in prireditve. 
Predsed nik PGD Bistrica ob So-
tli Andrej Knezić, ki je tudi ob-
činski svetnik, je izrazil veselje, 
da lahko stojijo pred zgradbo, 
ki je uspešen rezultat dolgole-

tnih upanj in želja. Zahvalil se 
je županu in občini za realizaci-
jo tega objekta. »To ni le zgrad-
ba, temveč veliko večja zgodba, 
v katero verjamemo, da bo tudi 
okolju prijazna. Umikamo se s 
šolskega prostora, kjer bo se-
daj zagotovljena večja varnost 
šolskih otrok, rešena pa je tudi 
naša prostorska stiska,« je iz-
javil. Sledil je slovesen prerez 

traku, ki so ga opravili Debe-
lak, Knezić in državni sekretar 
na Ministrstvu za javno upravo 
Peter Geršak, ki sicer prihaja 
iz bistriških koncev. Župan in 
predsednik bistriških gasilcev 
sta nato podpisala pogodbo o 
predaji gasilskega doma v last 
PGD Bistrica ob Sotli. Sledile so 
še besede zahvale in čestitke 
nekaterih predstavnikov ga-
silcev. Domači župnik Damjan 

Kejžar je opravil blagoslov no-
vega gasilskega doma, nato pa 
se je uradni del programa zak-
ljučil ob pesmi MePZ Bistrica 
ob Sotli in igranju Godbe Orli-
ca. Sledilo je druženje občank 
in občanov, ki so ga vsi po to-
likšnem času vseh omejitev že 
zelo pogrešali. V Bistrici je bilo 
ta dan veselo kot že dolgo ne.
 Rok Retelj

Občinski nagrajenci z županom Debelakom

Župan in predsednik bistriških gasilcev Knezić
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Letošnje slovesno praznovanje 
je potekalo v središču krajev-
ne skupnosti, kjer so namenu 
uradno predali športno-rekre-
acijsko območje. Le-to ima po-
leg fitnes naprav na prostem 
in trim steze ob Savi po no-
vem še nogometno igrišče z 
umetno travo, balinišče, pros-
tor z igrali za najmlajše ter 
hortikulturno urejeno parki-
rišče, ki je z novimi rekreacij-
skimi površinami povezano s 
pešpotjo. V krajevni skupnos-
ti so novo pridobitev poime-
novali po  pomembnem možu, 
nekdanjem dolgoletnem žu-
panu nekdanje občine Blanca 
Alojziju Lenčku, ki se je s svo-
jim poštenim in nesebičnim 
delovanjem za vedno zapi-
sal v zgodovino tudi kot naro-

Preigravanje naj bo stvar igrišč
BLANCA – V mesecu, ko praznuje Slovenija, ima svoj krajevni praznik tudi KS Blanca. Za dan praznovanja 
so krajanke in krajani izbrali 10. junij – v spomin na dan, ko se je leta 1945 pouk na domači osnovni šoli 
ponovno pričel izvajati v slovenskem jeziku. 

dni buditelj. Na prireditvi se je 
predsednik KS Blanca Marjan 
Ločičnik zahvalil vsem izvajal-
cem in podjetjem, ki so omogo-
čili izvedbo novih rekreacijskih 
površin, na katerih se je le ne-
kaj dni pred uradnim odprtjem 
na nogometnem igrišču odvi-
jal prvi nogometni turnir. Na 
njem so sodelovali predstavni-
ki podjetja Infra, ki je sofinan-
cirala izgradnjo nogometnega 
igrišča v sklopu ureditev ob iz-
gradnji HE Blanca, Občine Sev-
nica in veteranov Športnega 
društva (ŠD) Blanca. V turnir-
ju za pokal KS Blanca so špor-
tne moči merile domače nogo-
metne ekipe in predsednik ŠD 
Blanca Tomaž Blatnik jim je 
na slovesnosti v počastitev kra-
jevnega praznika čestital ter iz-

ročil pokale – ekipi Pokleka za 
osvojeno 3. mesto, ekipi Blan-
ce za 2. mesto in ekipi Kladja 
za 1. mesto.

Veselje nad novimi pridobitva-
mi je pred podelitvijo krajev-
nih priznanj izrazil tudi sev-
niški župan Srečko Ocvirk, 
ki je omenil, da zadovoljstva 
ne prinašajo samo materialne 
pridobitve, temveč tudi dobri 
odnosi in v skupnosti, v kate-
ri vladata sloga ter povezanost, 
to predstavlja moč, ki daje dob-
re rezultate. »Na igrišču, ki smo 
ga preizkusili, je prišlo do špor-
tnega preigravanja; na nekate-
rih drugih igriščih prihaja do 
preigravanj zunaj igrišča, na 
primer na družbenih omrežjih, 
ampak preigravanje na špor-

tnih igriščih je bolj zdravo in 
tvori pristne odnose,« se je do-
taknil še sodobne komunikaci-
je, ki lahko povezuje in odtuju-
je. Prvi mož sevniške občine je 
nato s predsednikom blanške 
krajevne skupnosti podelil le-
tošnja krajevna priznanja. Jav-
no pohvalo KS Blanca je v ime-
nu ekipe veteranov ŠD Blanca 
je prevzel Vladimir Žnide-
rič. Plaketo je prejela dolgole-
tna članica PGD Blanca Helena 
Klobasa, ki z veseljem poma-
ga, tako z donacijami kot naba-
vo materiala, tudi ostalim dru-
štvom v skupnosti. Zahvalo za 
dobro sodelovanje s krajevno 
skupnostjo je prejel ravnatelj 
OŠ Blanca mag. Vincenc Fre-
ce, ki odhaja v pokoj in bo vo-
denje šole predal Kseniji Juh.

Spremljevalni kulturni pro-
gram so oblikovali KD God-
ba Blanški vinogradniki pod 
vodstvom dirigentke Patri-
cije Župevc, učenke in učen-
ci blanške osnovne šole pod 
mentorstvom Majde Stopar 
in Mateje Strnad, Ljudske pev-
ke Blanca, ki delujejo v okviru 
KUD France Prešeren, ter KUD 
Poklek s hudomušnim skečem, 
s katerim so zavrteli čas v pri-
hodnost. Predstavili so se kot 

druščina upokojenk in upoko-
jencev, ki na avtobusnem po-
stajališču čaka na avtobus, da 
jih bo odpeljal na 50. Noč Mod-
rijanov v letu 2059. Seveda so s 
svojimi dialogi privabili nasme-
he na obraze obiskovalk in obi-
skovalcev, prireditve, ki sta jo 
povezovala Domen Mirt in Ta-
nja Urek. Za dobro razpolože-
nje so po zaključeni slovesno-
sti skrbeli člani zasedbe Jarica. 
 Smilja Radi

Prejemniki krajevnih priznanj s predsednikom KS Blanca in 
sevniškim županom

Splav je nastal kot eden od rezul-
tatov operacije Oživimo savske 
zgodbe, ki je bila sofinancirana 
s sredstvi Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR). V pro-
jektu smo svoje moči združili 
Kulturno turistični rekreacijski 
center Radeče, Občina Radeče 
in Posavski muzej Brežice, skup
na vrednost projekta pa je zna-
šala 169.451,38 €. Projekt Oživi-

mo savske zgodbe smo izvajali v 
treh fazah in ga letos tudi uspeš-
no zaključili. 

S partnerji, ki smo prepozna-
li priložnosti neizkoriščenih po-
tencialov reke Save in njenih 
pritokov, smo želeli s projektom 
doseči, da splavarjenje z vsemi 
historičnimi podlagami, moder-
nimi pristopi in povezovanjem 
z ostalimi ponudniki postane 
eden ključnih nosilcev in pro-
motorjev turizma na destinaci-
ji Čatež in Posavje. Za cilj smo si 
postavili tudi aktivacijo ponudni-
kov, povečanje dostopnosti zna-
nja za ponudnike, povezovanje 
tradicije in dediščine z mehkimi 
oblikami turizma ter aktivacijo 
tihih znanj lokalnega prebival-

Od oživljanja savskih zgodb do plavajočega 
splavarskega muzeja in gourmet splavarjenja
Splavarjenje ima v Radečah več kot 500-letno zgodovino in danes imamo v Radečah že četrti registrirani turistični 
splav, ki so ga izdelale spretne roke splavarske ekipe pod vodstvom Braneta Kerenčiča in KTRC Radeče. 

stva za razvoj novih produktov s 
pomočjo študijskih krožkov.

Izjemno dodano vrednost pro-
jekta predstavlja nakup splavar-
ske zbirke s strani Občine Ra-
deče. Četudi zanjo še nimamo 
ustreznega prostora, je bilo zbi-
ranje artefaktov, povezanih s 
splavarjenjem, nujno, če želi-
mo ohraniti lokalno splavarsko 

tradicijo za zanamce. Še kako 
prav pa nam je prišla zbirka v 
času epidemije, ko nam je kljub 
zahtevnim okoliščinam uspelo 
vzpostaviti Plavajoči splavarski 
muzej, s pomočjo katerega smo 
lahko približali tradicijo splavar-
jenja na reki Savi obiskovalcem 
Radeč.

Ključno vlogo je v projektu od-
igral tudi Posavski muzej Bre-
žice, ki je z izdelal Elaborat za 
vzpostavitev splavarske zbirke 
ter Elaborat za vpis splavarje-
nja v register nesnovne dedišči-
ne. Na ta način je partner v pro-
jektu prispeval ključne vsebine 
za ustrezno umestitev splavarje-
nja in drugih gospodarskih de-
javnosti na reki Savi v atraktivna 

doživetja. Uspešno je bilo zbra-
no znanje vtkano v katalog »Po 
Savi, ob Savi in na Savi v Posav-
ju«, našim obiskovalcem pa bo v 
veliko pomoč tudi spletna apli-
kacija. V veliki meri so bili v okvi-
ru muzejskih uric v projektne ak-
tivnosti vključeni tudi najmlajši. 
Najvidnejši rezultat projekta pa 
je zagotovo novozgrajeni splav. 
Z njim smo v povezavi še z ne-
katerimi posavskimi ponudni-
ki krenili v smeri razvijanja 5* 
doživetja in povečevanja vid-
nosti destinacije. Eden od uspe-
šnih tovrstnih poskusov je bil 
zaključni regijski gourmet do-
godek. Z razvajanjem borbon-
čic hrvaških in italijanskih novi-
narjev, blogerjev ter vlogerjev 
smo pričeli v Posavskem muze-
ju Brežice, nadaljevali v Kleti Kr-
ško in nadaljevali na Gradu Sev-
nica. Za uvod v potepanje po 
Radečah je v Učilnici na pros-
tem poskrbela Gostilna Strnad, 
na splavu pa smo odlično uspeli 
povezati kulinarične mojstrovi-
ne kuharskega chefa Roka Mar-
tinčiča z vrhunskimi posavskimi 
vini, ki jih je prezentiral somme-
lier Rok Petančič. Piko na i sta 

gour met splavarjenju dodali iz-
jemna vokalistka Nuška Draš-
ček ter pianistka Nina Mole. 
Društvo kmečkih žena Arnika je 
poskrbelo za slastno preseneče-
nje s poprtnikom in na tleh pe-
čeno potico pri Jakčevih borov-
cih, v splavarskem pristanu pa 
je za okušanje posavskih dob-
rot poskrbelo še Gostišče Flosar. 

V duhu tradicije delovanja KTRC 
Radeče smo turizem povezali 
tudi z vseživljenjskim učenjem 
in tako po principu »od spodaj 
navzgor« s pomočjo študijskih 
krožkov razvijali in udejanja-
li inovativne zgodbe. Povezova-
nje tradicije z mehkimi oblika-
mi turizma je namreč ključno, 
vendar pa ne povsem prepros-
to. Tudi zato smo skozi aktivnosti 
operacije velik poudarek name-
nili opolnomočenju lokalnih tu-
rističnih ponudnikov, ki se bodo 
skozi nove integralne produkte 
lahko tesneje povezali s turistič-
nim gospodarstvom, turističnimi 
tokovi in drugimi gospodarskimi 
sektorji. Z vzpostavitvijo regijske 
partnerske mreže ponudnikov in 
številnimi delavnicami smo raz-

vijali tudi nove inovativnokrea-
tivne ideje na področju turizma, 
marketinško opolnomočili po-
nudnike, izboljšali izkustvo gos-
ta pred prihodom na destinacijo 
in razvijali atraktivne doživljaj-
ske produkte. 

S projektom »Savske zgodbe« 
smo tako osvetlili potenciale 

reke Save in njenih pritokov sko-
zi tradicionalni promet, gospo-
darske dejavnosti (čolnarstvo, 
splavarstvo, brodarstvo, vlaču-
ganje, kavsanje) ter tradicional-
ne gospodarske povezave, zato 
se na tem mestu iskreno zahva-
ljujemo vsem, ki ste kakor koli 
prispevali k uspešni realizaciji 
projekta.

Obvestilo JP Komunala Radeče
Uporabnike javnih vodovodov vabimo, da lahko mesečno sporo-
čate stanje vodomera:

telefon: 03/5680246
SMS sporočilo: 031/753301
epošta: ursa.gucek@komunala-radece.si

Vaša poraba vode bo obračunana po dejanski mesečni porabi in 
ne po pavšalu. Tako boste imeli redni pregled nad porabo vode, 
izognili se boste poračunom porabljene vode, hkrati pa boste lah-
ko sami hitro ugotovili prekomerno rabo pitne vode in temu ustre-
zno hitro ukrepali.
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www.teb.si

Ponujamo delo terenskega anketarja 
(s. p./podjemna pogodba).

Zadolžitve anketarja (m/ž) vključujejo zbiranje podatkov pri 
gospodinjstvih, spoštovanje rokov in usposabljanje. Za izvajanje 
anke�ranja sta nujna lastno prevozno sredstvo in vozniški izpit.

Prijave sprejemamo na anketni-studio.surs@gov.si.

www.stat.si

Statistični urad Republike Slovenije kot glavni izvajalec dela na področju 
državne statistike k sodelovanju vabi posameznike, ki jih veseli delo z 
ljudmi, so komunikativni, vestni in organizirani.

V spomin na žrtve je delegaci-
ja pred pričetkom slavnostne 
seje pri centralnem spomeni-
ku v Pišecah tudi položila ve-
nec. Navkljub drugačnosti so 
tudi letos praznovali krajev-
ni praznik, odmevnejšo pri-
reditev so pripravili člani Vi-
nogradniškega društva Pišece 
že nekaj dni prej, nekaj prire-
ditev se je odvilo tudi v nas-
lednjih dneh. Predsednik sve-
ta KS Pišece Peter Skrivalnik 
je v nagovoru orisal zgodovi-
no kraja in dosedanje delo. Iz-
postavil je, da so se svetli tre-
nutki za KS Pišece začeli po 
osamosvojitvi. Največjo pri-
dobitev v KS so dobili v letu 
2002, ko so svečano odprli OŠ 
Maksa Pleteršnika. Pri gradnji 
šole so sodelovali tudi krajan-
ke in krajani s samoprispev-
kom. Zgradili so tudi nov ga-
silski dom pri večnamenskem 
domu. Na področju infrastruk-
ture je bila velika pridobitev za 
te kraje vodovod, ki je povezal 
vsa gospodinjstva v KS, moder-
nizirali so lepo število krajev-
nih cest, obnovila se je lokalna 
cesta Globoko–Pišece, pred-
vsem pa so dobili pločnik, jav-
no razsvetljavo itd., je naštel 
Skrivalnik. »Letošnji proračun 
Občine Brežice, lahko trdim, 
da je zelo naklonjen naši kra-

Na prostoru pred gostilno Ka-
lin so se najprej predstavili lo-
kalni ponudniki, tudi Društvo 
vinogradnikov Dolina – Jeseni-
ce, katerega mladi član je zai-
gral na harmoniko, člani Mo-
škega pevskega zbora Slavček 
pa so poskrbeli še za nekaj 
slovenske pesmi. To je zago-
tovo privabilo sosede s hrva-
ške strani, ki so lahko brez te-
žav prešli slovensko-hrvaško 
mejo – in obratno, saj je bil ta 
dan za nekaj ur izjemoma od-

V Pišece bo prišel zobozdravnik
PIŠECE – 6. junija, na predvečer praznika KS Pišece, so v pišeškem večnamenskem domu s slavnostno sejo 
sveta KS Pišece obeležili krajevni praznik, ki ga praznujejo v spomin na 7. julij 1944, ko je prvi bataljon 
Kozjanskega odreda prvič začasno osvobodil Pišece.

jevni skupnosti. Nadaljuje se 
obnova večnamenskega doma. 
V lanskem letu smo vanj prese-
lili pisarno KS. Obnovila se je 
zobozdravstvena ambulanta, 
v naslednjih dneh pričakuje-
mo še zobozdravstveni stol in 
odprtje ambulante še pred pri-
četkom novega šolskega leta,« 
je razložil in še omenil, da se 
nadaljuje tudi obnova dvora-
ne, tako so prestavili in zgra-
dili tudi že nov oder, v avgu-
stu pričakujejo še nove zavese 
za oder, montažo video napra-
ve s filmskim platnom, odrsko 
razsvetljavo in ozvočenje dvo-
rane. Skrivalnik je naštel še 
dokončanje ureditve vhoda na 
staro pokopališče, postopek za 
nakup zemljišča za nove par-

kirne prostore pri pokopališču 
in obnovo ceste v dolžini 300 
metrov v Zgornjem Podgorju, 
dela naj bi se končala konec 
tega meseca. Predsednik pi-
šeške KS je na koncu izposta-
vil tudi dobro sodelovanje s 
krajevnimi društvi, šolo in žu-
pnijskim uradom Pišece.

Levec: Lahko ste izjemno 
ponosni

Spregovoril je tudi predsednik 
Združenja borcev za vrednote 
NOB Brežice Stane Preskar, 
ki je poudaril, da je treba ob 
takšnih dogodkih spomniti na 
zgodovino. »Spomniti se mo-
ramo na svetle trenutke slo-
venske zgodovine, na tiste 

drage ljudi, ki so to zgodovi-
no ustvarjali, pa ne samo tiste, 
ki so jo ustvarjali med letoma 
1941 in 1945,« je dejal in nave-
del, da je letos 80 let od »vstaje 
slovenskega naroda proti tak-
rat največji vojaški sili, kar je je 
civilizacija premogla«. V ime-
nu Občine Brežice je zbrane 
nagovorila podžupanja Mila 
Levec, ki je izpostavila, da 
je cilj občine bil in je zagoto-
viti enako kvaliteto življenja 
vsem občanom ter poskrbe-
ti za enakomeren razvoj vseh 
krajev v občini. »V vaši KS ste 
lahko izjemno ponosni na šte-
vilna društva in posameznike, 
ki ustvarjate pogoje za druže-
nje, povezovanje, posvečate 
svoj prosti čas ter nemalo kdaj 
tudi materialna sredstva zavo-
ljo dobrega počutja in kakovo-
stnega življenja vaših krajanov 
in širše,« je poudarila in doda-
la, da bo občina tudi v prihod-
nje skrbela, da bo za delovanje 
KS Pišece zagotovljena ustre-
zna podpora v obliki sredstev 
ali razpisov. Priznanj ob pra-
zniku KS Pišece letos niso po-
delili. Kulturni del programa 
sta oblikovala Blaž Plevnik 
na harmoniki in Ivana Lesin-
šek na violini, povezovala pa 
ga je Ivica Sotelšek.
 Rok Retelj

Del navzočih na slavnostni seji

Utrdili dobre meddržavne odnose
OBREŽJE, BREGANA – Na prvi julijski dan je bilo po lanskem zatišju, ko zaradi epidemije ni smelo biti dru-
ženja, spet živahno na Obrežju pri gostilni Kalin in kasneje na hrvaški strani v Bregani pri nekdanji tovarni 
Šavrić. Potekalo je namreč tradicionalno Srečanje pri Kalinu ob osmi obletnici vstopa Hrvaške v EU.

prt začasni mejni prehod pre-
ko mostu pri Kalinu. Nato so se 
slovensko-hrvaški prijatelji, ki 
so še enkrat več dokazali, da 
je meja zanje samo na papirju, 
skupaj sprehodili do prostora 
pred nekdanjo tovarno Šavrić 
v Bregani, kjer se je druženje 
prebivalcev občine Brežice in 
mesta Samobor, ki sta bila tudi 
pokrovitelja programa, nada-
ljevalo z glasbo hrvaškega Pa-
norama benda, kot gostje pre-
senečenja pa so nastopili trije 
Posavci Ivan in Jure Urek ter 
Andrej Pinterič, ki so si nade-
li zanimivo ime Alpen Jazzyle.

Povezovalka programa je iz-
postavila, da je bila Bregana 
vedno kraj srečevanj sloven-
skih in hrvaških državljanov in 
tako je tudi danes, ko se že zad-
njih osem let na 1. julija srečajo 
prebivalci z obeh strani sloven-
sko-hrvaške meje ter na ta na-
čin še bolj utrdijo svoje sodelo-
vanje in prijateljstvo. Meja pri 
Kalinu je namreč že od nekdaj 
združevala ljudi ne glede na po-
litiko in njene omejitve. Zbrane 
Slovence in Hrvate sta nagovo-
rila podžupan Občine Brežice 
Jure Pezdirc in namestnik žu-
panje mesta Samobor Petar 
Burić. Pezdirc je navedel, da je 
na tem srečanju že peto leto in 
da mu je lani nekaj manjkalo, 

ker zaradi covida ni bilo sreča-
nja, zato je še toliko bolj vesel, 
da so se letos spet lahko prija-
teljsko srečali in družili. »Pred 
tremi leti sem vam čestital za 
odličen uspeh, ki ste ga doseg-
li na svetovnem prvenstvu, le-
tos na evropskem sicer niste 
bili tako uspešni, a bili ste zra-
ven, medtem ko Slovenije spet 
ni bilo. Ko Slovenije ni, navija-
mo za Hrvaško, saj ste naši so-
sedje, najbližji in najboljši, in to 
nas res veseli,« je dejal in do-
dal, da že vsa ta leta ugotavlja-
jo, da je sodelovanje odlično. 
Po Pezdirčevih besedah je pol-
letno predsedovanje Slovenije 
Svetu EU, ki se je začelo ravno 
na ta dan, tudi priložnost, da 
se schengenska meja končno 

enkrat umakne čim nižje in se 
tako zbriše meja med Brežica-
mi, Samoborjem in Bregano, 
da bo to območje po njegovem 
postalo kot eno in se bodo tu-
kajšnji prebivalci lahko brez te-
žav družili. Burić je spomnil, da 
veliko ljudi z obeh strani meje 
dela bodisi na Hrvaškem bodi-
si v Sloveniji, in verjame, da bo 
tako tudi še naprej.  

Srečanje, katerega organizator-
ji so bili KUD Licitar Bregana, 
KS Jesenice na Dolenjskem in 
TD Jesenice na Dolenjskem, se 
je nadaljevalo v prijeten večer, 
poskrbljeno je bilo tudi za po-
gostitev.

 Rok Retelj

Jure Pezdirc in Petar Burić sta okrepila dobro meddržavno 
sodelovanje.

GUNTE – Najkasneje do 14. oktobra letos mora izvajalec del, 
podjetje Gradnje iz Dolenjega Boštanja, po sklenjeni pogod-
bi z Direkcijo RS za infrastrukturo dokončati dela na rekon-
strukciji križišča na državni cesti na Guntah, kjer se stekajo 
cestni kraki iz smeri Krškega, Brestanice in Sevnice. 

Po podatkih Direkcije RS za ceste dnevno prevozi navedeno križi-
šče v povprečju več kot 18.300 vozil na dan, pri čemer sta najbolj 
obremenjena krak glavne ceste Krško–Brestanica s povprečno 
okoli 8.100 vozili na dan ter krak regionalne ceste Senovo–Bre-
stanica s prek 5.500 vozili na dan. Čeprav je hitrost na glavni 
cesti na tem odseku omejena na 70 km/h, vozila obstoječe kri-
žišče prevozijo z 10 do 30 km/h višjo hitrostjo od dovoljene.  
Zato naj bi bila s preureditvijo križišča v krožišče odpravljena še 
ena kritična točka v prometu, saj bo v bodočem krožišču hitrost 
omejena na 40 km/h, zaradi česar bodo vozniki na tem odseku 
državne ceste Krško-Sevnica (in obratno) vozili z zmanjšano hit-
rostjo, predvsem pa bo varnejše vključevanje na navedeno cesto 
s podrejene regionalne ceste v/iz smeri Brestanice in uvoz/izvoz 
s/na parkirišče Gostišča Pečnik v neposredni bližini navedenega 
križišča. Toliko bolj, ker bo po novi prometni ureditvi prečkanje 
cestišča z vozili, to je zavijanje levo na parkirišče z glavne ces-
te iz smeri Sevnice prepovedano, temveč bo moral udeleženec v 
prometu opraviti obvoz po krožišču in uvoziti na parkirišče gos-
tišča iz smeri Krškega.
Do sedaj je izvajalec del rekonstrukcijo ceste izvajal pod prome-
tom s prilagajanjem voznih pasov, od danes, 15. julija, do 31. av-
gusta pa bo promet na tem odseku urejen izmenično enosmer-
no s semaforji, ob prometnih konicah bo občasno usmerjen tudi 
ročno.
Pogodbena vrednost del pri preurejanju križišča na Guntah v 
krožišče znaša dobrih 379.000 evrov. 
 B. Mavsar

V Guntah urejajo krožišče

V preteklem tednu je bila narejena že prva polovica oboka 
bodočega krožišča.
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EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

Na državno tekmovanje, ki je 
bilo zaradi epidemije z lan-
skega prestavljeno na letošnje 
leto, so se uvrstili z občinske-
ga in regijskega nivoja. Treni-
rali so tri- do štirikrat na te-
den, je povedala predsednica 
sveta KS Veliki Podlog Karo-
lina Cizerle, ki je povezova-
la sprejem, tudi epidemija in 
z njo povezani ukrepi jih niso 
ustavili. »Tako so se tekmoval-
ci z mentorji in pomočniki na 

tekmovanje odpravili sprošče-
no in brez večjih pričakovanj, 
ampak v sebi so verjeli in gle-
de na vloženo delo upali, da 
jim lahko uspe dober rezul-
tat, če bodo dali vse od sebe,« 
je povedala. Najprej so jim na 
komisiji A pregledali opremo 
in izkaznice, nato so dobro op-
ravili vajo z vedrovko, na vaji 
razvrščanja se jim je na koncu 

Podloški podmladek zablestel
VELIKI PODLOG – Na dan državnosti, ki v Velikem Podlogu običajno praznujejo krajevni praznik, so letos 
pripravili sprejem za pionirsko ekipo tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva, ki je na državnem 
tekmovanju v gasilsko-športnih disciplinah 5. junija v Celju osvojila 2. mesto. 

pripetila manjša napaka, šta-
fete pa so se lotili previdno, da 
ne bi naredili kakšne napake in 
na koncu se je zanje razpletlo 
sanjsko – prevzeli so vodstvo 
in do konca tekmovanja jih je 
prehitela le ekipa PGD Dvor pri 
Žužemberku. Barve PGD Veliki 
Podlog so zastopali Žan Luka 
Banič, Jan in Blaž Urbanč, Ur-
ban Žičkar, Teodor in Luci-
jan Žibert, Svit Lazar, Lenart 
Zabret, Tim in Maj Blatnik 

ter Anej Kerin, zaradi presta-
vitve tekmovanja pa so bili le-
tos za tekmovanje prestari Iva-
na Žičkar, Jaka Koretič, Luka 
Avguštin in Leo Dvorančič, ki 
so pomagali pri uvrstitvi na dr-
žavno raven. Njihovi mentor-
ji so bili Klemen Zabret, Sta-
ne Baznik, Bogdan Muška in 
Matej Kovačevič.

Nadebudnim gasilcem, ki so 
potrdili, da v podloškem gasil-
skem društvo že vrsto let pri-
zadevno in uspešno delajo s 
podmladkom, so starejši kole-
gi pripravili sprejem z vodnimi 
slavoloki, nato pa je sledil kraj-
ši program, v okviru katerega 
so njim in njihovim mentor-
jem čestitali regijski poveljnik 
za Posavje Gašper Janežič, po-
veljnik GZ Krško Borut Arh in 
predsednik društva Tomaž 
Koretič ter se zahvalili tako 
staršem, ki otroke podpirajo 
pri gasilstvu, in mentorjem, ki 
skrbijo za njihov napredek. Ja-
nežič je mlade imenoval »dr-
žavni podprvaki – v mojem 
srcu junaki« in izpostavil pod-
loško društvo kot edino v Po-
savju, ki v zadnjih letih na dr-
žavnih tekmovanjih dosega 
vrhunske rezultate, saj so nji-
hove pionirke že leta 2016 

dosegle 3. mesto. Tudi Arh je 
poudaril, da v Velikem Podlogu 
res dobro skrbijo za svoj pod-
mladek: »Če vas peljemo na re-
gijsko tekmovanje, je en avto-
bus že skoraj premalo za vas, 
toliko vas je.« Koretič je dejal, 
da je uspeh pionirjev dokaz za 
to, kaj vse lahko naredijo v nji-
hovem društvu.

Za glasbene točke so poskrbe-
li kar člani ekipe Ivana Žičkar 
na saksofonu, Lenart Zabret na 
rogu, Urban Žičkar na pozavni 
in Lucijan Žibert na harmoniki. 
Tako tekmovalci kot mentorji 
so bili deležni praktičnih daril, 
ki sta jih prispevala krajevna 
skupnost in društvo, zbranim 
na sprejemu so prikazali vajo z 
vedrovko, na koncu pa so se vsi 
skupaj posladkali s torto, dari-
lom Gasilske zveze Krško. 
 Peter Pavlovič

Člani pionirske ekipe PGD Veliki Podlog z mentorji in gosti 
na sprejemu

Prikaz vaje z vedrovko

RAKA – Turistično društvo Lovrenc Raka je v sodelovanju z upo-
kojenci, gasilci, lovci, konjerejci in vinogradniki na praznični pe-
tek, 25. junija, pripravilo tradicionalno košnjo župnijske parcele 
oz. brega Cavsar. Kot je dejal predsednik društva Alojz Kerin, so 
po letu premora oz. okrnjenem druženju letos zelo veseli, da se je 
košnje udeležilo precej večje število ljudi kot lani – okoli 30 kos-
cev, deset grabljic in muzikantje. Seveda so sodelovale tudi ku-
harice in kuharji, ki so pripravili jutranjo malico (fruštek) in na 
koncu še kosilo (likof), tako je bilo skupaj več kot 50 udeležen-
cev. Tradicionalni fruštek so tako kot vsako leto postregli na vozu 
(platonarju), raški župnik pa je poskrbel za 'razkužilo'. Podelili 
so tudi simbolična priznanja ali darila najstarejšemu (Zdravko 
Žibert) in najmlajšemu koscu (Aleš Oberč) ter gostujočim kos-
cem iz sosednjih krajevnih skupnosti in izpod Bohorja, ki jim ra-
ško društvo vrne pomoč pri košnji. Košnjo so s petjem popestrili 
raški Koledniki, na violino je zaigrala Kaja Majhenček. 
 A. Hruševar

Letos jih je spet kosilo več

Župnijski hrib Cavsar vsako leto pokosijo ročno.

20. junija so pred cerkvijo sv. 
Janeza Krstnika na Drnovem 
v sodelovanju s Slovenskim 
združenjem rejcev konj pasme 
posavec pripravili tradicional-
ni, že 22. blagoslov konj. Rej-
ci so svoje konje in kočije pri-
peljali od blizu in daleč, saj je 
bil dan lep in primeren za ježo 
in vožnjo kočij. Žegnanja so se 
udeležili tudi člani Bohorske 
konjenice. S tem dogodkom 
se ohranja tradicija in pomen 
reje konjev, s pomočjo kate-
rih so včasih obdelovali žitna 
in druga polja, o čemer govo-
ri tudi simbol v znaku krajev-
ne skupnosti. V luči sproščanja 
ukrepov se je na trgu na Drno-
vem zbralo lepo število konjev 
in obiskovalcev, konje pa je bla-
goslovil leskovški župnik Lud-
vik Žagar, ki je živalim in la-
stnikom zaželel veliko zdravja 
in moči. 

26. junija je Športno društvo 
Mrtvice organiziralo nogome-
tni turnir štirih vasi z ravni-
ce Krškega polja. Odziv vašča-
nov je bil odličen, na travnatem 
igrišču Borovna na Mrtvicah se 
je zvrstilo enajst tekem. V sta-
rostni skupini do 15 let je zma-
gala ekipa Drnovega. Med člani 

Praznični tedni na Krškem polju
DRNOVO – Z vrsto družabnih in športnih prireditev so v minulih tednih obeležili krajevni praznik (24. ju-
nij, god Janeza Krstnika, zavetnika cerkve na Drnovem) v krajevni skupnosti Krško polje, ki vključuje vasi 
Drnovo, Brege, Mrtvice in Vihre.

do 35. leta sta o zmagovalcu po 
izenačeni tekmi s streljanjem 
sedemmetrovk odločili ekipi 
Mrtvic in Drnovega, slavila pa 
je slednja. Pred dvema letoma 
so se zbrale tudi tri ekipe vete-
ranov, vendar letos zaradi po-
škodb in dopustov nogometa-
šev tekem niso mogli izvesti. 
Po odigranih tekmah so se čla-
ni sveta KS Krško polje skupaj 
s predsednikom Petrom Rači-
čem prijetno podružili in tako 
zaključili športno obarvan dan.

Naslednjega dne, 27. junija, je 
v okviru krajevnega praznika 
potekalo tradicionalno rekre-
ativno kolesarjenje, ki ga or-

ganizirajo že več kot deset let. 
Kolesarili so po dveh trasah: 
krajša je bila dolga 27 km in 
je bila primerna tudi za otro-
ke nad 7 let, daljša je bila dolga 
46 km in bolj zahtevna. Na turo 
so se odpravile tako cele druži-
ne kot kolesarski navdušenci. 
Najmlajši kolesar je štel le šti-
ri leta. Obe trasi sta se združi-
li na Skopicah, tako da se je več 
kot 100 kolesarjev družno za-
peljalo do cilja na Drnovem. Za 
varnost sta skrbeli dve gasil-
ski vozili, ki sta kolesarje oskr-
bovali tudi s hladno pijačo. Ob 
koncu so se kolesarji družili v 
senci ob igrišču na Drnovem. 
S tem dogodkom se prebivalce 

spodbuja k aktivnemu življenj-
skemu slogu v vseh starostnih 
skupinah. 

Krajevno praznovanje so 
zaključili na prvo julijsko nede-
ljo s tradicionalnim žegnanjem 
pri cerkvi sv. Urha na Vihrah.

P. Pavlovič/vir: KS Krško polje

Prazničnega kolesarjenja se je udeležilo več kot 100 kolesarjev 
vseh generacij.

Svetovalec za poslovne rešitve (m/ž)

V Hermes d.o.o zaradi ras� in uvajanja novih programskih 
rešitev, iščemo mo�virane sodelavce pripravljene na učenje in 
delo s strankami.

Kaj pričakujemo? 
• znanja s področja poslovne informa�ke (ERP),
• razumevanje poslovnih procesov,
• vsaj VI. stopnjo izobrazbe,
• ak�vno znanje angleškega jezika.
Predvsem pa samoiniciativnost in komunikativnost, željo po 
pridobivanju novih znanj, ter pozitiven odnos do dela in 
okolice.

Ponujamo:
• sodelovanje s strokovnjaki iz različnih IT področij,
• priložnost za osebno rast,
• stalen s�k z novimi tehnologijami in rešitvami, 
• delo v uspešnem in dinaamičnem IT-podjetju,
• krea�vno, s�mula�vno in sproščeno okolje.

Več informacij in možnost oddaje vloge na

www.hbs.si/jobs
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Lesena skulptura ob 135-letnici
SEVNICA – V letošnjem letu 
najstarejše sevniško pod-
jetje praznuje 135 let obsto-
ja in 75 let blagovne znamke 
Kopitarna, zato so pred to-
varniško prodajalno posta-
vili zanimivo leseno skulp-
turo, ki ponazarja material, 
iz katerega vse od obstoja iz-
delujejo lesena kopita za če-
vlje.

Leseno skulpturo je iz odpa-
dnega lesa ročno oblikoval do-
mačin in zaposlen v podjetju 
Božo Senica, ki je tudi avtor 
lesene »cokle« na enem izmed 
sevniških krožišč. Spodnji del 
je iz grče javorja, ki je obdela-
na tako, da se prikaže obletnica 
obstoja podjetja. Na zgornjem 
delu so povezana v velik cvet 
lesena kopita iz bukve in gab-
ra, ki so glavni proizvod podje-
tja. »Skulptura predstavlja so-
delovanje in povezovanje, da v 
naravi ni nič odveč, da je mo-
goče vse uporabiti za nadalj-
njo predelavo ali obdelavo,« je 
povedal ustvarjalec ob odpr-
tju, na katerem je bil tudi zna-
ni radijski voditelj Tony Car-
ter, ki že dobra tri desetletja 
hodi naokoli obut v cokle Kopi-
tarne Sevnica v vseh letnih ča-
sih, zato mu je direktor podje-
tja Andrej Mesar podaril nove 
cokle, ki se jih je gost močno 
razveselil in jih takoj obul.

Za gradnjo tovarne, ki letos 
obeležuje častitljiv 135 let, 

se je odločila nemška druži-
na Winkler, saj je bilo v oko-
lici mnogo z bukvijo bogatih 
gozdov, kajti bukov les je os-
nova za izdelavo kopit. Po od-
kupu mlina, ki je bil v lasti 
Antona Smrekarja, so novi la-
stniki spremenili objekt v to-
varniško poslopje in v njem 
1. oktobra 1886 izdelali prvo 
čevljarsko kopito. Podjetje se 
je skozi desetletja postopoma 
širilo ter razvijalo. Leta 1944 
so nemški lastniki, ob napadu 
partizanov na tovarno, zapus-
tili Slovenijo. Po drugi svetov-
ni vojni je tovarna prešla v dr-
žavno last in ponovno pričela 
obratovati. Z odločbo o usta-
novitvi podjetja, ki ima datum 
31. 10. 1946 je tovarna dobi-
la ime Kopitarna Sevnica in 
to ime s ponosom nosi že 75 
let. Danes je podjetje delni-
ška družba v večinski sloven-

ski lasti in nudi zaposlitev 141 
osebam v vseh poslovnih eno-
tah (del podjetja so tudi trgo-
vine), ohranja tradicijo izde-
lovanja svojega osnovnega 
proizvoda – kopita kot orod-
ja za izdelavo modne in ana-
tomske obutve, napenjačev in 
raztezačev za obutev ter lese-
ne podplate. »Lansko leto smo 
zaključili s 50 tisoč evri izgu-
be, ker je bilo koronsko leto. 
Izgubo smo pokrili z dobič-
kom iz preteklih let in letos že 
poslujemo pozitivno,« pove 
direktor in doda, da so de-
lovna mesta do letošnjega ja-
nuarja ohranjali predvsem s 
pomočjo protikoronskih ukre-
pov. Del njihov načrtov je in-
vestiranje v dva nova stroja 
– z enim bodo v celoti obde-
lali kopito, z drugim pa lese-
ne podplate. 
 Smilja Radi

Del kolektiva najstarejšega sevniškega podjetja ob novi leseni 
skulpturi z radijskim voditeljem, ki je vedno obut v cokle. 

Prireditev, ki se od leta 2010 
dalje vsako drugo do tretje 
leto zvrsti na kmetiji Žaren, je 
bila sicer načrtovana že v mi-
nulem poletju, a so jo bili pri-
morani zaradi ukrepov proti 
epidemiji odpovedati. Da bi se 
letos izognili množičnim sre-
čevanjem obiskovalcev, saj se 
ti v večjem številu pripeljejo v 
Nemško vas tako iz bližnjih kot 
oddaljenih krajev, so strokov-
na predavanja in demonstra-
cijo delovanja kmetijske me-
hanizacije izvedli skozi dan v 
dveh terminih, je za naš časo-
pis povedal gostitelj in nosi-
lec dejavnosti Jernej Žaren, 
ki dan tehnike organizira v so-
delovanju s Kmetijsko gozdar-

Poudarek so dali obdelavi tal
NEMŠKA VAS – Na kmetiji Žaren je 3. julija že petič potekal Dan tehnike, namenjen predstavitvi in de-
monstraciji najsodobnejše kmetijske tehnike in fitofarmacevtskih sredstev za nego in varstvo vinogradniš-
kih nasadov. Letos so ga tematsko posvetili okolju prijazni pridelavi grozdja.

skim zavodom Novo mesto, z 
namenom prikaza delovan-

ja kmetijskih strojev in pripo-
močkov pa odstopi tudi svoje 
obdelovalne površine: »Da bi 
tako obstoječe kot nove prak-
se, najsodobnejšo kmetijsko 
tehniko za nego in varstvo vi-
nogradov in tudi fitofarmace-
vtska sredstva predstavili na 
enem mestu in čim bližje zain-
teresiranim pridelovalcem.« 
Glede na to, da v Sloveniji že od 
oktobra 2019 velja prepoved 
uporabe glifosata na javnih po-
vršinah, saj naj bi bila uporaba 
tega herbicida za zatiranje ple-
veli postopoma ukinjena tudi 
na sadjarskih in vinogradniš-
kih površinah, so na tokratni 
prireditvi poseben poudarek 
dali tudi obdelavi tal. Žaren si-

cer meni, da se bo uporabi gli-
fosata v vinogradništvu v celo-
ti težko izogniti, zato bo treba 
najti alternativno pot s kombi-
niranjem rahle talne, mehan-
ske pa tudi kemijske obdelave 
plevela na način, da bo kemij-
ska obdelava vzdržna tako za 
nasade kot za ravnovesje v na-
ravi in okolje nasploh. 

Ob predstavitvah najsodob-
nejše obdelovalne kmetijske 
mehanizacije so letos dali še 
poseben poudarek negi tal v 
vrstnem in medvrstnem pro-
storu, gnojenju in izvajanju 
zelenih del pri vinski trti, og-
ledu simulacije zmanjševan-
ja zanašanja škropilnega obla-
ka, beseda pa je med drugim 
tekla tudi o pomenu čiščen-
ja rezervoarjev na škropilni-
cah oz. pršilnikih in aktualnih 
tehnoloških navodilih. V uvo-
du prireditve sta zbranim raz-
stavljavcem in obiskovalcem 
o pomenu prireditve in leto-
šnjih poudarkih na njej poleg 
domačina Žarna ter specialista 
za kmetijsko tehniko in sadjar-
stvo na KGZ Novo mesto Mar-
tina Mavsarja spregovorila 
tudi direktor zavoda Damijan 
Vrtin in podžupan Občine Kr-
ško Vlado Grahovac. 

 Bojana Mavsar
Jernej Žaren in Martin Mavsar dan tehnike pripravljata že 
od leta 2010.

Razstavljavci kmetijskih strojev omogočajo tudi praktičen 
prikaz delovanja.

BREZINA – V podjetju TPV 
Automotive veliko vlaga-
jo tudi v razvoj zaposlenih, 
ki jim omogočajo celovit 
karierni razvoj s pomočjo 
razvoja ključnih strokovnih 
in vedenjskih kompetenc ter 
ciljno usmerjenega nabora 
izobraževanj. Kot pravijo v 
podjetju, razvijajo ambicioz-
ne in pripadne zaposlene ter 
vodje, ki vodijo z zgledom.

Dva izmed zaposlenih, ki pri-
hajata iz Posavja, sta predsta-
vila svojo delovno izkušnjo v 
podjetju TPV Automotive. An-
ton Petrič, direktor sektorja 
za skupne zadeve, je v podjetju 
zaposlen že 24 let. Svojo kari-

ero je začel kot konstrukter na 
programu lahkih tovornih pri-
kolic, ki so se takrat proizvajale 
še v Brežicah, nato pa nekaj let 
tudi operativno vodil proizvo-
dnjo. Nato je nekaj let delal kot 
vodja projektov, kar mu je dalo 
izkušnjo sodelovanja z različni-
mi timi v mednarodnem oko-

lju. Dobrih pet let je delal kot 
direktor tovarne v Brežicah, 
od takrat naprej pa se ukvarja 
s sistemskimi zadevami. »Delo 
v podjetju, kot je TPV Automo-
tive d.o.o., ki je vpeto v medna-
rodno avtomobilsko industrijo, 
je predvsem zelo dinamično,« 
pojasnjuje Petrič in omeni, da 
se v avtomobilski industriji do-
gajajo velike spremembe, ki so 
usmerjene predvsem v traj-
nostni razvoj in ohranjanje za 
življenje primernega okolja. 
»Ponosni smo predvsem na 
dejstvo, da smo uspeli postati 
direktni dobavitelj proizvajal-
cem premijskih avtomobilov, 
kot sta BMW in Volvo,« poudar-
ja. Ko pomisli na prehojeno pot 
v podjetju, Petrič ugotavlja, da 
je imel priložnost skozi lastno 
delo spoznati, kako pomembno 
je, da vsi procesi, ki se odvijajo 
v podjetju, delujejo medseboj-
no čim bolj usklajeno.

Raziskovalec Boris Menič je v 
TPV Automotive zaposlen sko-
raj tri leta in je s podjetjem po-
vezan že od študijskih dni. Na 
drugi stopnji študija strojni-
štva je prejemal kadrovsko šti-
pendijo in v tem času sodelo-
val z oddelkom raziskav, kjer 
je kasneje tudi opravljal ma-
gistrsko nalogo. Njegovo delo 
je zelo razgibano, kot pravi, saj 
sodeluje v različnih razisko-
valnih in komercialnih projek-
tih. »V podjetju dnevno sode-
lujemo z vodilnimi proizvajalci 

vozil, sam pa sodelujem pred-
vsem na projektih, vezanih na 
BMW in Volvo cars. Lahko re-
čem, da sem v tem času prido-
bil ogromno izkušenj na različ-
nih področjih. V zadnjem letu 
sem največ sodeloval prav s 
kupcem Volvo cars, za katere-
ga proizvajamo tudi nosilce ba-
terij za novo električno vozilo 
XC40 Recharge,« pripoveduje 
Menič, ki je tri mesece preživel 
tudi v Belgiji, kjer so v sode-
lovanju s kupcem optimizirali 
proizvodnjo. Razvojni oddelek 
podjetja se je v zadnjih mese-
cih selil v Brezino, bližina to-
varn v Brezini in Šentlenartu 
po Meničevem mnenju omogo-
ča hitrejše prehajanje med po-
slovnimi enotami in s tem tudi 
boljše sodelovanje med posa-
meznimi delovnimi skupina-
mi. »Seveda pa nova lokacija 
razvoja zame in za ostale Po-
savce pomeni, da imamo delo 
še bližje domu,« je še dodal.

 R. Retelj

Njuno delo je zelo dinamično

Anton Petrič

Boris Menič

SEVNICA, ČATEŽ OB SAVI – V okviru projekta »e-Gradovi Po-
savja« je 8. junija v Sevnici potekala druga strokovna regij-
ska konferenca v povezavi z lokalno kulinarično ponudbo, 
od 5. julija dalje pa je v Termah Čatež (ob Slaščičarni Urška) 
odprta Digitalna grajska sobana, v kateri so na ogled zgod-
be sedmih gradov Posavja in njihove okolice.

Namen izvedbe druge regijske konference na temo gastronomi-
je v operaciji »e-Gradovi Posavja« je bil izpostaviti kulinarično 
ponudbo destinacije Čatež in Posavje kot dodatno ponudbo po-
savskih gradov. Osrednje mesto je tokrat pripadlo modri franki-
nji, ki ima v Posavju že tradicijo, dobro se prileže lokalno obar-
vani kulinariki in skozi primere dobrih praks lepo dopolnjuje 
ter povezuje ponudbo gradov na območju Posavja. V razpravi, v 
kateri so sodelovali znani turistični novinar Drago Bulc, vodja 
projekta »e-Gradovi Posavja« Nataša Šterban Bezjak, najbolj-
ši slovenski sommelier Martin Gruzovin, organizatorka najbolj 
skrivnih večerij v Sloveniji Melinda Rebrek in predsednik zdru-
ženja JRE Slovenije iz Galerije okusov Celje Gašper Puhan, so 
se dotaknili tudi primerov dobrih praks s področja razvoja ino-
vativnih in edinstvenih turističnih doživetij, ki gradijo na avten-
tični kulinarični ponudbi ter povezovanju različnih deležnikov 
in ponudnikov. 
V okviru projekta e-Gra-
dovi Posavja je sicer v 
zadnjih mesecih poteka-
lo digitalno inoviranje 
kulturne dediščine gra-
dov Posavja, digitalizira-
ne vsebine pa so na ogled 
v uvodoma omenjeni Di-
gitalni grajski sobani. V 
sklopu digitalnega inovi-
ranja so izvedli tudi not-
ranje zajeme treh gradov 
(grad Brežice, grad Raj-
henburg in samostan Kostanjevica na Krki) v obliki oblakov točk, 
ki se bodo lahko v prihodnjih projektih nadgradili v 3D-prika-
ze notranjih prostorov. Poleg omenjenih gradov so bili predmet 
digitalnega inoviranja še grad Sevnica, grad Mokrice ter grajski 
ruševini Svibno in Kunšperk, ki sta zajeti v obliki poskusa 3D-re-
konstrukcije. Digitalna grajska sobana je odprta od ponedeljka 
do petka od 8. do 12. ter od 18. do 20. ure, obiskovalci pa lahko 
preizkusijo tudi novo spletno aplikacijo e-Gradov Posavja.
 P. P., S. R./vir: RRA Posavje

Odprli Digitalno grajsko sobano

Pogled v Digitalno grajsko sobano
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MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 6 ZP <1 - 29 50 1 100 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB6 1.446.334 34 8

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(D-2)
*	 -	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti.
**	 -	pri	uporabi	D-2	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij

V sklopu projekta zamenjave 
več kot 40 let starih plinskih 
blokov, ki so pri koncu tehnič-
ne življenjske dobe, so v letu 
2018 dokončali izgradnjo plin-
skega bloka PB6, leto kasneje 
pa so začeli graditi plinski blok 
PB7, katerega gradnja se je za-
ključila letos. 1. aprila je bil us-
pešno zaključen tehnični pre-
gled, na osnovi katerega je bilo 
odrejeno šestmesečno posku-
sno obratovanje, v tem času 
pa bodo izvedene prve meri-
tve obratovalnega monitorin-
ga. Nato sledi pridobitev upo-
rabnega dovoljenja in predaja 
plinskega bloka v uporabo.

Projekt, katerega vrednost je 
znašala 26,4 milijona evrov, je 

bil zaključen skladno s finanč-
nim in terminskim načrtom, je 
povedal direktor TEB Tomis-
lav Malgaj. »Tudi ta nov plin-
ski blok je prilagojen ročni re-
zervi za povrnitev frekvence, 
zagonu agregata brez zuna-
njega vira napajanja in izpol-

»Sedmica« zagotavlja svetlo bodočnost elektrarne
BRESTANICA – V Termoelektrarni Brestanica so 28. junija ob udeležbi predsednika Vlade RS Janeza Janše ter številnih drugih gostov iz politike in gospodarstva 
slovesno odprli nov plinski blok PB7 z nazivno močjo 56 MW. S tem so uresničili prvo fazo razvojnega projekta zamenjave plinskih blokov PB1-3 moči 3x23 MW, 
zgrajenih sredi 70. let prejšnjega stoletja, v naslednjih letih pa načrtujejo še izgradnjo plinskih blokov 8 in 9.

njuje vse zahteve za napajanje 
nujne lastne rabe Nuklearne 
elektrarne Krško,« pravi Mal-
gaj in poudarja, da ima bresta-
niška elektrarna zdaj inštali-
ranih 406 MW moči, kar je več 
kot slovenska polovica jedr-
ske elektrarne. »Za prihodnost 
elektrarne je bil to ključen pro-
jekt,« dodaja prvi mož elek-
trarne, »saj sem se sicer bal, da 
bo TEB šla po poti trboveljske 
elektrarne, zdaj pa imamo dva 
nova, sodobna agregata, ki sta 
ob sistemskih storitvah zani-
miva tudi za komercialno obra-
tovanje. To je nova tržna niša 
in svetla bodočnost za elektrar-
no.« Glavno tehnološko opre-
mo (plinska turbina SGT-800 
nazivne moči 56 MW, genera-

tor, dizel električni agregat, ki 
omogoča zagon plinske turbi-
ne v breznapetostnem stanju, 
in dimnik) je dobavil Siemens 
d. o. o. Ljubljana, visokonape-
tostno opremo Kolektor IGIN d. 
o. o., pomožno opremo pa Eso-
tech d. d. 

Malgaj: Mi lahko jutri 
zaženemo stroje

Z dokončanjem izgradnje PB7 
se v TEB zaključuje obdobje 
večjih investicij, a so v sklo-
pu projekta zamenjave plin-
skih blokov PB1-3 predvide-

ne štiri enote, kar pomeni še 
plinska bloka 8 in 9, za kate-
ra že imajo gradbeno dovo-
ljenje. »Mi lahko jutri zažene-
mo stroje, samo da odločevalci 
dajo zeleno luč,« pravi direk-
tor TEB. Terminsko gradnja 
teh dveh blokov tako še ni za-
črtana, je pa naložba v osmi in 
deveti blok odvisna od potreb 
na trgu električne energije 
oziroma na področju sistem-
skih storitev. Kot poudarja-
jo v TEB, se je glede na pove-
čan obseg obratovanja v letu 
2020 potrdila pravilnost od-
ločitve za izgradnjo šestega in 
sedmega bloka: »Dejstvo je, 
da poraba energije raste, pan-
demija koronavirusa pa je še 
bolj izpostavila pomen varne 

in zanesljive oskrbe z električ-
no energijo. In Termoelektrar-
na Brestanica predstavlja prav 
to: zanesljivega in visoko pri-
lagodljivega proizvajalca ele-
ktrične energije, ki sloven-
skemu elektroenergetskemu 
sistemu zagotavlja stabilnost 

delovanja in oskrbo z električ-
no energijo.« V letošnjem letu 
so v Brestanici naredili tudi 
prvi korak v smeri zaustavi-
tve starih plinskih blokov, saj 
so njihove dimnike skrajšali za 
15 metrov. 

Velik pomen projekta je iz-
postavil tudi generalni direk-
tor GEN energije, pod okri-
lje katere sodi TEB, Martin 
Novšak: »TEB predstavlja po-
membno rezervo za oskrbo 
Slovenije v ključnih trenut-
kih, ko so cene na trgu viso-
ke, ko je poraba visoka ali pa 
ni drugih virov.« Glede na-
daljnjih investicij na podro-
čju termo energije je Novšak 
dejal, da jih je glede na rasto-
če cene plina težko načrtovati. 
»Dejansko zaenkrat ni ekono-
mije na tem področju, za re-
zerve pa jih pravzaprav potre-
bujemo čedalje več, zato bomo 
tudi analizirali tržne razmere 
in ko bomo dobili odobritev 
tudi s strani ELES-a, bomo šli 
v izgradnjo še osmega in deve-
tega bloka,« je pojasnil. 

Janša: Posavje je osrednja 
slovenska energetska regija

Slavnostni govornik na odpr-
tju, ki so se ga med drugim ude-
ležili še minister za okolje mag. 
Andrej Vizjak, državni sekre-
tar Blaž Košorok, poslanec v 
Državnem zboru Dušan Šiško, 
predstavniki številnih energet-
skih podjetij in posavskih ob-
čin, je bil predsednik Vlade 
Republike Slovenije Janez Jan-
ša, ki si je pred slovesnostjo v 

spremstvu Malgaja in Novšaka 
ogledal nov plinski blok, plin-
ske rezervoarje in prve plinske 
bloke. »S to investicijo Posavje 
postaja oz. se še bolj utrjuje kot 
osrednja slovenska energetska 
regija, z investicijami, ki bodo 
morale slediti v prihodnjih de-
setletjih, govorimo o potencial-
nem drugem bloku nuklearne 
elektrarne, se bo to še bolj po-
trdilo,« je dejal premier ter se 
zahvalil vsem iz lokalne skup-
nosti in širšega okolja, ki omo-
gočajo, da se ti projekti izvajajo 
brez predsodkov, Termoelek-
trarni Brestanica pa zaželel 
varno, ekološko sprejemljivo 
in ekonomično obratovanje. 

Janša je projekt sicer postavil v 
širši kontekst prihodnje ener-
getske oskrbe tako naše drža-
ve kot Evrope. »Če iščemo nek 
osnovni simbol moderne civi-

lizacije, potem je to elektrika. 
Brez nje ne samo, da moderna 
civilizacija preneha obstajati, 
tudi nacionalne države, kot jih 
poznamo danes, ne bi več ob-
stajale, človeštvo pa bi se vrni-
lo v železno dobo, kjer se raz-
dalje merijo s hitrostjo konjske 
vprege,« je poudaril. Izpostavil 
je zavezo Evrope, da bo do leta 
2050 postala ogljično nevtral-
na, kar predstavlja velik izziv, 
tudi zato, ker so države glede 
možnosti zagotavljanja ener-

gije iz obnovljivih virov, rezerv, 
energetskih objektov, uspo-
sobljene stroke in ne nazad-
nje bruto domačega proizvo-
da v zelo različnih položajih. 
»Gledano realno, mi ne vidimo 
možnosti za doseganje teh ci-
ljev brez vključitve nuklearne 
energije v te izračune, razen če 
bi vmes prišlo do nekega nepri-
čakovanega tehnološkega  pre-
boja, kar je sicer možno, ni pa 
realno verjetno in na to se ne 
velja zanašati.«

Na slavnostni otvoritvi, ki je 
potekala v muzejskem delu 
elektrarne, so zbrane nagovo-
rili še Malgaj, Novšak in Aleš 
Prešern iz koncerna Siemens. 
Dogodek je povezoval Nik Škr-
lec, z glasbo pa sta ga popestri-
la Maja Weiss in Robert Pe-
tan.
 Peter Pavlovič

Simbolični otvoritveni trak so prerezali (z leve): direktor TEB 
Tomislav Malgaj, premier Janez Janša in generalni direktor 
GEN energije Martin Novšak (foto: P. P.)

Malgaj, Janša, Vizjak in Novšak med ogledom komandne sobe 
elektrarne (foto: B. C.)

Nova plinska bloka PB6 in PB7 sta po besedah direktorja 
Malgaja zanimiva tudi za komercialno obratovanje (foto: P. P.).

POSAVJE – Skupina GEN je 
kljub izzivom, ki jih je v letu 
2020 prinesla pandemija co-
vid-19, slovenska gospodinj-
stva, industrijo in javni sek-
tor oskrbovala z zanesljivo, 
varno in konkurenčno ener-
gijo iz nizkoogljičnih virov, 
zatrjujejo v skupini. Njiho-
vi lanski prihodki so znaša-
li 2,2 milijarde evrov, od tega 
čisti dobiček 64,2 milijona 
evrov, kar je za 33 % več kot 
v letu 2019. V krovni družbi 
so prihodki znašali 231 mili-
jonov evrov, od tega čisti do-
biček 45,7 milijona evrov.

Proizvodne enote družb Skupi-
ne GEN so delovale brez izpa-
dov in proizvedle 3.674 GWh 
električne energije, kar je 1 % 
več od načrtovanega. Nuklear-
na elektrarna Krško (NEK) je v 
neremontnem letu obratovala 
stabilno, varno in večino časa 
na polni moči ter proizvedla 
6.040 GWh električne energi-
je, od tega 3.020 GWh pripada 
Skupini GEN. V letu 2020 so se 
sistematično pripravili na ob-
sežen remont, ki so ga kljub 
zahtevnim razmeram uspešno 

izvedli spomladi letos. Hidroe-
lektrarne na Savi so kljub pod-
povprečnim hidrološkim raz-
meram obratovale zanesljivo in 
uspešno ter skupaj proizvedle 
851 GWh, od tega 595 GWh za 
Skupino GEN, Termoelektrarna 
Brestanica je zagotovila kar 27 
zanesljivih zagonov za potrebe 
balansiranja slovenskega elek-
troenergetskega sistema, cene 
zemeljskega plina pa so omo-
gočale nadplansko delovanje 
tudi za potrebe trga. S konti-
nuiranim vlaganjem v znanje 
in opremo so zagotovili, da so 
kljub zahtevnim razmeram vse 
elektrarne družb Skupine GEN 
v letu 2020 zagotovile varno, 
zanesljivo in okolju prijazno 
proizvodnjo električne ener-
gije. V tržno-prodajnem delu 
so se v družbi GEN-I uspeš-
no prilagajali dinamičnim trž-
nim razmeram in v letu 2020 
prvič presegli 25-odstotni tr-
žni delež. 

Tudi v letu 2020 so v Skupi-
ni GEN intenzivno delovali na 
področju razvoja in raziskav 
ter naložb, v katere so skupno 
vložili 104,59 milijona evrov: 

v NEK so se nadaljevala izved-
bena dela projektov druge in 
tretje faze PNV; v TEB so us-
pešno zaključili projekt izgra-
dnje sedmega plinskega bloka; 
v HESS so nadaljevali pripra-
ve na izgradnjo HE Mokrice; v 
okviru osrednjega strateške-
ga razvojnega projekta – iz-
gradnje drugega bloka jedrske 
elektrarne v Krškem, JEK2, pa 
so na MZI oddali vlogo za pri-
dobitev energetskega dovo-
ljenja in njeno dopolnitev s 
posodobljenim mnenjem oz. 
načelnim soglasjem sistem-
skega operaterja ELES k pri-
ključitvi. V Skupini GEN pou-
darjajo, da je uspešno poslovno 
leto 2020 »odraz premišljenih 
investicijskih aktivnosti in na-
črtov ter sinergij med proizvo-
dnimi, trženjsko-prodajnimi 
in razvojno-investicijskimi de-
javnostmi« ter da so »s svojim 
bogatim znanjem, veščinami in 
predanostjo uresničevali sku-
pne vizije oblikovanja zanes-
ljive, varne, konkurenčne in 
nizkoogljične energetske pri-
hodnosti Slovenije«.

 P. P./vir: GEN energija

Lani za tretjino več dobička
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V uvodnem delu slavnostnega 
govora je mag. Miran Stanko 
osvetlil nekatera dogajanja v 
bivši skupni državi šestih ju-
goslovanskih republik, ki je ko-
nec preteklega stoletja začela 
izgubljati zagon. »Čutilo se je, 
kako federativni sistem razpa-
da, Slovenke in Slovenci smo si 
zaželeli zaživeti svobodno živ-
ljenje, odpreti meje in duha,« je 
omenil in nadaljeval z orisom 
časa, ko je slovenska skupšči-
na 25. junija 1991 sprejela tri 
osamosvojitvene dokumen-
te, na podlagi katerih je posta-
la Slovenija samostojna in ne-
odvisna država. »Pred 30 leti 
smo s pogumom ter z aktivni-
mi političnimi in diplomatski-
mi dejanji dosegli mednaro-
dno priznanje, končno so bili 
izpolnjeni vsi strateški pogo-
ji za samostojno življenje. Pol-
ni optimizma in upanja smo se 
podali na samostojno pot, pol-
no priložnosti in izzivov,« je iz-
postavil prelomne trenutke in 
navzoče vprašal, ali smo se pri-
lagodili spremembam, ali med 
nami še živijo vrednote, ki so 
ključne za narodno enotnost in 
osamosvojitev. Menil je, da od-
govori niso enostavni in eno-
značni. »Pri iskanju odgovorov 
smo danes bolj neenotni, kot 
smo bili leta 1991. Prepričani 

»Poberemo se lahko le skupaj«
SEVNICA – Na predpraznični večer 24. junija se je v grajskem parku ob sevniškem gradu odvijalo posa-
vsko praznovanje dneva državnosti s slavnostnim koncertom Godbe Sevnica in njenimi glasbenimi gosti. 
Osrednji govornik je bil župan občine Krško mag. Miran Stanko.

smo bili, da bo svoboda duha 
in gibanja prišla samodejno z 
dnevom osamosvojitve, ven-
dar nas je vrsta grenkih razo-
čaranj pripeljala do spoznanja, 
da je treba svobodno in demo-
kratično državo graditi ves 
čas,« je nizal misli ter ob tem 
izpostavil tudi kulturo dialoga, 
ki je odlika vsake zrele demo-
kracije, zato je zelo pomembno, 
kakšna sporočila politiki poši-
ljajo državljankam in državlja-

nom. »Krizna obdobja so čas za 
streznitev, za podroben pogled 
vsakega vase in v družbo kot 
celoto. To je čas za zavedanje, 
da krivulja uspeha in razvoja 
ne gre vedno samo navzgor; 
v slabih in težkih časih se lah-
ko poberemo le skupaj. Tudi ta 
kriza se bo enkrat končala in 
takrat bomo, upam, mnogo bolj 
izkušeni in na naslednjo veliko 
bolj pripravljeni,« je poudaril 
ter zaključil, da smo sami od-
govorni za to, kakšna bo naša 
prihodnost. »»Bodimo ponos-
ni in naredimo vse, kar je v naši 
moči, da bo v prihodnje lahko 
na našo deželo ponosen prav 
vsak državljan. Uspešni bomo, 
če bomo dosledno spoštovali in 
živeli vrednote, katerim smo se 
zavezali pred tridesetimi leti. 
To so enotnost, sodelovanje in 
zaupanje. Srečno in vse najbolj-
še, Slovenija!« je še zaželel.

Zbrane na slavnostnem do-
godku je nagovoril tudi sev-
niški župan Srečko Ocvirk, ki 
je omenil, da je država privile-
gij, skrb in odgovornost. »Vsi ti 
trije deli so neločljivo povezani. 

Imeti lastno državo je za narod 
enako, kot imeti lasten dom za 
družino. Mnenja sem, da so to 
ključne vrednote, ki jih mora-
mo praznovati in častiti ob pra-
zniku, kakršen je današnji dan, 
dan državnosti. Če ovrednotim 
minulih 30 let skozi prizmo dr-
žavljana, sem lahko zelo zado-
voljen, hkrati pa se z vso odgo-
vornostjo zavedam, da je od 
nas vseh tukaj in zdaj odvis-
no, kako bomo čez vnovičnih 
30 let praznovali tak dan. Ob 
spremljanju dnevnih novic vse 
prepogosto dobim občutek, da 
se izogibamo odgovornosti,« 
je med drugim dejal gostitelj 
osrednje posavske slovesnosti 
ob dnevu državnosti. S tradici-
onalnim koncertom jo je obo-
gatila Godba Sevnica z gosti 
– Oktet Jurij Dalmatin ter glas-
beni trio Anima, ki ga sestav-
ljajo učenke GŠ Sevnica – Zala 
Plazar, Ivana Sešlar in Neža 
Ganc. Prireditev je povezovala 
Tanja Žibert, za sprejem obi-
skovalk in obiskovalcev ob pri-
hodu v grajski park so skrbele 
mažorete Društva Trg Sevnica. 
 Smilja Radi

Osrednja posavska slovesnost je potekala v grajskem parku sevniškega gradu.

ZALOKE, SENOVO – Krško območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo (OZVVS Krško) je 1. julija pri v letu 2005 
odkritem spominskem obeležju na Zalokah z dvigom slo-
venske zastave počastilo spomin na boje v Krakovskem goz-
du in 30. obletnico osamosvojitvene vojne.

Krški veterani vse od odkritja spominskega obeležja vsako leto z 
dvigom zastave tradicionalno počastijo spomin na 2. julij 1991, 
ko so posavski teritorialci na odseku Krakovskega gozda uspeš-
no izvedli napad na kolono vozil JLA. Zbrane na krajši slovesno-
sti je poleg Boža Kosalca, predsednika krškega združenja, poz-
dravil tudi podžupan občine Krško Silvo Krošelj, svečani dvig 
zastave sta s kulturnim programom pospremila Magda Kerin iz 
Podbočja z recitalom in trobilni kvartet iz Krškega.
Nekaj dni pred tem so v OZVVS Krško, ki trenutno šteje 408 čla-
nov, na Senovem izvedli letni občni zbor, na katerem so podeli-
li tudi priznanja in medalje posameznikom za večletno uspeš-
no delo v veteranskem združenju. Predsednik Božo Kosalec je 
izročil priznanja območnega združenja Janku Mlakar ter Vidu 
in Karolini Cizerle, bronaste medalje Jožetu Krajncu, Marti-
nu Stipiču, Alojzu Kovačiču, Antonu Grilcu, Vojku Omerzelu, 
Francu Klanšku, Alojzu Štampflju in Antonu Gnusu, srebrne 
medalje Milanu Dobršku, Jožetu Kelnariču, Gregorju Petri-
ču, Albinu Požunu in Alojzu Knezu, zlati medalji pa Dušanu 
Zupančiču in Antonu Mehletu. Generalni sekretar ZVVS Mitja 
Jankovič je podelil bronasto plaketo ZVVS Francu Brinovarju, 
zlato plaketo ZVVS pa Dragu Kramarju.  
 B. Mavsar

Svečan dvig slovenske zastave

Veterani pri častnem dvigu zastave na Zalokah (foto: OZVVS 
Krško)

Kot je povedal pobudnik in 
sklicatelj srečanja, takratni 
predsednik krškega izvršne-
ga sveta Franc Černelič, so 
dogodki v burnem času pred 
30 leti z vojaškega vidika dob-
ro opisani, navsezadnje v knji-
gi Mitje Teropšiča Posavski 
teritorialci v osamosvojitveni 
vojni 1991, manjkajo pa zapi-
si o civilni dejavnosti tako po-
sameznikov kot podjetij in ta-
kratnih oblasti, saj je bil tudi 
njihov prispevek v osamo-
svojitvenem procesu moralno 
in materialno velik. 12-član-
ski Izvršni svet Občine Krško 
v mandatu 1990–1992, del-
no sestavljen iz poklicnih, del-
no pa nepoklicnih članov, je bil 
hkrati zadnji v bivši Jugoslaviji 
ter prvi in zadnji v samostojni 
Sloveniji, saj se je sistem lokal-
ne samouprave nato spreme-
nil. Poleg Černeliča so se sreča-
nja udeležili še Franc Pavlin, 
Ivan Molan, Franc Glinšek, 
Boris Rostohar, Franc Jenič, 
Anton Koršič in Franc Katič, 
manjkali so dr. Stanislav Ču-
ber, Danilo Siter (oba sta se 
opravičila) in Roman Stopar, 
medtem ko je Anton Bučar že 
pokojni. 

Kot je povedal Černelič, so mo-
rali v takratnih razmerah de-
lati pravzaprav nezakonito, saj 

Bili so na spisku za aretacijo
KRŠKO – 4. julija, na dan, ko je Jugoslovanska ljudska armada v vojni za Slovenijo leta 1991 zmanjšala voja-
ške aktivnosti, so se v Krškem sestali takratni člani Izvršnega sveta Občine Krško. Kot so ugotovili, so v ta-
kratnih napetih razmerah tudi oni prispevali svoj delež v osamosvojitvenem procesu.

jugoslovanski zakoni niso do-
puščali kakršnega koli delo-
vanja proti ustaljeni ureditvi 
Jugoslavije, novih slovenskih 
pa še ni bilo. »Obveščen sem 
bil, da smo vsi člani na spi-
sku za aretacijo, česar pa čla-
nom takrat nisem povedal. Ču-
til sem, da nam vplivni ljudje, 
naklonjeni obstanku Jugosla-
vije, niso zaupali. Zelo pozitiv-
no je bilo takratno sodelovanje 
z vodstvom občinske Teritori-
alne obrambe in Policije,« pra-
vi takratni predsednik krškega 
občinskega sveta. »Vesel sem, 
da je Sloveniji  uspela osamo-
svojitev, da smo uspeli reorga-
nizirati občino, zagotoviti za-
dostno financiranje, ohraniti 

složnost izvršnega sveta v vsej 
različnosti in pridobiti velika 
sredstva za izgradnjo vodovo-
dnih črpališč Rore, kar je bila v 
večini zasluga člana IS Franca 
Glinška. Tudi današnje sreča-
nje kaže, da je možno z različ-
no mislečimi sodelovati in os-
tati človek,« je še dodal.

Kot je povedal Pavlin, takrat 
zadolžen za organizacijo upra-
ve, so v času osamosvojitvene 
vojne precej pozornosti posve-
čali zavarovanju gospodarskih 
in tovarniških objektov, iz-
postavil je še priprave za pri-
mer resne agresije in vojaške 
zasedbe območja: »V obramb-
nih načrtih smo imeli priprav-

ljene bone za delitev hrane. 
Vedeli smo namreč, da v dol-
gotrajnih krizah pride do po-
manjkanja olja, sladkorja, soli, 
moke ipd.« JLA in obveščevalce 
so zelo zanimale tudi evidence 
prebivalstva in vojaških obve-
znikov, ki so jih zavarovali oz. 
so jih imeli že takrat računalni-
ško arhivirane. »Teh dogodkov 
je bilo veliko. Mi smo se takrat 
odločili, da vse do prve grana-
te ne zapustimo mirnodobne 
lokacije oz. se ne prestavljamo 
na vojno lokacijo, saj bi s tem 
dali znak prebivalstvu, da nas 
je strah,« je še dodal Pavlin. 

Katič, ki je v izvršnem sektorju 
pokrival sektor energetike, je 
izpostavil takratno odzivnost, 
ideje in medsebojno pomoč: 
»Videli smo, koliko so v času 
vojne pomagala podjetja, ni-
komur ni bilo težko nekaj dati 
ali narediti zastonj.« Spominja 
se, da so se na občino prihajali 
predajati vojaki JLA, nastanjeni 
v Žlapovcu, pa tudi tega, da so 
bili vsi oboroženi. »Takrat sem 
se v Krško vozil iz Šentjerneja, 
s 'škorpijonom' pod avtomobil-
skim sedežem. Kaj če bi me z 
orožjem v avtu ustavila vojaška 
policija? Takrat se sploh nismo 
zavedali tveganja,« je razmi-
šljal za nazaj.
 Peter Pavlovič

Zbralo se je osem od 12 takratnih članov krškega občinskega 
sveta. 

KRŠKO – Knjigo Mitje Teropšiča Posavski teritorialci v 
osamosvojitveni vojni 1991, s podnaslovom 25. območni 
štab TO in vojaški vidiki osamosvajanja Slovenije v Posavju, 
ki so jo v maju izdali v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, 
so 22. junija predstavili tudi na prireditvi v organizaciji 
krškega združenja veteranov vojne za Slovenijo. Teropšič je 
obsežno monografijo, ki obsega dobrih 350 strani, predstavil 
v pogovoru z dr. Dejanom Packom, bibliotekarjem v Knjižnici 
Brežice, prireditev, na kateri je prisotne pozdravil predsednik 
OZVVS Krško Božislav Kosalec, je povezovala Klavdija Mirt, z 
domoljubnimi pesmimi pa jo je popestril Rajhenburški oktet 
(na fotografiji). Več o podeljenih priznanjih na prireditvi pa 
na str. 24. B. M.
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JESENICE NA DOLENJSKEM – 
Na dan državnosti je na plo-
ščadi pred stavbo KS Jeseni-
ce na Dolenjskem potekala 
osrednja posavska proslava 
ob 30. obletnici vzpostavitve 
Mejne kontrolne točke štev. 
5, ki jo je organiziralo Poli-
cijsko veteransko društvo 
Sever Posavje v sodelovanju 
z Občino Brežice in KS Jese-
nice na Dolenjskem. 

Proslava v bližini mejnega pre-
hoda ni potekala po naključju. 
25. junija 1991 je bila namreč 
na Obrežju vzpostavljena Mej-
na kontrolna točka štev. 5. V 
tistem času je zaradi strokov-
ne usposobljenosti in profesi-
onalnega ravnanja milica uži-
vala neverjetno velik ugled in 
javno mnenje ji je bilo močno 
naklonjeno. »Biti tedaj sloven-
ski miličnik je bila čast in po-
nos,« je prebral povezovalec 
Mitja Baškovič, povezovalka 
Janja Rostohar ga je dopolni-
la: »Močno si želimo, da bi lah-
ko danes in jutri vsak dan upo-
rabili sedanjik: biti slovenski 
policist je čast in ponos.« Kot 
piše v knjigi Mihe Molana Po-
licija Posavja v osamosvojitve-
nih procesih, ki je svojevrsten 
prikaz delovanja milice na ob-
močju Uprave za notranje za-
deve Krško, je junija 1991 s he-
likopterjem na Obrežje prispel 
načelnik Oddelka za mejne za-
deve in tujce uprave milice Re-
publiškega sekretariata za not-
ranje zadeve (RSNZ) Branko 

Milica je uživala velik ugled

Celar s sodelavci. Na samem 
kraju je bilo določeno, kje bo 
s širitvijo ceste nastal plato za 
postavitev dveh bivalnih kon-
tejnerjev, v katerih bodo imeli 
delovne prostore miličniki, ki 
bodo delali na kontrolni točki. 
19. junija se je pričelo z grad-
benimi deli, plato je bil zgrajen 
v nekaj dneh in nanj namešče-
na kontejnerja. Slišali smo lah-
ko še, da je milica na območju 
Posavja opravljala vrsto po-
membnih nalog, tudi varova-
nje zelene meje in železniške 
postaje v Dobovi.

Zbrane na proslavi sta nago-
vorila brežiški župan Ivan 
Molan, ki je poudaril, da si čla-
ni PVD Sever zaslužijo prizna-
nje za vse, kar so takrat storili, 
in slavnostni govornik Branko 
Celar. Navedel je, da je bila slo-
venska milica takrat edina le-
galna oborožena formacija za 
varovanje Republike Sloveni-

je. 25. junija 1991 je že ob 20. 
uri zvečer zasedla osem mej-
nih kontrolnih točk na novi dr-
žavni meji s Hrvaško, med nji-
mi tudi Mejno kontrolno točko 
Obrežje. Naslednji dan je za-
čela z zamenjavo zveznih sim-
bolov na vseh slovenskih me-
jah ter postavitvijo slovenskih 
zastav in obvestilnih tabel z 
napisom Republika Sloveni-
ja. Na slovesnosti sta predse-
dnik PVD Sever Posavje Ro-
man Kržan in župan podelila 
bronasti znak Sever Policijski 
postaji Brežice in Policijski po-
staji Krško, prevzela sta ga po-
močnik komandirja PP Brežice 
Martin Detiček in pomočnik 
komandirja PP Krško Duško 
Jevtić. Program so soobliko-
vali solistka Mihaela Komo-
čar Gorše, harmonikar Niko 
Ogorevc, trobilna sekcija GPO 
Loče, za scenarij in režijo pa je 
poskrbela Milena Jesenko.
 R. Retelj

Podelitev bronastega znaka Sever PP Brežice in PP Krško; z 
leve: župan Molan, Kržan, Jevtić in Detiček

BREŽICE – Brežiški občinski 
odbor Združenja za vred-
note slovenske osamosvoji-
tve je 28. junija na dvorišču 
brežiškega gradu ob 30-le-
tnici države pripravil po-
govor ter glasbeno-zabavni 
večer z organizatorjem Slo-
venske vojske, brigadnim 
generalom Tonetom Krko-
vičem, ter prvim predsedni-
kom slovenske vlade Lojze-
tom Peterletom. 

Predsednik Roman Zakšek je 
kot gostitelj pozdravil vse ude-
ležence prireditve, še posebej 
je besedo namenil povablje-
nim gostom, mikrofon je pre-
pustil tudi brežiškemu županu 
Ivanu Molanu ter veteranom 
vojne za Slovenijo, med njimi 
Robertu Finku, ki je nanizal 
nekaj spominov iz takratnih 
časov, ko je življenje izgubil 
njegov soborec Jernej Molan, 
sam pa je bil v tej bitki ranjen. 

Po scenariju, ki so ga pripravi-
li sodelujoči akterji, je priredit-
vene niti povezoval igralec in 
režiser Roman Končan, ki je 
prisotne povabil še v grajske 
prostore na ogled kratkega fil-
ma o osamosvojitvi, z vmesni-
mi dovtipi pa je poskušal doga-
janje razgibati in obiskovalce 
nasmejati. Ti so prisluhnili, ka-
kor je za naš medij dejal Tone 
Krkovič, »ad hoc« glasbeni se-
stavi, ki se je poimenovala »de 
Niro band« in tokrat nastopila 
premierno. Pevci vokalne sku-

Gostili so Peterleta in Krkoviča

pine kvartet As, ki jih vodi Blaž 
Strmole, so sprejeli Krkoviče-
vo povabilo k sodelovanju, z 
ustno harmoniko pa se jim je 
pridružil tudi Lojze Peterle. 

Pogovorni del sta moderira-
la Zakšek in Končar, vpraša-
nja gostoma pa so postavlja-
li tudi obiskovalci. Peterle se 
je sprehodil skozi začetke na-
stajanja naše države in orisal 
osamosvojitev, ki jo je doži-
vljal kot prvi predsednik vla-
de. Izpostavil je dileme, ki so 
ob tem nastajale, pohvalil ta-
kratne ministre pa tudi Krko-
viča, ki je sprejel zadolžitev, da 
izpelje postroj prve slovenske 
vojske. »Na pot osamosvojitve 
smo šli praznih rok,« je dejal 
Peterle, ki se je takrat zavedal, 
da je treba natančno naštudi-
rati, kako bomo živeli, ko se 
bomo odcepili od skupne dr-
žave. »Tudi z opozicijo smo us-

peli narediti kompromis in se 
poenotiti, da smo izvedli plebi-
scit, ki je dal odličen rezultat,« 
je med drugim dejal Peterle. Po 
Krkovičevih besedah vojna za 
Slovenijo ni trajala samo de-
set dni, ampak se je začela ve-
liko prej. »Ljudje vidijo vojno, 
ko pridejo tanki in vojaki, ko 
začnejo padati žrtve, a vojna 
za Slovenijo je bila dosti več,« 
je povedal in omenil tudi izda-
jo, ki se je zgodila z razorožitvi-
jo Teritorialne obrambe. »Uk-
radli so nam orožje, ki smo ga 
kupili s svojim denarjem. Ža-
lostno je, da so razorožitev iz-
peljali generali jugoslovan-
ske vojske slovenskega rodu,« 
je poudaril gost ter prikimal 
Končarju, ki je zaključil, da se 
je slovenska vojna končala 25. 
oktobra 1991 z izgonom zad-
njega jugoslovanskega vojaka. 

 M. Hrvatin

Osrednji protagonisti prireditve, z leve: Roman Zakšek, Lojze 
Peterle, Tone Krkovič in Roman Končar

BREŽICE – 25. junija, na praznik dneva državnosti, so v Bre-
žicah s sveto mašo za domovino v cerkvi sv. Roka in nato 
še krajšim programom pri lipi osamosvojitve pred cerkvi-
jo počastili 30 let samostojnosti Slovenije. Dogodek je po-
tekal v soorganizaciji Društva 1824, Župnije Brežice in Ob-
čine Brežice.

Mašo je daroval lazarist Rok Vinko Žlender, kaplan v Dobovi, 
udeležil se je je tudi župan občine Brežice Ivan Molan s sopro-
go, s petjem pa so jo obogatili pevci Mešanega pevskega zbora 
župnije Brežice z zborovodkinjo Jelko Žnideršič. Po maši je pod 
lipo, od leta 1991 posvečeno domovini, potekal krajši kulturni 
program, ki sta ga pripravila glasbenika Cita in Jože Galič, letoš-
nji brežiški birmanci pa so iz papirjev, na katerih so bile zapisa-
ne domoljubne misli ob 30-letnici države, skupaj zlepili sloven-
sko zastavo. Zbrane je najprej nagovoril nov predsednik Društva 
1824 Jurij Žnideršič, ki je poudaril, naj bo ta dogodek prilož-
nost, da v ljudeh obnovi narodno zavest, domoljubje in zaveda-
nje, kako lepo nam je v tej deželi. »Seveda pa moramo tako kot 
pred 30 leti z istimi vrednotami stati skupaj, da bodo naši otro-
ci imeli domovino vsaj tako lepo ali še celo lepšo, kot jo imamo 
mi sedaj,« je še poudaril. Slavnostni govor pod lipo je imel župan 
Molan, ki je izpostavil, da smo v treh desetletjih začeli pozabljati, 
zakaj smo si želeli svojo državo. »V pozabo tone tudi boj za svo-
bodo, celo spomin na padle, ki so branili mlado državo, ter na 
enotnost, ponos in veselje slovenskega naroda ob razglasitvi sa-
mostojne države leta 1991,« je dodal in še, »naj bo 30. obletnica 
osamosvojitve priložnost, da naredimo korak naprej pri medse-
bojnem razumevanju in spoštovanju.«  R. R.

RIGONCE, PRILIPE – Na prvo nedeljo v juliju se je približ-
no 90 pohodnikov udeležilo jubilejnega desetega pohoda 
po poti brežiških teritorialcev, ki ga organizira Območno 
združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice. Udeležen-
ci so pohod začeli v Rigoncah, zaključili pa so ga pri ribni-
ku na Prilipah.

Pohoda so se udeležili člani OZVVS Brežice, njihovi družinski člani 
in prijatelji ter predstavniki drugih veteranskih organizacij. Zbra-
li so se v Rigoncah pri spomeniku padlemu Jerneju Molanu, kjer 
so spomin na padle za samostojno Slovenijo počastili z minuto 
molka in prižigom sveče. Nato so se odpravili čez Loče in Mihalo-
vec ter po savskem nasipu do Mosteca, kjer so z brodom prečkali 
reko Savo in se za nekaj časa pomudili v Termah Čatež, od koder 
so svojo pot nadaljevali mimo tople struge do ribnika na Prilipah, 
kjer jih je na terasi Ribiške družine Brežice čakalo tudi okrepči-
lo - tradicionalna kranjska klobasa. Tu jih je nagovoril vojni vete-
ran Janez Ivšič, ki je bil pred 30 leti poveljnik enote TO Brežice 
in udeleženec vojaškega boja pri Prilipah. Med drugim je nave-
del, da se je 2. julija 1991 tam v bližini marsikdo na novo rodil, saj 
je bila enota teritorialcev, ki je bila takrat celo edina bojna enota 
na desnem bregu Save, močno izpostavljena napadom jugoslo-
vanskih vojaških enot. »Imeli smo več sreče kot česar koli druge-
ga,« je pristavil in dodal, da je takrat na slovenski strani prežive-
lo vseh 24 pripadnikov Teritorialne obrambe, medtem ko je bilo 
na jugoslovanski kar dosti žrtev in ranjenih. Ivšič je še izjavil, da 
se boja na Prilipah skorajda več ne omenja in to po njegovem ni 
pošteno, saj je bil tu po besedah marsikoga spopad z najmočnej-
šo enoto JLA v tistem trenutku v Sloveniji.  R. R.

CERKLJE OB KRKI – Na zadnjo junijsko nedeljo je bila v žu-
pnijski cerkvi sv. Marka v Cerkljah ob Krki darovana sv. 
maša za domovino v čast 30-letnice samostojne Slovenije. 
Udeležili so se je tudi pripadniki Slovenske vojske iz Voja-
šnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki in nekateri svojci pad-
lega teritorialca Jerneja Molana.

Iz VJM so bili prisotni podpolkovnik Aleš Zajc, načelnik štaba 
poveljstva 15. polka vojaškega letalstva Stanislav Strniša, pa-
storalni asistent v vojašnici Matic Vidic ter ostali pripadniki in 
pripadnice z družinami. Navzoča je bila tudi Olga Molan, sop-
roga Jerneja Molana. Na začetku maše je zbrane v imenu Župni-
je Cerklje ob Krki pozdravil Matjaž Špiler, ki je dejal: »Lepo je 
biti v družbi ljudi, ki zagotavljajo varnost naše države in zaradi 
katerih tudi vsi ostali mirneje spimo. V preteklosti, pred osamo-
svojitvijo, je bilo nemogoče, da bi se v cerkvi zbrali vojaki sku-
paj z verniki. Ravno zaradi udejstvovanja vas in vaših prednikov 
pred 30 leti pa smo se lahko rešili tujega jarma in režima, ki je to 
onemogočal, in danes lahko to skupaj proslavimo, domači ljudje 
in samo naši vojaki.« Cerkljanski dušni pastir mag. Janez Žakelj 
je v pridigi med drugim povedal, da smo po dolgih stoletjih edina 
generacija, ki sedaj živi sanje prednikov o samostojni domovini, 
kjer nas vežeta en jezik in ena kultura. Imenovanje vojašnice po 
pripadniku, ki je umrl za domovino, Jerneju Molanu, je označil 
za zelo primerno. Ob koncu maše se je Stanislav Strniša v ime-
nu vojašnice zahvalil župniji in župniku za to, da so prvič skupaj 
lahko prisostvovali pri maši za domovino, kar naj bi odslej pos-
talo tradicionalno sodelovanje med cerkljanskima vojašnico in 
župnijo.  R. R.

Boj za svobodo tone v pozabo

Brežiški birmanci so skupaj zlepili slovensko zastavo.

Že desetič od Rigonc do Prilip

Janez Ivšič med nagovorom

Na maši za domovino tudi vojaki

Predstavniki vojašnice in župnik v cerkvi sv. Marka
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Spominu na Jerneja Molana 
se je najprej s položitvijo ven-
ca poklonilo več delegacij, in 
sicer Občine Brežice, OZVVS 
Brežice, Intervencijske eno-
te TO Brežice, ZBV NOB Breži-
ce, PVD Sever Posavje in ZSČ 
Brežice. Tistega dne pred 30 
leti, 27. junija 1991, so bili z 
Jernejem Molanom pripadni-
ki Intervencijske enote TO Slo-
venije pod vodstvom Antona 
Marolta. Tudi letos so bili v 
Rigoncah in mu namenili ča-
stni pozdrav. V nadaljevanju 
sta spregovorila brežiški žu-
pan Ivan Molan in slavnostni 
govornik, minister za notranje 
zadeve RS Aleš Hojs. Molan 
je med drugim dejal, da suve-
renost našega naroda v lastni 
državi ni samoumevna, saj je 
bila izbojevana za ceno življenj 
naših vojakov. »V tistih prelo-
mnih trenutkih leta 1991 je 
v obrambi mlade domovine 
na tem mestu ugasnilo življe-
nje našega občana, borca Jer-
neja Molana. Zato smo danes, 
tako kot vsa leta od 1992 nap-
rej, zbrani tu, pred obeležjem v 
njegov spomin. Svobodo naše 
domovine so pred tremi de-
setletji obranili običajni ljud-
je, ki so se na izredne razme-
re odzvali srčno in nesebično. 
Kljub negotovosti so se poda-
li v neznano, odgovorili so kli-
cu domovine in so se bili prip-
ravljeni žrtvovati za obrambo 
svojih domov, svojega naroda 
in domovine. Eden izmed teh 

Pozdravni nagovor je pripa-
del podžupanji Občine Brežice 
Mili Levec, ki je med drugim 
dejala, da smo lahko vsi ponos-
ni na ljudi, ki so se v enotno-
sti združili in se borili za našo 
zemljo, zastavili svoja življenja 
ter tako uresničili sanje o ne-
odvisnosti naše države. »Vaš 
cilj nam je omogočil življenje, 
kot ga danes živimo, zato hva-
la vsem vam, ki ste se žrtvovali 
in omogočili nam in našim za-
namcem, da že 30 let Slovenija 
piše svojo zgodbo samostojno, 
kot suverena država,« je pou-
darila. V nadaljevanju sta po-
vezovalca Janja Rostohar in 
Mitja Baškovič prebirala do-
kumentirane dogodke izpred 
30 let, ki so zbrani v knjigah 
Posavje v letih 1989 do 1991, 
Zmagovito Posavje in Polici-
ja Posavja v osamosvojitvenih 
procesih, uredili so jih dr. To-
maž Teropšič, Mitja Teropšič 
in Miha Molan. Poziv k prebe-
gu delavcem milice je dal upo-
kojeni podpolkovnik, pilot Jože 
Butara, ki je bil tudi prisoten 
na slovesnosti. Izpostavil je, da 

Zbirajo se že vse od leta 1992
RIGONCE – Ob dnevu državnosti in 30. obletnici samostojnosti naše domovine so 27. junija pri spomeni-
ku v Rigoncah s slovesnostjo obudili spomin na prvo bitko pripadnikov Intervencijskega voda Teritorialne 
obrambe (TO) Brežice z enotami Jugoslovanske ljudske armade (JLA) v tej vasi in se poklonili spominu na 
padlega borca Jerneja Molana.

je bil tudi Jernej Molan, ki se ga 
spominjamo kot očeta, moža, 
soborca, prijatelja, soseda. Tis-
tega prelomnega leta je tudi on 
v družini svojih najbližjih pra-
znoval razglasitev samostojne 
Republike Slovenije. Niti slu-
til ni, da se bo moral za našo 
mlado domovino že v nasled-
njih dneh boriti in jo brani-
ti za ceno lastnega življenja,« 
so bile županove besede. »Bo-
dimo ponosni na dogodke, ki 
so nam tlakovali pot v svobodo 
in suverenost ter zaradi kate-
rih se je naša Slovenija razvila 
v sodobno demokratično, so-
cialno in gospodarsko uspeš-
no državo, polnopravno čla-
nico mednarodnih združenj,« 
je še izjavil Molan in svoj na-
govor sklenil s trenutkom tiši-
ne v spomin na borca Jerneja 
Molana, ki je leta 1992 posmr-
tno prejel častni znak svobode 
Republike Slovenije za izjemne 

zasluge pri obrambi svobode 
in uveljavljanju suverenosti RS.

Hojs: Imamo dva privilegija

Po besedah notranjega mini-
stra Hojsa smo pred 30 leti do-
bili oboje – in demokracijo in 
samostojno državo. »Mnogi na-
rodi teh dveh privilegijev nima-
jo. Nekateri imajo demokraci-
jo, pa nimajo države, nekateri 
imajo državo, pa nimajo demo-
kracije. Zgolj oboje je nujen in 
potreben pogoj, da lahko reče-
mo, da živimo v raju pod Tri-
glavom,« je pojasnil in še po-
vedal: »Takrat si nismo mislili, 
da bo Slovenija čez 30 let tako 
močno prepoznavna. Prepo-
znavna je tudi zato, ker se na 
mnogih lestvicah uvrščamo tik 
pod vrh, npr. na lestvici varnos-
ti, zelenega okolja, inovativ-
nih in pridnih ljudi itd. Zato je 
prav, da vsi skupaj ne zgolj da-

nes, ampak vsak dan naredimo 
vse in še več, da bomo drug z 
drugim tukaj živeli spodobno, 
spoštljivo, demokratično. Da-
nes si je težko predstavljati, da 
nekateri ob spominu na mrtve, 
igranju himne, govoru predse-
dnika države ... žvižgajo, tulijo, 
motijo proslavo in še bi lahko 
naštevali. Ampak ti so v manj-
šini, večina nas in vas spoštlji-
vo, spokojno in predvsem po-
nosno slavi našo 30-letnico,« je 
izjavil. Hojs je ob koncu še iz-
postavil, da se je v tistih dneh, 
ko so padli prvi slovenski fan-
tje, razbil še en mit – mit o jugo-
slovanski armadi, ki naj bi bila 
nepremagljiva, ki bo zavarova-
la meje, vzpostavila stanje, kot 
je bilo, in ki bo zgolj branik ob-
stoječega sistema. Na spomin-
ski slovesnosti sta sodelovala 
Gasilski pihalni orkester Loče 
in Niko Ogorevc.
 Rok Retelj

Pripadniki Intervencijske enote TO z ministrom in županom

Prevladala zavest in pripadnost
CERKLJE OB KRKI – 28. junija je pred vhodom v Vojašnico Jerneja Molana Cerklje ob Krki potekala tradici-
onalna slovesnost, na kateri se spomnijo štirih pomembnih obletnic za vojašnico. Letos je bila še posebej 
v ospredju 30. obletnica organiziranega prestopa pilotov in drugega osebja iz JLA v vrste TO RS in Organov 
za notranje zadeve.

je bila odločitev za zapustitev 
JLA veliko domoljubno dejanje, 
saj je prevladala zavest in pri-
padnost svojemu narodu nad 
zvestobo svojemu poklicu in 
armadi. S tem dejanjem so bili 
tudi vzgled vojakom drugih na-
rodnosti, ki so začeli množično 
zapuščati vrste JLA. Omenil je 
še, da so bili piloti prestopni-
ki prevedeni v rezervne milič-
nike.

Vojašnica Jerneja Molana letos 
obeležuje 30 let delovanja. O 
tem ter pomenu vojaškega le-
tališča tedaj in danes je spre-
govoril polkovnik Janez Gau-
be, sedanji poveljnik vojašnice. 
Naštel je štiri zelo pomembne 

dogodke za vojašnico, ki so jih 
obeležili s slovesnostjo – 78. 
obletnico napada borcev Can-
karjeve brigade na tukajšnje le-
tališče, ki so ga takrat zasedali 
nemški okupatorji; 30. obletni-
co minometnega napada pri-
padnikov TO 25. območnega 
štaba Brežice na letališče; 30. 
obletnico delovanja TO in nje-
ne naslednice Slovenske vojske 
v tej vojašnici ter 30. obletnico 
organiziranega prestopa pilo-
tov in drugega letalsko-tehnič-
nega osebja v vrste TO in Or-

ganov za notranje zadeve RS. 
S svojo prisotnostjo so dogo-
dek počastili tudi župan Obči-
ne Kostanjevica na Krki Lad-
ko Petretič, Vinko Čančer, 
poveljnik enot TO, ki so izved-
le minometni napad, in borci 
Cankarjeve brigade. Scenarij za 
prireditev je pripravila Milena 
Jesenko, nastopili pa so trobil-
na sekcija Gasilskega pihalne-
ga orkestra Loče, Maja Weiss 
in Robert Petan ter Mihaela 
Komočar Gorše in Niko Ogo-
revc.  R. Retelj

Člani več delegacij so na začetku slovesnosti položili venec k 
spominski plošči pri vhodu v vojašnico.

Jože Butara

SEVNICA – V sklopu Sevniškega grajskega poletja se je 18. junija 
v grajskem parku sevniškega gradu odvijal koncert boštanjskega 
okteta Jurij Dalmatin (na fotografiji), ki so ga člani namenili Slo-
veniji ob 30. obletnici razglasitve samostojnosti in neodvisnosti. 
Lepo število obiskovalk in obiskovalcev je z močnim aplavzom 
nagradilo vsako zapeto skladbo. Koncertni del je bil sestavljen 
iz dveh sklopov bogatega in razgibanega programa, za povezo-
vanje je skrbel vodja okteta Tine Bec. Ostali člani omenjenega 
glasbenega sestava so še Marko Plazar, Andrej Sešlar, Gorazd 
Zupanc, Andrej Lisec, Marjan Hribar in Matej Fon.  S. R.

Koncert v poklon Sloveniji 

VELIKA VAS – Ob dnevu državnosti in tudi v okviru praznika kra-
jevne skupnosti Leskovec pri Krškem so pri gasilskem domu v 
Veliki vasi zasadili lipo spominov. Ob dobrem odzivu in obisku 
krajanov so jo ob pomoči starejših simbolično zasadili najmlaj-
ši, ki bodo, kot je bilo ob tem rečeno, nekoč postopali v njeni sen-
ci ter jo občudovali v vsej njeni lepoti in veličini. »Vsem nam pa 
bo bila v spomin na skupno prehojeno pot, na prihodnost pred 
nami, ki bo postala tudi naša preteklost, in kot opomnik, da dru-
go in drugačno mnenje tudi šteje v prizadevanju za blagostanje 
in boljši jutri še v naprej,« so ob tem sporočili iz leskovške KS, v 
kateri se zahvaljujejo krajanom Velike vasi in Gorenje vasi za pri-
pravo prireditve, sprejem in pogostitev pa tudi Vrtnarstvu Toma-
žin iz Senuš za njihov prispevek.
 P. P./vir: KS Leskovec pri Krškem, foto: A. H.

Zasadili so lipo spominov

Pri sajenju lipe je sodeloval tudi velikovaški podmladek.

SEVNICA – 23. junija je v atri-
ju sevniškega gradu potekala 
predstavitev obsežne mono-
grafije avtorja Mitje Terop-
šiča z naslovom Posavski te-
ritorialci v osamosvojitveni 
vojni. Zbrane na dogodku je 
pozdravil predsednik sevni-
škega območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Ivan Cajner. »Osamosvojitev 
se ne zgodi čez noč z eno potezo. Za to so nastajali pogoji dolga 
desetletja, posebno pa od leta 1941 naprej,« je med drugim dejal. 
Vojni veteran in upokojeni brigadir Slovenske vojske Alojz Zavr-
šnik je osvetlil pomen zgodovinskega osamosvojitvenega proce-
sa ter dogodkov, ki so se zgodili pred 30 leti. Osrednji gost, vojni 
veteran in upokojeni polkovnik Slovenske vojske Mitja Teropšič, 
avtor uvodoma omenjene knjige, je v pogovoru s predsednikom 
Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Anto-
nom Supančičem obudil nekaj spominov na leto 1991, ki je Slo-
veniji po desetdnevni vojni prineslo samostojno in neodvisno 
državo. Sevniško območno združenje veteranov vojne za Slove-
nijo je napovedalo izid posebne publikacije, v kateri bodo priče-
vanja udeležencev osamosvojitvene vojne (pripadnikov terito-
rialne obrambe, narodne zaščite, vodstva občinske skupščine in 
civilistov) na območju sevniške občine, ki doslej še ni bila delež-
na celovite raziskave. V Albert Felicijanovi dvorani je sledil ogled 
dveh dokumentarnih filmov iz časa osamosvojitvene vojne: filma 
pokojnega sevniškega snemalca Francija Pavkoviča o sajenju lipe 
v bližini sevniške občinske stavbe 26. junija 1991 ter film z utrin-
ki iz časa osamosvojitvene vojne v Sevnici, ki ga je med 28. juni-
jem in 3. julijem 1991 posnel Jože Teraž.  S. Radi

Predstavili knjigo in dva filma

Mitja Teropšič in Anton Supančič 
med pogovorom o knjigi
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Zanimive, celo presenetljive zgodbe 
o našem mestu in naših prednikih 
… Sterle nas v maniri turističnega vodnika povabi na sprehod 
po sedmih mestnih ulicah. Postoji pri vsaki hiši, pri eni sicer 
dlje kot pri drugi, a za vsako po imenu našteje njene stano-
valce, in to ne le svoje sodobnike, pač pa tudi nekaj generacij 
prej. Med nizanjem sorodstvenih povezav trenutnih stanoval-
cev, njihovih poklicev in zaposlitev zapiše vrsto dogodivščin. Ob 
tem njegovemu "rentgenskemu pregledu" krških stavb se lahko 
samo čudimo, koliko različnih in zanimivih ljudi je takrat ži-
velo v teh razmeroma majhnih in nizkih zgradbah. Čeprav kar 
na nekaj mestih zaslutimo, da svojo pripoved opira tudi na go-
vorice, je ta del knjige morda najbolj zanimiv, saj v njem niza 
paleto živahnih opisov številnih krških družin, med njimi tudi 
priseljencev (npr. s Primorske). Na teh straneh lahko spoznamo 
veliko razvejanost "krškega sorodstva" po vsej Sloveniji (naj-
več v Ljubljani) in daleč po svetu, v katerem so nekateri dosegli 
tudi pomembne kariere ... (iz spremne besede Polone Brenčič)

Žetev pod nadzorom vojske

Med številnimi mladimi so-
delavci časopisa Srž, ki so v 
kasnejših letih postali zna-
ni in uveljavljeni novinarji 
ali voditelji, je bil tudi zdaj 
žal že pokojni Martin Kerin. 
Uredništvo mu je dalo nalo-
go, da obišče kmete v okoli-
ci Cerkelj.

»… Žeti smo začeli 21. junija in 
s strani vojske smo dobili zago-
tovilo, da ne bomo imeli proble-
mov, vendar se je izkazalo dru-
gače,« je povedal Janez Dušak, 
vodja poslovne enote Kmetijske-
ga posestva Cerklje.

In res je bilo drugače. V času žet-
ve sta na poljih eksplodirali dve 
mini, ki pa k sreči nista terjali 
človeških življenj. Tudi strelja-
nja po kombajnih s strani Vojske 
ni manjkalo. To je vsekakor vpli-
valo na razpoloženje ljudi, kajti 
preprečeno jim je bilo opravlja-
nje tistega, kar so od nekdaj po-
čeli, tistega nujnega opravila, ki 
je zahteva celoletno delo in trud 
tamkajšnjih ljudi.

Jugoslovanska armada, vojska 
ljudstva, delavcev in kmetov, je 
s svojim brezobzirnim delova-
njem uničevala težko prigarani 
pridelek, nastavljala mine tam, 
kjer so največ škode povzročile 
nedolžnim ljudem, podila kme-
te, ki so prihajali na svoja po-
lja in tako povzročila ne samo 
materialno, temveč tudi duhov-
no škodo, ki je za ljudi včasih 

še težja in jo je zelo težko na-
domestiti.

Veliko škodo so tako občutili 
tudi v poslovni enoti Kmetijske-
ga posestva Cerklje, saj je osta-
lo osemdeset arov oljne repice 
nepožete, tako da je pridelek za 
polovico manjši. Na poljih je os-
talo tudi nekaj ovsa, precej ječ-
mena pa je bilo povoženega in 
potlačenega. Delo na poljih še 
sedaj ni varno, kajti vojska za-
enkrat še nadzira teren oko-
li vojašnice. Dvakrat po teden 
dni so bili tudi brez elektrike, 
kar je povzročilo izpad proi-
zvodnje jajc. Temperatura v 
hlevih je namreč narasla celo 
do 50° C. Kljub vsem težavam 

in nevarnostim ter alarmom za 
zračni napad pa je deset zapo-
slenih delavcev opravljalo svo-
je delo, pomagali pa so jim tudi 
ljudje iz vasi.

Kmetom so veliko težav povzro-
čile tudi razprtije med samimi 
pripadniki armade v vojašnici. 
Tja so namreč pripeljali več-
je število srbskih specialcev iz 
Niša, ki so streljali na vse, kar 
se je pojavilo pred njihovimi 
cevmi. Tako je, na primer, ko-
mandant kasarne dovolil kme-
tom žetev pšenice, specialci pa 
so nato streljali po kombajnih, 
ker naj bi se na njih skriva-
li teritorialci. Absurdnost raz-
mer in neučinkovitost arma-

de pa ponazarjajo tudi sami 
boji znotraj kasarne. Tako se 
je vsa veličastnost, moč in ope-
vanost jugoslovanske armade 
skrčila na golo zastraševanje 
nedolžnih ljudi z avioni in he-
likopterji, ki so jih petinštiri-
deset let plačevali tudi prav ti 
ljudje, ki se sedaj z bolečino v 
srcu ozirajo v nebo ob vsakem 
preletu helikopterja. Kako "ne-
dolžno in domoljubno" je delo-
vanje armade, nam kažejo tudi 
brezobzirna streljanja na civil-
no prebivalstvo v vasi Zasap pri 
Cerkljah, v Skopicah, Krški vasi 
in še kje. Posledice pa so razbite 
hiše, prestrašeni ljudje in otroci 
brez dragocenih dni otroštva in 
s solzami v očeh. Sedaj vojska 
odhaja iz vojašnice v Cerkljah 
in ljudem počasi postaja laž-
je pri srcu, saj upajo, da bodo 
kmalu spet v miru hodili na po-
lja opravljat svoja vsakdanja 
opravila brez strahu ...« 

Martin Kerin, 
Srž št. 6, 7. 8. 1991

Vojne slike iz Posavja – trideset let kasneje
POSAVJE – V prejšnji številki smo skozi pogovor z novinarjem Goranom Rovanom obudili spomin na  doži-
vetja vojnih dni in ga ilustrirali z odlomkom iz njegovega dnevnika, ki je bil poleti 1991 objavljen v časopi-
su Srž, predhodniku Posavskega obzornika. Tokrat dodajamo še nekaj utrinkov iz tistega časa.

Vojaki JLA v Dobovi - junij 1991 (foto: Vlado Podgoršek)

Sledi vojne v peskovniku
Sobota, 20. julija 1991 

Lepo in po dolgem času predvsem mirno sobotno dopoldne. V 
enem od večjih posavskih krajev, a bil bi lahko katerikoli, ljud-
je hitijo spet tako kot pred vojno na tržnico, v mesnico, v samo-
postrežnico in k čevljarju. Pravzaprav le ni čisto tako, nekoliko 
manj avtomobilov je na ulicah in nekoliko manj ljudi je na ploč-
nikih in celo po bifejih in gostilnah. Najbrž ne zato, ker je po-
letje in so na dopustih, vikendih in deželi, bolj verjetno je, da je 
vzrok v vse bolj praznih denarnicah, ker je tudi vse več Posavcev 
brez dela in tudi zato, ker nedavno z zadnjimi gotovinskimi pri-
hranki nakupljene zaloge osnovnih živil zadoščajo za daljši čas. 

Po enajsti uri se kraj počasi prazni, vse topleje je in iz stanovanj 
začne dišati po mladem, praženem krompirju. Na bližnjem igri-
šču pred stanovanjskimi bloki se veselo igrajo otroci: spuščajo se 
po toboganu, rišejo po asfaltu, skačejo preko vrvice, največ pa 
jih je v peskovniku. Mimo je pravkar prišla skupina večjih fan-
tov s črnimi plastičnimi avtomatskimi puškami, eden pa je nosil 
tudi igračko pištolo. Tako “oboroženi" ženejo mlajšega dečka z 
rokami v zraku in kričijo nanj. Ostali navijajo, za našo, sloven-
sko vojsko. 

Takrat nekako, ko je “vzdušje" na višku, se od nekod izza streh 
oglasi sirena. Za trenutek, delček trenutka, postanejo mlada te-
lesca živi kipi. Takoj nato začnejo eni gledati proti nebu, dru-
gi spet proti balkonom svojih stanovanj. Najmlajši stečejo proti 
domu. Vmes pa je slišati klice: Avioni! Vojna! Bežimo! Spet na-
padajo! “Orožje" obleži v pesku. Vsi se zberejo okoli dveh mamic, 
ki jim razlagata, da vsako soboto opoldan preizkušajo alarmni 
sistem. “Čudno“, pravi eden izmed dečkov nejeverno, “pred voj-
no tega nikoli nisem slišal!“ Tako je to. Povsod po Posavju so os-
tale sledi vojne. Na cestah, na njivah, v vinogradih, na drevesih, 
na tovornjakih in na strehah, za tekočimi trakovi in v delavni-
cah, v dvoranah in obratovalnicah. Težko jih bo odpraviti, a naj-
brž bo najtežje izbrisati tiste v peskovnikih ... 

 S. Mavsar

Časnik je izšel v Krškem le v 
osmih številkah (vsako dru-
go sredo) osamosvojitvenega 
leta 1991, potem pa je utihnil 
zaradi pomanjkanja financ 
in razburkanih časov. Bil je 
nestrankarski in omogočal je 
javno izmenjavo mnenj, pre-
dlogov in stališč o temah, ki 
so se pojavljale v posavskem 
prostoru. (Vir: www.dlib.si)

Iz poročila poveljnika štaba 25. območja teritorialne obrambe 
Pri zagotavljanju zvez so nam naj-
večjo pomoč nudili radioamater-
ji. Praktično so omogočili, da smo 
povelja lahko pravočasno prena-
šali, da so ta povelja prišla v eno-
te in da so enote izvajale vojne ak-
tivnosti. Vedno smo se pripravljali 
za agresorja, ki naj bi prišel od zu-
naj. Mislili smo na NATO pakt, Var-
šavski pakt, ga spoznavali, da se ne 
bi bilo treba boriti proti njemu, na 
koncu pa smo se morali v zelo krat-
kem času prilagoditi agresorju, ki 
smo ga že imeli v prostoru. 

* * *
Nismo si mogli privoščiti neuspe-
ha, ker bi tisti trenutek generali 
dobili krila, ne samo v zraku, am-
pak tudi na zemlji. Takrat bi lahko 
prišlo do totalne vojne, kar bi pa 
za Slovenijo lahko pomenilo veliko 
žrtev med civilnim prebivalstvom 
in razbitje celotne infrastruktu-
re. Pri izdajanju vsakega ukaza za 
streljanje so poveljniki enot deset-
krat zajeli sapo in se šele desetič 
odločili za tisti zadnji ukrep, ko je 
bilo treba streljati in navsezadnje 
tudi ubijati. 

* * *
Oni so imeli najmodernejšo tehni-
ko, mi smo pa proti njim v prvi fazi 
nastopali takorekoč goloroki. Tis-
to, kar smo imeli, smo v lanskem 

letu zadržali, ker nismo predali. 
Bivša občinska štaba v Brežicah 
in Krškem sta celotno opremo za-
držala, brez njihove vednosti smo 
iz skladišč izvlekli protioklepna 
sredstva, ki so nam bila v prvi fazi 
zelo dobrodošla.

* * *
Problemov nismo imeli nobenih, v 
fazi vojnih aktivnosti nismo ime-
li primerov pijančevanja oziroma 
tistega, kar je nekje normalno za 
naš celotni prostor. Težje nam je 
bilo po končani vojni. Kako te ljudi 
zadržati in jih imeti v popolni bojni 
pripravljenosti glede na to, da smo 
imeli vsi v glavah vinograd, zemljo, 
njivo, delovno organizacijo itd.. Ko 
je po začetku vojne ostalo v enotah 
okoli 60 do 70 odstotkov ljudi, smo 
vedeli, da se ne bojijo ničesar in da 
bodo šli v vsako borbo, seveda z za-
vestjo, da lahko v vsakem trenutku 
izgubijo življenje. 

* * *
V nekem trenutku smo dobili po-
datke, da je devet naših fantov po-
grešanih, celo, da so mrtvi. To so 
bili za nas na štabu zelo težki tre-
nutki. Ko smo izvedeli, da so živi in 
zdravi, bi najraje naredili veselico, 
vendar za to ni bilo časa. Bližnje le-
tališče nam je v začetku delalo ve-
liko težav, zato ga je bilo potrebno 

onesposobiti. Poslali smo skupi-
no, ki je zasedla položaje v Mrzla-
vi vasi. Izstrelili so plato desetih 
min in se izvlekli. Kmalu potem so 
iz Cerkelj poslali dva kamiona in 
so jih lovili, vendar je enota nas-
lednji dan prišla srečno preko Save 
na štajersko stran. Tako je praktič-
no samo 10 vojakov zagotovilo, da 
smo imeli celo letališče v šahu. 

* * *
Ena naših enot je bila v Krako-
vskem gozdu pred znano bitko v 
zasedi pet dni in takrat so bili naš 
najhujši nasprotnik komarji. Tako 
hudo je bilo, da smo morali enoto, 
ki bi morala izvršiti napad zadnji 
dan, zamenjati z drugo.

* * *
Kako so se obnašali hrabri pro-
fesionalni oficirji, govori tudi to, 
da v prvem vozilu ni bilo nobene-
ga aktivnega oficirja. Ti so se po-
noči prestavljali iz enega vozila v 
drugega, ker so se bali, saj so pri-
čakovali, da bomo udarili po njih. 
Še druga hrabrost pa je bila v ob-
rambi letališča. V prvo linijo so dali 
ljudi, ki so tu opravljati mehanič-
na dela, ki so bili aviomehaniki, za-
ledniki in tako dalje, za njimi pa so 
bili specialci. Tako da ni čudno, da 
jim je večina aktivnih starešin po-
begnila.

Čeprav je Predsedstvo SFRJ 18. julija sprejelo odločitev, da 
se bo JLA v treh mesecih z orožjem in opremo umaknila iz 
Slovenije, v Posavju še ni bilo miru. 21. julija zgodaj zjutraj 
ob 5. uri so bili prebivalci Pesjega in okolice deležni nena-
vadne budnice, ko so na njivah s koruzo odjeknile eksplozi-
je, po katerih so, kot se je pokazalo, padli stebri električne-
ga daljnovoda. Nekaj dni kasneje, 2. avgusta, so diverzanti 
ob pomoči nekaterih v Posavju živečih simpatizerjev JLA mi-
nirali tudi daljnovod na Sremiču. Ekipa časopisa Srž je bila 
kmalu na terenu in naredila reportažo o zadnjih aktivnos-
tih agresorja v našem okolju, ki pa so zaradi bližine nukle-
arke in vojaškega letališča močno vznemirili tukajšnje lju-
di (foto: Matjaž Mirt).

Ivan Sterle: KRONIKA STAREGA KRŠKEGA IN NEGOVIH MEŠČANOV
format 165 x 235 mm, 198 strani, trda, italijanska vezava, cena 20 €

NAROČILA: Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, Krško 
e-naslov: zalozba@posavje.info; tel.: 040 302 809

Stroške pošiljanja krije založba.
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lahko pove, da so mu nekateri 
osnovnošolski učitelji poveda-
li, da so bili primorani 20-urne 
tečaje v šoli v naravi skrčiti na 
10-urne in še tu je bilo izva-
janje oteženo zaradi ukrepov. 
»Zagotovo so nastale luknje v 
znanju in samo želimo si lah-
ko, da ne bodo posledice terja-

le življenj zaradi neznanja pla-
vanja,« poudarja Kerin. 

Veliko lahko naredijo že starši

Plavati je naučil že na tisoče ot-
rok, seveda tudi veliko posav-
skih. Odmeva njegova misel, da 
otroke najprej naučiš vzljubiti 
vodo. To pomeni, da se je pra-
viloma bojijo? Kot pove, v nje-
govi Plavalni akademiji Rok 
Kerin učijo otroke, da je voda 
naša prijateljica. »Seveda jih 
kar nekaj pride tudi s strahom 
pred vodo. Predvsem pravijo, 
da jih je strah globoke vode in 
se ne upajo ’potunkat’. Pri nas 
jim nato razložimo, da je voda 
le ena. In tudi, da ko se enkrat 
naučimo plavati, to znamo za 
celo življenje. Prav tako jim 
razložimo, da če znamo plava-
ti v plitvi vodi, nam bo šlo tudi 

v globoki,« tako Kerin. Za to, da 
bi se otroci manj bali vode, lah-
ko veliko naredijo že sami star-
ši. Po njegovih besedah je tre-
ba v prvi vrsti otrokom prvo 
izkušnjo z vodo predstaviti na 
prijeten, igriv način, in to že 
od dojenčka naprej. »V kadi ali 
majhnih bazenčkih in plitvinah 

naj se starši z njimi igrajo s kan-
glico in vodnimi pripomočki, si 
skupaj umivajo obraz, pihajo 
mehurčke ipd. Starš mora ved-
no biti skupaj z otrokom v vodi, 
zelo priporočljiv pa je tudi stik 
starša z otrokom – koža s kožo, 
da se otrok počuti varno,« sve-
tuje in doda pomembno opozo-
rilo – nikoli ne silimo otroka v 
vodo, še posebno če joče.

Sogovornik pove, da veliko 
staršev pričakuje, da bodo ot-
roci že po nekaj urah samo-
stojno zaplavali, a ta odstotek 
je zelo majhen. Nekateri starši 
znajo na drugi strani zelo dob-
ro oceniti otrokovo znanje in 
do potankosti povedo, kaj že 
zna oz. česa ga je strah. Po na-
vadi je strah »podedovan« od 
staršev ali pa je otrok doživel 
slabo izkušnjo, največkrat v 

obliki nepričakovanega padca 
v vodo, pretiranega škropljenja 
ali igre med vrstniki, kjer je bila 
igra »tunkanja« pretirana in ot-
rok ni prišel do diha, še navede 
Kerin. Glede na to, da je pole-
tje na vrhuncu, bazeni so polni, 
prav tako morje in tudi brego-
vi naših rek, je njegovo svari-
lo, na kaj moramo biti pozorni 
pri kopanju, posebno v rekah, 
še kako dobrodošlo. Kot pravi, 
so reke specifične glede kopa-
nja in plavanja. Tudi reka Krka, 
čeprav je nižinska reka, ima 
pasti in je treba biti še posebej 
previden. »Največja nevarnost 
so ovire pod vodo in brzice z je-
zovi. Za ne ravno dobrega pla-
valca je lahko že zelo majhen 
spodrsljaj usoden. Zato je tu 
potrebna velika mera previd-
nosti, še bolje pa je, da se tem 
mestom v celoti izognemo. Ko-
pati se je treba tam, kjer je ure-
jeno mesto kopanja oz. je vidlji-

vost pod vodo takšna, da smo 
prepričani o njeni globini in 
čistosti pod vodo. Morda na 
tem mestu tudi moj apel, da se 
tudi v Posavju uredi kopališče 
na Krki, kot to velja na Kolpi in 
višje na Krki,« izpostavlja Kerin 
in še svetuje, naj otrok ne puš-
čamo samih ob rekah.

Utopitev je večinoma tiha

V zadnjem času je bilo v Slo-
veniji kar nekaj utopitev. Kako 
sploh prepoznati utapljajoče-
ga? »Reševalec iz vode ga lah-
ko prepozna že na suhem, in si-
cer z vstopom v vodo in prvimi 
zamahi. Utopitev je večinoma 
tiha. Filmskih zvokov in krikov 
na pomoč v večini ne boste sli-
šali. Prepoznamo jo lahko tudi 
po tem, če se nekdo znajde v 
situaciji, kjer dela hitre gibe z 
rokami, hlasta za zrakom, dvi-
ga roke v zrak ... Pri otrocih je 

ta čas zelo kratek, zgolj dve do 
tri sekunde, nato pa se otrok 
načeloma potopi pod gladino 
vode. Tam krikov na pomoč ne 
boste slišali. Zato na tem mes-
tu še enkrat – otrok ne puščaj-
te samih izpred oči!« opozarja 
Kerin, ki še dodaja, da s polnim 
želodcem ni priporočljivo iti v 
vodo in da je pri otrocih, ki še 
niso splavali, sam zagovornik 
črva in plavalne deske, odsve-
tuje pa rokavčke, ki niso pripo-
moček za učenje plavanja, pač 
pa so lahko kot nadomestek, 
da nam otroka ni treba držati 
v rokah, kadar smo v vodi. Še 
več njegovih koristnih nasve-
tov boste našli na www.posa-
vskiobzornik.si, kmalu pa bo 
na njegovi spletni strani (shop.
rokkerin.com) na voljo za na-
ročilo tudi video z vsebino za 
starše in otroke »Kako lahko 
sam naučim otroka plavati?«.
 Rok Retelj

Najprej nas je zanimalo, ali 
smo Slovenci v čem specifič-
ni, kar se tiče odnosa do pla-
vanja. Krčan Rok Kerin, ki je 
prepotoval in s plavanjem po-
doživel domala ves svet, opaža, 
da imamo pri nas dober način 
učenja plavanja, saj se otroci 
le-tega lahko učijo že v vrtcu 

ali kasneje v prvi triadi osnov-
ne šole v obliki prilagajanja na 
vodo. »Specifičnost Slovencev 
v odnosu do plavanja bi lahko 
ocenil na način, da pri nas ve-
liko ljudi pravi, da zna plavati, 
le potopiti glave si ne upa, tu-
kaj mislim predvsem starejše. 
Ne vem, če je tu razlog v tem, 
da so bazeni po večini v naših 
zdraviliščih na stojni globini, 
kjer jih velika večina odraslih 
stoji, a zame ni plavalec nek-
do, ki se ob potopu glave pod 
vodo drži za nos. Tak ’plavalec’ 
je lahko potencialni ’utapljajoči 
se plavalec’, če ga oblije val oz. 
se znajde v nekontrolirani si-
tuaciji,« pojasni. Glede tega, da 
naj bi bile posledice epidemije 
konkretno vidne tudi na plaval-
nem (ne)znanju otrok in zakaj 
bi lahko do tega prišlo, sogo-
vornik odvrne, da iz prak se 
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RASTLINA MESECA
JULIJA - SONČNICAMOTORNA KOSA

ROBOTSKA KOSILNICA

ODGANJALEC
VOLUHARJEV IN KRTOV

ODGANJALEC
MIŠI IN INSEKTOV

Vrtni center
Eurogarden

PE Dobrova eurogarden.euTel: 01 24 25 100

Tel: 07 49 88 385PE Krško

V harmoniji z naravo

Vrtni center

POSAVJE – Smo sredi poletja, ki po navadi 
prinaša tople, brezskrbne dneve z višjimi tem-
peraturami, počitnice in osvežilno hlajenje v 
morju, reki, jezeru, bazenu itd. Pri tem pa ne 
smemo pozabiti predvsem na varnost, še po-
sebej so pri tem izpostavljeni otroci. Če kdo, 
potem je za koristne napotke glede plavanja 
zagotovo prava oseba nekdanji vrhunski da-
ljinski plavalec Rok Kerin, ki ima dolgoletne 
izkušnje na področju plavanja, saj je plavati 
naučil že ogromno otrok.

»Plavalec ni nekdo, ki se ob potopu drži za nos«

Rok Kerin je plavati naučil že na tisoče otrok (foto: arhiv PARK)
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SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 477 715

Suhomontažni sistemi Knauf, Rigips.
Prodaja in strokovna izvedba.

NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.

AN.NIKA medicinska pedikura Krško, Ulica mladinskih del. brigad 2a, Leskovec pri Krškem,  
040 334 352, annika-krsko@annika.si, www.annika.si

Glivična obolenja

Glivična okužba stopal je nadležna, nalezljiva kožna bole-
zen, ki jo z zdravljenjem uspešno odpravimo. Potrebni so 
pravilna nega, ustrezni produkti in dosledno upoštevanje 
navodil strokovno usposobljenega pedikerja.

Prvi znaki glivične okužbe so:

• rumeno-bela obarvanost nohta
• neprijeten vonj stopal
• bolečine v prstu pri hoji in
• zadebeljeni in krhki nohti

Kurje oko

Kurja očesa so tvorbe roževinastih celic, ki običajno na-
stanejo med prsti, na blazinicah prstov, ob zunanjem robu 
stopalnega loka ali peti. Zaradi svoje stožičaste oblike 
prodirajo v spodje plasti kože, kjer se nahajajo živci, zato 
povzročajo hudo bolečino.

Zakaj nastanejo kurja očesa?

• Ob nepravilni obremenitvi stopal zaradi prekomerne 
telesne teže ali nenavadnih gibov (zlasti pri športnikih).

• Zaradi neprimerne obutve, ki pritiska na določeno 
mesto 

Sanacija glivičnega obolenjaSanacija vraščenega nohta

Vraščen noht

Vraščen noht je zelo pogost in boleč pojav. Slabost kirur-
ških posegov so dolgotrajne bolečine in ponavljajoče se 
težave z vraščanjem, zato v centrih AN.NIKA uporabljamo 
medicinsko VHO sponko.

Naša metoda zdravljenja vraščenih nohtov je zelo hitra, 
povsem neboleča, predvsem pa učinkovita.

VHO sponka je vodila v Evropi. Lahko jo namestimo tudi 
pri hudim primerih hipergranulacije in diabetikih.

Do vraščanja pride zaradi:

• nepravilnega striženja 
• neprimerne obutve
• poškodbe nohta
• dednosti
• zadebeljenih nohtov, ki so zelo nagnjeni k vraščanju

Bradavice

Okužbe z bradavicami so zelo pogoste, največkrat se po-
javijo pri otrocih, mladostnikih in osebah z oslabljenim 
imunskim sistemom. Vzrok za nastanek je papiloma virus, 
ki povzroči hitro delitev celic v povrhnjici kože. Njihov ra-
zvoj je pogojen z delovanjem imunskega sistema.

Sanacija bradavic

»ZDRAVA STOPALA«
Zaradi hitrega tempa življenja mnogokrat pozabimo 
na nego in zdravje svojih stopal, ki jih vsak dan obre-
menjujemo.

V centru AN.NIKA Krško nam več kot 15 let izkušenj 
na področju reševanja problematik stopala omogoča, 
da smo razvili lastno metod dela AN.NIKA,  s katero 
rešim0 še tako zapleten primer.

Sanacija kurjega očesa
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Preden se odpravimo na do-
pust ali na drugo daljšo pot z 
avtomobilom, je priporočlji-
vo preveriti delovanje avto-
mobila, saj bo le tako dopust 
poln užitkov ter brez stresa 
in neželenih dogodkov, do-
mov pa se boste vrnili spo-
čiti in pripravljeni na nove 
podvige.

Kot svetuje Peter Majzelj, 
mag. inž. inf. in teh. kom., la-
stnik podjetja Avto Majzelj na 
Velikih Malencah, je v poletnih 
dneh ključen pregled in ser-
vis klimatske naprave. »Pri-
merna klima v vozilu je pred-
pogoj za varno in previdno 
vožnjo, še zlasti v vročih po-

Ne pozabite na pregled avtomobila
letnih dneh. Servisni pregled 
klimatske naprave mora zaje-
mati reciklažo z odstranitvijo 
starega olja in tehtanje kapa-
citete medija, vakuumiranje z 
odstranjevanjem vlage in neza-
želenih delcev, polnjenje z no-
vim oljem in primerno količino 
hladilnega medija. Servis klime 
je priporočljivo opravljati vsa-
ko leto, najbolje pred vročimi 
poletnimi dni, saj je takrat naj-
bolj obremenjena,« pravi stro-
kovnjak na tem področju. 

Ko se odpravite na dolgo vo-
žnjo, je pomemben tudi pre-
gled stanja vozila. »Preve-
rimo, kdaj imamo servisni 
interval motorja, in v kolikor 

je v kratkem, to opravimo pred 
daljšo potjo. Servis naj zajema 
menjavo predvidenih filtrov 
(oljni, zračni, kabinski, ter go-
riva) in olja. V vsakem primeru 
pa pred daljšo vožnjo preveri-
mo nivo in stanje vseh tekočin 
vozila (olje motorja in volana, 
ter tekočine hlajenja motorja, 
zavor in pranja stekel). Prav 
tako moramo preveriti stanje 
zavornih ploščic in diskov in 
stanje vitalnih delov podvoz-
ja,« svetuje sogovornik in do-
daja še, da ne smemo pozabiti 
tudi na pregled pnevmatik, ža-
rometov in svetlobnih teles ter 
pregled obvezne dokumentaci-
je vozila in destinacije. 
 Vir: Avto Majzelj

Kot pravi magistra farmacije 
iz Lekarne Krško Leja Zadra-
vec, je treba pri pripravi zdra-
vil, medicinskih pripomočkov 
in drugih sredstev upošteva-
ti starost in zdravstveno sta-
nje dopustnikov oziroma po-
potnikov, način, trajanje in kraj 
potovanja ter razvitost tamkaj-
šnje zdravstvene službe in do-
stopnost medicinske oskrbe. 
Naše zdravje na poti pa ni od-
visno zgolj od naše potovalne 
lekarne, temveč v veliki meri 
tudi od ustrezno urejenega 
zdravstvenega zavarovanja ali 
morebitnega dodatnega turi-
stičnega zdravstvenega zava-
rovanja.

Priporočljiv je obisk 
pri zdravniku
»Predvsem za daljša potova-
nja ali potovanja v eksotične 
kraje je priporočljivo, da pred 
odhodom obiščete svoje-
ga osebnega zdravnika. Za 
informacije se lahko obrnete 
tudi na ambulanto za potnike, 
ki deluje na območnem zavo-
du Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ),« svetuje 
Zadravec. »Ponekod namreč 
obstaja tveganje za hepati-
tis A in B, meningokokni me-
ningitis, kolero, kugo ali tifus, 

Kaj dati v potovalno lekarno?
Poletne počitnice, bodisi na morju bodisi v hribih bodisi na podeželju, nam lahko pokvarijo poškodbe in 
bolezenske težave. Da bo dopust čim bolj sproščen in brezskrben, ne glede na to, kam se boste odpravili, 
ne pozabite s seboj vzeti primerno napolnjene priročne potovalne lekarne. Še posebno skrbno jo moramo 
pripraviti, kadar se na pot odpravljajo kronični bolniki, otroci, nosečnice ali doječe matere. 

ki jih lahko preprečimo s pra-
vočasnim cepljenjem. Obsta-
ja pa tudi tveganje za malarijo 
in druge bolezni, ki se prena-
šajo s piki insektov ter jih pre-
prečujemo z jemanjem zdravil 
proti malariji in drugimi zaš-
čitnimi ukrepi.«

Kaj naj vsebuje potovalna 
lekarna?
Potovalno lekarno si pripravi-
mo v eni torbici, ki na potova-
nju ne bo dostopna otrokom in 
naj bo zavarovana pred zuna-
njimi vplivi (svetloba, toplo-
ta, vlaga), pravi farmacevtka, 

zdravila s seboj jemljite v nji-
hovi izvirni embalaži in skupaj 
z navodili za uporabo. »Poskr-
bite, da bodo imela zdravila 
ustrezen rok uporabe. Poseb-
no pozornost posvetite zdra-
vilom, za katere je določen 
poseben režim shranjeva-
nja. Zanje so na voljo hladil-
ne torbice, ki omogočajo pre-
našanje takšnih zdravil (npr. 
insulin, biološka zdravila),« še 
dodaja.

Osnovna potovalna lekarna naj 
vsebuje: zdravila, ki jih redno 
jemljete in vam jih je pred-
pisal vaš osebni zdravnik; 
prvo pomoč za oskrbo odr-
gnin in manjših ran (razkuži-
lo za rane, sterilne gaze, lepilni 
trak, povoji, vodoodporni obli-
ži različnih velikosti, krema, ki 
pospeši celjenje, termome-
ter), izdelke za preprečeva-
nje ali odpravljanje manjših 
zdravstvenih težav (zdravila 
proti povišani telesni tempe-
raturi, bolečinam, glavobolu 
ali zobobolu, zdravila za blaži-
tev prebavnih težav, praške za 
nadomeščanje izgubljene soli 
in vode, zdravila proti poto-
valni slabosti, za lajšanje aler-
gijskih in želodčnih težav, za 
vneto grlo in žrelo), razkuži-

lo za roke, izdelke za zaščito 
pred piki komarjev, klopov 
in drugih insektov ter izdel-
ke za odpravljanje težav po 
piku, pinceto za odstranje-
vanje klopov, izdelke za zaš-
čito pred sončnimi žarki, za 
nego kože po sončenju ter 
za lajšanje težav pri sonč-
nih ali drugih opeklinah, pa 
seveda tudi veljavno kartico 
zdravstvenega zavarovanja 
ali zdravstveno zavarova-
nje za tujino. Pogosto nam na 
potovanju še kako prav pride-
jo tudi mazila za lajšanje bole-
čin v mišicah in sklepih pa tudi 
geli in mazila za boleče in ote-
kle noge. Za daljša potovanja je 
priporočljiva tudi uporaba po-
sebnih elastičnih nogavic.

Homeopatska potovalna 
lekarna
Vaša potovalna lekarna lahko 
vsebuje tudi homeopatska 
zdravila. »Za homeopatsko 
zdravljenje se smemo odločiti 
le v primeru običajnih težav in 
vsakdanjih lažjih boleznih. Pri 
težjih ali trajnejših zdravstve-
nih težavah poiščite zdrav-
niško pomoč,« ob tem pravi 
Leja Zadravec in vam želi lepe, 
brezskrbne počitniške dni.
 Peter Pavlovič

Farmacevtka Leja Zabukovec 
z izdelki, ki naj bi jih vsebova-
la primerno opremljena po-
tovalna lekarna

PRAVLJICE POD DREVESI – V prijetni senci pod drevesi v 
mestnem parku pred Valvasorjevo knjižnico Krško vsak torek 
v juliju in avgustu ob 10. uri potekajo poletne pravljične urice. 
Pravljice pripovedujejo knjižničarke z mladinskega oddelka 
(Antonija Amon, Renata Komatar, Klavdija Šiško Možgan in 
Melita Voglar). »Izbor pravljic bo vsekakor zanimiv in raznolik, 
zato lepo vabljeni, da se nam pridružite in prisluhnite vedno 
novim zgodbam,« sporočajo iz knjižnice. P. P.

www.PosavskiObzornik.si
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Krškopoljski prašič kralj slovenske kulinarike
NEMŠKA VAS – S praktično delavnico uporabe žara, ki je vključevala različne načine peke in pripravo jedi iz mesa krškopoljskega prašiča in ostalih surovin, pridelanih v lokalnem 
okolju, so Občina Krško kot vodilni partner in sodelujoči v projektu: Posavski muzej Brežice, Gostilna Kunst 1966, Kmečka zadruga Krško in Društvo rejcev krškopoljskega prašiča 
na posestvu Albiana v Nemški vasi 8. julija izvedli še en izobraževalno-kulinarični dogodek v nizu izvajajočih aktivnosti v sklopu projekta Črno-belo bogastvo s Krškega polja. 

Članek je nastal v sklopu projekta »Črno belo bogastvo«, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna 
Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

RECEPT: Svinjska pečenka s kostanjem 
ali zarebernice s kostanjem

Zarebrnice odrežemo, potolčemo, solimo, povaljamo v moki in 
na ogreti maščobi opečemo. Preložimo jih v kozico, v ponev pa 
prelijemo juhe, dodamo morda košček jušnega koncentrata in ko 
dobro prevre, omako prilijemo k zarebrnicam. Dodamo košček 
masla in dušimo. Surov kostanj pa olupimo, pokapljamo z oljem in 
ga v kozici ali pekaču porinemo za nekaj minut v že ogreto pečico. 
Tako dosežemo, da se druga, rjava kožica, ki se sicer zelo težko 
lušči, zlahka sname. Ko smo kostanju odstranili tudi drugo kožico, 
ga damo kuhat v malo osoljen krop. Na tri četrt kuhan kostanj 
odcedimo, dodamo na pol dušenim zarebrnicam, do mehkega 
dušimo in na koncu popravimo z žlico vina in kislo smetano. 
 Vir: Posavski muzej Brežice, Ivan Ivačič, 1965

Izjave projektnih partnerjev

Društvo rejcev krškopoljskih prašičev: Glavna naloga društva 
je skrb za ohranjanje prašiča krškopoljske pasme. Pri tem je 
osnovni pogoj, da gre za potomca registriranega merjasca 
in svinje krškopoljske pasme in da so prašiči te pasme ozna-
čeni z individualno ušesno znamko skladno z rejskim progra-
mom. Poleg sledljivosti prašičev je za dolgoročno ohranjanje 
pasme nujna njena prepoznavnost pasme, predvsem pa ka-
kovost mesnih izdelkov, ki slovijo po izraziti okusnosti, sočnos-
ti, aromatičnosti in mehkobi. Če je prašič kralj med domačimi 
živalmi, lahko rečemo, da je krškopoljski prašič kralj sloven-
ske kulinarike in gastronomije. 

Nejc Kunst, Gostilna Kunst 1966: Kot zadnji člen v verigi so-
delujočih partnerjev v projektu smo pri nas dali svoj prispevek 
z novo oblikovanimi, okusno in estetsko pripravljenimi jedmi 
na krožniku, preko katerih smo vzpostavili stik z gosti, te pa 
opozorili na specialitete iz krškopoljca tudi z v ambient ume-
ščeno maketo krškopoljca.

Nuša Somrak, Občina Krško: V sklopu dve leti trajajočega 
projekta je bilo izvedenih veliko aktivnosti. Mi smo vzposta-
vili točke za fotografiranje, naredili nove produkte in izvedli 
izobraževalne delavnice.

Tomaž Županc, KZ Sevnica: V tem času se je prodaja mesa in 
izdelkov iz krškopoljskega prašiča zelo povečala. Kupce in os-
tale potrošnike osveščamo, da gre za kvalitetno meso s trdo 
maščobo, ki ima ugodno razmerje med omega 3 in omega 
6 maščobnimi kislinami, kar pomeni, da so tudi za organi-
zem veliko bolj zdrave. Ocenjujemo, da smo že do sedaj us-
peli osvestiti širok krog potrošnikov, zato tudi že razvijamo 
nove prehrambene izdelke iz mesa krškopoljskega prašiča.

Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice: Ker gre za 
edino avtohtono pasmo, lahko na njej gradimo tudi identi-
teto, saj je bil prašiček že v preteklosti pomemben za gospo-
darstvo in za preživetje, ne samo za prehrano. V muzeju smo 
s tem namenom naredili obsežno študijo, zbrali vse podatke 
z vidika dediščine, pripravili razstavo, izdelali pa tudi knjiži-
co, v kateri smo strnili tako stare recepte iz domačih kuhar-
skih knjig kot dodali nove. V muzeju smo oblikovali tudi spo-
minske predmete, od nakita, prtičkov do srečenosnih sporočil, 
kajti prašiček je vedno veljal za simbol sreče.

Dejan Mastnak, imetnik certifikata Original Weber grill 
master: Prednosti krškopoljca so v sočnosti njegovega mesa 
in specifičnem okusu. Svinjino smo v preteklosti pogosto pre-
več prepekli, zato tudi ni bila najbolj opevana surovina za žar, 
z žari s pokrovom pa se dejansko meso lepo osoči oz. ne osu-
ši, s čimer ohrani vse primarne arome in okuse, ki jih krško-
poljski prašič premore.

Utrinek z delavnice priprave jedi iz krškopoljca na žaru v Nem-
ški vasi (foto: CPT)

Grajska zaseka - zaseka krškopoljca: brez konzervansov in aditi-
vov, klasično začinjena z dimljeno slanino krškopoljskega prašiča. 
Domača sevniška pašteta krškopoljca: pristna domača pašteta iz 
mesa in slanine krškopoljskega prašiča, z dodatkom kockane pre-
kajene slanine krškopoljca, ki ji poleg klasične začimbne mešanice 
daje rahlo aromo po dimu (vir in foto: Grajske mesnine KZ Sevnica).
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RECEPT: Salovčki
½ kg sala, ½ kg moke, 
2 jajci, 3 kozarci belega 
vina (3 dcl), 1 žlica slad-
korja, ščepec soli

Moko, vino, jajca, sol 
in sladkor umesimo. Po 
potrebi dodamo mleko. 
Testo naj malo počiva. 
Salo zmeljemo. 
Testo razvaljamo na debelino 1 cm in nanj posujemo salo (lah-
ko samo na polovico). Testo prepognemo. Pustimo stati 15 mi-
nut. Razvaljamo v eno smer in prepognemo. Obrnemo za 90 sto-
pinj. Testo naj ponovno počiva 15 minut. Ves postopek ponovimo 
večkrat.
Testo na koncu tanko razvaljamo, izrežemo kroge, na sredino 
damo žličko domače slivove marmelade, prepognemo in z vilico 
pritisnemo, da nastane po celotnem robu lep vzorček. Pečemo 
na 220 stopinj dobrih 15 minut.  Vir: Posavski muzej Brežice

Projekt Črnobelo bogastvo s Krškega polja, ki je stekel z mese-
cem septembrom 2019 in bo zaključen jeseni letos, je bil name-
njen povečanju prepoznavnosti edine slovenske avtohtone pa-
sme krškopoljskega ali t. i. črnopasastega prašiča, spodbujanju 
njegove reje in razvoju novih samooskrbnih, podjetniških, tu-
rističnih in kulinaričnih produktov. Projekt, ocenjen na dobrih 
196.000 evrov in sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, je tesno 
povezal sodelujoče partnerje v njem, je povedala vodja projek-
ta mag. Janja Jordan. »Projektni partnerji smo v sklopu projekta 
Črnobelo bogastvo izvedli veliko aktivnosti, glavni rezultati pro-
jekta pa so: ureditev točk za fotografiranje ali t. i. selfie točk za 
inovativno prezentacijo Krškopoljca, in sicer na lokaciji restavra-
cije Tri lučke, Gostišča Kunst in Posavskega muzeja brežice. Prip-
ravili smo akcijski načrt za razvoj gastronomskega turizma v Po-
savju, izvedli izobraževanje ponudnikov od reje do izdelka (rejcev, 
ponudnike kulinarike, zgodb, dediščine), izvedli kulinarične do-
godke in interaktivne delavnice z namenom povečane uporabe 
krškopoljca v kulinariki; dokumentarni, promocijski in animirani 
film, nove mesne produkte in spominke, do izteka projekta pa bo 
oblikovan tudi nov turistični produkt,« je pojasnila.

Dejan Mastnak (desno) ni le chef, temveč tudi strokovnjak za 
peko na žaru 

Okusni mini burgerji s čevapčiči

Na delavnici so se udeleženci podučili o 'low&slow' načinu pe-
ke na žaru, dimljenju mesa pa tudi o uporabi različnih začimb-
nih mešanic
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ANICA KODRIČ
Anica Kodrič, ki živi v Župeči vasi v bližini Cerkelj ob 
Krki, delo na zelenjavnem in okrasnem vrtu veseli že 
od najzgodnejših otroških let, zato njen družinski dom 
krasijo različne vrste trajnic in enoletnic. Večino rož raz-
množuje sama. »Vse, kar potaknem v zemljo, se prime. 
Tega me je naučil oče, ki je prav tako imel zelo rad rože, 
zato je bila domača hiša vedno v rožicah,« pove z nas-
mehom. Med njenimi najljubšimi rožami so vrtnice. Z 
njimi ohranja tudi spomin na mater, s katero sta skupaj 
vzgajali vrtnice različnih barvnih odtenkov, da so bile 
cvetlični okras in njun ponos. 

INGRID KROŠELJ
Ingrid Krošelj iz Vrhja pri Kapelah obožuje urejeno ze-
leno trato, različne cvetlične zasaditve ter zelenjavni 
vrt, v katerem pridela kumarice, česen, čebulček, pa-
priko, feferone, paradižnik, rukolo, korenček, nizek fižol, 
več vrst zelene solate itd. Del vrta je namenjen tudi di-
šavnicam, začimbnicam in zdravilnim rastlinam. »Vrt je 
moje veselje že od najzgodnejših otroških let, v njem 
mi vedno vse lepo uspeva, je neke vrste sprostitev, ko 
pridem iz službe,« pripoveduje. V lanskem letu so ji mož 
in njeni trije sinovi uredili visoko gredo, s katero je zelo 
zadovoljna.

IRENA IN BRANKO VIDENIČ
Irena in Branko Videnič iz Brežic sta na obrobju mesta 
ustvarila svoj zeleni in cvetoči raj. Skrbno urejena ter 
z okrasnim grmičevjem, drevesi in rožami zasajena ze-
lena trata je njun ponos in veselje. »Skoraj vsaka zasa-
ditev ima v ozadju zgodbo,« povesta gostitelja, ki sta 
veliko rož preje-
la v dar od pri-
jateljev in tako 
ima, na primer, 
pampaška trava 
ime Ferdo. Dvo-
je okrasnih dre-
ves ju spominja 
na rojstvo vnu-
kinje in vnuka. 
Prekrasna ple-
zalka iz družine 
vrtnic, ki je sta-
ra skoraj 30 let, 
ju vsako leto 
razveseli s svo-
jimi prečudovi-
timi cvetovi in 
prav tako poto-
nika, ki je zasa-
jena pri vhodu v 
hišo. 

JOŽEFA NOVAK
Jožefa Novak iz Radeč večino prostih trenutkov kot 
upokojenka preživlja skupaj z možem na Brunku, kjer 
imata ob stanovanjskem objektu vinograd, njivo in zelo 
bogat zeliščni vrt. V njem med drugim raste tudi mačja 
meta, za katero sogovornica pove, da odganja mač-
ke. »Zelo veliko 
imam sivke, ki 
jo sušim in po-
tem iz nje de-
lam venčke, hi-
drolat pa delava 
skupaj z možem 
kar v ’šnopc’ ko-
tlu,« se nasme-
ji. Na bližnjem 
travniku nabira 
materino duši-
co, dobro misel 
oz. origano, saj 
zelo rada prip-
ravlja tudi čaj-
ne mešanice ter 
začimbne me-
šanice za različ-
ne jedi, v večjih 
okrasnih poso-
dah goji jagode.

FANI BORŠTNAR
Fani Borštnar iz Tržišča pri Sevnici ima zadnjih 20 let na 
okenskih policah in balkonu surfinije, ker s svojimi cve-
tovi tvorijo prečudovito cvetlično preprogo. »V pretek
losti sem imela pelargonije, a ko sem prvič poskusila s 
surfinijami, se odločam samo zanje. Menjam samo bar-
vo,« pove in na-
daljuje, da jim 
lega ustreza, 
ker imajo na vo-
ljo dovolj dopol-
danskega sonca, 
ki ga obožuje-
jo. Pri zalivanju 
uporablja de-
ževnico in po-
leti, ko je vroči-
na zelo velika, 
porabi tudi do 
100 litrov vode 
na dan, saj za-
liva rože zjutraj 
in zvečer. »Hiša 
brez cvetja je 
kot kuhinja brez 
štedilnika,« za-
ključi. 

JOŽICA IN TONE RACMAN
Jožica in Tone Racman iz Sevnice se z veliko pozor-
nosti posvečata negovanju rož na cvetličnih gredicah, 
okenskih policah in balkonu. Del njunega domovanja je 
tudi okrasno in sadno drevje ter zelenjavni vrt. Delo sta 
si razdelila – za rože skrbi žena, za sadni in zelenjavni 
vrt mož – in vse 
jima zelo lepo 
uspeva, le letoš-
nji krompir je po-
treboval šest te-
dnov, da je vzklil. 
»V trgovini sem 
izbral neko novo 
sorto krompir-
ja, bel naj bi bil, 
a ko sem ga po-
sadil, dolgo ni 
bilo znakov o 
rasti. Sedaj, ko 
lepo cveti, vem, 
da nekaj pri-
delka bo,« opi-
šeta skrbi in se 
veselita, da bo 
tudi nekaj sadja, 
kljub pozebi.

Skrben izbor fotografij raz-
nobarvnih cvetličnih ure-
ditev pa gredice zelenjave, 
dišavnic in zelišč, lepo rasto-
če sadno drevje, lično ureje-
ne zelene trate, ki jih je vča-
sih krasil tudi majhen ribnik, 
skalnjaki z mnogovrstnimi 
rastlinami in tako naprej je 
v lanskem letu bogatil strani 
v časopisu. Poseben kotiček 
so predstavljale in še vedno 
predstavljajo vaše zgodbe, 
sami pa smo z vami z vese-
ljem delili praktične nasve-
te ter sprejemali odzive, da 

Uspešno zaključena akcija in 
podeljene praktične nagrade

so članki zanimivi in nasveti 
praktični. Tudi nekaj predlo-
gov je bilo, česa si še želite, 
a zaradi epidemije, ki nas je 
vse postavila pred marsika-
tero preizkušnjo, nekaterih 
reči nismo udejanili, a ver-
jamemo, da jih bomo v pri-
hodnosti. 

V letošnjih pomladnih me-
secih ste nas prijazno spre-
jemali na svojih domovih ter 
pokazali vrtove, za katere 
vestno skrbite. Nasmehi ob 
prejemu praktičnega darila, 

s katerim smo se vam zah-
valili za vaše lanskoletno 
sodelovanje v akciji »Vrtovi 
Posavja 2020«, so bili zgo-
vorni. Skozi pogovor, ki je 
sledil po prejemu vrtnar-
skega orodja, ste razkriva-
li vaše veselje pri negovanju 
rastlin. Popeljali ste nas sko-
zi svoje vrtove, po pokoše-
ni trati, nam zaupali, kako z 
naravnimi gnojili izboljšate 
rast rastlin, kako se bojuje-
te proti škodljivcem in kako 
skrbite za ptice, čebele in 
celo žabe. Občudovali smo 

tudi skalnjake ter terasaste 
vrtove na hribovitem obmo-
čju Posavja ter spoznavali, 
kako čudovita je pokrajina 
v spodnjem toku reke Save. 

Del prijetnega druženja s 
sodelujočimi v akciji »Vrto-
vi Posavja 2020« smo uje-
li skozi fotografski objektiv 
in naj tudi vam, drage bralke 
in bralci, izbrane fotografije 
pričarajo nasmeh na obraz. 

 Uredništvo 

Drage ljubiteljice, cenjeni ljubitelji posavskih vrtov, lansko leto smo vas povabili k sodelovanju v naši rubriki Vrtovi Posavja. Odziv je bil za leto, ki ga je zazna-
movala epidemija koronavirusa, odličen. S svojimi opisi vrtov ter fotografijami ste pokazali urejenost okolice vaših domov ter možnost samooskrbe, kajti lan-
skoletni akciji »Vrtovi Posavja 2020« (ki je bila nadaljevanje naše prve akcije »Najlepši vrt in balkon Posavja«, ki smo jo izpeljali leta 2009) smo dodali še zele-
njavne, sadne in zeliščne vrtove ter odkrivali bisere, ki bi ostali skriti, če se ne bi odzvali našemu povabilu. 

Okrasni vrt z majhnim ribnikom družine Jordan z Malenc
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MARI IN MARJAN ROMIH
Mari in Marjanu Romihu iz Stržišča pri Sevnici predstav
lja bivanje v naravnem okolju posebno veselje, zato čas 
od zgodnje pomladi do pozne jeseni preživljata na ob-
novljeni moževi domačiji, ob kateri teče še potoček. Lič-
no urejeno bivališče je njun mali raj. V njem poleg raz-
ličnih cvetočih 
trajnic in enole-
tnic uspeva tudi 
rožmarin, ki daje 
odličen okus 
juhi. »Ali veste, 
kdaj se sadi?« 
vpraša gostitelj 
in pojasni, da je 
najprimernej-
ši čas za zasadi-
tev 15. avgust. 
»Takrat se od-
lomi vejica in se 
jo da v zemljo,« 
pove ter doda, 
da je tudi velik 
ljubitelj ivanjš-
čic, a na pose-
stvu raste po-
sebna vrsta.

MARJETA IN ANDREJ REPŠE
Marjeta in Andrej Repše iz Birne vasi pri Šentjanžu ži-
vita na posestvu, na katerem sta zgradila novo hišo, a 
ob njej sta ohranila hišo prednikov, obnovila gospodar-
sko poslopje ter v bližini zasadila park z izbranimi dre-
vesi, ki ga krasi še kapelica. »Ponosna sva na rodove, ki 
so nam omogo-
čili bivanje v tem 
prekrasnem na-
ravnem okolju, 
s katerim se ne 
more meriti no-
ben grad,« po-
vesta. Njuno ve-
selje so rože, za 
katere vzorno 
skrbi gospodi-
nja, ki pri nego-
vanju uporablja 
samo naravno 
gnojilo in prepa-
rate, saj je tudi 
članica društva 
Ajda Posavje. S 
posebno pozor-
nostjo skrbita še 
za vinograd.

PETRA IN BOJAN PREVOLŠEK
Petra in Bojan Prevolšek iz Podvrha v sevniški občini 
sta našla po upokojitvi prijeten dom v 200 let stari le-
seni hiški na strmem pobočju, s katerega se širi pogled 
na arheološko najdišče Ajdovski gradec in celo na Snež-
nik v daljavi. »Če sva želela imeti vsaj malo ravnine, sva 
morala del strmega pobočja preurediti v kamnite tera-
se in pri tem sta nama bila v veliko pomoč oba sinova, 
ki redno prihajata na obisk,« povesta gostitelja, ki jima 
obdelovanje sadovnjaka, vinograda, cvetličnega in zele-
njavnega vrta predstavlja posebno veselje. »Vse je do-
mače, sveže, okusno, s prijetnim vonjem,« pojasnjujeta.

MARIJA JORDAN
Marija Jordan iz vasi Malence v bližini Kostanjevice na 
Krki z veliko pozornosti skrbi za cvetlični vrt, okrasno 
cvetje na okenskih policah in zeleno trato z majhnim rib-
nikom, v katerem imajo svoj dom zlate ribice in pajčo-
lanke. Na ravnici ob obnovljenem lesenem hramu si je 
uredila še skalnjak. »Mož mi je pripeljal kamenje, ki sem 
ga poljubno razvrstila ter poskrbela za zasaditev. Rože 
cvetijo skozi celo leto, ko ene odcvetijo, začnejo cvete-
ti druge. Ko zgodaj spomladi zacveti žafran, je vse ru-
meno ...« pripoveduje in pokaže še na tri skoraj dva me-
tra visoke palme.

MIRA IN BRANKO BOŽIČNIK
Mira in Branko Božičnik iz Krajnih Brd pri Blanci živita v 
prekrasnem naravnem okolju, kjer sta si v rahlo hribo-
vitem svetu uredila tako sadni kot zelenjavni in cvetlič-
ni vrt. To je njuna radost, saj ju vrtovi vsako leto bogato 
nagradijo s sočnimi sadeži in cvetjem. »Z možem sva si 
delo razdelila, on 
skrbi za vinog-
rad, drevesa v 
sadovnjaku in ze-
lenjavo na vrtu, 
sama skrbim za 
urejenost hiše in 
cvetlično zasa-
ditev ter za ze-
lišča,  ki jih rada 
dodajava jedem 
ali pa v osvežilne 
napitke. Obdelo-
vanje poteka na 
ekološki način, 
z naravnimi pri-
pravki,« opišeta 
svoj vsakdan, ki 
jim ga lepša tudi 
ptičje žvrgolenje.

ROZALIJA DERŽIČ
Rozalija Deržič iz Bukoška pri Brežicah se še vedno se 
rada spominja, kako je kot deklica nabirala travniške rože 
ter iz njih delala šopke. »Danes tega ni več, so drugi 
časi,« omeni. Ljubezen do rož ji je privzgojila mama in to 
z veseljem prenaša na vnukinji, Mašo in Ano, ki ji radi de-
lata družbo tudi v zelenjavnem vrtu. »Vsako leto pose-
bej se veselimo pridelka, ki je plod našega dela na zem-
lji,« pravi in nadaljuje, da večino rož za cvetlična korita 
vzgoji sama, le surfinije kupi v vrtnarji in ob tem pove: 
»Rože moraš kupovati pri vrtnarju, ki mu zaupaš, kajti 
kupljene sadike morajo biti zdrave.«  

MARJETA GASIOR
Za Marjeto Gasior iz Župeče vasi v brežiški občini je 
urejen cvetlični in zelenjavni vrt sprostitveni kotiček, 
ki prinaša posebno veselje. »Če nekaj lepega ali dobre-
ga zraste, je to moje osebno zadovoljstvo,« pravi, tako 
da ji ni žal časa in truda pri negovanju vrta. Za cvetlič-
no okrasje na okenskih policah in balkonu je letos prvič 
izbrala korita z vodno rezervo, kar ji bo olajšalo zaliva-
nje lončnic. V vrtni uti si rada vzame čas tudi za ustvar-
janje skulptur, za katere uporabi stare odeje in brisače, 
kar vse skupaj zmeša z betonom, mož pa nastali izde-
lek pobarva po lastni zamisli.   

NATAŠA IN ŽANA BERTOLE
Nataša Bertole s Sromelj v brežiški občini si kljub obili-
ci dela na kmetiji vedno vzame čas za rože in pri tem ji 
z veseljem pomaga hči Žana. »Nekaj rož sama vzgojim, 
nekaj jih kupim, tako da je cvetja povsod dovolj skozi 
celo leto. Vsako leto imam drugačno zamisel, načrtujem 
pa že od januar-
ja, kaj in kje bom 
zasadila, rada 
imam bolj žive 
barve,« poja-
snjuje gospodi-
nja. S posebnim 
žarom negu-
je gorenjske na-
geljne, ki jih rade 
napadajo bolez-
ni (rjavica, prši-
ca), a z naravni-
mi pripravki to 
preprečuje in na-
grada so čudovi-
ti dišeči cvetovi, 
ki krasijo ’gank’ 
velikega gospo-
darskega poslo-
pja. 

TANJA SALOBIR
Tanja Salobir z Gmajne pri Raki okolico doma ureja z ve-
liko domišljije in ljubeznijo do rož. Poseben del ravnine 
predstavlja okrasni vrt, v katerem imajo poleg rož svoj 
prostor tudi različni stari in odsluženi predmeti – miza, 
stol, lesen čeber … »V vsakem že odsluženem predme-
tu vidim navdih in skušam mu vdahniti novo podobo ter 
ga umestiti v prostor, da je neke vrste dekoracija v njem. 
V enem delu nameravam urediti sivkin kotiček, kamor 
bom postavila še odsluženo staro kolo, ki ga bom pre-
barvala z vijolično barvo,« niza misli ob ogledu zanimi-
vega, unikatnega kotička, ki nudi sprostitev.    
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VERA IN DANIEL VOGLAR
Vera in Daniel Voglar z Vidma pri Krškem sta okolico 
družinske hiše uredila po lastnih željah. Brežino ob hiši 
sta preuredila v mikaven skalnjak z različnim okrasnim 
drevjem in grmičevjem ter rožami različnih vrst, med ka-
terimi je potonika posebne sorte prava kraljica. »Vstop v 
notranje prostore hiše sva skušala narediti čim bolj na-
ravno. Rastline, ki sva jih zasadila okoli hiše, sva kupo-
vala na najinih poteh po Sloveniji. Tla sva po zasaditvi 
posipala s koščki drevesne skorje, tako da nama je ne-
kaj dela prihranjenega,« pojasnita in dodata, da je oko-
lico doma mogoče urediti na sto in en način. 

KATARINA KLAVŽAR
Katarina Klavžar iz Šedma nad Senovim je prostor oko-
li velike skale spremenila v zanimiv skalnjak. »Včasih so 
ob skali rasle tri slive, ki smo jih podrli, skale pa nismo 
odstranili, temveč smo jo očistili, dodali zemljo in še ne-
kaj manjših kamnov ter zasadili rože, nekaj je trajnic, ne-
kaj enoletnic,« opiše naravno posebnost. V bližini sto-
ji še manjši cvetlični vrt, ki ga obiskujejo čebele in pijejo 
nektar iz sivkinih cvetov. En košček brežine krasi tudi 
cvetoči portulak, ki se počasi razrašča po strmem bre-
gu. »Portulak obožuje sonce in je zelo nezahtevna rastli-
na,« pojasni sogovornica.

VLADIMIRA SUMREK
Vladimiro Sumrek iz Črnca pri Brežicah delo na vrtu 
sprošča in vedno znova se razveseli darov narave – od 
malin do češenj in hrušk, breskev, fig itd. »Smo samo-
oskrbni, saj imamo tudi dovolj sveže zelenjave, ki raste 
na vrtu ob hiši,« pripoveduje in razkrije, da je njena naj-
ljubša roža vrtnica, vendar jo redko upodobi na svojih 
slikarskih platnih, kajti del časa namenja tudi ustvarja-
nju v svojem slikarskem kotičku, v leseni hišici ob sta-
novanjski hiši. »Večkrat sem naslikala sončnice, ki so mi 
prav tako všeč,« pove na sprehodu ob gredici lepo rasto-
čih in raznobarvnih vrtnic. 

MILENA REMIH
Milena Remih iz Gorenjega Leskovca, ki je del krške ob-
čine, si življenja brez rož ne zna predstavljati. Rože, ki 
krasijo okolico, sama vzgoji. »Vsak vrh, ki ga odlomi ve-
ter, ali pa če sama  odtrgam vejico, dam kar v zemljo 
in rastlina začne rasti,« pripoveduje in nato pokaže na 
lepo rastoč bananovec, ki ji ga je pred desetimi leti kot 
majhno sadiko podarila soseda. »Pred dvema letoma je 
prvič zacvetel in cvetovi so se razvili v šop banan, a niso 
dozorele, ker je prehitro prišla jesen in nato zima. Kljub 
temu da ne morem okusiti sadežev, je lepo, ko cveti,« 
izrazi zadovoljstvo nad rastjo rastline.

JOŽICA IN IVAN PETRIŠIČ
Jožica in Ivan Petrišič iz Krškega sta pred več desetlet
ji izbrala okoli 24 arov veliko posest ter jo preuredila v 
prijetno bivališče z mnogimi zanimivimi starimi predme-
ti in umetniškimi izdelki, ki krasijo tudi okolico hiše. »Sli-
kanje in izdelovanje skulptur je moje veselje, tako kot so 
rože in zelišča,« pove gostiteljica ob šopu sivke, ki jo je 
porezala, da bo iz cvetov naredila različne ’zvarke’. Ob 
ogledu brežine s 1200 škarpniki, ki se dvigajo drug nad 
drugim v 13 vrstah in so zasajeni z rožami, pove, da z 
opazovanjem rastlin ugotavlja, katera prenese sonce in 
sušo ter katera ne. »Rast line me šolajo,« se nasmehne.  

VAŠA ZGODBA
Članice Društva kmečkih žena Tržišče so se v lanskem 
letu odločile, da bodo na rodovitni zemlji manjše nji-
ve posadile krompir, s katerim so sodelovale na festi-
valu praženega krompirja. Pridelek je bil tako dober, 
da so letos poleg krompirja posadile še čebulo in če-
sen, jeseni pa bodo repo in kolerabo. »Letošnji pride-
lek bomo uporabile za namene pogostitve na dogod-
kih, ki se bodo odvijali v kraju. Jedi bomo pripravljale v 
novi kuhinji našega društva, ki smo jo dobile ob letoš-
nji 30letnici delovanja,« pove predsednica društva Fani 
Borštnar. »Marsikdo ima kakšen košček zemlje in lahko 
ga nameni vrtu, saj ima doma pridelana zelenjava naj-
boljši okus,« še omeni.  S. R. 

VAŠA ZGODBA
Potonike – omamno dišeče vrtnice brez trnja, kot jim 
nekateri radi rečejo – krasijo marsikateri posavski vrt in 
eden takšnih se nahaja tudi v Brestanici. Veliki rožnati 
cvetovi, ki zacvetijo spomladi in nato razveseljujejo vse 
do zgodnjega poletja, so ponos gospodinje. Potonika, ki 
uspeva na sončni in deloma tudi senčni legi, je odpor-
na na sušo. Sadimo jo v drugi polovici avgusta in sep-
tembra, kajti spomladi zelo zgodaj požene nove brste. 
Pri saditvi morajo biti brsti komaj prekriti z zemljo, le 3 
do 4 cm, kajti če sadimo pregloboko, se zna zgoditi, da 
potonika ne bo cvetela še par let.  A. K.

Priloga zaključene akcije VRTOVI POSAVJA 2020 
regionalnega časopisa Posavski obzornik
Tekst: Smilja Radi
Foto: Rok Retelj
Oblikovanje: Matjaž Mirt
Krško, 15. julij 2021

Travniška kadulja – 
travniški žajbelj

Cvetoče travnate 
površine bo vse do 
septembra krasila 
travniška kadulja, 
ki je na naših tleh 
zelo razširjena in je 
ena najbližjih so-
rodnic žajblja. Nanj 
spominjajo cveto-
vi, vendar so kadu-
ljini bolj vijoličasti in 
jih je več. Travniško 
kaduljo, ki privablja 
številne čebele, saj 
je sorazmerno bo-
gata tako s cvetnim 
prahom kot tudi z 
medečino, lahko za-
sejemo ali posadimo tudi v vrtove.

Čajni ali vinski pripravek

Rastlino nabiramo ob cvetenju, to je med majem in avgu-
stom. Nabiramo cvetoča stebla z listi. Sušimo lahko ce-
lotno vejico, lahko pa s stebel osmukamo cvetove in liste. 
Sušimo jo na toplem senčnem mestu in nato jo zdrobi-
mo šele tik pred pripravo čaja. Letega pripravimo v ob-
liki poparka: dve žlički sveže zdrobljenih listov in cvetov 
poparimo s skodelico vrele vode in po 5 minutah pre-
cedimo. Čeravno ima sveža travniška kadulja zelo svo-
jevrsten vonj, je njen čaj presenetljivo prijetnega in blago 
aromatičnega okusa. Če želimo pripraviti čaj za zdravil-
ne namene, pustimo zelišče v vodi 10 do 15 minut, saj se 
na ta način izluži več čreslovin. Ta čaj dobi nekoliko ne-
prijeten, močen in trpek priokus, zato ga uporabljamo v 
majhnih količinah. 

Travniška kadulja se uporablja tudi kot začimba za pivo 
ali vino ter za zobne kreme. Kaduljino vino pripravimo 
tako, da polno pest sveže nabranih cvetov damo v 1 li-
ter belega vina in tekočino po treh tednih precedimo ter 
na ta način dobimo okusno vino, ki ga je treba imeti na 
hladnem in ga popiti v dveh tednih. 

  Viktorija Senica, cvetličarka
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

FREDDIE (21120P) 
je eno leto star pes v tipu nem-
škega ovčarja. Je pravi družinski 
kuža, ki bo z malo šole postal 
pravi spremljevalec. Je izjemno 
dobrovoljen in prijazen, razume 
se z drugimi psi. Išče svoje lju-
di, ki ga bodo vzgajali in ga bodo 
sprejeli kot družinskega člana. 

LINO (21131B) 
je prijazen dvomesečni tigrast 
samček, ki išče čisto svoj stalen 
domek. Je razigran in nežen, kot 
se za mačjega mladiča spodobi. 

Mucka MEGI (21132B) 
je prekrasna dvomesečna triko-
lorka, ki išče svoj dom pri pri-
jaznih in odgovornih ljudeh. 
Razigrana in igriva čaka, da bo 
novemu lastniku polepšala vsak 
dan. 

Vrednost investicije je 
362.991,30 evrov od tega 
287.781,85 evrov sofinancira 
Ministrstvo za okolje in pros-
tor, ostala sredstva pa zagota-
vlja Občina Brežice.  Izvajalec 
del je v postopku javnega naro-
čanja izbrano podjetje Monter-
ra d.o.o. iz Hrvaške.

Cesta JP 525062 Slovenska vas–
Filipač poteka tik ob sloven-
skohrvaški meji ob reki Bre-
gani. Na več območjih se nad 
cesto pojavljajo erozijska ob-
močja, pa tudi potresni sun-

Župan Občine Brežice Ivan Molan je v Mestni hiši Brežice izročil 
prejemnikom spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti CO-
VID19«, ki ga Vlada Republike Slovenije podeljuje za požrtvovalnost 
pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive 
bolezni SARSCoV2 (COVID19). Župan Ivan Molan se je vsem pro-
stovoljcem zahvalil za pomembno in požrtvovalno delo, ki so ga op-
ravili v času epidemije. 
Spominski znak so prejeli: prostovoljka Mateja Ivačič (za koordina-
cijo mreže prostovoljcev za dostavo živil in zdravil za ogrožene, iz-
delavo in razdeljevanje zaščitnih mask ter večdnevno dežuranje ob 
telefonu za sprejemanje prošenj za pomoč), prostovoljni pripadni-
ki Civilne zaščite občine Brežice Lara Ogorevc (prejela naknadno), 
Gvido Pavlovič, Nik Simončič in Roman Zakšek (za razdeljevanje za-
ščitne opreme, mask, seznanjanje občanov z zaščitnimi ukrepi in iz-
vajanje zaščite) ter Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Bre-
žice (za vzpostavitev mreže prostovoljcev in njihovo usmerjanje za 
dostavo živil ter zdravil za ogrožene ter za izdelavo in razdeljevanje 
zaščitnih mask), v imenu zavoda je spominski znak sprejela direk-
torica Matejka Gerjevič. 

V spomin na lep šolski uspeh 
je župan devetošolcem podaril 
knjige. Kot je v svojem nagovo-
ru zbranim dejal župan, so lepi 
učni uspehi rezultat predane-
ga dela učencev in učiteljev ter 
podpore staršev, ki otroke spod-
bujajo na izobraževalni poti. Žu-
pan je dejal, da so letošnji uspe-
hi vredni priznanja tudi zato, ker 
je izobraževanje osnovnošolcev 
kar nekaj časa potekalo v poseb-
nih razmerah zaradi epidemije. 

Devetošolke in devetošolci, ki 
so ves čas osnovnošolskega iz-
obraževanja dosegali izjemen 
učni uspeh in tudi šolsko leto 
2020/2020 zaključili z izjemnim 
uspehom: iz OŠ Artiče Neja Re-
beršak, Mihael Sotler in Nejc 
Zorko; iz OŠ Bizeljsko Gašper 
Narat; iz OŠ Brežice Tim Stopar, 
Pija Boh, Tajda Jovanović, Lara  
Pregelj, Julia Smrekar, Gašper 
Škof, Julija Venišnik, Vid Kolić, 
Nika Cvelbar, Zarja Cvelbar, Ema 
Pavlič, Katarina Petrič, Naja Pin-
terič, Marino Radič, Lina Škul, 
Amadej Hudohmet, Alexander 
Škof, Aljaž Oštir, Saša Petković, 

Župan sprejel najuspešnejše devetošolke 
in devetošolce
14. junija je župan Občine Brežice Ivan Molan na dvorišču gradu Brežice sprejel 46 najuspešnejših devetošolk in de-
vetošolcev, ki so ves čas svojega osnovnošolskega izobraževanja dosegali izjemen učni uspeh in tudi šolsko leto 
2020/2021 zaključili z izjemnim uspehom. 

Tadej Matkovič in Vid Baško-
vič; iz OŠ Cerklje ob Krki Sanja 
Ajster Kuhar, Nina Horžen, Kiara 
Gramc, Zala Popijač, Hana Haler, 
Blažka Kodrič, Nives Zlobko in Fi-
lip Škaler; iz OŠ dr. Jožeta Topo-
rišiča Dobova Ema Kežman, Tim 

Vračun, Zala Petelinc, Ava Polo-
vič in Jan Rogič; iz OŠ Globoko 
Ema Hriberšek, Maks Sotelšek, 
Alja Kranjc in Neli Rožman; iz OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece Lana 
Dušic in Aljaž Preskar ter iz OŠ 
Velika Dolina Anja Semenič in 

Lana Hribar.

Glasbeni program je oblikova-
la učenka Glasbene šole Brežice  
Lucija Pšeničnik pod vodstvom 
mentorice Anite Veršec. Pro-
gram je povezovala Anja Urek.

Prostovoljci in prostovoljke ter ZPTM Brežice 
prejeli spominski znak za požrtvovalnost v boju 
proti COVID-19

Sanacija in zaščita skalnega podora 
v Slovenski vasi
Trenutno v Slovenski vasi potekajo dela sanacije skalnega podora na lokaciji cesta JP 525062 Slovenska vas–Filipač, 
ki ogroža cesto in stanovanjske objekte v delu Slovenske vasi. Izvajalec del je v pobočje zvrtal luknje, kamor ume-
šča jeklene žice in palice, ki predstavljajo sidra za stebre. Na stebrih bo  napeljana žica, na kateri bo napeta varovalna 
mreža oz. podajno lovilna ograja, ki bo zadržala skale, če se bodo odkrušile od pobočja. Zaključek investicije je načrto-
van v prvi polovici meseca septembra 2021.

ki, zmrzal in močna deževja so 
v preteklih letih sprožili kar ne-
kaj skal, ki so ogrožala tako ces-
to kot stanovanjske objekte na 
tem področju. Občina Brežice se 
je zato odločila za nujno sana-
cijo dela področja, kjer so sta-
novanjski objekti. V ta namen je 
dala izdelati Geološkogeoteh-
nični elaborat po elementarnih 
dogodkih na cesti JP 525062 
Slovenska vas–Filipač. V sklopu 
študije so strokovnjaki preuči-
li velikost skal, njihove lokacije 
in predlagali lokacije za posta-
vitev varovalnih mrež oz. lovil-

nih ograj. Na podlagi rezultatov 
opravljene študije in predlaga-
nih ukrepov je občina pripravi-
la projektno dokumentacijo za 
sanacijo skalnega podora. Obči-
na je sanacijo prijavila na poziv 
Ministrstva za okolje in prostor 
in bila uspešna s pridobivanjem 
sredstev za sofinanciranje pro-
jekta sanacije v sklopu Progra-
ma nujnih ukrepov za odpra-
vo posledic nestabilnosti tal 
majhnega in srednjega obsega 
za leti 2020/21.

Občina Brežice vabi mla-
de občanke in občane, 
stare med 13 in 30 let, 
da postanete aktivni so-
ustvarjalci življenja v naši 
lokalni skupnosti.
V preteklih tednih ste na 
svoj naslov prejeli razgle-
dnico in povabilo, da so-
delujete pri reševanju 
spletnega vprašalnika. Podatki, ki jih bo občina zbrala preko sple-
tnega vprašalnika, bodo uporabljeni kot podpora pri oblikovanju 
ukrepov na področjih, ki so mladim pomembna.
Vabljeni k reševanju vprašalnika in spremljanju občinske strani na 
Facebooku – FB Občina Brežice.

Občina Brežice pripravlja strategijo za mlade 
v občini Brežice 



Posavski obzornik - leto XXV, številka 14/15, četrtek, 15. 7. 2021 23
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Br

ež
ic

e

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

ŠAPI (21054KK) je 10letni kuža, 
ki je v zavetišče prišel po smrti 
lastnice. Še vedno je poln ener-
gije in brez težav v enem dnevu 
prehodi tudi 10 km. Šapi rad sam 
postavlja pravila, zato išče dom 
pri aktivnih ljudeh, ki imajo izku-
šnje s psi in se bodo z njim ukvar-
jali ter ga vodili na sprehode. 

LYN (21114B) 
je črno tigrast muc, ki bo kmalu 
iskal svoj notranji dom. Igriv, car-
tljiv in poln ljubezni čaka nove 
odgovorne lastnike. Za več in-
formacij pokličite na (07) 496 
11 56. 

MINKA (21082P) 
je nadvse prijazna in cartljiva 
muca. V zavetišče je prišla pred 
tremi meseci, visoko breja. V za-
vetišču je skrbela za svoje mla-
dičke, ki so svoj novi dom že naš-
li, Minka pa ga še vedno čaka. 
Vesela bo novega doma pri od-
govornih in prijaznih ljudeh.

Na železnem mostu, ki poteka 
preko reke Krke, je bila odstranje-
na dotrajana betonska plošča, na 
kateri je bilo vozišče. Kot je po-
vedala predstavnica izvajalca, di-
rektorica podjetja Rafael d.o.o. 
Sevnica Marija Možina, trenutno 
izvajajo armiranje in zaščito spo-
dnjega dela mostu oz. pasnic, be-
toniranje nove betonske plošče 
je načrtovano konec julija. Potem 
bo treba počakati 28 dni, da beton 
doseže ustrezno tlačno trdnost. 
V tem času bodo izvedli zaključ-
ni sloj zaščite železnega mostu in 
zaključili dela na betonskem delu 
(inundaciji), ki povezuje oba dela 
mostu. Sledi asfaltiranje vozišča 
na inundaciji in na mostu čez Krko, dela zahtevne obnove železne-
ga mostu bodo končana do 30. septembra 2021.
Vrednost obnove mostu čez Krko (66 m) in dela mostu, ki poteka 
po kopnem (objekta inundacija) znaša 1,27 milijona evrov. Za ob-
novo lokov mostu čez Savo je občina namenila 1,1 milijona evrov, 
kar pomeni, da bo brežiška občina za obnovo celotnega mostu na-
menila cca. 2,4 milijona evrov lastnih sredstev. Železni most, ki je 
bil zgrajen leta 1906 v tedanji AvstroOgrski, je zaščiten kot tehnič-
ni spomenik, in del vedute starega mestnega jedra, poleg Vodovo-
dnega stolpa in brežiškega gradu.

Ker je epidemija z veljavnimi 
ukrepi v preteklem letu pre-
prečila dogodke, namenjene 
obeleženju novih pridobitev v 
krajevnih skupnostih, je 9. juli-
ja potekala simbolična predaja 
obnovljene ceste Močnik–Osre-
dek namenu v sodelovanju z Ob-

čino Kozje, ki je namenu predala 
tudi dve svoji naložbi, rekonstru-
irano lokalno cesto Sveta Jedrt–
Kerinov križ–Osredek in povezo-
valni vodovod Osredek-Preska. 
V duhu sodelovanja so se otvo-
ritev udeležili županja Občine 
Kozje Milenca Krajnc in župan 
Občine Brežice Ivan Molan ter 

Konec julija bo potekalo betoniranje spodnjega 
dela železnega mostu čez Krko

Skupna otvoritev lokalne ceste in javne poti, 
ki povezujeta občini Brežice in Kozje
Občina Brežice je v letih 2019 in 2020 zaključila investicijo modernizacije lokalne ceste LC 181011 Močnik–Osredek in 
javne poti 527221 Močnik–Osredek, ki povezujeta naselji Pečice in Osredek pri Podsredi ter občini Brežice in Kozje. 

predsednik krajevne skupnosti 
Osredek Jože Okoršek in pred-
stavnika sveta KS Pečice.

Občina Brežice je v sklopu mo-
dernizacij cest uredila lokalno 
cesto Močnik–Osredek, izvedla 
je razširitev vozišča, asfaltiranje 

ceste, ureditev odvodnjavanja, 
sanacijo premostitvenih objek-
tov in ureditev bankin v dolžini 
skoraj 1.100 m. Vrednost del je 
znašala dobrih 200.000 evrov. 
Obnovljena je bila tudi javna poti 
Močnik–Osredek, za obnovo je 
bilo namenjenih 18.355 evrov.  
Kot je dejal župan Občine Breži-

ce Ivan Molan, je ureditev ceste 
pomembna za to, da so kraji na 
podeželju, ki so odmaknjeni od 
središč, dostopni in dobro pove-
zani ter s tem omogočajo enako 
kakovostne pogoje za življenje. 
Kot je še dejal župan Ivan Molan, 
je obnova ceste, ki povezuje obe 
občini, tudi izraz solidarnosti in 
dobrega sodelovanja med nji-
ma. Vsem uporabnikom je zaže-
lel predvsem varno vožnjo. 

Osnovnošolka Lea Pangarčič iz 
vasi Osredek, ki je v kozjanski ob-
čini, obiskuje Osnovno šolo Arti-
če v brežiški občini. Po pred le-
tom dni obnovljeni cesti se vsak 

dan vozi v šolo s šolskim kombi-
jem. Povedala je, kako je zanjo 
pomemba ureditev ceste, ki po-
vezuje občini Kozje in Brežice. 
Kot je dejala,  je bila pred ure-
ditvijo cesta označena kot ne-
varna (ozka, makadamska pot), 
kot takšno jo je označila šola, ki 
skrbi tudi za pregled šolskih poti.  
Potem ko je bila cesta asfaltira-
na in razširjena, ni več na sezna-
mu nevarnih odsekov, saj poteka 
vožnja varneje in tudi bolj udob-
no. Šolski kombi je med vožnjo 
po ozki makadamski cesti tres-
lo, asfaltirana in širša cesta pa je 
tudi bolj varna za srečanje z os-
talimi vozili.

Podporo pri projektu Župano-
vo vino je tudi letos izkazalo 
vseh šest vinogradniških dru-
štev v občini Brežice, ki so v iz-
bor prijavila izbrana vina, ki so 
na društvenih ocenjevanjih vin 
dosegla najvišje število točk. Ko-
misija v sestavi Milena Rožman 
(predsednica), Roman Baškovč, 
Miha Balon, Adi Brod in Jože 
Prah je ocenila 70 oddanih vzor-
cev vin – 30 vzorcev cvička PTP, 
16 vzorcev belega bizeljčana PTP 
in 24 vzorcev modre frankinje. 
Ocenjevanje je potekalo 16. 6. 
2021 v prostorih mestne hiše. 
Kot je dejal župan Občine Bre-

žice Ivan Molan, izbor ter oce-
njevanje vin v društvu in med 
društvi pomembno prispevata k 
rasti kakovosti vin v brežiški ob-
čini. Občina se je zato odločila, 
da stopi društvom naproti in je 
v tem letu zagotovila sredstva za 
ocenjevanje vin v vseh društvih.
 
Najvišje ocenjena vina, ki so pre-
jela častni naziv Županovo vino, 
so: cviček PTP Bojane Unetič 
iz Vinogradniškega turistične-
ga in kulturnega društva Gado-
va peč z oceno 16,30, beli bize-
ljčan PTP Vinske kleti Plevnik iz 
Vinogradniškega društva Piše-

ce z oceno 17,17,  in za izbrano 
Županovo vino modra franki-
nja Janeza Cerjaka iz Vinogra-
dniškega društva Sromlje z oce-
no 18,13.

Predsednica ocenjevalne komi-
sije Milena Rožman je priznala, 
da ima komisija pri ocenjevanju 
vse težje delo, saj je kakovost vin 
vse bolj izenačena, odklonov od 
pravilnika ni. Dejala je še, da je 
lanski letnik, ki je bil predmet 
ocenjevanja, zelo dobre kakovo-
sti, po količini pa je skromen, kar 
je sicer značilno, da je razmerje 
med kakovostjo in količino obra-

tno sorazmerno. Zmagovalna 
vina je ocenila kot lepa in pitna 
s prijetno cvetico in svežino. De-
jala je še, da je modra frankinja, 
ki je tokrat tretjič ocenjevana v 
izboru, zelo kakovostna. Dodala 
je tudi, da je nemški inštitut s so-
dobnimi metodami raziskovanja 
ugotovil, da modra frankinja, ki 
je ena najboljših svetovnih sort, 
izvorno izhaja s slovenskega 
področja.  

Župan Ivan Molan je vsem so-
delujočim vinogradnikom in vi-
nogradnicam podelil listine o 
sodelovanju, priznanje vsem 

trem zmagovalcem in tudi sim-
bolično nagrado vinogradniškim 
društvom, iz katerih prihajajo le-
tošnji zmagovalci. Kot je dejal 
župan, vsem predvsem želi, da 
bi lahko v tem letu izvedli vse na-
črtovane dogodke, ostali zdravi 
in da bo tudi prodaja vin uspeš-
no potekala.

Dogodek, ki je potekal v skla-
du s priporočili NIJZ, je pove-
zovala Anja Urek, glasbeni pro-
gram sta pripravila Maja Weiss 
in Robi Petan. Po uradni razgla-
sitvi je sledila degustacija letoš-
njih županovih vin. 

Razglasili Županovo vino za leto 2021
Na grajskem dvorišču brežiškega gradu so v sredo, 30. junija, razglasili rezultate ocenjevanja vin v sklopu izbora Župa-
novo vino za leto 2021. Ocenjevalna komisija je izbrala najboljša vina v treh kategorijah – cviček PTP in beli bizeljčan 
PTP ter modra frankinja. Izbor vin za naziv Županovo vino poteka od leta 2013 v organizaciji Zavoda za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice in je namenjen promociji kakovostnih lokalnih vin ter spodbujanju kakovosti pri pridelova-
nju vin. Letos je bilo v primerjavi z lanskim letom v ocenjevanje oddanih za cca. 20 % več vzorcev. 

Predsednica ocenjevalne komisije Milena Rožman in župan Ivan 
Molan z zmagovalci (od leve proti desni): Bojana Unetič, Vlado 
Plevnik – Vinska klet Plevnik in Janez Cerjak
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Participativni proračun za 2022: v izvedbo 
26 novih projektov na predlog občanov
Občina Krško je letos tretje leto zapored pristopila k participativnemu proračunu – sistemu razporejanja dela prora-
čunskega denarja, pri porabi katerega odločajo in sodelujejo občani. Občanke in občani so med 15. marcem in 15. ap-
rilom podali 68 projektnih predlogov, ki jih je pregledala komisija in jih 35 uvrstila na glasovanje, ki je potekalo med 4. 
in 11. junijem. Komisija se je po glasovanju 22. junija ponovno sestala. Občanke in občani ste skupno oddali 1527 gla-
sov, v letu 2022 pa bo občinska uprava izvedla 26 projektov na predlog občanov. 

Seznam projektov, ki so bili izgla-
sovani in jih bo Občina Krško iz-
vedla v letu 2022:

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

odpadke ob sprehajalni stezi 
ob reki Savi, RožnoPresladol, 
predlagatelj Jani Bohorč

• V gibanju za zdravje, Bresta-
nica, predlagateljica Martina 
Ivačič

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

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

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

nih igral, Sp. Stari Grad – Sp. 

Libna, predlagateljica Alenka 
Lapuh

• Obnova vodnjaka in ureditev 
okolice parka v Dolenji vasi, 
predlagateljica Tjaša Libenšek

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

• Urbana ureditev Zdol, predla-
gateljica Liljana Omerzu

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

staj, Raka, predlagatelj Martin 
Junkar

• Defibrilator Vrhulje, Veliki Trn, 
predlagatelj Robert Grojzdek

• Letno sankališče – hrib Cavsar, 
Raka, predlagateljica Nata-
ša Kern

• Obuditev stare pešpoti Raka-
CelineJelenik, Raka, predla-
gatelj Jernej Šterk

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

dlagatelj Ivan Šturbej
• Igra in družba, Senovo, pre-

dlagateljica Olivera Mirković
• Postavitev ograje na strelišču 

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

Območje 5: KS mesta Krško
• Motorična igrala in plezala za 

otroke pri OŠ Jurija Dalmati-
na Krško – SPLEZAJ K VIŠKU, 
Krško, predlagateljica Mari-
ja Meh

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

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

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

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

šče Veliko Mraševo, Podbočje, 
predlagatelj Dejan Urbanč

• Ureditev sprehajalne poti 
okoli vaškega ribnika Rapača, 
Veliki Podlog, predlagateljica 
Andreja Zidarič

• Zaščita/barvanje lesenih de-
lov ograje ob potoku in na 
mostovih preko potoka Suši-

ca v Podbočju in nakup no-
vih cvetličnih korit, Podbočje, 
predlagateljica Ivanka Černe-
lič Jurečič

• Postavitev novejših in bolj var-
nih igral za otroke v športnem 
parku na Gorici, Veliki Podlog, 
predlagatelj Žan Hočevar

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

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

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

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

Zahvaljujemo se vsem občan-
kam in občanom za sodelovanje 
ter vas vabimo, da tudi v prihod-
nje sodelujete v projektu parti-
cipativnega proračuna za leto 
2023, kot tudi s svojimi predlogi, 
pobudami in vprašanji na splet-
ni strani Občine Krško v aplikaci-
ji Pobude občanov. 

V naših vrtcih bo s 1. 9. 2021 po 
sprejetih sklepih oblikovanih 70 
oddelkov in vključenih 1157 ot-
rok. Na podlagi Pravilnika o orga-
niziranju in plačevanju stroškov 
predšolske vzgoje  v občini Krško 
(Uradni list RS, št. 48/16) je os-
nova za plačilo staršev s stalnim 
prebivališčem na območju obči-

Nove cene programov krških vrtcev od 1. 9. 2021
Marca 2021 je bil objavljen razpis za vpis otrok v vrtce občine Krško v šolskem letu 2021/22. Glede na prejete vloge 
so v vrtcih oblikovali oddelke za novo šolsko leto ter pripravili predloge sistemizacij delovnih mest in cen programov. 
Predloge je na 23. redni seji 17. junija 2021 obravnaval Občinski svet Občine Krško in sprejel predlagane sklepe.

ne Krško, katerih otroci so vklju-
čeni v vrtec na območju občine 
Krško, najnižja cena istovrstne-
ga programa, v katerega je otrok 
vključen v javnem vrtcu. Občina 
Krško krije razliko med plačilom 
staršev in ceno istovrstnega pro-
grama vrtca, v katerega je otrok 
vključen. Za oddelke prvega sta-

rostnega obdobja je osnova za 
plačilo za 7,33 % višja od seda-
nje osnove, za oddelke 3-4 let 
za 5,18 % višja od sedanje osno-
ve, za kombinirane oddelke za 
3,23 % nižja od sedanje osnove 
in za oddelke 36 let za 1,24 % 
nižja od sedanje osnove.

Za razliko v ceni (razliko med 
plačilom staršev za vrtce in ob-
čino) bo tako potrebno v letu 

2021 iz občinskega proračuna 
zagotoviti približno pet milijo-
nov evrov, od česar bo za do-
datne olajšave plačil staršev, ki 
se zagotavljajo iz sredstev, ki jih 
Občina Krško pridobiva z nado-
mestilom zaradi omejen rabe 
prostora, potrebno nameniti 
približno 960.000,00 eur.

Od 1. 9. 2021 osnove za plačilo 
staršev znašajo:

*Starši plačajo določen odstotek polne cene programa, v katere-
ga je vključen otrok (ta odstotek je odvisen od premoženjskega 
stanja in določen v odločbi CSD – in sicer od 10 % do 77 % plačila); 
tako določeno plačilo je še za dodatnih 30 % znižano za vse starše 
(olajšava, ki jo občina priznava vsem staršem (vir: nadomestilo za 
omejeno rabo prostora (NORP)). PRIMER: Za otroka, ki je vključen 
v program od 1 do 3 let in so starši na primer vključeni v 5. dohod-
kovni razred, za katerega plačila znašajo 35 % cene programa (od-
ločba CSD), bi starši od polne cene programa, to je 583,86 evra pri-
spevali 204,35 evra. Ker pa je to plačilo še dodatno znižano za 30 % 
(vir: NORP), je končno plačilo staršev v tem primeru 143,05 evra.

Starostna skupina Polna cena za dnevni program 
(6-9 ur)*

1 - 3 let 583,86 eur
3 - 4 let 454,75 eur
Kombinirani oddelek 437,34 eur
3 - 6 let 390,78 eur
Razvojni oddelek 390,78 eur

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško je 22. junija 
v Kulturnem domu Krško v okviru občinskega praznika ter ob 30le-
tnici samostojne države predstavilo monografijo Mitje Teropšiča Po-
savski teritorialci v osamosvojitveni vojni 1991. Spomnili so se pogu-
mnih ljudi, ki so v tistih ključnih dneh leta 1991 storili prave korake 
in sprejeli prave odločitve na poti do samostojnosti. Na slovesno-
sti se je župan občine Krško mag. Miran Stanko zahvalil vsem po-
savskim teritorialcem za odločnost, s posebno zahvalo pa tudi nek-
danjim članom Izvršnega sveta skupščine Občine Krško, Občinskega 
štaba Civilne zaščite Skupščine Občine Krško ter predsedstva Skup-
ščine Občine Krško, ki so prav tako pomembno prispevali k osamo-
svojitvi. To so bili: Franc Černelič, dr. Stanislav Čuber, Franc Glinšek, 
Franc Jenič, Danilo Siter, Franc Pavlin, Anton Koršič, Roman Sto-
par, Ivan Molan, Franc Katič, Anton Bučar (pokojni), Boris Rosto-
har, Marjanca Mlinarič, Andrej Kovačič (pokojni), Branko Kovačič 
in Damjan Lah. Članom takratnega Občinskega štaba Civilne zašči-
te Skupščine Občine Krško: dr. Stanislav Čuber, Branko Zuber, Fe-
dor Špacapan, Jože Kos (pokojni), Jože Pisanec, Dragoljub Kupiro-
vič, Jože Hočevar, Jože Seher, Boris Rostohar, Milan Matić, Alojz 
Fabjančič (pokojni), Matjaž Šribar in Milan Zorko. In članom pred-
sedstva Skupščine Občine Krško: Vojko Omerzu (pokojni), Stane Su-
nčič, Miran Resnik, Ivan Kozole, Jože Molan (pokojni), Jože Žabkar, 
Franc Bogovič, Vida Ban in Andrej Martinc (pokojni). Župan jim je 
podelil novo monografijo Mitje Teropšiča in čestital avtorju knjige 
g. Mitji Teropšiču. Sledila je predstavitev Teropšičeve monografije 
Posavski teritorialci v osamosvojitveni vojni 1991, ki obravnava ra-
zvoj in delovanje Teritorialne obrambe Slovenije na strateško po-
memben območju Posavja, osredotoča pa se na leti 1990 in 1991. 
Slovesnost je povezovala Klavdija Mirt, s pesmijo so jo popestrili 
člani Rajhenburškega okteta.

Vlada RS je lani sprejela uredbo o podelitvi spominskega znaka »Za 
požrtvovalnost v boju proti COVID19«, ki jih podeljuje tistim, ki so 
izkazali požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje šir-
jenja epidemije. Občina Krško je predlagala dvanajst organizacij iz 
lokalnega okolja, ki se jim je župan mag. Miran Stanko 24. junija na 
krajši slovesnosti zahvalil za prispevek pri obvladovanju epidemije 
ter jim podelil spominske znake. Prejeli so jih Zdravstveni dom Kr-

Posebna zahvala župana ob obletnici 
samostojne države 

Župan podelil spominske znake Vlade RS 
za požrtvovalnost v boju proti COVID-19

ško za zagotavljanja medicinske oskrbe in nudenje medicinske po-
moči in psihosocialne pomoči občanom, Zdravstveni center Aristo-
tel za zagotavljanje medicinske oskrbe občanov, Center za socialno 
delo Posavje – enota Krško za oskrbo ranljivih skupin prebivalstva s 
prehrambnimi in drugimi izdelki ter nudenje psihosocialne pomoči, 
Društvo za cerebralno paralizo Sonček za oskrbo posebno ranljivih 
skupin prebivalstva, Društvo gluhih in naglušnih Posavje za oskrbo 
posebno ranljivih skupin prebivalstva, Območno združenje Rdeče-
ga križa Krško za oskrbo ranljivih skupin prebivalstva s prehramb-
nimi in drugimi izdelki ter nudenje psihosocialne pomoči, Lekar-
na Krško in Lekarna na Vidmu za zagotavljanje nemoteno oskrbe z 
zdravili, zdravstvenimi pripomočki in zaščitno opremo, Ribogojstvo 
Colarič, za donacijo 50 kg rib Domu starejših občanov Krško, Kme-
tijsko-gozdarska zbornica Novo mesto - Kmetijsko svetovalna služ-
ba Krško za donacijo zaščitne opreme, Kimmy, Miro Sevšek, s. p. iz 
Leskovca pri Krškem za oskrbo z zaščitno opremo v času pomanj-
kanja zaščitnih mask in samoorganizacijo izdelave zaščitnih mask in 
Kostak Krško za zagotavljanje nemotenega odvoza in predelave po-
tencialno kužnih odpadkov.

Občina je kot prejemnika spominskega znaka predlagala tudi Dom 
starejših občanov Krško za oskrbo starostnikov in zagotavljanje var-
nega bivalnega okolja za starejše. Dom bo spominski znak prejel s 
strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake mož-
nosti.

Dobitniki spominskih znakov Vlade RS za požrtvovalnost v boju 
proti COVID-19

www.krsko.si
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Občina Krško vabi k oblikovanju izhodišč za 
pripravo Sprememb in dopolnitev odloka o 

ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem 
(zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora  

in drugi udeleženci).

Gradivo »Pobuda z izhodišči za pripravo Sprememb in do-
polnitev odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Kr-
škem« je izdelalo podjetje URBANISTI, d.o.o., Grudnova ulica 
6, 3000 Celje in je na ogled na spletni strani Občine Krško v ru-
briki »Obvestila in objave – Novice in objave«. Skladno s 108. 
členom ZUreP 2 (Uradni list RS, št. 61/17) občina zagotovi so-
delovanje udeležencev urejanja prostora. V ta namen bo orga-
nizirana predstavitev izhodišč predmetnih sprememb in dopol-
nitev, ki bo v četrtek, 22. 7. 2021, v stavbi Občine Krško, Sejna 
soba A, ob 16. uri.

Pisne predloge za oblikovanje izhodišč lahko podate do vključ-
no 2. avgusta 2021 na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško ali na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer 
navedite: Izhodišča za pripravo Sprememb in dopolnitev od-
loka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem, zade-
va št. 35038/2021.

Vodovod Št.
Upor.

Zdr.
ocena

Anže – omr. Anže 14 50 NU 

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

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

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

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

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

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

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

Kostanjek – Šapola –  omr. Kostanjek 9 43 U

Kališovec – Brezje – D. Leskovec – omr. Kališovec 5 290 NU

Loke – omr. Anovec 10 40 NU

Mladje – omr. Mladje 3 22 NU

Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 22 175 U

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

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

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

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

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

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

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

Presladol – Kozmus – omr. Presladol 28 7 U

Presladol – omr. Presladol 53, Jazbec 62 U 

Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 12 NU

Plešivica – Jeler Branko – omr. Dobrova 58/a 4 NU

Plešivica – Kozole, omr. Dobrova 50 59 NU

Planinski  dom Bohor – omr. Dobrova 59 / NU

Puste Ložice – Županc –  omr. Dobrova 22 9 NU

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

Rožno – omrežje – omr. Rožno 3/a 61 U

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

Rožno – Kocjan – Stopar Franc – omr. Rožno 44 10 NU

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

Slivje –  omr. Slivje 4 45 NU

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

Smečice – omr. Smečice 13 2025 NU

Srednje Pijavško – omr. Sred. Pijavško 5/a 8 NU

Spodnje Pijavško – omr. Sp. Pijavško 7/a 20 NU

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

Stranje – omr. Stranje 15 31 U

Veliki Kamen omrežje – Veliki Kamen 12 252 U 

Veternik –  omr. Mrčna sela 19, Klavžar 56 U

Zalog – Prelogar – omr. Stranje 25 16 NU

Zalog – Žveglič – omr. Stranje 34 8 NU

IZVIR KRŠKO – izvir pod skalo – Armeško KK U 

IZVIR KRŠKO – izvir Bučerca NU

IZVIR KRŠKO – izvir Globoko – Bohor NU

IZVIRI KRŠKO – Izvir Rozalija KK NU

IZVIRI KRŠKO – Izvir Gmajna – Spodnja Libna NU

IZVIRI KRŠKO – izvir Žahovec, KK NU

IZVIRI KRŠKO – Izvir Turn – Leskovec NU

IZVIRI KRŠKO – Izvir Mikolavčič KK NU

IZVIRI KRŠKO – studenec Dul, Mali Trn NU

Poročilo o kakovosti pitnih voda iz lokalnih - 
vaških vodovodov (prvi pregled v 2021)
Po pogodbi med Občino Krško in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Oddelkom za okolje in zdravje 
Novo mesto je Nacionalni laboratorij opravil prvi pregled vodovodov in izvirov na območju občine Krško v letu 2021, 
ki niso v upravljanju družbe Kostak, ampak z njimi upravljajo sami uporabniki. 

Pregledal je 43 vaških vodovo-
dov, iz katerih se oskrbuje prib-
ližno 2750 občanov oz. približ-
no 11 %. Odvzel je 43 vzorcev 
vode za osnovno mikrobiolo-
ško in 43 vzorcev za osnovno 
sanitarnokemično preiskavo. 
Opravljene so bile tudi osnovne 
mikrobiološke in sanitarno ke-
mijske raziskave na devetih izvi-
rih. Mikrobiološke preiskave so 
pokazale, da je bila voda v času 
pregleda mikrobiološko neopo-
rečna na 13 vodovodih. Na vseh 
ostalih pa je bila voda onesnaže-

na z bakterijami Escherichia coli 
in koliformnimi bakterijami. Po-
dobno velja tudi za izvire, kjer je 
bila voda mikrobiološko neopo-
rečna na enem izviru. Osnov-
ne fizikalnokemične preiskave, 
ki ne zajemajo preiskav na pe-
sticide in težke kovine, so poka-
zale, da je bilo 10 vzorcev vode 
neskladnih s pravilnikom zaradi 
povišane motnosti, ostali vzorci 
so bili skladni s pravilnikom. Za-
radi motnosti sta bila neskladna 
tudi vzorca iz izvirov Bučerca in 
Turn  Leskovec. Zbirni pregled 

rezultatov preiskav pitne vode je 
podan v tabeli 1.

Zaradi nestabilnosti kvalitete 
vode iz vaških vodovodov Nacio-
nalni laboratorij ocenjuje, da so 
vode iz vaških vodovodov zdra-
vstveno neustrezne in da vodo-
oskrba ni varna. V zadnjih letih 
so na nekaterih vodovodih ure-
dili razkuževanje. Pozitivni učin-
ki so bili na nekaterih vodovo-
dih začasni. Glede na zniževanje 
ustreznih vzorcev v zadnjih le-
tih, se ocenjuje, da se stanje na 
teh vodovodih poslabšuje. Ker 
je stalno prisotna možnost, da 
ljudje zbolijo zaradi črevesno na-
lezljivih bolezni (lahko tudi v ob-
liki hidričnih izbruhov), je njiho-
vo zdravje ogroženo. 

Zaradi pogoste prisotnosti fe-
kalnih in koliformnih bakterij 
je potrebno vodo pred uporabo 
obvezno prekuhati: dezinfekci-
ja pitne vode s prekuhavanjem 
je varna metoda, 3 minute vre-
tja pomeni široko varnost. Če je 
voda motna, jo pred prekuha-
vanjem zbistrimo z usedanjem 
in filtriranjem. Preprečiti je tre-

ba možnost naknadnega one-
snaženja. Vodo shranimo na 
hladnem, za pitje jo uporablja-
mo 24 ur, izjemoma 48 ur.

Dolgoročno se priporoča sana-
cija obstoječih sistemov z uved-
bo filtracije in kloriranja vode. Z 
vodovodi morajo upravljati pro-
fesionalno usposobljeni uprav-
ljavci. Na vodovodih, na katerih 
so že uvedli pripravljanje vode 
in/ali razkuževanje, je treba za-
gotoviti, da bo pripravljanje in 
razkuževanje potekalo strokov-
no nenehno pravilno. Potreb-
no je zagotoviti reden nadzor 
(skladno s predpisi), ki mora te-
meljiti na sistemu kakovosti HA-
CCP. Potrebno je vzpostaviti vo-
dovarstvene pasove, s čimer bi 
se vodni vir dodatno zavaroval 
in izboljšala kvaliteta pitne vode. 

Celotno poročilo je objavljeno 
na spletnih straneh Občine Kr-
ško, priloge s podatki o analizah 
za posamezen vodovod oziro-
ma izvir pa so na razpolago na 
Oddelku za urejanje prostora in 
varstvo okolja Občine Krško.

Tabela 1: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovo-
dov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih odbo-
rov v občini Krško za leto 2021 – 1. odvzem

Legenda:
U = zdravstveno ustrezen, NU = zdravstveno neustrezen

Javni razpis za sofinanciranje programov 
društev ali zvez na področju kmetijstva, 

čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja 
podeželja v letu 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja neprofitnih 
oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna 
društva/zveze s področja kmetijstva, čebelarstva, prehrane, goz-
darstva in razvoja podeželja, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo 
s komercialno dejavnostjo, ter informiranje in podajanje vsebin, 
povezanih z razvojem čebelarstva in razvoja podeželja.

Občina Krško sofinancira programe dela društev in zvez v obdobju 
od 12. 10. 2020 do 18. 10. 2021. Sredstva so zagotovljena v pro-
računu Občine Krško za leto 2021 v okvirni višini 18.000 evrov, 
od tega za sofinanciranje programov društev na področju kme-
tijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v višini 8.000 evrov ter za 
sofinanciranje programov društev in zveze na področju čebelar-
stva v višini 10.000 evrov.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021, v skla-
du s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za predlo-
žitev vlog je 20. 10. 2021.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijav-
nega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si 
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni 
na Občini Krško. 

Dodatne informacije: Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, v času ura-
dnih dni od 8. do 10. ure ali epošta: magdalena.kroselj@krsko.si.

V starem mestnem jedru Krškega v skladu s terminskim planom po-
teka gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško. Trenutno poteka 
gradnja strehe, ureditev elektro in strojnih instalacij ter ureditev ob-
močja tik ob pešpoti mimo vrtca, ki bo zato tri do štiri mesece zapr-
ta. Kar se tiče notranje opreme, so že zmontirane tirnice za premič-
ne regale v kleti, sicer pa je že usklajen projekt notranje opreme, v 
pripravi je dokumentacija za javni razpis, montaža notranje opreme 
pa je načrtovana za začetek prihodnjega leta.
Naložba naj bi bila po načrtih zaključena v letu 2023, vrednost pogod-
be za izgradnjo prizidka znaša 4,4 milijona evrov. Občina bo sredstva 
zagotovila iz proračuna, 380.000 evrov se pričakuje iz Eko sklada. Z 
naložbo bo Valvasorjeva knjižnica Krško pridobila dodatnih 1600 kvad-
ratnih metrov neto tlorisne površine prizidka, v drugi fazi pa bo obno-
vljenih 1140 kvadratnih metrov površin samostanskega dela knjižnice.

Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice 
Krško napreduje
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Ena od pomembnih cestnoprometnih investicij je prenova odseka 
lokalne ceste od Blance v smeri Pokleka. Cesta je prestavljena stran 
od potoka in razširjena, s čimer je zagotovljena večja preglednost. 

V sklopu ureditve lokalne ceste Primož–Hubajnica je bilo urejeno 
nadvišanje in razširitev križišča v Hubajnici ter ureditev ceste v sme-
ri proti Primožu z odvodnjavanjem, razširitvijo in asfaltacijo. Uredi-
tve omogočajo večjo preglednost v križišču, lažje vključevanje v pro-
met ter splošno večjo varnost za vse uporabnike.

Zaključena je tudi sanacija odseka lokalne ceste na Ponikvah, od 
priključka za Hudo Brezje čez vas Ponikve v smeri proti Studencu. 
Projekt je zajemal sanacijska dela z ureditvijo odvodnjavanja in raz-
širitvijo ceste.

 Foto: Občina Sevnica

Ureditve lokalnega cestnega omrežja

O trajnostni rabi jedilnega olja kot primeru 
dobre prakse krožnega gospodarstva
Sevnico je v začetku julija obiskal župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni s sodelavci in vodstvom 
Komunale Novo mesto. Obisk je bil namenjen obravnavi stičnih točk, še predvsem prizadevanj obeh občin za trajno-
stno reševanje problematike odpadnega jedilnega olja.

Nepravilno odloženo odpad-
no jedilno olje je kot odpadek 
za okolje visoko obremenjujo-
če. Liter odpadnega olja one-
snaži milijon litrov pitne vode, 

s čimer se višajo tudi stroški či-
ščenja odpadnih voda na čistil-
nih napravah. Odpadna voda z 
vsebnostjo jedilnega olja je na-
mreč 3.800krat bolj obreme-
njena kot običajna komunalna 
odpadna voda.

Komunala Sevnica je gostom iz 
Novega mesta predstavila izku-
šnje izvedenega projekta »Olje 

nekoliko drugače«, v okviru ka-
terega so skupaj s partnerji iz-
vajali izobraževalne dejavnosti, 
delavnice, teklo je ozaveščanje 
o problematiki odpadnega je-

dilnega olja, postavljeni so bili 
ulični zbiralniki za zbiranje od-
padnega jedilnega olja, po go-

spodinjstvih razdeljene poso-
dice za zbiranje odpadnega 
jedilnega olja, vzpostavljena je 
bila filtrirna postaja za prede-

lavo odpadnega jedilnega olja, 
kar so tudi predstavili v sklopu 
obiska. Gostje iz Novega mesta 

so si v zaključnem delu srečanja, 
po predstavitvi občine s strani 
župana Srečka Ocvirka, z nav-
dušenjem ogledali še sevniški 

grad in prisluhnili vsebinam, po-
vezanim s turističnimi doživetji.
 Foto: Občina Sevnica

Ob ogledu filtrirne postaje za predelavo odpadnega jedilnega olja.

Srečanja s predstavniki sevniške občine in Komunale Sevnica so se poleg novomeškega župana ude-
ležili še podžupanja Sara Tomšič, direktorica Občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič in direktor Ko-
munale Novo mesto Bojan Kekec s sodelavci. 

Župana Srečko Ocvirk in mag. 
Gregor Macedoni

Zdravstvenemu domu Sevnica naziv 
Najboljše prakse v zdravstvu 2021
Občina Sevnica je v stalnem stiku z drugimi javnimi službami, ki vsaka na svojem področju izvajajo skrb za kakovostno 
bivanje. Z namenom obravnave aktualnih tem sta se sestala župan Srečko Ocvirk in direktorica Zdravstvenega doma 
Sevnica Vladimira Tomšič, ki je med drugimi vsebinami predstavila prejeto priznanje oziroma naziv »Najboljše prakse 
v zdravstvu 2021«, pred kratkim podeljen na Zdravstvenem razvojnem forumu v Portorožu. 

Med prispelimi nominacijami so 
v strokovni komisiji izbrali tri fi-
naliste glede na umeščenost po 
ravneh zdravstvenega varstva, 
med njimi tudi sevniški zdra-
vstveni dom s prakso »Dosto-
pnost kot temelj kakovosti pri-
marne zdravstvene ravni v ZD 
Sevnica v luči pandemije covi-

da-19«. Po predstavitvah vseh 
treh praks je sledilo glasova-
nje udeležencev foruma za naj-
boljšo prakso po njihovem izbo-

ru, prislužil si jo je Zdravstveni 
dom Sevnica. Avtorja strokov-
nega prispevka s predstavitvijo 
prakse sta bila direktorica Vla-

dimira Tomšič in zdravnik Juri-
ca Ferenčina, specialist družin-
ske medicine.

Direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič in župan Srečko Ocvirk (foto: Občina Sevnica)

Izbrano je Županovo vino 2021, ki bo imelo, kot vsa leta doslej, sta-
tus protokolarnega vina. Nosilec novega županovega vina je Blaž 
Cizerle iz Društva vinogradnikov Studenec z odlično modro fran-
kinjo. Letošnji izbor je potekal ob strokovni podpori Društva vino-
gradnikov Malkovec. 

Zmagovalec izbora Blaž Cizerle z Vinsko kraljico Slovenije Ano Pa-
vlin in županom Srečkom Ocvirkom. (Foto: Občina Sevnica).

Zmagovalec izbora Županovo vino 2021 
je Blaž Cizerle

w w w . o b c i n a - s e v n i c a . s i



Posavski obzornik - leto XXV, številka 14/15, četrtek, 15. 7. 2021 27IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

V domačem Boštanju so slavnostni koncert ob 30. jubileju v začet-
ku julija priredili Ljudski pevci Boštanj. Izbrani repertoar slavljen-
cev so z ljudskimi napevi dopolnili še gostje, ljudski pevci iz Kapel.

»Ljudski pevci ohranjajo zakladnico naših prednikov, ki ima boga-
to pripovedno vsebino. Vse te vsebine so se že od nekdaj prena-
šale od ust do ust, iz kraja v kraj, iz roda v rod. Ljudski pevci Bo-
štanj že 30 let tovrstno kulturno dediščino izvrstno ohranjajo, zato 
si danes zaslužijo prav posebno pozornost,« je jubilante nagovoril 
predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak in skupaj s 
koordinatorko sevniške območne izpostave Javnega sklada Repu-
blike Slovenije za kulturne dejavnosti Katjo Pibernik izročil jubilej-
ne Maroltove značke. Slomškovo priznanje je pevcem, ki jih vodi 
Alojz Fon, predal Jože Ašič, eden od ustanoviteljev ljudskega pe-
tja v sevniški občini. Za 30letno delovanje in ohranjanje tradicije 
ljudskega petja je čestitke poleg več predstavnikov domačih kultur-
nih društev jubilantom izrekel tudi župan Srečko Ocvirk in jim izro-
čil Listino Občine Sevnica.
 Foto: Janja Železnik, Foto Asja

Sevniško grajsko poletje 2021
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je tudi letos pripravil zanimiv program festivala 
Sevniško grajsko poletje. Dogajanje je prilagojeno ukrepom varovanja zdravja, na prostem, na idiličnem območju sev-
niškega gradu s širšo okolico. 

Nekaj dogodkov se je v prete-
klih tednih že zvrstilo. Pisatelji-
ca Urška Klakočar Zupančič je 
predstavila knjigo z naslovom 
»Gretin greh«, v kateri se pri-
kazana zgodba glavne junakinje 
Grete odvija prav v Sevnici, nek-
daj z imenom Lichtenwald. 

Park pred Občino Sevnica je 
gostil tradicionalni mednaro-
dni sevniški likovni shod 2021 
v organizaciji sevniške območ-
ne izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti, pod men-
torstvom vsestranskega sevniš-
kega kulturnega ustvarjalca Ru-
dija Stoparja. 

V juniju so grajski park napolnile 
melodije Okteta Jurija Dalmati-
na, ki so izbrani repertoar posve-
tili Sloveniji ob 30. obletnici sa-
mostojnosti. 

Proslavo, posvečeno 30. obletni-
ci osamosvojitve, je v grajskem 
atriju pripravilo Območno zdru-
ženje veteranov vojne za Slove-
nijo Sevnica. 

Tradicionalno skupno posavsko 
praznovanje dneva državnosti 
s koncertom Godbe Sevnica je 
potekalo na predvečer državne-
ga praznika. Slavnostni govornik 
je bil mag. Miran Stanko, župan 
Občine Krško, zbrane je pozdra-
vil tudi sevniški župan Srečko Oc-
virk. V programu so se prepleta-
le izbrane, prazniku posvečene 
orkestralne melodije v izvedbi 
Godbe Sevnica pod vodstvom 
dirigenta Matica Nejca Kreče. 

Program je dopolnil še nastop 
Komorne skupine Anima Glas-
bene šole Sevnica ter Okteta Ju-
rija Dalmatina s solistom Tine-
tom Becom. Istega dne je bila 
na Gradu Sevnica odprta razsta-
va Nika Anikisa Skuška, ki bo na 
ogled do konca septembra. 

Junijski del dogodkov se je zak-
ljučil z dnevom odprtih vrat Gra-
du Sevnica, pestro dogajanje v 
sklopu festivala pa bo tudi v juli-

ju, avgustu in septembru. 

22. julija bo v grajskem parku 
akustični koncert Guštija in To-
mija Megliča z naslovom 1NA1. 
5. avgusta bo koncert priredil 
Ansambel Saša Avsenika, 26. 
avgusta bo potekala otroška 
predstava »Zvezdana in Zvonko 
v CIRKUSU NAJ ZARES«. V sep-
tembru pa so napovedani slede-
či dogodki: 2. septembra koncert 
Kvatropircev, 4. septembra kon-
cert Vokalne skupine Vilinke in 9. 
septembra standup večer z Bo-
štjanom Gorencem–Pižamo in 
Sašem Staretom. 

Poleg tega bodo program skozi 
vso poletje popestrile predstave 
v sklopu letnega kina, poletni Ra-
dogost večeri, Grad Sevnica pa 
k obisku vabi tudi v sklopu ve-
černih obiskov oziroma srečanj 
z grofico Mathilde. 

Podrobnejši program je objav-
ljen na spletni strani koordina-
torja festivala, www.kstm.si.

Sprejem najboljšega mladega kolesarja 
Kristjana Hočevarja

Zelo ponosni smo na našega občana, kolesarja Kristjana Hočevarja, 
ki je na junijski 27. dirki Po Sloveniji kot najboljši mladi kolesar dose-
gel izjemen rezultat. Župan Srečko Ocvirk mu je podelil listino Ob-
čine Sevnica, in sicer v sklopu prireditve ob koncu šolskega leta na 
njegovi nekdanji, domači Osnovni šoli Tržišče, kjer so priredili prije-
ten sprejem z bogatim kulturnim programom ob zaključku šolske-
ga leta in tudi v počastitev dneva državnosti.
  Foto: Občina Sevnica

30 let Ljudskih pevcev Boštanj

Na Lisci bo to soboto, 17. juli-
ja, zopet zadišalo po sveže po-
košeni travi. Kosilo in grabilo se 
bo na tradicionalen, ročen na-
čin. Košnja na Lisci ni tekmova-
nje, temveč gre za družaben do-
godek, tako za kosce in grabljice 
kot tudi za obiskovalce oziroma 
gledalce, ki lahko poskusijo kosi-
ti, grabiti ali seno na voz nalaga-
ti ročno in jim je to pristno doži-
vetje. Temeljna vsebina dogodka 
zajema prikaz tradicionalne roč-

ne košnje in spravila sena, hkra-
ti pa se na dogodku ocenjujejo in 
pokušajo ocvirkova potica, ocvir-
kova puhla ter jabolčno vino. Lo-
kalni in regionalni ponudniki pa 
bodo na stojnicah ponujali svoje 
pridelki in izdelke.

Pri izvedbi vsebin sodelujejo 
KŠTD Razbor, Gostinstvo Ran-
tah, Občina Sevnica, KŠTM Sev-
nica, Društva kmetic Sevnica, Tu-
ristično društvo Boštanj ob Savi, 

Planinsko društvo Lisca Sevnica 
ter Kozjanski park, aktivno pa 
sodelujejo še številna društva, 
od Loke pri Zidanem Mostu, 
Šmiklavža nad Laškim, Jurkloš-
tra, Planine pri Sevnici, Tržišča …
»Prijazno vabimo, da se nam 
pridružite in pridete pogledat, 
kako se je trava kosila nekoč, ko 
še niso brnele kosilnice in ko se 
je namesto hrumenja traktor-
jev slišalo švistanje in klepanje 
kos, smeh in pesem. Mlajšim bo 

to morda novo doživetje, starej-
šim, ki so takšne košnje nekoč 
tudi doživljali, pa bo to možnost 
obuditve spominov na nekda-
nje dni, ko je življenje potekalo 
drugače, počasneje, družabno in 
pristno z naravo,« sporočajo or-
ganizatorji.

Dogajanje bo v celoti potekalo 
na prostem, na širšem območju 
Lisce, ob upoštevanju ukrepov 
varovanja zdravja.

10. tradicionalna ročna košnja na Lisci



Posavski obzornik - leto XXV, številka 14/15, četrtek, 15. 7. 202128 ŠPORTNO POSAVJE

BREŽICE – Po težki plesni se-
zoni, ki so jo zaradi pande-
mičnih razmer preživljali 
plesalci in trenerji Plesnega 
društva Imani, je bil zaklju-
ček sezone zanje več kot us-
pešen.

Društvo je ob zaključku šol-
skega leta izvedlo kar 20 in-
ternih nastopov pod mentor-
stvom učiteljic Anje Baškovč, 
Sare Levičar, Nastje Rajkovič, 
Sanje Spirić in Valentine Zaj-
tl, ki so nadomestili letno pro-
dukcijo, hkrati pa so se vse od 
marca intenzivno pripravlja-
li na nastope na državnem pr-
venstvu, ki se je zaključilo 26. 
junija. Dolgi treningi in delo 
vztrajnih plesalcev in trenerk 
so se več kot obrestovali, saj so 
si na državnem prvenstvu, kjer 
so nastopili s kar 43 tekmoval-
ci, priplesali zavidljive rezul-
tate in popeljali plesalce tudi 
v slovensko reprezentanco, ki 
bo zastopala barve slovenske 
zastave na evropskem prven-
stvu na Poljskem.

Da vztrajnost ne pozna meja, 
so plesalci s pomočjo trenerk 
dokazali z dolgimi urami tre-
ningov, ki so se vlekli tudi po-
zno v noč. Ljubezen do plesa, ki 
je pri plesalcih vedno prisotna, 
je bila več kot očitna tudi na 
odru. Plesalci sodobnega plesa 
so junija nastopili na območni 
reviji plesnih skupin v organi-
zaciji JSKD OI Brežice, kjer so s 
strani plesne selektorice dobi-

MEDVODE, KRŠKO, BREŽI-
CE – Od 25. do 29. junija je v 
Medvodah potekalo državno 
prvenstvo Plesne zveze Slo-
venije v modernih tekmo-
valnih plesih. Prvenstva se 
je udeležilo tudi 58 tekmo-
valcev iz PK Lukec Krško in 
PK Lukec Brežice, ki so se iz-
kazali z izjemnimi nastopi in 
domov prinesli dve bronasti 
medalji.

Najprej je nastopila mladinska 
hip hop mala skupina v sestavi 
Nina Krmelj, Manca Ančimer, 
Nastja Klukej, Nina Pacek in 
Ema Drenik, ki so si v moč-
ni konkurenci priplesale 18. 
mesto. Nato sta nastopili Zar-
ja Sevšek in Lija Krajnc v ka-
tegoriji otroških hip hop parov 
in med 24 pari osvojili odlično 
8. mesto oz. zgolj za eno mesto 
zgrešili uvrstitev v finale. Njun 
uspeh ima še toliko večjo velja-
vo, saj sta si koreografijo za na-
stop pripravili kar sami. Sledi-
la je ena od najbolj prestižnih 
kategorij prvenstva – mladin-
ske hip hop formacije. Lukci 
so letos v tej kategoriji sodelo-
vali kar s tremi formacijami, ki 
so vse nastopile v polfinalu. 13. 
mesto si je na koncu priplesala 
formacija Nameless, za mesto 
boljši so bili plesalci PK Lukec 
Brežice s formacijo Xplosion, 
najboljši klubski skupini Mad-
ness pa se je uspelo prebiti v 
večerni finale, kjer je nastopila 
še bolj suvereno in se na koncu 
veselila bronaste medalje.

Za konec sezone solze sreče 
li odlične ocene. 
Za koreografije 
skupin (Sodob-
ni ples 1-3, 4+5, 
7+8, Ka Bavidas 
Pelera mlajši in 
Ka Bavidas Pele-
ra) je poskrbela 
Sanja Spirić. 

Nekaj tednov 
kasneje so se 
tekmovalci hip 
hopa ponosno 
vrnili v Breži-
ce z zavidljivi-
mi rezultati in 
evforično ener-
gijo po odplesa-
nih finalnih na-
stopih. Odlične 
rezultate so si 
priplesale ple-
salke v kate-
goriji hip hop 
dvojic: Nives Tomše in Alja 
Poldan pod trenerskim vod-
stvom Anje Baškovč 15. mes-
to; Pika Dukič in Hana Lopa-
tič 9. mesto ter Lana Hribar 
in Neli Bokor 8. mesto, vse 
pod trenerskim vodstvom Va-
lentine Zajtl. V omenjeni ka-
tegoriji sta blesteli tudi Ana 
Binter in Lenja Šimunovič, ki 
sta s solzami sreče dvignili po-
kal za osvojeno 3. mesto. Hip 
hop mala skupina je v veliki 
konkurenci članske kategorije 
zasedla 11. mesto, medtem ko 
je v mlajši kategoriji mala sku-
pina zasedla 15. mesto. Svojo 
energijo sta na plesišču med 

solistkami delili tudi mladinki 
Michaela Volčanjšek z osvo-
jenim 29. in Živa Vrhovšek s 
26. mestom. Za popoln zaklju-
ček obeh tekmovalnih dni sta 
poskrbeli tako članska forma-
cija Intrepide kot mladinska 
From the block, ki sta odple-
sali finale kraljevske kategori-
je in obe končali na odličnem 
7. mestu.

Vsem plesalcem, staršem in 
učiteljem iskreno čestitamo 
ter želimo obilo volje pri na-
daljem ustvarjanju po zasluže-
nih počitnicah!
 Vir: PD Imani

Dva brona za Lukčeve plesalce

V street dance kategorijah so 
Lukci sodelovali z dvema toč-
kama. Med mlajšimi mladin-
ci je v kategoriji street dance 
solo nastopila Alma Huremo-
vič iz PK Lukec Brežice, ki si je 
priplesala 19. mesto. Članska 
mala skupina v zasedbi Svit 
Sevšek, Valentina Pirc, Stella 
Resnik, Maruša Grmšek, Ana 
Škoberne, Tjaša Aleksandra 
Komočar in Zala Popijać je 
s koreografijo Pjevači osvoji-
la odlično 3. mesto in bronas-
to medaljo. Obe skupini, ki sta 
osvojili bron, sta si priplesali 
tudi mesto v slovenski repre-
zentanci ter bosta barve Slove-
nije zastopali na evropskem in 
svetovnem prvenstvu, ki bodo 
potekali v jeseni na Poljskem, 
Italiji in na Danskem.

Na koncu so na prvenstvu na-
stopile še članske plesalke v 
modernu. Med solistkami je 

nastopila Žana Colarič in se 
uvrstila na 8. mesto. Med ma-
limi skupinami so poleg Žane 
zaplesale še Zara Pohle, Kla-
ra Kostrevc, Urška Vehovar 
in Pija Naja Kukec ter s kore-
ografijo Group Therapy osvoji-
le 5. mesto. Tudi modern mala 
skupina si je priplesala vsto-
pnico za evropsko prvenstvo 
v modernu, ki bo septembra v 
Makedoniji. 

S tem se je zaključila še ena 
'korona' plesna sezona, ki je 
bila rezultatsko gledano ena 
od najboljših v klubski zgodo-
vini. Za slednje gredo iskrene 
čestitke vsem plesalcem ter še 
posebno njihovim trenerjem 
Vanesi Krenker, Luki Vodla-
nu in Mihi Pozniču, ki so pos-
krbeli za izredne koreografi-
je ter ustrezno pripravljenost 
vseh tekmovalcev.
 Vir: PK Lukec Krško

Bronasta mladinska hip hop formacija Madness

Lenja Šimunovič in Ana Binter s trenerko 
Valentino Zajtl, 3. mesto v kategoriji hip hop 
duo mladinke

ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO
PON – PET: od 8.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO.

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

FREEDOM POD KROŠNJAMI: 
Bananin pingvin

Freedom pod krošnjami = zabavno 
preživljanje prostega časa v Šumici! 
Na kuharski delavnici se bomo naučili 
narediti bananinega pingvina! 

Prijave na: amira.basic@mc-krsko.si 

MC Krško - Šumica, sreda,  28. 7., ob 9.00.

DIY DELAVNICA: 
Predelava starega papirja

Podarimo staremu papirju novo 
življenje! Naša prostovoljka Saša 
Uhan bo za vse ljubitelje ustvarjanja 
pripravila zanimivo delavnico predela-
ve starega papirja. Prijave na: 
anja.krusnik-cirnski@mc-krsko.si 

MC Krško - Šumica, sobota, 24. 7., ob 9.00.

STAND UP 
z Matjažem Javšnikom

Vsestransko talentiran igralec in 
komedijant iz Ruš nam bo pripravil 
trening trebušnih mišic! Brezplačne 
vstopnice prevzamete na blagajni 
Bazena Brestanica. 

Število obiskovalcev je omejeno!
Bazen Brestanica, petek, 23. 7., ob 21.00.

KONCERT: 
Prismojeni profesorji bluesa

Dobro znani zabavljači svetovnega 
kova se po nekaj letih vračajo na 
bazen. Vabljeni v časovni stroj! 
Brezplačne vstopnice prevzamete na 
blagajni Bazena Brestanica. 

Število obiskovalcev je omejeno!

Bazen Brestanica, sobota, 14. 8., ob 21.00.

KONCERT: Balkan Boys

Edinstveno energijo z ritmi rumbe, 
skaja, gipsyja, swinga, reggaeja na 
bazen prinašajo Balkan Boys! 
Brezplačne vstopnice prevzamete na 
blagajni Bazena Brestanica. 

Število obiskovalcev je omejeno!

Bazen Brestanica, sobota, 7. 8., ob 21.00.

KONCERT: Vili Resnik

Na vrhuncu poletja bomo na bazenu 
z Vilijem Resnikom prepevali zimze-
lene popevke! Brezplačne vstopnice 
prevzamete na blagajni Bazena 
Brestanica. 

Število obiskovalcev je omejeno!

Bazen Brestanica, petek, 30. 7., ob 21.00

Mladinski center Krško
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 Krško
T: 07/488 -22-86 
E: info@mc-krsko.si
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22-letni cestni kolesar Kri-
stjan Hočevar, ki je odraščal 
na manjši kmetiji v vasi Pija-
vice, se je začel posvečati ko-
lesarjenju ob zaključku deve-
tega razreda osnovne šole, ko 
si je za denar, ki ga je dobil pri 
birmi, kupil rabljeno kolo – 
specialko. »Pred tem se nisem 

ukvarjal s kolesarjenjem. V 
šoli sem se udeleževal tekmo-
vanj v teku, rad sem igral nogo-
met in odbojko. Ko sem dobil 
kolo, sem slabi dve leti kolesa-
ril bolj za rekreacijo, nato sem 
se za kratek čas pridružil sev-
niški ekipi tekmovalnih kole-
sarjev, ki jih vodi trener Borut 
Pirš. Z njimi sem med drugim 
opravil poleg vzponov na Li-
sco tudi vzpon na Roglo, našel 
prijatelja Aljaža Praha, a po-
tem sem se odločil in vprašal 
v novomeški Adrii, če bi lahko 
treniral pri njih, ker sem za-
čel tudi z obiskovanjem sre-
dnje šole v Novem mestu in mi 
je tako bolj ustrezalo. Bil sem 
sprejet in začel sem z rednimi 
treningi pri starejših mladin-
cih, kjer sem bil dve leti. Med 
člane, kamor sprejmejo le ene-
ga, morda dva ali pa celo nobe-
nega iz generacije, nisem bil 
sprejet, ker nisem imel dovolj 

Iz majhnih Pijavic po sledeh Rogliča in Pogačarja
PIJAVICE – Kolesar Kristjan Hočevar, ki vozi v dresu novomeškega kluba Adria Mobil, je na nedavni dirki po Sloveniji osvojil končno belo majico za najboljšega mlade-
ga kolesarja. To je bilo veliko presenečenje in ob prihodu domov, v vasico, ki je del sevniške občine, ga je čakal nepozaben in prisrčen sprejem. Sevniški župan Srečko 
Ocvirk mu je na prireditvi ob zaključku šolskega leta in v počastitev dneva državnosti na OŠ Tržišče, ki jo je mladi kolesar obiskoval, podelil listino Občine Sevnica.

dobrih rezultatov. Razočaranje 
je bilo kratkotrajno, saj sem se 
za naslednji dve leti pridružil 
ekipi mebloJOGI,« se spominja 
mladi sogovornik, ki bi kmalu 
po prihodu v novo kolesarsko 
sredino prenehal s tekmoval-
nim kolesarstvom. »Prvo leto, 
ko sem bil pri mebloJOGIJU, 
sem poleti delal še preko štu-
dentskega servisa in pri delu 
v skladišču sem tako nerodno 
padel, da sem si zlomil roko. En 
mesec nisem mogel kolesariti 
in razmišljal sem, da bom s ko-
lesarjenjem prenehal, a po kli-
cu športnega direktorja Adrie 
Mobil Branka Filipa sem se 
odločil, da bom vsaj še eno 
leto posvetil treningom in ko-
lesarskim tekmam. Vložen čas 
in trud sta bila poplačana in po 
dveh letih kolesarjenja v meb-
loJOGIJU sem se vrnil v Adrio 
Mobil in doživel nekaj dobrih 
uvrstitev,« pripoveduje mlade-
nič, ki je tudi študent Univerze 
v Novi Gorici in bo po zaklju-
čenem študiju postal diplomi-
rani gospodarski inženir, a po 
zaključeni kolesarski karieri bo 
iskal priložnost za delo z mla-
dimi v športu. 

Na dirki po Sloveniji osvojil 
štiri bele majice

Na medijsko zelo odmevni ju-
nijski kolesarski dirki po Slo-
veniji je Kristjan, ki mu kot ko-
lesarju najbolj ustrezajo težke 
enodnevne dirke z vzponi in 
večdnevne dirke, po zaključe-
nih petih etapah oblekel belo 
majico za najboljšega mlade-
ga kolesarja. Takšnega uspe-
ha ni pričakoval, saj so se dir-
ke udeležili kolesarji »svetovne 
klase« in če bi želel zmagati, bi 
moral premagati zmagovalca 
lanskoletnega francoskega To-

ura Tadeja Pogačarja, kar pa 
je bilo nerealno pričakovanje, a 
meja za razvrstitev med mlajši-
mi kolesarji je bila letnik 1999 
in Pogačarja zaradi višje sta-
rosti od 23 let ni bilo med 30 
kolesarji, ki so se potegovali za 
belo majico. »Ko sem slišal svo-
je ime, sem vprašal trenerja, če 
morda sanjam,« se nasmehne 
ob spominu razglasitve zmago-
valca druge etape na celjskem 
gradu in takrat se je odločil, da 
bo skušal osvojiti še preostale 
tri, kar mu je tudi uspelo. Pred 
njim so belo majico na največ-
ji slovenski dirki med drugim 
osvojili svetovno znani kole-
sarji, kakršni so že omenjeni 
Pogačar (trikrat), Egan Ber-
nal in Simon Yates.

Dirka po Sloveniji je pustila šte-
vilne nepozabne spomine. »Or-
ganizacijsko je bila dirka izpe-
ljana na zelo visokem nivoju. 
Teren je bil zelo razgiban, tako 
da je bila potrebna močna kon-
centracija, če sem želel priti na 
cilj med boljšimi in brez padca. 
Razdalje med kolesarji na dir-
ki so minimalne, tako da mo-
raš biti osredotočen na pro-
go in pazljiv pri vožnji. Tretja 
etapa dirke, ki je potekala po 

Posavju, je bila zahtevna – na 
nekaterih delih so bile ceste 
precej ovinkaste, še posebej 
del po Kozjanskem parku, pri 
vzponu na Sremič pa je poteka-
la tudi borba za pozicije zara-
di precej ozke ceste. Še težja je 
bila nato četrta s ciljem na Sveti 
Gori nad Novo Gorico. Spodbu-
da številnih gledalcev ob pro-
gi je bila dodatna motivacija,« 
skuša opisati potek dirke in na-
daljuje, da je kolesarstvo ekipni 
šport, čeprav stoji na koncu na 
zmagovalnem odru samo eden 
od tekmovalcev. »Če nimaš 
dobre ekipe, težko sam karko-
li narediš,« pojasni in pohvali 
fante iz ekipe Adria Mobil, ki 
so mu v veliko podporo. »V tek-
movalnem kolesarjenju je og-
romno taktike in če je ta dob-
ra, pripelje do dobre uvrstitve, 
dobrega rezultata,« še poudari 
in doda, da mu je ves čas v veli-
ko oporo tudi starejši brat, ki je 
treniral atletiko in razume, da 
dobri športni rezultati pride-
jo le z vztrajnostjo ter rednimi 
treningi. Mladi kolesar, ki vsa-
kodnevno trenira predvsem po 
posavskih in zasavskih cestah 
(v času študija po primorskih), 
na leto prevozi 25 tisoč kilome-
trov in vzpon na Lisco je zanj 

»le« eden od treningov za bolj-
šo fizično pripravljenost, kar je 
eden od pogojev za dobro tek-
movanje.

Doseči želi najvišji rang  
v kolesarstvu

Kristjan Hočevar, ki je le nekaj 
dni pred nastopom na sloven-
skem Touru na Dirki miru na 
Češkem v okviru pokala naro-
dov osvojil drugo mesto v dre-
su slovenske kolesarske repre-
zentance do 23 let, je teden dni 
kasneje na kolesarski tekmi v 
Kopru osvojil še naslov držav-
nega podprvaka med mlajši-
mi člani ter 7. mesto v skupni 
razvrstitvi. Nato se je odpravil 
na priprave v italijanski Livig-
no za Tour de l'Avenir v Franci-

ji, zahtevno desetdnevno dirko 
po Franciji za mlajše člane (ko-
lesarje do 23 let), ki se bo pri-
čela 13. avgusta in bo vrhunec 
njegove letošnje kolesarske se-
zone. 

Eden zmed ciljev, ki jih želi do-
seči v prihodnosti, je uvrstitev 
v najvišji kolesarski rang, v ka-
terem že vozita Primož Roglič 
in Tadej Pogačar, kar pojasni: 
»Adria Mobil ima licenco Con-
tinental, to je tretji rang v ko-
lesarstvu, potem pa sta še dva 
ranga višje – Procontinental in 
World Tour.« Ob tem še omeni, 
da sta mu bolj kot sodelovanje 
na francoskem Touru v tekmo-
valnem kolesarstvu bližja itali-
janski Giro in španska Vuelta. 
 Smilja Radi

Tekmovalnemu kolesarstvu se posveča od 16. leta dalje.

BREŽICE – Atletska tekmovanja se nadaljujejo tudi v vročih 
poletnih dneh. Tekmovalke in tekmovalci Atletskega kluba 
Brežice so v mesecu juniju in juliju zabeležili nekaj izvrstnih 
rezultatov. 

Met kladiva v zadnjih letih velja za paradno disciplino Atletske-
ga kluba Brežice. Na metalskem mitingu v Celju so zlato medaljo 
osvojili Leandro Krkalič v metu 4 kg kladiva pri pionirjih, Zala 
Kovačič v metu 3 kg kladiva pri pionirkah in Jakob Urbanč pri 
mlajših mladincih, ki je ob zmagi postavil tudi nov državni re-
kord z metom, dolgim 72,96 m. Uspeh metalcev je dopolnil Jan 
Lokar, ki je v članski konkurenci osvojil drugo mesto. 
Na atletskem pokalu za pionirke in pionirje v Novi Gorici sta se 
najbolj izkazali Tinkara Omerzu, ki je osvojila tretje mesto v 
skoku v višino, in Neja Reberšak, ki je bila tretja v metu kopja. 
Zarja Cvelbar je bila peta v suvanju krogle, Živa Slapšak pa de-
seta v teku na 1000 m. 
Brežiški mladinci so z državnega prvenstva za starejše mladinke 
in mladince v Slovenj Gradcu prinesli kar šest medalj. Zlato me-
daljo je v skoku v višino osvojil Maj Ficko, srebrne medalje so se 
razveselili Jakob Urbanč v metu kladiva, Luka Zupanc v skoku 
s palico, Leja Glojnarič v metu kopja ter Ula Bohorč v skoku s 
palico. Pri tem je treba izpostaviti, da je Urbanč (podrobneje ga 
bomo predstavili v naslednji številki časopisa) popravil še en dr-
žavni rekord, saj je 6 kg kladivo vrgel kar 67,65 m daleč. Bronas-
to kolajno je osvojil Jak Rovan v skoku s palico. 
Na Atletskem pokalu Slovenije v Velenju so najvišja mesta znova 
osvojili metalci kladiva. Barbara Špiler je zasedla prvo mesto v 
metu kladiva v ženski konkurenci, Jakob Urbanč je osvojil dru-
go, Jan Lokar pa tretje mesto v moški konkurenci. 
 P. P./vir: AK Brežice

Urbanč popravil dva rekorda
KOPER – Brežičan Mi-
tja Petan, ki v svojih 
fitnes prostorih že vrsto 
let skrbi za izklesane 
postave in zdrav življenj-
ski slog vseh, ki potrka-
jo na njegova vrata, ter 
je bil zadnji dve leti or-
ganizator IBFF Svetov-
nega prvenstva v fitnesu 
in bodybuildingu v Breži-
cah, se je na zadnjo junij-
sko soboto po štirih letih 
odsotnosti s tekmovalnih 
odrov med elito fitnes in 
bodybulding tekmoval-
cev vrnil v svoji absolu-
tno najboljši izvedbi. Že 
ob prvem prihodu na 
oder v Kopru, kjer je le-
tos potekalo SP, je v ka-
tegoriji Mr. Phisique Tall 
uspešno opravil z močno 
konkurenco in se zavihtel na najvišjo stopničko, kar mu je v na-
daljevanju dneva prineslo dolgo želeno »PRO Card« in nastop v 
večernem Pro Mister Phisique, kjer je prav tako osvojil prvo mes-
to. »Že sama osvojitev 'PRO Carda' in pridobitev naziva profesio-
nalnega športnika je izpolnitev mojih sanj, da pa sem se na naj-
višjo stopničko povzpel že s prvim nastopom dneva, je več, kot 
sem si drznil pričakovati,« je po izjemnem dosežku povedal Pe-
tan.  R. R./S. P. A.

Vrnil se je v najboljši izvedbi

Mitja Petan je osvojil naziv Pro Mis-
ter Phisique (foto: Tomaž Potočan).

KRŠKO, ČATEŽ OB SAVI – Od 24. do 30. junija je v Termah Čatež 
potekalo državno mladinsko prvenstvo v šahu, na katerem je na-
stopilo devet šahistov iz ŠK Triglav Krško. Največji uspeh je do-
segla Pia Marie Ružič, ki je postala državna prvakinja do 18 let. 
Pri dekletih do 14 let so osvojili dve odličji: srebrno Taja Gvid in 
bronasto Pika Radej. Pri fantih do 10 let je z zelo dobro igro sre-
brno medaljo osvojil Anže Daničič, bronasto pa je osvojil Bruno 
Glas v skupini fantov do 12 let. Ostali šahisti so osvojili: 6. mes-
to Nik Ašić in 7. mesto Alen Keber v skupini do 10 let, 7. mesto 
Filip Radej v skupini do 16 let ter 12. mesto Borut Jan Ružič v 
skupini do 14 let. Kot klub so se s skupnimi dosežki uvrstili na 
tretje mesto, za ŠK Poligram Maribor in ŠK Celje (5). Pia Marie 
Ružič se je uvrstila na svetovno prvenstvo, na evropsko prven-
stvo pa so se uvrstili Taja Gvid, Anže Daničič, Pika Radej in Bru-
no Glas. Zasluge za rezultate gredo tudi trenerjem Samu Štaj-
nerju, Hilmiji Ahmatoviću, Blažimirju Kovačeviću in Mateju 
Požunu. Vir: ŠK Triglav Krško

Pia Marie osvojila državni naslov

Kristjan Hočevar

BREŽICE – Prva julijska nedelja je bila zgodovinska za bre-
žiški tenis, saj so se člani Teniškega kluba Brežice po ogor-
čenem boju proti TK Nova Gorica veselili končne zmage in 
uvrstitve v Telemach 1. moško člansko ligo! Odločilno tret-
jo točko sta prvakom 2. lige zagotovila Matic Sotler in Ben-
jamin Beliš.

Ob odličnem vzdušju v Brežicah ni manjkalo niti odličnega teni-
sa. Ekipi, ki sta blesteli že v rednem delu tekmovanja, sta v fina-
lu dokazali, da sta si povsem zaslužili igranje v nedeljskem dvo-
boju za napredovanje v 1. moško člansko ligo. Finalni obračun 
so bolje pričeli gostje iz Nove Gorice, ki so povedli na krilih Ma-
tica Bevčarja. Preobrat domačih sta zrežirala Borut Žičkar, ki je 
slavil tesno zmago z 10:8 v tretjem nizu proti Nejcu Lavrenčiču, 
in Benjamin Beliš, ki je bil boljši od Ambroža Kodelje. Novo-
goričani se niso predali. Rezultat je na 2:2 poravnal Bor Zorzut, 
ki je bil v treh nizih boljši od Marka Sabolčkega, prav igralca, 
ki sta gostom priborila točki v dvobojih posameznikov, Zorzut in 
Bevčar, pa sta poizkušala priti še do ključne zmage v dvojicah. Na 
drugi strani sta domače zastopala Beliš in Matic Sotler. Prvi niz 
je pripadel Zorzutu in Bevčarju, a Beliš in Sotler sta imela odgo-
vor. Drugi niz sta dobila z rezultatom 6:3, v tretjem pa zmago-
valca potrdila z 10:4 in začelo se je nepopisno veselje tako bre-
žiških igralcev kot navijačev.   R. R.

Pisala se je teniška zgodovina

Brežiški tenisači so na koncu veselo pozirali z medaljami za 
prvaka 2. lige, kar jim je prineslo zgodovinsko uvrstitev v 1. 
moško člansko ligo (foto: Sportida).
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KRŠKO – Društvo likovnikov Krško OKO je 24. junija v atriju 
Mencingerjeve hiše v Krškem pripravilo tradicionalni dogo-
dek »Štovičkov dan – dan odprtih vrat«. 

»Letos obeležujemo 125-letnico Štovičkovega rojstva. Ne samo 
člani društva, Krčani smo lahko nanj ponosni, saj je prerasel slo-
venski okvir. Brez njegovega deleža bi bila naša umetnost, poseb-
no na področju medaljerstva, siromašnejša in manj znana sve-
tu,« je uvodoma dejala predsednica društva Branka Benje in 
dodala, da letos obeležujejo tudi 25 let društvenega delovanja. 
V Mencingerjevi hiši so pripravili razstavo prvič, na ogled pa so 
postavili nizki relief, malo plastiko, unikatno keramiko, mozaik, 
slike v tehniki akril in olje na platnu. »Razstavljeni so raznovr-
stni motivi: od krajine in tihožitja do človeške in živalske figure. 
Na ogled so dela, ki so nastala v zadnjem letu na tečajih, delavni-
cah, ex-temporih, pa tudi doma prav za to razstavo,« je še poveda-
la Benjeva. Svoja likovna in kiparska dela so razstavili Hermina 
Agre, Darinka Asić, Branka Benje, Nada Bizjak, Roman Blat-
nik, Franc Češnovar, Iva Gošek, Mitja Grum, Petra Kampl Pe-
trin, Milena Mraović, Jožica Petrišič, Mihaela Prevejšek, Eri-
ka Puc, Milena Roštohar, Vilma Siter, Lidija Strle, Jože Šterk, 
Stane Udvanc, Milena Volk, Darja Veljković, Jelka Zidarič, Su-
zana Zupančič in Antonija Žener.
Razstavo je odprl vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Ob-
čini Krško Peter Planinc. Glasbeni program je prispevala Glas-
bena šola Krško. Pod mentorstvom Mateje Arnež Volčanšek je 
zapela mezzosopranistka Loti Gorenc, na klavirju jo je spremlja-
la Estera Cetin.  M. Hrvatin  

Z razstavo počastili Štovičkov dan

Krški likovniki so letošnji Štovičkov dan pripravili v 
Mencingerjevi hiši.

BREŽICE – V Društvu likovnikov Brežice so 29. junija v avli 
Mladinskega centra Brežice pripravili razstavo, ki so jo po-
imenovali »Skladnost likovnih interpretacij«. Dela so nasta-
la pod mentorstvom akademskega slikarja Jožeta Kotarja. 

Zbrane je pozdravila predsednica društva Zlatka Vučinić in v na-
daljevanju dejala: »V izzivih sproščanja pravil, omejitev in pred-
pisov, predvsem pa zagotavljanja varnosti, se z zamudo pred-
stavljamo z našo razstavo.« Z nekaj besedami je predstavila tudi 
mentorja in izpostavila misli, ki so jih o njem izrekli tečajniki: 
»Zelo dobro zna razložiti predstavljeno temo, kar predstavi s pra-
vo dozo likovne teorije in prakse in je izredno strokoven. V svoji 
razlagi zna razumljivo izluščiti bistvo likovnega izziva. Vzpostavil 
je dober stik in poskrbel za izredno pozitivno ustvarjalno in de-
lovno vzdušje. Sam tečaj ni bila tlaka, temveč veliko zadovoljstvo 
v ustvarjanju ter je minil prehitro.« 
Mentor Jože Kotar je povedal, da so poskušali slikati z obvla-
dovanjem slikarskega medija po likovni teoriji. Poimensko se je 
sprehodil od slike do slike ter podal oceno razstavljenega dela in 
na slikovit način prikazal, kako je udeleženec pristopil k slikanju 
in kako lahko gledalec dojame videno. Poudaril je še, da ne želi 
biti kritik, saj mentorji gledajo z očmi pravila igre, bolj mu je po-
membno, da dobi povratno informacijo, kaj slikarji ob sliki ob-
čutijo, kajti o umetnosti se običajno ne razpravlja, ampak se jo 
doživlja. Svoja dela so na ogled postavili Mija Baškovič, Branka 
Ereš, Marija Kukovica, Darko Oštrbenk, Olga Piltaver, Miha-
ela Prevejšek, Suzana Zupančič in Antonija Žener. Otvoritveni 
dogodek sta obogatili plesalki Plesnega društva Imani.
  M. Hrvatin

Skladnost likovnih interpretacij

Utrinek z otvoritve razstave

»Živim v naravnem oko-
lju vasi Križišče pri Krmelju, 
zato imam rada barve nara-
ve,« pojasni mlada likovnica 
Nina Gole, ki jo je za slika-
nje ter ustvarjalno igro barv 
na belem platnu navdušila so-
rodnica Nevenka Flajs (le-ta 
se z veseljem posveča izraža-
nju skozi sliko in fotografijo). 
»Zelo rada rišem drevesa in ži-
vali, ki sem jih že srečala v goz-
du – tudi medveda sem že vi-
dela, vendar bolj od daleč,« 
se nasmehne mladenka, ki je 
zaključila tretji letnik tehni-
ške gimnazije v Novem mes-
tu. Med pogovorom se njen 
pogled ustavi na dveh slikah, 
na katerih prevladuje modra 
barva. »Ta modrina me spomi-
nja na likovno kolonijo, ki sem 
se je udeležila v Funtani v Is-
tri. Morje je bilo zelo blizu in 
tako lepe barve, da sem mo-
rala tudi njemu posvetiti del 
razstavljenih slik,« pripovedu-
je in opiše še slikarsko tehni-

Ninina prva samostojna razstava
SEVNICA – V Galeriji Ana, ki ima lično urejen razstavni prostor v starem sevniškem mestnem jedru, se na 
svoji prvi samostojni slikarski razstavi predstavlja srednješolka Nina Gole. Mlada ustvarjalka ima rada 
naravo in vse njene barvne odtenke, njena najljubša likovna tehnika je fraktalna risba.

ko. »Gre predvsem za fraktal-
ne risbe, ki sem jih ustvarila 
z uporabo različnih akrilnih 
barv. Nekaterim slikam sem 
s posebno tehniko nanašanja 
dodala še droben pesek, ne-
katere sem ustvarila iz used-
line kave. Rada malo eksperi-
mentiram,« pove in razkrije še 
del načrtov, ki je po zaključeni 
srednji šoli ne bodo vodili na 

likovno akademijo, temveč na 
študij biologije.

Odprtje razstave sta z glasbe-
nim nastopom obogatila Blaž 
in Ana Rojko, oče in hči. Za 
hčer bi lahko rekli, da stopa 
po očetovih stopinjah, saj Anin 
oče kot samostojni kulturni 
delavec največ svojega ustvar-
jalnega časa namenja glasbe-

no-pedagoškemu delu z otro-
ki in mladostniki, sodeloval 
je tudi pri pripravi didaktič-
nih gradiv za glasbeno vzgojo, 
piše  skladbe za komorne sku-
pine, ustvarja scensko glasbo 

za lutkovne predstave in gle-
dališče, je tudi prejemnik več 
nagrad za zborovske skladbe 
in še bi lahko naštevali, a zanj 
je najbolj pomembna glasba in 
ko zaigra s hčerko Ano, njuna 
skladba seže do srca. 
 Smilja Radi

Nina Gole (v sredini) s prijateljicami in prijatelji, ki so jo 
presenetili z obiskom razstave

Zasavska glasbenika, oče in 
hči, Blaž in Ana Rojko

SEVNICA – 12. junija je Zveza kulturnih društev Sevnica in 
sevniška območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti organizirala že XXI. mednarodni likovni shod, na 
katerem je sodelovalo 46 ustvarjalk in ustvarjalcev iz Slove-
nije, Italije in Hrvaške. 

Strokovni vodja, sevniški kipar, pesnik, slikar in grafik Rudi Sto-
par, je za letošnji likovni shod »Grad 2021« izbral naslednje za-
nimive teme »Nadrealizem časa«, »Med sanjami in resničnostjo«, 
»Detajli«, a kdor je želel, je lahko izbral temo tudi po lastnem iz-
boru. Dogajanje pod krošnjami dreves v mestnem parku v bliži-
ni upravne enote in občinske stavbe v starem delu Sevnice, v ka-
terem je ustvarjalo 20 likovno nadarjenih posameznikov, 26 pa 
v zavetju doma, je obogatil gost shoda – slikar in fotograf Bra-
ne Praznik iz vasice Šentlovrenc pri Trebnjem. Zbrane likovni-
ke in likovnice je pred začetkom ustvarjanja  pozdravil in nago-
voril župan Srečko Ocvirk.
Nastala dela likovnih ustvarjalk in ustvarjalcev bodo na ogled 
na skupinski razstavi v mesecu novembru v Mosconovi galeriji 
na gradu Sevnica, kjer bo na voljo tudi katalog z vsemi nastalimi 
likovnimi deli XXI. mednarodnega sevniškega likovnega shoda 
»Grad 2021«. V Stari Galeriji bo na ogled razstava lanske prva-
kinje shoda Judite Rajnar Prosen iz Šentvida pri Stični, v graj-
skem oknu Radogost pa dela lanske mlade prvakinje shoda Nine 
Gole iz vasice Križišče pri Krmelju.
  S. Radi, foto: P. Zupančič

Raznoliko slikarsko ustvarjanje 

Ustvarjanje pod krošnjami dreves v sevniškem mestnem 
parku je privabilo k delu na prostem lepo število likovnic in 
likovnikov.

BREŽICE – 23. junija je na brežiškem grajskem dvorišču 
JSKD OI Brežice organizirala prvi javni dogodek po koncu 
epidemije. Na koncertu poustvarjalcev glasbenega izročila 
z naslovom Ljudska pesem med nami je nastopilo šest za-
sedb ljudskih pevk in pevcev iz brežiške občine. 

Kot je uvodoma poudarila vodja JSKD OI Brežice Simona Rož-
man Strnad, ki je koncert tudi povezovala, so zelo veseli, da se 
je skupno petje v teh krajih ohranjalo tudi v časih nenavadne-
ga zatišja, ki so prekinili prav tisto, kar človek za svoje življenje 
močno potrebuje – srečevanje in druženje. Ljudska pesem je to-
rej spet med nami, zato tudi tak naslov koncerta. Po vrsti so na-
stopili Pevci iz Globokega (vodi jih Franc Kene), Ljudske pevke 
Cerklje ob Krki (vodi jih Alojzija Prah), Dobovski pevci (vod-
ja skupine je Slavko Požar), Vaški fantje z Doln (vodja skupine 
je Ignac Slakonja), Fantje artiški (vodi jih Slavko Rožman) in 
Kapelski pubje (vodi jih Miha Haler). Rožman Strnadova je ob 
koncu še omenila, da so v brežiški izpostavi JSKD kot zadnjega 
od dogodkov lanskega februarja, se pravi še pred korono, orga-
nizirali ravno koncert ljudskih pesmi, ki je bil takrat v Cerkljah 
ob Krki, »pokoronski« čas pa so tako znova začeli z ljudskimi pe-
smimi, ki tokrat sicer niso imele strokovne spremljave. »Poča-
si se zopet navajamo na javne prireditve tako nastopajoči, obi-
skovalci in organizatorji in vsi si želimo, da bi lahko neovirano 
delovali in se družili. Zato doživite vse prireditve in dogodke, ki 
se vam ponujajo, kjer koli boste preživljali poletje,« so bile nje-
ne zaključne besede.  R. Retelj

Ljudska pesem je spet med nami

Simona Rožman Strnad in najštevilčnejša zasedba na 
koncertu – Vaški fantje z Doln

V podružnični cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem je na zad-
njo junijsko soboto potekal prvi v ciklu letošnjih, že 19. Ani-
nih glasbenih večerov. Okrog 30 obiskovalcev je prisluhni-
lo Mozartovim mojstrovinam v izvedbi godalnega kvarteta 
M.ARS – violinistke Mojca Menoni Sikur, Nina Pirc in Mateja 
Ratajc Kragelnik (slednji imata posavske korenine) ter Mar-
tin Sikur na violončelu. Program je povezovala Doroteja Jaz-
bec, umetniška vodja projekta je Mihaela Komočar Gorše, or-
ganizacijske vajeti ima Mateja Žarn Čepin. D. J., foto: A. H.
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O meniških redovih na Sloven-
skem je spregovoril nekdanji 
dekan Teološke fakultete pater 
dr. Metod Benedik, ki je med 
drugim dejal, da srednji vek ni 
bil mračen, kakor ga radi ime-
nujemo, ampak je bil na mno-
gih področjih še kako svetel. 

Katoliški red trapistov je nas-
tal leta 1664 v Franciji. Leta 
1881 so menihi s sredstvi bra-
ta Gabriela Girauda kupili grad 
Rajhenburg s pripadajočo po-
sestjo. Prvih sedem menihov 
se je na gradu naselilo 21. apri-
la 1881. Začeli so ga preureja-
ti. Samostan Marije Rešitelji-
ce je začel uradno delovati 18. 
junija. Kakor lahko razberemo 
iz gradiva, so imeli domačini v 

Govorili so predvsem z delom
BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg, enoti Kulturnega doma Krško, so 18. junija počastili 140-letnico priho-
da menihov trapistov v kraj. Poleg predavanja o meniških redovih na Slovenskem dr. Metoda Benedika so čla-
ni domačega kulturnega društva odigrali še dramatizacijo »Tihi menihi – zgovorni prinašalci napredka«.

začetku menihe za čudake, saj 
naj bi po njihovem samo mol-
čali, molili in spali v krstah. A 
kmalu so uvideli, da je z njimi 
prišel napredek ter so pričeli 
ceniti njihovo delo in znanje. 
Trapisti so bili izredni gospo-
darstveniki, bili so tudi obrtni-

ki. Z industrijsko proizvodnjo 
čokolade, čokoladnih izdelkov 
in likerjev so pričeli že leta 
1896. Pod gradom so zgradi-
li lastno hidroelektrarno, na-
peljali so tudi telefon in imeli 
lastno tiskarno. Nemška oku-
pacija je botrovala izgonu me-
nihov. Po vojni so se vrnili, a je 
leta 1947 nova oblast njihovo 
premoženje nacionalizirala, 
samostan pa je bil razpuščen. 

Z dramatizacijo »Tihi menihi – 
zgovorni prinašalci napredka« 
so dogajanje slikovito prika-
zali gledališčniki KD Svobo-
da Brestanica, kot menihi pa 
pevci Rajhenburškega okteta. 
Scenarij in režija sta bila delo 
Margarete Marjetič, ki je ob 
tem dejala: »V njem so zaje-
ti predvsem spomini in priče-
vanja starejših Rajhenburča-
nov o menihih. Zaradi svojega  
načina življenja so bili ljudem 
skrivnostno zanimivi, hkrati 
pa so jih občudovali. Z zanima-
njem so spremljali vse novosti 

v gospodarjenju, predvsem v 
kmetijstvu. Scenarij zajema 
nekaj pričevanj, predvsem pa 
zapise preprostega, a zelo bi-
strega kmeta, domačina Mila-
na Šošterja, ki se je poizkušal 
tudi v pesnikovanju. Slikovni 
material je iz zapuščine Mir-
ka Avsenaka, nekaj iz knjige 
Ivana Sivca 'Izgubljeno srce', 
nekaj pa mi jih je posredova-
la upokojena kustosinja Mu-
zeja novejše zgodovine Irena 
Fürst.«

 Marija Hrvatin

Brestaniški gledališčniki med dramatizacijo

BRESTANICA – Tudi v muzejskih enotah Kulturnega doma 
Krško so 19. junija sodelovali v projektu Poletna muzejska 
noč, na gradu Rajhenburg pa so gostili še skupni zaključek 
Poletne muzejske noči Gradov Posavja. V goste so povabili 
zasedbo Nova Schola Labacensis in njihov program Glasbeno 
popotovanje z Ribo Faroniko. Koncert zanimivih glasbenih 
gostov se je na grajskem dvorišču pričel uro pred polnočjo, 
obiskovalce pa je očarala zasedba v sestavi Tadeja Pance, Ana 
Novak, Tomaž Šinigoj, Miha Šinigoj in Boris Šinigoj. M. H.

BREŽICE – 19. junija je v okviru Poletne muzejske noči Posa-
vski muzej Brežice odprl razstavo Življenje na prelomnicah, 
ki prikazuje pomembnejše prelomnice, ki so v različnih ob-
dobjih spremenile življenja prebivalcev Posavja.

Kot je najprej dejala direktorica PMB Alenka Černelič Krošelj, so 
razstavo postavili v čast letošnjim številnim obletnicam, nekate-
re med njimi so bolj bridke, nekatere so prinesle nove načine živ-
ljenja, nekatere pa napredek in razvoj. Avtorica razstave kustosi-
nja Andreja Matijevc je omenila, da sta jih k postavitvi razstave 
spodbudili letošnji obletnici – 80 let od začetka druge svetovne 
vojne in 30 let od nastanka samostojne Slovenije. »Obletnici sta 
priložnost, da sežemo s pogledom nazaj ter v preteklosti poišče-
mo in prepoznamo še druge ključne dogodke, prelomnice, proce-
se, ki so spremenili življenje v tistem trenutku in so pomembno 
vplivali tudi na naše življenje v sodobnosti,« je povedala in doda-
la, da je zadnja prelomnica vsekakor epidemija koronavirusa. Na-
vedla je, da so izbor prelomnic, prikazanih na razstavi, soobliko-
vali obiskovalci muzeja s pomočjo rešenega vprašalnika. Največ 
točk so dodelili prelomnici leta 1991 in nastanku samostojne dr-
žave. Postavljeni panoji na Prešernovi cesti ob brežiškem gradu 
predstavljajo en del razstave, drug del pa se nahaja pred samim 
vhodom v grad, kjer na obešenih likih nagovarjajo prelomnice, 
tudi naše osebne. Zahvalila se je direktorici Černelič Krošljevi, 
svojim sodelavkam Stanki Glogovič, Maji Marinčič, Jani Puhar 
in Mihaeli Kovačič ter oblikovalki razstave Ani Jazbec. Poletno 
muzejsko noč so v PMB zaznamovali s prostim vstopom v muzej, 
sprehodi po muzeju vsako polno uro in razlago Ovidovih meta-
morfoz na poslikavah Viteške dvorane.  R. R.

Življenje na prelomnicah

Avtorica razstave kustosinja Andreja Matijevc (levo) in 
oblikovalka razstave Ana Jazbec

»Forma viva je mati institucije, 
ki je sredi 70. let nastala v tem 
objektu. To je močna kultur-
na manifestacija, ki je zazna-
movala likovno dejavnost na 
tem področju,« je v uvodnem 
nagovoru na odprtju razstave 
2. julija dejal direktor galerije 
Goran Milovanović. Dokumen-
tarno razstavo, ki bo v Galeri-
ji Božidar Jakac na ogled do 
26. septembra, so pripravili 
sodelavci Galerije Božidar Ja-
kac Mladen Baćić, Alja Pfe-
ifer in Alja Fir, ki jo je v nji-
hovem tudi predstavila. Kot je 
povedala, je zvok prvega dleta 
začel odmevati 26. junija 1961, 
ko je iz Ljubljane v Kostanjevi-
co na Krki prišel prvi udeleže-
nec, kipar Sankho Chaudhuri 
iz Indije. »V 60 letih je Kosta-
njevica gostila 133 kiparjev 
in tolikšna je tudi uradna šte-
vilka monumentalnih simpo-
zijskih skulptur, vseeno pa je 
število skulptur v povezavi s 
to manifestacijo še nekoliko 
večje, okoli 145. Kar nekaj ki-
parjev je namreč ob uradni iz-
delalo še eno ali več skulptur, 
ki so bile ravno tako umeščene 
v galerijo na prostem,« je po-
vedala. Trenutno v parku sto-
ji 79 skulptur, 14 jih je razpr-
šenih po Kostanjevici na Krki, 
tri so umeščene izven mesta. 
V skrbi za dediščino simpozi-

60 let, 133 kiparjev, 145 skulptur
KOSTANJEVICA NA KRKI – Ob 60-letnici začetka Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva so v Galeriji 
Božidar Jakac pripravili dokumentarno razstavo Re/Forma viva, ki se osredotoča na fotografsko gradivo in 
zgodbe iz bogate dokumentacije delovišča v Kostanjevici na Krki. 

ja in park skulptur Forma viva, 
ki ima od leta 1999 status spo-
menika državnega pomena, so 
v kostanjeviški galeriji v sode-
lovanju z Univerzama v Lju-
bljani in v Zagrebu ter likovno 
akademijo iz Talina začeli z iz-
vajanjem Erasmus+ projekta 
Re/Forma Viva, v okviru kate-
rega študenti in profesorji iš-
čejo rešitve za dokumentira-
nje stanja lesenih skulptur ob 
pomoči 3D tehnologij. Prvi re-
zultati projekta, ki ga vodi so-
delavka Alja Pfeifer, so že pred-
stavljeni na pričujoči razstavi, 
pričeli pa so še s poletno šolo, 
na kateri se študenti in profe-
sorji poglabljajo v možnosti 
sistematičnega dokumentira-
nja kipov, ki so hranjeni v na-

ravnem okolju.

V teh dneh je delovišče Forme 
vive v Kostanjevici na Krki si-
cer ponovno zaživelo, saj na 
letošnji izvedbi simpozija kot 
vabljena gosta ustvarjata aka-
demska kiparja in profesorja 
Mirko Bratuša iz Slovenije in 
Peter Galhidy iz Madžarske. 
Hkrati začenjajo z rekonstruk-
cijo skulpture Miroslava Šuteja 
iz začetka 70. let in konserva-
torsko-restavratorskim pose-
gom na monumentalnem kipu 
japonskega kiparja Eisaku Ta-
nake, ki je nastal na prvem 
simpoziju in postal nekakšen 
simbol simpozija. 

Razstavo je slovesno odprl 

kostanjeviški župan Ladko Pe-
tretič, ki se je ob tem spomnil 
nekaterih pomembnih oseb-
nosti iz zgodovine simpozija 
(Vilme Pirkovič, predsednice 
Upravnega odbora Forme vive 
s sedežem v Ljubljani, uteme-
ljitelja kostanjeviške galerije, 
lani umrlega Lada Smrekar-
ja, ter Vilija Cvitka, ki je dol-
ga leta skrbel za izbiro in pri-
pravo hrastovega lesa). Dejal 
je tudi, da se je s simpozijem 
mesto razvijalo ne le v kultur-
nem, ampak tudi v infrastruk-
turnem pogledu. »Kljub jezi-
kovni barieri je bilo druženje 
umetnikov in domačinov iz-
redno intenzivno. Ljudje so 
ves čas prihajali na delovišče, 
opazovali, kako skulpture na-
predujejo, mnogi mladi so tudi 
sami poprijeli za orodje. Po-
gosto je pri jezikovnih premo-
stitvah pomagal tudi cviček. 
Indijski kipar se je takrat v in-
tervjuju pohvalil, da si je z njim 
menda povrnil zdravje. Hvalil 
ga je tudi kipar iz Kanade, prav 
on pa je bil zaslužen tudi za to, 
da je v teh krajih prvič zapela 
motorna žaga, ki jo je prinesel 
s sabo. To tehnično novost so 
namreč hodili gledat ljudje od 
blizu in daleč,« je župan naštel 
še nekaj zanimivosti iz bogate 
zgodovine simpozija. 
 Peter Pavlovič

Soavtorji razstave, z leve: Mladen Bačič, Alja Pfeifer in Alja Fir

KINO NA GRAJSKEM DVORIŠČU
20. julij, 9.00–13.00

DRAGOTIN FERDINAND RIPŠL 
(1820–1887), duhovnik, narodni 
buditelj, kronist, pesnik, strokovni 
pisec, sadjar, 
gostovanje razstave
21. julij, 19.00 
Ipavčev kulturni center Šentjur

PO POSAVJU Z ŽLICO IN ČAŠO, 
odprtje razstave
29. julij, 20.00

POLETNI GALA KONCERT: 
SEVILJSKI BRIVEC 
Opera Music Academy & George 
Pehlivanian 
15. avgust, 20.00
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Četrtek, 15. 7.

• ob 18.00 v parku pri MC Breži-
ce (zbor): voden ogled starega 
mestnega jedra z obiskom Vite-
ške dvorane

• Petek, 16. 7.

• od 12.00 do 15.00 v Termo-
elektrarni Brestanica: dan od-
prtih vrat

• od 16.00 dalje v starem 
mestnem jedru Krškega: Pole-
tni spin malin (program na str. 
40)

• ob 18.00 pri gasilskem domu 
na Velikem Cirniku: slavnostna 
prireditev ob 70-letnici PGD Ve-
liki Cirnik

• ob 19.00 v parku pri MC Breži-
ce: otroška predstava Pika po-
tuje po svetu, ob 20.00: nastopi 
pevk Eme Petrej, Morene Olić, 
Eli Škaler in Maje Tomić

• ob 21.30 na gradu Sevnica: Ve-
černi obisk in srečanje z grofi-
co Matildo

Sobota, 17. 7.

• ob 9.00 na parkirišču pri cerkvi 
na Čatežu ob Savi (zbor): vode-
nje po energijskih točkah in bo-
sonogi pohod z Lojzetom na Sv. 
Vid

• ob 10.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: klepet o turističnih 
spominkih, okušanje lokalne 
tradicionalne jedi 'cop na lop'; 
ob 18.00 na trgu v Podbočju: 
Na trg pod levjo šapo – tekmo-
vanje v pripravi vampov, prikaz 
kovanja nožev, kovancev in za-
pestnic, slovesno odprtje obno-
vljenega trga s kulturnim pro-
gramom

• od 15.00 dalje na Lisci: 10. tra-
dicionalna ročna košnja z oce-
njevanjem in razstavo ocvirko-
ve puhle in ocvirkove potice ter 
ocenjevanje in pokušina tradici-
onalnega jabolčnega vina

• ob 18.00 pred gasilskim do-
mom v Kostanjevici na Krki: 
slavnostna prireditev ob 
140-letnici PGD Kostanjevica 
na Krki s prevzemom novega 
gasilskega vozila

• ob 20.00 na glavnem trgu v 
Šentjanžu: predstavitev knji-
ge »Odsevi srca« in razstava li-

kam v posavju
• ob 9.00 na parkirišču pri cerkvi 

na Čatežu ob Savi (zbor): vode-
nje po energijskih točkah na Sv. 
Vid

• ob 17.00 v mestnem parku Kr-
ško: Pravljična čajanka – pripo-
vedovanje in ustvarjanje za ot-
roke

• ob 20.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: Euro-
pa Cantat – koncert nacionalne-
ga katalonskega mladinskega 
zbora

Nedelja, 25. 7.

• ob 19.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: Heartbre-
ak Hotel – Oto Pestner & Uroš 
Perić, poklon Elvisu Presleyu, 
koncert iz cikla Poletje na gra-
du Rajhenburg

Torek, 27. 7.

• ob 9.00 na Ljudski univerzi Kr-
ško: Zoom - nova realnost po-
vezovanja na daljavo (obvezne 
prijave na 051 279 635; še v 
sredo, 28. 7., ob 9.00) 

• ob 16.00 na Zavodu Knof (CKŽ 
132a, Krško): delavnica »Izde-
lajmo si krila: Ozko krilo iz di-
gitalno potiskanega blaga« (ob-
vezne prijave na zavod.izso@
gmail.com)

Sreda, 28. 7.

• od 14.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: kuharska delavnica »Free-
dom pod krošnjami – bananin 
pingvin«

Četrtek, 29. 7.

• ob 18.00 v parku pri MC Breži-
ce (zbor): voden ogled starega 
mestnega jedra z obiskom Vite-
ške dvorane

• ob 20.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: odprtje razstave »Po 
Posavju z žlico in čašo«

Petek, 30. 7.

• ob 21.00 na Bazenu Brestanica: 
koncert Vilija Resnika

• ob 21.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: monokomedija Profe-
sor Kuzman mlajši

• ob 21.30 na gradu Sevnica: Ve-

černi obisk in srečanje z grofi-
co Matildo 

Sobota, 31. 7.

• ob 9.00 na parkirišču pri cerkvi 
na Čatežu ob Savi (zbor): vode-
nje po energijskih točkah na Sv. 
Vid

• ob 9.00 pri gradu Pišece (zbor): 
bosonogi pohod z Lojzetom na 
Špiček

• ob 10.00 pri lovski koči v goz-
du Dobrava pri Bukošku: kome-
moracija v spomin na ustrelje-
ne borce krške partizanske čete

• ob 17.00 v mestnem parku Kr-
ško: Pravljična čajanka – pripo-
vedovanje in ustvarjanje za ot-
roke

• ob 18.00 v parku pri MC Bre-
žice: Gvidove ustvarjalnice – 
delavnice za otroke, ob 21.00: 
koncert skupine Joker Out

• ob 20.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: slav-
nostni zaključek simpozija For-
ma viva 2021

• ob 21.30 na gradu Sevnica: Ve-
černi obisk in srečanje z grofi-
co Matildo

Torek, 3. 8.

• ob 21.00 na dvorišču Posavske-
ga muzeja Brežice: 4. kino na 
grajskem dvorišču – Mali princ 
Fahim

Sreda, 4. 8.

• ob 19.00 na gradu Sevnica: Ra-
dogost večer – Sebastjan Starec, 
slikar in restavrator

kovnih del članov likovne sek-
cije Art Lipa

• ob 21.30 na gradu Sevnica: Ve-
černi obisk in srečanje z grofi-
co Matildo

Torek, 20. 7.

• ob 9.00 na Ljudski univerzi Kr-
ško: delavnica »Pametni telefon 
kot fotoaparat« (obvezne prija-
ve na 051 279 635; še v sredo, 
21. 7., ob 9.00) 

• ob 16.00 na Zavodu Knof (CKŽ 
132a, Krško): delavnica »Izde-
lajmo si krila: Ovito krilo« (ob-
vezne prijave na zavod.izso@
gmail.com)

• ob 21.00 na dvorišču Posav-
skega muzeja Brežice: 3. kino 
na grajskem dvorišču – Bohe-
mian Rhapsody

Sreda, 21. 7.

• ob 12.00 v MC Krško: kuhar-
ska delavnica »Glasnakuhna: 
MC odprta kuhna«

Četrtek, 22. 7.

• ob 18.00 v Dvorani v parku v 
Krškem: odprtje skupinske sli-
karske razstave Društva likov-
nikov Krško OKO »Razgradnja 
geometrične strukture«

• ob 18.00 v parku pri MC Breži-
ce (zbor): voden ogled starega 
mestnega jedra z obiskom Vite-
ške dvorane

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
Sevniško grajsko poletje 2021, 
akustični koncert 1 na 1: Gušti 
& Tomi

• ob 21.00 na dvorišču Posav-
skega muzeja Brežice: sestri 
Agnič v glasbeni družbi, kon-
cert Društva študentov Brežice

Petek, 23. 7.

• ob 21.00 na Bazenu Brestanica: 
stand up z Matjažem Javšnikom

• ob 21.00 grajski park gradu 
Sevnica: Sevniško grajsko pole-
tje – letni kino

Sobota, 24. 7.

• od 9.00 do 12.00 v MC Krško: 
delavnica predelovanja stare-
ga papirja

Pričujoči romani iz marginalcev, v 
literaturi pogosto obsojenih na stranske 

ali tipizirane vloge, ustvari polnokrvne junake in z njimi 
resnični svet. Mladi Rom Sandi se zaljubi v Mileno, ločeno 
štiridesetletnico, ki je po krivici izgubila službo. Nuzat, Kurd 
iz Mosula, beži pred nevarnostjo in išče (boljše) življenje. 
Plančić, piarovec zagrebške policije, skuša prikriti škandal. 
Sredi vseh teh zgodb se pojavi truplo, zaradi katerega je 
roman sicer mogoče brati kot napeto kriminalko, a razpira 
predvsem socialno in družbeno dramo sedanjosti, ki presega 
meje fikcije. 

knjižnice BrežiceKrškoSevnica vabimo k branju

HRVAŠKA KNJIŽEVNOST 
Kristian Novak 
Cigan, ampak najlepši
prevedla Đurđa Strsoglavec
Beletrina 2020, 569 strani

 V knjižni zbirki sledimo sedemdesetim 
potopisnim zapisom oz. epizodam, ki jih 

je v svojo življenjsko sestavljanko avtor vpenjal na svojih 
potovanjih po svetu. Spomini, ki jih je oblikoval, so polni 
zgodovinskih, geografskih, mitoloških, astroloških, ekoloških, 
kulturoloških, etnografskih in antropoloških podatkov, ob 
tem tudi intimnih uvidov v posameznike, ki jih je na svoji 
poti srečeval, prav tako avtorjevih čustev in občudovanj, 
njegovih prevzetosti in premišljevanj ter drobnih opazk sveta 
in življenja, živega ali mrtvega, velikega ali majhnega. 

AVSTRIJSKA KNJIŽEVNOST
Christoph Ransmayr
Atlas rahločutnega moškega
prevedel Štefan Vevar, Beletrina 2020, 405 strani

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

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

POLETJE V GALERIJI
OBČASNE RAZSTAVE:

Eva Sajovic: Visenje na nitki
na ogled do 1. avgusta  

Dragica Čadež: Zgodba o lesu in glini 
na ogled do 8. avgusta 

Manca Ahlin in Aleksij Kobal: Navzkrižja dilem
na ogled do 5. septembra

Re/Forma viva – Dokumentarna razstava 
ob 60-letnici Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva
na ogled do 26. septembra 

FORMA VIVA 2021
slavnostni zaključek simpozija, sobota, 31. julij 2021, ob 20. uri

Sobotne medgeneracijske ustvarjalnice
vsako soboto v juliju in avgustu, med 10. in 13. uro

Vljudno vabljeni!

petek, 13. 8.
ob 20. uri

Tinkara Kovač z gosti
koncert

Hamo & Rudi Bučar
koncert

Okustični
koncert

Slavko Ivančić kvartet
koncert 

Dan D - Tiho
koncert 

četrtek, 19. 8.
ob 20. uri

petek, 20. 8.
ob 20. uri

četretk, 26. 8.
ob 20. uri

nedelja, 29. 8.
ob 19. uri

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

POLETJE NAgradu
RAJHENBURG 2021



Posavski obzornik - leto XXV, številka 14/15, četrtek, 15. 7. 202134 PROSTI ČAS

1. nagrada:  4 x dnevna karta za bazen
2. nagrada:  2 x dnevna karta za bazen
3. nagrada:  1 x dnevna karta za bazen

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 29. juli-
ja, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po 
e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. S 
sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so 
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni 
in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakono-
dajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

BAZEN SEVNICA
ZAVOD KŠTM, GLAVNI TRG 19, 8290 SEVNICA

Geslo 11/2021 številke:

JAMA HIMALAJA ODKRITJE 
KOSTANJEVIŠKIH JAMARJEV

Nagrade, ki jih podarja KLUB JAMARJEV KOSTANJEVICA NA 
KRKI, Grajska 25, 8311 Kostanjevica na Krki, prejmejo:

1. nagrada:  družinska vstopnica za Kostanjeviško jamo; 
 Živa Pirc, Dolga Raka
2. nagrada:  2 vstopnici za Kostanjeviško jamo; 
 Davor Zupančič, Podgorje pri Pišecah 
3. nagrada:  1 vstopnica za Kostanjeviško jamo; 
 Franci Kranjec, Blanca

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Majdi Mavsar, Trška gora 43, 8270 
Krško. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI – Lepa soseda
 2. (1.) Ans. DAR – Še enkrat zapojmo
 3. (2.) Ans. JUHEJ – Najin Portorož
 4. (6.) Ans. ZEME – V ljubezni ni meja
 5. (3.) Ans. PREBRISANI MUZIKANTI – Vsi imamo želje
 6. (5.) Ans. NEMIR – Slovenska pesem
 7. (10.) ANDREJ SVETLIN IN OBERKRAINERJI – 
   Ljubica pojdi z menoj nocoj
 8. (7.) Ans. PETAN – Vzornik
 9. (8.) Skupina GADI – Ko mislim nate
 10. (-.) Ans. ŠPADNI FANTJE – Ne pozabi

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ansambel Tomaža Rota - V življenju štejejo trenutki

Kupon št. 580
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, 17. 7. 2021, ob 20. uri

 www.kstm.si

w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

Debitantska plošča brežiškega kantavtorja, Trio Fa-
kini združili moči z eno izmed junakinj šova Sanjski 
moški. Tokrat preberite:

Robert Petan (foto: osebni arhiv), mladi glasbeni ustvar-
jalec, multiinstrumentalist in kantavtor, ki je posavske-
mu občinstvu 
najbolje poznan 
kot član mnogih 
stalnih in prilo-
žnostnih zasedb, 
dueta Maja & 
Robi ter kot pi-
sec glasbe in be-
sedil za različne 
glasbene ustvar-
jalce, se v zad-
njem času vse 
bolj uveljavlja 
tudi kot kantav-
tor, širša javnost 
pa je nanj še posebej postala pozorna po lanski zmagi na 
17. kantavtorskem festivalu v Rušah. V času referenduma 
o zakonu o vodah se je predstavil s skladbo s pomenljivim 
naslovom in satiričnim besedilom Voda radosti, za name-
ček pa je izdal še svojo debitantsko ploščo z naslovom Ni 
za konja dirka, ni za srečne raj. Po njegovih besedah bos-
te na prvencu našli širok nabor glasbe, od humornih do 
ganljivih pesmi in vsega, kar je vmes. »Svoje mesto je tako 
našla tudi časom primerna skladba za vse mladoporočen-
ce, ki nikakor ne morejo proslaviti svoje ljubezni z več kot 
50 ljudmi, pa ena o življenju nasploh, saj, kot pravi avtor, 
kdo ne želi poslušati moraliziranja o smislu življenja s stra-
ni 27-letnika? Plošča je polna samoironičnih prebliskov, 
opazovanja soljudi in razmišljanj pod tušem, kjer zmaga-
mo vse prepire, prikupno zaokrožena z domiselnimi me-
lodijami in raznovrstno glasbeno podobo. Če bi vpraša-
li avtorja, bi rekel: »V redi je, za koga je«. Petan med svoje 
velike vzornike šteje tudi Adija Smolarja in Iztoka Mla-
karja. Sicer pa vredno poslušanja!

Jerneja Petančiča, Daniela Škofljanca in Mateja Bana, 
ki sestavljajo posavsko narodnozabavno skupino z ime-
nom Trio Fakini (foto: Youtube), smo v naši rubriki že 

predstavljali. Trio, ki poskrbi za obilico dobre volje, sme-
ha ter odlične glasbe na vseh priložnostih, deluje od leta 
2018, od takrat pa do danes pa se lahko pohvalijo s kar šti-
rimi videospoti, na katere so zelo ponosni. Tokrat predsta-
vljajo novo pesem Pasje življenje, katere rdeča nit je fanto-
vo ljubosumje do dekletovega 'Flokija'. »Zanimivo besedilo 
z nevsakdanjo tematiko je delo Vere Šolinc, z glasbo in 
aranžmajem se lahko pohvali Bojan Lugarič, ki je v svojem 
studiu poskrbel 
tudi za odlično 
posneto pesem. 
Ob tej prilož-
nosti se javno 
zahval jujemo 
še klarinetistu 
Aljažu Ogorev-
cu za posnet 
klarinet ter od-
igrano vlogo v 
videospotu,« so 
nam še zaupali 
fantje. Kot zani-
mivost dodajmo, 
da je glavno vlogo v njihovem novem glasbenem izdelku 
odigrala simpatična Brežičanka Nina Savnik (foto: You-
tube), ki smo jo nedavno lahko spremljali v šovu Sanjski 
moški. 
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

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

moja poroka

Patricija Kelhar iz Cundrovca in Valentin Zorič iz Buko-
ška, 5. junij 2021, staro mestno jedro Brežic (foto: Ro-
bert Ivanšek)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Zala Oštir, Gorenja Pirošica 

– dečka,
• Petra Jug, Podbočje – 

dečka,
• Nikita Blatnik, Brežice – 

deklico,
• Tea Žarn, Poklep pri 

Podsredi – deklico,
• Darja Turšič, Hrastje – 

deklico,
• Maja Pečarič, Smednik – 

dečka,
• Zehra Baltić, BiH – dečka,
• Nina Hudorovac, Kerinov 

Grm – deklico,
• Alenka Cizel, Blatno – 

dečka,
• Natalija Stipanič, Prušnja 

vas – dečka,
• Sabina Klavžar, Gorjane – 

dečka,
• Tjaša Radej, Blanca – 

deklico,
• Lara Černelič, Dečno selo 

– deklico,
• Januša Pavlovič, Dobova – 

deklico,
• Barbara Špiler, Župeča vas 

– deklico,

rojstva

poroke

• Gregor Kodrič iz Šutne in 
Saša Turk iz Bušeče vasi,

• Kristjan Levičar in Ingrid 
Grozina, oba z Rake,

• Blaž Perner in Nuška 
Perec, oba z Žejnega,

• Nejc Pavlič in Doris Trupi, 
oba iz Dolenjega Boštanja,

• Damjan Kos iz Arnovega 
sela in Rebeka Sovec s 
Čateža ob Savi, 

• Tomaž Voglež iz Brežic in 
Klavdija Resnik iz Kozjega,

• Nenad Tutnjević in Anja 
Smole, oba iz Njivic.

ČESTITAMO!

• Maruša Bromše, Sela pri 
Dobovi – dečka,

• Nina Šaruga, Senovo – 
dečka,

• Sara Planinc Plesnik, 
Križan Vrh – deklico,

• Lucija Rožman, Bukovje – 
deklico,

• Katja Radej, Kladje – 
dečka,

• Simona Brajdič, Gazice – 
dečka.

ČESTITAMO!

najstarejši pri nas

Rezervoar za vodo postal kopališče
NJIVICE PRI RADEČAH – V pretekli objavi 
smo predstavili najstarejši zdravstveni dom 
v Posavju, ki stoji v Župeči vasi pri Cerkljah 
ob Krki, v radeški občini pa se lahko po-
hvalijo z najstarejšim poletnim plavalnim 
bazenom v naši regiji. Le-ta je postavljen v 
hribu nad radeško papirnico, saj je bazen 
najprej služil kot rezervoar požarne vode 
za papirnico.

Kopališki kompleks na Njivicah pri naselju Sta-
ri Dvor zahodno od Radeč in severozahodno 
od tovarne papirja v smeri proti Jagnjenici in 
Svibnem je bil v ruralnem okolju zgrajen leta 
1956 in je lep primer moderne arhitekture ter 
se na edinstven način staplja z okoliško trav-
niško in gozdno kuliso. Arhitekt mlajše gene-
racije Jure Grohar je v julijski reviji Ambient 
leta 2015 radeško kopališče zaradi umestitve 
v naravno okolje primerjal s hotelsko-zdravi-
liškim kompleksom v švicarskem mestu Vals, 
ki ga je leta 1996 zasnoval tamkajšnji arhitekt 
Peter Zumthor.

Podobo bazena, je bil najprej rezervoar požar-
ne vode za radeško papirnico v dolini poto-
ka Sopota, sta pred 65 leti zasnovala arhitekt 
Franc Cacak ter krajinska arhitektka Juta Krulc 
in je danes zaščiten kot arhitekturni spomenik. 
Kamniti oporni zidovi uokvirjajo dve ploščadi z 
velikim in malim bazenom. Nanje se pripenjajo 
ostali elementi kompozicije kompleksa: pergo-
la, streha nad barom in vstopni objekt, ki je za-
snovan kot okvir z odprto prednjo in lamelira-
nima stanskima stranicama. V zadnjem delu je 
popolnoma prislonjen ob hrib, na mestu vsto-
pa v kompleks pa ima konzolo z velikim oknom 
in pogledom nad bazen – proti drugi strani do-
line. Osrednja stavba je grajena modernistič-
no in v njen gornji del, kjer je bil v preteklosti 

prostor za druženje, danes pa je tam samo skla-
dišče, vodijo široke stopnice.

Na spletni strani KTRC Radeče, ki upravlja s ko-
pališkim kompleksom na Njivicah pri Radečah, 
najdemo podatek, da je domačin Karel Zahra-
stnik pri kopanju temeljev za kabine pri baze-
nu leta 1955 našel dve bronasti narebrani za-
pestnici s presegajočimi konci, premera 6,6 cm 
in 5,9 cm. Podobnih obročkov naj bi bilo prib-
ližno deset, sam je obdržal dva, ostale so dali 
pretopiti, misleč, da so zlati. Zapestnici sta brez 
dvoma grobni najdbi iz starejše železne dobe 
(od 4. do 8. st. pr. n. št.), iz t. i. halštatskega ob-
dobja. V času omenjene dobe so ljudje verjeli 
v posmrtno življenje. To je pomenilo, da so po-
kojniki tudi po smrti potrebovali enake pred-
mete, kot so jih uporabljali v času zemeljskega 
življenja. Poleg zapestnic so bile tudi kosti in 
fragmenti keramičnih posod rjavkaste barve. 
Zapestnici je odkupil Pokrajinski muzej Celje. 

 Smilja Radi

Bazen Radeče, ki v letošnjem letu obeležuje 
65 let obstoja, v poletnih dneh sprejme do 
250 kopalk in kopalcev.

OREHOVEC PRI PIŠECAH – 20. junija je 90. častitljiv osebni jubi-
lej praznovala Olga Leskovšek iz Orehovca pri Pišecah. Prazno-
vanje so ji v Gostilni Kocjan v Stari vasi pripravili njeni domači. 
Poleg sorodnikov, sosedov in prijateljev smo na njeno slavje priš-
le tudi prostovoljke Krajevne organizacije Rdečega križa Pišece, 
ki smo slavljenki zaželele še veliko zdravja in dobrega počutja 
med svojimi najdražjimi. Olga je bila dolga leta aktivna prosto-
voljka pri v našem humanitarnem združenju, rada je pomaga-

la predvsem sovaščanom, zelo aktivna pa je bila tudi v Krajev-
ni skupnosti Pišece.  Bila je tudi dobra gospodinja, vajena vseh 
kmečkih opravil, hkrati pa tudi najboljša rejniška mama dveh 
deklet. Z možem Miho, ki je žal pred dvema letoma umrl, sta si z 
žulji svojih rok zgradila lep dom. Tudi njena hči edinka Zinka je 
s svojo družino ostala na kmetiji. In kaj je lahko na stara leta še 
lepšega na svetu kot topel dom, lepa beseda in spoštovanje. Vse 
to mama Olga ima, saj zanjo lepo skrbijo njeni domači. Najbolj 
pa ji zaigra srce, ko jo objameta njena vnuka in trije pravnuki.
 Eva Jagrić

90 let Olge Leskovšek

posavje telovadi za zdravje

Najstarejša člana sta jim 
vzgled

VELIKA DOLINA – V brež-
iški občini je junija lani za-
čela delovati tudi skupina 
Šole zdravja na Veliki Doli-
ni, katere članice (in član) 
so komaj čakali, da so se 
lahko spomladi spet začeli 
vsako jutro normalno zbira-
ti ter nekaj narediti za svo-
je zdravje in boljše počutje.

Kot pravi vodja skupine Ire-
na Komočar, v povprečju vsa-
ko jutro vadi 13 članov, skupno 
pa je 18 včlanjenih v skupino. 
Vse članice so ponosne na edi-
nega moškega člana skupine, 
Miho Škrleca, ki je s 83 leti 
tudi najstarejši, takoj za njim 
mu sledi njegova dve leti mlaj-
ša žena Tilka. »Najstarejša čla-
na sta nam vzgled, saj vsak te-

den hodita tudi še s pohodniki, 
torkarji, v okviru Planinskega 
društva Brežice, za kondicijo 
in gibljivost skrbita tudi indi-
vidualno,« pravijo ostale člani-
ce skupine, ki prihajajo iz vasi v 
KS Velika Dolina in KS Jesenice 
na Dolenjskem. Ena članica živi 
celo v Švici in se jim pridruži, 
ko pride na dopust v te konce. 
Kot še navaja Komočarjeva, so z 
vadbo začeli na igrišču pri stari 
šoli na Veliki Dolini, a so kmalu 
ugotovili, da jim kozolec pri se-
danji šoli veliko bolj ustreza, saj 
jim v primeru slabega vreme-
na nudi tudi streho nad glavo. 

Med lanskim oktobrom in le-
tošnjim aprilom zaradi omeji-
tev ni bilo možno vaditi, zato so 
vsakodnevno jutranjo rekrea-
cijo močno pogrešali. »Ko smo 
aprila spet začeli, se je na začet-
ku kar malo poznalo, da se nis-

mo srečevali kar pol leta. Zdaj 
ko lahko spet normalno vadi-
mo, je seveda veliko bolje kot 
prej, ko nismo skoraj nič miga-
li,« priznavajo, vodja skupine 
pa še omeni, da sta se v času, 
ko ni bilo vadb, dve članici pre-
ko Zooma izobraževali o pravil-
nih tehnikah dihanja pri vadbi. 
Jeseni pa se nameravajo s po-
močjo kineziologinje iz Cen-
tra za krepitev zdravja pri ZD 
Brežice še malo bolj poglobiti 
v vaje za moč, saj jim je občina 
prispevala vadbene trakove. V 
skupini so poleg Komočarjeve 
še tri vaditeljice, in sicer Hele-
na Fučko Prah, Štef ka Lonča-
rič in Petra Pezelj. V času po-
čitnic se jim pridruži tudi kak 
otrok, ko pa si zaželijo prijetne-
ga klepeta ob kavi, pa se odpra-
vijo k eni od članic, ki jih gosto-
ljubno postreže. 
 R. Retelj

50. OBLETNICA ZAKLJUČKA OSNOVNE ŠOLE – 19. junija je 14 
nekdanjih učenk in učencev Osnovne šole Artiče, generacija 
1970/1971, obeležilo 50. obletnico zaključka šolanja. 
Pridružila se jim je tudi Darinka Aringer, ena od njihovih 
tedanjih razredničark. V dveh razredih jih je bilo sicer skupno 
37 (pet jih je pokojnih). Slavljence je sprejela ravnateljica 
Vesna Bogovič in jim predstavila novosti na šoli, med katerimi 
izstopa adaptacija otroškega vrtca, sledila bo še prenova 
celotne šolske stavbe. Svečani dogodek so zaključili z ogledom 
šole, obveznim fotografiranjem in druženjem ob izmenjavi 
spominov in vtisov na lepa leta. M. Č.
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. 
SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prija-
telji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami 
tudi kasneje. 

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

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

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

zahvale, spomin

ZAHVALA

MARJANA MARKLA
Ob boleči izgubi našega dragega

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, darovane sveče in denarne prispevke. Hvala 
tudi govornikoma Blažu in Mojci za prebrane besede slovesa ter 
godbenikom in izvajalcu Tišine. Iskrena hvala tudi osebni zdravnici 
dr. Meliti Planinc in zdravstveni službi ZD Krško. Hvala pogrebni 
službi Kostak in vsem, ki ste se od njega zadnjič poslovili in 
pospremili k večnemu počitku. Verjamemo, da bodo spomini nanj, 
na njegovo življenje in delo ostali večni.

iz Krškega

ZAHVALA

JOŽKOTA ZVONARJA
Ob izgubi in zadnjem slovesu dragega

Žalujoči: njegova Mira in ati

se iskreno zahvaljujemo celotnemu bloku Cesta 4. julija 64, 
prijateljema Tomotu in Nataši, sodelavcem Elektra Krško in vsem 
ostalim, ki ste nama stali ob strani.

iz Krškega

ZAHVALA

JOŽETA SENICE
profesorja športne vzgoje.

V četrtek, 10. 6. 2021, smo se na brežiškem 
pokopališču v veliki žalosti poslovili 

od našega dragega moža, očeta, dedka, 
pradedka, tasta in strica

Utihnila je njegova harmonika, zamrla sta njemu vedno ljuba pesem 
in prešeren smeh. Bolečino slovesa so nam blažile izjemno lepe in 
tople besede, nežni zvoki violine, ki ste mu jih namenili sopotniki 
na njegovi bogati življenjski poti profesorja, trenerja vrhunskih 
športnikov, tudi državnih reprezentantov, organizatorja številnih 
športnih dogajanj in tekmovanj, prijatelja. Hvaležni smo za povedano 
vam in mnogim, ki ste nam pisno sporočili bodrilno misel ali se 
prišli poslovit. od njega. Hvala organizatorjem spoštljive pogrebne 
slovesnosti. Naš Jožko bi bil iskreno vesel potrditve, da je ob družini 
tudi njegovo poklicno življenje pustilo sledi v širšem slovenskem 
prostoru in v generacijah mnogih dijakov, ki jim je namenjal svoje 
znanje in čas. 

V imenu družine in sorodstva Slavi Senica

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

ZAHVALA

JOŽETA PLANKARJA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedka, pradedka in dobrega prijatelja

Žalujoči: žena Majda, sin Joško in hčerka Bojana z družino

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarno pomoč. 
Hvala pogrebni službi Kostak, gospodu Ludviku Žagarju za slovesno 
opravljen obred, hvala pevcem z Rake ter trobentaču, zahvala Splošni 
bolnišnici Novo mesto. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

iz Leskovca pri Krškem

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

ZAHVALA

VALERIJE KOMUČAR

Ob izgubi naše drage mame, stara mame, 
prababice, tašče, svakinje in tete 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom in vaščanom za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene 
sveče, denarno pomoč in darovane svete maše. Hvala kolektivu Term 
Čatež, pogrebni službi Žičkar ter Restavraciji Štefanič. Zahvaljujemo 
se gospodu župniku Jožetu Packu za lepo opravljen obred ter 
cerkvenim pevcem s Čateža za zapete pesmi. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti, tudi tistim, ki ste nam kakor koli 
pomagali pa vas v zahvali nismo posebej imenovali. 

Žalujoči: vsi njeni

iz Sobenje vasi, po domače Dragarske Valčke, 

Srce je omagalo 
in dih je zastal, 
a nate spomin 

bo za vedno ostal. 

SPOMIN

ALBIN JANKOVIČ 
z Malega Kamna. 

Minilo je 11 let, odkar nas je zapustil 
naš dragi mož, ati, stari ata, dedek 

in dober prijatelj 

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem preranem grobu 
in prižigate sveče. Pogrešamo te! 

Vsi njegovi!

Niti zbogom nisi rekel, 
niti roke nam podal, 

a usoda je hotela, 
da odšel si daleč stran.

IN MEMORIAM

Jože Senica je izbral študij in poklic po svojih nagnjenjih in ljubezni 
do športa – poklic profesorja telesne vzgoje. Prav to ljubezen je 
bilo čutiti pri delu na vseh področjih njegovega udejstvovanja, 
od profesorja telesne vzgoje na Gimnaziji Trbovlje in Brežice 
ter ravnatelja, dejavnega na Zavodu za šolstvo RS do vodilnega v 
Telovadnem društvu Partizan in kasneje v Telovadnem društvu 
Sokol Brežice. Vzporedno z zahtevno službo je razvijal številne 
dejavnosti, povezane s športom in šolstvom, v naši občini in širše. 
Bil je pobudnik eksperimentalnih gimnastičnih razredov in tako je bil 
prvi gimnastični športni razred v Sloveniji odprt ravno v Osnovni šoli 
Brežice. Z obnovo telovadnice pri meščanski šoli je postavil temelje 
za razvoj gimnastike v občini Brežice. V okviru društva je leta 1971 
organiziral prvo odprto državno prvenstvo v športni gimnastiki – 
Holyjev memorial, ki se odvija še danes.

Že kot gimnazijec je občudoval mladega Cerarja, potem pa 
obogaten s pridobljenimi znanji in izkušnjami prevzel trenersko 
vlogo in vodil slovensko gimnastično reprezentanco. Sodeloval in 
predsedoval je strokovnemu odboru Gimnastične zveze Slovenije. 
Bil je uveljavljen mednarodni gimnastični sodnik in sodil na številnih 
tudi mednarodnih tekmovanjih ter tako tudi leta 1992 sodil na 
olimpijskih igrah v Barceloni. Je prejemnik številnih priznanj. 
Prejel je tudi Zlato Bloudkovo značko, plaketo častnega meščana 
mesta Arreta v Italiji in tudi Oktobrsko nagrado Občine Brežice za 
življenjsko delo na področju športne vzgoje mladih ter za izjemne 
dosežke pri razvijanju orodne telovadne in športne gimnastike. Vsa 
prehojena pot od profesorja, mentorja, svetovalca, svetnika, trenerja, 
mednarodnega gimnastičnega sodnika, ravnatelja … priča o njegovi 
poklicni in osebni veličini. Poleg tega, da je bil starosta in velik 
pobudnik sokolstva, telovadbe in slovenske kulture, je v sebi nosil 
domoljubje in narodno zavest ter tako s ponosom velikokrat zapel 
Ipavčevo pesem »Slovenec sem!«.

Z njegovim odhodom je nastala neskončna praznina, ki jo bomo 
napolnili z bogatimi spomini. Hvaležni smo za dni, ki smo jih preživeli 
v tvoji bližini. Jože, verjetno bi nam rekel: »Prosim, nobenih žalostink. 
Živel sem dolgo, bogato, srečno življenje – in normalno je, da se 
enkrat konča.« Tako bi nas zopet potolažil. 

Tvoji prijatelji: Ciril, Slobodan, Dušanka, Erika, Brigita in Jožica

JOŽE SENICA 
(1935–2021)

O, saj ni smrt!
Samo tišina je pregloboka. 

(S. Kosovel)

SPOMIN

iz Krškega.

19. julija bo minilo eno leto, 
odkar nas je zapustil

Vsi njegovi: žena Jožica, hčerka Nataša z družino, sin Sandi 
z družino ter vnuki Samir, Klara, Karmen in Klemen

MEHMED SMAJLOVIĆ
Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem 

grobu in mu prižigate sveče.

SPOMIN

iz Volčjega.

2. julija 2021 sta minili dve žalostni leti, 
odkar je od nas odšel naš dragi

Vsi njegovi

IVAN JURATOVEC
Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in 

mu prižigate svečke.

Tvoj dom je že dolgo zelen,
tvoja trta že cveti,

le tebe ni in ni,
samo spomin nate močno gori!

ZAHVALA

KATARINE AJSTER

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
prababice, tašče, tete, sestre

Žalujoči:vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče, denarno pomoč. Hvala gospodu 
Jožetu Packu za opravljen obred ter gospe Darji Mandžuka in Ireni 
Mohorčič za lepo izrečene besede slovesa. Hvala vsem, ki vas nismo 
posebej imenovali, vendar ste jo posremili na njeni zadnji poti.

iz Nove vasi pri Mokricah 13

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen

ostaja za vedno z nami.

SPOMIN

iz Gabrja pri Dobovi.

27. julija bosta minili dve leti, 
odkar nas je zapustila naša draga

Vsi njeni

OLGA PETERKOČ

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal!

Hvala vsem, ki jo ohranjate v svojih mislih in srcih, postojite ob 
njenem grobu in ji prižigate sveče.
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ZAHVALA

JOŽEF – PEPI 
OSTRELIČ

13. junija nas je v 82. letu zapustil

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izraze sožalja, darovane sveče, svete maše in vso pomoč.
Hvala Borisu za lepo izrečene poslovilne besede in pevcem iz Kapel 
za čustveno petje ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Pesjega.

ZAHVALA

VLADO BOŽOVIĆ

V 94. letu starosti nas je zapustil 
naš dragi mož, oče, dedek in nono

Tako tiho in mirno, kot je živel, je tudi odšel.

Vsem sorodnikom, prijateljem, znancem se iz srca zahvaljujemo 
za izrečene besede sožalja.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

JOŽEFE GLAS
Ob izgubi drage mame

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem za 
izrečena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše 
in denarno pomoč, posebej hvala tudi kolektivu Metalne Senovo.
Zahvaljujem se osebju Trubarjevega doma iz Loke pri Zidanem 
Mostu za nego in skrb, pogrebni službi Komunale Sevnica in gospodu 
župniku Jožetu Špesu za slovesno opravljen obred, sestrični Aniti za 
ganljiv govor, trobentaču ter pevcem iz Rake za zapete pesmi.
Še enkrat hvala vsem, ki vas nisem posebej imenoval, pa ste nam v teh 
žalostnih dneh stali ob strani, pomagali in drago mamo pospremili 
na njeni zadnji poti.

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

iz Presladola 8

Žalujoči: sin Bogdan in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

ANTUNA TRUPCA
z Bizeljskega.

25. maja smo se poslovili od našega dragega 

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in 
sodelavkam iz Revoza za izrečena ustna in pisna sožalja, sveče in 
za podarjeno denarno pomoč. Še posebej gospodu župniku in Roku 
Kržanu za ganljive besede ob slovesu od našega moža, očeta in dedka.

Blizu nas med zvezdami spiš,
v srcih naših za vedno živiš.

Žalujoči: žena in hčerka z družino

Tvoj glas se več ne sliši,
tvojih sledi več ni in pride čas, 

da vzame po težki bolezni ljubeči obraz,
pridne delovne roke. 

Ostane praznina in večna bolečina.

ZAHVALA

PAVLE KOZOROG
Ob izgubi naše drage žene, mame in babice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, aktivu žena in PGD Boštanj za izrečena sožalja, podarjene 
sveče, cvetje in denarno pomoč. Hvala Komunali Sevnica, pevcem 
skupine Jarica, trobentaču in za lepo opravljen obred gospodu 
župniku Fonziju Žibertu, za ganljive besede ob žari gospodu Hribarju 
in Krajevni skupnosti Boštanj. 
Najlepša hvala vsem, ki ste darovali za svete maše in jo pospremili 
na zadnji poti. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih 
trenutkih.

 Z nežnim stiskom rok si se poslovila,
utrujena zaprla si oči.

Življenja nit je popustila,
ostali smo brez tebe vsi.

Ljubezen in dobrota tvoja,
spomin na tebe bo ostal.

V srcih z nami boš živela, 
vse do konca naših dni.

iz Boštanja

Žalujoči: mož Franci, sinova Daniel in Marko z družino

ZAHVALA

FRANC UMEK

Z bolečino v srcu sporočamo, 
da nas je v 76. letu starosti zapustil naš dragi 

mož, oče, dedek, brat in tast 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, podarjene svete 
maše, cvetje in sveče. Zahvaljujemo se dr. Janji Zorko Kurinčič, ki 
ga je dolga leta spremljala, kirurškemu in negovalnemu oddelku 
Splošne bolnišnice Brežice ter dr. Ladislavu Mlinariču za vso skrb 
in podporo. Zahvala pogrebnemu zavodu Kostak Krško ter gospodu 
Silvu Gorencu za organizacijo pogreba. Hvala župniku Janezu 
Turinku za zadnji blagoslov in svete maše. Prav tako se zahvaljujemo 
govornici Ireni Gmajnar za izrečene besede slovesa, Toniju Sotošku 
za zaigrane melodije na harmoniko, ki jo je pokojni imel tako rad, 
Mihi Sotošku za zaigrano Tišino ter pevcem z Rake za zapete zadnje 
pesmi v slovo, Društvu upokojencev Senovo, Cvetličarni Kerin Krško, 
Pekarni Kruhek Krško, gostilni Senica Senovo, gospe Tanji Cerjak ter 
vsem, ki so pokojnega pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Jožica, hčerki Renata in Silvija z družinami

Tiha noč, na nebu zvezd nebroj,
 tebi le prepeval bom nocoj. 
Pesmi, ki se v srcu skrivajo, 

v njih je vse, prav vse povedano. 
(ansambel Lojzeta Slaka) 

rojen leta 1945, s Senovega. 

ZAHVALA

ANE BERNARDINE KEŽMAN 
Ob boleči izgubi in zadnjem slovesu 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za vso pomoč, besedne tolažbe, darovane sveče, cvetje in svete maše. 
Še posebej hvala g. župniku Mateju, pogrebni službi Žičkar, pevcem 
in trobentaču za lepo opravljen pogreb, Merici Gašperin, sosedoma 
Mačkovič in vsem prijateljem ter sorodnikom za vso izkazano pomoč 
v tem težkem obdobju. Vsem iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

iz Dobove 

ZAHVALA

MARIJE BOSINA
iz Gabrja pri Dobovi

Ob izgubi naše strine

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izrečeno ustno in pisno sožalje, podarjene sveče in denarno 
pomoč. Posebna hvala za dolgoletne obiske in vzpodbudne besede 
patronažni sestri Božici Hrastovšek. Hvala gospodu župniku Mateju 
za opravljen obred, nosilcem praporja in za denarno pomoč društva 
upokojencev Dobova-Kapele, praporščaku društva izgnancev 
Dobova, pogrebni službi Žičkar in cvetličarni Žičkar. Hvala pevcem 
skupine Andante, Miranu Petelincu za zaigrani melodiji, cerkvenim 
pevcem in Antoniu. Hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste kakor 
koli pomagali ter našo strino pospremili na njeni zadnji poti. Ohranili 
jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Postala je nebo, odšla je tam, 
kjer nič več bolelo je ne bo ...

ZAHVALA

MIRKO ZALOKAR
15. junija nas je zapustil

Žalujoči: vsi njegovi

Iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu. Bilo vas 
je veliko, ne moremo omenjati vsakega posebej, zato še enkrat hvala 
vsem.

s Pristave.

Končane skupne so poti,
spomini so ostali

kot biser dni, kot sen noči,
čas jih več ne rani.

ZAHVALA

ALOJZIJA KILERJA –
 SLAVKA

Ob nenadomestljivi izgubi našega ljubečega 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem. Hvala za izrečene besede sožalja, darovane sveče, 
svete maše in cvetje. Zahvaljujemo se pogrebni službi Kostak 
Krško, g. župnikoma Mitji Markoviču in Marku Burgerju za lepo 
opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, rogistom iz Trbovelj, 
praporščakoma društev izgnancev KO Vel. Trn, društvu upokojencev 
KK in zastavonoši. Hvala tudi vsem, ki vas nismo imenovali in ste 
nam ob težkih trenutkih stali ob strani ter ga v tako velikem številu 
pospremili na njegov zadnji dom. 
Hvala, da si nas naučil, da se ljubezen skriva v majhnih stvareh. 
Počivaj v zasluženem miru in ne pozabi na nas. Radi te imamo.

Smeh in pesem bosta 
poslej odmevala na nov način ...

Vedno znova prebujala hvaležnost, 
da smo lahko to življenje delili s teboj.

iz Krškega

Žalujoči: žena Hermina, 
otroci Ksenija, Alenka in Matjaž z družinami

ZAHVALA

ALEKSANDRA KAJIČA
iz Radeč

Ob boleči izgubi 
dragega sina, moža, očeta in dedka

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih 
trenutkih. Hvala za izrečene besede tolažbe, darovane sveče, cvetje, 
svete maše in denarne prispevke. 
Hvala sorodnikom, prijateljem in sosedom, zdravstvenemu osebju 
ZD Radeče, kolektivu Spara Radeče, Muflona, GŠ Kranj, GŠ Marjana 
Kozine Novo mesto, Leka Biofarmacevtike Mengeš, sindikatu Radeče 
Papirja, gospodu župniku za slovesno opravljen obred, Območnemu 
združenju veteranov vojne za Slovenijo Laško za izrečene besede 
slovesa in kvartetu trobil za zaigrane melodije. 
Iskrena hvala vsem, ki ste našega ljubega Aleksandra pospremili na 
poslednji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči:  
mama Ida, žena Tatjana, sinova Domen in David z družino

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je …

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

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

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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KMETIJSTVO

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

Prodam prešo na kamen, ko-
silnico Micro-Batuje, kosa 80 
cm. Tel.: 03 57 39 201 ali 031 
567 250

Prodam slamo, ječmenovo in 
tritikala, v kvadratnih ali ok-
roglih balah; vse po dogovoru. 
Tel.: 031 566 219

Odkupujemo kostanjeve dro-
gove (za elektrogospodar-
stvo), dolžine 9–11 m (tudi 
neobeljene). SES d.o.o., Ope-
karska ulica 22, Maribor, 
tel.: 041 865 596

Ugodno prodam mešana drva 
za centralno kurjavo, s prevo-
zom, okolica Brežic. 
Tel.: 041 408 774 

Prodam 8 okroglih bal ječme-
nove slame in žganje iz vina. 
Tel: 031 558 356 

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

Menjam manjše stanovanje 
(38 m²) na lepi sončni lokaciji 
na Vidmu v Krškem, Papir-
niška ulica, 1. nad., za malo 
večje z doplačilom ali kupim 
del hiše v pritličju s svojim 
vhodom. Tel.: 031 474 753

AVTOMOBILIZEM

Prodam avto Golf plus, letnik 
2005, lepo ohranjen, redno 
servisiran, ima vlečno kljuko, 
cena po ogledu. 
Tel.: 031 590 523

NEPREMIČNINE
Na podeželju ugodno pro-
dam objekt in zidanico z 
malo vinograda in sadov-
njaka. Tel.: 031 822 242

Prodam parcelo z leseno bru-
narico; Žejno, Sobenja vas. 
Tel.: 040 745 248

Na Mali Hubajnici (obči-
na Sevnica), ob glavni as-
faltni cesti, prodam starej-
šo kmečko hišo z manjšim 
gospodarskim poslopjem. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 833 223
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

UPS PACKA 
Martina Tomažič s. p.

Čiščenje poslovnih in 
proizvodnih prostorov

Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec

Tel.: 040 661 883

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

Prodam traktor Ursus C360, 
letnik 1985, s kabino, registri-
ran, in plug IMT Slavonec. 
Tel.: 031 788 905

Prodam kultivator, širina 
2,30 m (za površinsko obdela-
va strnišča); diskasto kosilnico 
2,20 m in nakladalno prikolico 
SIP 22 m³. Tel.: 041 243 343

Prodam kosilnico BCS 180 cm, 
duplex, dvojni rez, hidravlični 
dvig, Tomo Vinkovič 523, le-
tnik 87, nove gume, zelo malo 
rabljeno. Tel.: 041 233 834 

ŽIVALI

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

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

Prodam odojka, težkega od 
25 do 30 kg. Tel.: 051 879 319 

Prodam teličko, staro 7 me-
secev, je vajena paše, okolica 
Rake. Tel.: 031 360 687

Prodamo odojke (25–27 kg) 
in 2 pujski (55 kg), primerne 
za pitanje ali pleme. 
Tel.: 07 49 68 348

Prodam teličko LIM/LS, staro 
3 mesece; cena po dogovoru. 
Tel.: 041 916 652

Prodam sivo telico, staro 4 
mesece, in modro frankinjo. 
Tel.: 040 870 514

Oddam dva mladička, križan-
ca z labradorcem, stara dva 
meseca. Tel.: 041 993 538

Zadnji teden v mesecu juli-
ju bodo na razpolago beli pi-
ščanci, težki okoli 3 kg, primer-
ni za zakol, cena 8 €/komad. 
Tel.: 040 426 809

Prodam prašiče, težke 30–
60 kg in 80–140 kg, ter brejo 
mladico; možen zakol in pre-
voz. Tel.: 051 872 179

Prodam 4 odojke, križane s 
krškopoljcem, od 25 do 39 kg. 
Tel.: 031 665 767

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino cviček in franki-
njo. Tel.: 051 870 909

Prodam ječmen v vrečah. 
Tel.: 041 541 539

Prodam vino: rdeči bizeljčan 
(500 l) in beli bizeljčan (400 l), 
okolica Bizeljskega. 
Tel.: 031 475 399

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

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

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

Čistilni servis, domača in umetnostna obrt,  Nataša Širić s.p. Trg 2, 8280 Brestanica

PERUTNINARSTVO CIGLAR
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RJAVE in 
ČRNE JARKICE

v nesnos� 
prodajamo 

po predhodnem naročilu 
na tel. št. 031 676 724 

ali 07 49 73-190. 

Priporoča se Perutninarstvo
Ciglar s Senovega.

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obvečamo 
vas, da sprejemamo 

naročila za bele 
kilogramske piščance. 

Prodaja bo konec avgusta.
Mlade rjave jarkice v 

začetku nesnosti si lahko 
priskrbite po predhodnem 

naročilu.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782 
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (16/2021) bo izšla v 
četrtek, 5. avgusta 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 29. julij 2021.

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila za 
bele piščance.

Rjave grahaste jarkice 
in enoletne rjave kokoši 

so na voljo vsak delovnik 
po 18. uri.

Nudimo tudi prašiče.

Ob zaključku projekta Ribe na šolskih krožnikih sta izšla knji-
žica ribjih receptov za uporabo v šolskih kuhinjah ter notesnik 
kot delovni zvezek za interesno dejavnost učencev. Recepte 
je pripravil kuharski mojster Matjaž Pozderec, ki je med leti 
1999 in 2005 uspešno vodil slovensko kuharsko reprezentan-
co na različnih kulinaričnih tekmovanjih, kot so svetovni pokal, 
kuharska olimpijada ter druga tekmovanja doma in po Evropi.
V sklopu projekta je Ribogojstvo Goričar po partnerskih 
osnovnih šolah in v vrtcu v aktivnosti vključilo vodje prehra-
ne in kuharje, in sicer preko praktičnih izobraževalnih delav-
nic, ki jih je izvajal kuharski mojster Matjaž Pozderec. Učenci 
so bili v projekt vključeni preko interesne dejavnosti v sklo-
pu gospodinjskega pouka. Rezultat teh delavnic je strnjen v 
izdanih publikacijah.
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Izšla knjižica ribjih receptov 
in notesnik za učence

Kuharski mojster Matjaž Pozderec na delavnici za učence 
v OŠ Brežice

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

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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

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

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

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

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

Podarite odvečne knjige. Pok-
ličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225

STIKI
Želim si resnega prijatelja, sta-
rega okoli 70 let; sem močne 
postave, stara 66 let, doma na 
podeželju. Tel.: 070 677 553

Sem še vitalen moški, star 70 
let, želim spoznati žensko od 
60 do 70 let, relacija Krško–
Brežice–Sevnica. 
Tel.: 051 747 528

Iščem žensko visoke postave, 
vredno zaupanja, staro do 65 
let, za resno zvezo z visokim, 
dobro situiranim gospodom. 
Tel.: 068 942 669

Fant, star 26 let, preskrbljen 
(hiša, avto, služba), iščem dek-
le, od 20 do 30 let, lahko tudi 
mamica. Tel.: 031 255 196

PODARIM
Podarim pohištvo za pred-
sobo (dve omari) in spalnico 
(omare, postelja, nočni omari-
ci, televizijska omarica). 
Tel.: 040 630 615

www.PosavskiObzornik.si

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

Andrej Šerbec z Velikega Kamna se je na naše uredništvo 
obrnil s fotografijami in informacijo, da mu je neznani stori-
lec na ograji ob domači hiši uničil 54 gorenjskih nageljnov, ki 
jih je imel posajenih v 18 koritih in za katere je lepo skrbel. 
»Da je v ljudeh lahko takšna hudobija, brez vsake morale in 
sramote. Upam, da mu bo narava vrnila v še večji meri,« se 
je hudoval naš bralec.

ŠENTJANŽ – Na prvo počitniško soboto v juniju je v organi-
zaciji Turističnega društva Šentjanž potekal že tradicional-
ni nočni pohod po rudarski tematski poti Tk pav, ki je pri-
vabil 21 pohodnic in pohodnikov. 

Pot je vodila mimo gozdnega okna ob robu gozda pri nizkem bar-
ju do Črne mlake, majhnega jezerca sredi gozda, kjer so poho-
dnice in pohodniki malo postali, prisluhnili nočnemu govorje-
nju gozda in pokramljali med seboj. Pohod se je nato nadaljeval 
mimo gozdnega okna pri vodnem izviru vse do vzpenjače, kjer je 
sledil spust do potoka Hinja in nato mimo Rabzeljevih do Krme-
lja. Vračanje na izhodiščno mesto je potekalo po gozdni poti, po 
kateri vsako leto, če tega aktualni virus ne prepreči, poteka tudi 
izgnanski pohod od Murnc do Telč, in tako je bil krog sklenjen. 
»Večer je bil res čaroben in pohod prijeten dvourni uvod v nočni 
počitek. Vsi smo si bili enotni, da se po rudarski tematski poti Tk 
pav v nočnem času spet podamo prej kot čez eno leto. Najlepše 
povabljeni, da se nam pridružite tudi vi. Seveda pa vedno pova-
bljeni ob katerem koli času tudi sami, ob čemer si lahko dogodiv-
ščino popestrite s Knapovsko košarico. Povabilo v puš´lc Dolenj-
ske torej velja,« je sporočilo zaključila predsednica TD Šentjanž 
Petra Majcen.  S. R., foto: P. M.

Pohodniki po tematski poti Tk pav

Nočni pohod po rudarski tematski poti Tk pav je vedno 
posebno in čarobno doživetje.

KERINOV GRM – V minulih vročih poletnih dneh so gasilci PGE 
Krško, občasno pa so jim na pomoč priskočili tudi njihovi kolegi 
iz PGD Veliki Podlog, praktično vsakodnevno in tudi po večkrat 
na dan posredovali v bližini romskega naselja Kerinov Grm, kjer 
so tamkajšnji domačini požigali strnišča, nekajkrat pa se je ogenj 
razširil tudi na še nepožeta žitna polja. V minulih 14 dneh so bili 
krški poklicni gasilci v omenjenem naselju kar 17-krat, največkrat 
zaradi požigov strnišč, nekajkrat pa tudi zaradi kurjenja različnih 
odpadkov. Pri tem jih vedno spremljajo policisti, saj so sicer tar-
ča tako verbalnih kot fizičnih napadov tamkajšnjih prebivalcev. 
Tako se je denimo zgodilo v noči z 29. na 30. junij, ko so v rom-
skem naselju pogasili goreče odpadke v naravnem okolju, ob tem 
pa so gasilce in policiste Romi napadli s kamenjem, zato so gasil-
ci po navodilu policistov predčasno zapustili kraj dogodka. K sre-
či pri tem, razen pločevine, ni bil poškodovan nihče. T. i. romska 
problematika je tako še vedno zelo pereča, vse bolj očitno pa je, 
da ji ustanove, ki se ubadajo z njo, niso kos oz. so v spopadanju z 
njo nemočne.  P. P.

Vroče v okolici Kerinovega Grma
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Jakob Piletič, ki bo konec tega 
meseca dopolnil 25 let, je bil 
v duhovnika posvečen 29. ju-
nija. Posvetil ga je dosedanji 
novomeški škof msgr. Andrej 
Glavan, saj je bila ravno dan 
za tem objavljena novica, da 
je papež za novega novomeš-
kega škofa imenoval msgr. dr. 
Andreja Sajeta.

Po slovesni posvetitvi se je Ja-
kob umaknil v kartuzijo Ple-
terje, kjer se je v miru in mo-
litvi pripravljal na novo mašo. 
V domači župniji, kjer so se 
na slovesni dogodek temelji-
to pripravili, med drugim so 
predstavniki vasi na različnih 
lokacijah postavili šest novo-
mašnih mlajev, s katerimi so 
počastili tudi 30-letnico Slove-
nije, so imeli v sredo, četrtek 
in petek tridnevnico, v sobo-
to zvečer pa so pripravili spre-
jem za novomašnika, prvega iz 
kostanjeviške župnije po letu 
1975, ko jo je pel letos premi-
nuli salezijanec Franc Drob-
nič. V spremstvu ceremonier-
ja, diakona Roka Gregorčiča, 
ga je pred kostanjeviško žup-
nijsko cerkvijo svetega Jakoba 
ob zvoku fanfar sprejel tam-
kajšnji župnik Jože Miklav-
čič, mu nadel štolo – znamen-
je duhovništva in blagoslovil, 
trebanjski župljani, kjer je mi-

nulo leto opravljal prakso, na 
čelu z župnikom Jožetom Pi-
bernikom so mu podarili no-
vomašni križ. Po pridigi je Pi-
letič podelil prvi novomašni 
blagoslov domačim vernikom, 
po maši je sledila še podeli-
tev ostalih večjih daril: Matej 
Drobnič, ki je koordiniral pri-
prave na novomašni dogodek, 
mu je podaril novomašni ke-
lih in pateno, bratranci in ses-
trična novomašni plašč, klari-
se vseh treh slovenskih opatij 
mašne prtičke, kostanjeviški 
župan Ladko Petretič knjigo 
Vekov tek ter Berta Kotar Jor-
dan v imenu župnije spomin-
sko sliko farne cerkve.

V nedeljo dopoldne je sledil 

osrednji dogodek – nova maša, 
ki je bila na ogled tudi v TV in 
spletnem prenosu. Pri petju 
je poleg domačega cerkvene-
ga pevskega zbora sodelova-
la tudi družina Strmole iz tre-
banjske župnije. Maše so se 
med drugim udeležili tudi žu-
pan Petretič, evropski posla-
nec Franc Bogovič, direktor 
Galerije Božidar Jakac Goran 
Milovanović, ravnateljica OŠ 
Jožeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki Melita Skušek in rav-
nateljica Gimnazije Novo mes-
to Mojca Lukšič.
 
Jakob je klic k duhovništvu 
začutil že v otroških letih, 
dokončno pa mu je, kljub tako 
lastnim dvomom kot ne pov-

sem navdušenem sprejemu 
v okolju, prisluhnil na koncu 
tretjega letnika gimnazije, ki 
jo je obiskoval v Novem mes-
tu. Dan po novi maši je svo-
je vtise za naš medij strnil ta-
kole: »Ta novomašni vikend 
je bil zagotovo nekaj poseb-
nega in zelo bogat. Vesel sem, 
da se mi je pri obhajanju nove 
maše pridružilo toliko ljudi in 
da smo lahko skupaj v doma-
čem kraju počastili Boga. Bilo 
je veliko srečanj, dobrih žel-
ja in predvsem veliko molit-
ve, za kar sem posebej hva-
ležen.« Dogajanje je, kot je 
bilo že omenjeno uvodoma, 
povezalo ne le kostanjeviško 
župnijsko občestvo, ampak 
cel kraj in občino, saj so se 
vanj vključila številna društva 
(DPŽ Pod Gorjanci, društvo vi-
nogradnikov, pihalni orkes-
ter, gasilci), ustanove (osnov-
na šola, galerija, občina) in 
posamezniki. »To je bil dogo-
dek, ki je lepo povezal župni-
jo in kraj ter mogoče celo šir-
šo skupnost. Z menoj so se 
veselili tudi mnogi, za kate-
re nisem pričakoval, da bodo 
prišli, in so bili iskreno vese-
li mojega duhovništva,« ugo-
tavlja Jakob, eden od (le) sed-
mih letošnjih novomašnikov 
v Sloveniji. Po maši je bilo v 
nekdanjem cistercijanskem 

samostanu, danes Galeriji Bo-
židar Jakac, novomašno kosi-
lo, novomašni dan pa so skle-
nili z litanijami Matere božje 
in z blagoslovom z Najsvetej-
šim v romarski cerkvi na Sli-
novcah, Jakoba je z znamenito 
Avsenikovo skladbo Pastirček 
presenetil Toni Sotošek s si-
novoma. V ponedeljek se je pri 

Materi dobrega sveta prazno-
vanje zaključilo z zahvalno 
sveto mašo. 

Mladi novomašnik, ki si je za 
novomašno geslo izbral bese-
de “Veritatem facientes in cari-
tate” (“Vršite resnico v ljubez-
ni”) iz pisma apostola Pavla 
Efežanom, je bil imenovan za 
kaplana v župniji Metlika, na-
daljeval bo tudi s študijem oz. 

z doktoratom na Teološki fa-
kulteti v Ljubljani, zaključuje 
pa tudi študij klasične filolo-
gije na Filozofski fakulteti. V 
današnjem času je, pravi Ja-
kob, odločitev za duhovništvo 
v očeh sveta pogosto sprejeta 
skorajda kot norost, zato upa, 
da bo tudi njegova nova maša 
spodbuda za vse, ki jih Bog 

kliče, da se bodo lažje odzva-
li nanj. »Ta odločitev je danes 
težka, ker biti katoličan ni 'in' 
za ta svet, ampak mislim, da so 
takšne priložnosti dokaz, da je 
vera še vedno živa in tudi mla-
da. To kaže na to, da je duhov-
ništvo še vedno potrebno in da 
nam dela ne bo zmanjkalo.«

 Peter Pavlovič, foto: Župnija 
Kostanjevica na Krki

KOSTANJEVICA NA KRKI – Prvi julijski vikend je v Kostanjevici na Krki minil v znamenju velikega dogodka zlasti za tamkajšnjo župnijo pa tudi cel kraj in občino 
– nove maše domačina Jakoba Piletiča, ki je bil nekaj dni pred tem, na slovesni praznik apostolov Petra in Pavla, kot edini letošnji novomašnik iz te škofije v no-
vomeški stolnici posvečen v duhovnika. Zdaj odhaja za kaplana v župnijo Metlika.

Jakobova nova maša je povezala župnijo in kraj

Novomašnik Jakob Piletič s staršema Jožetom in Natašo

Po končanih litanijah na Slinovcah je novomašnika z zname-
nito skladbo Pastirček presenetil Toni Sotošek s sinovoma.

Ana Maria Mitić & IMPRO SHOW
Combo zasedba Big banda Krško s pevkami
ulični program za otroke
sladke maline na vse načine

Petek, 16. julij 2021, od 16.00
staro mestno jedro Krškega
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