
NA MLADIH SVET STOJI – V Cerini, majhni vasi v brežiški občini, je bilo minulo soboto veselo kot že 
dolgo ne. Razlog je bila 90-letnica tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva, kar so združili 
še z dnevom gasilcev Gasilske zveze Brežice (več o tem v naslednji številki). Ob tem so priredili pravo 
gasilsko veselico, ki so jo, sodeč po obisku, ljudje že pošteno pogrešali. Cerina je sicer znana po 
aktivni in marljivi ter tudi zelo uspešni (gasilski) mladini, kar dokazujejo predvsem vidne uvrstitve 
na gasilskih tekmovanjih, vsekakor pa se je tokrat izkazala tudi domača mladež (na fotografiji), ki je 
na prireditvi ves čas skrbela, da obiskovalci niso bili ne žejni ne lačni.  Foto: Rok Retelj

 Časopis za pokrajino Posavje, leto XXVI, št. 14/15, četrtek, 14. julij 2022
w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

Poletni dogodki v polnem razmahu
POSAVJE – Vrhunec poletne sezone se kaže tudi v različ-
nih dogodkih in prireditvah, značilnih za ta letni čas. V 
prihodnjih dneh se bo dogajalo predvsem v Brežicah, Kr-
škem in Kostanjevici na Krki, pa tudi drugje po naši regiji.

Jutri, 15. julija, se bo v starem mestnem jedru Brežic začela 
Mestna promenada, ki se tako vrača po dveh letih premora in 
bo tudi okoljsko naravnana. Organizator ZPTM Brežice vabi na 
otvoritev pestrega poletnega daogajanja s prvim koncertom, 
v akustični izvedbi bo nastopila popularna slovenska skupina 
Tabu. »Gre za nadaljevanje festivalskega dogajanja v središču 
mesta Brežice, in sicer se bo v dobrih dveh tednih dogajanja 
zvrstilo več kot 25 različnih dogodkov, od glasbenih koncer
tov, otroških predstav in animacij, stand up predstave, salsa 
večera; letos prvič Brežice, ki se ponašajo z nazivom Evrop
sko mesto športa, gostijo izjemen športni spektakel skupine 
Dunking Devils, že prvi dan promenade pa tudi odprtje razsta
ve na temo športa v občini Brežice,« sporočajo iz ZPTM Breži
ce. Podroben spored je na str. 23. Prav tako jutri bo v starem 
mestnem jedru Krškega (peš cona) dogodek Poletni spin ma
lin, ki ga organizira CPT Krško, z uličnim programom za otro
ke, sladkimi malinami na vse načine, koncertom Amaye oz. 
Maje Keuc in stand upom Tina Vodopivca. V Kostanjevici na 
Krki, tokrat na ’Tamalem plac’, se bo ta petek in soboto odvila 
tradicionalna Kostanjeviška noč v organizaciji ED Prforcenha
us, prvi večer je rezerviran za D’Palinka band, drugi za skupi
no Mladi Gamsi, manjkali ne bodo niti pustne skupine, okraše
ni čolni in splav. V Sevnici že vse od začetka junija v idiličnem 
ambientu gradu potekajo dogodki v sklopu Sevniškega graj
skega poletja z bogatim programom, na bazenu v Radečah pa 
bo jutri npr. potekal tudi jazz večer.  R. R.

AKTUALNO

Posavje pretresla smrt
kostanjeviškega župana

Kostanjevico na Krki in celotno Posavje je pretres-
la smrt župana Ladka Petretiča, ki se je po kratki in 
hudi bolezni poslovil v 66. letu starosti. Veljal je za 
ljudskega in podjetniško naravnanega župana, ki je 
čutil potrebe svojih občanov, so med drugim o njem 
povedali na žalni seji občinskega sveta.

Stran 3

Gospodarstvu gre dobro,
a mu primanjkuje kadra

Posavsko gospodarstvo bo letos doseglo nove re-
kordne rezultate, napoveduje GZS, v sevniški službi 
Zavoda za zaposlovanje pa ugotavljajo, da je stop-
nja brezposelnosti v Posavju najnižja po letu 2008. 
Podjetja se tako soočajo predvsem s pomanjkanjem 
ustreznih kadrov.

Stran 10

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 4. avgusta.

torek, 30.08.2022
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Podražili vrtec, pocenili pomoč
Tudi v Radečah višja cena vrtca

Podbočje – mogočno in močno
Športne igre, druženje in – ploha
Dogradili bodo šolo in vrtec
Praznik složnih in delovnih ljudi

70 let so skrbele za bolnike  
v brežiški bolnišnici 

Povezani lažje nad izzive

Božiček med častnimi občani

Ana Hočevar, izgnanka, učiteljica in 
likovnica:

Lahko bi postala 
filmska igralka ...

 str. 4 in 5

ODGOVOR 
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ENERGETSKE 
SAMOOSKRBE  

SLOVENIJE.

gen-energija.si

Sprejemamo prijave za

TEČAJ CPP – B kategorija

Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Krško, 18. 7. 2022, ob 15:30

TRENING VARNE VOŽNJE
Prijavite se lahko na

030 467 187-KK, 041 402 974-Brežice
krsko@prah.si ali www.prah.si.
Prah izobraževalni center d.o.o., P. E. Krško

Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem
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kih 7,65 €/uro. Kot je v obra
zložitvi k dvigu cen programov 
vrtcev povedala Anja Bogovič 
z oddelka za družbene dejav
nosti, bo na podlagi oddanih 
prijav staršev v 71 oddelkov 
vrtcev na območju mestne ob
čine s septembrom vključenih 
1.127 otrok, pet mesecev kas
neje, konec februarja 2.023, pa 
80 več, to je 1.207 predšolskih 
otrok. Vse vloge za sprejem v 
vrtec, ki so jih prejeli v pred
pisanem roku, so bile pozitiv
no rešene, kar pomeni, da so 
bili v vrtce sprejeti vsi otroci. 
Bistveni vpliv na novo obliko
vane cene imajo zvišanje plač 
zaposlenih, število otrok in 
podražitve na ostalih področ
jih. Podrobneje o novih cenah 
vrtcev sicer lahko prebere

Občinski svet je potrdil tudi 
drugi rebalans proračuna za 
leto 2022, vendar se ta, kot je 
pojasnila direktorica občinske 
uprave Melita Čopar, po viši
ni sredstev ne spreminja ne na 
prihodkovni ne na odhodkovni 
strani občinske blagajne, tem
več gre zgolj za spremembe 
pri dinamiki financiranja na
črtovanih investicij iz naslova 
vzdrževanja športne dvorane 
v krški srednji šoli in stadiona 
Matija Gubec, gradnje prizidka 
k Zdravstvenem domu Krško, 
bazena v Krškem ter dveh šol 
in vrtca, in sicer v Velikem Pod
logu ter OŠ dr. Mihajla Rosto
harja v starem mestnem jedru. 

Z julijem dražja Pomoč na 
domu, s septembrom vrtci

Svetnice in svetniki so tudi 
prižgali zeleno luč dvema pod
ražitvama: cenam za izvajanje 
socialnovarstvene storitve Po
moč na domu z mesecem juli
jem in dvig cen za programe v 
vrtcih na območju mestne ob
čine z novim šolskim letom. 
Upoštevajoč 70 % sofinancira
nje Mestne občine Krško bo po 
novem efektivna ura storitve 
med delovniki za uporabnike 
znašala 5,10 €/uro, ob nede
ljah 7,14 €/uro in ob prazni

Javne storitve se dražijo
KRŠKO – Krški občinski svet je 23. junija na 33. seji potrdil zvišanje cen vrtcev ter socialnovarstvene sto-
ritve Pomoč družini na domu, obnovo ceste od Stolovnika do Razteza, med drugim pa tudi mandat novi 
svetnici Ireni Virant iz stranke SNS, ki je v svetniških klopeh nadomestila Dušana Šiška.

te na strani 14. Mestna obči
na bo tudi financirala priprav
ljalni vrtec v romskem naselju 
Kerinov Grm, za njegovo de
lovanje pa namenila okvirno 
115.000 €. 

Obnova ceste do 
brestaniškega ribnika 

Vodja Oddelka za gospodarsko 
infrastrukturo Janja Špiler je 
zbranim predstavila projekt 
rekonstrukcije ceste v dolži
ni 1900 m od Stolovnika pro
ti ribnikom Mačkovci in novo
gradnjo 250 m dolgega odseka 
mimo Gostišča Ribnik. Obno
va zajema rekonstrukcijo ces
te, ureditev površin za pešce 
in kolesarje, ureditev dveh av
tobusnih postajališč in cestne 
razsvetljave. Projekt, v sklopu 
katerega se dela izvajajo že v 
tem letu, je ocenjen na dobrih 
3,3 mio €,  v štirih izvedbenih 
faza, pa naj bi bila dela od Sto
lovnika do Razteza v celoti za
ključena do leta 2026.

Kaj se dogaja  
z nekdanjim Labodom?

Sicer je Tajana Dvoršek v 
uvodu seje med pobudami 
in vprašanji izpostavila kom
pleks nekdanje tekstilne to

varne Labod na Vidmu, ki jo 
je stečajni upravitelj proda
jal po izhodiščni ceni 1 mio 
€ evrov, zainteresirani kupec 
pa naj bi do roka tudi vplačal 
100.000 € varščine za nepre
mičnine, ki se razprostirajo 
skupno na 10.000 m2 površi
ne. Dvoršek je ob tem spomni
la občinsko upravo ter kolegice 
in kolege v svetniških klopeh, 
da je občinski svet v mesecu 
septembru 2021 sprejel Od
lok o določitvi območja pred
kupne pravice Občine Krško 
za območje stavbnih zemljišč 
v katastrskih občinah Stara vas 
in Videm. »V obrazložitvah je 
bilo navedeno, da zakonita 
predkupna pravica občine na 
nepremičninah sodi med pro
storske ukrepe oz. instrumen
te, s katerimi občina zagotavlja 
izvajanje prostorske politike in 
izvrševanje sprejetih prostor
skih aktov v javno korist,« je 
dejala in v nadaljevanju pove
dala, da je stečajni upravitelj 
zbiral ponudbe do 25. aprila, 
pogodba je bila podpisana 18. 
maja, svetniki pa so bili o do
gajanju seznanjeni šele iz me
dijev skoraj mesec dni kasneje. 
Zato je svetnico zanimalo, kdaj 
bo občinski svet v roku svojih 
pristojnosti odločal o navede
ni zadevi.  Bojana Mavsar

Na 24. redni seji so soglasno 
sprejeli odlok o rebalansu pro
računa, ki ga je predlagal župan 
Ivan Molan. Rebalans oz. po
pravek veljavnega proraču
na je bil potreben zaradi spre
memb na strani prihodkov in 
odhodkov občine, spremem
be dinamike nekaterih investi
cij in subvencije cene komunal
ne storitve oskrba s pitno vodo. 
Kot je pojasnil glavni finanč
nik občine Aleksander Den-
žič, se na strani prihodkov po
večujejo sredstva za 100.000 
evrov glede na veljavni prora
čun, na strani odhodkov pa za 
350.000 evrov, od tega je več
ji del sredstev (320.000 evrov) 
namenjenih za investicije. Po
višanje cen komunalne storitve 
oskrbe s pitno vodo bo občina 
delno sofinancirala s 75.000 
evrov subvencije. Po župa
novih navedbah bo občina v 
skladu s sklepom Sveta regije 
Posavja sofinancirala tudi pro
jektno dokumentacijo za širi
tev oz. rekonstrukcijo Splošne 
bolnišnice Brežice in za nakup 
stavbe Petrola, kjer bodo pro
stori za stroje in opremo Ko
munale Brežice. Občina si tudi 
želi, da bi se urejanje Černel
čeve ceste z izgradnjo rondo
ja pri Sparu zaključilo že v tem 
letu, zato namenja dodatnih 
100.000 evrov za izvedbo in

Še več sredstev za investicije
BREŽICE – Brežiški svetniki so se 7. julija po dobrih dveh tednih znova srečali na redni seji, ki je bila tudi 
ena zadnjih v tem mandatu. Sprejeli so odlok o rebalansu proračuna občine za leto 2022 ter potrdili sklep 
o določitvi cene oskrbe s pitno vodo in subvencije najemnine za infrastrukturo oz. omrežnine.

vesticije. Dodatna sredstva se 
namenjajo za modernizacijo 
lokalne ceste Dednja vas–Ore
hovec, saj je po obnovi vodovo
da v sklopu projekta Hidravlič
ne izboljšave postalo jasno, da 
je odsek vozišča v slabem sta
nju in bo v tem letu deležen ce
lostne prenove. Sredstva bodo 
namenjena še za projektno do
kumentacijo za protipoplavne 
ukrepe ob Sotli v sodelovanju 
z državo in tudi za ureditev 
zemljišča za motokros steze v 
sklopu projekta participativne
ga proračuna.

Z avgustom višje položnice

Višja svetovalka za komunalno 
infrastrukturo na Občini Breži
ce Mateja Hotko je pojasnila, 
da je razlog za spremembo cen 
komunalnih storitev v drastič
nem povišanju stroškov elek
trične energije v letu 2022 s 
predvidenih 140.000 evrov na 
380.000 evrov. Vpliv povišanja 
elektrike pri GJS oskrba s pitno 
vodo predstavlja po trenutnih 
cenah, ki veljajo od 1. 1. 2022, 
kar 240.000 evrov dodatnih 
stroškov. Na podlagi poviša
nja stroškov električne energi
je je zato treba spremeniti ceno 
vodarine za 32,20 %, kar bi ob 
trenutnih cenah zagotavlja
lo normalno izvajanje oskrbe 

s pitno vodo. Dosedanja cena 
vodarine je znašala 0,7013 
evra/m3, nova pa bo 0,9271 
evra/m3. Višji stroški elektri
ke so tudi razlog, da se s spre
jetim sklepom za 16 % zvišuje 
tudi GJS čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode. Žu
pan je ob tem dejal, da je ele
ktrika, ki jo komunala potre
buje za črpanje vode, trikrat 
dražja kot elektrika v gospo
dinjstvih. V zvezi s podražitvi
jo je svetniška skupina SD na 
čelu z Matijo Kolaričem pre
dlagala amandma, po katerem 
bi občina zagotovila 100od
stotno subvencijo omrežnine, 
a se Molan s tem ni strinjal, saj 
bi posledično morali nameniti 
še enkrat več od prvotno dolo
čenih približno 75 tisoč evrov, 
toliko denarja pa v rebalansu 
proračuna ni zagotovljenega, 
poleg tega po njegovih bese
dah ne bi bilo dovolj sredstev 
za vzdrževanje vodovodov. 
Predlagal je svoj sklep – s či
mer so se svetniki strinjali –, da 
se višina subvencije s prvotnih 
50 % poviša na 60 %, kar po
meni, da bo subvencija občine 
omrežnino znižala za 1,5 evra 
po gospodinjstvu na mesec za 
števec fi 20 mm. Prav tako je 
na plodna tla padel županov 
predlog o povečanju fonda za 
pomoč gospodarstvu v občini. 

Po pojasnilih direktorice Ko
munale Brežice mag. Jadran-
ke Novoselc so za primer vze
li dva tipa položnic – pri tistih, 
ki imajo greznico in nimajo od
voza bioloških odpadkov, bo po 
novem položnica višja za 1,47 
evra (doslej je za 4člansko 
gospodinjstvo znašala 44,14 
evra), tisti, ki imajo vključene 
vse storitve komunale in tudi 
odvoz bio odpadkov, pa bodo 
namesto 63,28 evra plačevali 
2,61 evra več, torej 65,89 evra. 
Vse cene so upoštevane na 
podlagi 60odstotne subven
cije občine. Povišanje bo ve
ljalo od avgusta do konca leta, 
ko se bo z enkratnim poraču
nom uporabnikom obračuna
lo razliko za pokritje negativ
nega rezultata (13. položnica 
za leto 2022). 

Občinski svet je sprejel tudi 
sklep o potrditvi novelacije 
investicije »Dograditev Zdra
vstvenega doma Brežice in le
karne«, ki poleg posodobitev 
podatkov prinaša tudi krajšo 
časovnico za izvedbo dogra
ditve, ki naj bi se začela jeseni 
letos, ter potrdil dve občinski 
strategiji v obdobju 2022–
2030 – za mlade in o romski 
tematiki, o čemer pa več v nas
lednji številki.
 Rok Retelj

LJUBLJANA, POSAVJE – V skladu s predlogom, ki ga je 6. ju-
lija v zakonodajni postopek vložil Državni svet, bo Sloveni-
ja razdeljena na 15 pokrajin. Med njimi je tudi samostojna 
Posavska pokrajina, za katero si že četrt stoletja prizadeva 
tudi naš časopis.

V Posavsko pokrajino bodo v skladu s predlogom vključene ob
čine Krško, Brežice, Sevnica, Radeče in Kostanjevica na Krki, ne 
pa tudi občina Bistrica ob Sotli, ki se je na podlagi referendumske 
odločitve občank in občanov odločila za vstop v Savinjsko pokra
jino s sedežem v Celju. Predlog predvideva še ustanovitev Dolenj
skobelokranjske, Gorenjske, Goriške, Koroške, Celjske, Štajerske, 
Zasavske, Spodnjepodravske, Pomurske, Zgornje Savinjskoša
leške, Primorskonotranjske, Severno osrednjeslovenske in Juž
no osrednjeslovenske pokrajine ter Pokrajine Istra, Mestna ob
čina Ljubljana pa bi imela poseben status. Spomnimo: strokovna 
skupina je najprej pripravila predlog ustanovitve desetih pokra
jin z Ljubljano in Mariborom s posebnim statusom, na podlagi 
katerega bi bilo vseh šest posavskih občin skupaj s štirimi zasav
skimi (Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Litija) združenih v 
Zasavskoposavsko pokrajino. To je v Posavju naletelo na precej 
nasprotovanja.

Z vložitvijo treh predlogov zakonov, povezanih z ustanovitvijo po
krajin, se zaključuje triletni proces, ki se je začel leta 2019, ko je 
Državni svet v ponovnem poskusu ustanovitve pokrajin prevzel 
vlogo koordinatorja. Ustanovili so strokovno skupino pod vod
stvom Boštjana Brezovnika z Inštituta za lokalno samoupra
vo in izrednega profesorja Evropske pravne fakultete, v postop
ku pa je sodelovalo 62 slovenskih strokovnjakov in akademikov, 
ki so se v preteklih treh desetletjih ukvarjali z vprašanji regiona
lizacije, regionalnega razvoja, lokalne samouprave. Predstavniki 
strokovne skupine so se udeležili 136 sej občinskih svetov, kjer 
so prisluhnili željam in zahtevam lokalnih skupnosti, zbrali vse 
pripombe, nato pa je nastal končni predlog.

Kot je nov predlog za naš medij pokomentiral sevniški župan, 
predsedujoči Svetu regije Posavje in državni svetnik Srečko Oc-
virk, je v Sloveniji koncept razvojnih regij v omejenem obsegu že 
uveljavljen, vendar trenutno nima upravne in izvršilne moči, pra
viloma pa občine znotraj posameznih območij zelo dobro sode
lujejo. Ker je naša država močno centralizirana, kar povečuje raz
vojne razlike med regijami, pravi Ocvirk, je namen pokrajin prav 
v zmanjševanju teh razvojnih razlik: »Številne institucije, ki svo
je naloge izvajajo v več občinah, so neenakomerno razporejene 
v slovenskem prostoru. Tiste institucije, ki s svojim delovanjem 
vplivajo na življenje in delo v Posavju, imajo del sedežev znotraj 
meja regije, še večji del pa je umeščen izven regije, v Novo mes
to, Celje, Maribor, Ljubljano. Namen regije Posavje in ostalih raz
vojnih regij je reševati izzive, ki presegajo obseg in delovanje ene 
občine. Regionalna ureditev kot vmesen nivo med občino in dr
žavo je zato potrebna, kar potrjuje tudi dosedanje sodelovanje 
med občinami.« Cilj regionalizacije oziroma ustanovitve pokra
jin je obrniti trend in usmeriti razvoj tudi izven glavnega mesta 
države, v pokrajinska središča, meni sevniški župan, hkrati pa ni 
cilj povečanje birokratskega aparata, zgolj njegova preusmeritev 
bližje lokalnemu okolju. »Posavska regija je gospodarsko, geograf
sko in družbeno že povezana regija, ki je sedaj logično vključe
na v sistem regionalizacije Slovenije z vsemi inštitucijami regio
nalnega značaja. Znotraj regije je že vzpostavljeno sodelovanje, 
ki se je oblikovalo več desetletij in katerega ocenjujem kot zelo 
dobro,« zaključuje Ocvirk.� P.�Pavlovič

Med 15 pokrajinami tudi Posavje
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15 pokrajin in MOL
Pomurska pokrajina
Štajerska pokrajina
Spodnjepodravska pokrajina
Koroška pokrajina
Savinjsko-šaleška pokrajina
Savinjska pokrajina
Zasavska pokrajina
Posavska pokrajina
Dolenjsko-belokranjska pokrajina
Severna Osrednjeslovenska pokrajina
MO Ljubljana
Južna Osrednjeslovenska pokrajina
Gorenjska pokrajina
Goriška pokrajina
Primorsko-notranjska pokrajina
Pokrajina Istra / Istria

!. središče mestne občine

Ljubljana

Kranj

Slovenj Gradec

Murska Sobota

Celje

Velenje

Koper

Nova Gorica

Novo mesto

Maribor

Ptuj

Nov predlog pokrajinske razdelitve (vir: DS)

Irena Virant

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

496 strani, broširano
cena 29 €

Mirko Cigler: 
Sedem let na prepihu
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Ladko Petretič, rojen 14. apri
la 1957, je odraščal v kmečki 
družini v Prušnji vasi (KS Pod
bočje) na Gorjancih. V Podbo
čju je obiskoval osnovno šolo, 
na srednji poklicni kovinarski 

šoli v Novem mestu pa se je iz
učil za poklic avtokleparja. Po 
preselitvi v Kostanjevico na 
Krki, kjer si je ustvaril druži
no in zgradil dom, je leta 1986 
odprl zasebno delavnico, iz ka
tere se je skozi desetletja raz
vilo uspešno družinsko podje
tje. Leta 1999 je na Krški cesti 
odprl bencinski servis, avto
pralnico in bife, osem let kas
neje pa še franšizno trgovino 
Mercatorja, od katerega je od
kupil tudi trgovino oz. samo
postrežbo na Ljubljanski ces
ti na drugi strani otoka. Vse 
od ustanovitve občine Kosta
njevica na Krki je bil aktiven 
v lokalni politiki, najprej kot 
občinski svetnik, v mandatu 
2010–2014 je opravljal funk
cijo podžupana, leta 2014 se 

Kostanjevica je izgubila župana Ladka Petretiča
KOSTANJEVICA NA KRKI – 23. junija je v 66. letu starosti boj s hudo boleznijo izgubil kostanjeviški župan Ladko Petretič, ki je občino vodil v zadnjih dveh manda-
tih oz. od leta 2014. 27. junija so v nekdanji samostanski cerkvi pripravili žalno sejo v spomin nanj, pokopali pa so ga naslednji dan na kostanjeviškem pokopali-
šču. Do jesenskih lokalnih volitev oz. do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Robert Zagorc.

je podal na županske volitve in 
na njih zmagal, to pa ponovil 
še na županskih volitvah leta 
2018. Poln novih načrtov, idej 
in delovnega zagona je še pred 
nekaj meseci načrtoval novo 
kandidaturo na jesenskih lo
kalnih volitvah, a mu je načr
te prekrižala huda bolezen ...

Na žalni seji v nekdanji samo
stanski cerkvi Galerije Božidar 
Jakac so se poleg Petretičeve 
družine in sorodnikov zbrali še 
sedanji in nekdanji člani kosta
njeviškega občinskega sve
ta, častni meščani, zaposleni 
v občinski upravi, župani, po
džupani in drugi predstavniki 
posavskih, dolenjskih in belo
kranjskih občin, predstavniki 
podjetij, zavodov in društev 
ter druge občanke in obča
ni. Pozdravil jih je povezova
lec žalne seje Matej Drobnič, 
nato pa jih je nagovoril kosta
njeviški podžupan Robert Za-
gorc, ki bo do izvolitve novega 
župana v funkciji župana. »Bil 
je ljudski župan, vedno zraven. 
Ob vsakem delu in projektu, pa 
tudi, ko se je bilo treba povese
liti. Vsem in vsakemu je bil na 
razpolago 24 ur na dan, vse dni 
v tednu in letu. K vsakemu delu 
je pristopal s svojo znano pod
jetniško žilico, ki je težko tole
rirala birokratske ovire javne 
uprave. Z mislijo na pomoč lju
dem in občini je vedno iskal in 
našel rešitev po meri človeka,« 
je o Petretiču povedal podžu
pan in dodal še, da je bil »člo

vek, za katerim bodo ostala in 
o njem pričala njegova dela«. 

Čutil je potrebe  
svojih občanov

Osrednji govor je imela članica 
občinskega sveta Melita Sku-
šek. »Od nas je odšel ne samo 
župan, ampak tudi človek z jas
no vizijo, neizmerno življenj
sko trmo in vztrajnostjo,« je 
poudarila med opisom nje
govega političnega delovanja. 
»Ko je Ladko Petretič v tret
jem mandatu občine postal 
župan, so bila njegova stališča 
o razvoju Kostanjevice že po
polnoma izoblikovana, trdno 
je stal za svojimi volilnimi ob
ljubami in vsak nov projekt je 
predstavil s takšnim žarom, da 
je pritegnil še takšne nejever
ne Tomaže. Njegove ideje, da 
moramo vse vasi, vse zaselke 

in vsakega občana povezati z 
mestom tako, da se bodo vsi 
čutili enakovredne, so se ude
janjale leto za letom,« je nada
ljevala in naštela številne pro
jekte, ki jih je uspešno izpeljal. 
Kot je dejala, je bil podjetnik in 
župan, »ki je z enako empatijo 
spremljal infrastrukturne pro
jekte kot kulturno dogajanje v 
občini, vesel je bil vsake otro
ške prireditve, a je znal svojo 
vlogo ponosno odigrati tudi 
takrat, ko so nas obiskali tuji 
predsedniki ali veliki umetni
ki. Ladi Petretič pa je bil pred
vsem človek, ki je čutil potre
be svojih občanov, ki nikoli ni 
zavrnil nobene dejavnosti dru
štev, ki so se izkazala s svojim 
delom, ki nikoli ni pozabil na 
socialo in zdravstvo, otroke, lo
kalno knjižnico in galerijo, ki jo 
je ponosno predstavljal pov
sod, kamor ga je zanesla pot.« 

In zaključila: »Če za koga, po
tem zanj veljajo misli pesnika 
Toneta Pavčka, ki pravi: Nisi se 
izgubil kot zven v tihoto, nisi 
odšel v nič in pozabo; po tebi 
merim stvarem pomen in tvo-
jo pesem skušam peti za tabo.«
  
Županovanje je bilo  
njegovo poslanstvo

V imenu sosednjih in prija
teljskih občin je spregovoril 
sevniški župan Srečko Ocvirk. 
»Povezovalo nas je skupno pri
zadevanje za vsestranski na
predek vsake posamezne ob
čine ter celotnega posavskega 
in dolenjskega prostora. Delo 
v občini, vlaganje energije v 
vzpodbujanje napredka se ni 
končalo na mejah vaše občine, 

temveč je tvoja zavzetost za
polnjevala tudi regijsko in širšo 
raven. Poznali smo te kot župa
na z jasnimi stališči in idejami 
za skupno dobro. Bil si zelo do
ber poslovni partner in sogo
vornik in dober sosed v našem 
prostoru. Svoje vsakdanje delo 
in odgovornost do skupnosti si 
nadgradil s podjetniško misel
nostjo, ki je dajala temelj za so

razmerno obravnavo številnih 
vprašanj v občini, regiji in šir
še,« je povedal o svojem pokoj
nem kolegu in dodal še, da je 
bilo Petretiču županovanje več 
kot zgolj služba, ampak pos
lanstvo. »Globoko spoštujemo 
vse, kar si v svojem življenju 
ustvaril za družino, ožjo in šir
šo lokalno skupnost in cenimo 
rezultate in čas, ki smo ga deli
li s teboj. Še posebej smo ti hva
ležni za strpno večletno sode
lovanje na različnih nivojih, saj 
je to vrlina, ki ni samoumevna 
in dana vsakemu posamezniku. 
Neprecenljivo si bogatil doma
če, svoj kraj, občino in ljudi, s 
katerimi si se srečeval na vseh 
svojih poteh, zato bomo mno
gi ohranjali spoštljiv in trajen 
spomin nate, spoštovani Lad

ko Petretič,« je še dejal sevniški 
župan.

Z glasbo (Petretič je bil na
mreč velik ljubitelj glasbe) so 
spoštljiv dogodek polepšali ci
trarka Jasmina Levičar ter 
Toni Sotošek s sinovi. Številni 
so se vpisali tudi v žalno knjigo.

� Peter�Pavlovič

Skozi dolgoletno sodelovanje smo Ladka Petretiča v našem 
mediju spoznali kot preprostega in srčnega človeka, ki je imel 
neizmerno rad Kostanjevico na Krki in si prizadeval za njen 
vsestranski razvoj, tvorno pa je sodeloval tudi na ravni regi
je Posavje, ki ji je bil naklonjen kljub zgodovinski navezanosti 
Kostanjevice na Krki na Dolenjsko. Ohranili ga bomo v lepem 
in spoštljivem spominu, njegovim bližnjim pa izrekamo iskre
no sožalje.  Ur.

Pokojnemu� Ladku� Petretiču� so� se� na� žalni� seji� poklonili�
številni�tako�soobčani�in�soobčanke�kot�sodelavci�iz�sosednjih�
in�prijateljskih�občin.

Ladko�Petretič

Cene bodo od 1. septembra 
dalje oz. v novem šolskem letu 
– odvisno od starostne skupi
ne – višje za od dobrih treh 
do slabih enajstih odstotkov 
oz. za 17 do 48 evrov. Nižja je 
podražitev za 1. (1–3 leta) in 
2. starostno obdobje (3–6 let), 
višja pa za kombiniran odde
lek in za oddelek za otroke, 
stare 3–4 leta. Ker starši pla
čujejo v povprečju 35 % cene 
programov, bo to zanje pome
nilo nekoliko manjšo podraži
tev, je pojasnila Anita Krajnc, 
višja svetovalka za družbene 
in gospodarske dejavnosti, saj 
je v občinskem proračunu za 
zagotavljanje razlike med pla
čili staršev in ceno programov 
predvidenih 380 tisoč evrov. V 
kostanjeviški vrtec je v novem 
šolskem letu sicer vpisanih 
109 otrok v sedmih oddelkih, 
osem otrok je ostalo na čakal
ni listi, a po zagotovilih Anite 
Krajnc ne bo nihče ostal brez 
mesta v vrtcu.

Je pa zato bolj spodbudna no
vica za občanke in občane, ki 
potrebujejo socialnovarstve

RADEČE – 22. junija se je v sejni sobi Občine Radeče odvijala 
19. redna seja občinskega sveta. Prisotni so se med drugim 
seznanili s poslovanjem podjetja Ceroz, potrdili so nove, viš-
je cene vrtca, ki so začele veljati 1. julija. Znani so tudi dobi-
tniki letošnjih občinskih priznanj.

V uvodnem delu radeške občinske seje je Enes Rakovič, direk
tor podjetja Ceroz (zasavskega centra za ravnanje z odpadki) 
predstavil poslovanje družbe za lansko leto. Podjetje, v katerem 
je 35 zaposlenih, je poslovno leto 2021 zaključilo s pozitivnim 
rezultatom, in sicer z bruto dobičkom v višini 96.599 evrov. Po 
plačanem davku na dobiček v višini 7.082,67 evrov čisti dobi
ček znaša 89.516,14 evrov. Svetovalka za družbene dejavnosti 
na Občini Radeče Melita Simončič je predstavila nove cene pro
gramov predšolske vzgoje, ki so začele v radeškem vrtcu velja
ti s 1. julijem. Po novem je polna cena za prvo starostno obdob
je višja za 7,28 % (z dosedanjih 546,27 evra se zvišuje na 586,06 
evra). Cena za drugo starostno obdobje je višja za 9,30 % (z do
sedanjih 402,04 evra se zvišuje na 439,44 evra). Cena v kombi
niranem oddelku je višja za 4,88 % (z dosedanjih 468,33 evra se 
zvišuje na 491,20 evra). Višina plačila za vrtec je določena na pod
lagi lestvice, ki starše uvršča v dohodkovne razrede glede na neto 
povprečno plačo (od 1. do 9. dohodkovnega razreda oz. od 0 % 
do 77 % olajšave). Znižano plačilo za vrtec starši uveljavljajo na 
podlagi vloge pri pristojnem centru za socialno delo, ki izda od
ločbo o višini plačila za program vrtca. V radeško enoto vrtca je v 
devet oddelkov vpisanih 156 otrok. V prostorih podružnične šole 
v Svibnem se enkrat tedensko po tri ure izvajajo Cicibanove urice. 
V zaključnem delu občinske seje so potrdili letošnje prejemnike 
občinskih priznanj, ki jih bodo nagrajenci prejeli na septembrski 
osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku. Srebrnik bodo po
delili Blažu Kravoglu za ohranjanje vrednot NOB. Zlatnik bos
ta prejela PGD Radeče ob 150letnici in Planinsko društvo Ra
deče ob 70letnici delovanja. Martin Kraniz, ki že več desetletij 
živi v Nemčiji, a domačega kraja ni pozabil in vsako leto nameni 
prostovoljni prispevek PGD Vrhovo, bo postal častni občan obči
ne Radeče. Svetnice in svetniki so še sprejeli sklep o imenovanju 
direktorice občinske uprave mag. Marjetke Lipec v upravni od
bor RRA Posavje.  S. Radi 

Tudi v Radečah višja cena vrtcaPodražili vrtec, pocenili pomoč
KOSTANJEVICA NA KRKI – 22. junija se je prvič po dobrih dveh mesecih na redni seji, 18. v tem mandatu, 
sestal kostanjeviški občinski svet. Zlasti občanke in občane, ki imajo predšolske otroke, bo zagotovo zani-
mal sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri kostanjeviški šoli. 

no storitev Pomoč na domu. 
Ekonomska cena storitve, ki 
jo v kostanjeviški občini izva
ja CSD Krško, se s 1. julijem si
cer zvišuje kar za 19 %, cena 
za uporabnike pa se zaradi 
občinske subvencije (skoraj 
60 %) in dodatnega sofinan
ciranja s strani Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti znižuje za 
slabih 13 % (in ne zvišuje, kot 
smo pomotoma zapisali v no-
vički v napovedi seje v prejšnji 
številki Posavskega obzornika, 
za kar se opravičujemo). Zna
šala bo 7,51 evra/uro ob de

lovnikih, 10,51 evra/uro ob 
nedeljah in 11,26 evra/uro ob 
praznikih.

Omenimo še nekaj kadrovskih 
zadev. Občinski svet je v Ob
činsko volilno komisijo za 
naslednja štiri leta imenoval 
Bojana Trampuša kot pred
sednika in Jernejo Stopar 
Jaklič kot njegovo namestni
co, Jožeta Pavloviča, Marti-
na Kastelica in Ivana Pirca 
kot člane ter Ano Žulič, Pri-
moža Strajnarja in Silva Kir-
na kot njihove namestnike. Za 
odgovorno urednico Kostanje

viških novic za še en štiriletni 
mandat so potrdili Alenko Žu-
gič Jakovina, ki je ob tej pri
ložnosti podrobno predsta
vila vsebinsko in uredniško 
zasnovo omenjenega lokal
nega časopisa. Predstavnica 
kostanjeviške občine v uprav
nem odboru RRA Posavje bo 
prav tako še naprej direktori
ca občinske uprave Judita Laj-
kovič.

V okviru svetniških pobud, 
vprašanj in predlogov je Me-
lita Skušek kolege sezna
nila s projektom praznova
nja 770letnice prve omembe 
Kostanjevice na Krki, Matej 
Kuhar je povedal, da otvoritev 
obnovljene nekdanje šole v Čr
neči vasi načrtujejo za prvi ko
nec tedna v septembru, Jože 
Kržičnik pa je na vprašanje, 
ali je bilo kaj storjeno za ure
ditev javnih stranišč v mestu, 
dobil odgovor, da je to načrto
vano v okviru projekta S kole
som po Kostanjevici na Krki, ki 
so ga prijavili na razpis, kate
rega rezultate še čakajo.
� Peter�Pavlovič

Zlatnika Skuškovi in Štokarju
Na seji so izglasovali sklep o podelitvi letošnjih občinskih pri
znanj. Kostanjeviški zlatnik bosta dobila dolgoletna ravnate
ljica kostanjeviške šole, kulturna delavka in občinska svetnica 
Melita Skušek ter dolgoletni član in predsednik Planinske
ga društva Polom Kostanjevica na Krki, aktiven tudi v drugih 
društvih in nekdanji občinski svetnik Franc Štokar. Kostanje
viški srebrnik bo dobil učitelj športa na kostanjeviški šoli ter 
pobudnik tekmovalne odbojke v kraju Ervin Felicijan, srebr
no plaketo pa Odbojkarski klub Kostanjevica na Krki, v kate
rem trenira 60–75 otrok, članska ekipa pa se je letos uvrstila 
v 1.B slovensko ligo. 
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V NESREČAH POŠKODOVANI KOLESARJI IN MOTORIST – 
27. 6. sta se pripetili dve nesreči z udeležbo osebnega vozila 
in kolesarja. Prvi, ki se je pripetila na regionalni cesti med Ka
pelami in Globokim, naj bi botrovala vožnja 39letnega vozni
ka osebnega vozila preblizu desnemu robu vozišča, pri čemer 
je trčil in zbil 62letnega kolesarja. Kolesar je bil sicer opre
mljen s čelado, vendar pa se je pred ali med vožnjo odžejal z al
koholnim »napitkom«, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,57 
mg alkohola. Druga nesreča se je pripetila pri Oštrcu, kjer je 
38letni voznik pri zavijanju levo odvzel prednost 29letnemu 
kolesarju, ki je pripeljal iz nasprotne smeri.
6. 7. sta na glavni cesti pri Logu trčila osebno vozilo in motor
no kolo. Po ugotovitvah policistov je voznica osebnega avto
mobila pri naselju Log med prehitevanjem kombajna zapelja
la na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko se je po njem iz 
nasprotne strani pravilno pripeljal 21letni motorist. Slednji se 
je sicer skušal z umikanjem izogniti trčenju, a je do slednjega 
kljub temu prišlo. Motor je odbilo, voznik pa je padel in oble
žal na travniku. Hudo poškodovan motorist je bil s helikopter
jem SV prepeljan v UKC Ljubljana. 8. 7. je v Selah pri Dobovi 
padel 71letni kolesar, ki je z električnim kolesom vozil prebli
zu robu vozišča, zaradi česar je izgubil oblast nad kolesom, pa
del in se hudo poškodoval. 

OD TATVIN ORODJA DO OVC – V Globokem je v noči na 24. 
6. nekdo vlomil v nedograjeno stanovanjsko hišo in jo »osku
bil« za vhodna vrata in električne vodnike v vrednosti 600 €. 
V kraju Hrastek je med 11. in 25. 6. neznanec vlomil v klet zi
danice ter si prisvojil kompresor, kosilnico, kuhalno ploščo in 
orodje v vrednosti okoli 1000 €. Med 29. 6. in 5. 7. so v Krškem 
neznanci vlomili v skladiščne prostore, z odtujeno električno 
napeljavo pa povzročili večjo premoženjsko škodo. 
Na Jelšah je v noči na 5. 7. nekdo s pašnika odpeljal tri ovce, s 
strehe objekta v Leskovcu pri Krškem pa so bili ukradeni bakre
ni žlebovi v vrednosti 250 €. Na delovišču v Dobravi pri Kosta
njevici je v noči na 6. 7. nekdo s premičnega semaforja odtujil 
akumulator. Na območju Dolenjega Boštanja so 7. 7. neznan
ci z drogov porezali in odtujili okoli 400 m kabla ter povzroči
li za okoli 1200 € škode. V Presladolu je v noči na 8. 7. nekdo 
vlomil v garažo ob stanovanjski hiši in odtujil motorno žago, 
agregat in posode z gorivom v skupni vrednosti okoli 450 €.  
 Zbrala: B. M.

Irena Čudič, Rajec: Se borimo, kolikor se da, 
tudi zalivamo seveda, a ker je v tem času pre
povedano, pazimo na to in se znajdemo kako 
drugače. Tudi v prihodnosti pričakujem čeda
lje več vročinskih valov in rekordno vročih po
letij, tako da se bo treba na nek način pripraviti 
na to. Doma imamo mačka in psa, ki zdaj pot

rebujeta še več tekočine, psu večkrat prija tudi osvežitev v Savi.

Maja Šoba, Kalce-Naklo: Doma si prostore 
ohladimo s klimo in ventilatorjem, pri čemer 
ne pretiravamo s prenizkimi temperaturami. 
Večkrat se odžejam s hladno pijačo, kakšno po
poldne se odpravim tudi z mlajšimi nečaki na 
bazen, sicer pa se čez dan zadržujem pretežno 
v notranjih prostorih, v večernih urah, ko se vsaj 

malo ohladi ali zapiha, pa opravim še kakšen sprehod. 

Ana Rabzelj, Krško: Načeloma me vedno zebe, 
tako da mi vročina paše, a ko je cel teden 35 
stopinj, je seveda tudi zame preveč. Sicer ima
mo doma klimatsko napravo, prav pride kakšna 
hladna limonada, pa med 12. in 15. uro se po
skusim izogibati žgočemu soncu. Za rastline, ki 
jih imamo, poskrbi ati, živali pa nimamo, a se

veda prosim lastnike živali, da v vročini poskrbijo tudi zanje.

Ana Košir, Sevnica: Vse bolj so očitne klimat
ske spremembe, ki vplivajo na to, da je vsak dan 
bolj vroče, še posebej poletja zaznamujejo vse 
višje temperature. V času zelo visokih tempera
tur ostajam v notranjih prostorih in si ob jutrih 
ali večerih privoščim sprehod. Menim, da bomo 
morali razmišljati tudi o racionalni rabi vode.

Kako prenašate vročinske valove?
Za nami je prvi vročinski val, ko so temperature preseg-
le 35 stopinj Celzija, vremenoslovci pa nam kmalu na-
povedujejo že drugega. Kako se vi spopadate z visokimi 
temperaturami, smo vprašali naše tokratne sogovorni-
ke, ter kako v vročini poskrbite tudi za rastline in živali.

anketa

Vaše najzgodnejše otroštvo 
je zaznamovalo izgnanstvo 
in spomini so še vedno živi, 
mar ne?
Rodila sem se na prvi jesenski 
dan leta 1939 mami Jožefi, ki je 
bila gospodinja, in očetu Jože
tu, ki je bil čevljarski mojster. 
Bila sem tretji otrok. Ob odho
du v izgnanstvo je bila starejša 
sestra Ivanka stara 12, brat Mi
lan osem in jaz dve leti in dva 
meseca. 28. novembra 1941 so 
nas nemški vojaki s tovornja
kom odpeljali v grajske hleve v 
bližini gradu Rajhenburg. Vem, 
da sem se ob odhodu iz doma
če hiše stiskala k mami s ste
kleničko mleka ali čaja. Po ne
kaj dnevih bivanja v grajskih 
hlevih, kjer je bilo okoli nas 
veliko ljudi, po tleh slama in 
nad nami leseni tramovi, smo 
v živinskih vagonih odpotovali 
v Nemčijo. V Neresheimu smo 
bili nastanjeni v eni izmed sob 
velikega samostana. V sobi so 
bili štirje leseni pogradi, jedli 
smo v skupni kuhinji z ostalimi 
izgnankami in izgnanci. Kuhale 
so naše matere; jedli smo zelje, 
kolerabo in krompir; ne spom
nim se, da bi kdaj jedli meso. 
Moj oče je kot čevljar delal v 
čevljarski delavnici, mama je 
hodila na delo h kmetom, brat 
in sestra sta hodila v nemško 
šolo, sama pa v vrtec, ki je stal 
v bližini. Na otroke je pazila 
prijazna nemška vzgojiteljica, 
ki smo jo klicali ’Tante Hilda’. 
Pred zaključkom vojne je mo
rala v nemško vojsko in na
mesto nje nas je pazila starej
ša vzgojiteljica. Spominjam se 
dneva, ko nas je peljala v svo
jo hišo, v kateri nam je zaigrala 
na klavir. To je bilo moje prvo 
srečanje s klavirjem. 

Ali ste imeli v izgnanstvu 
kakšen stik z domom?
Oče je imel v svoji čevljarski 
delavnici radio in vsakodnev
no je poslušal novice, dobiva
li pa smo tudi pisma z novi
cami od doma. Med njimi so 
bile predvsem žalostne, tudi 
o mojem starem očetu. Ta se 
je z ženo in hčerko umaknil iz 
Hinjc, kjer je med drugo sve
tovno vojno tekla okupacij
ska meja med italijansko in 
nemško stranjo, na ozemlje, 
s katerega prebivalci niso bili 
izseljeni. Meja ni bila zavaro
vana samo z bodečo žico, pač 
pa tudi z minami, zakopanimi 
v zemlji, a moj stari oče tega 
ni vedel. Nekega dne je zaoral 
njivo, ki je ležala v bližini oku
pacijske meje. Naslednji dan je 
šel s hčerko, mojo teto Malko, 
branat in vol je stopil na mino. 
Ta je eksplodirala in stari oče 
je izgubil oko. Strica, ki je od
šel v partizane, a se je po ope
raciji slepiča vrnil domov na 
zdravljenje, so Nemci prijeli 

in ga leta 1943, starega 23 let, 
ustrelili ob robu gozda v vasi
ci Polje pri Tržišču s še dvema 
drugima talcema iz Gabrijel.

Česa se najraje spominjate iz 
časa osvoboditve?
Osvobodili so nas Američani; 
prišli so s tovornjaki, tanki; 
zelo so bili veseli, ko so videli 

nas – otroke –, morda smo jih 
spomnili na njihove družine v 
Ameriki. Najbolj so mi ostali 
v spominu bomboni, ki so jih 
nam, otrokom, delili – bili so 
trdi, v obliki limone in poma
ranče in s prav takšnim oku
som. Med osvoboditelji je bil 
tudi vojak, ki je znal sloven
sko; bil je potomec slovenskih 
staršev, saj so se med obema 
vojnama mnogi Slovenci izse
ljevali v takrat obljubljeno de
želo. Bil je presenečen in vesel, 
ko je slišal slovensko besedo, 
in veliko smo se družili. Ko je 
odšel na vojaško misijo v Afri
ko, se je prišel posebej poslo
vit od mene. Žal ne vem, kaj se 
je potem zgodilo z njim. 

Kako je potekalo vaše od-
raščanje v rudarskem Krme-
lju po vrnitvi iz izgnanstva?
Domov smo se vračali z vla
kom, v tovornih vagonih, pr
tljago smo imeli v lesenih za
bojih. Takrat je vlak še vozil v 
Krmelj, in ko smo na Jerneje
vo soboto leta 1945 izstopili iz 
vlaka, smo šli k starim staršem 
in teti Malki. Vsi trije so stano
vali skupaj v bližini železniške 
postaje, v nekdanjih graščin
skih hlevih. Danes te stavbe, in 
tudi železnice, ni več. Po pri
jaznem sprejemu sva z mamo 
odšli k naši domači hiši. Ho
dili sva po makadamski ces
ti in prišli do mostu, ki je vo

dil k hiši. Vrata so bila odprta, 
šipe na oknih razbite, prosto
ri prazni … S pomočjo sorod
nikov in prijateljev smo si ure
dili dom, v katerem je oče spet 
opravljal delo čevljarja, sama 
pa sem začela z obiskovanjem 
šole. V Krmelju takrat še ni 
bilo šole, zato so otroci hodi
li peš v Tržišče, a 16. januarja 

1946 smo tudi mi dobili štiri
letno osnovno šolo in vpisala 
sem se vanjo. S sestrično sva 
šli, takrat sem bila stara šest 
let in štiri mesece, k upravite
lju Jovanu Leopoldu in mu rek
la, da bi rada šla v šolo. Pouk 
je potekal v dveh učilnicah v 
opuščenih prostorih Jakilove 
graščine. Moja prva učiteljica 
je bila Mara Juvan, ki je prišla 
iz Ljubljane, kasneje se je po
ročila z Jožetom Glonarjem, 
učiteljem športne vzgoje na 
takratni novomeški gimnazi
ji. Dve leti kasneje, septembra 
leta 1948, sem začela obisko
vati pouk v nekdanji rudar
ski bolnišnici na obrobju kra
ja. V vojni požgano stavbo je 
odkupilo Ministrstvo za pros
veto od Državnega zavaroval
nega zavoda in v njej uredilo 
dve učilnici. Po zaključenem 
osnovnošolskem izobraže
vanju sem šolanje nadaljeva
la na nižji gimnaziji v Tržišču, 
nato sem odšla na učiteljišče v 
Novo mesto, kjer sem prebiva
la v internatu. 

Kot učiteljica razredne-
ga pouka ste se zaposlili v 
osnovni šoli in odšli v pokoj 
kot ravnateljica, a vaša pot 
bi bila lahko tudi drugačna, 
povezana s filmom.
To je zgodba, povezana z izle
tom zaključnega letnika naše
ga učiteljišča. Leta 1958 smo 

se odpravili na daljšo ekskur
zijo po Jugoslaviji. Obiska
li smo tudi Ohrid, kjer se je 
ravno v času naše ekskurzije 
mudila slovenska filmska eki
pa. S prijateljico Stanko Pun
gartnik sva se sprehajali po 
mestu in govorili slovensko. 
Naenkrat je k nama pristopil 
postaven visok moški in naju 
ogovoril v slovenščini. Bil je 
režiser France Štiglic. Povedal 
nama je, da na jezeru snema
jo film Viza zla. Vprašal me je, 
če bi bila pripravljena posne
ti prizor na vodi s sedenjem 
v čolnu, kajti glavna igralka 
Beba Lončar še ni uspela priti 
na Ohrid in iskali so nadome
stno igralko. Omenil je, da sem 
ji podobna, zato bi jo lahko na
domeščala. Ali sem ji bila res 
podobna ali ne, ne vem, vem 
pa, da sem bila svetlolasa, kot 
je bila ona. Prijateljica me je 
spodbudila, naj sprejmem po
nudbo in odšli sva v prostore 
filmske ekipe, kjer so me nali
čili in speli moje lase v čop ter 
me oblekli v svetlo moder kos
tim. Bila sem pripravljena, ko 
je prišel eden od snemalcev in 
povedal, da se je nebo poobla
čilo in čas ni več primeren za 
snemanje. S tem je bilo moje 
filmske kariere konec. 

Umetnosti, čeprav ne film-
ski, ste se začeli posvečati 
po upokojitvi …
Za slikanje me je navdušila 
prijateljica, ljubiteljska slikar
ka Marjana Dobovšek, s kate
ro sva ostali prijateljici tudi 
po njenem odhodu iz Krmelja, 
kajti s starši se je preselila v 
Prečno pri Novem mestu, kjer 
še vedno živi. Po izgubi moža 
sem bila pri njej na obisku in 
spodbudila me je k slikanju. 
Dala mi je papir in barve ter 
rekla, naj narišem dva maka, 
ki sta bila v vazi na mizi. To je 
bila moja prva slika v akvarel
ni tehniki. Na Univerzi za tret
je življenjsko obdobje Sevnica 
sem začela z obiskovanjem sli
karskega krožka, ki ga je vodil 
likovni pedagog Tone Zgonec. 
Seznanjali smo se s pravili sli
kanja, portretiranja, slikarski
mi tehnikami in ustvarja
li svoja dela, ki smo jih tudi 
razstavljali na skupinskih raz
stavah. Rada rišem cvetje, na 
počitnicah uživam ob ustvar
janju v naravi, risanju portre
tov, vznemirjajo me pogledi na 
stvari, ki minevajo, a so značil
ne za naš kraj. V letošnjem ju
niju sem imela v krmeljski ga
leriji svojo prvo samostojno 
razstavo.

Odmevne so likovne kolo-
nije, ki jih kot vodja likovne 
sekcije v Društvu Svoboda 
Krmelj organizirate že več 
kot desetletje.

Ana Hočevar, izgnanka, učiteljica in likovnica:

Ana�Hočevar

Lahko bi postala filmska igralka, 
a izbrala sem učiteljski poklic
KRMELJ – Upokojena učiteljica in ravnateljica tukajšnje osnovne šole je zgodnje otroštvo med drugo sve-
tovno vojno preživela v izgnanstvu. Po vrnitvi si je Ana Hočevar v domačem kraju ustvarila varen in prije-
ten dom ter družino. V jeseni svojega življenja se posveča delovanju krajevne organizacije Društva izgnan-
cev Slovenije, ki jo vodi; slikanju, ki jo sprošča, in še marsičemu.  



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 14/15, četrtek, 14. 7. 2022 5UTRIP REGIJE

Z likovnimi kolonijami smo 
začeli leta 2011, a že pred tem 
smo bili v kraju dejavni pod 
vodstvom likovnega pedago
ga Braneta Šusterja, ki se je za
poslil na Osnovni šoli Krmelj. 
Ob prihodu je sklenil, da bo za
puščenemu rudniškemu kra
ju ob potoku Hinja spremenil 
podobo. Navezal je stik s štu
denti ljubljanske likovne aka
demije, ki so prišli v Krmelj in 
začeli z oblikovanjem zanimi
vih kovinskih konstrukcij. Ma
terial jim je podarila Metalna. 
Te velike kovinske konstrukci
je so še vedno del našega par
ka v središču kraja. V tem času 
so bili dejavni tudi učenke in 
učenci, ki so pri likovnem po
uku ustvarjali reliefe na lese
ni podlagi in so danes vidni 
lepo obnovljeni na kovinski 
konstrukciji v obliki kocke. 
Na likovnih kolonijah, s kate
rimi smo začeli na pobudo že 
omenjene prijateljice Marjane, 
ustvarjamo ljubiteljski slikar
ji in fotografi iz cele Slovenije. 
Vseh udeleženk in udeležen
cev je bilo do sedaj 64. Trenu
tno smo v iskanju prostora, v 
katerem bi bile slike z dose
danjih slikarskih kolonij, ki so 
dragocen prikaz lepot našega 
kraja in okolice nekoč in danes, 
na ogled na stalni razstavi.

Že vrsto let si prizadevate za 
obnovo nekdanje Jakilove 
graščine, zakaj?
Domovanje nekdanjega lastni
ka rudnika v Krmelju je zače

la sedanja lastnica Občina Sev
nica obnavljati in upam, da bo 
kmalu obnovljen tudi spodnji 
prostor stavbe. V njem imamo 
od leta 2005 stalno muzejsko 
zbirko Krmelj in Krmeljčani v 
vojnih letih 1941–1945, ven
dar bi lahko obnovljen prostor 
namenili tudi ostalim spomi
nom na preteklost – predsta
vili bi lahko različne obrti: pe
karstvo, šiviljstvo, krojaštvo, 
čevljarstvo … Vse, kar je nekoč 
v kraju delovalo, poleg cinkar
ne in rudnika, ki se je zaprl 
leta 1962, tudi podjetja Metal
na, Inkos, Kremenica in obrat 
podjetja Lisca. Sama grašči
na stoji v središču kraja, nanjo 
smo ponosni in mislim, da bi 
jo kot celotno zgradbo mora
li zavarovati kot kulturni spo
menik. Spomin na preteklost je 
treba spoštovati in predstaviti 
ter ohraniti za mlajše rodove, 
da bodo lažje razumeli čas, ki 
je minil. S tem se ohranja tudi 
spomin na iskrene, poštene, 
odločne, pogumne in delov
ne ljudi. 

Eden odločnih in pokončnih 
ljudi je bil v letošnjem letu 
umrli Boris Pahor, s katerim 
ste stkali prijetno vez.
To je še ena zgodba, ki prebu
ja prijetna občutja. Z Društvom 
za preprečevanje osteoporoze 
Posavja sem bila leta 2014 na 
letovanju v zdravilišču Raden
ci. Tam sem spoznala Borisa 
Pahorja, znanega in priznane
ga tržaškega zamejskega pi

satelja, ki sem ga občudovala 
kot vztrajnega borca za ohra
njanje slovenskega jezika in 
naroda na tržaškem dvojezič
nem ozemlju. Pozdravila sem 
ga in se predstavila, nato sva 
šla skupaj na kavo. V pogovo
ru sem mu med drugim pove
dala, kdo sem, od kod sem, kaj 
delam in tako naprej. Povabila 
sem ga še na literarni večer, na 
katerem sem predstavila pe
snika Karla Destovnika Kaju
ha. Vabilo je sprejel in prisotni 
smo se z veseljem pogovarja
li ter se za zaključek še foto
grafirali z njim. V reviji naše
ga društva je bil nato objavljen 
članek, ki sem mu ga, ko sem 
dobila njegov naslov, tudi pos
lala. Od takrat sva bila v stiku 
preko razglednic, ki jih hranim 
za spomin.  

Pomemben del vašega življe-
nja je družina.
V zakonu z možem Zvonetom, 
ki je žal že pokojni, so se nama 
rodile tri hčerke – Zvonka, Bar
bara in Tina. Zvonka je šla po 
moji poti in je pedagoginja 
in ravnateljica OŠ Mokronog. 
Barbara je organizatorica kul
ture v Festivalu Velenje in lju
biteljska slikarka, posveča se 
tudi tkanju. Najmlajša Tina je 
arhitektka, ima različne hobi
je, rada veliko potuje. Vse ima
jo svoje družine in tako sem 
že ponosna babica in prababi
ca. Veliko mi pomenijo skupna 
kosila v družinski hiši, v kate
ri je bila včasih tudi pekarna. 

Bistriški župan Franjo Debe-
lak je v svojem nagovoru iz
postavil, da sta cestna in ko
munalna infrastruktura vedno 
zelo visoko na prednostnem 
seznamu njihovih aktivnosti, 
zato vsako leto na tem podro
čju naredijo veliko. Letos bo 
še posebej intenzivno, saj je v 
polnem teku projekt hidrav
lične izboljšave vodovodne
ga sistema v občinah Brežice 
in Bistrica ob Sotli. Na ta na
čin bodo celoviteje uredili sre
dišče Bistrice, vključno z obno
vo pločnika, novo podobo je že 
dobil tudi prostor pred občin
sko stavbo. Prav tako v večjem 
obsegu poteka tudi priključe
vanje uporabnikov na javno ka
nalizacijsko omrežje in čistilno 
napravo Kunšperk. Ker je bila 
to zadnja slavnostna seja tega 
mandata, se je ozrl še nekoliko 
nazaj. V tem obdobju so prip
ravljali pogoje za razvoj turiz
ma, pri čemer je omenil hostel 
Gabronka, ki so ga sami zgra
dili, saj so po njegovem ena 
redkih občin, ki sama gradi tu
ristične kapacitete, ureditev 
sušilnice, knjižnice, Čepinove 
štale, gasilskega doma, Bratu
ševe domačije in veliko dru
gih manjših, a zelo pomemb
nih pridobitev, ki so predpogoj 
za uspešen nadaljnji razvoj 
občine. »V svojih treh manda
tih sem zelo spodbujal druž
bene dejavnosti, pozorno sem 

Božiček med častnimi občani
BISTRICA OB SOTLI – Na predvečer dneva državnosti so v Bistrici ob Sotli s slavnostno sejo občinskega sve-
ta obeležili praznik občine. Šempeter, kot mu pravijo domačini, ima po nekaj letih spet častnega občana, 
župan pa je poudaril, da premišljeno in uspešno peljejo razvoj občine v pravo smer.

se posvetil utripu ter spodbu
jal sodelovanje in spoštovanje 
različnosti. Ob iztekajočem se 
tretjem mandatu ugotavljam, 
da stavek, ki sem ga v tem času 
nekajkrat izrekel, še vedno ve
lja: premišljeno in uspešno pe
ljemo razvoj občine Bistrica ob 
Sotli v pravo smer,« je pouda
ril župan.

Božiček ponosen Šempetran

Sledil je najslavnejši del – po
delitev priznanj tistim, ki si 
jih letos najbolj zaslužijo. Žu
panu je pri podelitvi poma
gala predsednica Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja Breda Kovačič. 
Po nekaj letih so spet podeli
li najvišje občinsko priznanje, 
naziv častnega občana. Prejel 
ga je prim. Franc Božiček, dr. 

med., specialist splošne medi
cine. »Spoštovanja vredno je, 
da že od leta 1978 pogumno 
vztraja in ostaja kot družin
ski zdravnik v pomoč ljudem v 
domačem kraju. Menim, da si 
zanesljivo zasluži naziv častni 
občan,« je med drugim v obra
zložitvi zapisal njegov predla
gatelj Jože Uršič. Plaketo Ob
čine Bistrica ob Sotli je prejel 
Blaženko Černelč, predse
dnik Društva vinogradnikov in 
kletarjev Šempeter. Priznanje 
občine je šlo v roke Marjanu 
Ljubeku, članu Društva upo
kojencev Bistrica ob Sotli, de
narno nagrado pa so namenili 
Društvu vinogradnikov in kle
tarjev Šempeter, v imenu kate
rega je priznanje prevzel pod
predsednik Dušan Planinc. V 
imenu nagrajencev se je nato 
v daljšem govoru zahvalil ča

stni občan prim. Franc Boži
ček, ki je med drugim pouda
ril, da je ponosen Šempetran 
in vesel, da lahko v svojem do
mačem kraju opravlja svoj pok
lic. Župan se je letos odločil, da 
podeli tudi županovo zahvalo, 
in sicer Lidiji Umek, ki je 12 
let s svojim podjetjem Senior – 
Center za pomoč starejšim vo
dila storitev pomoč družini na 
domu na območju občine Bi
strica ob Sotli in še dveh sose
dnjih občin. 

Med povabljeni gosti je bil tudi 
državni sekretar na Ministr
stvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Dejan Ži-
dan, ki je poudaril pomen po
deželja za Slovenijo in dodal, 
da se je na lastne oči prepričal, 
da se bistriška občina hitro raz
vija. Na slovesnosti, ki jo je kot 
že nekaj zadnjih let povezova
la Janja Kunej, so bili tudi žu
panja in župani oz. podžupani 
sosednjih in bližnjih občin ter 
častni občani Bistrice ob Sotli 
Jože Uršič, Franci Černelč in 
Jože Rainer. V kulturnem pro
gramu so sodelovali MePZ Bi
strica ob Sotli pod vodstvom 
Špele Drašler in gostujoča 
prijateljska godba Schloss Zeil 
iz Nemčije. Sledilo je še nefor
malno druženje vseh navzočih 
na slavnostni seji na terasi Go
stilne Šempeter.
 Rok Retelj

Občinski�nagrajenci�(manjka�Dušan�Planinc)�z�županom

Za veliko noč se vedno dobimo 
pri Tini v Ljubljani in po kosilo 
gremo običajno na sprehod po 
mestu, imamo tudi družinska 
srečanja na morju. Želim si, da 
bi bili zdravi in srečni.

Če bi imeli čarobno paličico, 
bi z njo morda kaj spremeni-
li v svojem življenju in v sa-
mem domačem kraju? 
Svoje življenje sem posvetila 
učiteljskemu poklicu in v njem 
sem doživela marsikaj lepega. 
Osnovna šola je še vedno po
nos kraju, a če bi imela mož
nost, da bi zamahnila s čarob
no paličico, bi zgradila veliko 
in mogočno stavbo, da bi lah
ko učenke in učenci obisko
vali pouk samo v eni šolski 
zgradbi in se jim ne bi bilo tre
ba seliti iz stare v novo šolo 
ter obratno. V celoti bi obno
vila Jakilovo graščino in nek
danjo rudarsko bolnišnico, ki 
ima zelo zanimivo preteklost, 
na katero moramo biti ponos
ni. V njej bi ohranila tudi koti
ček ilustratorja, kiparja in stri
parja Mikija Mustra, ki je prva 
leta svojega otroštva preživel 
v Krmelju, saj je bil njegov oče 
prvi zdravnik v naši bolnišnici, 
ki je bila zgrajena leta 1927. Če 
bi imela moč, bi ohranila vsa 
nekdanja podjetja, ki so delo
vala v Krmelju, da bi imeli ljud
je zaposlitev in da bi se v kraj 
priseljevali novi. Žal čarobne 
paličice nimam, a imam boga
te spomine. 
 Smilja Radi

POSAVJE – Četudi smo bili pred dnevi deležni za vzorec pa-
davin, posavska komunalna podjetja pozivajo uporabnike 
k skrajno varčni rabi vode, saj zaradi hidrološke suše, ki 
se podaljšuje v poletje že iz zimskih in spomladanskih me-
secev, prihaja do drastičnega nižanja vodostajev in gladin 
podzemnih voda.

Marsikateri vodovodni sistemi namreč že dihajo »na škrge«, de
nimo v občini Radeče je v veljavi ukrep prepovedi uporabe pi
tne vode za zalivanje vrtov in zelenic, polnjenja bazenov in pra
nja avtomobilov za uporabnike vodovodnega sistema Brunk, v 
krški občini trenutno navedene omejitve veljajo za vodovodni 
sistem Podbočje, v občini Brežice pa je vse od konca junija v ve
ljavi vsesplošna omejitev uporabe pitne vode, pri čemer je, ra
zen za namen gašenja požarov, prepovedan tudi odvzem vode in 
polnjenje gasilskih cistern iz hidrantov. Skorajšnjega izboljšanja 
razmer namreč ni pričakovati, saj vremenoslovci že v prihajajo
čih dneh ponovno najavljajo ekstremno visoke temperature, pri 
čemer ne izključujejo možnosti, da bi utegnil pasti tudi dosedanji 
absolutni slovenski temperaturni rekord, ki je bil s 40,8 stopinja
mi Celzija izmerjen v avgustu 2013 na letališču Cerklje ob Krki.  

Zaradi posledic suše, izsuševanja zemlje in pojavljanja razpok 
smo domala vsakodnevno priča tudi okvaram na glavnih vodih, 
pri čemer prihaja do pokanja predvsem starejših cevi, največ na 
območju brežiške občine, kar se posledično odraža ne le v ne
kajurnih motnjah pri oskrbi s pitno vodo na posameznih obmo
čjih, temveč tudi v povečanju vodnih izgub in višjih stroških pora
be električne energije. Vsak kubik vode, tudi tisti, ki izteče zaradi 
okvare na javnem vodovodu ali na interni instalaciji, je namreč 
treba načrpati. Na območju mestne občine Krško skoraj 90 % 
vode načrpajo iz vrtin. Od 100 objektov na krškem vodovodnem 
omrežju je kar 38 prečrpališč, ki morajo vodo neprestano pre
črpavati v višje lege, v občini Brežice pa celo 97 % vode načrpa
jo iz vrtin ali vodnjakov in nato večkrat prečrpajo v višje tlačne 
cone. Od 98 vodovodnih objektov na brežiškem vodovodnem 
omrežju stalno prečrpavajo vodo v višje lege iz 31 prečrpališč. 

Načrtovana povišanja vodarine

S povišanjem cen elektrike se bistveno povečujejo tudi stroški 
dobave pitne vode. Povprečna cena električne energije, kot so 
nam povedali v družbi Kostak Krško, je trenutno višja že kar 
za 550 % od cene v letu 2021. Strošek za 12 kubikov načrpane 
vode, kolikor znaša povprečna mesečna poraba v enem gospo
dinjstvu, je v letu 2021 znašal 1,22 €/mesec, medtem ko bo po 
trenutnih ocenah v letošnjem letu ta strošek znašal 3,75 €/me
sec. V ta namen bodo kljub izvedenim ukrepom racionalizacije 
primorani pristopiti k uskladitvi cene vodarine oziroma bi bilo 
treba to samo iz naslova pokrivanja povišanega stroška električ
ne energije povečati za 32 %, v kar pa, kot dodajajo, niso upošte
vane zahteve sindikatov za dvig plač, cene goriva ipd. ter ostali 
vplivi inflacije. Povprečna cena električne energije, ki jo plačuje 
Komunala Brežice, je trenutno za 286 % višja od cene leta 2021. 
Za električno energijo pri črpanju vode je Komunala Brežice za 
celo prejšnje leto plačala nekaj manj kot 160.000 €, letos pa samo 
za polovico leta že 190.000 €. Strošek za kubik načrpane vode se 
je tako z 0,08 € v letu 2021 povišal na 0,19 €, kar pomeni, da se 
je strošek za povprečno mesečno porabo v enem gospodinjstvu 
(12 m3, op. p.) dvignil z 0,96 €/mesec v letu 2021 v prvih petih 
mesecih letošnjega leta na 2,28 €/mesec. 

V Komunali Brežice načrtujejo uskladitev cen vodarine že 
s prihajajočim mesecem avgustom, ko se bo cena z doseda
njih 0,7013  €/m3 dvignila na 0,9271 €/m3. Pri tem bo razlika 
0,2258 €/m3 predstavljala zgolj pokrivanje razlike v stroških 
električne energije od avgusta 2022 naprej, s čimer pa, kot po
jasnjujejo, še ne bodo pokriti povečani stroški električne ener
gije, ki so nastali v prvih sedmih mesecih letošnjega leta, za kar 
bo treba na podlagi zakonodaje pripraviti poračun v začetku leta 
2023. Za ublažitev podražitve položnic bo Občina Brežice upo
rabnikom subvencionirala 60 % najemnine infrastrukture (fizič
ne osebe, neprofitne organizacije), kar za vodomer DN 20 znaša 
1,50 €/mesec. Kot so nam povedali na Komunali Sevnica, pod
ražitve vodarine v letošnjem letu sicer ne načrtujejo, saj imajo 
dovolj zakupljene električne energije, bo pa nedvomno treba na
rediti cenovne korekcije v prihodnjem letu, saj so tako kot ostala 
komunalna podjetja v največji meri odvisni od zunanjih stroškov, 
na višino katerih nimajo velikega vpliva (stroški električne ener
gije, pogonskih goriv, cene materialov na trgu idr.). Zaenkrat viš
jih položnic iz tega naslova prav tako ne bodo prejeli Radečani, 
kljub temu pa so tudi pri njih v pozni jeseni ali najkasneje v za
četku prihodnjega leta popravki cen na položnicah navzgor ne
izbežni, so nam povedali na tamkajšnji komunali.

 Bojana Mavsar

Suša in okvare vodo »pijejo«,
elektrika jo draži

www.PosavskiObzornik.si
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»Veliko je razmislekov, kakšno 
pot smo prehodili in kam si 
želimo. Ti razmisleki so vsa
ko leto drugačni in zagotovo 
so v letošnjem letu drugačni, 
kot so bili pred tremi deset
letji. Krize, ki jih doživljamo 
zadnje mesece, postavljajo ve
like izzive pred našo državo in 
evropsko skupnost. Naj bo to 
varnostno tveganje, prehran
sko, energetsko in vsa druga 
tveganja, ki prihajajo – vendar 
– zato da bomo lažje obvlado
vali tveganja, smo se odloči
li za lastno državo, za lastno 
suverenost, ki je pomembna, 
saj s svojimi odločitvami vpli
vamo na lastno skupnost, ki jo 
sooblikujemo in vodimo, zato 
je prav, da prevzemamo odgo
vornost,« je v svojem pozdrav
nem nagovoru med drugim 
dejal župan občine Sevnica in 
državni svetnik Srečko Ocvirk 
ter poudaril, da le trdno pove
zana skupnost lahko lažje klju
buje izzivom prihodnosti. 

Imeti lastno državo je 
privilegij

»Imeti svojo lastno, neodvi
sno državo je privilegij, ki ga 
niso deležni vsi narodi sveta. 
Mi jo imamo in moramo biti 
ponosni na to. Zgodba ni bila 
lahka, ne na državni niti ne na 

Povezani bomo lažje kljubovali izzivom prihodnosti
SEVNICA – V grajskem parku sevniškega gradu se je 24. junija odvijalo posavsko praznovanje dneva državnosti s slavnostnim koncertom KD Godba Sevnica z go-
stjo Nuško Drašček. Župan občine Radeče Tomaž Režun je v svojem slavnostnem govoru izpostavil nastanek neodvisne in samostojne države ter spodbudil k na-
daljnjemu sodelovanju pri uresničevanju ciljev za še kakovostnejše življenje v regiji in širše. 

lokalni ravni – prav vsaka iz
med občin v Posavju je imela 
svoje izzive. V občini Brežice 
so potekali pomembni boji, Ri
gonce, Prilipe, Cerklje ob Krki 
z uspešnim blokiranjem tam
kajšnjega letališča, ki je bil pod 
oblastjo Jugoslovanske ljudske 
armade in izjemnega strate
škega pomena za končni izid. 
24. junija 1991 je bilo v Nuk
learni elektrarni v takratni ob
čini Krško izdan ukaz o preho
du na najvišji nivo varovanja, 
delovanje v vojnih razme
rah, kajti napad na nuklearno 
elektrarno bi pomenil ekolo
ško katastrofo, smrtno nevar
no za vse – ljudi, živali, celotno 
naravo. V občini Kostanjevica 
na Krki se je predala skupi
na pripadnikov Jugoslovan

ske ljudske armade, ki se je 
po bojih v Krakovskem gozdu 
umikala proti Hrvaški. V obči
ni Sevnica je potekalo pestro 
dogajanje s protidiverzant
skim vodom ter neposrednim 
nalogom Jugoslovanske ljud
ske armade za razorožitev 
enot Teritorialne obrambe. V 
občini Radeče smo se spopa
dali z nevarnostjo vojaškega 
prodora skozi Zidani Most in z 
bombardiranjem televizijske
ga in radijskega oddajnika na 
bližnjem Kumu. Občina Bistri
ca ob Sotli se je prav tako spo
padala z vojnimi izzivi. Ni bilo 

lahko in vsekakor ni bilo že na 
začetku jasno, da se bodo spo
padi vendarle relativno hitro 
končali ...« je slavnostni govor
nik nanizal nekaj dogodkov, ki 
so vodili k nastanku neodvisne 
Slovenije ter nadaljeval, naj se 
ne bojimo izzivov – ti so vedno 
bili in vedno bodo. 

»Brez premaganih izzivov bi 
resnično težko dojemali vse 
dobro, kar imamo, in pred
vsem,  k čemur stremimo. 
Bodimo močni – in če je tre
ba – tudi levjesrčni; trudimo 
se, da delamo dobro, kajti le s 

takšnim odnosom lahko v pri
hodnosti prosperiramo ter na
predujemo. Medel nivo pov
prečnosti je premalo, zakaj 
se ne bi trudili, da bi nam bilo 
vsem skupaj še malce lepše? 
Življenje je resnično prekrat
ko, da bi se pri tem omejevali. 
Naredimo si svojo zgodbo, kot 
tudi zgodbo države, čim lepšo. 
Naj bo naša narodna zavest, 
usmerjena v pogum, odloč
nost in ponos ob samostojni, 
neodvisni in suvereni evrop
ski državi, ves čas prisotna,« 
je zaželel v zaključku svojega 
slavnostnega govora župan ob

čine Radeče Tomaž Režun ter 
se dotaknil še novice o smrti 
župana kostanjeviške občine, 
ki je izgubil bitko z zahrbtno 
boleznijo. »Pogumni in moč
ni moramo biti tudi ob tež
kih trenutkih in žalostnih no
vicah. Mene osebno in vse nas 
je globoko razžalostila vest, da 
nas je mnogo prezgodaj po tež
ki bolezni zapustil dolgoletni 
prijatelj Ladko Petretič, župan 
občine Kostanjevica na Krki. 
Ohranili ga bomo v lepem in 
spoštljivem spominu.«

Na predvečer prazničnega dne 
– dneva, ko so stoletne sanje in 
težnje naših prednikov po dr
žavni suverenosti postale tako 
želena resničnost – je s svojim 
tradicionalnim nastopom ob 
dnevu državnosti navdušila 
številčna zasedba pihal, trobil 
in tolkal KD Godba Sevnica, ki 
že vrsto let deluje pod taktirko 
dirigenta Matica Nejca Kreče, 
ter izjemna vokalistka Nuška 
Drašček, ki je skupaj s sevni
ško godbo zavrtela časovno 
kolo v preteklost in popeljala 
prisotne tudi v zlate čase slo
venske popevke. Prireditev, ki 
so jo obogatili še članice in čla
ni društva Sevniški graščaki, je 
povezovala Tanja Mikolič. 

 Smilja Radi

KD�Godba�Sevnica�in�gostja�Nuška�Drašček

Slavnostni� govornik� Tomaž�
Režun

OBREŽJE, BREGANA – 1. ju-
lija je minilo že devet let od 
vstopa Hrvaške v EU in vse 
od takrat se ta dan na Obrež-
ju na slovenski strani in Bre-
gani na hrvaški strani sreču-
jejo Slovenci in Hrvati z obeh 
strani meje. Srečanje se je 
tudi tokrat začelo pri go-
stilni Kalin, nadaljevalo pa 
pri nekdanji tovarni Šavrić 
v Bregani s kulturno-zabav-
nim programom.

Na prostoru pred gostilno Ka
lin so se najprej predstavili lo
kalni ponudniki, tudi Društvo 
vinogradnikov Dolina – Jeseni
ce, katerega mladi član je igral 
na harmoniko, člani Moškega 
pevskega zbora Slavček pa so 
poskrbeli še za nekaj sloven
skih pesmi. Nato se je dogaja
nje počasi preselilo na drugo 
stran meje oz. reke Bregane, 
pri čemer so udeleženci sre
čanja brez težav prešli slo
venskohrvaško mejo, saj je 
ta dan za nekaj ur izjemoma 
odprt začasni mejni prehod 
preko mostu pri Kalinu. Pod
župana Občine Brežice Jure 
Pezdirc in Bogdan Palov-
šnik sta še na slovenski strani 
sprejela svoja kolega iz mesta 
Samobor, kamor spada Brega
na, županjo dr. Petro Škrobot 
in njenega namestnika Petra 
Burića, prišli so še nekate
ri drugi predstavniki s hrva
ške strani meje, nato pa so se 
skupaj odpravili čez odprt pre

V Bregani uvajajo slovenščino

hod do prizorišča pri nekdanji 
tovarni Šavrić. Program se je 
začel z intonacijo treh himen 
– slovenske, hrvaške in evrop
ske, nakar so sledili nagovori 
predstavnikov obeh sosednjih 
držav. Pezdirc je med drugim 
poudaril, da se bo schengen
ska meja kmalu prestavila niž
je na jug, tako da bodo po tem 
prebivalci z obeh strani meje 
spet lahko podobno živeli kot 
pred letom 1991, saj se bodo 
lahko še več družili, sodelova
li in povezovali. 

Hrvaška predstavnika sta iz
postavila pomen druženja 
obeh narodov in potrdila na
daljnje dobro sodelovanje 
med mestom Samobor in ob
čino Brežice, ki ga bodo ople
menitili s septembrskim sre
čanjem v Brežicah, saj sta se 
strinjala s Pezdirčevim pre
dlogom. Škrobot je omenila, 
da bodo še letos na pobudo 

Gorana Goršeta, predsedni
ka slovenske manjšine v mes
tu Samobor in tudi profesorja 
tolkal na Glasbeni šoli Breži
ce, v šoli v Bregani kot izbirni 
predmet uvedli slovenščino in 
cilj je, da bi jo uvedli v vseh šo
lah na območju mesta Samo
bor. Srečanja so se med drugi
mi udeležili tudi predsednica 
skupščine Zagrebške županije 
Martina Glasnović, predse
dnik sveta KS Jesenice na Do
lenjskem Aleš Burja in tajnica 
jeseniške KS Rajka Križanac, 
ki je zagotovo ena najzasluž
nejših za vsakoletna srečanja 
pri Kalinu. Kulturni program 
so ob povezovanju Mislava 
Maroevića sooblikovali hrva
ški in slovenski izvajalci, in si
cer člani tamburaške skupine 
KUD Licitar Bregana in klapa 
Sol s Paga ter MoPZ KUD Slav
ček, MoPZ Kapele in skupina 
Džuboks.
 R. Retelj

Brežiško-samoborski�predstavniki�na�meji�pri�Kalinu

BREŽICE – Na dan državno sti 
je v cerkvi sv. Roka v Breži-
cah potekala maša za domo-
vino, po njej pa se je ob lipi, 
ki so jo posadili ob osamo-
svojitvi naše države, v nav-
zočnosti veteranov vojne za 
Slovenijo odvil program z 
blagoslovom nove informa-
tivne table o pomenu lipe in 
osamosvojitvene vojne. 

Mašo za domovino je vodil bi
zeljski župnik, srebrnomaš
nik Vlado Leskovar, ki letos 
obhaja 25 let duhovništva, 
somaševal pa je brežiški žu
pnik Milan Kšela. Mašno bo
goslužje so s petjem obogatili 
pevci MePZ Župnije Brežice z 
zborovodkinjo Jelko Žnider-
šič skupaj z MePZ KUD Anton 
Kreč Čatež ob Savi z zborovod
jem Juretom Juratovcem. Le
skovar je v pridigi želel pouda
riti, da je za obstoj naše države 
in naroda nujno potrebno pra
vo domoljubje. »Obstali bomo, 
če bomo še naprej spoštovali 
in uresničevali vse tiste vred
note, ki so jih spoštovali naši 
predniki, in s tem najbolj pre
pričljivo dokazali, da to ohra
nja narod pri življenju,« je de
jal. Po maši je pred Rokovo 
cerkvijo, kjer je zasajena lipa, 
simbol osamosvojitve, potekal 
še krajši program. Predsednik 
Društva 1824 Jurij Žnideršič 
je povedal, da je zaradi trenu
tnega svetovnega dogajanja 
še kako pomembno, da ima

Lipa – simbol osamosvojitve

mo svojo državo in tako kot 
suveren narod sooblikujemo 
širši evropski prostor. Po nje
govih besedah moramo Slo
venci držati skupaj, biti aktiv
ni držav ljani ter drug drugega 
podpirati in sprejemati. Nato 
je predal besedo Silvestru 
Jeršiču, častnemu predsedni
ku OZVVS Brežice. Slednji je 
spomnil na dogodke pred 31 
leti, ko so tudi v Brežicah 26. 
junija zvečer posebej svečano 
proslavili nastanek slovenske 
države, že naslednji dan pa se 
je začela vojaška agresija jugo
slovanske armade na Sloveni
jo. »Teritorialna obramba je ob 
minimalnih človeških in gmot
nih izgubah uspešno vojaško 
obranila domovino ter posta
la ena najuspešnejših organi
zacij v zgodovini Slovenije,« je 
izpostavil in dodal, da so infor
mativno tablo postavili v spo

min osamosvojitvenim dogod
kom, zmagoviti vojski, vsem 
hrabrim bojevnikom in dru
gim domoljubom ob 30. oblet
nici osamosvojitve Republike 
Slovenije. 

Po blagoslovu informativne 
table in lipe, ki sta ga opravi
la oba župnika, je spregovo
rila še brežiška podžupanja 
Mila Levec, ki je izpostavi
la, da se moramo odreči rav
nanjem, ki nas delijo in med 
nami delajo še večji razdor, se 
pogovarjati med sabo na vlju
den in prijazen način, pris
luhniti drug drugemu ter biti 
sočutni in spoštovati drugač
nost. Ob tem je čateški zbor 
pred cerkvijo zapel nekaj do
moljubnih pesmi, sledila sta še 
zdravica domovini in druženje 
s pogostitvijo.
 R. Retelj

Župnika�z�ministrantoma�in�veterani�praporščaki
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Prvi mož podboške KS Janez 
Barbič je v svojem nagovoru 
poudaril, da so kljub epide
miji, ki je krojila usodo zad
njih dveh let, uspeli realizira
ti kar nekaj projektov: »Uredili 
smo vas Pristava ob Krki in jo 
protipoplavno zaščitili, uredi
li cesto Veliko Mraševo–Globe
lo, urejena je cesta ob Mlinščici 
v Podbočju, postavljena je bila 
avtobusna postaja v Podboč
ju, preplastili smo del ceste v 
Slivju, veliko manjših stvari je 
bilo urejenih na pobudo kraja
nov, kot so navozi gramoza na 
poljske poti in podobno.« Med 
načrti je izpostavil izgradnjo 
mostu v Slivju in obnovo ces
te Podbočje–Kostanjevica na 
Krki, ki bo služila kot obvoz
nica ob gradnji novega mo
stu čez Krko na Brodu. Izde
lava projektne dokumentacije 
zanj gre proti koncu in v nas
lednjem letu je predviden za
četek gradnje. Pomembno vlo
go v krajevni skupnosti imajo 
društva oz. so gonilna sila, ki 
vzdržuje dogajanje in aktivno
sti po vaseh. »V programu ima
mo tudi obnovo prostora v kul
turnem domu, ki bo namenjen 
društvom. Na občino smo dali 
pobudo za obnovo stare šole, 
ki bi se prav tako namenila 
delovanju društev in promo
ciji naših čudovitih krajev,« je 
še dejal Barbič in se ob koncu 
zahvalil svetnikom in svetni

Začeli so že zgodaj zjutraj z 
tekmovanjem v ribolovu na 
podloškem ribniku Rapača, 
nadaljevali s panoramsko ko
lesarsko vožnjo po krajevni 
skupnosti ter nato s športni
mi igrami (nogomet, odboj
ka na mivki, vlečenje vrvi), v 
popoldanskih urah pa pripra
vili osrednjo prireditev s po
delitvijo priznanj najboljšim, 
pogostitvijo, glasbo in druže
njem krajanov. Kot je na po
delitvi povedala predsednica 
sveta KS Veliki Podlog Karo-
lina Cizerle, so s prazničnim 
dnem na Pristavi zaokrožili 
gostovanje po vseh vaseh v KS 
oz. so zdaj vse vasi vsaj enkrat 
gostile krajevni praznik, s to 
tradicijo pa nameravajo tudi 
nadaljevati, naslednje leto je 
na vrsti Veliki Podlog. Tradici
onalno jim praznični dan 'po
pestri' tudi vreme in tako jih 
je tudi letos na sicer zelo vroč 
dan ohladila ploha.

Priznanja najboljšim v špor
tnih igrah je podeljeval doma
čin s Pristave, uspešen atlet 
oz. metalec kladiva Jakob Ur-
banč, ki je dan pred tem na 
državnem prvenstvu v Ve
lenju osvojil drugo mesto v 

Podbočje – mogočno in močno
PODBOČJE – Konec junija je med številnimi krajevnimi skupnostmi praznovala tudi KS Podbočje. Osrednja 
prireditev s podelitvijo krajevnih priznanj je potekala na dan državnosti v tamkajšnjem kulturnem domu, 
sledila je še Podboška noč na trgu pred cerkvijo.

cam, ki zaključujejo štiriletni 
mandat v svetu KS.

Zbrane je nagovorila tudi kr
ška podžupanja Ana Somrak 
in izrazila zadovoljstvo nad iz
vedenimi investicijami v kra
jevni skupnosti, zlasti nad ure
ditvijo ceste ob Mlinščici, ki je 
ostala kot dolg še iz časa celo
vite ureditve Podbočja. Veseli 
jo tudi, da se premika posto
pek glede gradnje novega mo
stu na Brodu. »Podbočje je mo
gočno, Podbočje je močno in 
Podbočje potrebuje tudi mo
čan most, ki ga bo lahko nekaj 
desetletij služil svojemu name
nu,« je dejala in čestitala kra
jevnim nagrajencem. 

Barbič in Somrak sta podeli

la tri krajevna priznanja. Znak 
KS Podbočje je dobila Olga Co-
larič iz Kalce – Nakla za aktiv
no delovanje v Društvu kmetic 
Krško, pri Pevkah izpod Bočja 
in v KD Stane Kerin, v Karitas 
župnije Sv. Križ–Podbočje in 
cerk venem pevskem zboru in 
za povezovanje krajanov v do
mači vasi. Priznanje KS Podbo
čje je prejel Zdravko Urbanč iz 
Velikega Mraševega, več man
datov član sveta KS in tudi ob
činskega sveta Mestne obči
ne Krško, za prizadevanje za 
dvig kakovosti življenja kraja
nov, posodobitev infrastruk
ture in nove pridobitve. Pri
znanje mladi up je na predlog 
učiteljskega zbora OŠ Podbo
čje dobila Patricija Martič iz 
Prušnje vasi.

Kulturni program na priredi
tvi je po zamisli Ivanke Čer-
nelič Jurečič pripravilo Kul
turno društvo Stane Kerin 
Podbočje. Uprizorili so nekaj 
odlomkov iz gledališke pred
stave Krpan mlajši, ki so jo 
premierno predstavili ob le
tošnjem krajevnem prazniku, 
zapele so Pevke izpod Bočja, 
številčna in generacijsko pe
stra zasedba članic in članov 
društva pa je pripravila živa
hen glasbenopevskoplesni 
nastop. V prostorih kulturne
ga doma je bila na ogled raz
stava članov Društva likov
nikov Krško OKO, ki so na 
letošnjem slikarskem extem
poru upodabljali motive Pod
bočja.

Dogajanje se je po seji prese
lilo na bližnji trg pred cerkvi
jo, kjer je Barbič podelil spo
minske srebrnike desetim 
novorojenčkom v lanskem 
letu in enemu še iz leta 2020. 
Sledilo je druženje krajanov 
ob pogostitvi vinogradniške
ga društva in aktiva kmečkih 
žena ter glasbi skupine Lenar
ti. V okviru krajevnega prazni
ka je sicer potekalo še nekaj 
manjših otvoritev in športnih 
prireditev, izšla je nova števil
ka krajevnega glasila Krževski 
zvon. 

� Peter�Pavlovič

Zgoraj� Ana� Somrak� in� Janez� Barbič,� spodaj� nagrajenci�
Patricija�Martič,�Olga�Colarič�in�Zdravko�Urbanč

Športne igre, druženje in – ploha
PRISTAVA – Na dan državnosti, 25. junija, so z zdaj že tradicionalnim športnim druženjem krajevni praznik 
obeležili v KS Veliki Podlog. Letos so se zbrali v športnem parku na Pristavi in zaokrožili gostovanja v vseh 
vaseh KS, skupno prvo mesto pa so osvojili krajani Velikega Podloga.

absolutni konkurenci. Na ri
biški tekmi so bili med mladi
no najboljši Jaka Koretič, Le-
nart Zabret in Lan Iljaž, med 
odraslimi pa Matej Bajc, Jože 
Andolšek in Mirko Sintič. V 
vlečenju vrvi je med mladimi 
zmagala ekipa Pristave pred 
Jelšami in Gržečo vasjo, med 
odraslimi pa Gorica pred Veli
kim Podlogom in Malim Pod
logom. V odbojki na mivki so 
bili najboljši krajani Jelš pred 
Pristavo in Velikim Podlogom, 
v nogometu pa krajani Prista

ve pred Velikim Podlogom in 
Jelšami. Najboljši strelec je bil 
Nik Hočevar (Jelše), najbolj
ši vratar pa Toni Banič (Pri
stava). V seštevku vseh tek
movanj so zmagali in odnesli 
prehodni pokal krajani Velike
ga Podloga, sledile so vasi Pri
stava, Jelše, Gorica, Mali Pod
log in Gržeča vas.

V imenu Mestne občine Krško 
se je prireditve udeležila pod
županja Ana Somrak in pou
darila, da je podloška krajevna 

skupnost ena tistih, v katerih 
so kraji in ljudje najbolj med
sebojno povezani. Izpostavila 
je še, da je v KS veliko mladih 
družin, s čimer so uspeli oh
raniti tudi tamkajšnjo podru
žnično šolo, ki se bo z novim 
šolskim letom preselila v novo 
stavbo nasproti dosedanje. 

Kot je za naš časopis pojasni
la Cizerle, je bil tehnični pre
gled nove šole že opravljen in 
pridobljeno uporabno dovo
ljenje, uradna otvoritev nove 
stavbe bo 22. septembra in 
se nanjo že pripravljajo. Pred 
kratkim so zaključili še obno
vo ceste od Jelš do krožišča pri 
Velikem Podlogu. Naslednji 
večji projekt je izgradnja ko
lesarske steze med Krškim in 
Kostanjevico na Krki, ki seka 
podloško KS, in z njo pove
zana ureditev kanalizacije na 
Pristavi. Na celovito komunal
no ureditev čakajo še krajani 
Malega Podloga in Gržeče vasi, 
kjer je postopek v fazi pridobi
vanja gradbenega dovoljenja, 
kot pravi predsednica, pa upa
jo, da bodo sredstva za projekt 
zagotovljena čim prej.

� Peter�Pavlovič�

Zmagovalci� športnih� iger� so� bili� letos� krajani� Velikega�
Podloga.

REŠANJ – 2. julija se je pri objektu nekdanje rudarske strojnice 
in portalnega vhoda v reštanjski rov na srečanju zbralo okoli 30 
nekdanjih rudarjev. Poleg stanovskega srečanja rudarjev nek
danjega rudarskega revirja, ki so ga organizirali četrtič, od tega 
drugič na Reštanju, so obeležili tudi dan slovenskih rudarjev, ki 
3. julija poteka v spomin na tega dne leta 1934 začeto petdnev
no gladovno stavko zasavskih rudarjev, kateri so se pridružili te
daj tudi senovski rudarji in rudarji po ostalih krajih rudarjenja. 
Zbrane rudarje, mnogim so se na srečanju pridružile tudi njihove 
živ ljenjske sopotnice, je ob tej priložnosti nagovorila tudi predse
dnica KS Senovo Vlasta Moškon, ki jim je zagotovila, da si bosta 
KS in Turistično društvo Senovo tudi v prihodnje prizadevala oh
ranjati spomin na zgodovino rudarjenja v kraju, obenem pa jih je 
seznanila tudi z začetkom javne razgrnitve sprememb in dopol
nitev ureditvenega načrta Senovo (do 5. avgusta), po katerem je 
na območju nekdanje rudarske separacije ob Titovi ulici pred
videna izgradnja t. i. Pametne srebrne vasi, namenjene nastani
tvi starejše populacije, obenem pa je predvidena izgradnja več 
mestotvornih objektov in ureditev (parki, storitveni lokali idr.), 
ki bodo prispevali k splošnemu dvigu kakovosti življenja v kraju.
 B. Mavsar

Četrto srečanje senovskih knapov

Zbrani�na�stanovskem�srečanju�pred�nekdanjim�vhodom�v�
reštanjski rov

JEVŠA – Senovska Krajevna organizacija Zveze borcev za 
vrednote NOB Senovo je 2. julija na Jevši na Bohorju prip-
ravili tradicionalno spominska slovesnost, na kateri so se 
udeleženci poklonili 23 mladim borcem Kozjanskega bata-
ljona, ki so padli pod streli okupatorja v marcu 1944.

Na slovesnosti je spomin na 
tragične dogodke med 2. sve
tovno vojno v bohorskem za
selku Jevša obudil slavnostni 
govornik Ernest Breznikar: 
»Dva dni pred partizanskim 
prihodom na Jevšo, 19. mar
ca 1944, se je nad Sloveni
jo bila velika letalska bitka 
med zavezniškimi in nem
škimi bojnimi letali. Bitka za 
moč, bitka za prevlado. Eno 
izmed letal je strmoglavilo 
na Senovem, drugo v Zajese
lah pod Bohorjem. Partizani 
so priskočili na pomoč zave

zniškim ranjencem, v zameno pa pridobili vojaški material, med 
njim tudi poškodovano strojnico z letala, katere demontaža in 
popravilo jim je vzelo cel dan in noč. Žal je bilo to usodno za prek 
20 mladih življenj.« Bataljon Kozjanskega odreda, nastanjen pri 
tamkajšnjima kmetoma Šušteršič, ki sta večkrat nudila partiza
nom na tem območju zatočišče in oskrbo, je bil, kot je v nada
ljevanju povedal Breznikar, zaradi izdaje obkoljen. V spopadu v 
zgodnjih jutranjih urah 23. marca 1944 je pod sovražnikovim og
njem ugasnilo 23 življenj mladih deklet in fantov, najstarejši med 
njimi je štel komaj 26 let, ob tem je bilo ranjenih še osem parti
zanov, štiri pa je okupator zajel. Padle in kasneje ustreljene bor
ce Kozjanskega bataljona so morali v naslednjem dnevu okoliš
ki kmetje z lojtrskimi vozovi odpeljati na Reštanj in jih odvreči v 
močvirske jame pod gradom. V zaključku govora je slavnostni go
vornik opozoril, da je vsaka žrtev zaradi vojne nepotrebna in pre
več, »zato nismo in ne bomo dopustili, da se zgodovina ponovi.«
Ob glasbenem programu, ki sta ga izvedli Pihalni orkester Seno
vo in Mešani pevski zbor Društva upokojencev Senovo ter reci
tacijah pesmi Karla Destovnika Kajuha, ki so jih izvedli člani DKD 
Svoboda Senovo, je predsednik ZB NOB Krško Anton Petrovič 
podelil 20 priznanj ZB NOB Krško ter v imenu ZB NOB Sloveni
je osem bronastih in eno srebrno plaketo borčevskega združe
nja. Bronasto plaketo krovne slovenske borčevske zveze je pre
jelo sedem članic in članov KO ZB Brestanica, in sicer Marinka 
Vaš Brence, Jožica Hictaler, Rudi Kadivnik, Ljudmila Kosar, 
Slavko Levak, Mirt Marija, Nada Ševerdija ter članica KO ZB 
Senovo Katarina Harapin, srebrno plaketo ZB NOB Slovenije 
pa dolgoletni vodja praporščakov Anton Gnus za požrtvovalno 
delo in prispevek k razvoju organizacije.
 B. Mavsar 

Poklon padlim partizanom

Predsednik ZB NOB Krško Anton 
Petrovič�in�s�srebrno�plaketo�ZB�
NOB Slovenije nagrajeni Anton 
Gnus
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V krajevni skupnosti, v kateri 
se povečuje število prebivalk 
in prebivalcev, je urejena ce
stna infrastruktura dobrodo
šla pridobitev in prav na dan 
praznika sta bila namenu pre
dana dva cestna odseka – na 
novo urejen odsek javne poti 
Poklek–Tomažev hrib–Priklan
ce ter prestavljen in obnovljen 
odsek lokalne ceste Poklek–
Blanca. V okviru participa
tivnega proračuna so bile ob
novljene sanitarije v Kulturni 
dvorani Blanca ter vgrajen 
projektor v dvorani ter v učil
nici tamkajšnje osnovne šole. 
Predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Blanca Marjan Lo-
čičnik je v svojem govoru iz
postavil še podpis pogodbe 
za dogradnjo OŠ Blanca. »Vse 
omenjene pridobitve izboljšu

Ker se število otrok povečuje, bodo dogradili šolo in vrtec
BLANCA – 10. junija so krajanke in krajani obeležili praznik KS Blanca z uradno predajo namenu dveh na novo urejenih cestnih odsekov, pričela pa se je tudi do-
gradnja osnovne šole, v kateri ima svoje prostore tudi vrtec. Osrednja prireditev s kulturnim programom je potekala pred gasilskim domom PGD Poklek.   

jejo varnost udeleženk in ude
ležencev v cestnem prome
tu ter pogoje bivanja in dela,« 
je poudaril ter nadaljeval, da 
lahko samo dobro sodelova
nje   prinese želene rezultate. 

Najprej dogradnja šole,  
nato nadvoz

»Praznik je priložnost za pre
gled dela, je priložnost za dru
ženje, za pogovor, za povezo
vanje. Danes je pomemben 
dan, tak dan v letu mora biti. 
Na tak dan se seznanimo z do
gajanjem v krajevni skupnos
ti in česa si želimo v prihod
nje. Vedno so potrebe in želje, 
ki vodijo k zadovoljstvu biva
nja,« je omenil župan Srečko 
Ocvirk ter spomnil na večlet
no potrebo po razširitvi osnov

ne šole na Blanci. »Spominjam 
se časov, ko je imela šola ne
kaj manj kot sto otrok, danes 
jih ima več kot dvesto v vrt
cu in v šoli, česar sem zelo ve

sel. Življenje na podeželju se 
spreminja, postaja podobno 
mestnemu, a bivanje v narav
nem okolju ima nekaj pred
nosti, ki naj prinašajo še večje 

zadovoljstvo, čemur lahko sle
dimo s skrbno pripravljenimi 
projekti. Ne gre za hipne ure
ditve, temveč za projekte, na 
katere se pravilom pripravlja
mo več let, da zagotovimo fi
nančna sredstva, uredimo do
kumentacijo in uresničimo 

načrtovano. Tako je tudi z na
črtovanim nadvozom čez že
lezniško progo, ki se priprav
lja v sodelovanju z državo za 
prihodnja leta. Tako bo tudi s 
protihrupnimi ograjami in še z 
marsikatero drugo ureditvijo, 
a najbolj pomembno je, da oh
ranimo sodelovanje,« je nizal 
misli župan, ki si želi tvornega 
sodelovanja tudi v prihodnje.

Kulturni program so soobli
kovali KD Godba Blanški vi
nogradniki, Osnovna šola 
Blanca, Ljudske pevke Blanca 
KUD France Prešeren Blanca 
in igralska skupina KUD Pok
lek. Osrednji slovesnosti je sle
dil še družabni del ob zvokih 
ansambla Plamenci.

  Smilja Radi

V�kulturnem�programu�so�sodelovali�tudi�učenke�in�učenci�
OŠ�Blanca,�kjer�se�je�v�juniju�začela�dogradnja�šolske�stavbe.

Odprtje�dveh�cestnih�odsekov�
(foto:�Občina�Sevnica)

Župan Tomaž Režun in direktorica občinske uprave mag. Marjet-
ka Lipec sta s sodelavkami 8. junija sprejela članice Kluba mažorete 
RAP Radeče s predsednico Anjo Gospodarič na čelu. Po uvodnem 
županovem pozdravu in čestitki so bili predstavljeni rezultati zad-
njega – 8. odprtega državnega prvenstva Mažoretne zveze Sloveni-
je, ki se je odvijalo v Brežicah 21. in 22. maja letos. Med odmevnej-
šimi rezultati so bili:
• 5. mesto skupine kadet;
• odlično 2. mesto je osvojila skupina junior;
• v kategoriji par junior sta Eva Davidovič Meh in Manca Matjašec 

osvojili srebrno medaljo;
• Zala in Tanja Zupan sta v kategoriji par senior osvojili odlično 2. 

mesto; 
• v kategoriji solo senior je v Brežicah zmagovalka postala Zala Zu-

pan;
• prvo mesto in pokal absolutnih zmagovalk je osvojila skupina XXL;
• odlične rezultate pa so dosegle tudi najmlajše, cici mažorete v ka-

tegoriji »prvi korak«. 

V Brežicah se je odvijalo tudi 3. tekmovanje slovenskih godb in ma-
žoretnih skupin v korakanju, v okviru katerega so radeške mažo-
rete in Godba Lukovica osvojili zlato plaketo v kategoriji protokol. 
Poleg marljivih mažoret k odličnim rezultatom z bogatimi izkušnja-

Župan obiskal MoPZ Papirničar Jagnjenica
Moški pevski zbor Papirničar Jagnjenica je v letu 2020 praznoval 
50. obletnico delovanja. Žal so epidemija in posledice le-te pre-
prečile načrtovani jubilejni koncert in praznovanje, kot so si ga v 
zboru želeli.

Ob takratni čestitki je župan predsedniku Ivanu Gorenjcu in njego-
vim zborovskim kolegom obljubil sprejem takoj, ko bodo razmere 
to dopuščale. Žal je minilo kar nekaj časa, a vendarle se delovanje 
zbora zdaj postavlja na stare tire, vaje potekajo in za zaključno vajo 
konec junija so se dogovorili za srečanje z županom. V stari šoli na 
Jagnjenici, kjer ima zbor svoje prostore, so se zbrali pevci s predse-
dnikom društva in zborovodkinjo Rosano Jakšič. Župan Tomaž Re-
žun in direktorica občinske uprave mag. Marjetka Lipec sta se jim 
pridružila v večnamenskem prostoru, kjer je že odmevala slovenska 
pesem. Predsednik jima je v uvodnem pozdravu zaželel dobrodošli-
co in izrazil zadovoljstvo, da zbor po res dolgem premoru lahko de-
luje brez omejitev. Posebej je poudaril, da so v zboru izjemno veseli 
vsakega novega člana, ki se jim pridruži, saj bodo le tako lahko na-
daljevali tradicijo zborovskega petja na Jagnjenici. Župan jim je še 
enkrat čestital za zdaj že več kot petdeset let delovanja in jim zaželel 
uspešno ustvarjanje tudi v prihodnje ter jih povabil na čim več do-
godkov, ki se zvrstijo v občini. Vendarle je poleg šolskih pevskih zbo-
rov to v občini še edini delujoči zbor, za katerega je prav, da se ohra-
nja in s strani občine ima društvo, tako kot druga, vedno podporo. 
Seveda v takšni sredini, v prijetni družbi s pevskim zborom, ne gre 
brez ubranega petja, ki so ga bili prisotni deležni skozi celotno sre-
čanje. Ob pogostitvi in prijetnem petju je minilo srečanje s pevci, ki 
si želijo, da bi kmalu lahko ponovno pripravili tradicionalne koncer-
te in svoje veselje delili s publiko v polni dvorani. 

Sprejem pri županu – športna plezalka Liza 
Novak in naravoslovec Nino Kolander

Proslava na Brunku

Prvi dan junija je župan Radeč Tomaž Režun s sodelavkami spre-
jel dva mlada Radečana: Lizo Novak, uspešno športno plezalko, in 
Nina Kolandra, uspešnega dijaka na področju matematike, fizike, 
skratka, naravoslovnih ved. 

Liza Novak se je v lanskem letu 
kot članica slovenske mladin-
ske reprezentance v športnem 
plezanju udeležila mladinske-
ga svetovnega prvenstva v ru-
skem Voronežu, kjer je do-
segla 3. mesto v kategoriji 
težavnost in 3. mesto v kombi-
naciji, ter mladinskega evrop-
skega prvenstva, kjer je do-
segla 2. mesto v težavnosti, 5. 
mesto v balvanih in 1. mesto v 
kombinaciji. Liza trenira pri Športno plezalnem odseku Celje Mati-
ca, njena trenerja sta Albin Simonič in Jan Strmole. Obiskuje I. gi-
mnazijo v Celju in je odlična dijakinja, ravno tako kot drugi županov 
gost, Nino Kolander. Februarja je Nino na državnem tekmovanju iz 
naravoslovja osvojil srebrno priznanje. Prav tako je srebrno prizna-
nje osvojil na državnem tekmovanju iz fizike za Stefanova priznanja. 
Konec aprila je na državnem tekmovanju iz matematike potrdil lan-
skoletni uspeh in ponovno postal državni prvak. Nino je sodeloval 
tudi na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plake-
te, na katerega se je uvrstilo 370 dijakov iz vseh štirih letnikov sre-
dnjih šol, in osvojil srebrno plaketo.
Župan je obema izrekel iskrene čestitke za vse dosežke, vsakemu na 
svojem področju, in jima zaželel obilo uspehov na tekmovanjih in v 
nadaljevanju šolanja. Ker se bližajo počitnice, jima je svetoval, naj 
si privoščita tudi par sproščenih dopustniških dni brez obveznosti. 

Krajevna organizacija Zveze 
združenj borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja 
Laško – Radeče je v sodelo-
vanju z Občino Radeče v so-
botnem dopoldnevu, 2. julija, 
organizirala proslavo ob spo-
minski plošči pri Skoporčevih 
na Brunku. Tradicionalno se 
proslave udeležijo tudi prapor-
ščaki, ki so ob zvokih koračnice 
pred začetkom prikorakali na 
prizorišče. S himno se je nato pričela slovesnost, ki jo je pripravila 
in povezovala Katja Čeč, ki je po uvodnem nagovoru besedo preda-
la podpredsedniku KO ZZB NOB Radeče Francu Zorcu. Podpredse-
dnik je pozdravil vse prisotne in se, tudi v imenu odsotnega pred-
sednika Blaža Kravogla, vsem zahvalil za sodelovanje in udeležbo 
na slovesnosti. V nadaljevanju je delegacija položila venec in prižga-
la sveče pri spominski plošči, z minuto molka so se prisotni spom-
nili vseh preminulih za našo svobodo, sledil je govor slavnostnega 
govornika, župana Tomaža Režuna. V govoru je župan poudaril, da 
bi se brez pogumnih dejanj takratnih borcev in tudi bork zgodovi-
na našega kraja lahko odvila bistveno drugače. Pozval je, da mora-
mo biti ponosni na naše prednike, na naše domače in na vse tiste, 
ki navkljub vsem vojnim vihram niso pustili, da gre življenje mimo 
njih, temveč so suvereno in z neomajno odločnostjo vzeli usodo v 
svoje roke, zatorej naj njihova žrtev in takratna odločitev, da se bo-
rijo za tisto, kar je njihovo, nikdar ne utone v pozabo.
V kulturnem programu so sodelovale učenke OŠ Marjana Nemca 
Radeče z recitacijami pesmi Karla Destovnika - Kajuha, Simona Jen-
ka in Cirila Zlobca, ter znani radeški gledališčnik Franci Gros, ki je 
predstavil manj znano poezijo, zbrano v dveh knjižicah, izdanih leta 
1944 pod naslovom Pesmi naših borcev. Ob zaključku je sledilo še 
prijetno druženje v osvežujoči senci ob domačiji. 

Sprejem članic Kluba mažorete RAP Radeče mi in znanjem zagotovo doprinesejo tudi mažorete, ki svojo ljube-
zen do plesa in znanje prenašajo na mlajše v vlogi trenerk. S skro-
mno pozornostjo se je župan zahvalil in čestital tudi trenerkam in 
predsednici Kluba mažorete RAP Radeče. 
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Z dnevom Ajdovske jame so 
v Zavodu Svibna obeležili več 
dogodkov. Poleg že omenjene 
30letnice razglasitve za ar
heološko območje je bil dan 
namenjen tudi predstavitvi 
projekta Ajdovske zgodbe iz 
Posavja, ki je sofinanciran iz 
Evropskega kmetijskega skla
da za razvoj podeželja preko 
javnega poziva LAS Posavje 
(partnerji v projektu: Zavod 
Svibna, Mestna občina Krško, 
Posavski muzej Brežice, Javni 
zavod KŠTM Sevnica, Javni za
vod KTRC Radeče in Hotel Aj
dovec iz Sevnice) z namenom 
prepoznavnosti in povezova
nja vsebin, ajdovskih lokacij 
na našem območju: Ajdovska 
jama pri Nemški vasi, Ajdovski 
gradec nad Vranjem, t. im. Aj
dov grob na Magolniku nad 
Svibnem, Ajdovska jama v Si
lovcu pri Sromljah) ter doda
nih arheoloških najdb iz ob
dobja neolitika: ajdovske peči, 
ajdovska deklica, ajdovski ka
men, Levakova jama v Dolu pri 
Podbočju idr. 

Ajdi so bili po ljudskem izro
čilu velikani (beseda ajd izha
ja iz stare nemške besede hei-
de, kar pomeni pogan), gre pa 
za ljudstvo, ki se je je naselilo 
na naša območja že v obdob
ju mlajše kamene in bakre
ne dobe, po novih dognanjih 
pa že v času starejše kame
ne dobe. »Gre za vmesno fazo 
programa in produkta, ki ga 
razvijamo v projektu in pri
kazujemo življenje v kameni 
dobi, ki je vezana na obdobje 
številčnejših najdb v Ajdovski 
jami,« je povedala direktori
ca Zavoda Svibna Bernardka 
Zorko. Z namenom predstavi
tve obiskovalcem so v sodelo

Ajdovsko jamo ponuditi turistom
BREZOVSKA GORA – V Zavodu Svibna iz Brezovske Gore so 18. junija na jasi 
pred Ajdovsko jamo obeležili dan Ajdovske jame. Ajdovsko jamo pri Nem-
ški vasi so 18. in 22. junija pred 30 leti tedanji zbori Skupščine občine Krško 
razglasili za arheološko območje, za kulturni in zgodovinski spomenik.

vanju z Zavodom Stik za preu
čevanje povezovalnih področij 
preteklosti in sedanjosti iz Lju
bljane pripravili za obiskoval
ce več postaj, na katerih si je 
bilo mogoče ogledati prikaz in 
se tudi preizkusiti v prižigu og
nja, prazgodovinskem lončar
stvu, kulinariki, lovu, predenju, 
obdelavi kamna za orodje in 
orožje, streljanju s puščicami, 
metalurgiji ipd. »Zdelo se nam 
je prav, da ponovno obudimo 
dognana dejstva in zgodbe gle
de na to, da so v vmesnem ob
dobju zaradi nerešenih razme
rij z državo vsebine in obiski 
jame zastali, sedaj pa v okvi
ru projekta vsebine na novo 
razvijamo tudi izven jame, da 
malo presežemo tudi ta čas, 
ko je jama zaradi varstva ne
topirjev zaprta. Iz vseh teh vse
bin nastaja tudi integralni tu
ristični produkt, vzpostavljena 
bo ajdovska transverzala po 
različnih lokacijah ajdovskih 
najdb in izdana monografija, 
katere avtorica bo arheologi
nja Milena Horvat, ki že 30 
let spremlja raziskave v jami.« 

Kot je slednja povedala za naš 
časopis, so v zadnjih letih iz
vedene analize keramičnega 
gradiva in najdenih kostnih 
ostankov v jami med drugim 
pokazale, da je bilo območje 
poseljeno že med 44. in 30. st. 
pr. n. št., torej še v zgodnejšem 
obdobju, kot je bilo ocenjeno 
pred tem. Prireditve pa se je 
udeležil tudi Slavko Šribar, 
ki si je v vlogi direktorja teda
nje Delavske univerze Krško 
(danes LU Krško) in kot pod
predsednik Skupščine občine 
prizadeval za zaščito tega ar
heološkega območja in spod
budil tudi prve akcije urejanja 
dostopa do jame in njeno elek
trifikacijo.

Hkrati je dan Ajdovske jame 
sovpadal z začetkom kresne
ga časa, ki je ajdovski praznik, 
hkrati pa so z dnevom Ajdo
vske jame in 30letnico raz
glasitve za kulturni in zgodo
vinski spomenik obeležili tudi 
Evropske dneve arheologije, ki 
so se zvrstili med 17. in 19. ju
nijem. Bojana Mavsar

Na�dnevu�Ajdovske�jame�so�obiskovalci�po�več�organiziranih�
točkah�spoznavali�način�življenja�prvih�naseljencev�na�tem�
območju.
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Kot je zbranim sokrajankam 
in sokrajanom v kulturnem 
domu v uvodu dejal povezo
valec slovesnosti v počastitev 
tako državnega kot krajevne
ga praznika Aleš Češnjevar, 
je bilo treba za dosego neod
visnosti vložiti veliko prizade
vanj in izkazati slogo državlja
nov, tako trud kot sloga med 
ljudmi pa sta pomembna de
javnika tudi za razvoj bival
nega okolja: »Ob pogledu na 
kraje naše krajevne skupno sti 
vsakdo opazi, da so tu doma 
složni in delovni ljudje, ki s 
svojim doprinosom skupnosti 
ustvarjajo boljši in lepši jutri.«  

Največ vlaganj  
v infrastrukturo in objekte

A ne zgolj prihodnosti, tem
več tudi lepšo sedanjost, je v 
nadaljevanju povedala pred
sednica sveta KS Veliki Trn 
Ana Srpčič, ki je v svojem na
govoru v prvi vrsti izrazila za
dovoljstvo, da se je epidemija 
umirila, kar je omogočilo po
novna srečevanja krajanov pa 
tudi tvornejše delovanje sveta 
KS Veliki Trn: » V tem mandat
nem obdobju smo se svetniki 
krajevne skupnosti res trudi
li, da bi našim krajanom izbolj
šali bivanjske razmere. Mestna 
občina Krško nam okvirno na 
letnem nivoju nameni malo 
več kot 71.000 € za poslova
nje naše KS in v prvih treh le
tih tega mandata smo kar ve
lik delež sredstev – 128.000 € 
– namenili preplastitvam kraj
ših odsekov po naših vaseh. 
Naša krajevna skupnost je ge
ografsko razgibana, do manj
ših naselij in zaselkov vodi kar 
22 km krajevnih cest. Vse te 
je treba vzdrževati in primer

Praznik složnih in delovnih ljudi
VELIKI TRN – 25. junija 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna dr-
žava, so Svetoduhčani, kot si še vedno pravijo krajani Velikega Trna po izvor-
nem imenu kraja Sveti Duh, v središču naselja posadili lipo v znak slovenstva in 
praznični dan prevzeli tudi za svoj krajevni praznik. 

no pri praviti, da so te varne in 
prevozne za naše krajane. Le
tos je vlaganjem v cestno infra
strukturo namenjenih še do
datnih 25.000 €. Vse te ceste 
je treba letno vzdrževati z ob
cestno košnjo in četudi ni ve
liko snega, jih je treba posipa
vati proti poledici. Poleti nas 
večkrat presenetijo tudi ne
urja, ki po naših krajih povzro
čijo kar veliko škode, odnaša
jo gramoz in sprožajo plazove 
in podornine po poteh. V so
delovanju z Mestno občino in 
krajevnim prispevkom smo 
letos polepšali našo kulturno 
dvorano. Prekrita sta bila oba 
nadstreška dvorane, ki je bila 
tudi prebeljena, zamenjana 
razsvetljava, nadgrajena elek
trična napeljava, sanitarni pro
stori v predprostoru dvorane 
so s celovito prenovo posta
li dostopni tudi za invalide.« 
Po besedah predsednice Srp
čič je KS vložila sredstva med 
drugim še v zamenjavo odr
skih zaves in ureditev kuhinje 
v predprostoru dvorane z vse
mi pripadajočimi gospodinj
skimi aparati, kar bo olajšalo 
prizadevnim in zelo aktivnim 
članicam in članom tamkaj
šnjih društev za ohranitev po
deželja in vinogradnikov pogo
stitve ob različnih prireditvah 
in druženjih. S sredstvi iz kra
jevne blagajne krijejo tudi  te
koče stroške in vzdrževanje 
stavb, ki jih imajo v upravlja
nju: objekt Našo hišo 470, kra
jevni kulturni dom in športne 
površine ter urejanje okoli
ce objektov. »A tisto najpo
membnejše, kar premoremo 
in s čimer razpolagamo, se ne 
da ovrednotiti v tisočih evrih! 
To pa so povezanost, solidar
nost med krajani in delavnost, 
ki nas žene naprej. Pa ven
dar, po naših vaseh je še veli
ko oseb, ki so bodisi ostarele 
bodisi osamljene ali onemog
le. Bodimo še naprej čuječi, po
skrbimo, da nihče ne bo sam, 
dobronamerni v svojih bese
dah in dejanjih. Če bomo ob
držali to, bo tudi vse ostalo šlo 
in prišlo,« je še dejala med dru
gim Ana Srpčič.

Zlati znak Francu Lekšetu

V nadaljevanju krajevne slo
vesnosti je Srpčič podelila 
priznanja posameznikom, in 

sicer tri bronaste znake, dva 
srebrna ter zlati znak KS Veli
ki Trn. Bronasti znak so preje
li: Irena Janc ter Irena Žaren 
za razvoj in širitev delovanja 
Društva za ohranitev podeže
lja Veliki Trn ter za njuno sa
moiniciativno in inovativno 
delo v društvu ter Marjana 
in Janez Pirc za večletno ak
tivno delovanje v navedenem 
društvu; srebrna znaka KS sta 
prejela Marija Pirc in postu
humno njen soprog Zdravko 
Pirc za izredno požrtvoval
no delo, predanost in delova
nje v KS Veliki Trn in izven nje 
ter Janko Gabrič za večletno 
delovanje na področju kultu

re. Najvišje krajevno prizna
nje – zlati znak KS – je šlo v 
roke Franca Lekšeta za nje
gov prispevek pri razvoju KS 
Veliki Trn, katere svete KS je 
vodil skoraj osem mandatnih 
obdobij ali 31 let, to je od leta 
1987 do leta 2018. Lekše si za 
razvoj območij krajevne skup
nosti prizadeva več kot dve de
setletji tudi v funkciji člana 
Občinskega sveta Mestne ob
čine Krško.

Prejemnikom krajevnih pri
znanj kakor tudi vodstvu KS 
za požrtvovalno delo je če
stitke namenil tudi podžupan 
Mestne občine Krško Vlado 
Grahovac, sicer pa so krajevno 
slovesnost  s pesmimi prep
letli gostujoči primorski Moš
ki pevski zbor Društva upo
kojencev Bertoki  Prade pod 
vodstvom zborovodje Jari-
ja Jarca, dolenjevaška ženska 
vokalna zasedba Prepelice 
pod taktirko Mire Drnač ter 
s solo nastopom članica vo
kalne skupine in domačinka 
Irena Janc ob harmonikarski 
spremljavi Mire Drnač. 

 Bojana Mavsar

Krajevni�nagrajenci�s�predsednico�KS�in�podžupanom�(z�leve):�
Ana�Srpčič,�Franc�Lekše,�Janko�Gabrič,�Marija�Pirc,�Irena�Janc,�
Irena�Žaren,�Marjana�in�Janez�Pirc�in�Vlado�Grahovac

Franc�Lekše
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PROIZVODNJA – JUNIJ 2022

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
[mg/m3]

NOx  
[mg/m3]

CO  
[mg/m3]

celotni prah
[mg/m3]

izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr.

PB 5* ZP 0 - 110 - 27 - 5,7 -

PB 6 ZP 0 - 43 50 7 100 0,7 -

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[ura]

Število zagonov
[/]

PB5 in PB6 1.414.896 32 12

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
* - za obratovanje pod 500 ur letno ni predpisanih mejnih vrednosti.

VRBINA – Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) je 21. 
junij organiziralo redno volilno skupščino društva, ki je poteka
la v prostorih poslovne zgradbe GEN energije v Vrbini. Izvolit

vi delovnega predsedstva skup
ščine, ki ji je predsedoval častni 
član DJS dr. Andrej Stritar, so 
najprej sledila poročila o opra
vljenem delu v preteklem letu. 
Delo društva sta udeležencem 
predstavila predsednica sek
cije mladih Tanja Goričanec 
in predsednik dr. Tomaž Ža-
gar, dr. Marko Čepin je podal 
tudi poročilo nadzornega od
bora društva nad finančnim in 
materialnim poslovanjem. Čla
ne in udeležence skupščine je 
v prvem delu nagovoril tudi dr. 

Leon Cizelj, predsednik evropskega jedrskega združenja.
Sledil je volilni del skupščine. Nov štiriletni mandat so člani s 
soglasno podporo vnovič zaupali dr. Tomažu Žagarju. Po poteku 
mandata dveh članov v enaki sestavi ostaja tudi nadzorni odbor. 
Njegov predsednik je prof. dr. Marko Čepin, člani pa doc. dr. Ivo 
Kljenak, Darinka Kordelc in Melita Lenošek Kavčič. Mandat je 
letos potekel tudi trem članom upravnega odbora. Odboru se je 
pridružil nov član dr. Janez Kokalj, člani pa ostajajo izr. prof. dr. 
Igor Lengar, Stanko Manojlovič, Mojca Planinc, Vesna Slapar 
Borišek in Matjaž Žvar. Delo sekretarja opravlja Igor Franko.
Pred skupščino je društvo za člane organiziralo ogled NEK, kjer 
so jim predstavili novosti, uvedene s tehnološko nadgradnjo. 
Ogledali so si operativno podporni center, projekt utrjene zgrad
be in potek gradnje zgradbe za suho skladiščenje izrabljenega 
goriva.  P. P./vir: DJS

Žagar še naprej na čelu DJS

Dr.�Tomaž�Žagar�(foto:�P.�P.)

Evropski poslanci so 6. julija glasovali proti resoluciji za uve
ljavitev že dopolnjenega akta o taksonomiji, s čimer so podprli 
opredelitev jedrske energije kot prehodne zelene dejavnosti, ki 
bo olajšala zeleni prehod. Resolucijo, ki je predlagala zavrnitev 
delegiranega akta Evropske komisije, je podprlo 278 poslank in 
poslancev, 328 jih je bilo proti, 33 pa se jih je vzdržalo. »Jedrska 
energija predstavlja hrbtenico nizkoogljičnega elektroenerget
skega razvoja Evrope in Slovenije. Odločitev Evropskega parla
menta, da jedrsko energijo na podlagi znanstvenih ugotovitev 
uvrsti v taksonomijo, bo jedrskim razvojnim projektom omogo
čala predvsem dostop do cenejših virov financiranja, s čimer bo 
jedrska energija postala še bolj privlačna za vlagatelje. To je po
memben dejavnik, da bodo države članice EU zagotavljale dovolj 
elektrike v vsakem trenutku po vsem dostopnih cenah ter tako 
vsem državljanom omogočale kakovostno življenje, gospodar
stvu pa sprejemljive stroške, ki so predpogoj konkurenčnosti,« 
so ob tem zapisali na spletni strani GEN energije.
  P. P.

Jedrska energija v taksonomijo

Kot je bilo poudarjeno že pred 
nekaj tedni na novinarski kon
ferenci AJPES Krško, je tudi 
Darko Gorišek ponovil, da so 
posavske gospodarske druž
be lani ustvarile za 5,7 milijard 
evrov prihodkov, kar je bilo 
približno 1,7 milijarde evrov 
več kot leto prej. Rast prihod
kov je bila močna tako na do
mačem kot na tujem trgu – 
prihodki na domačem trgu so 
zrasli na okroglo za 265 mili
jonov evrov, prihodki na tujem 
pa na okroglo za 1,3 milijar
de evrov. »Odločilna za gospo
darsko rast je bila rast dodane 
vrednosti. V družbah je znašala 
748 milijonov evrov, kar je bilo 
za skoraj 17 odstotkov več kot 
predlani,« je poudaril in nada
ljeval: »Skoraj ni bilo panoge, 
ki ne bi prispevala k tej rasti, 
je pa seveda ključna energeti
ka, ki ustvarja dobrih 60 % pri
hodkov regije. S stališča števila 
zaposlenih bi omenil predelo
valne dejavnosti, kamor sodi
jo kovinska, elektro, papirna in 
lesna industrija.« Ob veliki ras
ti dodane vrednosti in razme
roma skromnem zaposlovanju 
lani – merjeno po številu delov
nih ur je lani zaposlenost zrasla 
za približno za 2,5 % – se je pro
duktivnost dela močno poveča
la in je znašala 61.480 evrov na 
zaposlenega, kar je bilo približ
no 14 odstotkov več kot predla
ni. Družbe so tako lani ustvarile 
na okroglo 174 milijonov evrov 
neto dobička, kar je nov rekord 
na ravni regije. Izpostavil je še 
nizko zadolženost, ki se je zni
žala na najnižjo vrednost doslej 
(na 0,4kratnik v primerjavi z 
EBITDA), kar pomeni, da lah
ko posavske družbe vse kredi
te odplačajo v pol leta. Kot je 
še dodal, ne smemo zanema
riti niti posavskih samostoj
nih podjetnikov, ki so skupaj 
ustvarili za približno 72 mili
jonov evrov dodane vrednos
ti, pa tudi posavskih zadrug, ki 
so lani skupaj ustvarile za prib
ližno 5 milijonov evrov dodane 
vrednosti.

Ocene in napovedi 
optimistične

Posavska podjetja tudi trenut
no oz. v prvem letošnjem polle
tju poslujejo razmeroma dob
ro. Trendi so ugodni tudi za 
letošnjo jesen, nekaj dvomov je 
le za zadnjo četrtino leta. »Ka
zalnik gospodarske klime je še 
vedno nad dolgoletnim pov
prečjem, kar pomeni, da je od 
dolgoletnega povprečja večja 
tudi tekoča rast,« pravi Gori
šek. Po oceni GZS bodo prihod
ki posavskega gospodarstva le
tos znašali 6,9 milijarde evrov, 
dodana vrednost 883 milijo
nov evrov, neto čisti dobiček 
pa 235 milijonov evrov, število 
zaposlenih bo preseglo 12.500, 
njihova povprečna bruto pla

GZS napoveduje nove rekorde,
brezposelnost najnižja po 2008
POSAVJE – Direktor GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško Darko Gorišek in vodja – direktorica sev-
niške območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Polona Mirt sta konec junija na novinarski konferenci 
predstavila podrobno analizo poslovanja posavskega gospodarstva v letu 2021 z napovedjo in oceno za leti 
2022 in 2023 ter trende upadanja brezposelnosti in napovedi za 2. polovico leta 2022.

ča pa 2.100 evrov. Še boljše so 
napovedi za leto 2023: sko
raj 9 milijard prihodkov, mili
jarda dodane vrednosti, blizu 
300 milijonov neto čistega do
bička in skoraj 13 tisoč zapo
slenih s povprečno bruto pla
čo skoraj 2.300 evrov. »V teh 
ocenah nista vključeni podjetji 
TPV AUTOMOTIVE in Narayan, 
ki sta letos prestavila svoja se
deža v našo regijo. Regijo bosta 
tako okrepili za 775 delovnih 
mest, 120 milijonov evrov pri
hodkov in 108 milijonov evrov 
izvoza, 35 milijonov evrov do
dane vrednosti in 3,5 milijona 
evrov neto čistega dobička,« je 
poudaril Gorišek.

Posavska brezposelnost 
najnižja po letu 2008

Ugodni trendi upadanja brez
poselnosti na trgu dela na ob
močju upravnih enot Brežice, 
Krško in Sevnica (ki jih pokriva 
Območna služba ZZZS Sevnica) 
iz preteklega leta se nadaljuje
jo tudi v letošnjem letu, je po
vedala Polona Mirt. Ob koncu 
maja je bilo tako pri njih regi
striranih 2.497 brezposelnih 
oseb oz. 4,1% manj kot aprila 
in 22,1 % manj kot maja  pre
teklo leto (v Sloveniji je bilo 
55.854 brezposelnih, kar je 

3,8 % manj kot aprila in 25,7 % 
manj kot maja 2021). »V tem 
trenutku je stopnja registrira
ne brezposelnosti na našem 
območju (7,5 %, v Sloveniji 
5,9 %, op. a.) najnižja po letu 
2008, odkar jo izračunavamo 
po tej metodologiji,« je pouda
rila. Povpraševanje po delavcih 
v letošnjih petih mesecih je gle
de na enako obdobje 2021 po
raslo kar za 37,2 % in povečalo 
odliv iz evidence brezposelnih 
oseb. Opozorila je na neugo
dno strukturo brezposelnih 
oseb na območju Posavja, saj 
jo zaznamuje nadpovprečen 
delež invalidov (v OS 25,8 %, v 
RS 17,4 %), starejših (42,9 % 
brezposelnih starih 50 let in 
več, v RS 40,1 %), iskalcev prve 
zaposlitve (v OS 17,1 %, v RS 
14,8 %), oseb brez izobrazbe 
oz. z osnovnošolsko izobrazbo 
(v OS 39,1 %, v RS 31,6 %) in 
dolgotrajno brezposelnih (v OS 
63,5 %, v RS 55,5 %). Meni, da 
je kar 80 % vpisanih v njihove 
evidence težje zaposljivih, tis
ti, ki so zaposljivi, pa se tekoče 
zaposlujejo.

Do konca leta več kot 1000 
zaposlitev

Delodajalci so na OS Sevnica v 
prvih petih mesecih letošnje

ga leta sporočili 2.590 prostih 
delovnih mest (v OS 37,2 % 
več kot v istem obdobju lani, 
v RS 36,8 % več), v drugi po
lovici leta 2022 pa napovedu
jejo 2,5odstotno rast števila 
zaposlenih in okoli 1.160 zapo
slitev (na ravni RS 3,2 % rast 
in 42.900 zaposlitev). »Med 
poklici, ki jih bodo delodajal
ci v prihodnjih šestih mesecih 
najpogosteje iskali, je omeni
ti zlasti voznike težkih tovor
njakov in vlačilcev, kovinarje, 
strojne mehanike, čistilce, ku
hinjske pomočnike, orodjar
je, varilce, upravljavce strojev 
in naprav v predelovalnih de
javnostih, delavce za preprosta 
dela, tehnike za elektrotehniko, 
prodajalce in predmetne uči
telje v osnovni šoli,« je naštela 
Polona Mirt. Ob tem je več kot 
polovica delodajalcev (58 %) 
navedla, da se je v preteklem 
šestmesečnem obdobju soo
čala s pomanjkanjem ustreznih 
kandidatov za zaposlitev, 65 % 
jih pričakuje, da bodo v prihod
nje težave z iskanjem kadra še 
pogostejše. Med ključnimi raz
logi za težave pri pridobivanju 
kadra delodajalci v 70 % nava
jajo, da iskanega kadra sploh 
ni oz. da gre za na trgu dela iz
razito primanjkuje. 11 % delo
dajalcev meni, da so kandidati 
neustrezni (neustrezne delov
ne izkušnje, poklicno specifič
ne kompetence in znanja, ne
ustrezna izobrazba, neznanje 
določenih tujih jezikov in po
manjkanje digitalnih znanj), 
16 % delodajalcev pa ocenjuje, 
da so razlogi težav pri iskanju 
kadra v njihovih delovnih po
gojih (večizmensko delo, delo 
ob praznikih, vikendih, nizke 
plače, težje fizično delo …), ki 
odvračajo kandidate od prijav 
na prosta delovna mesta. 
� Peter�Pavlovič

Polona Mirt in Darko Gorišek
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GLOBOČICE – Na prvi julij-
ski dan je podjetje Zidarstvo 
in fasaderstvo Mihael Tom-
še s.p. iz Globočic pripra-
vilo dobrodelno zabavno 
prireditev ob 25-letnici de-
lovanja podjetja, na kateri 
so namesto vseh daril zbrali 
več kot 7600 evrov za petle-
tno deklico Alino Krajnčič iz 
Globokega, ki ima cerebral-
no paralizo pete stopnje.

Kot nam je zaupal Mihael Tom-
še njegovo gradbeno podjetje 
zaposluje še tri delavce, med 
njimi tudi sina Simona, ki mu 
je dejansko tudi že v celoti pre
dal vodenje podjetja, opravlja
jo pa največ gradbena dela na 
dvoriščih (npr. škarpe) in fasa
de, postavljajo tudi male čistil
ne naprave. Skozi vsa ta leta so 
skupaj kot družina vlagali v ra
zvoj podjetja, najbolj mu je bila 
pri tem v oporo žena Tončka, 
je priznal. »V 25 letih nimam 
niti enega dolžnika, pa tudi 
nisem nobenemu dolžen niti 
evra,« je izpostavil Mihael, ki 
je po lastnih besedah pri sko
raj 60 letih zadovoljen z vsem, 
kar je dosegel do zdaj. Že pred 
petimi leti ob 20letnem jubile
ju se je odločil za veliko zabavo 
z dobrodelno noto, saj si je na

Namesto daril sredstva za Alino

mesto daril, ki bi jih gostje si
cer prinesli njemu, zaželel, da 
bi pomagal nekomu, ki potre
buje pomoč (takrat so zbirali 
sredstva za Nastjo Rostohar). 
»Namesto daril smo se odločili, 
da bomo tokrat zbirali prosto
voljne prispevke za terapije, ki 
jih potrebuje Alina Krajnčič,« 
je dejal. Na prizorišču zabav
ne prireditve, ki se je odvijala 
kar na domačem dvorišču pri 
Tomšetovih, je bila tudi Alina 
s staršema Anito in Matejem, 
ki sta bila več kot ganjena nad 
tolikšno dobrodelnostjo in so
čutnostjo povabljenih gostov 
in drugih obiskovalcev, ki so 

predvsem zve
čer šotor pov
sem napolni
li. Na koncu so 
zbrali skupno 
kar 7677 evrov, 
vključno z 800 
evri donacije 
Občine Brežice, 
ki jo je druži
ni Krajnčič pre
dal župan Ivan 
Molan. 

Predsednik Ob
močne obrtno
 p o d j e t n i š ke 
zbornice Bre

žice Janko Hrastovšek je ob 
tej priložnosti Tomšetu izročil 
jubilejno priznanje, rekoč, da 
je ponosen na takšnega člana 
zbornice, ki uspešno vodi svo
je podjetje že četrt stoletja. Na
stopajoči v zabavnem progra
mu, ki ga je povezovala radijska 
voditeljica Barbara Pirh, že od 
popoldneva dalje so bili: sku
pina Trta, BARB bend, Ljudske 
pevke Žejno, MePZ KUD An
ton Kreč Čatež ob Savi, Robert 
Petan, prijatelji harmonikarji, 
Kapelski pubje, Dolenjski asi, 
vokalna skupina OŠ Globoko, 
MoPZ Kapele, za večerno oz. 
kar nočno zabavo pa je bil za
dolžen Ansambel Naveza. Go
stitelji so tudi poskrbeli, da na 
tako vroč dan nihče ni odšel 
domov lačen in žejen, saj so 
imeli v ponudbi pečenega vola.
 R. Retelj

Mihael�in�Simon�Tomše�z�družino�Krajnčič�
(foto: Video Ivanšek)

Donacije�za�Alino�je�še�naprej�mogoče�nakazati�tudi�na�po-
sebej�odprt�račun:�Zveza�prijateljev�mladine�Ljubljana�Mo-
ste�Polje,�Proletarska�cesta�1,�1000�Ljubljana,�IBAN:�SI56�
3300�0000�1303�865,�BIC:�HAABSI22,�KODA:�CHAR,�NAMEN:�
HUMANITARNA�POMOČ,�SKLIC:�SI00�103-105.

TPV Automotive je razvojni 
dobavitelj, delujoč na global
nem trgu avtomobilske indu
strije. Razvija in proizvaja iz
delke, ki pomembno vplivajo 
na vozno dinamiko, varnost, 
ekološkost in udobje pri vo
žnji, ter vpeljuje nove teh

nološke rešitve na področju 
električnih vozil. Njegovim ra
zvojnim rešitvam zaupajo tudi 
najzahtevnejši kupci – sistem
ski dobavitelji in proizvajal
ci vozil s svojimi blagovnimi 
znamkami, kot so: BMW, Mer
cedes Benz, Volvo, Rolls Royce, 
Jaguar, Land Rover, Renault idr. 
V Tovarni Brezina proizvajajo 
ultralahke jeklene komponen
te, kot je nosilec koles za vozi
la BMW, v Tovarni Šentlenart 
pa program aluminij, kot npr. 
nosilec baterije za električna 

Sedež TPV Automotive po novem v Brezini
BREZINA – V podjetju TPV Automotive d.o.o., ki že vrsto let uspešno udejanja svojo strategijo in vizijo »Ustvarjamo mobilnost prihodnosti«, so se odločili, da 
vodstvo in večino režijskih služb preselijo v občino Brežice, kjer imajo kar dve svoji tehnološko najsodobnejši tovarni.

vozila Volvo. Obe sta najobse
žnejši tudi po obsegu poslov, 
v njiju izvajajo glavnino svoje 
dejavnosti. Zato je odločitvi o 
selitvi botrovalo dejstvo, da je 
proizvodnjo in vse ostale pod
porne procese najbolj smotrno 
medsebojno čim tesneje pove
zati. S selitvijo vodstva in ve
čine režijskih služb (razvoj in 
prodajo so v Brezino preseli
li že lansko leto, letos pa so se 
jim pridružile še ostale pod
porne službe in samo poslo
vodstvo) v občino Brežice so 
tako naredili pomemben doda
ten korak v smeri večje učin
kovitosti in konkurenčnosti, s 
katerim bodo svojo strategijo 
lahko udejanjali še uspešneje. 
Sedež družbe TPV Automotive 
d.o.o. se je tako z s 1. junijem 
letos iz Novega mesta preselil 
na naslov Brezina 101, Breži
ce. Podjetje se v sklopu svoje 
strategije in vizije »Ustvarja
mo mobilnost prihodnosti«, 
usmerja v štiri ključne pro
grame delovanja: razvojno in
ženirske storitve, aluminijaste 
komponente emobilnosti, ul
tra lahke jeklene komponente 
in program površinske zaščite. 
Na vseh področjih so zgradili 
močne kompetence, s katerimi 
se dokazujejo na svetovnem 
trgu avtomobilske industrije. 
V preteklih letih so pridobili 
pomembne posle, ki so s svo

jim razmahom narekovali ob
sežno širitev kapacitet in po
stopno reorganizacijo družbe.

Podjetje že išče delavce in 
jih na novo zaposluje

S selitvijo sedeža podjetja se 
tako v brežiški občini in šir
še odpirajo možnosti večjega 
števila zaposlitev tako v pro
izvodnji kot tudi na različnih 
drugih področjih, npr. razvo
ju, nabavi, prodaji, logistiki, 
informatiki ipd. V tem trenut
ku TPV Automotive že išče in 
zaposluje nove zaposlene na 
teh področjih kot tudi stro

kovne smeri strojništva, elek
trotehnike, informatike, me
hatronike, orodjarstva ipd. Po 
besedah kadrovske direktori
ce Janje Ivanetič Novinec se 
razvoj kariere z zaposlitvijo v 
TPV Automotive šele prične. 
V podjetju so namreč razvi
li skrbno voden sistem razvo
ja zaposlenih. »Ob prihodu v 
podjetje za vsakega zaposle
nega pripravimo skrbno načr
tovan program usposabljanja 
za posamezno delovno mesto, 
v katerem mentor, izkušenejši 
in vešči posameznik, nanj pre
naša svoje znanje, kompeten
ce, veščine in vrednote podje

tja. V TPV Automotive imamo 
namreč dobro razvit sistem 
mentorstva, ki smo ga razvi
jali več let,« pojasnjuje. Veli
kokrat se razvoj zaposlenih 
začne že pred dejansko zapo
slitvijo. TPV Automotive vsa
ko leto razpisuje štipendije za 
strokovne smeri strojništva, 
elektrotehnike, informatike, 
mehatronike, orodjarje ipd. 
»Našim štipendistom nudimo 
tudi obvezne prakse v podje
tju ter mentorstvo pri izdela
vi diplomskih, magistrskih in 
doktorskih nalog, saj naši šti
pendisti v teh nalogah rešujejo 
konkretne izzive v okviru svo

jega dela v TPV Automotive,« 
dodaja Janja Ivanetič Novinec.

Z nadgrajevanjem znanja zapo
slenih napreduje tudi podjetje, 
zato po njenih besedah podpi
rajo tudi študij ob delu, zapos
leni pa lahko napredujejo tudi 
preko sistema priznavanja in
terne strokovne kvalifikacije – 
višje stopnje strokovnosti, ki 
so si jo pridobili skozi delov
ne izkušnje, izobraževanja in 
usposabljanja ter dokazova
nja znanja, strokovnosti, spo
sobnosti, veščin in spretnosti 
pri tekočem delovanju v pod
jetju. Avtomobilska industrija 
je panoga, ki venomer stremi 
k napredku in nenehno prina
ša nove izzive. Razvijanje pro
duktov in tehnoloških rešitev 
za proizvajalce vozil, ki sodijo 
v sam svetovni vrh, je še toliko 
bolj razburljivo. Je priložnost 
in priznanje, ki si jo je TPV Au
tomotive izboril skozi več kot 
30 let uspešnega dokazovanja 
in zdaj poziva vse, ki bi radi 
skupaj z njimi ustvarjali mo
bilnost prihodnosti, da sprem
ljajo razpise na njihovi spletni 
strani ali pa jih kontaktirajo in 
se jim predstavijo kar proak
tivno, še navaja kadrovska di
rektorica.

� Rok�Retelj,�
� foto:�arhiv�podjetja

Nova upravna stavba podjetja TPV Automotive v Brezini

Kadrovska�direktorica�Janja�
Ivanetič�Novinec
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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. 

LOTI (22014B) je psica večje ras-
ti, stara cca. dve leti. Je zelo ži-
vahna in ima veliko energije, 
zato išče lastnika, ki ji bo posvetil 
veliko časa in se bo z njo aktivno 
ukvarjal. Je zelo prijazna, željna 
pozornosti in človekove bližine. 
Če bi jo radi spoznali, lahko pok-
ličete na 07 49 61 156. 

JUPITER (22088B) je prijazen 
muc, star približno tri mesece. 
Super se razume z mački v za-
vetišču, se rad igra, navajen je 
mačjega peska. Pred oddajo bo 
razglisten, razbolhan in kastri-
ran. Če bi ga radi spoznali, pok-
ličite na 07 496 11 56.

LILI (22155B) je prijazna mucka, 
stara približno tri mesece. V za-
vetišču se odlično razume z dru-
gimi mački, se rada igra, navaje-
na je tudi mačjega peska. Pred 
odhodom v nov dom bo razglis-
tena, razbolhana in sterilizirana. 
Poleg Lili so v zavetišču še drugi 
mucki, ki čakajo na nove lastnike!

Dan vodnih športov je privabil 
več kot 50 tekmovalcev in tek-
movalk vseh generacij iz celot-
ne Slovenije. Župan Občine Bre-
žice Ivan Molan je na dogodku 
dejal, da občina podpira tovr-
stne dogodke in želi, da občani 
bolje spoznajo obsavski prostor, 
ki ponuja površine za rekreacijo. 

Župan je pojasnil, da je projekt 
izgradnje dostopnega vodnega 
centra v fazi pridobivanja grad-
benega dovoljenja.

Na dogodku so potekale atrak-
tivne tekme v veslanju, supanju 
in kajak-kanuju. Dogodek sta po-
pestrila mlada in perspektivna 

Dan vodnih športov privabil na Brežiško jezero 
veslače in kajakaše iz celotne Slovenije
Zavod za šport Brežice je v sodelovanju z Občino Brežice na pobudo Veslaške in Kajakaške zveze Slovenije 30. junija 
organiziral Dan vodnih športov na Brežiškem jezeru oziroma morju, kot ga poimenujejo občani in občanke, saj gre za 
drugo največje akumulacijsko jezero v Sloveniji. Dan vodnih športov je bil prvi večji dogodek na tem območju, kjer bo 
v prihodnjih letih zrasel dostopni vodni center, rekreativno središče za vse generacije, ki bo med drugim omogočalo iz-
vedbo mednarodnih tekem v kajak-kanuju in veslanju.

tekmovalca ter reprezentanta 
v kajak-kanuju, brežiška občana 
Jakob Stojanović in Nika Ozimc. 
S svojo neverjetno energijo so 
se v velikem kanuju v konkuren-
ci športnih pedagogov, trener-
jev in staršev pomerile članice iz 
Združenja Europa Donna, ki so 
prestale težko življenjsko preiz-

kušnjo raka na dojki, v medna-
rodnem projektu občine Stavi 
na zdravje pa so pod vodstvom 
Marjance Pečar začele z redni-
mi treningi veslanja pod ime-
nom Veslo za zdravilo. Vsi sode-
lujoči tekmovalci in tekmovalke 
so prejeli spominske medalje, 
najboljši pa so bili nagrajeni še 

s praktičnimi nagradami.

Odzivi sodelujočih in obiskoval-
cev so bili zelo pozitivni, kar je 

dokaz, da tako brežiški kot šir-
ši posavski in slovenski prostor 
potrebuje urejen in dostopen 
vodni center.

Župan Občine Brežice Ivan Molan si je v mesecu juniju z izvajal-
cem del ogledal, kako poteka projekt obnove Vodovodnega stol-
pa in gradnje paviljona. Kot je bilo najavljeno februarja 2021, ko je 
občina prejela gradbeno dovoljenje za obnovo Vodovodnega stol-
pa, še vedno drži, da bodo vsa dela, vključno s paviljonom, konča-
na v predvidenem roku, in sicer v mesecu oktobru 2022. Stolp bo 
v celoti namenjen predstavitvi kulturnih in tehničnih vsebin brež-
iških znamenitosti.

Župan Ivan Molan je ob ogledu poteka del dejal: »V tem trenutku 
so najbolj zahtevna dela, kot so statična sanacija stolpa in razrez ba-
zena, v zaključni fazi oziroma zaključena. Prav tako so tudi arheolo-
gi končali delo na območju paviljona, Posavski muzej pa že priprav-
lja vsebine za stolp.«

Spremljevalne dejavnosti, kot so info točka, trgovinica s spominki, 
kavarna, sanitarije, bodo umeščene v paviljon ob stolpu. Na tem 
delu so trenutno zaključena rušitvena dela, izveden je tudi širok iz-
kop. Izvajalec arheoloških izkopavanj je zaključil z delom, temu sle-
di zasip kleti in izvedba temeljne plošče nad kletjo.

Občina Brežice je v juniju obja-
vila javno naročilo za izbor izva-
jalca del projekta Obnova atlet-
skega stadiona v Brežicah – 1. 
faza. Predmet javnega naroči-
la je celovita obnova dobrih 20 
let starega atletskega stadiona v 
Brežicah, in sicer izvedba 1. faze 
obnove. 

V teku sta tudi javni naročili za 

Obnova brežiškega simbola poteka po načrtih

Vodovodni stolp med obnovo

Prostor za bodoči paviljon

Potekajo postopki javnega naročanja za obnovo atletskega 
stadiona in ureditev cest v Cerkljah ob Krki in na Čatežu ob Savi

izbor izvajalcev del za projekt 
Ureditev ceste med naseljema 
Cerklje ob Krki in Črešnjice pri 
Cerkljah in za projekt Obnova 
ceste v naselju Čatež – 2. faza. 
Predmet javnih naročil je uredi-
tev ceste med naseljema Cerklje 
ob Krki in Črešnjice, in sicer iz-
vedba 2. ter 3. faze projekta 
Obnova lokalne ceste Cerklje–
Črešnjice in Velika vas–Veli-

ki Podlog–Črešnjice z izgradnjo 
pločnika ter rekonstrukcija ces-
te LC 026401 z dograditvijo ploč-
nika v dolžini cca. 180 m na Ča-

težu ob Savi, kjer se bo v sklopu 
del obnovil tudi obstoječi vodo-
vod iz azbestnih cevi. 

Obvestilo
Občina Brežice obvešča, da je s 1. 7. 2022 odprla Javni poziv 
zainteresirani javnosti za sodelovanje pri odločanju o finančni 
podpori mladinskim projektom – AKCIJA MLADIH. 
AKCIJA MLADIH je projekt, pri katerem mladi s svojim ne-
posrednim delom uresničujejo aktivnosti, ki izkazujejo njihovo 
ustvarjalnost, učinki in rezultati projekta pa pomenijo tudi pri-
spevek mladih k razvoju lokalne skupnosti.
Rok za oddajo prijav je 5. 9. 2022.
Besedilo poziva je objavljeno na spletni strani občine 
www.brezice.si v rubriki RAZPISI.
Kontaktna oseba za dodatna pojasnila in informacije: Vesna 
Kržan, telefon 07/620 55 35, e-naslov: vesna.krzan@brezice.si.www.brezice.si
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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.

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.

MINOS (22078B) je razigran in 
cartljiv mucek. Navajen je na 
mačji pesek, notranje bivanje in 
ostale mačke, z vrstniki se dob-
ro razume. Pred odhodom v nov 
dom bo razglisten, razbolhan in 
kastriran. Če mu želite ponuditi 
varen dom, pokličite na 07 496 
11 56. 

Svoj dom išče MILA (21337B). 
Mila je štiriletna psica v tipu sta-
forda. Je zelo prijazna do ljudi, 
zaupljiva in nežna. Išče odgovo-
ren dom in lastnika z izkušnjami 
z dotično pasmo. Ni združljiva z 
drugimi psi. Če bi jo radi spozna-
li, pokličite na 07 496 11 56 in se 
dogovorite za srečanje.

Na Občino Brežice je bilo večkrat naslovljeno vprašanje glede 
priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod v smislu, ali ob-
čani potrebujejo dodatne oskrbovalne dejavnosti, in tudi predlog, 
naj se za potrebe trgovskega centra obnovi stavba nekdanje Bla-
govnice, ki zapuščena že nekaj let kazi pogled ob vstopu v mesto. 
Ker sta temi zanimivi za občanke in občane, objavljamo pojasnilo.

ZASEBNA POBUDA ZA UMESTITEV NOVEGA TRGOVSKEGA 
CENTRA 

Občina Brežice je na podlagi podane pobude zasebnega investitor-
ja pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načr-
ta za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod 
(v nadaljevanju OPPN). Predmet prostorskega akta se nanaša na 
izgradnjo trgovskega centra, ki ga v osnovi tvorijo trije objekti, na 
prometno ureditev z vzpostavitvijo povezovalne ceste, urbano ure-
ditev pasu ob Cesti svobode in izgradnjo potrebne infrastrukture. 
Prostorski načrt za trgovski center se nanaša na obstoječa nepo-
zidana stavbna zemljišča, katerih namembnost za gradnjo določa 
že veljavni Občinski prostorski načrt (OPN) kot temeljni akt, ki pro-
storsko ureja razvoj občine. 

Občina nima pravice izbirati, kateremu investitorju bo na določe-
nem prostorsko primernem področju omogočila investicijo in ka-
teremu ne, saj gre za zasebne pobude in zemljišča v zasebni las-
ti. Zasebni investitor je prepoznal razvojni potencial občine in tudi 
navedel, da mu obstoječe kapacitete za oskrbovalno dejavnost ne 
zadoščajo več, zato se je odločil za investicijo. Občina Brežice po-
staja vse bolj zanimiva za investicije na področjih od gospodarstva 
in proizvodnih dejavnosti do oskrbovalnih dejavnosti in stanovanj-
ske gradnje. Občina načrtuje širitev obrtnih in poslovnih con, saj so 
obstoječe že zapolnjene. Z razvojem gospodarstva, kmetijstva, tu-
rizma se razvija tudi stanovanjska dejavnost – trenutno imajo trije 
investitorji v načrtu gradnjo treh novih stanovanjskih sosesk. S tem 
pa je povezana potreba po širitvi drugih dejavnosti – od zdravstve-
ne in lekarniške do šol in vrtcev ter socialnih in varovanih stanovanj. 

Občina je vodila OPPN za območje Trgovskega centra Brežice in v 
postopku od 13. 6. do 4. 7. 2022 zbirala potrebe, pripombe in pre-
dloge zainteresirane javnosti. Občina bo usmeritve proučila in jih 
smiselno vključila v nadaljnjo pripravo OPPN. 

OBJEKT NEKDANJE BLAGOVNICE BREŽICE

Glede reševanja objekta nekdanje Blagovnice Brežice, ki je v zaseb-
ni lasti, je občina na lastnike (družbo Mercator) naslovila več pro-
šenj in pobud za ureditev in obnovo  objekta ter imela tudi razgo-
vore na temo za ureditev stanja, saj je želja občine, da sta objekt 
in zemljišče na vhodu v mestu primerno urejena. Za urejanje oko-
lice so lastniki po večkratnih opozorilih poskrbeli, na pobude glede 
vsebine objekta pa lastnik, družba Mercator, odgovarjal, da objek-
ta ne želi prodati, ampak urediti, vendar pa da tega ne more ures-
ničiti, ker z zasebnima lastnikoma objektov ob Blagovnici ne uspe 
doseči dogovora.

Na komemoraciji, ki jo organizira 
Občina Brežice v sodelovanju s 
krajani, se pri spomeniku bojem 
in borcem za svobodno domovi-
no vsako leto zberejo vsi tisti, ki 
želijo izkazati čast borcu Jerneju 
Molanu in ostalim žrtvam vojne 
za Slovenijo. S polaganjem ven-
ca se je borcu in občanu pokloni-
la delegacija Občine Brežice v se-
stavi svetnikov občinskega sveta 
Igorja Zorčiča, Boštjana Šetinca 
in Matije Kolariča ter delegaci-
ja predstavnikov veteranskih or-
ganizacij – Območnega združe-
nja veteranov vojne za Slovenijo 
(OZVVS) Brežice in Intervencij-
ske enote Teritorialne obrambe 
Brežice, Zveze borcev za vredno-
te narodnoosvobodilnega boja 
(ZBV NOB) Brežice, Policijskega 
veteranskega društva (PVD) Se-
ver Posavje in Zveze slovenskih 
častnikov (ZVČ) Brežice. Častni 
pozdrav so Jerneju Molanu kot 
vsako leto doslej namenili sobor-
ci iz Intervencijske enote Teritori-
alne obrambe pod vodstvom An-
tona Marolta. Marolt je ob tej 
priložnost dejal, da izrekajo ča-
stni pozdrav tudi vsem borcem 
Intervencijske enote, ki so se v 
teh 31 letih poslovili. 

Na komemoraciji je o življenju 
borca Jerneja Molana sprego-

Spominska slovesnost v Rigoncah
Pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo v obmejni vasi Rigonce je 27. junija 2022 že 31. leto zapored potekala spo-
minska slovesnost v spomin na borca Jerneja Molana in osamosvojitveno vojno, ki je pustila močan pečat v obmej-
nem kraju in občini. Družina, soborci, krajani, predstavniki občine, vojašnice, policije in veteranskih organizacij so se 
poklonili padlemu borcu in vsem, ki so zaslužni za naših 31 let v samostojni Sloveniji.

voril župan Občine Brežice Ivan 
Molan. Molan je dejal, da bo 
Jernej Molan »v spominu vseh, 
ki so ga poznali, zavedno ostal 
isti – družaben mož, dober oče, 
iskren prijatelj,  ponosen vino-
gradnik, nogometni navijač, pro-
stovoljni gasilec, sosed, soborec, 
preprosto kot nekdo, katerega 
praznina še vedno skeli, tudi po 
skoraj treh desetletjih«. 

Župan Ivan Molan je izpostavil, 
da je bil čas velikih preizkušenj 
v letu 1991 hkrati čas največ-
je enotnosti in solidarnosti na-
šega naroda. Dodal je, da smo 
solidarnost med ljudmi ponov-
no izkušali v preteklih dveh le-
tih, ko je naša življenja uravna-

vala pandemija korononavirusa 
in da Slovenci zmoremo biti so-
lidarni in ponuditi pomoč sočlo-
veku v izrednih časih. 

»Pred nami, pred našo državo, 
Evropsko unijo in svetom so šte-
vilni izzivi, na katere bomo mo-
rali odgovoriti kot posamezniki, 
skupnost in družba. Brez pove-
zanosti, enotnosti in sodelova-
nja ne bomo uspeli najti rešitve. 
V letih samostojnosti naše drža-
ve smo poleg dosežkov beleži-
li tudi napake, ko smo v imenu 
nove države zavrgli tudi nekate-
re 'stare' vrednote, še posebej 
enotnost, skrb za skupno dobro 
in odgovornost,« je povedal žu-
pan Molan. V zaključku govora 

se je župan zahvalil vsem, ki oh-
ranjajo spomin na borca Jerne-
ja Molana, ki je za domovino in 
svobodo dal največ, kar je imel 
– svoje življenje. 

V času slovenske osamosvojit-
vene vojne je Jernej Molan pa-
del kot prva žrtev med pripadni-
ki Teritorialne obrambe. Leta 
1992 je posmrtno prejel častni 
znak svobode Republike Slove-
nije za izjemne zasluge pri ob-
rambi svobode in uveljavljanju 
suverenosti Republike Slovenije. 
Od leta 2012 se po borcu Jerne-
ju Molanu imenuje vojašnica v 
Cerkljah ob Krki. Občinski svet 
Občine Brežice mu je ob 30. 
obletnici samostojnosti posthu-
mno podelil naziv častnega ob-
čana Občine Brežice v priznanje 
in zahvalo za izjemne zasluge pri 
obrambi domovine

Na slovesnosti so s častno vo-
jaško stražo sodelovali pripadni-
ki Slovenske vojske iz Vojašnice 
Jerneja Molana Cerklje ob Krki, 
Gasilski pihalni orkester Loče 
pod vodstvom dirigenta Mirana 
Petelinca, Mešani pevski zbor 
KD Franc Bogovič Dobova pod 
vodstvom Andreje Barič Kerin 
in recitatorka Anja Urek.
 Foto: Rok Retelj

Drušina Jerneja Molana pri spomeniku

Pojasnila glede pobude za prostorsko umeščanje 
novega trgovskega centra in glede stanja stavbe 
nekdanje Blagovnice

OPPN za načrtovani trgovski center

Priznanje na področju sloveni-
stike je poimenovana po aka-
demiku prof. dr. Jožetu Topori-
šiču, pobuda je bila dana v času 
Toporišičevega leta, podal jo je 
programski odbor Toporišičevo 
leto, v okviru Oddelka za slove-
nistiko  in Centra za slovenščino 
pa so v 2021 sklenili, da se vsako 
leto podelili Toporišičevo prizna-
nje in tri Toporišičeva priznanja 
za izjemen študentski dosežek. 
Priznanja lahko prejmejo tako 
slovenisti v Sloveniji kot tudi po 
svetu, saj je bilo delovanje pro-
fesorja Toporišiča vedno tesno 
povezano s slovenistikami na 
univerzah po svetu. Občina Bre-
žice bo v tem letu finančno pod-
prla projekt.

Prvo Toporišičevo priznanje je 

Prvič podelili Toporišičevo priznanje
4. julija je bilo prvič podeljeno Toporišičevo priznanje, ki ga podeljuje Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.  

ob začetku 58. seminarja sloven-
skega jezika, literature in kulture 
v organizaciji Centra za sloven-
ščino kot drugi in tuji jezik pri 
Oddelku za slovenistiko Filozof-
ske fakultete Univerze v Ljublja-
ni prejela dr. Lidija Arizankov ska 

za izjemne raziskovalne in peda-
goške dosežke na vseh stopnjah 
izobraževanja ter izkazano več-
desetletno sodelovanje in kre-
pitev sodelovanja med usta-
novami oziroma posamezniki. 
Dr. Lidija Arizankovska je redna 

profesorica na Filološki fakulte-
ti Blaže Koneski Univerze Sv. Ki-
ril i Metodij v Skopju, kjer preda-
va zgodovino slovenskega jezika, 
dialektologijo slovenskega jezi-
ka, kontrastivno analizo make-
donskega in slovenskega jezika, 
prevajanje iz slovenščine v ma-
kedonščino in obratno, tolmače-
nje iz makedonščine v slovenšči-
no in obratno. Sodeluje tudi pri 
izvajanju dodiplomskih študij-
skih programov na FF UM ter 
doktorskega študija na FF UL in 
Univerzi na Primorskem v Kopru, 
večkrat je bila gostujoča profe-
sorica na univerzah v Sloveni-
ji (UL FF, UM FF, UP FHŠ) in na 
univerzi v Gradcu.

Vir podatkov: Filozofska 
fakulteta Univerze v Ljubljani

S podelitve Toporišičevih priznanj (foto: dr. Vera Smole)
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Pametna srebrna vas načrtovana na Senovem
S spremembami in dopolnitvami ureditvenega načrta, ki so jih 5. julija predstavili na javni obravnavi, Mestna občina 
Krško na Senovem, natančneje na območju stare elektrarne oz. separacije, načrtuje ureditev pametne srebrne vasi. 
Gre za močno povezano skupnost na podeželju,  katere cilj je sobivanje in povezanost z lokalnim okoljem, vključenost 
starejših v družbo, ki imajo v tej skupnosti zagotovljeno socialno in zdravstveno oskrbo ter opremljenost z digitalnimi 
napravami v podporo večji mobilnosti starostnikov, hkrati pa omogoča ostalim občanom možnost izobraževanja in za-
poslovanja za vstop v izvajanje teh storitev. Na 2,3 hektarja velikem območju je predvideno območje oskrbovanih sta-
novanj s skupnimi prostori in parkovnimi ureditvami, območje za bivanje v obliki skupnosti ter območje približno sed-
mih individualnih stanovanjskih enot. 

Pametna vas je skupnost na po-
deželju, ki uporablja inovativ-
ne rešitve za izboljšanje biva-
nja predvsem starejših občank 
in občanov. Prilagojeno fizično 
okolje, digitalne tehnologije ter 
osnovna, socialna in zdravstve-
na oskrba starejših, so ključni 
elementi. Objekti v mestih in 
naseljih morajo biti prilagojeni 
starostnikom, zelene površine, 
ulice in pločniki pa morajo biti 
varni in dostopni. V središču Se-
novega je vzpostavljena vsa pot-
rebna infrastruktura za vzposta-
vitev takšne skupnosti. Cilj je 
podaljšanje samostojnega življe-
nja starejših v domačem okolju.
Ker veljavni prostorski akt ne 
omogoča umestitve takšne ure-
ditve, občina pristopa k spre-
membam in dopolnitvam v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
S spremembami prostorskega 
akta se načrtuje ureditev cen-

tra na 2,3 hektarja površin z več 
nastanitvenimi objekti za staro-
stnike in/ali mlade družine. Po 
načrtih so predvidena različna 
območja, in sicer območje os-
krbovanih stanovanj s skupnimi 
prostori in parkovnimi ureditva-
mi, območje za bivanje v obliki 

skupnosti in parkovnimi uredit-
vami ter območje približno sed-
mih individualnih stanovanjskih 
enot. Okolica objektov naj bi bila 
parkovno urejena, tudi z uredi-
tvijo terapevtskega parka z ele-
menti za sproščanje, prostori za 
druženje … 

Spremembe in dopolnitve ure-
ditvenega načrta so predstavni-
ki Mestne občine Krško skupaj z 
izdelovalcem dokumenta in idej-
ne zasnove predstavili na jav-
ni obravnavi v prostorih Krajev-
ne skupnosti Senovo, sicer pa bo 
dokument javno razgrnjen še vse 
do 5. avgusta v prostorih Mestne 
občine Krško, na oddelku za ure-
janje prostora in varstvo okolja, v 
prostorih Krajevne skupnosti Se-
novo ter na spletni strani Mestne 
občine Krško. 

V času javne razgrnitve ima jav-
nost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek, 
in sicer ustno na javni obrav-
navi ali pisno na mestih jav-
ne razgrnitve v knjigo pripomb 
in predlogov ali na e-naslov 
obcina.krsko@krsko.si z naslo-
vom »zadeve« »SDUN Pametna 
srebrna vas«. 

Idejna zasnova pametne srebrne vasi na Senovem

Pregled porabe sredstev NORP za leto 2021 za kakovost življenja

Mestna občina Krško je v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško, GEN energijo, Agencijo za radioaktivne odpadke 
ter Skladom za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK deveto leto zapored pripra-
vila letno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP). V letu 2021 so v okviru nedavčnih pri-
hodkov proračuna Mestne občine Krško prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju je-
drskega objekta znašali 8,9 milijona evrov.
Občina je ta sredstva namenila 
predvsem v izgradnjo ali obno-
vo objektov predšolske vzgoje 
in šolstva, kulture, mladih, izo-
braževanja, socialnega varstva, 
izgradnjo ali obnovo infra-
strukture na področju prome-
ta, spodbujanja razvoja male-
ga gospodarstva, civilne zaščite 
in požarne varnosti. Med večji-
mi projekti, ki so bili v lanskem 
letu financirani iz tega vira, so 
predvsem novogradnja pri-
zidka Valvasorjeve knjižnice Kr-

ško, izgradnja prizidka in obno-
va gasilskega doma PGE Krško 
in PGD Videm ob Savi, obnova 
cest v skladu z letnim progra-
mom, ureditev ceste skozi Zdo-
le v sodelovanju z Direkcijo RS 
za infrastrukturo, rekonstrukci-
ja ceste in obnova mostu Belo v 
KS Senovo, ureditev kolesarske 
povezave skozi Sotelsko, uredi-
tev avtobusnega postajališča in 
obnova priključka na Gornjem 
Pijavškem, vzdrževanje in obno-
va kulturnih spomenikov, obno-

va speedway steze na Stadionu 
Matije Gubca in drugi.

20 % iz naslova nadomestila za-
radi omejene rabe prostora na 
območju jedrskega objekta Me-
stna občina Krško namenja za 
individualno rabo, kot je npr. 
subvencioniranje komunalne-
ga prispevka v višini od 75 do 
88 %, sofinanciranje razlike v 
ceni vrtcev, in sicer dodatno zni-
žanje plačil staršev za 30 %, sub-
vencioniranje počitniškega dela 

mladih, sofinanciranje posveto-
valnice za starše, sofinanciranje 
letovanja šestošolcev, brezplač-
na šola v naravi, za novoletne 
prireditve obdaritve otrok, 300 
evrov ob rojstvu vsakega otro-
ka, subvencioniranje pomoči 
na domu, subvencija mestnega 
prometa ter seveda individualna 
nadomestila občanom, ki živijo v 
1500-metrskem pasu okoli jedr-
skega objekta. V 2021 je bilo na-
domestilo izplačano 216 upravi-
čencem.

CELOVITA OBNOVA CESTE OD POLICIJE DO ZATONA V KRŠKEM – 
Konec junija so se začela dela celovite obnove Ceste krških žrtev od 
Zatona oz. natančneje od Karizme do križišča pri Policijski posta-
ji Krško. Obnova bo v skladu s terminskim planom potekala v šti-
rih fazah s popolnimi pomičnimi zaporami vse do konca oktobra, 
v peti fazi pa bo zaprt celoten odsek zaradi asfaltiranja. Dostop za 
stanovalce je omogočen, za ostale pa je urejen obvoz po Dalmati-
novi ulici. Mestna občina Krško bo v okviru projekta v skupni višini 
461.000 evrov celovito obnovila vodovod, optiko, cestno razsvet-
ljavo, kanalizacijo, pločnik in cesto, Elektro Celje bo ob tem uredil 
novo povezavo trafo postaj, podjetje Rudar pa obnovilo toplovod. 

Mestna občina Krško tudi letos sofinancira počitniško delo mladih v 
višini nekaj manj kot 55.000 evrov. Po zaključenem razpisu je komi-
sija prejela 37 prijav podjetij, po pregledu pa odločila, da sredstva 
prejme 28 podjetij z območja krške občine, v katerih bo počitniško 
delo opravljalo 80 mladih. Višina sofinanciranja znaša 6,2 evra na 
uro. Mladi bodo opravili skupno 8856 ur, in sicer na področjih tiskar-
stva, knjigoveštva in založništva, orodjarstva, kovinsko predeloval-
ne industrije, elektronike in energetike, gradbeništva, steklarstva, 
računalniških ved, kmetijstva, izdelovanja, vzdrževanja in popravila 
motornih vozil in lesarstva.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema 
prireditvenega šotora za 2022

Mestna občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje 
stroškov najema prireditvenega šotora za izvedene in plačane ra-
zne prireditve oz. dogodke v mestni občini Krško, ki so odprtega 
značaja in so dostopni širšemu krogu obiskovalcev ter jih organi-
zirajo različna društva oz. zveze društev v razpisnem obdobju od 
2. 9. 2021 do 1. 9. 2022. Višina sredstev znaša 10.000 evrov, rok 
za prijavo pa je ponedeljek, 5. 9. 2022. Razpisna dokumentaci-
ja je na voljo na spletni stani Mestne občine Krško www.krsko.si 
v rubriki Javni razpisi ali pa v času uradnih ur na Oddelku za go-
spodarske dejavnosti. Dodatne informacije: Irena Mesinger, tel. 
07/49-81-292, e-pošta: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 
8. do 11. ure.

Pobude, predlogi in vprašanja s 33. seje 
Občinskega sveta Mestne občine Krško 23. 6. 2022
Tajana Dvoršek (SMC) je vprašala, v kateri fazi je prodaja Laboda v 
Krškem, ali je lastnik oz. stečajni upravitelj že izvedel postopke ter 
pozval občino k temu, ali bo uveljavljala predkupno pravico ali ne, 
ter kdaj bo o tem odločal Občinski svet. 
Jože Olovec (SDS) je predlagal, da se v okviru združevanja naselij po-
leg Krškega in Leskovca doda še mestna četrt Videm kot nekakšna 
naravna ureditev prostora znotraj mesta Krško. In vprašal, v kateri 
fazi je sanacija vodnega zbiralnika na Belem bregu.
Matjaž Gomilšek (SDS) je podal pobudo, da se proga krškega 
mestnega avtobusa razširi do Dolenje vasi in Spodnjega Starega 
Grada in predlagal »pentljo« tudi preko novega mostu. 
Janez Barbič (SLS) je podal pobudo za postavitev defibrilatorja »na 
Križaju«. 
Aleš Suša (Levica) je vprašal, kakšna so prizadevanja, da bi se most 
za pešce in kolesarje čimprej zgradil, ter predlagal daljši odpiralni 
čas Valvasorjeve knjižnice Krško.

Osnova za plačilo staršev je naj-
nižja cena istovrstnega progra-
ma v mestni občini Krško, ki za 
oddelke prvega starostnega ob-
dobja znaša 592,56 evra in je za 
1,49 % višja od sedanje osnove. 
Za kombinirane oddelke zna-
ša osnova 461,87 evra in je za 
5,61 % višja od sedanje osnove. 
Za oddelke 3-6 let znaša 425,94 
evra, kar je za 9 % višja od seda-
nje osnove. Za oddelke 3-4 let 
pa 473,06 evra in je za 4,03 % 
višja od sedanje osnove. 

Primer končne cene za starše: 
Za otroka, ki je vključen v pro-
gram 1-3 let in so starši na pri-

Sofinanciranje počitniškega dela za 80 mladih  
v 28 podjetjih

Nove cene vrtcev za šolsko leto 2022/2023

mer vključeni v 5. dohodkovni 
razred, za katerega plačilo zna-
ša 35 % cene programa (odloč-

ba CSD), bi starši od polne cene 
programa, to je 592,56 evra pri-
spevali 207,39 evra. Ker pa je 

to plačilo še dodatno znižano 
za 30 % (vir: NORP), je končno 
plačilo staršev v tem primeru 
145,18 evra.

Sicer pa se po Zakonu o vrtcih 
plačilo staršev za vrtec dolo-
či v skladu z zakonom, ki ure-
ja uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev. Starši, ki imajo v vrtec 
hkrati vključena dva otroka, so 
plačila za mlajšega otroka opro-
ščeni. Starši so oproščeni plačila 
za vrtec tudi za tretjega in vsake-
ga nadaljnjega otroka iz iste dru-
žine, ne glede na to, ali je v vrtec 
vključen hkrati s svojim sorojen-
cem. 

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na 33. redni seji sprejeli predlog sklepa o določitvi cene 
programov v vrtcih za naslednje šolsko leto in sklep o višini dodatnega znižanja plačil staršev. Skupno bo v naslednjem 
šolskem letu vrtce v mestni občini Krško obiskovalo 1207 otrok v 71 oddelkih.

Program

Osnovna (polna) 
cena za dnevni 
program (6-9 ur) 
brez sofinanciranja 

Končna cena za 
starše z vsemi 
popusti za primer 
5. dohodkovnega 
razreda

1-3 let 592,56 EUR 145, 18 EUR

3-4 let 473,04 EUR 115, 90 EUR

Kombinirani od-
delek

461,87 EUR 145, 18 EUR

3-6 let 425,93 EUR 104, 36 EUR

Razvojni oddelek 1374,79 EUR 104, 36 EUR
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Vodovod Št.
upor.

Zdr.
ocena

Anže – omr. Anže 14 50 NU 
Dobrava – Vovčko Anton – omr. Dobrava 32 5 NU
Dolenja vas – vaški – omr. Dolenja vas 142 48 NU 
Dolenji Leskovec–Prižni Dol – omr. Dol. Leskovec 77 28 U
Dolenji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 3a 40 NU
G. Leskovec – omr. Stranje, javna izlivka na pokopališču 150 U
Gornje Pijavško omrežje – omr. Gornje Pijavško 11, Švigelj 90 NU
Jevša–Reštanj–Mali Kamen–Šedem – omr. Mali Kamen 59 230 NU
Kostanjek–Šapola – omr. Kostanjek 9 43 NU
Kališovec–Brezje–D. Leskovec – omr. Brezje 19 290 U
Loke – omr. Anovec 10 40 NU
Mladje – omr. Mladje 2 22 NU
Mali Kamen–Reštanj – omr. Mali Kamen 21 175 U
Mali Kamen–Belo–Ajdonik – omr. Mali Kamen 52 16 NU 
Mali Kamen–Slatno – omr. Mali Kamen 32/a 9 NU
Mali Kamen–Belo–Boh – omr. Mali Kamen 55 9 NU
Mali Kamen–Okrog – omr. Mali Kamen 41 120 NU
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 NU
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 36, Abram 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 U
Smečice – omr. Smečice 5 20-25 NU
Srednje Pijavško – omr. Sred. Pijavško 5/a 8 NU
Spodnje Pijavško – omr. Sp. Pijavško 5 20 NU
Stagonce–Kancjan omrežje – omr. Kladje nad Blanco 31 60 U
Stranje – omr. Stranje 15 31 U
Veliki Kamen omrežje–Veliki Kamen 12 252 NU
Veternik – omr. Mrčna sela 19, Klavžar 56 NU
Zalog–Prelogar – omr. Stranje 25 16 NU
Zalog–Žveglič – omr. Stranje 34 8 NU
IZVIR KRŠKO – izvir pod skalo – Armeško, KK 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

Legenda:
U = zdravstveno ustrezen, NU = zdravstveno neustrezen

POGOJ za izgradnjo namakal-
nega sistema je, da bodo lastni-
ki kmetijskih zemljišč podpisa-
li pogodbo o uvedbi namakanja 
za zemljišča, ki jih nameravajo 
namakati, ne glede na predvi-
deno območje namakanja. La-
stnik namakalnega sistema bo 
Mestna Občina Krško. 

OBMOČJA NAMAKANJA so pri-
kazana po Idejni zasnovi in izra-
čunanih parametrih, tehnologiji 
namakanja ter uporabi nama-
kalne opreme (kapljično nama-
kanje, oroševanje). Območja 
se bodo tekom priprave doku-
mentacije spremenila. Določe-
na bodo, ko bo občina pridobi-
la 67 % površin za namakanje. 

OBVEZNOSTI OBČINE 
• Občina pridobi soglasja in po-

godbe o uporabi namakalne-
ga sistema in služnosti

• Občina pridobi projektno do-
kumentacijo in vsa soglasja

• Občina zgradi namakalni sis-
tem ob finančni podpori Dr-
žave

• Lastnik namakalnega sistema 
bo Mestna občina Krško

OBVEZNOSTI UPORABNIKA NA-
MAKALNEGA SISTEMA – vsebi-
na iz pogodbe
• Podpiše pogodbo o uvedbi 

namakalnega sistema – se ne 
vpišejo v zemljiško knjigo.

• Podpiše pogodbo o služnos-
ti za vgradnjo cevovodov – se 
vpiše v zemljiško knjigo.

• Krije stroške porabe vode na 

Namakanje kmetijskih zemljišč iz reke Save
Mestna občina Krško je od 21. do 23. junija na pobudo uporabnikov in KS Krško polje, Veliki Podlog in Leskovec pri Kr-
škem predstavila projekt Idejne zasnove z obodom in faze predvidenega območja namakanja kmetijskih zemljišč iz 
reke Save ter pomen namakanja za kmetijsko pridelavo. 

Načrtovano območje za pot-
rebe namakanja kmetijskih ze-
mljišč na Krškem polju reke 
Save, zajetja HE Brežice, zaje-
ma južni in jugozahodni del od 
reke Save v smeri proti avtoce-
sti in reki Krki, na cca. 1800 ha 
bruto kmetijskih površin in 5000 
parcel.

V naših podnebnih razme-
rah pade relativno veliko dež-
ja, vendar so te padavine skozi 
leto neenakomerno razporeje-
ne. Namakanje je lahko v prime-
ru gojenja poljščin na prostem 
in različnih sadnih vrst dopolnil-
ni ukrep, ki omogoča količinsko 
in kakovostno stabilno rastlin-
sko pridelavo. 

Vodni vir za namakanje je reka 
Sava, akumulacijski bazen HE 
Brežice. Uredba o koncesiji za 
koriščenje energetskega poten-
ciala Spodnje Save zagotavlja 
vodo za namakanje, v skupni 
količini 4 m3/s.

V letu 2020 je občina pristopi-
la k Analizi kmetij in rabe ze-
mljišč na Krškem polju, predvi-
denih površinah za namakanje. 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo 
mesto je opravil ankete pri 
predvidenih uporabnikih nama-
kalnega sistema. Opravljenih je 
bilo 83 anket, od katerih je bilo 
za gradnjo namakalnega siste-
ma 74 kmetij. Glede na izkazan 
interes Mestna občina Krško pri-
stopa k izgradnji namakalnega 
sistema in možnosti pridobitve 
nepovratnih sredstev iz naslova 
Programa razvoja podeželja RS 
in Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja.

NAMAKALNI SISTEM KRŠKO POLJE

ČRPALIŠČE

OBMOČJE 1

OBMOČJE 2

OBMOČJE 3

OBMOČJE 5

OBMOČJE 4

Namakalni sistem Krško polje

hektar, ki je vezana na strošek 
električne energije; krije stro-
ške rednega delovanja in zava-
rovanja ter vodnega povračila.

STROŠKI NAMAKANJA – so od-
visni od: vremenskih razmer in 
vrste vrtnine ter tal; izbire na-
makalne tehnologije (kapljič-
no namakanje, razpršilci, mikro-
razpršilci); tehnologija pridelave 
vrtnin (na prostem ali v zašči-
tenih prostorih, s folijo ali brez, 
ipd.); vrste namakalnega sistema 
(javni ali zasebni, en ali več upo-
rabnikov); vodnega vira (površin-
ske vode, podtalnica, voda iz jav-
nega vodovoda, deževnica), in 
dimenzije namakalnega sistema 
(moči črpalk, velikost primarne-
ga in sekundarnega cevovoda).

STROŠKI UPORABNIKA: PO-
GODBA: kmet – občina
• Spremenljivi, ki so odvisni od 

količine porabljene vode za 
namakanje

• Stalni stroški delovanja in 
vzdrževanja

• Stroški terciarne opreme na-
makalnega sistema

ČAS PRIPRAVE DOKUMENTACI-
JE IN IZVEDBA
• Odvisen od podpisanih po-

godb in kmetijskih površin za 
namakanje

• Izvedba gradnje: v fazah
• Pridobivanje dokumentacije 

2022-2025
• izvedba gradnje od leta 2025 

– 2030, ki je vezan na prijavo 
na javni razpis in odobritev so-
financiranja 

Faze gradnje so pogojene s pri-
dobivanjem podpisanih pogod-

benih razmerij med Mestno 
občino Krško in uporabniki na-
makalnega sistema. Prav tako 
bo prioritetno območje določe-
no na podlagi zaokroženo obli-
kovanih pridobljenih zemljišč.

NAČINI NAMAKANJA
Predvideno je, da bo možno v 
vseh turnusih hkrati uporablja-
ti naslednje načine namakanja: 
• Kapljično namakanje in stabil-

ni razpršilci 
• Bobnasti namakalniki 

ČRPALIŠČE
Za celotno namakalno območje 
je predvideno eno črpališče, lo-
cirano ca. 1.000 m dolvodno od 
jezovne zgradbe NEK. 
Prisotni na predstavitvah so ime-
novali predstavnike vasi, ki bodo 
v pomoč pri pridobivanju podpi-
sanih pogodb. Rok za dostavo 
podpisanih pogodb je 1. sep-
tember 2022. Dodatne infor-
macije in pogodbe so na voljo na 
oddelku za gospodarske dejav-
nosti ali na KS Krško polje, Veli-
ki Podlog in Leskovec pri Krškem.

Poročilo o kakovosti pitnih voda iz lokalnih – 
vaških vodovodov (prvi pregled v 2022)

Odvzel so 43 vzorcev vode za 
osnovno mikrobiološko in sani-
tarno-kemično preiskavo, popra-
vljene pa 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 11 vodovodih. Na vseh 
ostalih vodovodih pa je bila voda 
onesnažena z bakterijami Esche-
richia coli in koliformnimi bak-
terijami. Podobno velja tudi za 
izvire, kjer je bila voda mikrobi-
ološko neoporečna na enem iz-
viru. Osnovne fizikalno-kemične 
preiskave, ki ne zajemajo prei-
skav na pesticide in težke kovi-
ne, so pokazale, da so bili 4 vzor-
ci vode neskladni s pravilnikom 
zaradi povišane motnosti, osta-
li vzorci so bili skladni s pravil-

nikom. Zaradi motnosti sta bila 
neskladna tudi vzorca iz izvirov 
Bučerca in Mikolavčič. Zbirni 
pregled rezultatov preiskav pi-
tne 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 preku-
havanjem zbistrimo z useda-
njem in filtriranjem. Preprečiti 
je treba možnost naknadnega 
onesnaženja. Vodo shranimo 
na hladnem, za pitje jo uporab-
ljamo 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-

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto je opravil prvi pregled vo-
dovodov in izvirov na območju mestne občine Krško v letu 2022, ki niso v upravljanju družbe Kostak, ampak z njimi 
upravljajo sami uporabniki. Skupno so pregledali 43 vaških vodovodov, iz katerih se oskrbuje približno 2750 občanov 
oz. približno 11 %. 

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 spletni strani Mestne občine 
Krško, priloge s podatki o anali-
zah za posamezen vodovod ozi-
roma izvir pa so na razpolago 
na Oddelku za urejanje prosto-
ra in varstvo okolja Mestne ob-
čine 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 2022 – 1. odvzem
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Načrtovane ureditve širšega območja 
Železniške postaje Sevnica
Železniška postaja Sevnica se nahaja ob glavni dvotirni železniški progi Dobova–Ljubljana. Hkrati je cepna postaja za eno-
tirno železniško progo Sevnica–Trebnje. Na območju postaje so trije industrijski tiri. Na železniški postaji sta dva nepokrita 
perona, eden ob progi in drugi med tiroma. Prehod je urejen preko dveh nivojskih dostopov izdelanih in lesenih pragov.  

Širše območje Železniške posta-
je Sevnica je starejše ureditve, 
ki od postavitve objekta postaje 
in bližnje infrastrukture še ni bila 
prenovljena. Zato so potrebne 
celovite posodobitve območja, 
ki bodo povečale varnost pre-
bivalcev, izboljšale pretočnost 
prometa in prispevale k večji ka-
kovosti bivanja na tem območju. 

Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo je v letu 2021 
pripravila projektno nalogo za iz-
delavo projektne dokumentaci-
je za nadgradnjo železniške po-
staje v Sevnici in gradnjo novega 

podvoza pod železniško progo. 
V tehničnih zahtevah projektira-
nja so opredeljene ureditve šir-
šega območja Železniške postaje 
Sevnica, ki med drugim obsega-
jo gradnjo nove nadkrite peron-
ske infrastrukture, gradnjo izven 
nivojskega dostopa na peronsko 
infrastrukturo pod vsemi postaj-
nimi tiri in gradnjo novega pod-
voza z navezovalno cesto. 

VARNEJŠI DOSTOP DO 
PERONOV

Za izvennivojski dostop do pe-

ronov je predvidena izgradnja 
podhoda pod vsemi postajnimi 
tiri, ki bo prilagojen tudi za ose-
be z oviranostmi in kolesarje z 
obeh strani podhoda oziroma 
postaje. Dostop bo urejen tudi 
z dvigalom. Podhod bo urejen z 
nadstreški ter ustrezno označen 
in razsvetljen. 

NOVI PODVOZ ZA 
IZBOLJŠANJE PRETOČNOSTI 
IN VARNOSTI PROMETA

V sklopu posodobitve Železni-
ške postaje Sevnica je predvi-
dena ukinitev nivojskega pre-

hoda za avtomobile in pešce, ki 
prečka lokalno cesto pri trgovini 
Spar in gradnja novega podvo-
za. Podvoz bo omogočal prevo-
znost vseh vozil do skupne višine 
štirih metrov, kolesarjev, pešcev 
in oseb z oviranostmi. 

NOVI POSTAJNI OBJEKT  

Prenovljen bo tudi postajni 
objekt s preureditvijo prostorov 
Slovenskih železnic, čakalnice, 
gostinskega lokala in sanitarij. 
Tako sanitarije kot tudi čakalni-
ca bodo prilagojene za osebe z 

oviranostmi. Predvidena je tudi 
ureditev daljinskega zaklepanja 
sanitarij in čakalnice. 

DODATNO PARKIRIŠČE P + R

Predvidena je izgradnja novega 
parkirišča na območju stranskih 
postajnih tirov, v bližini novega 
podhoda. Dostop do parkirišča 

bo urejen z lokalne ceste ob in-
dustrijski coni. 

OPUŠČANJE NIVOJSKIH 
PREHODOV 

Nivojski prehodi so najmanj var-
na oblika prehajanja čez železni-

ške tire. Zaradi križanja prome-
ta prihaja do zastojev, možnost 
okvare opozorilnih in zapor-
ničnih sistemov pa zmanjšu-
je prometno varnost. Za ustre-
zen dostop do industrijske cone 
tako že poteka projekt »Komu-
nalno opremljanje v PC Sevni-
ca« v sklopu katerega poteka 
izgradnja novega nadvoza čez 
trebanjsko železnico. Na novo 
zgrajen nadvoz bo navezano tudi 
novo krožno križišče, ki bo do-
datno povečalo pretočnost pro-
meta. V sklopu ločenega projek-
ta Direkcije RS za infrastrukturo 
je predvidena tudi ukinitev ni-
vojskega prehoda čez trebanj-
sko železnico v Boštanju. 

OBSEŽEN PROJEKT Z 
DOLGOROČNO VIZIJO

Časovni načrt izvedbe načrto-
vanih ureditev širšega območja 
Železniške postaje Sevnica še ni 
natančno določen. Ker gre za 
zelo obsežen projekt, ga investi-
tor, Slovenske železnice, umešča 
v svoje dolgoročne načrte reali-
zacij prenov železniških postaj. 

Nova prometna signalizacija na Planinski cesti
Konec junija je bila na Planinski cesti v Sevnici urejena nova opo-
zorilna prometna signalizacija na prehodih za pešce. 

Opozorilna signalizacija ima nameščene utripalke s senzorji meril-
cev hitrosti. LED utripalke začnejo ob preseženi predpisani hitro-
sti voznika utripati. Nova signalizacija je nameščena na treh pre-
hodih za pešce na Planinski cesti. Njen namen je voznike dodatno 
opozoriti na previsoko hitrost in tako izboljšati varnost udeležen-
cev v prometu. 

Tradicija ročne košnje na Lisci
Na Lisci bo to soboto, 16. julija, zopet zadišalo po sveže pokošeni 
travi. Kosilo in grabilo se bo na tradicionalen, ročen način.

Košnja na Lisci je vsakoleten družaben dogodek, ki predstavlja 
pristno doživetje tradicije s prikazom ročne košnje trave in spravila 
sena. Na dogodku se bodo ocenjevali in pokušali tudi ocvirkova po-
tica, ocvirkova puhla ter jabolčno vino. Lokalni in regionalni ponud-
niki bodo na stojnicah ponujali svoje pridelke in izdelke.
Pri izvedbi vsebin sodelujejo KŠTD Razbor, Gostinstvo Rantah, Obči-
na Sevnica, KŠTM Sevnica, Društva kmetic Sevnica, Aktiv žena Breg, 
Turistično društvo Boštanj ob Savi, Planinsko društvo Lisca Sevni-
ca ter Kozjanski park, aktivno pa sodelujejo še številna društva, od 
Loke pri Zidanem Mostu, Šmiklavža nad Laškim, Jurkloštra, Planine 
pri Sevnici, Tržišča in drugi. 

eNovičnik 
Občine Sevnica

Naročite se na 
brezplačni spletni novičnik:

aktualne novice,
obvestila o uradnih objavah občinske uprave,
obvestila o novostih na Prostorskem portalu, 
obvestila o komunalnih storitvah, morebitnih
cestnih zaporah in izklopih elektrike,
obvestila o aktualnih dogodkih.

Tedensko boste prejemali:
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NASVETI ZA 
VARČEVANJE 
Z VODO 

MED ROČNIM 
POMIVANJEM POSODE 

ZAPIRAMO VODO

ZA TUŠIRANJE 
PORABIMO

NAJVEČ 5 MINUT

MED 
UMIVANJEM ZOB
ZAPIRAMO VODO

PRALNI STROJ 
ZAŽENEMO

KO JE POLN PERILA

PO VSAKI UPORABI 
TESNO 

ZAPREMO PIPE

REDNO PREVERJAMO STANJE
VODOVODNE NAPELJAVE 
NAŠEGA DOMA

MOREBITNE OKVARE TAKOJ
ODPRAVIMO

Vodo, ki smo jo uporabili 
za splakovanje sadja in zelenjave, 
lahko uporabimo za zalivanje lončnic.

ČE JE MOGOČE,
VODO 
UPORABIMO VEČKRAT

KRAJŠI NALIVI DEŽJA NE 
ODPRAVIJO VPLIVOV 
DALJŠEGA SUŠNEGA 
OBDOBJA

Dostop do pitne vode je pravi-
ca, urejena z Ustavo Republike 
Slovenije in evropsko zakonoda-
jo. Kljub temu pa je pomembno, 
da kot posamezniki in skupnost 
upoštevamo dejstvo, da je voda 
zelo dragocen vir, ki ob neugo-
dnih vremenskih razmerah ter 
prekomerni in nesmotrni pora-
bi lahko presahne. 

Območje občine Sevnica je si-

Aktivno preživljanje šolskih počitnic 
Aktivno preživljanje šolskih počitnic z druženjem ob športnih igrah ali na igralih je bilo v preteklih dveh letih omejeno. 
Mladi lahko v letošnjem letu sproščeno obdobje šolskih počitnic bolje izkoristijo in se družijo na prostem. 

V vročih poletnih dneh je Bazen 
Sevnica priljubljeno mesto za 
osvežitev. V obdobju vročinskega 
vala je v juniju je deloval po po-
daljšanem delovnem času. Daljši 
delovni čas bo ponovno uveden 
po potrebi oziroma v primeru iz-
redno povišanih temperatur. 

ŠPORT V SEVNICI

Za prijetno preživljanje časa na 
prostem je v Sevnici med dru-
gim mogoče igrati tudi odbojko 
na mivki pri Planinskem zaveti-

šču Pod Svetim Rokom, košarko 
in druge igre z žogo pa pri Špor-
tnem domu Sevnica, v Florjanski 
ulici, Drožanjski ulici, pri Srednji 
šoli Sevnica in v Naselju Heroja 
Maroka. Na območju reke Save 
je poleg sprehajalne poti na vo-
ljo fitnes na prostem, balinišče, 
na Orehovem pa tudi trim steza. 

IGRALA V VSEH KRAJEVNIH 
SKUPNOSTIH 

Igrala za najmlajše so v vseh kra-
jevnih skupnostih sevniške ob- čine, v sklopu večnamenskih 

športnih površin ali kot samos-
tojno območje. Zelo je prilju-
bljena tudi namenska trampolin 
blazina, ki je v neposredni bližini 
otroškega igrišča ob savski spre-
hajalni poti v Sevnici. 

PRIJAZNI DO ŽIVALI 

V Sevnici je posebna infrastruk-
tura namenjena tudi malim ži-
valim. Ob sprehajalni poti ob 
Savi je pri 'agility parku', ki ga 
uporablja Kinološko društvo 
Posavje, namenski pitnik in pas-

ji WC s peskom. Pitnik odgovor-
nim lastnikom služi tudi kot vir 
sveže pitne vode, ki jo lahko vza-
mejo s seboj in na daljšem spre-
hodu ponudijo svojim ljubljenč-
kom. Na tem območju je tudi 
namenski prostor za preživlja-
nje prostega časa s štirinožnimi 
prijatelji. V neposredni bližini pa 
zaradi varnosti in zagotavljanja 
osnovne higiene ni infrastruk-
ture, namenjene manjšim otro-
kom, ki svojo okolico šele spoz-
navajo in jo radi raziskujejo tudi 
z dotikanjem travnatih in drugih 
površin.

Na mostu čez potok Hinja v Krmelju je prišlo do podora vozne po-
vršine. Občina Sevnica je skupaj s Komunalo Sevnica, ki v sklopu 
gospodarske javne službe vzdržuje lokalne ceste,  nemudoma pris-
topila k sanaciji. 

Sanacija je bila opravljena na podlagi terenskega ogleda in po navo-
dilih strokovnega nadzornika. Most je deloma saniran in ima nosil-
nost do 5 ton. To pomeni, da most lahko do nadaljnjega uporabljajo 
vozniki osebnih vozil. V Pijavicah, Gabrijelah in na mostu v Krmelju 
na omejitev nosilnosti mostu opozarjajo prometni znaki. 

Varčevanje s pitno vodo je nujno

cer bogato z vodnimi viri, vendar 
niso vsi primerni za uporabo v 
vodovodnih sistemih. V obdob-
ju dlje trajajoče suše zato prič-
ne primanjkovati vode za vse in 
varčevanje postane nujno. Tudi 
močnejši, a krajši nevihtni nalivi 
ne odpravijo negativnih vplivov 
daljšega sušnega obdobja.  

NEKAJ NASVETOV ZA 
VARČEVANJE S PITNO VODO

Komunala Sevnica svetuje vsem 
odjemalcem pitne vode, naj z 
vodo v največji meri varčujejo 
skozi vse leto, ne zgolj v sušnih 

obdobjih. Za učinkovito zmanj-
šanje porabe vode je potrebno 
redno spremljati stanje domače 
vodovodne napeljave in kotlič-
kov ter sanirati morebitne puš-
čajoče pipe. 

Z vodo varčujemo tudi s spre-
minjanjem navad. Z zapiranjem 
pip med umivanjem ali pomiva-
njem lahko prihranimo do 18 li-
trov vode na minuto. Z zapira-
njem pip med umivanjem zob 
lahko štiričlanska družina pri-
hrani do 900 litrov vode zgolj v 
enem tednu. 

Enkrat uporabljeno vodo lahko 
uporabimo tudi za druge name-
ne. Vodo, ki smo jo uporabili za 
spiranje sadja in zelenjave lah-
ko, denimo, uporabimo za zali-
vanje rastlin. 

Pri pranju perila ali posode v 
strojih pazimo, da so naprave 
pred uporabo polne. S pranjem 
posode v pomivalnem stroju 
vodo prihranimo, vendar samo, 
če je ta ob uporabi poln. 

Nekaj dodatnih nasvetov je 
zbranih v infografiki: 

Omejitev nosilnosti mostu v Krmelju

Zaradi izrazito suhega vremena je na območju celotnega Posavja konec junija prišlo do nižanja vodostajev in gladin 
podzemnih voda. Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica, ki v sevniški občini v sklopu gospodarske javne službe 
upravlja z vodovodi, zato vse odjemalce pitne vode poziva k varčevanju. Uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, pranje 
avtomobilov in dvorišč ter polnjenje bazenov dodatno zmanjšuje vodne zaloge.

Na cesti ob vrtcu Panorama Boštanj je na novo urejeno območje 
omejene hitrosti. Na zmanjšanje hitrosti voznike opozarjajo tudi 
nove talne označbe. Na območjih šolskih poti in ob objektih šol-
ske in predšolske vzgoje je previdnost voznikov in zmanjšanje hitro-
sti še posebej pomembna. Naše najmlajše občane sicer skozi raz-
nolike aktivnosti k previdnosti in poznosti v prometu spodbujajo 
tako starši kot tudi učitelji in vzgojitelji. Kljub temu pa je njihova ra-
dovednost in zagnanost lahko vzrok za trenutek neprevidnosti. Ob 
zmanjšani hitrosti je krajša tudi zavorna pot vozila, kar zmanjšuje 
možnosti za nesreče.

Rekonstrukcija ceste Grahovica–Jablanica 

Na cestnem odseku od avtobusnega postajališča Grahovica proti 
Jablanici v krajevni skupnosti Boštanj poteka rekonstrukcija ceste. 
Na posameznih odsekih cestišča, kjer so se pojavili večji usadi, so 
bile izvedene tudi globinske sanacije. Z rekonstrukcijo cestišča se bo 
na tem cestnem odseku povečala varnost, hkrati pa bo zaradi glo-
binskih sanacij cesta dolgotrajno stabilna. 

Talne označbe pri vrtcu Panorama Boštanj   
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Glivice na stopalih in nohtih v telo sproščajo 
toksine, ki negativno vlivajo na naš imunski 
sistem, zato je izredno pomembno, da že danes 
naredite prvi korak k boljšem zdravju svojih 
nohtov. Raziskave so pokazale, da obstaja 
korelacija med glivičnimi okužbami na nohtih 
ter med rakavimi obolenji in odpovedjo ledvic, 
zato je zelo pomembno, da že danes poiščete 
pomoč strokovno usposobljenega pedikerja v 
Centru AN.NIKA Krško.

Glivice na nohtih se lahko pojavijo zaradi:
• sladkorne bolezni,
• težav z visokim pritiskom,
• dednosti,
• prekomernega potenja stopal,
• težav z jetri,
• neustreznega delovanje ščitnice ali drugi 

endokrinih žlez.

Glivice na nohtih slabijo 
naš imunski sistem

AN.NIKA medicinska pedikura Krško, Ul. mladinskih del. brigad 2a v Leskovcu pri Krškem 
040 334 352 | www.annika.si | www.annika.si/shop | annika-krsko@annika.si
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Več kot 15 let se vsakodnevno sre-
čujemo z glivičnimi obolenji nohtov, 
zato smo razvili lasten produkt Nai-
lodon-obnovitveni lak za nohte pri 
glivičnem obolenju, ki bazira na treh 
edinstvenih antimikotičnih sestavi-
nah-eteričnih olj klinčkov, timijana 
in čajevca. Nailodon, bo vašim noh-
tom zopet povrnil čvrstvo strukturo, 
lep videz in odpravil nepravilnosti, ki 
so lahko posledica glivičnega ali bak-
terijskega obolenja nohtov.

V Centrih medicinske pedikure AN.NIKA Krško smo specializirani za reševanje različnih 
problematik stopal, za katere imamo razite lastne AN.NIKA metode. Že več kot 15 let us-
pešno rešujemo vraščene nohte, glivična obolenja nohtov, kurja očesa in otiščance, bra-
davice ter trdo kožo na stopalih.

Naj bo vaš korak ponovno prijeten!PREJ

PREJ

POTEM

POTEM

V harmoniji z naravo

Vrtni center

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

VISOKOTLAČNI ČISTILCI
RAMDA

RASTLINA MESECA
JULIJA - OLJKA VSE ZA PAŠNIŠTVO

PRETOPNA ČRPALKA RAMDA KAMADO RAMDA ŽARI
*Akcija traja do 31. 8. 2022

SAMONAVIJALNI KOLUT RAMDA
IN SOLARNI TUŠ

VRTNO
POHIŠTVO

NE SPREGLEJTE

-15%*

eurogarden.eu

»Prizadevam si, da bi bil s svojim delom zgled vsem generacijam«
Pohištva, bele tehnike, računalnikov in televizorjev, ki so dotrajani ali pa so se med uporabo poškodovali, zaradi velikosti in teže ne odlagamo na ekološke 
otoke ali v zabojnike. Gre namreč za kosovne odpadke in ko se pojavijo, je najenostavneje, da naročimo njihov odvoz. V občinah Krško in Kostanjevica na Krki 
je ta enkrat na leto brezplačen, nam ob začetku pogovora pove komunalec na ravnanju z odpadki v družbi Kostak, d. d., Zdravko Urbanč.

Zdravko Urbanč skrbi za odvoz kosovnih 
odpadkov. Pri svojem delu uporablja kom-
bi, na katerem je manjše HIAB dvigalo, s 
pomočjo katerega lahko dvigne predmete 
do 500 kilogramov, kot je na primer pralni 
stroj. »Veliko dela je predvsem spomladi in 
poleti, ko ljudje čistijo in prenavljajo svoje 
domove. Lani smo jih imeli okoli 450, ven-
dar je veliko odvozov, ki jih ne zabeležimo, 
saj me marsikdo ustavi kje na cesti in prosi, 
če lahko odpeljem kakšno malenkost. De-
nimo ravno včeraj sem bil v Velikem Mra-
ševem, kjer me dobro poznajo in se mi je 
zgodilo ravno to. Dve gospe sta prosili za 

odvoz nekih manjših predmetov, tretja pa 
me je vprašala, ali pobiram po vasi (smeh, 
op. a.),« pove Zdravko in doda, da po vaseh 
ne pobirajo več, zdaj je že nekaj časa v ve-
ljavi, da občani odvoz kosovnih odpadkov 
naročijo. »In to do treh kubikov. Kljub temu 
imam včasih še takšne mini kosovne odvo-
ze, kot je bil ta primer,« se pošali.

Med kosovne odpadke ne sodijo gradbeni 
material, avtomobili, avtomobilski deli in 
nevarni odpadki, kot so akumulatorji. Toda 
kot pravi Urbanč, se omenjeni predmeti ne-
malokrat znajdejo na črnih odlagališčih, ki 
jih redno čisti. Opaža, da je teh v zadnjem 
obdobju manj. »Nahajajo se večinoma na 
enih in istih lokacijah in praviloma gre za 
skrite kotičke.« Gre za raznorazni odpad, 
veliko je plastike, najde se tudi kakšen pral-
ni stroj, pohištvo in oblačila. »Te predmete 
bi lahko pripeljali k nam na Center za ravna-
nje z odpadki Spodnji Stari Grad, če so jih že 
imeli v prikolici,« je kritičen do uporabnikov 
s pomanjkanjem čuta do čistega in urejene-
ga okolja.

»Prizadevam si, da bi bil zgled in čim bolj 
osveščal uporabnike. Ko sem na terenu, 
ljudi zanima, kam odpadke odpeljemo, kaj 
z njimi naredimo.« V Zdravkovem opisu de-
lovnih nalog je namreč tudi skrb za čistočo 

ekoloških otokov. »Ekoloških otokov je ve-
liko in nekateri so zares lepo urejeni. Sami 
stanovalci oz. krajani poskrbijo za to, da jih 
po svojem okusu ogradijo, polepšajo. Žal pa 
so tudi območja, kjer niti približno ni tako. 
Očistiš in je čez dva ali tri dni spet neureje-
no.« Kar se tiče ločevanja odpadkov, gre na 
bolje, dodaja Zdravko Urbanč. »Po vaseh 
praviloma strogo ločujejo, čeprav včasih še 
koga opozorim, da je odpadek v napačnem 
zabojniku. Slabša situacija z ločevanjem 
odpadkov je pa predvsem v blokovskih na-
seljih.«

»V vaseh je bolje urejeno«

Na tem delovnem mestu je deveto leto in 
v tem času se mu je zgodila marsikatera 
zanimiva prigoda. Pri odvozu kosovnih od-
padkov je, ko ni bilo nikogar pri hiši, odpe-
ljal predmet, ki ga ne bi smel. Za povrh pri 
enem od sodelavcev. »Tega mu nikoli ni-
sem povedal,« začne pripovedovati. »Vča-
sih mi naročnik pove, da so stvari ''na kupu'', 
vendar se ta kup drži še česa, kakšne stvari, 
ki ni za stran. To se je zgodilo pri enem od 
naših zaposlenih, ko sem nehote odpeljal 
več, kot je želel, saj sem bil prepričan, da je 
bilo vse namenjeno za odvoz. Klical sem ga, 
a se ni oglasil. Ko sem se že peljal proti Kr-

škem, živi namreč v bližini Senovega, me je 
klical nazaj. Vprašal je, če sem vse naložil, 
in dodal, naj tisto stvar pustim tam. Seve-
da bom, sem odgovoril. Ni vedel, da sem 
v tistem trenutku že bil v kombiju in ni mi 
preostalo drugega, kot da sem v Brestani-
ci obrnil in predmet vrnil. Ko je pri odvozu 
kosovnih odpadkov prisotna cela družina, 
se dostikrat zgodi, da bi mladi nekaj zavrgli, 
starejši pa obdržali. »Včasih kakšno stvar 
že naložim za odvoz, ker smo se tako dogo-
vorili, pa nekdo že dol jemlje … in drugi spet 
vrača nazaj.«

Zdravko Urbanč skrbi za čistočo v občinah 
Krško in Kostanjevica na Krki in upa, da bo 
šlo tako tudi naprej. Kmalu se bo upokojil. 
»Moral bi se že, saj imam 45 let delovne 
dobe. Ostal bom do konca leta. Rad pa bi 
delal tistih 60 ali 90 ur na mesec, kolikor bi 
jih kot upokojenec lahko. Vajen sem dela in 
službe. Zaenkrat sem še zdrav, seveda pa bi 
rad tudi užival.«

Zdravko Urbanč

Skrbimo za zeleno Krško

naročnik: www.kostak.si
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PGD TELČE z ansamblom Pogum vabi  na 

VELIKO VRTNO VESELICO

V primeru slabega vremena bo postavljen šotor. 
 Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.

23. julija ob 20.00BOGAT
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Zbrane podanike je pozdra
vila tudi grajska gospoda, ki 
je zaplesala dvorni ples in se 
sprehodila vse do štantov do 
tunela, na katerih so sejmarji 
prodajali različno robo, doma 
pridelane klobase, moko, pe
civo, prte in igrače, kapljice 
in napitke iz zelišč, med, sire 
in čokolado ter druge jestvi
ne in predmete, z obiskom pa 

sta pred tem, ko je harmoni
kar raztegnil meh in so Ljud
ski pevci iz Bistrice ob Sotli ub
rano zapeli, zbrane pozdravila 
tudi mali rajhenburški podžu
pan Anton Zakšek in velika 
podžupanja okrožja Ana So-
mrak.

Sicer je bil letošnji semanji 
dan namenjen blaženju dragi

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Na dan državnosti je v sklopu prazni
ka KS Leskovec pri Krškem pod kozolcem okrepčevalnice Arh po
tekala že šesta leskovška golažijada. Letos se je tekmovanja v 
kuhanju golaža udeležilo devet ekip: KS Leskovec, KS Krško, KS 
Senuše 1, Ravni, Okrepčevalnica Arh, Križe Starc – R, KS Senuše 
2, Rimske Toplice, Gmajna Kobile. Tekmovalci so dobili po 5,5 kg 
mesa, čebulo in mast ter morali slediti določenim pravilom in za
dostiti merilom tekmovanja. Časa za pripravo jedi so imeli 240 
minut, v tem času so morali skuhati vsak po cca. 20 litrov gola
ža. Komisija v sestavi Majda Arh, Srečo Kunst in Miro Sevšek 
ter Stane Arh kot koordinator ocenjevalne komisije je imela izje
mno težko delo. Komisija je ocenjevala v prvi vrsti gostoto, kuha
nost mesa, aromo in ustreznost sestavin. Vsem ekipam je uspelo 
ohraniti identiteto govejega golaža, a na koncu so ločile malen
kosti. Tretje mesto je zasedla ekipa KS Leskovec v sestavi: Mile-
na Turšič, Drago Antolič in Jože Turšič, drugo mesto ekipa KS 
Krško v sestavi Gašper Naraglav, Domen Križan, Miha Božič 
in Davorin Levičar ter prvo mesto ekipa KS Senuše 1 v sestavi: 
Jože Tomažin, Damjan Pavlin, Damjan Kerin in Dominik Jaz-
bec. Priznanja za najboljše tri je v prisotnosti predsednika sve
ta KS Leskovec Jožeta Olovca podelil član ocenjevalne komisi
je Miro Sevšek. Kuhanje golaža ni bilo samo tekmovalne narave, 
ampak je šlo predvsem za druženje krajanov in sokrajanov. Iz
vedbo prireditve je vodil Roman Logar. 
� Stanislav�Arh,�foto:�Anton�Hruševar�

Dneva kruha, vina in salam ni 
brez stojnic, kjer so za dob
ro voljo skrbeli: Društvo vino
gradnikov Bizeljsko, Vinograd
niško, turistično in kulturno 
društvo Cerklje ob Krki, Vino
gradniško, turistično in kul
turno društvo Gadova peč, 
Društvo vinogradnikov Doli

na  Jesenice, Vinogradniško 
društvo Pišece in Vinogradni
ško društvo Sromlje. Poleg vin 
so se stojnice šibile tudi pod 
drugimi domačimi dobrota
mi, za katere so poskrbela tu
ristična društva: TD Artiče, TD 
Bizeljsko, Občinska turistič
na zveza Brežice in TD Dobo
va, TD Globoko, TD Kapele, TD 
Pišece in TD Sromlje. Piko na 

Dobre volje ni manjkalo
BREŽICE – Po dveh letih premora se je 22. junija na brežiškem grajskem dvorišču spet odvil dogodek Dan 
kruha, vina in salam. Na stojnicah se je predstavilo vseh šest društev vinogradnikov iz občine Brežice, turi-
stična društva kot tudi ponudniki suhomesnatih izdelkov in sirov. Razglasili so županovo vino 2022 in naj-
boljša v peki kruha.

i so dali ponudniki salam, su
homesnatih izdelkov in sirov: 
Kmetija Benkoč, Mesarija Kro
šelj in Market Dušak. Tudi letos 
je potekalo tekmovanje v peki 
domačega kruha, za katerega 
je svoj kruh oddalo 34 pekov 
in pekaric, ki so skupno oddali 
39 kruhov, 26 belih in 13 črnih 

mešanih. Slavka Preskar kot 
predsednica komisije ter Mira 
Budič in Roman Matjašič kot 
člana komisije so dodelili toč
ke vsakemu kruhu posebej. Pri 
tem so ocenjevali zunanji vi
dez in obliko, videz in lastnost 
skorje ter sredice, vonj skor
je in sredice ter okus skorje in 
sredice. Najboljši mešani kruh 
je spekel Anže Šoštarič, naj

boljši beli kruh pa je nastal iz
pod rok Tatjane Kramer.

Župan Ivan Molan je tudi le
tos podelil listine vsem vino
gradnikom in vinogradniškim 
društvom, ki so svoja vina od
dali na tradicionalnem, že 10. 
izboru za županovo vino obči
ne Brežice. Najboljše županovo 
vino, cviček PTP, je po oceni ko
misije, ki ji je predsedovala Mi-
lena Rožman, pridelal Franc 
Oštrbenk iz VTKD Cerklje ob 
Krki. Nagrado je prejela tudi 
predsednica društva Meli-
ta Oštrbenk. Najboljše župa
novo vino, beli bizeljčan PTP, 
je pridelala Klet Nujec iz Gre
govc na Bizeljskem. Nagrado 

je prejel tudi predsednik DV 
Bizeljsko Blaž Zagmajster. 
Izbrano županovo vino laški 
rizling je pripadlo Vinogradni
štvu in vinarstvu Petan iz VD 
Sromlje. Nagrado je prejel tudi 
predsednik Franc Hrastov-
šek. Glasbena gostja večera je 
bila Tinkara Kovač, ki se je na 
odru pridružila Gasilskemu pi
halnemu orkestru Loče, nasto
pili sta tudi Folklorna skupina 
KUD Oton Župančič Artiče in 
Folklorna skupina Duplo Piše
ce, prireditev pa sta obiskali 6. 
vinska kraljica Bizeljskega Ka-
rin Dobravc Škof in 23. cvičk
ova princesa Anja Smerke. 

 R.�R./vir:�ZPTM�Brežice

Najboljši�v�izboru�za�županovo�vino�z�županom,�predsednico�
komisije�ter�vinsko�kraljico�Bizeljskega�in�cvičkovo�princeso

Glasbena�gostja�Tinkara�Kovač

Krompirjev Petrov sejem 
BRESTANICA – 25. rožnika leta gospodovega 2022 se je v Rajhenburgu spet zvrstil Petrov sejem. Pri tam-
kajšnjem domu gasilske garde so se podaniki posedli v hlad pod mogočna drevesa, mimogrede malo ba-
rantali po stojnicah in se sprostili ob spremljajočem kulturnem in zabavnem programu.

nje, lakote in naravnih nesreč, 
saj so  tamkajšnji kulturni in 
turistični delavci v  priredi
tev vpletli  naravne nesreče, 
ko je po rajhenburških kra
jih in okrožju klestila toča, sti
skala zmrzal, dodatno škodo 
so povzročale povodni pa tudi 
ptiči in divji prašiči, ki so uniči
li žito in potem ni bilo kaj dati v 
piskre ... Zato je cesarska mati 

Marija Terezija 16. maja 1767. 
leta izdala znameniti odlok o 
sajenju in pridelovanju krom
pirja in z njim ukazala, da mo
rajo vsi kmetje saditi krompir, 
na ta način pa so bili oprošče
ni plačila davka. Tako je pred 
255. leti rešila podanike pred 
lakoto. Ljudje pa so se tudi bali 
krompirja, saj je bila nova ne
poznana rastlina; kdor je je

del surovega, ga je bolel tre
buh ali je celo bruhal, zato jih 
je mnogo mislilo, da jih hoče 
cesarica zastrupiti. Oblast je 
zato po deželi poslala kuhar
je, ki so ljudje učili, kako pri
pravljati krompir sort: igor, 
vesna, jana, dobrin, kresnik, 
meta, cvetnik in cita. Na Slo
venskem je znanih kar okoli 
135 ljudskih imen za krompir, 
med najbolj razširjenimi pa 
so: bob, brnica, brnik, čompe, 
debeli bob, grampor, kartogel, 
kompir, koreninjek, krumpel
ni, krumpiška, laška repa, pod
zemnica, repica, svinski grud, 
turška repa, zemljak ... 

Da bi razširili znanje in se za
bavali, so tudi podanike na sej
mu podučile skozi krompirje
ve igre štiri tekmovalne ekipe 

kuharjev, in sicer ekipa Gasil
ci, ekipa Loparji, ki v prostem 
času radi igrajo tenis, ekipa 
Društva podeželske mladine 
ter ekipa Enologi, ki ima sicer 
raje od krompirja cviček. Eki
pe so s spretnostjo in nespret
nostjo zabavale stare in mlade, 
saj so morale najprej z zabija
njem žebljev popraviti gajbice 
za krompir, zatem z dolgo pa
lico kotaliti krompir do samo
kolnice, ga naložiti in ritensko 
pripeljati do ciljne njive, sadi
ti krompir v ravno linijo z za
vezanimi očmi, zalivati krom
pir s preprijemanjem vedra 
z vodo, in ko so bile ekipe že 
pošteno lačne in žejne, so mo
rale še v vrečah skakati na ma
lico.

 Bojana Mavsar

Rajhenburška�gospoda�(foto:�Boštjan�Colarič)

Petrov sejemski dan je bil lepo obiskan.

Najboljši golaž je bil senuški 

VRBINA – Tradi
cionalni Festival 
za mlade Šrot, 
največji projekt 
Kluba posav
skih študentov, 
se je po prisil
nem epidemio
loškem premoru 
odvil enaindvaj
setič, z bresta
niške plaže pa 
se je preselil v Vrbino. Organizacijsko ekipo je 24. junija razve
selil številčen obisk navdušenih mladih, saj je bil 21. Šrot za
gotovo eden najbolje obiskanih v vsej zgodovini. Pod velikim 
odrom, na katerem so se zvrstili domačini The Rafters, nostal
gični New Game Over, energični Pravila igre in vrhunski Maga
zin, je plesalo kar 1100 obiskovalcev. »Hvala Mestni občini Kr
ško za brezplačne avtobusne prevoze, s katerimi smo zagotovili 
varno brezskrbnost, vsem sodelujočim, ki so prispevali k nepo
zabni atmosferi, ter vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam 
pomagali uresničiti naše predloge,« so po dogodku sporočili or
ganizatorji.  P. P./vir: KPŠ

Šrot se je vrnil v velikem stilu
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jih je poklicno maturo uspeš
no opravilo 15 ali 88,2 %. Od 
71 redno šolajočih je bilo tako 
63 dijakov ali 88,7 % uspešnih. 
K opravljanju poklicne matu
re je pristopilo tudi šest kan
didatov iz prejšnjih generacij, 
med njimi sta bila uspešna le 
dva. Skupaj je tako k spomla
danskemu roku opravljanja 
poklicne mature pristopilo 77 
kandidatov, uspešnih pa je bilo 
65 ali 84,4 %. Osem dijakov je 
poklicno maturo opravilo z 
odličnih uspehom: 20 točk so 
zbrali Vitomir Preskar v pro
gramu elektrotehnik, Florijan 
Štukelj v programu tehnik ra
čunalništva ter trije dijaki v 
programu strojni tehnik: Si-
mon Franko, Tjaša Škrlec in 
Žiga Zupanc, 21 točk pa trije 
dijaki v izobraževalnem pro
gramu elektrotehnik: David 
Boštjančič, Miha Marinček 
in Klemen Motoh. Še posebej 
ponosni so na štiri zlate matu
rante, ki so z 22 od 23 možnih 

točk dosegli izjemen splošni 
učni uspeh, to so elektroteh
nika Florjan Tratar in Luka 
Zakšek, tehnik računalništva 
Eva Ocvirk ter strojni tehnik 
Žan Dolinšek.

Tajnika sta najboljšim dija
kom, odličnjakom in zlatim 
maturantom v družbi direk
torja ŠC Krško  Sevnica Jožeta 
Pavloviča in direktorja druž
be Numip, v kateri so prispe
vali bogate praktične nagrade, 
Tineta Ogorevca podelila po
trdila o uspešno zaključenem 
šolanju. Ogorevc je ob tem di
jakom zaželel, da bi pogumno 
zakorakali na nadaljnjo pot in 
s svojim delom pustili  poziti
ven pečat: »Želim vam čim več 
odprtosti, empatije in posluha 
za probleme današnjega člo
veštva. Na ta način bo vsakdo 
izmed vas prispeval k boljše
mu jutri.«

 B. Mavsar

KRŠKO – Na Srednji šoli Kr-
ško so 6. julija podelili spri-
čevala in praktične nagrade 
13 dijakom, ki so z odličnim 
uspehom opravili zaključ-
ne izpite in poklicno matu-
ro, med njimi so se štirje za-
pisali med zlate maturante.

Rezultate opravljenih zaključ
nih izpitov in poklicne matu
re v programih srednjega po
klicnega izobraževanja sta 
predstavila tajnika šolske iz
pitne komisije Matej Mau-
čič in poklicne mature Miran 
Pungerčič. Maučič je povedal, 
da je k opravljanju zaključ
nih izpitov pristopilo 38 kan
didatov, kar je po številu naj
manj v zadnjih 15 letih, so pa 
ti skupno dosegli 100odsto
tni  uspeh. Pet jih je opravilo 
zaključne izpite z odličnim us
pehom: Luka Dimc v progra
mu pomočnik v tehnoloških 
procesih, Tadej Lekše v pro
gramu avtoserviser, Nejc Pešič 
v programu oblikovalec kovin/
orodjar ter Nejc Esih in Simon 
Geršak v programu elektri
kar. Pungerčič je izpostavil, da 
je bil uspeh kandidatov, ki so 
pristopili k opravljanju poklic
ne mature, sicer nekoliko niž
ji v primerjavi s preteklimi leti, 
kar gre prepisati tudi dejstvu, 
da gre za generacijo, ki se je 
najdlje šolala na daljavo v času 
epidemije covida19. V progra
mu srednjega strokovnega izo
braževanja je poklicno maturo 
opravljajo 54 dijakov rednega 
šolanja, od tega jih je bilo 48 ali 
88,8 % uspešnih (lani 91 %), v 
poklicnem tehniškem izobra
ževanju pa 17 dijakov, od tega 

BREŽICE – Maturanti Gim-
nazije Brežice so 11. julija 
dopoldne v športni dvora-
ni gimnazije svečano pre-
jeli maturitetna spričevala. 
Še posebej so bile oči uprte 
v letošnjih pet zlatih matu-
rantov, ki so prejeli maturi-
tetno spričevalo s pohvalo.

Z zlatimi čerkami so se v zgo
dovino brežiške gimnazije za
pisali Nina Bobnič, Lovro Si-
košek, Matevž Maček, Klara 
Omerzu in Ines Zupančič. 
Ravnatelj Uroš Škof je v na
govoru vsem maturantom – 
nekateri so prišli v spremstvu 
staršev – in profesorskemu 
zboru poudaril, da je za vse
mi eno najbolj stresnih juter, 
saj vsi vedno nestrpno čakajo 
na rezultate o uspehu na ma
turi. »Glede na nasmeške, ki 
jih vidim, kaže, da so rezultati 
vsaj približno takšni, kot ste si 
jih želeli,« je dejal in še spom
nil, da je del šolanja letošnjih 
maturantov potekal v drugač
nih razmerah – pouk na dalja
vo, spletne učilnice, številni 
ukrepi v šoli, ki so se spremi
njali. Vesel je, da so lahko vsaj 
v četrtem letniku šolanje nor
malno opravljali v šoli. Ponos
ni so torej na pet zlatih matu
rantov, ki so dosegli 30 ali več 
točk (od možnih 34) in pre
jeli maturitetno spričevalo s 
pohvalo. Škof je postregel še 
z nekaj statistike. Skupno je 
k spomladanskemu roku ma
ture pristopilo 95 kandidatov, 

BREŽICE – 6. julija so na 
Strokovno izobraževalnem 
centru (SIC) Brežice svečano 
podelili letošnja spričevala 
poklicne mature in kristal-
ni piramidi, najvišje prizna-
nje šole, ki sta ju letos pre-
jeli Nasiha Žilić in Nika Per, 
slednja je tako kot tudi Anja 
Lužar postala zlata matu-
rantka.

Rezultate mature je predsta
vila tajnica šolske maturi
tetne komisije Deja Avsec. 
Poklicno maturo 2022 je v 
spomladanskem roku opra
vljalo 62 kandidatov, od tega 
55 rednih dijakov in sedem 
odraslih (samoizobraževal
ci). Med samoizobraževalci 
je pet kandidatov opravljalo 
poklicno maturo prvič (v ce
loti), dve kandidatki pa sta 
opravljali popravni izpit iz 
matematike. Ena od dijakinj 
opravlja maturo v dveh delih 
(dva izpita v spomladanskem 
izpitnem roku in dva v je
senskem). Skupni uspeh vseh 
prijavljenih na spomladanski 
rok poklicne mature je 86,9 %. 
Pri rednih dijakih programov 
ekonomski tehnik in predšol
ska vzgoja je odstotek še neko
liko višji (88,9 %). Med njimi 
je 12 odličnjakov. Zlati matu
rantki sta postali Nika Per in 
Anja Lužar, obe dijakinji 4. 
Ae oddelka programa ekono
mist. Obe sta prejeli spričeva
lo s posebno pohvalo. Odlični 

Pet zapisanih z zlatimi črkami

od tega 80 takih, ki so prvič 
opravljali splošno maturo po 
končanem četrtem letniku gi
mnazije (redni dijaki), pri če
mer je bilo uspešnih 75, kar 
znaša slabih 94 % in je neko
liko pod državnim povpreč
jem (95,4 %). Splošni uspeh 
rednih dijakov je v povpre
čju 20,80 točke. Ravnatelj je 
vsem, ki so uspešno opravili 
maturo, zaželel, da bi bile nji
hove prihodnje poti usmerje
ne k ciljem, ki jim jih narekuje 
srce, vest in razum. Zahvalo je 
izrekel celotnemu učiteljske
mu zboru, ki je maturante us
pešno pripravljal za maturo 
ves čas šolanja, prav tako os
talim delavcem šole, brez ka
terih ne bi bilo možno izves
ti mature, posebno zahvalo pa 
je namenil tajniku šolske ma
turitetne komisije prof. San-
diju Rašoviću. »Čas najdalj
ših počitnic je pred vami, pred 

vami je življenje samostojnih 
odločitev, velikih načrtov. Že
lim vam lepe počitnice in vse 
dobro na nadaljnji življenj
ski poti,« je za konec še zaže
lel vsem, ki so opravili »zrelo
stni izpit«.

V imenu Občine Brežice in žu
pana Ivana Molana, ki se za
radi vnaprej dogovorjenih 
obveznosti podelitve ni mo
gel udeležiti, je maturantkam 
in maturantom čestitala Jas-
mina Molan, ki je vsem zla
tim maturantom tudi podeli
la knjižno nagrado. Ob tem je 
izrazila željo, da uspešno na
daljujejo s šolanjem in morda 
svojo poklicno pot po zaklju
čenem študiju nadaljujejo v 
lokalnem okolju ter tako pri
spevajo k nadaljnjemu razvoju 
občine kot tudi celotne regije. 

 R. Retelj

Zlati maturanti z ravnateljem

Nika in Nasiha posebej izstopali

na maturi pa so bili še Anita 
Zalokar iz 2. Ap oddelka PTI 
programa ekonomist, Seba-
stjan Lašič in Lara Rupar iz 
oddelka 4. Ae ter Eva Hribar, 
Sara Kostevc, Nuša Omerzel, 
Mateja Pirnar, Natalija Pir-
nar in Nasiha Žilić iz oddel
ka 4. Av programa predšolska 
vzgoja. Z odliko je maturo na
redila tudi samoizobraževalka 
Tjaša Oštir.

Najprej je vsem maturantom 
čestitala ravnateljica dr. Moj-
ca Tomažin ter jim zaželela, 
da bi pridobljeno znanje ko
ristno uporabili pri študiju in 
pri delu ter da bi bili v življe
nju prijazni, strpni in srčni. V 
imenu Občine Brežice je ma
turantom spregovorila vodja 
Kabineta župana Lavra Krea-
čič, ki je prisotnim čestitala v 
imenu župana Občine Brežice 

in dodala, naj bodo maturanti 
uspešni in dobri ljudje. Sledila 
je svečana podelitev maturite
tnih spričeval, ki so jih od svo
jih razredničark Karmen Šte-
fanič (4. Ae), Darje Drašler 
(4. Av) in Katarine Kukovičič 
Unetič (2. Ap) prejeli matu
ranti. Šola vsako leto izbere di
jaka ali dijakinjo, ki mu podeli 
kristalno piramido kot najvišje 
priznanje šole. Tokrat se je uči
teljski zbor odločil, da sta kar 
dve dijakinji posebej izstopali, 
zato sta kristalni piramidi pre
jeli Nika Per iz programa eko
nomski tehnik in Nasiha Žilić 
iz programa predšolska vzgo
ja. Kulturni program so pod 
mentorstvom Alenke P. Kra-
njec pripravili dijaki SIC Bre
žice Manca Mihelin, Antonio 
Vogrinc in povezovalka Nika 
Zorko. 
 M.�Galič

Zlati�maturantki�in�odličnjaki�SIC�Brežice�(foto:�Foto�Rožman)

KRŠKO – Letošnji generaciji 
maturantov v programu teh-
niške gimnazije na ŠC Krško 
- Sevnica so spričevala splo-
šne mature so 11. julija po-
delili v Dvorani v parku. Sku-
paj jih je maturiralo 17.

Kot je povedal tajnik splo
šne mature Janez Firbas, je v 
spomladanskem roku sploš
no maturo na ŠC Krško  Sev
nica opravljalo 19 maturantov. 
Med njimi jih je bilo osem iz ra
zreda G4A, uspešnih je bilo se
dem oz. 87,5 %. Najboljša sta 
bila David Lackovič s 24 in 
Franci Žugič z 22 točkami, ki 
sta dosegla odličen uspeh (oba 
sta sicer manjkala na priredi
tvi). Poleg tega so maturo op
ravljali tudi trije kandidati iz 
predlanske generacije gimna
zije, uspešna sta bila dva, do
datni izpit ob poklicni maturi 
pa je opravljalo osem kandida
tov (trije iz matematike in pet 
iz angleščine), vsi pa so bili us
pešni. Skupno je bilo torej od 
19 kandidatov uspešnih 17 oz. 
89,5 %, je še povedal Firbas. 
Spričevala prisotnim maturan
tom sta poleg Firbasa podelila 
še ravnatelj/direktor ŠC Krško 
 Sevnica Jože Pavlovič in žu
pan Mestne občine Krško mag. 
Miran Stanko. Razredničarka 
G4A Simona Karl, ki je vodila 

Med 17 maturanti dva odlična

podelitev spričeval, je skupaj s 
Pavlovičem nekaj dijakom po
delila tudi posebna priznanja: 
Davidu Lackoviču za odličen 
uspeh, tekmovanja in posebne 
dosežke, Marku Rudmanu za 
kulturno udejstvovanje, Ada-
mu Likarju za zbirko kamnin 
ter Sari Krejačič kot edinemu 
dekletu v razredu.

Ravnatelj/direktor Pavlovič je 
maturantom in maturantkam 
dejal: »Pot, ki ste jo prehodili, 
ni bila lahka, lahko rečem, da 
ste preživeli nekaj, česar si še 
pred časom nismo predstav
ljali, saj je v vaše izobraževa
nje posegla tudi preizkušnja, 
v kateri ste se morali šolati na 
daljavo. S tem ste postali veli
ko odpornejši na dogodke, ki 

bodo sledili v vašem življenju.« 
Spomnil jih je, da dan podelitve 
poleg dneva za veselje tudi dan 
za zahvalo staršem, učiteljem 
ter sošolcem in sošolkam, ter 
jim zaželel, naj ostanejo med 
sabo povezani, vrata krške 
šole pa jim bodo za vedno os
tala odprta. Župan Stanko jim 
je čestital za uspešno opravlje
no maturo ter jim zaželel veli
ko novega znanja in uspehov v 
nadaljnjem izobraževanju, po 
njem pa naj se vrnejo v doma
či kraj in prispevajo k njegove
mu razvoju.

Prireditev sta popestrila Kaja 
Krašovec s pevskim in plesnim 
nastopom ter maturant Marko 
Rudman z glasbenopevsko 
točko.� P.�Pavlovič

Na podelitvi prisotni maturanti

Štirje zlati maturanti na SŠ Krško

Zlati�maturanti� s� podeljevalci� (z� leve):�Miran� Pungerčič,�
Jože�Pavlovič,�Luka�Zakšek,�Eva�Ocvirk,�Florjan�Tratar,�Žan�
Dolinšek�in�Tine�Ogorevc



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 14/15, četrtek, 14. 7. 2022 21POSAVSKA PANORAMA

razširjamo pogled – s posavskim obzornikom

Otroci so ena 
najranljivej
ših skupin 
družbe, še po
sebej otroci s 
p o s e b n i m i 
potrebami . 
Zato je toliko 
bolj pomem
bno, da smo 

odrasli dovzetni in subtilni do 
njihovih vsesplošnih potreb. 

Da bi otrok lahko shodil, mu 
je treba ponuditi tla pod noga
mi. Pri prvih korakih potrebu
je oporo, ob kateri lahko znova 
varno vstane. In na poti odraš
čanja je zanj še kako pomem
bna široka paleta razvijajočih 
se »človekotvornih prvin«, ki 
mu bodo orodje in pomoč pri 

razvoju do samostojne, odgo
vorne, razmišljujoče in zdrave 
odrasle osebe. 

Z izrazom »človekotvornost« 
opredeljujem tiste elemente 
naše osebnosti, ki nam omo
gočajo sebe in svet okoli nas 
sprejemati z razumevanjem 
svojega najglobljega jaza. Le
to nam olajša slediti vsem 
zunanjim normam in priča
kovanjem družbe ter nam po
maga ohranjati svoje duševno 
in telesno zdravje. Zato je ot
roka treba od najzgodnejšega 
obdobja vzpodbujati in nje
govi razvojni stopnji primer
no učiti: zavedanja lastnega 
telesa in uma, razmišljanja, 
vsestranskega izražanja, po
govarjanja, prepoznavanja in 

besednega izražanja lastnih 
občutkov, iskanja in preiz
kušanja lastnih zmogljivosti, 
sprejemanja odločitev, zave
danja posledic in sprejeman
ja odgovornosti, sprejeman
ja in razumevanja različnosti, 
sposobnosti vživljanja v dru
gega človeka, samoregulacije, 
samorefleksije … (ne pa: ubog-
ljivosti, pridnosti, slepega izvr-
ševanja navodil, prestrašenos-
ti, rangiranja, razslojevanja …)

Kot učiteljica v prvem izobra
ževalnem obdobju se sreču
jem z vedno več nemirnimi 
otroki in otroki s posebnimi 
potrebami nasploh. Tesnoba 
in anksioznost, agresija, me
lanholija na drugi strani, lažja 
bolezenska stanja, nemotivira
nost, odklonilno vedenje, sla
ba pozornost in koncentraci
ja, nesprejemanje različnosti, 
nestrpnost, pogost nemir v ot
rocih …, nakazujejo na preve

liko neharmoničnost, ki sama 
po sebi preprosto onemogoča 
zdrav celostni razvoj. 

Učitelji, ki smo v resnici šola, 
najlažje otrokom pomaga
mo in jim nudimo vzpod
budno učno okolje tako, da 
smo zgled. Na drugi strani pa 
mu lahko vede ali ne vede, že 
samo zaradi rutinskega ures
ničevanja predpisanega kuri

kuluma in zaradi manj primer
nega videnja svojega položaja 
v razredu, predstavljamo tis
ti del stresnih situacij, ki po
vzročajo ali poglabljajo zgo
raj omenjene težave. Učitelj, 
ki sam nikoli ni razvil globo
kega zavedanja o sebi, ki se 
ni imel priložnosti naučiti sa
morefleksije, pogovarjati se, 
biti empatičen, izražati svoja 
čustva, sprejemati različnost 
in podobno, s svojo pedagoš
ko držo »ex cathedra«, s pog
ledom na otroka od »zgoraj 
navzdol« in s strokovnim pre
pričanjem »lastne vsevednos
ti«, gotovo ne more biti zgled 
za razvoj »človekotvornih pr
vin«. Celo nasprotno. Takšen 
učitelj, ki poleg vsega našte
tega svojo uspešnost pri delu 
vrednoti na podlagi pridnos
ti in ubogljivosti učencev, po
sameznika in posebne potre
be preprosto spregleda. Zavrte 
»človekotvorne prvine« pri 

otrocih pa so mu v pomoč za 
doseganje lastnega cilja, ki pa 
poleg omenjenega načeloma 
vključuje visoko raven na pa
met naučenega, nepovezane
ga akademskega znanja.

Za učenje in razvoj vsega na
štetega je nujno potrebno var
no in sprejemajoče okolje. V 
takih pogojih so napake ses
tavni in poučni del procesa. 
Okolica in pomembni odras
li pa odgovorno prijazni so
potniki njihovega razvoja, na
mesto nekoga, »ki tako ali tako 
ve«, kaj je za otroka najbolje. 
Predvsem v zgodnjem obdob
ju, ko se otroci s temi veščina
mi šele spoznavajo, je toliko 
bolj pomembno, da izkusijo 
njihovo vrednost. Višje, kot jih 
bodo razvili, manj vpliva bodo 
nanje imeli zunanji elementi, 
destruktorji, zunanja motiva
cija in prikrite pasti potrošniš
ke družbe.

Šola – varno zavetje 
»človekotvornosti«

Zapisala:  
Klavdija Mirt foto: Canva

BREŽICE – Štiridnevna Poletna grajska dogodivščina, ki je 
konec junija in začetek julija potekala v Posavskem muze-
ju Brežice, je privabila 40 otrok med 6. in 12. letom staros-
ti. Za »muzejčke«, mlade obiskovalce muzeja, so pripravili 
različne zanimive, zabavne in ustvarjalne trenutke v druž-
bi kulturne dediščine.

Vodja že 8. Poletne grajske dogodivščine, likovna pedagoginja v 
PMB Anja Medved, je povedala, da se delavnic najraje udeležijo 
mlajši otroci, večji pa z veseljem prevzamejo tudi vlogo prosto
voljcev in pomagajo pri izvedbi delavnic. Vzdušje je bilo tudi tok
rat prijetno in sproščeno, saj otroci radi spoznavajo nove stvari. 
Zanimive delavnice, ki se ne ponavljajo, izhajajo iz razstav mu
zeja, povezujejo se tudi z Viteško dvorano. Letos so potekale na 
različne teme – cvetje in izdelava rož iz krep papirja ob navzoč
nosti grofice Marije Auersperg Attems (Sonje Levičar), izdelava 
srčeve pletenice iz testa po vzoru Marjance Dobnikar, v poveza
vi z vsebino razstave Kruh, potice in kolači so otroci spoznavali 
žita, v sklopu zgodbe o Ajdih iz Posavja pa postopek tkanja. Po 
dveh letih so bili udeleženci spet deležni posebnega doživetja – 
noč pred zaključkom dogodivščine so prespali v gradu. V času 
ustvarjalnih delavnic na grajskem dvorišču jih je obiskal tudi žu
pan Občine Brežice Ivan Molan, otroci so se mu predstavili s pet
jem himne in ga povabili, da se podpiše na zastavo, ki so jo sami 
izdelali. Ob tem jih je župan zdaj že kar tradicionalno počastil s 
sladoledom. Seveda pa v muzeju niso pozabili na vmesne pri
boljške (med drugim so pekli tudi palačinke) in veliko pijače, ki 
je bila obvezna v vročih poletnih dneh.  R. R.

DOBOVA – Potem ko je Turistično društvo Dobova v lanskem 
letu med počitnicami prvič organiziralo poletni ustvarjalni 
tabor za okoliške otroke, se je tudi letos 4. in 5. julija zbra-
lo 24 otrok med 6. in 12. letom starosti, za katere so prip-
ravili cel kup aktivnosti, zaključek pa je bil povsem kulina-
rično obarvan.

Predsednica TD Dobova Branka Stergar je za naš časopis po
vedala, da so v dveh dneh ustvarjali svečnike v kozarcih za vla
ganje, čebelice iz tulcev in risali na tekstil oz. bele majčke. Drugi 
in hkrati zadnji dan tabora sta udeležence obiskali tudi Nastja 
in Klara iz družine Volovec iz Gabrja pri Dobovi, ki ustvarja na
ravne izdelke iz medu. S seboj sta prinesli različne pripomočke, 
med drugim tudi čebelarsko opremo, ki so si jo otroci lahko tudi 
nadeli. Gostji, ki sta vsakemu podarili tudi figuro iz voska, sta bili 
pozitivno presenečeni, kako veliko nekateri otroci že vedo o če
belarstvu. Za zaključek tabora so se lotili še kulinarike, saj so po 
skupinah pripravili sadno solato, panakoto, Oreo kroglice ter 
jabolčni in skutni »štrudl«. Vse nastale izdelke so tudi pokazali 
staršem oz. starim staršem, ki so prišli po otroke, sladke dobro
te pa so seveda tudi poskusili. Za zaključek so jim pripravili tudi 
krajši program, v katerem so peli in plesali. Za mlajše udeležen
ce, med katerimi je bila večina z območja KS Dobova, trije pa tudi 
iz brežiške OŠ, so poskrbele animatorke Pina Rožman, Zala Fri-
gelj, Vita Vučajnk in Nina Zupančič, ki so jim na pomoč prisko
čile Zdenka Petelinc, Vlasta Kerin, Eva Kržan in Branka Ster
gar. Kot je slednja še navedla, stroške tabora pokrijejo s sredstvi, 
ki jim jih v sklopu razpisa za mladino nameni Občina Brežice.
  R. R.

»Muzejčki« prespali v gradu

Anja�Medved�je�otrokom�prikazala�postopek�izdelovanja�rož�
iz krep papirja.

Na koncu tabora so se sladkali

Udeleženci�poletnega�tabora�v�Dobovi

PODBOČJU – V OŠ Podbočje je od 4. do 8. julija potekal 14. košar
karski tabor, ki se ga je udeležilo 41 mladih košarkarjev, starih 
od 6 do 15 let. Košarkarsko znanje na taboru so jim delili trener
ji Franc Rozman, Lan Lopatič, Jure Prus in Maj Rozman. Tre
ningi košarke so potekali dvakrat na dan, poleg tega pa so se še 
kopali, čolnarili in supali v topli Krki ter skakali s »tarzanom«, ig
rali namizni tenis, badminton, med štirimi ognji in odbojko, se po
merili v lokostrelskem tekmovanju, se spoznali s tenisom, uživali 
v nočnem kinu itd. Obiskal jih je tudi reprezentant v košarki, Kr
čan Gregor Glas, ki je med drugim povedal, da je bil tudi on pred 
desetimi leti na taboru v Podbočju. Zadnji dan tabora so odigra
li finalne tekme ter podelili nagrade in priznanja za sodelovanje 
na taboru.  Marjeta Škrbina Rozman/P. P.

Obiskal jih je Gregor Glas

Udeleženci�letošnjega�tabora�s�trenerji�in�reprezentantom�
Gregorjem Glasom

BREŽICE – V Mladinskem centru Brežice so med 1. in 8. ju-
lijem v sklopu Tedna mladih organizirali številne aktivno-
sti, začelo se je z uradno predajo namenu mladinske sobe, 
za zaključek pa so povabili na otvoritev prenovljene ponud-
be ozelenelih prostorov MC kluba. 

Teden mladih se je na prvi julijski dan začel z otvoritvijo mla
dinske sobe in koncertom pevcev Mednarodnega otroškega pev
skega festivala Brežice, v naslednjih dneh so sledili še: impro 
delavnice in predstava, cirkuška pedagogika, koncert Veroni-
ke Strnad, jam session, DJ house night, izlet, stand up – odprti 
mikrofon, zadnji dan pa poleg že omenjene prenovljene ponud
be ozelenelih prostorov MC kluba tudi še filmski večer s pred
vajanjem filma Razodetje mlade režiserke iz brežiških koncev 
Sare Krevelj. MC klub z notranjim in zunanjim prostorom je do
bil povsem novo, osveženo podobo, prostori so ozeleneli, zunaj 
med MCjem in MC hostlom je nastal vrt zelene sprostitve, obi
skovalci so se, udobno zleknjeni na ležalnikih, lahko odžejali z 
izbranimi hišnimi spritz napitki in poskusili specialitete lokalne 
pivovarne Reset brewery, medtem pa so se rahlo pozibavali ob 
glasbenih ritmih, za katere so skrbeli Sara Praznik in Primož 
Lisec ter saksofonist Lovro Ravbar z DJjem.

Kot nam je ob tem povedala direktorica ZPTM Brežice Katja Čan-
žar, je bil Teden mladih zelo dobro obiskan, vsakodnevno so se 
izvajale številne aktivnosti, ki so bile narejene na pobudo mla
dih pa tudi z njihovo participacijo. »Sočasno smo priložnost iz
koristili tudi zato, da imamo otvoritev osvežene ponudbe naše
ga MC kluba. Po eni strani si želimo prilagoditi ponudbo vsem 
uporabnikom, tako otrokom, mladim kot tistim bolj zahtevnim 
gostom, po drugi strani pa si želimo čim več lokalne ponudbe v 
klubu. Skozi poletje bomo vzpostavili tudi vinsko zgodbo. Smo 
zavod za podjetništvo, turizem in mladino, klub je naše stičišče. 
MC hostel je peti oz. šesti po številu nočitev v občini, zato je klub 
neke vrste vhod v destinacijo, dnevna soba mladim, igrišče otro
kom kot tudi priložnost za lokalne obrtnike in kmete, da svoje 
pridelke tukaj tudi promovirajo in tržijo, kar jim bomo v priho
dnosti omogočili,« je pojasnila Čanžar. Dodala je, da bodo Teden 
mladih zaradi nadpovprečnega obiska že v prvi izvedbi po vsej 
verjetnosti vsako leto ponovili, saj so zelo dobro zaznali njiho
ve potrebe. ZPTM Brežice v tem poletju ne počiva, saj se že jutri 
začenja Mestna promenada Brežice, konec avgusta pa je na spo
redu še Mednarodni otroški pevski festival, za katerega po nje
nih besedah že dobivajo veliko povpraševanj od mladih talenti
ranih pevcev z območja bivše skupne države. 
 R. Retelj

Mladi prišli na svoj račun

Živahno�dogajanje�na�vrtu�sprostitve
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LESKOVEC PRI KRŠKEM – Podružnična cerkev sv. Ane v Les-
kovcu pri Krškem je 19. junija gostila mlado komorno za-
sedbo Pihalni kvartet ChAt, s čimer so se začeli letošnji Ani-
ni glasbeni večeri.

Na flavto je igrala Melanija Pintar, na basetni rog Domen Marn, 
na klarinet Matija Božnik in na bas klarinet Tomaž Adamič. 
Četverica je po tem, ko so bili v srednješolskih časih sošolci, sk
lenila, da povezani in združeni tudi nastopajo, akademski glas
beniki pa so si ime nadeli po kraticah držav, kjer so svoje glas
beno znanje izpopolnjevali (v Švici  CH in v Avstriji  AT). Njihov 
repertoar je pretežno klasične narave (Mozart, Bizet, Strauss, 
Francaix ...) z občasnimi odmiki v druge zvrsti, kot so etno, jazz 
in pop glasba, pa tudi glasba iz mjuziklov. 
S koncertom sta organizatorja Kulturno društvo Leskovec pri 
Krškem in Župnija Leskovec pri Krškem vstopila v letošnji cikel 
Aninih glasbenih večerov, ki je tradicionalna prireditev, nad kate
ro kot vodja bdi Mateja Žarn Čepin in kot umetniška vodja Mi-
haela Komočar Gorše, posebej pa je letos zaznamovan slavnost
no zaradi jubilejne, že 20. izvedbe poletnih koncertnih večerov. 
Za vezno besedo med skladbami Pihalnega kvarteta ChAt je po
skrbela Doroteja Jazbec, ob koncu pa se je predsednik Kultur
nega društva Leskovec pri Krškem Filip Černelč zahvalil gostom 
za umetniško in kulturno navdahnjen zgodnji večer, za katere
ga so poskrbeli preko igranja na njihove priljubljene instrumen
te. Pred cerkvijo je nato sledila zakuska in priložnost za izmen
javo vtisov. 
Naslednji Anin glasbeni večer bo 26. julija, ko bo nastopila Vo
kalna zasedba Elinor.
� Vir:�KD�Leskovec�pri�Krškem,�
 foto: Anton Hruševar

KAPELE – Pihalni orkester Kapele, ki deluje že častitljivih 
172 let, je za vse zveste poslušalce znova pripravil glasbe-
ni večer, s katerim je popeljal v poletni čas. Kot glasbena 
gosta sta nastopila citrarka Ana Jagrič in Moški pevski zbor 
Kapele.

Koncert je minil v znamenju nepozabnih festivalskih uspešnic, 
poleg priljubljenih slovenskih zimzelenih pesmi so zazvenele 
tudi Avsenikove melodije in svetovno znane tuje skladbe, napi
sane za pihalni orkester. PO Kapele je zaigral pod taktirko diri
genta Sebastjana Borovšaka. V kapelski godbi je kar nekaj oče
tov in sinov, ki igrajo skupaj, ne glede na njihove razlike v letih. 
Tako so v eni od skladb kot solisti nastopili: Sebastjan in Alek-
sander Borovšak, Vlado in Anej Bašič ter Marko in Tomaž Fe-
guš. Pri tej pesmi je mesto dirigenta prevzel Franc Arh, ki je v 
prete klosti poveljeval orkestru. Glasbena gosta sta bila mlada cit
rarka Ana Jagrič, ki je bila nedavno sprejeta na mladinsko aka
demijo na visoki šoli za glasbo in teater v Münchnu, kjer bo na
daljevala študij citer, in Moški pevski zbor Kapele, ena od sekcij 
domačega kulturnega društva. Predsednik PO Kapele Ivan Urek 
je izrazil zadovoljstvo, da so spet lahko organizirali koncert brez 
posebnih omejitev, in v upanju, da bo tudi jeseni in pozimi tako, 
že povabil na tradicionalni božičnonovoletni koncert kapelske 
»plehmuzike«. Ob koncu koncerta se je zahvalil glasbenim gos
tom, dirigentu Borovšaku kot tudi povezovalki večera Hani Ćo-
sić. Obiskovalci so se po zaključku še nekaj časa zadržali v pri
jetnem druženju in ob manjši pogostitvi.  R. R.

Jubilejni 20. Anini glasbeni večeri

Pihalni�kvartet�ChAt,�spredaj�povezovalka�Doroteja�Jazbec

S koncertom pozdravili poletje

Skupaj�so�zaigrali�očetje�in�sinovi,�člani�PO�Kapele.

Ustekleničena voda je najpopularnejša 
pijača na svetu in njena prodaja še vedno 
raste – zlasti prodaja pitne vode iz plas-
tenk, a s tem se ustvarja vedno več okolj-
skih problemov, kot so ogromno količine 
odpadne plastične embalaže, izdelane iz 
nafte, ter velika poraba energije za pro-
izvodnjo, shranjevanje, hlajenje in dosta-
vo ustekleničene vode. Ta je tudi veliko 
dražja od vode iz pipe. Neprijetna res-
nica je, da s pitjem vode iz plastenk po 
nepotrebnem ustvarjamo odpadke in 
obremenjujemo naše okolje, saj se, žal, 
reciklira zgolj desetina tovrstne emba-
laže. Plastenka se razgradi šele po 450 
letih – in – veliko odpadne plastike kon-
ča v oceanih.  

Pri odlaganju odpadne embalaže je po-
membno, da je plastenka prazna in po 
možnosti stisnjena, tako da zavzame v 
zabojniku za plastiko čim manj prostora. 
Priporočljivo je tudi, da prazna plasten-
ka nima zamaška (zamaške lahko zbira-
mo za kakšno dobrodelno akcijo, lah-
ko jih vržemo posebej v smetnjak). Bolj 

kot ravnanje z zamaškom pa je pomem-
bno, da plastenko po uporabi stisnemo, 
saj bo tako odvržena v ustrezen zaboj-
nik omogočila zbiranja večje količine od-
padne plastične embalaže. Pri stiskanju 
plastenke lahko uporabimo lepo obliko-
vane stiskalnice. Z uporabo stiskalnic pri-
dobimo do 80 % več prostora v zbirnih 
posodah za ločeno zbrane odpadke, kar 
pomeni več prostora za odpadno emba-
lažo v zabojniku – in s tem manjše števi-
lo zabojnikov. 

Skrb za okolje se začne z vsakodnevni-
mi dobrimi odločitvami – z njimi bomo 
prispevali k čistejšemu okolju, manj-
šemu onesnaževanju tal in virov pitne 
vode, ker bo manj odpadkov, manj od-
vrženih plastenk po mestu, ob cestah 
itd. Začnimo že danes, ne čakajmo na 
jutri! 

Projekt DIGIVODA se osredotoča na 
celotno območje LAS Posavje in na vse 
skupine prebivalk in prebivalcev. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

S stiskalnico za plastenke do 
zmanjšanja onesnaževanja okolja

Živimo na območju, ki je bogato s čisto vodo, ki priteče iz pipe, vendar mnogokrat ob obisku trgovine sežemo po 
ustekleničeni vodi v plastenki. Ali ob tem pomislimo, kaj bomo storili s plastično embalažo, ko bo plastenka prazna? 

Prazno plastenko damo v stiskalnico …

... in po stisku se prostornina zmanjša.

V soboto, 16. julija, boste s 
Swingers skupino nastopi-
li na koncertu Mestne pro-
menade v Brežicah. Koncert 
je poimenovan Las Vegas 
Show in je prava uspešnica 
na Hrvaškem. Kakšna pre-
senečenja oziroma glasbe-
no-scenske vložke lahko 
poslušalci pričakujejo?
Las Vegas show je nastop, ki te-
melji na zlati dobi Las Vegasa, 
ko so tam kraljevali Frank Sina-
tra, Dean Martin, Elvis Presley. 
Mešanica te prekrasne glasbe, z 
impresivnim nastopom, energi-
jo in barvitostjo – to je formu-
la našega nastopa. Videli bos-
te plesalke, plesne pare, filmsko 
scenografijo in najvažnejše: sli-
šali boste enkratno glasbo.

Poznamo vas kot dramske-
ga igralca, pevca, vodite-
lja. Poleg vsega naštetega je 
Robert Mareković verjetno 
predvsem blagovna znam-
ka, v katero je treba vsak 
dan vlagati s pojavljanjem 
na družbenih omrežjih, v 
intervjujih, na televiziji. To 
drži, ali se motimo?
Definitivno je danes nemogoče 
vzdrževati kakršno koli karie-
ro brez aktivnosti na družbenih 
omrežjih. Starejšo publiko in-
formiramo na Facebooku, med-
tem ko do mlajše pridemo pre-

V Brežice prihaja Las Vegas show
BREŽICE – Tudi to poletje se bo na brežiških ulicah odvila Mestna promenada, na kateri bodo med števil-
nimi odličnimi izvajalci nastopili tudi Swingersi iz Zagreba s svojim Las Vegas showom, ki ga bomo v Breži-
cah prvič gostili v Sloveniji. Pogovarjali smo se z vodilnim članom skupine Robertom Marekovićem.

ko Instagrama. Seveda to terja 
svoj čas, ampak ker imamo vsi 
danes mobitele vedno v rokah, 
to niti ni tako težaško delo. Vse-
kakor preferiram intervjuje v 
živo, na radiju ali televiziji, laž-
je se izražam v živo in sem tako 
tudi jasnejši.

Kako težko je kombinirati 
glasbeno kariero in vodenje 
radijskih oddaj? Kako ohra-
njate svežino, energijo?
Radijsko delo ima to prednost, 
da se oddaje lahko posname-
jo vnaprej, kar vedno ni lahko, 
ampak se da. Z leti sem oklestil 
nezdravo prehrano, telovadim, 
igram nogomet, pa tudi alkohol 
in cigarete več ne obstajajo v 
mojem življenju. Način življenja 

pomaga; tudi mentalni aspekt, 
ki ga vzdržujem s potovanji, ki 
so povezana z glasbo, kot npr. 
moje najljubše destinacije, ka-
mor se vedno rad odpravim; 
Memphis, Liverpool, Nashville, 
New Orleans, Las Vegas. Letos 
grem prvič na Havaje. 

Pred kratkim ste izdali novi 
singl, priredbo pesmi “Kao 
ti”, ki je svojevrstno posve-
tilo Parnemu valjku. Odzivi 
nanj so fantastični. Je v prip-
ravi že kak nov glasbeni pro-
jekt?
“Kao ti” mi je bila od nekdaj 
draga pesem in kar nekaj let 
sem se poigraval z mislijo, da bi 
jo priredil, a šele odhod Akija, 
sicer žalosten razlog, je vplival 

na realizacijo te ideje. Pesem je 
posvetilo Valjku, Akiju, pa tudi 
Husu kot avtorju skupine. Pe-
sem ima tudi zelo simpatičen 
video. Vsekakor si ga oglejte!

Ste kdaj v svoji karieri mo-
rali narediti kompromis v 
prid komercialnosti na ra-
čun kreativnosti?
Vsak se sreča s takšnim izzivom, 
tudi sam sem se. Imel sem kar 
nekaj ponudb, da ustvarim ko-
mercialno pevsko kariero, am-
pak na koncu nisem mogel proti 
sebi: ostal sem zvest temu, kar 
je moje, v čemer se vidim in kar 
sem, kljub manjšim prihodkom. 
Človek se mora vsako jutro vse-
eno pogledati v ogledalo. 

Verjamemo, da ste prip-
ravljeni na zahtevno bre-
žiško publiko, ki je navajena 
pestrega poletnega festival-
skega dogajanja, in zagotovo 
ne dvomimo o tem, da boste 
imeli vsestransko zanimivo 
dodelan nastop …
Kot sem omenil že prej, kolikor 
imamo, toliko bomo dali bre
žiški publiki, vedno v peti pre-
stavi! Veselimo se nastopa v Slo-
veniji po dolgem času, tako da 
verjamem, da ne boste razoča-
rani!

� Vir:�ZPTM�Brežice

Zagrebška zasedba Swingers
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Rezervirajte termin. Poklilčite nas:
+385 1 3703 498 ali +385 99 4803 700
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Če je tudi vaša težava brezzobost – na kliniki Ortoimplant Dental Spa se 
je boste rešili z najmodernejšimi implantološkimi metodami All-on-4 in 
Zygoma All-on-4. Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

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

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

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

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

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

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

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

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

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

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!

V sklopu natečaja Mladi v sve
tu energije, ki ga od leta 2008 
izvajajo v sodelovanju s pro
gramom Ekošola, je v minu
lem šolskem letu več kot 820 
otrok in mladostnikov iz vse 
Slovenije predstavilo svoje 
poglede na razumevanje ele
ktrike, energije in energetskih 
virov. Ob pomenljivem sloga
nu »Nizkoogljično je odlično« 
so ustvarili več kot 400 izdel
kov, med njimi delujočih ma

ket, plakatov, risb, kolažev, 
iger, slikanic in video izdelkov. 
Vse projekte povezuje misel, 
da je električna energija stal
na sopotnica vsakdana, brez 
katere si tudi mladi ne znajo 
predstav ljati življenja. Z iskri

Mladi ustvarjalno o nizkoogljični prihodnosti
KRŠKO – V Informacijskem središču GEN v Krškem so 15. junija pripravili zaključno prireditev natečaja Mladi v svetu energije za nagrajence – učence in dijake 
ter mentorje. Skupina GEN si namreč poleg zagotavljanja zanesljive proizvodnje in dobave električne energije trajno prizadeva za krepitev energetske pismenosti 
in zanimanja za energetske teme. Med nagrajenci so bili tudi vrtičkarji iz Šentjanža in osnovnošolci iz Leskovca pri Krškem.

vim pristopom so pogledali v 
sedanjost in prikazali, kakšna 
je njihova vizija prihodnosti: 
nizkoogljična!
 
Na zaključni prireditvi sta jih 
nagovorila generalni direk
tor GEN energije Blaž Košo-
rok in nacionalni koordinator 
Ekošole mag. Gregor Cerar. 
»Natečaj Mladi v svetu energi
je je pomemben del prizade
vanj Skupine GEN za krepitev 

energetske ozaveščenosti med 
mladimi in njihovega zanima
nja za teme, povezane z ener
getiko – eno temeljnih podro
čij življenja. S tem, ko mlade 
spodbujamo k odgovornemu 
razmisleku o skupni energet

ski prihodnosti, prihodnost 
odgovorno gradimo že danes,« 
je povedal Košorok. Cerar je 
pojasnil, zakaj so energetske 
vsebine med ključnimi temami 
programa Ekošola: »Elektrika 
nas s sodobnim načinom živ
ljenja spremlja praktično pov
sod, koristimo jo na vsakem 
koraku. Razvoj in nove tehno
logije temeljijo na nizkoogljič
ni in vsem dostopni električni 
energiji, po kateri potrebe stal
no naraščajo. Zato je izjem no 
pomembno, da mladi sodelu
jejo s svojimi razmišljanji ter 
aktivno in kakovostno spoz
navajo kompleksen sistem, ki 
vsem nam zagotavlja nemote
no in zanesljivo dobavo elek

trične energije, ob hkratni za
vezi za varovanje okolja.«
 
V prvi starostni skupini (Vrtec) 
je zmagal Vrtec pri OŠ Polhov 
Gradec, mentorica Darja Ma-
lovrh, pred Vrtcem pri OŠ Mi
lana Majcna Šentjanž, mento
rica Stanka Gaši, in Vrtcem 
Pedenjped Novo mesto, Enota 
Sapramiška, mentorica Hele-
na Šulc. V drugi starostni sku
pini (Malčki) je zmagala OŠ 
Sveti Jurij Rogašovci, mento
rica Ane Mari Čerpnjak, pred  
OŠ Marije Vere Kamnik, men
torica Urška Brožič, in OŠ 
Cankova, 3. razred, mentorica 
Lidija Skotnik Ketiš. V tretji 
starostni skupini (Glavce) so 

prvo mesto osvojili učenci OŠ 
Dragotina Ketteja Ilirska Bi
strica, mentorica Meta Frank, 
drugi so bili učenci OŠ Vransko 
– Tabor, POŠ Tabor, 4. razred, 
mentorica Simona Jan, in OŠ 
Cankova, 7.a razred, mento
rici Lea Skrivanek in Ljerka 
Hajdinović Podlesek, tretji pa 
OŠ Vransko – Tabor, mentorici 
Polona Vodičar in Katja Bre-
zovnik. V četrti starostni sku
pini (Raziskovalci) je bila naj
boljša OŠ Cankova, mentorica 
Monika Hajdinjak, druga OŠ 
Leskovec pri Krškem, mentori
ca Karmen Žugič, in tretja OŠ 
Gustava Šiliha Velenje, mentor 
Damijan Vodušek.

Šestčlanska leskovška ekipa je 
izdelala zemljevid oz. maketo 
Slovenije kot energetsko sa
mozadostne države. Na njej so 
natančno locirali vse potreb
ne elektrarne, od jedrske do 
fotovoltaičnih, ki so potreb
ne, da bi dosegli ta cilj. »Po na
šem mnenju bi bil drugi blok 
NEK nujno potreben, hkrati pa 
bi morali po celi državi na čim 
več možnih mestih in objektih 
postaviti sončne elektrarne,« 
je dejal član ekipe Luka Cvel-
bar. Kot je dejala njihova men
torica Karmen Žugič, je v učnih 
načrtih energetika zastopana 
premalo, zato so takšni projek
ti priložnost, da učenci razširi
jo znanje na tem področju. »Ne 
nazadnje je to tema, ki je tre
nutno zelo aktualna in bo tudi 
v prihodnje vplivala nanje, po 
drugi strani pa prihajamo iz 
občine, v kateri ima energeti
ka zelo pomembno vlogo,« je 
dejala. Tematika natečaja pri
tegne predvsem učno bolj us
pešne učence, saj je malce tež
ja, zlasti pa fante, nekateri med 
njimi imajo tudi poklicne cilje 
povezane z energetiko.

Udeleženci dogodka so si ob 
tej priložnosti z zanimanjem 
ogledali Svet energije. 

� Peter�Pavlovič

Skupinska�fotografija�udeležencev�zaključne�prireditve

Med�nagrajenci�so�bili�tudi�učenci�OŠ�Leskovec�pri�Krškem�z�
mentorico�Karmen�Žugič.



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 14/15, četrtek, 14. 7. 2022 25VRTOVI POSAVJA

Prihaja čas pobiranja sočnih 
sadežev z domačega vrta 

 

Poletje je čas, ko vstopamo v vrt z velikimi pričakovanji in z zadovoljstvom, ko opazimo, da se je naš trud obdelave zemlje obrestoval. Pobiranju solate 
različnih vrst bo kmalu sledilo pobiranje sočnih paradižnikov, paprike, feferonov, kumaric in bučk … kar smo spoznali ob obisku vrta še ene udele-
ženke naše akcije Vrtnarimo z mentorjem. V vročih poletnih mesecih, ko je padavin malo, smo zaposleni tudi z zalivanjem naših vrtov, zato del rubri-
ke VRTOVI POSAVJA namenjamo priporočilom, kako odpadno vodo shraniti za zalivanje; vabimo pa vas tudi k sodelovanju v naši poletni vrtnarski 
nagradni igri. Prijetno branje!

Paradižnik, paprika in feferoni bodo kmalu za zaužitje.

»Srečanje pri Andreji Kališnik je bilo prisrčno. Pod krošn-
jo mogočne lipe ob družinski hiši smo se v prijetni senci v 
vročem poletnem popoldnevu najprej osvežili s sadno so-
lato in se sproščeno pogovarjali o različnih vrtnarskih te-
mah. Ob ogledu družinskega vrta je mojo pozornost pri-
tegnil velik grm lovorja ob vhodu. Zelo zanimiva je bila 
tudi artičoka, ki sem jo prvič videla kot rastočo rastlino. 
Ko smo se sprehajali med gredicami z različno zelenjavo, 
jagodami, malinami in zelišči, sem občudovala rastline, 
ki tako lepo uspevajo. Hvaležna sem za druženje, še po-
sebej, ker smo večer zaključili z glasbo in petjem,« je po-
vzela dogajanje Saša Llapushi.

Rastline v vrtu predvsem v poletnih mesecih 
potrebujejo dodatne količine vode, ki jo lahko 
zberemo tudi sami z zbiranjem deževnice in od-
padne vode v gospodinjstvih. Pri ureditvi ok-
rasnega cvetličnega vrta se lahko odločimo za 
t. i. suho vrtnarjenje, pri katerem rastline za rast 
potrebujejo malo vode in so razmeroma odpor-
ne na sušo.

Kaktusi so med najbolj znanimi rastlinami, ki pot-
rebujejo res malo vode in ustrezajo zahtevam t. i. 
suhega vrtnarjenja, a poznamo še druge vrste 
ustreznih rastlin (mačja meta, rman, pajčolanka, 
kadulja, perunike ...). Na predele, ki so posebej 
izpostavljeni močnemu popoldanskemu soncu in 
kjer ni veliko zemlje, zasadimo netresk, hermeli-
ko in homulice, ki v svojih listih in steblih shrani-
jo dovolj vode, da tudi v hudi suši lepo uspevajo. 
Priporočljiva je tudi zasaditev različnih vrst brina.

ZBIRALNIKI VODE 

Za zalivanje rastlin 
uporabljajmo t. i. sivo 
vodo: ko peremo sola-
to in drugo zelenjavo, 
ne puščajmo umazane 
vode, da teče narav-
nost v odtok, ampak 
imejmo v umivalniku 
večjo posodo, v kateri 
se bo ta voda zbirala. 
Ko se posoda napolni, 
vodo prelijemo v zali-
valke ali večje posode 

in jo shranimo za zalivanje. Vsak dan kuhamo 
in vodo po navadi zlijemo proč, a lahko jo upo-
rabimo za zalivanje vrta. Vas zanima, kako? Po-
čakajte, da se voda ohladi, nato z njo namočite 
zemljo (voda je povsem varna za pridelke, vse-
buje pa tudi veliko hranil).

Za zalivanje vrta je zelo primerna deževnica, zato 
izdelajmo ali kupimo zbiralnik vode, ga posta-
vimo pod žleb in nato uporabimo zbrano vodo 
za zalivanje vrta ali trate (vodo s streh in nad-
streškov zbiramo v okrasnih zbiralnikih, cister-
nah, sodih ali podzemnih zbiralnikih). 

ODGOVORNO Z ODPADNO VODO ZA 
VAROVANJE OKOLJA

Z odgovornim ravnanjem z odpadnimi vodami 
prispevamo tudi k varovanju okolja. Poleg var-
čevanja z vodo, ki jo lahko uporabimo večkrat, 
je pomembno tudi, da smo pozorni pri odlaga-
nju snovi v kanalizacijski sistem. Z neodgovornim 
ravnanjem lahko onesnažimo tudi podtalnico, s 
tem pa lahko škodujemo tudi rastlinam na vrtu 
in v sadovnjaku. Za ustrezno ureditev kanalizacij-
skega sistema v Sevnici poteka projekt »Odvaja-
nje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje 
Save – občina Sevnica«. Poglavitni cilj projekta 
je novogradnja odsekov, kjer še ni urejena javna 
gospodarska infrastruktura za odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda. Projekt je podprt s sredstvi 
Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohe-
zijskega in poteka na območjih obrtne cone na 
Planinski cesti, na Ribnikih, na Kvedrovi cesti, na 
Drožanjski nad klavnico ter Pod Vrtačo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
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dgovorno z odpadno vodo

Andreja Kališnik, ki se je 
pred sedmimi leti z Gorenj-
ske preselila v Posavje, k dru-
žini Glasovih na Sremič nad 
Krškim, izkušenj z obdelova-
njem vrta vse do letošnje po-
mladi ni imela. 

»Doma nismo imeli vrta in 
večino časa sem prežive-
la v družbi knjig. Po prese-
litvi je bil moj prvi stik z vr-
tom s fotoaparatom, ko sem 
v njem iskala zanimive mo-
tive. Vključitev v akcijo Vr-
tnarimo z mentorjem je bila 
spodbuda, da večkrat zaidem 
na naš skupen družinski vrt, 
ki so ga obdelovali že mnogi 

rodovi pred nami, ter poma-
gam pri urejanju gredic,« po-
jasni ter se s hvaležnostjo obr-
ne k Metki Glas, ki jo počasi 
uvaja v delo na vrtu. »Z Met-
ko imava tudi pomoč – vča-
sih nama pomaga moja hči 
oziroma Metkina vnukinja 
Tinkara,« nadaljuje s pripo-
vedjo o začetkih letošnjega 
vrtnarjenja, s katerim bo na-
daljevala. Ob tem pripomni, 
da bi želela nekoč imeti vi-
soke grede, ker ima težave s 
sklanjanjem zaradi svoje viši-
ne. Njena najljubša zelenjava 
so češnjevi paradižniki, ki jih 
z veseljem poje kar sveže na 
vrtu. »Na vrtu gojimo različ-

Ogled večgeneracijskega vrta pri Glasovih na Sremiču
»Kupila sem tudi setveni pri-
ročnik, a mu zaenkrat še ne 
uspem slediti. Spoznala sem, 
da če želiš imeti lasten vrt, ki 
bo dobro obrodil, je to pro-
ces. Vrt ni samemu sebi na-
men, treba se mu je posvetiti 
in v sušnih obdobjih je treba 
poskr beti tudi za zalivanje, 
zato imamo v bližini zalogov-
nik z deževnico, s katero za-
livamo rastline,« je svoje raz-
mišljanje strnila sogovornica. 

 Smilja Radi

ne vrste zelenjave in plodovk 
– solate, paradižnik, papriko, 
rdečo peso, česen, čebulo, ku-
mare, bučke in tako naprej, a 
imamo tudi grmiček z  mali-
nami, krasno lovorjevo dre-
vo ob vhodu v vrt, ki mora 
biti zaradi srn ograjen, pa ze-
lišča in dišavnice, niti rože ne 
manjkajo ...« predstavlja go-
stiteljica bogastvo domačega 
vrta, ki ga obdelujejo na tra-
dicionalen način. Artičoka, ki je slastna 

zelenjava, ima tudi zdravilne 
učinke.

NAGRADNA IGRA 
Poletje je čas za oddih, sprostitev, nova doživetja, iskrive in igrive poletni dni. Vabimo vas, 
drage bralke in cenjeni bralci, ljubiteljice in ljubitelji vrtnarjenja, da sodelujete v naši nagrad-
ni igri, ki prinaša deset praktičnih nagrad za še uspešnejše vrtnarjenje. Med prispelimi od-
govori bomo izžrebali 10 nagrajencev. 

Nagrade:
 10.-8. nagrada: motika, koničasta, dve konici
 7.-5. nagrada: rahljalnik zemlje
 4.-2. nagrada: ročni kultivator
 1. nagrada: premični kompostnik

Vprašanje: Katero je vaše najljubše orodje pri vrtnarjenju?

Odgovor:   ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________

Predlog teme, ki bi jo z veseljem brali v rubriki Vrtovi Posavja:  ______________________
  ____________________________________________________________

Ime in priimek:   ____________________________________________________________
Naslov:   ____________________________________________________________
Tel. številka:   ___________________       Podpis:  ______________________________

Pravilen odgovor ter svoje kontaktne podatke pošljite do vključno ponedeljka, 1. av-
gusta, po pošti: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško ali elektronsko: 
nagradna.igra@posavje.info (s pripisom »Vrtovi Posavja – nagradna igra«).

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoča/i soglaša, da so njeni/njegovi osebni podatki v primeru prejema 
nagrade objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakonodajo (GDPR). 

Vrt in voda v poletnih mesecih

Nadzemni zbiralnik za 
deževnico
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BREŽICE – Plesalci Plesnega 
društva Imani so 18. juni-
ja s predstavo IMANI+PLES 
= SREČA obeležili 15. oble-
tnico delovanja društva. 
Pod žarometi luči Športne 
dvorane Brežice je pred več 
kot 700 gledalci zaplesalo 
180 plesalcev iz vseh skupin 
društva. 

Dogodka, ki so ga po dveh letih 
premora zaradi epidemije spet 
izvedli v takš nem obsegu, so se 
v društvu nadvse veselili. Ple
salci so zaplesali v koreografi
jah učiteljic: Larise Brinovec, 
Rosane Horvat, Sare Levičar, 
Tjaše Oštir, Nastje Rajkovič, 
Sanje Spirić in Valentine Zaj-
tl. S tematikami plesnih točk so 
se sprehodili skozi zgodovino 
preteklih produkcij. 

Na prireditvi je Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti tako 

15 let Plesnega društva Imani

plesalcem kot učiteljem po
delil značke Mete Vidmar za 
večletno aktivno udejstvovanje 
na področju plesne umetnosti. 
Prejelo jih je kar 75 plesalcev, 
ki vztrajajo v plesu pet in več 
let. 38 plesalcev je prejelo bro
nasto značko za več kot petle
tno aktivno delovanje na po
dročju plesne dejavnosti, 30 
plesalcev srebrno značko za 
več kot desetletno in sedem 
plesalcev zlato značko za več 
kot 15letno aktivno delova
nje na področju plesne dejav
nosti. Bronaste, srebrne in zla
te značke je prejelo tudi devet 
učiteljic, Rosana Horvat in 
Sara Levičar pa sta za več kot 
30letno udejstvovanje preje
li častno značko Mete Vidmar. 

Podpredsednik sveta JSKD OI 
Brežice Miran Kopinč je ob 
čestitki in želji po nadaljnjem 
dolgoletnem ustvarjanju pred

sednici društva Kseniji He-
rakovič predal priznanje za 
izjemne dosežke pri organi
zacijskem delu in spodbujanju 
novih oblik in vsebin delovanja 
na področju plesne dejavnosti. 
Za dolgoletno uspešno in pre
dano delo so se s posebno pla
keto predsednici zahvalile tudi 
učiteljice iz društva. 

Dogodek, ki so ga otvorili naj
mlajši plesalci plesne priprav
nice, se je zaključil s preple
tom treh tekmovalnih hip hop 
skupin in skupno koreogra
fijo vseh plesalcev. V počas
titev 15letnice je društvo že 
priredilo tudi krajšo baletno 
predstavo za otroke z naslo
vom Čarobni baletni copatki, 
jeseni pa pripravljajo še plesno 
predstavo s plesalci sodobnega 
plesa z naslovom Jaz – oni, Mi. 
� P.�P./vir:�PD�Imani,�
� foto:�Matej�Kramžer

Nagrajene�učiteljice�plesa�in�predsednica�društva�(s�plaketo�v�rokah)
POSAVJE – Z zaključkom 
šolskega leta se je zaključi-
la tudi letošnja plesna sezo-
na, ki so jo plesalci PK Lukec 
zaključili na tradicionalnih 
poletnih produkcijah v Kr-
škem, Brežicah in Sevnici. 
V Lukčevih programih je v 
vseh treh občinah sodelova-
lo več kot 400 plesalcev. 

17. junija je poletna produkci
ja potekala na Trgu Matije Gub
ca v Krškem pod naslovom Za
plešimo na trgu. Zaplesalo je 
okoli 200 mladih plesalcev, ki 
obiskujejo klubske programe 
v Krškem, ter plesalci, ki obi
skujejo plesni krožek na vrtcih 
in osnovnih šolah Raka in Kr
ško. Plesalci so se zavrteli v 
različnih plesnih zvrsteh, in si
cer smo si lahko najmlajše čla
ne ogledali v različnih otroških 
plesih, nekoliko starejši so se 
predstavili v pop, hip hop in 
jazz skupinah, manjkali niso 
niti plesni pari standardnih in 

Lukčeve poletne produkcije

latinsko ameriških plesov ter 
različne starostne skupine ste
pa. Nastopile so tudi vse klub
ske tekmovalne skupine.

20. junija so plesalci Plesnega 
kluba Lukec Brežice zaplesa
li na prireditvi Brežice pleše
jo, ki je prav tako potekala na 
prostem na igrišču Gimnazije 
Brežice. S prijetnimi nastopi 
je publiko navdušilo okoli 100 
plesalcev, ki obiskujejo trenin
ge v novi plesni dvorani v  Bre
žicah. Prireditev so s svojimi 
nastopi popestrili vrhunski 
tekmovalci iz PK Lukec Krško. 

22. junija so plesalci Plesnega 
kluba Lukec Sevnica zaplesa
li na prireditvi Sevnica pleše, 
ki je potekala v Športni dvora
ni Sevnica. Z nastopi je publi
ko navdušilo okoli 180 mladih, 
ki obiskujejo treninge v Studi
ju Vitaja v Sevnici, ter plesalci, 
ki obiskujejo plesni krožek na 
vrtcih in osnovnih šolah v Trži

šču, Studencu, Boštanju, Krme
lju in Sevnici. Tudi to prireditev 
so popestrili vrhunski tekmo
valci iz PK Lukec Krško. 

V imenu klubov se je Sebas-
tijan Vodlan ob koncu zah
valil staršem za podporo in 
zaupanje v minuli sezoni ter 
vsem mentorjem, ki so v sezo
ni 2021/22 skrbeli za razvoj in 
napredek mladih plesalcev, to 
so: Romana Koreber (otro
ške skupine), Armenda Ha-
liti (otroške skupine in plesni 
krožki na OŠ in VVZ), Dea Mi-
cić (hip hop in plesni krožki na 
OŠ), Luka Vodlan (plesni krož
ki na OŠ in VVZ, hip hop, st. in 
LA plesi), Žana Colarič (jazz), 
Vesna Stevanović (oriental
ski plesi), Vanesa Krenker 
(hip hop in jazz), Miha Poznič 
(hip hop) in Sebastijan Vod-
lan (step).

 � P.�P./vir:�PK�Lukec�Krško,�
� foto:�Klemen�Bec

Nastop�na�krškem�trgu�Matije�Gubca

MC KRŠKO
19.00: 

LITERARNI VEČER S 
PESNICAMA 

pETRO JUREČIČ 
IN ZALO 

ROSTOHAR

ČETRTEK, 14. JULIJ 2022
ŠUMICA MC KRŠKO
14.00—17.00: 
PRAVLJIČNE 
DOGODIVŠČINE 
IN IZDELAVA 
PRAVLJIČNIH 
LIKOV

TOREK, 26. JULIJ 2022

JUlij 2022

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

T: 07/488 22 86
INFO@MC-KRSKO.SIWWW.MC-KRSKO.SI

DELOVNI ČAS INFO TOČKE
PON-PET: 8.00–22.00

SOB: 10.00–22.00
NEDELJA IN PRAZNIKI: ZAPRTO
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Trgovina z izbranimi izdelki lokalnih
pridelovalcev in distribucija gostincem

Tržnica

SEZONABRESKEV

evrosad.si/trznica
031 681 547 

PODBOČJE – Športno društvo Podbočje in Klub posavskih 
študentov sta 18. junija na osnovnošolskem igrišču v Pod-
bočju drugo leto zapored organizirala košarkarski turnir 
trojic. 

Turnir je potekal v dveh ločenih delih. Dopoldan je potekalo tek
movanje v kategoriji U16, na katerem je igralo šest ekip, zmaga
la pa je ekipa Dobindol iz Novega mesta. Na tekmovanju članov 
je sodelovalo 18 ekip iz dolenjske in posavske regije. Prvo mes
to je zasedla ekipa Sončki, drugo mesto ekipa Basketaši in tret
je mesto ekipa Bar Žabca. Tako za kategorijo U16 kot za člansko 
tekmovanje so organizatorji podelili pokale in praktične nagrade, 
pri starejših tudi denarne nagrade, prav tako pa tudi nagradi za 
najkoristnejša igralca obeh tekmovanj. V večernem času je pote
kalo tudi tekmovanje v metanju trojk med več kot 20 udeleženci. 
Organizatorji so zelo zadovoljni z izvedbo turnirja, saj so dosegli 
glavni cilj – privabiti več ekip in obiskovalcev kot predhodno leto. 
Ocenjujejo, da se je skozi dan poleg tekmovalcev dogodka udele
žilo tudi približno 250 gledalcev. Kot pravijo, je bil glavni namen 
dogodka promocija košarke in nasploh športnega udejstvovanja, 
poleg tega pa dogodek služi tudi kot način za povezovanje doma
činov, ki z udeležbo pokažejo podporo organizatorjem. 
� Vir:�ŠD�Podbočje

Na turnirju sodelovalo 24 trojic

Zaključni�del�turnirja�se�je�zavlekel�pozno�v�večer.��������

Predsednik BK Pišece Tadej 
Škof je povedal, da se je tudi 
svetovna badmintonska zve
za odločila, da izbere en dan 
v letu, ki je namenjen temu 
športu. Odločili so se, da ta dan 
obeležijo ravno v Brežicah, ki 
so v tem letu Evropsko mesto 
športa, pa tudi zato, ker je bilo 
takrat še približno en mesec 
do začetka evropskega vete
ranskega prvenstva v badmin
tonu, ki bo od 7. do 13. avgu
sta potekalo v dvorani Stožice 
v Ljubljani. Škof je dodal, da je 
bilo čez dan v predstavitveni 
del badmintona vpetih več kot 
100 otrok, mnogi med njimi so 
se v tem tednu udeleževali tudi 
tabora aktivnih doživetij v or
ganizaciji Zavoda za šport Bre
žice. Igro badmintona so jim 
predstavili vadeči iz pišeškega 
kluba, pri čemer je sogovor
nik izpostavil, da so bili otroci 
navdušeni nad predstavitvijo, 
spraševali so, kje se ga da tre
nirati, in so se lahko tudi preiz
kusili v igri pravega badminto
na kot tudi air badmintona, ki 
je poletna verzija badmintona 
in se ga v Sloveniji (še) ne da 
trenirati. Škof, ki je tudi vodja 
organizacijskega odbora EP, je 
še omenil, da bo evropsko se
niorsko prvenstvo v badmin
tonu ena največjih badmin
tonskih prireditev v zadnjih 
letih, saj se bo prvenstva ude
ležilo 1088 igralcev oz. 1600 
prijavljenih, starejših od 35 
let, iz 33 držav. Med 36 sloven

Tudi badminton dobil svoj dan
BREŽICE, PIŠECE – 5. julija je potekal sploh prvi svetovni dan badmintona, ki so ga na primeren način obe-
ležili tudi v Badminton klubu Pišece, saj so pred brežiško športno dvorano in v njej pripravili promocijo 
tega športa, ki tudi pri nas postaja vedno bolj popularen. Na začetku julija je v Pišecah potekal tudi teden 
športa s poudarkom na badmintonu.

skimi igralci bo tudi posav ski 
predstavnik, Alen Mijatovič, 
član BK Pišece.

Praznovanje 20-letnice  
še kar traja

Sicer pa se bodo dogodki ob 
20letnici BK Pišece raztegni
li skoraj čez celo leto, je dejal 
Škof in navedel, da bodo za ko
nec praznovanja jubileja v ok
tobru v Pišecah izvedli špor
tnokulturni vikend in na ta 
način omogočili vsem, ki se ja
nuarja zaradi takrat še veljav
nih protikoronskih ukrepov 
niso mogli udeležiti njihove 
prireditve ob 20letnici, da to 
nadoknadijo. Po njegovih be
sedah se jim je članstvo v času 
epidemije povečalo za 100 %, 
v klubu imajo potencial, saj je 
v tekmovalni sistem vpetih de
set otrok, ki se bodo udeleže
vali tudi mednarodnih tekmo

vanj, težavo jim predstavlja 
edino kadrovski primanjkljaj, 
tako da bodo morali nekaj sto
riti tudi na tem področju. Škof 
je še omenil, da bodo sep
tembra ali oktobra pripravili 2. 
Slovenia air badminton inter
national na mivki v Globokem, 
na katerem pričakujejo tudi 
nekaj igralcev iz tujine. Poleg 
badmintona se BK Pišece an
gažira tudi na drugih področ
jih, npr. v kolesarstvu. Nedav
no so se nekateri člani s kolesi 
odpravili na hrvaški otok Mur
ter in pri tem zbirali sredstva 
za njihove mlade upe v druš
tvu, organizirali pa so tudi že 

15. izvedbo rekreativnega ko
lesarskega maratona od Pišec 
do Kumrovca in nazaj, ki pote
ka v sklopu pišeškega krajev
nega praznika.

Teden badmintona v Pišecah

Kot je še omenil, je v Pišecah 
med 4. in 9. julijem potekal te
den športa s poudarkom na 
badmintonu. Čez cel teden se 
je športnih delavnic udeleži
lo več kot 20 otrok iz celotne 
občine in celo dve dekleti iz 
Krškega. Skupaj s strokovno 
mentorico Majo S. Donevski 
sta s Škofom poudarila pomen 
športa, druženja in povezova
nja, otroci so obiskali najvišji 
vrh občine Brežice Veliki Špi
ček, Terme Paradiso, rojstno 
hišo Maksa Pleteršnika in iz
vedli še kopico izobraževalnih 
delavnic. Poudarek je bil na 
badmintonu ter spoznavanju 
igre, tehnike in vsega, kar sodi 
zraven. En dan so se pomerili 
v mini turnirju, nekateri otroci 
so bili tudi na startu 15. kole
sarskega maratona Pišece–Ku
mrovec, za najmlajše so prip
ravili mini maraton.
 Rok Retelj

Teden�športa�v�Pišecah�je�bil�tudi�izletniško�obarvan�(foto:�
BK�Pišece).

RADENCI, KRŠKO – V Radencih je od 25. junija do 1. julija pote
kalo državno prvenstvo v standardnem šahu v kategorijah U8–
U18. Iz ŠK Triglav se je tekmovanja udeležilo sedem šahistov: Sa-
nja Pavlič (U8 – dekleta), Taja Guid (U14 – dekleta), Bruno Glas 
(U14 – fantje), Pika Radej (U16 – dekleta), Borut Jan Ružič (U16 
– fantje), Filip Radej (U16 – fantje) in Pia Marie Ružič (U18 – 
dekleta). Največi uspeh sta dosegli Pia Marie Ružič in Taja Guid, 
ki sta postali državni prvakinji v svoji kategoriji in si s tem prido
bili možnost za nastop na svetovno prvenstvo. Zelo dobro je na
stopila tudi Pika Radej, ki je osvojila 2. mesto v svoji kategoriji in 
si s tem pridobila možnost za nastop na evropskem prvenstvu. 
Sanja Pavlič je v kategoriji deklet do osem let osvojila 5. mesto. 
Po končanem državnem prvenstvu v standardnem šahu se je 2. ju
lija v Radencih odvijalo še državno mladinsko prvenstvo U8–U18 
v pospešenem šahu. Tudi tega so se udeležili že omenjeni šahis
ti iz ŠK Triglav Krško, razen Sanje Pavlič. Ponovno sta bili uspeš
ni Pia Marie Ružič (U18 – dekleta) in Taja Guid (U14 – dekleta), 
ki sta zmagali v svojih kategorijah in s tem pridobile pravico do 
nastopa na svetovnem prvenstvu v pospešenem šahu ali evrop
skem prvenstvu v pospešenem šahu.
 P. P./vir: ŠK Triglav Krško

 Najbolj uspešni Taja in Pia Marie

BREŽICE – Športna zveza Brežice in Zavod za šport Brežice 
nadaljujeta uspešno tradicijo izvajanja počitniških aktivno-
sti za osnovnošolsko mladino. Tabor aktivnih doživetij so v 
prvih dveh tednih poletnih počitnic pripravili skupaj z Zavo-
dom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Viva klu-
bom Brežice ter brežiškimi športnimi društvi.

Namen projekta je pridobivanje novih športnih znanj in izkušenj, 
učenje samostojnosti ter razvijanje ustvarjalnosti in spretnosti. 
Skoraj 80 udeležencev tabora je v prvih dveh terminih spozna
lo več kot 15 športnih panog (nogomet, tenis, rokomet, mažoret
ke, ples, karate, floorball, kegljanje, atletika, gimnastika, plavanje, 
ultimate frizbi, skupinske vadbe Relive, orientacija, badminton, 
prstomet, air badminton, plezanje …). Program je v primerjavi s 
preteklimi leti daljši (od 7. do 15. ure), prav poseben je bil četrt
kov dan, ko so udeleženci z animatorji preživeli cel dan in pre
spali na blazinah v športni dvorani Brežice. Kot je povedal Jaka 
Lenart z Zavoda za šport Brežice, so organizatorji poseben po
men dali tudi kadru, ki je v 90 % sestavljen iz mladih, starih okoli 
20 let. S tem želimo mladim ponuditi dejansko interakcijo z otro
ki in starši, hkrati pa animatorji spoznavajo tudi delo in prijeme 
trenerjev iz različnih športnih društev. Na takšen način razvija
mo mlad kader za delo v lokalnih športnih društvih in klubih ali 
drugih organizacijah. Tabor aktivnih doživetij se bo nadaljeval 
ob koncu meseca avgusta.  R. R.

BREŽICE –  Karate klub Brežice je izpeljal še drugo letošnje šolsko 
tekmovanje za Pokal Posavja v karateju. Tokrat so se vsi nasto
pajoči pomerili v borbi na tarči in športnih bojih. Na tekmovanju 
so nastopili mladi karateisti in 
karateistke iz osmih osnovnih 
šol (Brežice, Globoko, Raka, Bi
strica, Bregana, Cerklje ob Krki, 
Bizeljsko in Velika Dolina). Na
stopajoči so prejeli unikatne 
kolajne za svoj pogum, zlate 
kolajne pa so prejeli zmagoval
ci posameznih kategorij: Sofia 
Popijač (OŠ Brežice), Ian Čr-
pič (OŠ Brežice), Aleksa Iva-
nov (OŠ Brežice), Žan Lubši-
na (OŠ Brežice), Niko Cicvarić 
(OŠ Bregana), Santeja Ivnik 
(OŠ Bizeljsko), Filip Zlobko 
(OŠ Cerklje ob Krki), Ange-
lika Li Žičkar (OŠ Cerklje ob 
Krki), Gal Budič (OŠ Brežice) 
in Vita Sambunjak (izven kon
kurence). V tem letu je mlada 
generacija tekmovalcev Kara
te kluba Brežice pokazala, da 
se lahko enakovredno kosa s 
svojimi vrstniki, saj so na raz
ličnih mednarodnih turnirjih, 
državnih prvenstvih in držav
no pokalnih tekmovanjih v tem 
letu osvojili že izjemnih 72 ko
lajn (15 zlatih, 19 srebrnih, 38 
bronastih), so ob tem sporočili 
iz brežiškega kluba.
� P.�P./vir:�KK�Brežice

Aktivna doživetja za mlade

Udeleženci� tabora�so�spoznavali� tudi�osnove� tenisa� (foto:�
Zavod�za�šport�Brežice).

Karate za OŠ Pokal Posavja 
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Na odru so se vrstili nasto
pi vseh dosedanjih zmagoval
cev, ki so svoje zmagovalne 
pesmi prišli zapet sami ali pa 
so namesto njih zapeli seda
nji učenci šole. Kot že pri vseh 
29 festivalih doslej jih je tudi 
na jubilejnem s klaviaturami 
spremljal Vilko Urek, ki je za
gotovo najbolj zaslužen, da je 
festival prišel že do tako visoke 
številke. Po besedah ravnatelji
ce OŠ Bizeljsko Metke Kržan 
začetki festivala segajo v leto 
1992, največkrat so se zbrali 
pozimi, zadnji petek v januarju 
v šolski telovadnici, zato so se 
odločili, da se bo imenoval po 
tem letnem času. »Znati peti je 
poseben dar, ki ga je treba ne
govati in razvijati. Naši učenci 
radi in veliko pojejo. Zmeraj je 
bilo dovolj navdušenih pevcev, 
ki so pogumno stopili na oder 
pred številčno občinstvo,« je 
povedala in dodala, da je festi
val izostal le lani zaradi razgla
šene epidemije. Ravnateljica se 
je zahvalila vsem nekdanjim 
zmagovalcem, da so se odzvali 
povabilu in ponovno zapeli na 
jubilejnem festivalu, ter name
nila pozdrave vsem ostalim, ki 
so bili prav tako na odru zim
skih festivalov, in avtorjem pri
spevkov v posebej za 30. glas
beni festival izdani publikaciji. 

SROMLJE – Po štirih letih je Moški pevski zbor Sromlje, ki 
prepeva že skoraj pol stoletja, v domačem Domu krajanov 
na zadnjo majsko soboto spet organiziral letni koncert, na 
katerega je povabil tudi gostujoče pevske skupine. 

Poleg gostiteljev, MoPZ Sromlje, so nastopili še ŽPZ Orlica Piše
ce, Pevci iz Globokega, Ljudski pevci Sromlje in MoPZ Ivan Ko
bal Krška vas ter trije mladi glasbeniki – harmonikarja Jaka Hri-
bar in Tijan Krošelj ter trobentač Nik Krošelj. MoPZ Sromlje je 
zapel skupno deset pesmi v dveh nastopih, preostali nastopajo
či zbori oz. skupine pa vsak po tri. Vse omenjene zbore kot zbo
rovodja vodi Franc Vegelj, globoške ljudske pevce Franc Kene, 
sromeljske pa Vida Bratanič. Vmes so nastopili še harmonikarji 
Franc Vegelj, Rok Toplišek in Jože Cizelj. Navzoče so pozdravili 
predsednik MoPZ Sromlje Janez Fridrih, predstavnik KS Sromlje 
Vlado Molan in predsednica sveta JSKD OI Brežice Diana Kosar. 
Kot je omenil Molan, sromeljski moški pevski zbor prepeva že 
polnih 46 let, pevce družita ljubezen in veselje do zborovskega 
petja pa tudi želja po nadaljevanju bogate tradicije in ohranjanja 
slovenske pesmi na podeželju. Pevci nastopajo na kulturnih pri
reditvah in dogodkih tako v domačem kraju kot tudi širše. V ime
nu KS Sromlje je članom zbora čestital za dolgoletno prepevanje 
in pokončno držo vsa ta leta. Kosar se je pridružila čestitkam, re
koč, da so v zadnjem obdobju, ki ni bilo preveč naklonjeno dru
ženju, uspeli obdržati voljo, energijo in željo po prepevanju lepih 
pesmi. Ob koncu so se še posebej zahvalili prejšnjemu predsed
niku zbora Dragu Kostanjšku ter trem zdaj že bivšim pevcem 
Venceslavu Stajiću, ki je bil tudi dolgoletni tajnik, Jožetu Ber-
toletu in Stanku Krošlju. Za zaključek koncerta, ki ga je pove
zovala Silvana Lekše, so vsi nastopajoči zapeli še Slakovo pona
rodelo V dolini tihi ter se nato še nekaj časa zadržali v prijetnem 
druženju in pogostitvi.  R. R.

Želja po prepevanju je ostala

MoPZ�Sromlje�z�zborovodjem�Francem�Vegljem

Urek je zaigral prek 800 pesmi
ČATEŽ OB SAVI – 10. junija je bil v dvorani hotela Toplice v Termah Čatež prav poseben glasbeni večer, saj 
je OŠ Bizeljsko izvedla že jubilejni 30. glasbeni festival, na katerem so se tokrat ozrli v preteklost in se 
sprehodili čez vse dosedanje festivale. Posebna zahvala je šla glasbenemu pedagogu Vilku Ureku, brez ka-
terega toliko festivalov do zdaj zagotovo ne bi bilo.

Še posebej pa je izpostavila 
Ureka, ki je vsa leta zagnano in 
predano pripravljal mlade na 
nastope. 

Na odru sedanji in nekdanji 
učenci

V prireditev so zbrano občin
stvo, ki je do zadnjega sedeža 
napolnilo dvorano, popelja
li člani enajste generacije šol
skega ansambla Frufru ter 
spremljevalne pevke razredne 
in predmetne stopnje. V nada
ljevanju so se na odru izmenje
vali nekdanji in sedanji učen
ci bizeljske šole, skupaj je tako 
nastopilo 45 sedanjih in 31 
nekdanjih učencev. Vmes se je 

predstavila tudi Šolska banda, 
ki jo sestavljajo zaposleni na 
šoli. Kot je bilo rečeno ob kon
cu, so vsa ta leta festival idejno 
in producentsko podprle rav
nateljice Vida Najger (12 festi
valov; 1. do 12.), Saša Dernač 
(dva festivala; 13. in 14.) ter 
Metka Kržan (16 festivalov; 15. 
do 30.). Vilko Urek je ob koncu 
poudaril, da se je moral v vseh 
teh letih naučiti igrati več kot 
800 pesmi, ki jih je zapelo prek 
600 učencev. In kako je prišlo 
do ideje o glasbenih festivalih? 
»V prejšnji državi je bilo veliko 
nastopov ob državnih prazni
kih, nekateri so z novo državo 
poniknili. Mi smo želeli peti in 
igrati. Želeli smo si več prilož

nosti za nastope. Ker takrat še 
ni bilo raznih talent šovov, sem 
dobil idejo za glasbeni festival, 
na katerem bodo učenci peli in 
igrali znane pesmi, občinstvo 
in strokovna komisija jih bodo 
ocenjevali. Takoj smo naleteli 
na težavo, saj mladi šolski gla
sovi velikokrat ne morejo peti 
ob originalnih posnetkih zna
nih odraslih glasbenikov. Od
ločil sem se, da bom s klavia
turami vsakemu mlademu 
pevcu oz. pevki prilagodil viši
no skladbe glede na njegov oz. 
njen tonski obseg. Ta moja od
ločitev se je pokazala kot uspe
šen model za nadaljevanje vseh 
dosedanjih festivalov.«

Jubilejnega festivala, ki ga je 
povezovala Tea Berkovič Škof, 
se je med drugimi udeležil tudi 
župan Občine Brežice Ivan 
Molan, ki je šoli podelil občin
sko plaketo. Jana Mihelin in 
Simona Šekoranja, zmagoval
ki predmetne stopnje po oceni 
občinstva in strokovne komisi
je na 15. festivalu leta 2006, sta 
zapeli zaključno pesem Lahko 
noč, pomagali so jima tudi za
posleni na šoli in ostali v dvo
rani, ki jih je nato v preddverju 
čakala osvežitev s sladoledom, 
sadjem in pijačo.
 Rok Retelj

Nekateri�nekdanji�zmagovalci�festivala�so�za�to�priložnost�
ponovno�stopili�na�oder.�Tako�kot�takrat�jih�je�tudi�tokrat�
spremljal Vilko Urek.

Marina Lačan, dr. med., 
specialistka anesteziologije 

in reanimatologije

V naši ambulanti 
na NOVO ordinira:

S pomočjo akupunkture so odlični 
rezultati pri rehabilitaciji po 
možganski kapi.

Tradicionalna kitajska medicina uči, 
da je človek izpolnjen z življenjsko 
energijo (Qi - Chi), ki kroži po našem 
telesu po določenih poteh, ki jih 
imenujemo meridiani. To je vitalna 
energija, ki cirkulira po organizmu. 
Nemoten pretok vitalne energije je 
predpogoj energetskega ravnotežja in 
psihofizičnega zdravja organizma. 
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KRŠKO – V Dvorani v parku v Krškem je 23. junija potekalo 
odprtje razstave KUD Liber z naslovom »Na sotočju Save in 
Krke v skupno strugo«.

Večer je z lepo besedo v imenu predsednice društva Branke Pirc 
povezovala Petra Kampl Petrin, ki je takole nagovorila publiko: 
»Učimo se, zakaj in kako sprostiti roko, da bi bile poteze čopiča 
tiste spontano edinstvene /…/ Seveda smo ljubitelji slikanja in 
nismo strokovnjaki, vendar pa kljub temu dobro vemo, da tako 
kot vsakemu človeku pripada zrak, voda rek in mrzlih studencev, 
tako pripada vsem lepota in svoboda v umetnosti. Iskanja so to
rej naše poti.« Na razstavi, ki je nastala pod mentorstvom Jože-
ta Kotarja iz Novega mesta, razstavljajo: Kristina Bevc, Ljiljana 
Femec Čuček, Erika Puc, Petra Kampl Petrin, Janez Klavžar, 
Špela Osojnik, Jožica Pavlin, Branka Pirc ter Lidija Stipanič.
Razstavo je uradno odprla podžupanja Mestne občine Krško Ana 
Somrak, ki je med drugim dejala, da sta reki Sava in Krka res sli
koviti reki in da so društveniki KUD Liber prav zagotovo izbrali 
zanimivo temo za ustvarjanje. »Z vašimi slikami privežete svoje 
duše, razlijete svoja čustva in mišljenja, to pa je še dodana vred
nost k slikam,« je še razmišljala Somrak in ob koncu čestitala 
vsem ustvarjalcem za izjemna likovna dela.
Za glasbeni del programa sta poskrbeli nadarjeni učenki Glasbe
ne šole Krško: pod mentorstvom prof. Estere Cetin je nastopi
la pianistka Julija Žarn, pod mentorstvom prof. Branimirja Bi-
liška pa pianistka Alja Šinkovec. Razstavo je finančno podprla 
Mestna občina Krško v sodelovanju z JSKD OI Krško, razstavlje
na likovna dela pa bodo na ogled do 18. 7. 2022. 
 A. Kališnik

KRŠKO – V atriju Mencingerjeve hiše je 23. junija potekal 
tradicionalni Štovičkov dan – dan odprtih vrat, ki ga prire-
jajo člani Društva likovnikov Krško OKO. V okviru tega dne 
so odprli skupinsko slikarsko in kiparsko razstavo.

Kot je v svojem govoru povedal član Društva likovnikov Krško 
OKO Roman Blatnik, Štovičkov dan oz. dan odprtih vrat društva 
predstavlja likovni dogodek, s katerim vsako leto tradicionalno 
26. junija počastijo rojstni dan priznanega akademskega kiparja 
in medaljerja Vladimirja Štovička. Na tokratni razstavi se člani ki
parske sekcije predstavljajo z malo plastiko in unikatno kerami
ko v različnih materialih, formah ter z različnimi slogovnimi zna
čilnostmi; člani slikarske sekcije pa so letos ustvarjali v različnih 
tehnikah: akril na platno, olje na platno, stiropor ter akvarel. 
V okviru slikarske sekcije na Štovičkovem dnevu razstavljajo: 
Hermina Agrež, Rafael Andlovic, Darinka Asić, Branka Ben-
je, Nada Bizjak, Roman Blatnik, Adriana Bordaš, Franc Češ-
novar, Martin Gjorgievski, Iva Gošek, Mitja Grum, Ivana Is-
kra, Petra Kampl Petrin, Katarina Martinčič, Milena Mraović, 
Jožica Petrišič, Mihaela Prevejšek, Erika Puc, Milena Rošto-
har, Vilma Siter, Lidija Strle, Jože Šterk, Stane Udvanc, Mile-
na Volk, Darja Veljković, Jelka Zidarič, Suzana Zupančič in 
Antonija Žener. V kiparski sekciji svoja dela razstavljajo: Bran
ka Benje, Roman Blatnik, Jožica Petrišič, Mihaela Prevejšek, Sta
ne Udvanc, Darja Veljković in Milena Mraović.
Za glasbeni program prireditve so poskrbeli učenci Glasbene šole 
Krško Maša Žoher in Tita Žnideršič na klarinetu ter Jan Fritz 
na fagotu pod mentorstvom prof. Roberta Pirca in prof. Dejana 
Učakarja. Na klavirju jih je spremljal pianist Peter Urek. Raz
stavo je uradno odprla višja kustosinja Mestnega muzeja Krško 
Nina Sotelšek in bo na ogled do 24. avgusta 2022.  A. Kališnik

Z razstavo počastili Štovička

Ustvarjalni�člani�Društva�likovnikov�Krško�OKO

Slikali so na sotočju Save in Krke

Likovni�ustvarjalci�iz�KUD�Liber

RAKA – Bernardka Božič, profesorica razrednega pouka na 
OŠ Raka, je pod umetniškim imenom Betty B. v dobrih dveh 
letih izdala dva romana. Svoj drugi roman z naslovom Skriv-
nost grofice Barbare Belle je predstavila na gradu Raka, kajti 
zgodba je močno povezana z zgodovino omenjenega gradu.

Predstavitev knjižnega dela je 
privabila lepo število obiskovalk 
in obiskovalcev. Ti so z zanima
njem prisluhnili zgodbi o nasta
janju vsebine knjige, za katero je 
Bernardka Božič našla snov v 
ljudski pripovedi o grofici Bar
bari in gradu Raka. Zgodba se 
odvija v času kmečkih uporov, 
ko je bila lastnica gradu grofi
ca Barbara Bella, mlada gospo
dična privlačne zunanjosti. »V 
romanu združujem ljubezen
sko zgodbo in delček zgodovine 
našega kraja s kmečkimi upori, 
turškimi vpadi, z legendami in 
življenjem ljudi v zgodnjem 16. 

stoletju,« pravi avtorica.
Prireditev je bila obogatena z umetniškim programom. Prisotni 
so z navdušenjem prisluhnili glasu Bernardke, ko je zapela pe
sem Med iskrenimi ljudmi, pa skrbnemu izboru pesmi Koledni
kov z Rake, Bernardkini hčerki Anamariji in Kresničkam (uspeš
ni glasbeni skupini, ki je po 17 letih ponovno nastopila skupaj, 
saj je članica skupine tudi avtorica romana). Sledilo je družab
no srečanje, podpisovanje knjig, prijeten klepet, ogledi notran
josti gradu … Med obiskovalci je bil tudi slikar Avgust Fabjan-
čič, avtor slike na naslovnici knjige. »Tistim, ki se predstavitve 
niso mogli udeležiti, je lahko žal. Kdaj bo naslednjič izjemna ku
lisa notranjega dvorišča gradu Raka gostila tako skrbno priprav
ljen dogodek?« se v zaključku sporočila sprašuje Franci Žibert. 
 S.�R.,�foto:�F.�Ž.

Skrivnost grofice Barbare Belle

Bernardka� Božič� med� bra-
njem odlomka iz svojega ro-
mana

Jubilejni festival, s tem pa tudi 
praznovanje 770letnice prve 
omembe mesta v pisnih vi
rih, se je pričel 2. julija s kon
certom legendarnega filmske
ga, gledališkega in TVigralca, 
pa tudi pevca in pesnika Ra-
deja Šerbedžije s spremljeval
no skupino Zapadni Kolodvor, 
ki je na nekdanje samostan
sko dvorišče privabil večsto
glavo občinstvo, slavni gost pa 
mu je tako z glasbo kot s svo
jim humorjem in šarmom pri
čaral izjemen koncertni večer. 
Uvodoma je zbrane nagovo

ril programski vodja festivala, 
dramski igralec Stane Toma-
zin, in med drugim spomnil 
na nedavno slovo kostanjevi
škega župana Ladka Petretiča, 
velikega podpornika festivala, 
ki so se mu poklonili z minu
to molka in pesmijo Lipa zele-
nela je v izvedbi članov glasbe
ne skupine Karavana. Direktor 
Galerije Božidar Jakac Goran 
Milovanović je FK označil 
za enega »svetilnikov kultu
re ne samo v regiji, ampak šir
še v Sloveniji«, v imenu Občine 
Kostanjevica na Krki je zbrane 
nagovoril podžupan v funkci
ji župana Robert Zagorc, pro
gram praznovanja 770letnice 
prve omembe mesta v pisnih 
virih pa je predstavila članica 
organizacijskega odbora Meli-
ta Skušek. 

Drugi dan festivala se je za
čela dvodnevna delavnica z 
vrhunsko vokalistko in gibal
ko Ireno Z. Tomažin, na ka
teri je sodelovalo več kot 15 

Jubilejni FKK privabil množice
KOSTANJEVICA NA KRKI – Začetek julija je v najmanjšem slovenskem mestecu zaznamoval jubilejni peti Fe-
stival kulture Kostanjevica na Krki v organizaciji tamkajšnjega mladinskega društva. V osmih dneh se je na 
različnih prizoriščih zvrstilo devet glasbenih skupin, tri gledališke predstave, delavnice, filmski večer, li-
kovna razstava, literarni zajtrk, okrogla miza itd., obisk pa je bil nad pričakovanji.

udeležencev, zvečer so v sta
ri Bučarjevi restavraciji odpr
li razstavo mladih slikark Ele 
Andlovič, Inje Prebil in Na-
talije Premk Jenič. Tretji dan 
se je začela še petdnevna cir
kuškogledališka delavnica za 
otroke v sodelovanju z dru
štvom Terra Vera, zvečer je 
bila na sporedu projekcija oz. 
kostanjeviška premiera fil
ma Rahele Jagrič Pirc Veso
lje med nami, ki je bil v precej
šnji meri posnet v Kostanjevici 
na Krki, in pogovor z ustvar
jalno ekipo. Četrti dan so za

čeli z okroglo mizo o lokalni 
kulturni infrastrukturi, na ka
teri so izpostavili predvsem 
potrebo po osrednji kulturni 
dvorani v mestu, sledil je kon
cert akademskih glasbenikov 
iz Kostanjevice na Krki Jane-
za Pincoliča (fagot) in Elvisa 
Homana (tolkala), zaključili 
pa so z ognjeno predstavo za 
otroke, ki sta jo izvedla men
torja cirkuškogledališke de
lavnice Tereza Orsulikova in 
Camilo Acosta Mendoza. Po 
dnevu premora se je 7. julija 
začel gledališki del FKK 2022. 
Zaradi dežja so se v notranjih 
prostorih galerije predstavi
li študentje 3. letnikov AGR
FT s predstavo Noži v kurah, 
sledil je še koncert zasedbe 
VAZZ. V petek je bila na ogled 
predstava Predsednice v pro
dukciji Zavoda Melara, zvečer 
pa se je v starem mestnem je
dru začel še koncertni del fes
tivala, na katerem so nasto
pile skupine Kontradikshn 
(Krško), Urban&4 (Reka) in 

Matter (Kamnik). Na zadnji 
dan festivala je na vrtu nek
danje Bučarjeve restavraci
je potekal literarni zajtrk z 
Esadom Babačićem, s kate
rim se je pogovarjala kosta
njeviška knjižničarka Alenka 
Žugič Jakovina. Gost, ki se je 
označil predvsem za 'človeka 
paradoksov', je v svoji pripo
vedi nizal tako spomine na od
raščanje v priseljenski druži
ni v času pankovskega gibanja 
in na kasnejša obdobja v živ
ljenju kot na svoje večdesetle
tno literarno ustvarjanje. Vse 
skupaj je na trenutke začinil s 
svojim značilnim dvojezičnim 
humorjem. Zvečer so pripravi
li še gledališko predstavo Sku
paj v produkciji Via Negative 
in Društva Pekinpah (ki je bila 
zaradi igralkine poškodbe si
cer predčasno prekinjena) ter 
koncertni večer skupin Insan 
(Ljubljana), Moveknowled

gment (Novo mesto) in She 
Loves Pablo (Zagreb).

Predsednik MD Kostanjevica 
na Krki Jan Strajnar je bil ob 
koncu festivala s celotno izved
bo zelo zadovoljen. »Obisk je 
bil zelo dober, vidi se, da ljud
je pogrešajo kulturne vsebi
ne in da smo uspeli pripeljati 
kvalitetne in drugačne izvajal
ce, ki znajo nekaj ponuditi, in 
da ni to le generična ponudba, 
na vseh dogodkih smo imeli 
zelo pozitivne odzive,« je oce
nil. Jedro, okoli katerega se fe
stival razvija in živi, predstav
ljajo gledališke predstave (v 
kraj brez gledališča in kultur
nega doma se trudijo pripelja
ti vrhunske predstave) in kon
certi, enako ponosni pa so tudi 
na vse ostale vsebine, s kateri
mi obogatijo in popestrijo fes
tival.
� Peter�Pavlovič

Rade�Šerbedžija�pred�kostanjeviškim�občinstvom

Pred�začetkom�pogovora�Žugič� Jakovine� z�Babačićem�sta�
zbrane pozdravila Stane Tomazin in Jan Strajnar.

MURSKA SOBOTA, POSAVJE – 30. junija je bila v Galeriji Murska 
Sobota odprta 8. državna tematska razstave z naslovom Videz 
tipnega. Tematsko razstavo je v sezoni 2021/2022 razpisal Jav
ni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Projekt je potekal na 
dveh ravneh, lansko leto kot serija regijskih tematskih razstav, 
letos pa v obliki državne tematske razstave. Državni selektor Ro-
bert Lozar si je predhodno ogledal deset regijskih razstav, na ka
terih je izbral na podlagi kriterijev (ustrezanje razpisani temi, li
kovna dovršenost, izvirnost) 55 del, ki jih je uvrstil na navedeno 
državno razstavo. Med njimi tudi likovna dela petih posav skih 
ustvarjalcev, in sicer: Alenke Venišnik (Društvo likovnikov Bre
žice), Branke Pirc (KUD Liber Krško), Milene Mraović (Dru
štvo likovnikov Krško OKO), Romana Blatnika (Društvo likovni
kov Krško OKO) in Vesne Davidovič (Likovna družina Dobova). 
Vsem navedenim posavskim ustvarjalcem je na odprtju razstave, 
ki bo v murskosoboški galeriji na ogled še do 10. avgusta, pred
sednik Javnega sklada republike Slovenije za kulture dejavnosti 
Damjan Damjanovič podelil zlato priznanje JSKD.
 B. M. 

Na Videzu tipnega tudi Posavci
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SEVNICA – 11. junija je v parku pred sevniško občinsko stav-
bo potekal XXII. mednarodni likovni shod pod imenom Grad 
2022 v organizaciji ZKD Sevnica in sevniške območne iz-
postave JSKD.

V parku, pod gostimi krošnjami dreves in s pogledom na sevniški 
grad ter trški dvorec, je ustvarjalo lepo število ljubiteljic in lju
biteljev likovne umetnosti, a večina jih je ustvarjala doma. Stro
kovni vodja – sevniški vsestranski umetnik Rudi Stopar – je za 
letošnji likovni shod izbral tri teme: risba, nostalgija in melanho
lija, a kdor je želel, je lahko ustvarjal tudi po lastni izbiri. Ustvar
jalno druženje je dodatno popestrila z razstavo lastnih slikarskih 
del, razstavljenih v veznem hodniku lično obnovljenega trškega 
dvorca, gostja shoda – slikarka, magistra likovnih umetnosti in 
oblikovanja, mentorica in pedagoginja Martina Hegediš iz Treb
njega, ki se je na svoji 12. samostojni razstavi predstavila v lan
skem oktobru v oknu Radgost in v Stari galeriji na sevniškem 
gradu. Nastala slikarska dela okoli 50 ustvarjalk in ustvarjalcev 
bodo predstavljena na skupinski razstavi v mesecu novembru v 
Mosconovi galeriji na gradu Sevnica.  S. R.

ČRNC – 16. junija je članica Društva likovnikov Brežice (DLB) 
Vladka Sumrek povabila v svoj atelje v Črncu, kjer tudi živi, 
na odprtje samostojne razstave pod naslovom Akrilni mo-
zaiki. Gre za posebno in zapleteno tehniko, s katero si je av-
torica krajšala obdobje protikoronskih ukrepov. 

Pri delih Vladke Sumrek gre za izrazito močne barve s prevlado 
modre in rdeče pa tudi rumene, predvsem pa je značilen samo
svoj pristop. Tako so v času covida19 nastala nova likovna dela 
v njej ljubi akrilni tehniki. Platna je oblekla v zanjo značilne bar
ve, vendar skoraj brez čopiča. Na površino je nizala plasti košč
kov posušene akrilne barve in tako ustvarila mozaične podobe. 
»Če ne bi bilo covida, se tega zagotovo ne bi lotila, ker je s tem 
zelo veliko dela. Učinek takšne slike, ki sem jo naredila, in tiste, 
ki bi jo naslikala s čopičem, je popolnoma drugačen. Samo s čo
pičem se akrilnih mozaikov ne da narediti,« je razložila in doda
la, da gre na eno sliko približno 90 koščkov posušene barve. Vsak 
dan je porabila tri do štiri ure za izdelavo tovrstnih likovnih del, 
za eno sliko, seveda odvisno od velikosti in zahtevnosti, je pot
rebovala dva do tri mesece. Na pričujoči razstavi je 12 slik z raz
ličnimi motivi, od cvetlic, pokrajin do ’covidskih’ angelov, Jezusa 
in Marije. Na začetku je na terasi lesene hiške, v kateri je Vlad
kin atelje, potekal tudi krajši kulturni program. Vladkina neča
kinja Sanja Spirić se je predstavila s plesno točko, za katero je 
navdih dobila ravno v umetniških delih svoje tete. Nato sta Vlad
ka in njena sošolka Silvana Lekše zapeli nekaj pesmi, slednja pa 
je prebrala tudi pesem s posvetilom avtorici razstave. Nekaj be
sed je spregovorila tudi vodja Kabineta župana na Občini Breži
ce Lavra Kreačič. Predsednica DLB Zlatka Vučinić se je zahva
lila Vladki, rekoč, da slednja ustvarja že toliko časa, kot je staro 
društvo – 30 let.  R. R.

Vladkini akrilni mozaiki

Vladka�Sumrek�pri�enem�od�njenih�del

Slikarsko druženje in ustvarjanje

Park�je�postal�enodnevno�prizorišče�likovnega�ustvarjanja�
na prostem.

Legenda o sveti Notburgi 
iz 13. stoletja govori o vzo
ru pridnosti in srčne dobro
te, Notburga pa ima v Bre
stanici prav posebno mesto. 
Na Sremiču se namreč naha
ja Notburgina kapela iz leta 
1744, ki so jo 1750. leta boga
to poslikali s freskami. Krasi 
enoladijsko cerkev sv. Mohor
ja na Sremiču. Sicer pa legen
da o sveti Notburgi govori o 
tem, da je na avstrijskih tleh v 
davnem 13. stoletju živela za
vetnica služkinj in kmetov, ki 
so jo žene tudi prosile za sre
čen porod; bila pa je celo prip
rošnjica zoper bolezni živine 
in za dobro opravljeno kmeč
ko delo. Dramatizacija legen
de s svojo zgodbo torej opo
minja na lepe freske v cerkvici 
sv. Mohorja na Sremiču, ki so 
prava lokalna znamenitost in 
so vsekakor vredne ogleda.

Scenarij za igro je po resničnih 
dejstvih spisal Matej Krmelj, 
ki je za naš časopis pove
dal, da je ideja o scenariju zo
rela kar tri leta, ko se je na
ključno na eni izmed lokalnih 
spletnih strani srečal z zgod

Legenda o Notburgi na odru
BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg so 19. junija v izvedbi Teatra Rajhenburškega uprizorili dramatizacijo 
legende iz 13. stoletja z naslovom Notburga. Dramska igra je nastala v organizaciji KD Svoboda Brestanica. 
Pod scenarij se je podpisal Matej Krmelj, ki je igro režiral skupaj z Margareto Marjetič.

bo o Notburgi, ki je po njego
vem mnenju »zanimiva, zgo
dovinska in epska«. Krmelj je 
še pojasnil: »Najtežji del pi
sanja scenarija je iskanje raz
ličnih virov, potem sem moral 
vse skupaj strniti, tako da sem 
zgodbo pisal približno me
sec dni. V samo igro je vklju
čenih tudi veliko igralcev, kar 
je predstavljalo kar velik orga
nizacijski zalogaj, saj smo se v 
obdobju dveh mesecev pri
dno dobivali za vaje enkrat do 
dvakrat tedensko.«

V igri poleg scenarista in rež
iserja Mateja Krmelja v vlogi 
Henrika II. nastopajo še: Kri-
stina Virant Krmelj v glavni 
vlogi Notburge, Mojca Kra-
njec kot Ottilia, Matej Ulčnik 
kot Conrad, Zvonko Marinič 
kot Karl, Mojca Ulčnik v vlo
gi Erne, Marja Petan v vlogi 
Berte, Nina Župevc kot Mar
gareta, Gašper Ulčnik kot 
Oscar. Kot otroka nastopata 
Ambrož in Primož Ulčnik, 
Urban Kranjec je uprizoril 
Henrika III., Uroš Brezovšek 

je nastopil v vlogi trubadurja. 
Statisti na odru so bili: Kar-
men Kerle, Andrej Resnik, 
Jože Zidar, Pavla Zidar, Mir-
ko Avsenak in Janko Avse-
nak. Pripovedovalec zgodbe 
je Žiga Kump, avtor glasbe in 
besedila za trubadurja Janko 
Avsenak, za kostume je pos
krbela Ina Čebular z Inštitu
ta za svobodo oblačenja Bre
stanica, izposodili so si jih tudi 
pri Kulturnemu društvu Svib
no. Za rekvizite je poskrbel 
Guni Fabjančič.

Ob koncu je na oder stopila 
predsednica KD Svoboda Bre
stanica Margareta Marjetič, 
ki je v svojem nagovoru med 
drugim dejala, da so dramsko 
uprizoritev podprli: Mestna 
občina Krško, Krajevna skup
nost Brestanica, Hidroelek
trarne na spodnji Savi in Kul
turni dom Krško, enota Grad 
Rajhenburg. Ob koncu je vse 
zbrane povabila na druženje 
ob pogostitvi, za katero je pos
krbel Damjan Walner, bodoči 
gostinec na gradu Rajhenburg.

 Andreja Kališnik

V�glavnih�vlogah�predstave�Notburga�(od�leve�proti�desni):�
Matej�Krmelj�kot�Henrik�II.,�Kristina�Virant�Krmelj�v�vlogi�
Notburge�ter�Mojca�Kranjec�kot�Ottilia.

Argentinska artistka Crono-
pia je kontorzionistka, ki zvija 
telo kot gumico. Pri šestih le
tih je začela trenirati športno 
gimnastiko, pet let kasneje rit
mično gimnastiko, pri 17 letih 
pa se je začela ukvarjati s cir

kuškimi disciplinami, pri če
mer se je posvetila trapezu in 
telesni kontorziji, skozi katero 
zvija, prepleta in ovija okon
čine okoli telesa. Težko pred
stavljivo gibčnost, ko so bile 
glava in noge povsem staknje
ne in zglobi okončin obrnjeni 
v nasprotno smer od priroje
ne drže, je slikovito prikazala 
tudi zbranim obiskovalcem v 
mestnem parku pri Valvasorje
vi knjižnici, nakar sta z nadvse 
atraktivno predstavo postregla 
tudi italijanski akrobatski dvo
jec Cicor Carpa Diem. Katha-

Ana Krška »spekla« okusen kruh
KRŠKO – 30. junija je v senci parkovnih dreves v starem mestnem jedru gostoval mednarodni ulični festival 
Ana Desetnica, ki vse od leta 2014 dalje na pragu poletja ponudi občinstvu na ogled v naših krajih le redko 
videne predstave. Tovrstni so letos uprizorili akrobati Cronopia in dvojec Cicor Carpa Diem.

rina Gruener in Luca Sartor 
v duetu uprizarjata akrobat
ske predstave največ po Ita
liji in Španiji ter po tovrstnih 
festivalih po različnih državah 
sveta že vse od leta 2016, ko 
sta diplomirala na cirkuški šoli 

v Madridu in se specializirala 
za drog, monocikel, žonglira
nje in tudi druge cirkuške prvi
ne. V Krškem sta se prelevila 
v peka, ki sta skozi 45 minut 
trajajočo predstavo z naslo
vom Sladko slano, s štirimi ro
kami v različnih pozah v zraku 
vmesila testo, z njim žonglira
la, med peko kruha pa izvajala 
akrobacije na mizi, v zraku in 
na drogu, po katerem je Luca 
brez priveza plezal kot veveri
ca, med drugim na njem bral 
knjigo z glavo navzdol, med
tem ko je Katarina z lahkoto 
vozila monocikel in z njim kot 
za šalo preskakovala kolebni
co, skupaj pa izvajala tudi ak

robacije na kolesu idr. 

Nadvse atraktivni predstavi v 
sklopu uličnega festivala Ana 
Krška, kot se je Desetnice v 
skoraj desetletju gostovanja 

oprijel vzdevek, so tudi letos 
omogočili Kulturni dom Kr
ško, krška Območna izposta
va JSKD in Valvasorjeva knji
žnica Krško.  
 B. Mavsar 

Katarina� in� Luca� med�
lahkotnim� crkljanjem� na�
drogu 

Cronopia�brez�težav�pogleda�
svojo�zadnjico.

www.PosavskiObzornik.si

FANTOVŠČINA
komedija

sobota, 16. 7., ob 20.30 uri

JAN KUS & 
SLAVO RICAN ASSEMBLY

koncert iz cikla ARSonica 2022
petek, 22. 7., ob 20.30 uri

TAMARA OBROVAC 
TRANSHISTRIA ENSEMBLE

koncert iz cikla ARSonica 2022 
petek, 29. 7., ob 20.30 uri 

POLETJE NAgradu
RAJHENBURG 2022

T: (07) 620 42 16
info@gradrajhenburg.si
www.gradrajhenburg.si
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kam v posavju
Četrtek, 14. 7.

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
otroška predstava »Čarobna Vi
lilandija« 

• ob 19.00 v Šumici pri MC Krško: 
literarni večer s pesnicama Pe
tro Jurečič in Zalo Rostohar

• ob 19.00 v parku pri Valvasor
jevi knjižnici Krško:  joga v par
ku po sistemu Joga v vsakda
njem življenju

• ob 21.00 v Posavskem muze
ju Brežice: koncert Društva štu
dentov Brežice – Maja Tomić

Petek, 15. 7.

• od 16.00 dalje v starem 
mestnem jedru Krškega: Pole
tni spin malin

• ob 18.00 v starem mestnem je
dru Brežic: Mestna promena
da Brežice – Gvidove mestne 
ustvarjalnice, ob 21.00: kon
cert skupine Tabu – akustično

• ob 19.00 v avli UE Brežice: od
prtje fotografskolikovne raz
stave na temo športa v občini 
Brežice 

• od 20.00 dalje na Tamalem plac 
v Kostanjevici na Krki: Kostanje
viška noč – D'Palinka band

• ob 19.00 na Bazenu Radeče: 
jazz večer

• ob 22.00 na gradu Sevnica: 
Nočni ogled gradu in srečanje z 
grofico Mathilde

Sobota, 16. 7.

• ob 15.00 na Lisci: 11. tradicio
nalna ročna košnja na Lisci

• ob 16.00 na Velikem Cirniku: 
25. gasilske igre brez meja

• ob 18.00 v starem mestnem je
dru Brežic: Mestna promena
da Brežice – Gvidove mestne 
ustvarjalnice, ob 21.00: Las Ve
gas show by The Swingers

• od 20.00 dalje na Tamalem 
plac v Kostanjevici na Krki: 
Kostanjeviška noč – Mladi gamsi

• ob 20.30 v atriju gradu Raj

Četrtek, 21. 7.

• ob 9.00 v atriju Kulturne dvora
ne Krmelj: poletna počitniška li
kovna delavnica za otroke

• ob 18.00 v starem mestnem je
dru Brežic: Mestna promena
da Brežice – Gvidove mestne 
ustvarjalnice, ob 21.00: kon
cert Adija Smolarja

• ob 19.00 v parku pri Valvasor
jevi knjižnici Krško:  joga v par
ku po sistemu Joga v vsakda
njem življenju

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
Zbogom korona, mi gremo na 
dopust, stand up komedija

Petek, 22. 7.

• ob 18.00 v starem mestnem je
dru Brežic: Mestna promena
da Brežice – Gvidove mestne 
ustvarjalnice, ob 21.00: kon
cert skupine BOOM

• ob 18.00 v Dvorani v parku Kr
ško: odprtje samostojne foto
grafske razstave »Taje Albole
na«, članice Društva ljubiteljev 
fotografije Krško, z naslovom 
»Štirje obrazi ženske narave«

• ob 20.30 v atriju gradu Raj
henburg v Brestanici: Jan Kus & 
Slavo Rican Assembly, koncert iz 
cikla ARSonica 2022

Sobota, 23. 7.

• od 12.00 do 18.00 v Galeriji Kr
ško in Mestnem muzeju Krško: 
prost vstop; od 14.30 do 18.30: 
grafični ustvarjalni kotiček ob 
razstavi Jasmine Nedanovski 
»Mi pa gledamo …«; ob 18.30: 
zaključno vodstvo po razstavi in 
koncert Janeza Škofa

• ob 18.00 v starem mestnem je
dru Brežic: Mestna promena
da Brežice – Gvidove mestne 
ustvarjalnice, ob 21.00: koncert 
zasedbe Parni Valjak Tribute

• ob 20.00 na Telčah: velika vrtna 
veselica z ansamblom Pogum

• ob 20.30 pred Kostanjeviško 
jamo: Jamski 2022 – Dan D (aku
stično)

Nedelja, 24. 7.

• ob 19.00 v starem mestnem je
dru Brežic: Mestna promenada 
Brežice – Dunking Devils Pro
mo Tour 2022, ob 21.00: stand 
up predstava Željka Pervana 
»Nema meni do mene«

Torek, 26. 7.

• od 14.00 do 17.00 v Šumi
ci pri MC Krško: pravljične do
godivščine in izdelava pravljič
nih likov

• ob 18.00 v starem mestnem 
jedru Brežic: Mestna prome
nada Brežice – Salsa večer (DJ 
Gašper), ob 21.00: koncert za
sedbe Café Mezclado

• ob 19.00 v parku gradu Sevni
ca: joga v parku po sistemu Joga 
v vsakdanjem življenju 

• ob 21.00 v Posavskem muze
ju Brežice: 4. kino na grajskem 
dvorišču – športni dokumentar
ni film 2017

Sreda, 27. 7.

• ob 18.00 v starem mestnem je
dru Brežic: Mestna promena
da Brežice – Gvidove mestne 
ustvarjalnice, ob 19.00: otro
ška predstava »Fortuna pla
net iger«, ob 20.00: otroška 
predstava »Čupakabra: Apikus«

Četrtek, 28. 7.

• ob 19.00 v parku pri Valvasorje
vi knjižnici Krško:  joga v parku 
po sistemu Joga v vsakdanjem 
življenju

Petek, 29. 7.

• ob 18.00 v starem mestnem je
dru Brežic: Mestna promena
da Brežice – Gvidove mestne 
ustvarjalnice, ob 21.00: koncert 
skupine »Gospodari tambura«

• ob 19.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: odprtje gostujoče raz
stave Matt Hoyer: Amerikanec 
na obisku v stari domovini, ob 
20.00: slovesno odprtje 32. sim
pozija ICTM študijske skupine za 
etnokoreologijo, program: Pihal
ni orkester Kapele in Gasilski pi
halni orkester Loče pri Dobovi

• ob 20.30 v atriju gradu Raj
henburg v Brestanici: Tamara 
Obrovac Transhistria Ensemble, 
koncert iz cikla ARSonica 2022

Sobota, 30. 7.

• ob 18.00 v starem mestnem je
dru Brežic: Mestna promena
da Brežice – Gvidove mestne 
ustvarjalnice, ob 21.00: koncert 
»Najlepše pop uspešnice vseh 
časov«, Gašper Rifelj in band, 
gostja večera: Nuša Derenda

Ponedeljek, 1. 8.

• ob 20.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: plesna delavnica s Slo
venskim etnološkim društvom

Torek, 2. 8.

• ob 19.00 v parku gradu Sevni
ca: joga v parku po sistemu Joga 
v vsakdanjem življenju

henburg v Brestanici: komedi
ja »Fantovščina«

• ob 22.00 na gradu Sevnica: 
Nočni ogled gradu in srečanje z 
grofico Mathilde

Nedelja, 17. 7.

• od 8.00 dalje na travnatem igri
šču v Krški vasi: 26. memorialni 
nogometni turnir Tonija Jarko
viča in Tomaža Tomšeta

• ob 21.00 v starem mestnem je
dru Brežic: Mestna promenada 
Brežice – koncert Žana Bračuna 
in banda

Ponedeljek, 18. 7.

• ob 18.00 v starem mestnem je
dru Brežic: Mestna promena
da Brežice – Gvidove mestne 
ustvarjalnice, ob 21.00: kon
cert Klape Sebenico in Brani
mirja Bubice

Torek, 19. 7.

• od 17.00 do 19.00 na Aj
dovskem gradcu v Vranju pri 
Sevnici: Festival Ajdovski gra
dec, arheološke delavnice, rim
ske igre 

• ob 19.00 v parku gradu Sevni
ca: joga v parku po sistemu Joga 
v vsakdanjem življenju 

• ob 21.00 v Posavskem muze
ju Brežice: 3. kino na grajskem 
dvorišču – biografski film Toma

Sreda, 20. 7.

• ob 9.00 v atriju Kulturne dvo
rane Krmelj: poletna počitni
ška likovna delavnica za otro
ke v Krmelju

• ob 18.00 v starem mestnem je
dru Brežic: Mestna promena
da Brežice – Gvidove mestne 
ustvarjalnice, ob 19.00: otro
ška glasbena predstava »Alenka 
Kolman: Pujsa Pepa«, ob 20.00: 
otroška glasbena predstava 
»Brata Malek: Štorasti klovn«

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

32. SIMPOZIJ ICTM ŠTUDIJSKE 
SKUPINE ZA ETNOKOREOLOGIJO 
29. julij – 5. avgust

29. julij
19.00: Odprtje gostujoče razstave Matt 
Hoyer: Amerikanec na obisku v stari 
domovini
20.00: Slovesno odprtje: Pihalni orkester 
Kapele in Gasilski pihalni orkester Loče pri 
Dobovi

1. avgust, 20.00: 
Plesna delavnica s Slovenskim 
etnološkim društvom

4. avgust, 20.30: 
Muzika v muzeju: MEH, PLES IN SMEH! 
ROBI PETAN in Grajski kvintet 
vstopnina

5. avgust, 20.00 
Slovesni zaključek: Folklorna skupina KUD 
Oton Župančič Artiče
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www.pmb.si         Posavski muzej Brežice   

BRESTANICA – 8. junija se je na gradu Rajhenburg v organi-
zaciji društva Družina in Življenje ter Kulturnega doma Kr-
ško odvijal pogovorni večer. Gost je bil znani brazilski no-
gometaš Marcos Tavares, ki z družino že več kot desetletje 
živi v Sloveniji. 

Brazilski nogometaš s slo
venskim potnim listom 
Marcos Magno Morales 
Tavares, ki se je rodil leta 
1984 v brazilskem mestu 
Porto Alegre, velja za ene
ga izmed najuspešnejših 
slovenskih nogometašev. 
Nekdanji kapetan NK Ma
ribor, ki je po zaključeni 
športni karieri postal po
močnik športnega direk
torja kluba Marka Šuler-
ja, je najboljši strelec prve 
slovenske nogometne lige, 
igralec z največ nastopi in 
goli pri NK Maribor, igra
lec z največ goli in nastopi na evropskih tekmah in tisti, ki je v slo
venski ligi dosegel najhitrejši gol – gol v osmih sekundah. Pogost 
komentar ob novicah o Marcosu Tavaresu je pohvala, da je »člo
vek z veliko začetnico«. V pogovoru z Benjaminom Siterjem je 
Tavares odkritosrčno spregovoril o svoji življenjski poti, ki se je 
začela v petčlanski družini v revni brazilski soseski z veliko nasi
lja, kriminala in drog. Nogometu se je začel posvečati kot devetle
tni deček, v NK Maribor je prišel na povabilo Zlatka Zahoviča – in 
ostal skupaj z družino (z ženo Leticio ima dva sina in dve hčer
ki), čeprav je ves čas dobival ponudbe drugih klubov. »Če menja
vaš klube, moraš vedno znova začeti; če ostaneš, pustiš pečat. In 
ker sem ostal v Mariboru, sem postal legenda,« je prepričan Ta
vares, čigar življenjska pot je opisana tudi v knjigi z naslovom Le
genda in v njej spregovori tudi o svojem odnosu do vere. »Če ne 
bi spoznal, da je Jezus pot, ne bi imel žene in otrok, mogoče bi bil 
v zaporu ali zapadel v drogo. Zagotovo brez vere ne bi bil to, kar 
sem,« pravi priljubljeni nogometaš, ki je letos na ameriški Flori
da Christian University diplomiral iz teologije. 
Pogovorni večer, poln iskrenosti in iskrivega nasmeha, se je za
čel s pevsko instrumentalnim uvodom tria Stretto v sestavi Kris-
tiana Ilića na violini, sopranistke Saše Siter in pianistke Estere 
Cetin.  S. Radi

Človek z veliko začetnico

Benjamin Siter v pogovoru z 
Marcosom�Tavaresom

www.festival-dojiva.se

IG: Dojiva_se

FB: Dojiva se

Festival v Brežicah
Teden brezplačnihTeden brezplačnih
spletnih predavanj za staršespletnih predavanj za starše

Park pri knjižnici
6. avgust 
9.00-12.00

1 . - 5 .  a v g u s t  n a  w w w . v e v a . s i

Svetovalka za dojenje Maja Trupi
Masaža dojenčkov

Predstavitev pralnih pleničk
Predstavitev nosilk

Sodelovanje s knjižnico
neodplačna objava

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

051 390 658 / 07 620 92 44
info@galerijakrsko.si, www.galerijakrsko.si

Jasmina Nedanovski 
Mi pa gledamo ...

14.30–18.30 
grafični ustvarjalni kotiček ob razstavi 

18:30 
zaključno vodstvo po razstavi in 
koncert Janeza Škofa 

galerija
Krπko

galerija
Krπko

sobota, 23. 7.
Galerija Krško in Mestni muzej Krško
prost vstop
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1. nagrada:  4 x dnevna odrasla karta za bazen
2. nagrada:  2 x dnevna odrasla karta za bazen
3. nagrada:  1 x dnevna odrasla karta za bazen

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 28. juli-
ja, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po 
epošti: 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 12/2022 številke:

VSE OD IGLE DO ZAVES
Nagrade, ki jih podarja GALANTERIJA HOTKO, PE CPB 39, Bre
žice prejmejo:
1. nagrada:  bon v vrednosti 25 € prejme 
 Vera Rupar, Raka
2. nagrada:  bon v vrednosti 15 € prejme 
 Tone Šterk, Krško
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 € prejme 
 Nada Srpčič, Krška vas

Nuša Derenda po 2. mestu na MMS 2022 presrečna nad 
odzivi, Rudolf Gas predstavlja nov singel in videospot 
za poletne dni. Tokrat preberite:

Veliki zmagovalki 41. Melodij morja in sonca sta postali 
Anika Horvat in Tinkara Kovač s skladbo Do roba in še 
čez. Njuna pesem je prejela tudi nagrado strokovne žirije 
za najboljšo skladbo v celoti. Nagrado Danila Kocjančiča za 
obetavno izvajalko je strokovna žirija namenila Ninnay, ki 
je zapela pesem Nočem tja. Za veliko nagrado se je sicer po
tegovalo 12 skladb, med njimi tudi posavska glasbena diva 
Nuša Derenda (foto: 
NusaDerendaFB) s 
skladbo, ki sliši na ime 
Valček, ter se uvrstila 
tik pod vrh, na odlično 
2. mesto. »Presrečna 
sem nad odzivi gledal
cev in obiskovalcev le
tošnjih Melodij morja 
in sonca na pesem Val
ček. S svojimi največji
mi hiti iz tega festiva
la, Boginja in Ne kliči 
me, sem pristala na 2. 
mestu. To je prekrasna 
popotnica za pesem. Hvala vsem. Toliko vam imam še za 
povedati. Veliko sem razmišljala, kaj želim sebi in svojim 
poslušalcem dati v prihodnosti. Želim peti zgodbe, ki se me 
dotaknejo, zgodbe, ki jih tudi sama živim in zato še toliko 
bolj čutim,« je poslušalcem sporočila po nastopu. Kot kaže, 
se Nuša na glasbeno scena vrača v velikem slogu, ne na
zadnje je nova pesem plod sodelovanja z glasbenim dvoj
cem Maraaya, s katerima se je poslovno povezala, zanjo 
pa sta pripravila kar nekaj novih pesmi.

Pozabili nismo niti na Rudolfa Gasa (foto: Luka Rudman), 
ki že vrsto let skrbi za vse ljubitelje kakovostne glasbe. 
Tokrat med poslušalce pošilja novo skladbo in videospot 
z naslovom So crazy, kar bi lahko prevedli kot Tako nor. 

Novi singel je vese
la funky pesem, pra
va za poletne sonč
ne dni, refren opeva 
evforijo in uživanje 
trenutkov življenja. 
Svežo skladbo je po
savski glasbenik, si
cer vodja Big band 
Orkestra Sloven-
ske vojske, v svet 
pospremil z beseda
mi: »V velik ponos mi 

je, da vam lahko predstavim singel, ki je tokrat začinjen 
z veliko mero optimizma, navdiha, radosti in življenjske 
energije. Hvaležen sem vsem, ki ste v mojo skladbo, pred
vsem v videospot, prinesli iskreno energijo, veselje ter s 
svojo prisotnostjo razigrali dan in videospot. To so ti svetli 
odtenki, ki barvajo življenje.« V novem videospota namreč 
nastopajo številna znana imena: Ana Klašnja, Grega Sko-
čir, Irena in Leticia Yebuah, Matevž Šalehar – Hamo, 
Eva Hren, Nipke, Kenta Yamamoto, Anja Robida, Iryna 
Osypenko, Jai Kozem, Veronika in Krištof Strnad, Alja 
Drame, Katja Cesar …

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

 www.kstm.si

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.)  Ans. NEMIR  Za gasilce in gasilke
 2. (2.)  Ans. POGUM  Slovo
 3. (4.)  Ans. MODRIJANI  Vse je v očeh
 4. (5.)  BORIS LAH S PRIJATELJI  Če prideš nazaj
 5. (6.)  FANTJE SPOD ŠILENTABRA  Pogrešal te bom 
   prijatelj moj
 6. (8.)  Ans. MURNI  Js ne morem bit doma
 7. (9.)  Ans. LUKA RAZPOTNIKA  Pridi v moj objem
 8. (10.)  Ans. DAR  Pa kaj če se zgodi
 9. (.)  Ans. AKORDI  Pesem to le pojem zate
 10. (.)  Ans. Jarica  Le zakaj slovo je godec vzel

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Špadni fantje – Usoda

Kupon št. 661
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, 9. 7. 2022, ob 20. uri

BREŽICE�–�Znani�učitelj�glasbe�Otto�Lesjak�je�kot�brezplačno�
pomoč�začel�poučevati�deset�učencev,�beguncev�iz�Ukrajine.�
Poučuje�jih�slovenski�jezik�in�glasbo,�notno�teorijo�in�igranja�
na� blok� flavto.� »Zvezke,� pisala,� notne� zvezke� in� učbenike�
za�slovenski�jezik�in�glasbo�ter�blok�flavte�sem�jim�podaril.�
Pomoč,�ki�jo�z�veseljem�nudim,�je�nastala�na�podlagi�pogovora�
na�Upravni�enoti�Brežice,«�je�pojasnil�svojo�hvalevredno�gesto.
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Mateja Mirt, Mrzlava vas – 

deklico,
• Karmen Gajski, Veliko 

Mraševo – deklico,
• Safete Bahrami, Sevnica – 

dečka,
• Ana Marija Perdih, Blanca 

– deklico,
• Snježana Radulović, 

Studenec – deklico,
• Jožica Butkovič, Dečno 

selo – dečka,
• Hana Molnar, Brežice – 

dečka,
• Tadeja Romih, Krško – 

deklico,
• Snežana Trajilović Perić, 

Srbija – dečka,
• Špela Drenovec, Šedem – 

dečka,
• Brigita Čater, Brežice – 

deklico,
• Melisa Mahmić, Brežice – 

deklico,
• Sanja Bučar, Bušeča vas – 

dečka,
• Ana Kovačič, Krško – 

deklico,
• Ines Rifelj, Malo Mraševo 

– dečka,
• Eva Gornik, Sevnica – 

deklico,
• Tjaša Pavlin, Brezje pri 

Senušah – deklico,
• Sadmira Hušidić, 

Žadovinek – deklico,
• Sabina Seljak, Vranje – 

deklico,
• Ksenija Udovič, Koprivnica 

– dečka,
• Nina Povše, Marendol – 

deklico,

rojstva

poroke

• Aleš Rupar in Tjaša Tušar, 
oba iz Mrzlave vasi,

• Damjan Pap in Nataša 
Kantužar, oba iz Sevnice,

• Damir Kovačič in Ksenija 
Satler, oba iz Dolenje vasi 
pri Artičah,

• Uroš Šetinc in Jasmina 
Zalokar, oba iz Krškega,

• Branko Nečemer z Gorice 
in Tina Fakin s Ptuja,

• Rok Vučajnk iz Gabrja pri 
Dobovi in Anja Kuhar z 
Mrtvic,

• Silvo Brajdič in Marija 
Hudorovac, oba iz Hrastka,

• Gašper Kovačič iz Gorjan 
in Natalija Polovič iz 
Rigonc,

• Jože Žibert iz Vinice pri 
Šmarjeti in Lana Jarkovič 
iz Avguštin,

• Branko Lubšina in 
Matejka Drobne, oba iz 
Podgorja pri Pišecah.

ČESTITAMO!

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

Janja�Petrišič�in�Jure�Blaževič,�oba�iz�Kapel,�14.�maj�2022,�
Wedding�Resort�Corberon,�foto:�Albaré_co

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

STOLOVNIK – 19. junija je 90 
let praznovala Marija Ceh-
te iz Stolovnika, ki je nekaj let 
nastanjena v DU Brežice, kjer 
se odlično počuti. V prijetnem 
ambientu Pr'Geč v rodnih Se
lah pri Dobovi smo se zbra
li njeni najbližji in ji ob vese
lem druženju zaželeli še veliko 
zdravih, veselih in nasmejanih 
dni.  M.�C.

90. jubilej Marije Cehte

PRISTAVA – Milan Lajkovič 
s Pristave pri Leskovcu je 23. 
junija praznoval 90 let. Rodil 
se je očetu Francu in mami 
Albini, imel je brata Viktor
ja, ki je žal že pokojni. Njego
va življenjska zgodba je pol
na zanimivih dogodivščin, ki 
se jih g. Milan živo in dožive
to spominja. Osnovno  šolo je 
obiskoval v Velikem Podlogu, 
ko je bil star devet let, se je 
začela 2. sv. vojna in s starši 
je bil izseljen v Nemčijo. Vojna leta je preživel v treh taboriščih, 
slikovito se spominja, da so morali tudi otroci delati. Med dru
gim so z  lesenimi vozički vozili hrano delavcem približno 2 ki
lometra daleč,  kjer je bila železarna. V spominu mu je ostal tudi 
prvi bombni napad, ki so ga doživeli leta 1942 opolnoči. Pravi, 
da je bilo tako svetlo, da si videl iglo na tleh. Osvobojeni so bili 
11. novembra 1944. Vrnitev domov je bila težka, vse je bilo uni
čeno, imeli niso ničesar. Spominja se, da je oče prodal uro za 5 kg 
masti, za hrano je prodal celo čevlje. Po vrnitvi je dokončal šolo, 
nato pa v Ljubljani obiskoval obrtno šolo in se izučil za čevljarja, 
da bi nadaljeval očetovo obrt. Njegov oče je bil znan čevljar, imel 
je kar 32 vajencev in v delo nenehno vpeljeval izboljšave. Tudi g. 
Milan je podedoval očetovo podjetniško žilico in smisel za inova
cije. Imel je opekarno v Gaju, kjer niso več delali ročno, imeli so 
stroj za izdelovanje opek. Pot ga je za nekaj mesecev zanesla celo 
v daljno Kanado na obisk k bratu Viktorju, kjer je napeljeval elek
triko. Med prvimi je imel traktor in opravljal strojne storitve daleč 
naokoli. Zaposlil se je tudi pri Varnosti, kjer je dočakal upokojitev. 
Leta 1968 se je poročil z ženo Anico, ki je bila takrat konfekcio
narka v sevniški Jutranjki, doma pa je bila iz Žurkovega Dola. Z 
ženo in sinom Milanom složno preživljajo dneve. Pozorno sprem
lja dogajanja v svetu, veliko bere, tudi knjige v nemščini. Shranje
nih ima veliko starih časopisov, ki jih redno prebira, ob vsem tem 
pa je izredno iskriv sogovornik, dobro leto nazaj je še vozil avto.
Ob jubileju smo ga obiskali predstavniki KS in KO RK Veliki Pod
log ter predstavniki Društva izgnancev Leskovec. T. L.

90 let Milana Lajkoviča

Jubilant�Milan�Lajkovič

Marija�Cehte�z�bratom

Pomagajmo družinama po požaru
SVINJSKO, GABRJE – Kar dve družini v sevniški občini pot-
rebujeta našo pomoč. Najprej je junija v zaselku Svinjsko 
zaradi udara strele zagorelo gospodarsko poslopje, starej-
šo stanovanjsko hišo pa so gasilci k sreči uspeli zavarovati 
pred ognjenimi zublji. Neprizanesljiv pa je bil nato drugi 
požar, ki je 1. julija uničil gospodarsko poslopje in družin-
sko hišo v Gabrju. 

»Prišla je nevihta, udarila je strela, v hipu je bilo vse v ognju,« 
pove mladi prevzemnik kmetije Vili Bunderšek, ki z družino 
živi v zaselku Svinjsko, ki je del KS Šentjanž v sevniški občini. 
Takoj je poklical pomoč in pričel z gašenjem požara. Ob pomo
či najbližjega soseda mu je uspelo pred prihodom gasilcev iz 
hleva rešiti pet krav, gospodarsko poslopje pa je zgorelo. Mladi 
gospodar, ki ima triletnega sina in trimesečno hčerko, je zbra
no reagiral, na naše vprašanje pa je podal oceno, da je nastala 
materialna škoda v višini dobrih 50 tisoč evrov.

Prvi dan v juliju je na kmetiji Petra Camloha v Gabrju v Mirnski 
dolini najprej zagorel hlev, nato pa se je ogenj silovito razširil še 
na stanovanjsko hišo in oba objekta uničil. Devetčlanski druži
na, ki bi po poroki najmlajšega sina postala desetčlanska, je na 
pomoč prihitelo osem gasilskih društev – PGD Šentjanž, Trži
šče, Sevnica, Krmelj, Poklek, Boštanj, Mokronog in Šentrupert 
(osem oseb se je nadihalo dima, šest so jih oskrbeli reševalci 
NMP Sevnica, dve so prepeljali v bolnišnico). Camlohovi ima
jo v lasti 15 ha zemlje, obdelujejo jih 30 ha, da pridelajo dovolj 
krme za živali, ki so jih uspeli vse rešiti.

Družinama lahko pomagamo pri sanaciji nastale škode, zbira
nje prostovoljnih prispevkov poteka preko dveh ločenih raču
nov Območnega združenja Rdečega križa Sevnica:

posavski obzornik pomaga

Goreče�gospodarsko�poslopje�pri�Bunderškovih�…

…�gašenje�požara�stanovanjske�hiše�družine�Camloh�(foto:�
PGD�Sevnica)

TRR: SI56 0237 9001 7732 206
Sklic: 07062022
Namen: Požar Bunderšek

TRR: SI56 0237 9001 7732 206
Sklic: 010722
Namen: Pogoreli 010722 Camloh

• Petra Podlogar, Pišece – 
deklico,

• Anamarija Zorenč, 
Bistrica ob Sotli – deklico,

• Doroteja Imperl, Zdole – 
deklico,

• Biljana Ann Novak, Vrhje 
– deklico.

ČESTITAMO!

BIZELJSKO – Marjeta Šekoranja – Baučka ravno danes, 14. ju
lija, na dan francoske revolucije, praznuje svojo 96letnico življe
nja. Bila je učiteljica in vinogradnica na Bizeljskem. Njeno prvo 
službeno mesto je bilo leta 1946 na Zdolah pri Krškem, nato je 
bila prestavljena na bizeljsko osnovno šolo, kjer je bil njen oče 
ravnatelj 30 let. Bil je odličen vzgojitelj in gospodarstvenik na OŠ 
Bizeljsko pa tudi Maistrov borec, odlikovan s srebrno medaljo za 
hrabrost. Študiral je v Mariboru in služboval do plebiscita na Ko
roškem. Po njegovi predani smrti ga je nasledila njegova hčerka 
Marjeta. Po štiriletnem ravnateljevanju se je odločila za pouče
vanje 4. razreda. To delo je opravljala naslednjih 32 let do svoje 
upokojitve. Takrat so imeli pouk tudi ob sobotah. V družini Šeko
ranja, ki ima po besedah profesorja na strokovnem izpitu učitelj
sko kri, je bilo kar12 učiteljev oz. pedagogov. »Baučkina« nekda
nja učenka, tudi že upokojena učiteljica v Dobovi, ji je v novoletni 
voščilnici napisala, da je bila prava učiteljica: dobra, stroga in pra
vična. Vzgojila je dva rodova učencev na Bizeljskem, ki jo imata v 
lepem spominu, a jih žal veliko ni več med živimi. Ima sina Janeza, 
znanega vinogradnika na Bizeljskem, in hči Mišo v Mariboru ter 
pet vnukov in sedem pravnukov, ki ji želijo še veliko zdravih let. 
 M. Šekoranja

Danes 96 let praznuje Baučka

Marjeta� Šekoranja� –� Baučka� s� svojimi� najdražjimi� (foto:�
osebni�arhiv)
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Bolezen je stara kot človek, boj 
z njo pa dobiva vedno nove, 
učinkovitejše oblike. Stalnim 

modernizacijam so zato pod-
vržene tudi bolnišnice, kate-
rih ustanovitev so spodbudi-
li smrtonosni pohodi epidemij. 
Meščani Brežic so se sredi 19. 
stoletja odločili ustanoviti bol-
nišnico kot trdnjavo zdravja, 
s pomočjo katere bi izbojeva-
li zmago nad pogostimi epide-
mijami tifusa in črnih koz, ki 
jih je bilo mogoče omejiti zgolj 
s hospitalizacijo obolelih. V njej 
so delovali številni prvovrstni 
zdravniki, med katerimi še po-
sebej izstopa dr. Josip Chole-
wa (1885–1942), ki mu gredo 
zasluge, da začetki razvoja on-
kologije na Slovenskem sežejo 
v brežiško bolnišnico. Mnogo 
manj je znano, da so leta 1878 
v bolnišnici nego bolnikov iz-
ročili sestram usmiljenkam, ki 
so obenem prevzele gospodar-
stvo zavoda. Nadaljnjih 70 let 
so vešče in predano skrbele za 
bolnike ter jim nudile telesno in 
duhovno uteho, pri vsem pa jih 
je vodila misel, da so »ubogi nji-
hovi gospodarji«. Visoki jubilej 
brežiške bolnišnice je botroval 
obširnejšemu zapisu o delova-
nju sester usmiljenk v bolni-
šnici, ki je doslej predstavljalo 
spregledano poglavje zgodovi-

ne. Njegov avtor, bibliotekar v 
Knjižnici Brežice, dr. Dejan Pa-
cek, je v nastanek zapisa prite-
gnili doslej še neuporabljene 
arhivske vire in lepo število in-
formatorjev. Celoten zapis naj-
dete v rubriki Domoznanski 
mozaik na spletni strani Knji-
žnice Brežice.

V vašem zapisu o delovanju 
sester usmiljenk v brežiški 
bolnišnici lahko prebere-

70 let so skrbele za bolnike v brežiški bolnišnici
BREŽICE – Letos, natančneje 12. februarja, je minilo 150 let, odkar je bila z ukazom cesarja Franca Jožefa mestna bolnišnica v Brežicah povzdignjena v »občo jav-
no bolnišnico«. Profesor zgodovine in teologije dr. Dejan Pacek, ki je leta 2020 doktoriral na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, je od leta 2019 zaposlen kot 
bibliotekar v Knjižnici Brežice, kjer se trenutno med drugim posveča odstiranju zgodb stavb, ki zaznamujejo občino Brežice. Med njimi je tudi tamkajšnja bolni-
šnica, v kateri so kar 70 let, od 1878 do 1948, za bolnike skrbele sestre usmiljenke. Njihovemu delovanju je posvečen ta pogovor.

mo, da so sestre usmiljen-
ke tekom stoletij v številnih 
evropskih državah 'postale 
glavne nosilke zdravstvene 
in socialne oskrbe v mno-
govrstnih ustanovah'. Kaj 
so bile njihove glavne zna-
čilnosti, lastnosti, zanimivo-
sti, s katerimi so seznanje-
ni le tisti, ki so bili z njimi 
v stiku?
Sestre usmiljenke starejše ge
neracije povezujejo predvsem 
z delom na zdravstvenem po
dročju. Za to obstaja dober 
razlog:  vse do leta 1948 so 
predstavljale skoraj celoten 
srednji zdravstveni kader v 
slovenskih bolnišnicah, nji
hovo število pa se je takrat gi
balo okoli tisoč. Glavni namen 
sester usmiljenk je bil in osta
ja še danes nudenje telesne in 
duševne pomoči ubogim, bol
nim ali kako drugače preiz
kušanim. Pri delu z bolniki so 
izkazovale sočutje, požrtvo
valnost in solidno strokovno 
znanje, zaradi česar so pri lju
deh uživale velik ugled in za
upanje. 

Letos obeležujemo visok 
okrogli jubilej, odkar je bila 
pred 150 leti mestna bol-
nišnica v Brežicah z uka-
zom cesarja Franca Jožefa 
povzdignjena v »občo javno 
bolnišnico«. Kje je delovala 
bolnišnica takrat in kdaj v to 
»zgodbo« vstopijo sestre us-
miljenke?
Sredi stoletja – natančno leto 
ostaja neznanka – je brežiška 
mestna oblast ustanovila bol
nišnico in ji v brezplačni na
jem dala stavbo, ki danes nosi 
naslov Ulica stare pravde 26. 
Na začetku je delovala v zelo 
skromnih razmerah; poroči
lo iz leta 1860 navaja, da pre
more dve sobe s štirimi bol

niškimi posteljami. Odločitev 
o vzpostavitvi javne bolni
šnice iz leta 1872 v nasled
njih letih razen drugega nazi
va ustanove ni prinesla večjih 
sprememb. Njenemu prvemu 
in vrsto let edinemu zdravni
ku, dr. Karlu del Cottu, sta bila 
še naprej v pomoč zgolj njego
va žena in strežnik. Bolnišni
ca se je leta 1874 preselila v 
hišo dr. del Cotta, ki ima da
nes naslov Cesta prvih borcev 

23. Večinoma naj bi služila za 
obolelo služinčad in občinske 
reveže in je tako pravzaprav 
delovala kot hiralnica. Leta 
1878 je financiranje brežiške 
bolnišnice od občine prevze
la štajerska deželna oblast, če
mur je sledila njena temeljita 
reorganizacija. Po posredova
nju dr. del Cotta so tega leta 
nego bolnikov izročili sestram 
usmiljenkam, ki so prevzele 
tudi gospodarstvo zavoda. Te
den dni po prihodu v Brežice, 
24. junija 1878, so tri sestre 
usmiljenke formalno začele z 
delom pri bolnikih in v bolni
šnični kuhinji. 

Pišete, da so bile sestre us-
miljenke v bolnišnici primo-
rane poprijeti za vsako delo, 
z dvema izjemama, ki jih po-
godba med Družbo usmilje-
nih sester in Zdravstvenim 
odsekom za Slovenijo iz leta 
1923 izrecno opredeljuje ...
Po črki omenjene pogodbe 
so sestre usmiljenke v slo
venskih bolnišnicah prevzele 
bolniško strežbo, bolnišnično 
kuhinjo in pralnico ter čišče
nje prostorov. Iz pogodbe si

cer ni mogoče razbrati vseh 
nalog usmiljenk v brežiški bol
nišnici. Pri tem nam je v po
moč sestrska kronika, iz kate
re izvemo, da so imele na skrbi 
tudi bolnišnično posest in go
spodarstvo, ki je bilo v služ
bi samooskrbe zavoda. Poleg 
kokošjereje in prašičjereje ter 
predelave mesa in masti so 
sestre obdelovale velik zele
njavni vrt in njivo. Sestre so 
bdele tudi nad delovanjem 
bolnišnične lekarne. 
Obe izjemi, ki ju omenjate, sta 
utemeljeni, če upoštevamo, 
da gre za redovnice. Pri moš
kih bolnikih sestre niso izvaja
le »neposrednih manipulacij« 
na spolovilih, razen v nujnem 
primeru ni bilo na razpolago 
zdravnik ali moški strežnik. 
Poleg tega sestre v normalnih 
okoliščinah poroda niso bile 
dolžne izvajati dejanj, ki spa
dajo na področje babištva. 

V zavodih, kjer so delovale 
sestre usmiljenke, so bile 
skoraj brez izjeme urejene 
kapele. Kaj je brežiškim us-
miljenkam pomenila bolni-
šnična kapela in kaj je danes 
ostalo od nje?

V brežiški mestni bolnišnici v 
hiši dr. Karla del Cotta zaradi 
pomanjkanja prostora ni bilo 
kapele. Sestre so kapelo pri
dobile z odprtjem nove zgrad
be bolnišnice leta 1889. Manj
ši prostor v pritličju desnega 
krila zgradbe s pogledom na 
dvorišče je sestram pome
nil zelo veliko, kar se da raz
brati iz tega, da je v kroniki 
prisrčno poimenovana »naš 
božji hramček«. Kot mesto mo
litve, slavljenja, prošenj in naj
brž tudi zahval spričo uslišanj 
je kapela predstavljala srce 
bolnišnice. Toda kot posveče
ni prostor, simbolno izvzet iz 
vsakdanje rabe, ni bila v celo
ti obvarovana pripetij, ki izha
jajo iz človeških nerodnosti in 
slabosti. O slednjem najdemo v 
sestrski kroniki kar nekaj pri
čevanj.
Po odpustu sester usmiljenk, 
8. marca 1948, je takratna 
uprava bolnišnično kapelo 
spremenila v bolniško sobo. 
Po večkratnih obnovah in pre
ureditvah danes v stavbi bolni
šnice nič več ne spominja na
njo. Prav tako se je po odpustu 
usmiljenk postopoma izgubi

la vsaka sled za opremo bolni
šnične kapele.

Kaj je za delo usmiljenk po-
menila druga svetovna voj-
na?
Z nemško okupacijo se je za
menjalo vodstvo bolnišnice in 
tudi zdravniki, medtem ko je 
nezdravniško osebje s sestra
mi usmiljenkami vred ostalo 
na svojih delovnih mestih. Po
udariti je treba, da so sestre 
tudi v tem usodnem času in 
ne glede na možne posledice 
postavljale dobrobit bolnikov 
in bolnišnice na prvo mesto. To 
se je najočitneje izkazalo v zad
njih dneh vojne, med priprava
mi okupatorja na umik, ko so 
jim zdravniki naročili, naj bolj
šo medicinsko opremo pripra
vijo za transport. Sestre se niso 
vdale v usodo, ampak so spre
jele drzno odločitev, povezano 
z velikim tveganjem. Kasete z 
vrednejšimi predmeti so skri
le, v preostale kasete, ki so jih 
prinašale pred zdravnike, pa 
vlagale najslabše, to je izrab
ljen in že odpisan bolnišnični 
inventar ali celo stare rjuhe – 
vse z namenom, da bi prepre
čile odtujitev opreme, ki je bila 

nepogrešljiva za delovanje bol
nišnice po koncu vojne.
Sicer pa to ni bilo prvikrat, da 
so sestre usmiljenke reševale 
obstoj brežiške bolnišnice. Ko 
je februarja 1932 zagorelo na 
podstrešju osrednje zgradbe 
zavoda, je gašenje močno ovi
ral zamrznjen vodovod. V kri
tičnem trenutku, ko so plame
ni začeli objemati obe strani 
strehe, so se prisebne sestre 
spomnile na vodnjak na bol
nišničnem vrtu in gašenje po
žara, ki bi lahko povzročil ne
popravljivo škodo, je naposled 
moglo steči.

Po vojni, natančneje leta 
1948, so bile na mah od-
puščene iz bolnišnic. Kaj je 
to pomenilo zanje in kaj za 
nego v bolnišnicah?
Odnos povojne slovenske ob
lasti do sester usmiljenk je 
bil izrazito ideološko pogo
jen. Obračun oblasti s sestra
mi usmiljenkami je dosegel 
vrh 8. marca 1948, ko so pre
ostale sestre v državni službi 
prejele diktat, da morajo v 24 
urah zapustiti vse zdravstve
ne in socialne ustanove. Ponu
jena jim je bila možnost skle
nitve individualne pogodbe o 
delu, vendar pod pogojem, da 
se odpovedo nošnji redovne 
obleke. Tedaj je bila ukinjena 
tudi osemčlanska skupnost se
ster usmiljenk v brežiški bol
nišnici. Večina sester ni spre
jela diktata oblasti in te so 
naenkrat ostale brez službe 
in strehe nad glavo. Njihovo 
stisko je še dodatno povečala 
nacionalizacija zavodov in ne
premičnin Družbe. 
Zadnji množični odpust na 
dan, ki so ga tedaj že začeli 
pompozno praznovati kot dan 
žena, je zajel 249 sester usmi
ljenk. Številni zdravstveni za
vodi so bili čez noč ob skoraj 
ves srednji medicinski kader, 
zaradi česar je občutno padla 
raven zdravstvene nege. Po
sledice tega so bile odprav
ljene šele čez leta, ko se je 
primerno izobrazilo in uspo
sobilo zadostno število pos
vetnega osebja. 
Vendar se tu zgodba ne kon
ča. Predstavljene ukrepe v 
škodo sester usmiljenk je na
mreč sprejela zgolj oblast v 
Sloveniji. Na stotine sester so 

po letu 1948 hvaležno spreje
li in zaposlili v bolnišnicah na 
jugu skupne države, na Koso
vem ter v Srbiji in Makedoniji. 
Njihove zaposlitve niso z niče
mer pogojevali in tako so v re
dovnih oblekah delovale celo 
na beograjski Vojnomedicinski 
akademiji JLA. 

Ali so sestre nato dokončno 
zapustile Brežice?
Po letu 1948 sta v Brežicah os
tali dve članici ukinjene skup
nosti v brežiški bolnišnici, a sta 
ubrali vsaka svojo pot. S. Roza
lija Marinček se je preoblekla 
v civilna oblačila, zaradi če
sar je obdržala službo in pre
bivališče v brežiški bolnišnici, 
toda še naprej je ostala člani
ca Družbe. Po upokojitvi se je 
preselila v sestrsko postojan
ko v Celje. Medtem je s. Kolum
bina Krečič, prej farmacevtka 
v bolnišnični lekarni, po odpu
stu izstopila iz Družbe in se za
poslila v mestni lekarni, kjer je 
pod isto streho tudi stanovala. 
Preteklosti ni mogla pustiti za 
sabo, tudi če bi jo hotela: kljub 
temu, da se je začela predstav
ljati s krstnim imenom Erna, 
so jo ljudje še naprej vztrajno 
klicali sestra. V Brežicah je os
tala do smrti in tu je tudi po
kopana.

Zbrali ste tudi pričevanja 
Brežičanov. Kaj vam je bilo 
na podlagi tega najbolj zani-
mivo oz. sporočilno?
Sestre usmiljenke so bile de
lavke, ki se jim ni nikoli mudi
lo domov, saj jim je bila bolni
šnica obenem delovno mesto 
in dom. To jim je omogočilo, 
da so bile bolnikom popolno
ma predane. Izredno pozor
nost so jim izkazovale tudi ob 
njihovem poslavljanju od živ
ljenja. Primož Rueh med obu
janjem spominov na smrt svo
je stare mame Ane Rueh, ki je v 
brežiški bolnici preminila leta 
1942, navaja, da je bila ob umi
rajočem pacientu vseskozi pri
sotna vsaj ena sestra, ostale pa 
so se zbirale glede na razpolo
žljiv čas. Ker smo stopili v ob
dobje razprav o človekovemu 
dostojanstvu v času umira-
nja, se mi zdi odnos sester do 
umirajočih še posebno sporo
čilen.
� Peter�Pavlovič

Dr.�Dejan�Pacek

Sestre�usmiljenke�ob�bolniški�postelji�umirajoče�Ane�Rueh,�
Brežice�1942.�Fotografijo�hrani�Primož�Rueh.

Prvotna�stavba�mestne�bolnišnice�na�Ulici�stare�pravde�se�je�
ohranila�do�današnjih�dni.

Osrednje� poslopje� Javne� bolnice� v� Brežicah� v� času� med�
svetovnima�vojnama.�Fotografijo�hrani�Provincialni�arhiv�
Slovenske�province�Družbe�hčera�krščanske�ljubezni.
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

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

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

zahvale, spomin

IN MEMORIAM

LADKO PETRETIČ
(1957–2022)

Ladko Petretič. Družinski človek, podjetnik, član več društev, 
občinski svetnik, podžupan in zadnja dva mandata župan. 

Ni bil človek velikih besed, učenih citatov in praznih obljub. 
Bil in ostal je predvsem človek dejanj. Kot župan je delal in 
živel za občino in njene občane. Brez razlik in razslojevanj 
na višje in nižje. Kar je obljubil, je tudi izpolnil. Poznal je vse 
in vsakogar. Bil je ljudski župan, vedno zraven. Ob vsakem 
delu in projektu, pa tudi, ko se je bilo treba poveseliti. Vsem 
in vsakemu je bil na razpolago 24 ur na dan, vse dni v tednu 
in letu. K vsakemu delu je pristopal s svojo znano podjetniško 
žilico, ki je težko tolerirala birokratske ovire javne uprave. 
Z mislijo na pomoč ljudem in občini je vedno iskal in našel 
rešitev po meri človeka. Bil je trd pogajalec, ki nikomur ni 
dopuščal okoriščanja na račun občine, »kajti občina smo mi 
vsi«, je večkrat poudaril.

Kot župan in predstojnik občinske uprave pa je bil načelen, 
pravičen šef, tudi kritik in nadzornik, a v prvi vrsti prijatelj 
in zaveznik. Skratka, človek. Človek, za katerim bodo ostala 
in o njem pričala njegova dela. Doma, v podjetju in predvsem 
v občini kot teritorialni celoti. Do zadnjega je bil na tekočem 
z vsem. Snoval je nove projekte, načrtoval delo, tudi vnovično 
kandidaturo na bližnjih županskih volitvah. Žal mu je bolezen 
prekrižala načrte. In vendar je do zadnjega diha verjel v svojo 
ozdravitev in vrnitev na občino.

Za njim je ostala prazna pisarna in številna nedokončana 
dela, ki jih bomo skupaj, z njim v mislih, zaključili tako, kot 
si je zastavil.

Prišla bo zima, spet pomlad,
a tebe več ne bo med nami.
Le dela tvoja, tvoj nasmeh,

spomine nate v mislih zdrami.  (J. L.)

Počivaj v miru, dragi župan. Ostal nam boš v spoštljivem 
spominu. 

Tvoji�sodelavci�iz�občinske�uprave� 
in�Občinskega�sveta�Občine�Kostanjevica�na�Krki����

V uvodnem nagovoru je pred
sednica PGD Brežice Nevenka 
Simon med drugim poveda
la, da gre zasluga za ustano
vitev društva pomembnim in 
napred nim meščanom Bre
žic, ki so začutili potrebo po 
takšni organiziranosti požar
ne obrambe. »Za Brežice je bilo 
leto 1882 zelo pomembno, ne 
le zato, ker so ljudje začutili 
plemenito in humano dejav
nost tega društva, pripravlje
nega požrtvovalno pomagati 
ljudem v stiskah, ob požarih, 
poplavah in drugih nesrečah, 
temveč tudi zato, ker je dru
štvo postalo povezovalni de
javnik tako na kulturnem kot 
tudi političnem področju,« je 
opisala in dodala, da je gasil
stvo način življenja. Povedala 
je še: »Kljub današnjemu na
činu življenja in miselnosti lju
di so člani PGD Brežice še ved
no zavezani prostovoljstvu, 
v okviru katerega opravljajo 
precejšnje število ur v dobro
bit lokalne skupnosti tako pri 
pomoči in reševanju kakor tudi 
pri preventivi, izobraževanju in 
osveščanju naših najmlajših. In 
tako je to že celih 140 let.« Ga
silska služba je bila v Brežicah 
vpeljana sicer že leta 1870, ko 
je mesto prizadel hud požar. To 
je bila požarna straža, ki je pre
mogla tudi že prve pripomočke 
za gašenje: ročno brizgalno – 
snemalko, nekaj cevi, požarne 

Še vedno zavezani prostovoljstvu
BREŽICE – Prostovoljno gasilsko društvo Brežice je 18. junija s slavnostno prireditvijo na brežiškem graj-
skem dvorišču proslavilo 140-letnico delovanja. Gre za najstarejše gasilsko društvo v sestavi Gasilske zve-
ze Brežice in eno operativno najmočnejših društev.

kavlje in vedra. Požarna straža, 
ki je imela tudi stalno dežurno 
službo, je delovala 12 let, do 
leta 1882. Ker je bila tako obli
kovana straža povezana z veli
kimi stroški, je nastala pobu
da za ustanovitev prostovoljne 
požarne brambe, ki je štela 20 
mož. Četo so sestavljali prete
žno starejši mestni obrtniki. To 
je tudi uradni začetek delova
nja PGD Brežice.

V posodobitev vloženih prek 
milijon evrov

Društvu je ob visokem jubile
ju čestital tudi predsednik Ga
silske zveze Brežice Herman 
Premelč. Omenil je, da je PGD 
Brežice najstarejše gasilsko 
društvo v sestavi GZ Brežice 

in eno operativno najmočnej
ših društev, uvrščeno v IV. ka
tegorijo in s tem izpostavljeno 
večjim nevarnostim, preizkuš
njam in obremenitvam, ter da 
je ravno dan pred svečanostjo 
pridobilo novo, nadstandardno 
opremljeno gasilsko vozilo GVC 
16/25. Ob tem vozilu je PGD 
Brežice pred dvema letoma 
pridobilo tudi gasilsko avtocis
terno 24/70, ki je bila nabavlje
na izven dolgoročnega plana 
nabave GZ Brežice z dodatni
mi sredstvi Občine Brežice in 
Ministrstva za obrambo. Gre 
za največjo cisterno v sestavi 
GZ Brežice in drugo največjo 
v Posavju. Poveljnik PGD Bre
žice Jure Krošl je obe pridobi
tvi tudi podrobneje predstavil, 
pri čemer je navedel, da je bilo 

od leta 2008, ko so v operativ
no uporabo prevzeli avtoles
tev s košaro, pa vse do danes 
v posodobitev opreme in voz
nega parka vloženih več kot 
milijon evrov. Ključe novih vo
zil je Krošlu uradno predal žu
pan Ivan Molan, zatem jih je 
dobovski kaplan Rok Žlender 
blagoslovil, nato pa sta ključe 
iz Krošlovih rok prejela še vo
znika Srečko Proselc in Zlat-
ko Fišer. Župan je ob jubileju 
PGD Brežice podelil tudi občin
sko plaketo.

Na začetku so se z minuto mol
ka poklonili vsem preminulim 
gasilkam in gasilcem, ki so se 
s svojo pripadnostjo in vnemo 
spopadali z ognjem. V nadalje
vanju so se s priznanjem, pla
keto in značko zahvalili vsem 
tistim, ki so v brežiškem ga
silstvu pustili prav poseben 
pečat. Ob koncu so brežiške
mu PGD ob jubileju čestita
li tudi predstavniki sosednjih 
gasilskih društev (PGD Bre
žice okolica in PGD Bukošek) 
ter vodja ReCO Brežice Aleš 
Šetinc. V kulturnem progra
mu so nastopili člani komor
ne skupine Glasbene šole Bre
žice pod mentorstvom Tonija 
Škalerja in Mirana Petelinca 
ter Elizabeta in Dragutin Kri-
žanić, slovesnost pa je vodila 
Anja Urek.
 Rok Retelj

Nagrajeni� člani� PGD� Brežice,� desno� spredaj� predsednica�
Nevenka Simon

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

»Komunala Brežice zaračunava odvoz odpadne embalaže, 
a teh storitev ne opravlja. Sprašujemo se, kdo naj namesto 
Komunale skrbi za red na javnih površinah?« sprašuje bral
ka iz KS Velika Dolina.

»V letu 2021 smo se prijavili 
v evropski projekt mobilnosti 
učencev in učiteljev Erasmus+ 
in bili izbrani. Naša partnerska 
šola je postala Glasbena Mati
ca Furlanija Julijska krajina iz 
Trsta. Učenke in učenci obeh 
glasbenih šol so tekom šolske
ga leta dobili priložnost, da se 
predstavijo na koncertih v lo
kalnem okolju in se udeležuje
jo kulturnih prireditev z ljud
sko tematiko. V ljudski glasbi 
smo prepoznali izziv tudi za 
aranžerje, skladatelje in kore
ografe ter vzpodbudili učite
lje obeh šol in skladatelje, da 
so poustvarjali in ustvarjali za 
različne glasbene zasedbe,« 
pojasnjuje ravnateljica GŠ La
ško – Radeče Rosana Jakšič, 
ki doda, da so prvi del projek
ta Erasmus+ realizirali v za
ključnih dneh meseca maja, ko 
so gostovali v Trstu. »Pridobi
li smo izkušnjo medkulturnega 
in medvrstniškega sodelova
nja, spoznavali ljudsko glasbo, 
inštrumente, ples. Z vznemir
ljivim pričakovanjem druge
ga dela projekta smo sprejeli 
naše glasbene prijatelje in 20. 
junija izvedli koncert v Laškem 
in dan kasneje v Radečah,« je 
zaključila.

Zlata nota

Na zaključnih koncertih so 
podelili priznanja ’Zlata nota’ 
učenkam in učencem, ki 
zaključujejo šolanje na GŠ La
ško – Radeče. »Vsako šolsko 
leto, že od leta 1999, šola po
deljuje priznanja učenkam in 
učencem, ki dosegajo nadpov
prečne rezultate in viden na
predek v vseh letih šolanja. 
Njihovi rezultati dela se sko

zi učni proces  izkazujejo v 
samoiniciativnosti sodelova
nja in zrelosti samostojnega 
dela. Učiteljski zbor je na zak
ljučni konferenci potrdil deset 
prejem nikov priznanja, ki ga 
je prejelo šest učencev iz eno
te Laško in štiri iz enote Rade
če,« je ravnateljica predstavila 
še priznanje, ki so ga v radeški 
enoti glasbene šole prejeli: 

učenka trobente Ana Kmetič 
in učenec evfonija Lovro Klju-
čevšek (oba iz razreda učite
lja Boštjana Župevca), učenec 
diatonične harmonike Matija 
Lazar (iz razreda učitelja Bo-
risa Razborška) in učenec 
klavirja Gal Gros (iz razreda 
učitelja Dejana Jakšiča). 

� S.�Radi,�foto:�Regina�Jakšič

Sodelujoči�na�glasbeni�prireditvi�projekta�ErasMUSica

Glasba ohranja in bogati vezi
RADEČE – V dvorani PORP se je 21. junija odvijal zaključni koncert Glasbene šole Laško-Radeče, ki so ga 
poimenovali ErasMUSica – glasba ohranja in bogati vezi. Prireditev so z izjemnimi nastopi popestrili učen-
ke in učenci Glasbene Matice Furlanija Julijska krajina iz Trsta.

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

LADISLAVA BANA
iz Križ

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, topel stisk rok in tolažbo v 
teh težkih trenutkih. Hvala vsem za podarjene sveče, denarne 
prispevke in svete maše. Hvala sodelavcem Zavarovalnice Triglav 
OE Krško, kolektivu Cerjak, Numip in NEK Krško, PGD Križe 
1999 in sosednjim gasilskim društvom ter PGD Križe pri Tržišču, 
praporščakom, pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, 
gospodu župniku iz Podsrede za opravljen cerkveni obred, pevcem 
in govorniku Darku za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste ga 
spoštovali, ga imeli radi in ga boste ohranili v trajnem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Ugasnila�je�luč�življenja,
se�prižgala�luč�spomina,

ko�ostaja�v�srcu�tiha,�skrita�bolečina�...

Ob boleči izgubi dragega

SPOMIN

JOŽE STREHAR 
iz Novega Grada.

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Kamor�se�zazre�oko,�
povsod�je�praznina,�

so�le�sledi�tvojih�pridnih�rok�
in�tiha�bolečina.

20. julija bo minilo leto dni,  
odkar nas je zapustil naš dragi 

ZAHVALA

IRENA KNEZ
rojena Metelko, z Loga 93.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom 
prijateljem, znancem in sodelavcem, ki ste nam v težkih trenut
kih stali ob strani in nam izrekli besede sočutja ter Ireno pospre
mili na njeni zadnji poti. Hvala za podarjeno cvetje, sveče, daro
vane svete maše in prispevke za cerkev na Logu. 
Zahvaljujemo se župniku gospodu Fonziju Žibertu za sočutno 
opravljen pogrebni obred, g. Robiju Percu za ganljiv govor, pevski 
skupini Lavrencij z Rake za prelepo petje, izvajalcu na trobenti, 
pogrebni službi Komunale Sevnica ter Darji, Jani, Marjetki in Nini.
Posebno zahvalo namenjamo zdravnikom UKC Ljubljana dr. So
jarju, dr. Premruju, dr. Pretnarju, dr. Melkiču, dr. Aleševi in dr. 
Maverju, zdravnikoma SBC Celje dr. Lešnikovi in dr. Drozgu, zdra
vstvenemu osebju Oddelka za bolezni ledvic in dializo ter Trav
matološkega oddelka SBC Celje, osebnemu zdravniku dr. Pesjaku 
in zdravstvenemu osebju ZD Sevnica. 

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi. 
Naša ljubljena Irena bo za vedno ostala v naših srcih.

Žalujoči: mož Branko ter hčerki Katja in Urška

Moja�družina,�v�njej�jaz�in�ti!
Ko�se�zgodil�je�poslednji�tvoj�dan,
vem,�bil�je�poln�uresničenih�sanj!

Vem,�da�si�rekla:�»Bog,�hvala�za�vse,
moje�življenje�zdaj�izpolnjeno�je!«

(Tjaša Hrovat Steklasa)

V 68. letu starosti nas je mnogo prezgodaj 
zapustila predraga žena in ljubeča mami 

ZAHVALA

LADKO PETRETIČ
iz Kostanjevice na Krki, Hmeljska cesta 13.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste mu do zadnjega 
trenutka stali ob strani, z njim poklepetali in ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi prezgodnji zadnji poti.
Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem, podjetju 
Kostak d.d., Občini Kostanjevica na Krki in drugim občinam, ki 
so se poklonile njegovemu spominu. Zahvaljujemo se g. župniku 
Miklavčiču in prelatu Grilu za lepo opravljen obred, vsem govor
cem in predstavnikom društev za tople besede slovesa, Lovski 
družini Kostanjevica na Krki in ostalim lovskim družinam. Iz 
srca hvala tudi dr. Cepič, sestri Bernardi in sestri Danici ter ko
lektivu podjetja Petretič. 
Bilo Vas je nešteto iz njegovega osebnega, podjetniškega, društve
nega in službenega življenja funkcionarja. Vsem skupaj in vsake
mu posebej iz srca hvala za izrečena sožalja, sožalne telegrame, 
podarjeno cvetje in sveče.

Žalujoči: žena Martina, hči Lidija z Maticem,  
sin Lado z Jernejo ter vnukinje Ula, Ajda in Ana

Drevesa so razsula svoje krošnje
in�ptice�je�pobral�nemir,

nič�več�ne�doživim�poletne�košnje,
skopnel�bom�v�žametni�večer.

(Lado Smrekar)

Po hudi in kratki bolezni je v 66. letu starosti sklenil svojo 
življenjsko pot ljubljeni mož, oče, dedek, brat, stric, tast, svak in 

dober prijatelj

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža in očeta se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom in sosedom za pomoč v težkih trenutkih. Hvala 
vsem za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje, sveče, 
svete maše in denarno pomoč.
Hvala nefrološkemu oddelku bolnišnice Novo mesto za nudenje 
zdravstvene oskrbe, pogrebni službi družbe Kostak Krško za or
ganizacijo in izvedbo pogreba, pevcem za zapete pesmi, troben
taču za zaigrano Tišino ob zadnjem slovesu, cvetličarni Kerin za 
cvetje, gospodu župniku Ivanu Šelihu za lepo opravljen obred, pra
porščakom, govornici gospe Ireni Gmajnar za ganljive besede slo
vesa in gostišču Kregl za pogostitev po pogrebu. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

V 91. letu starosti se je 31. maja od nas 
poslovil naš dragi mož, oče, brat, stric in 

bratranec

DRAGO ŠKOBERNE
s Senovega, Cesta bratov Zorko.

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan
cem in sodelavcem Jutranjke Brežice za izrečena ustna in pisna 
sožalja, darovano cvetje, sveče in denarno pomoč. Posebno zahva
lo izrekamo internemu in negovalnemu oddelku bolnišnice Breži
ce za lajšanje bolečin, gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, pevcem za zape
te žalostnike, praporščakom za nošenje zastave in križa, gospodu 
Staniču za zaigrano Tišino, gospe Darinki za vsestransko pomoč, 
gostilni Erban za gostinske usluge in vsem, ki ste našo drago Rezi
ko v tako velikem številu pospremili na njeni prerani zadnji poti. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Ohranimo jo v lepem spominu!

Žalujoči: vsi njeni

Kogar�imaš�rad,
nikoli ne umre.

Le�daleč,�daleč�je.

Ob boleči izgubi naše drage mame, nane, 
tašče, sestre, tete, botre, svakinje in dobre 

sosede

TEREZIJE HRIBERŠEK
iz Kapel

SPOMIN

IVAN (JANEZ) PIRC
z Rake

Njegovi najmlajši

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter vso pomoč v teh 
težkih trenutkih. Iskrena hvala Centru za socialno pomoč Krško 
in patronažni sestri Slavici. Hvala tudi pogrebni službi Kostak, 
pevcem in župniku ter podjetju Kostak in ODT Krško za vso 
pomoč. Posebej pa se zahvaljujemo sosedom Klavžar za vso pomoč 
in podporo. 
Iskrena hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

Ko�v�krogu�življenja�pade�list�na�tla,
se�vrne�h�koreninam,

kjer�ga�čakata�mir�in�tišina,
kjer�mine�vsaka�bolečina.

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

FRANCIJA BOŽIČNIKA
z Malega Kamna 

SPOMIN

JANEZ KODRIČ
Žalostno leto, odkar si se poslovil, a vedi, dragi ati, stric, brat in 
prijatelj, da med nami vsemi iz srca ljubljen si bil. Letos je zate tudi 
posebno leto, ker si prvič dedek postal, ljubljen bodi tudi tam, kjer 
si, dragi atko, zdaj doma! 

Tvoji Klemen, Nika, Ina, Sofia in Likec

Veseli�s�teboj�smo�živeli,�
žalostni,�ker�te�več�ni�…�
Ostali�so�živi�spomini.�

Z�nami�potuješ�vse�dni�…�

15. julija bo minilo žalostno leto,  
odkar nas je zapustil

SPOMIN

ANČA DERŽIČ 
rojena Lubšina, iz Rigonc

Minilo 5 je let, odkar zapustila si ta ljubi svet.

Sinova Francl in Jožek

Utihnil�je�tvoj�mili�glas,� 
za vedno si odšla od nas.

SPOMIN

BRANKO SIMONČIČ
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, prižigate sveče  

in ga ohranjate v lepem spominu. Pogrešamo te!

Vsi tvoji

Ni�te�več�na�dvorišču,�ne�v�hiši,
nikjer�se�tvoj�glas�več�ne�sliši.
Srce�je�omagalo,�dih�je�zastal,

a�v�naših�srcih�boš�vedno�ostal.

SPOMIN

MEHMED SMAJLOVIĆ 
iz Krškega.

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu.
Zelo te pogrešamo.

Žena Jožica, sin Sandi in hči Nataša z družinama  

Čeprav�te�ni,
si z nami vse dni. 

Minili bosta dve žalostni leti,
odkar si nas nenadoma in mnogo prezgodaj 

zapustil, naš dragi mož, oče, dedek 
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ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame,  

babice in tete

ZOFIJE SEČEN
z Mosteca 33 pri Dobovi,

ki nas je zapustila v častitljivem  
98. letu starosti,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem 
ter društvom za raznovrstno pomoč, izrečena sožalja in spremstvo 
na njeni zadnji poti. Posebno zahvalo namenjamo pogrebni službi 
Žičkar, g. župniku za opravljen obred in govor, kapelskim pevcem 
ter vnukinji Katji za prebrano pokojničino pesem.
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi našega  
dragega in ljubljenega

ANDREJA VOGLARJA
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vse, kar ste v teh težkih časih dobrega dali ali naredili 
za nas. Iskrena hvala vsem.

Žalujoči: vsi njegovi

CVETKA MAHKOVEC
iz Krške vasi. 

Od nje se bomo lahko poslovili 18. julija na njenem domu,  
v Krški vasi 1, od 15.00 do 17.00.

Sveče hvaležno odklanjamo! Oblačila naj ne bodo svečana, črna, 
temveč vsakdanja.

Hčerka Petra in sin Thomas z družinama

Smrt�se�često�zdi�kot�val,�
ki�obalo�oplakuje,

a�življenje�kot�vihar,�
ki z valovi se bojuje.

27. maja je odšla svetovna popotnica, ljubiteljica hribov, sonca in 
narave, ki jo je tudi k sebi poklicala,

ZAHVALA

FRANCA CVELBARJA
iz Kostanjevice na Krki

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja in tolažilne besede ter vsem, ki ste nam bili v 
oporo in pomoč v težkih trenutkih. Posebno zahvalo izrekamo 
pogrebni službi Žičkar za organizacijo, pevcem za žalostinke, 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Kostanjevica na Krki za pogrebni obred in g. 
Miru Drobniču za izrečene besede ob grobu. Zahvaljujemo se tudi 
medicinskemu osebju UKC Ljubljana in ge. Anici, ki so pokojnemu 
lajšali bolečine in skrbeli za njegovo udobje do zadnje minute. Še 
enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega Franca pospremili na 
zadnji poti. Ostal nam bo v lepem spominu!

Žalujoči: vsi njegovi 

Tebi,�lunca�bom�povedal,
kaj�na�srcu�mi�leži,

da�ponoči�in�podnevi,
men' zaspati ne pusti.

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, moža, dedka,  
brata, strica in tasta

ZAHVALA

KARLE MILIĆ
iz Brežic 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom, redu sester Hčera usmiljenja sv. Frančiška III. reda iz Za
greba, Splošni bolnišnici Brežice, Župniji Brežice in Občini Breži
ce za vso pomoč in podporo v teh težkih trenutkih. Hvala vsem 
za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje, sveče, sve
te maše in denarno pomoč. Posebna hvala sestri Luciji, ki je zadnja 
leta skrbela in domovala s sestro Karlo. Hvala tudi Komunali Bre
žice in pogrebni službi Žičkar za vse potrebne opravljene storitve. 
Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo pose
bej imenovali. Hvala občanom občine Brežice, častnim sestram in 
vsem duhovnikom na dan slovesa. Posebej hvala gospodu župniku 
Milanu Kšeli za izrečene besede slovesa in gospodu župniku Mate
ju Užmahu za opravljen slovesni obred. Hvala vsem, ki ste prišli na 
njeno zadnje slovo ter jo boste za vedno nosili v srcu in spominih. 

Žalujoči: nečak Velimir s Klaro in vsi njeni

Srce�je�omagalo,�
tvoj�dih�je�zastal,�

a nate spomin 
bo�večno�ostal.�

Ob boleči izgubi naše drage častne sestre 

ZAHVALA

JANEZA KRŽANA – ŽANA
z Dvorc 24a. 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija
teljem in znancem za izrečene besede sožalja ter vso podporo ob 
njegovi bolezni. Hvala red. prof. dr. Stojanu Potrču, dr.med., iz UKC 
Maribor za zdravljenje. Posebna zahvala gre njegovemu osebnemu 
zdravniku Emilu Šprajcu, dr.med., ter patronažni službi ZD Bre
žice za vso pomoč, še posebej v zadnjih dneh njegovega življenja. 
Hvala vsem, ki ste ga obiskovali in bodrili v času njegove bolezni, 
in ne nazadnje hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili 
od njega ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem za po
darjeno cvetje, sveče in denarno pomoč ter darovane svete maše. 
Hvala g. župniku Jožetu Packu za opravljen cerkveni obred, govor
niku Toniju Petriču za skrbno izbrane besede slovesa, praporšča
kom, pogrebni službi Žičkar za opravljene storitve ter pevcem za 
zapete žalostinke. Ostala je praznina v našem domu, v naših srcih. 

Pogrešamo ga: žena Metka, hči Maja in sin Jure z družinama

Bil�si�skrben�in�vztrajen�v�življenju,�
junaški v zadnjem trpljenju. 

Razum�nam�pravi,�da�je�odrešitev.�
Srce�pa�ne�razume�in�boli�…�

Zahrbtna bolezen je v 70. letu starosti iz naše 
sredine iztrgala našega ljubega moža, atija 
in dedija ter brata, nečaka in bratranca ter 

prijatelja

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za podarjeno cvetje, sveče, svete maše, denarno 
pomoč, tolažilne besede in vsak stisk rok. Hvala pogrebni službi 
Žičkar, pevcem za zapete žalostinke, gospodu župniku Jožetu 
Packu za lepo opravljen obred, govorniku Tinetu Dušiču za 
ganljive besede slovesa.

Žalujoči: vsi njegovi

Srce�je�omagalo,
dih�je�zastal,

a nate spomin
bo�večno�ostal.

V 48. letu starosti se je od nas poslovil 

BORIS BOŽIČNIK
z Zdol 63e. 

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v času slovesa stali ob 
strani in kakorkoli sodelovali na njegovi zadnji poti.
Iskrena hvala Pihalnemu orkestru DKD Svoboda Senovo, govor
niku Toniju Petroviču za ganljiv govor, pevcem in pogrebni služ
bi Kostak, medicinskemu osebju ter sestri Vesni za zapeto pe
sem v slovo.

Žalujoči: vsi njegovi

Bil�si�iskren�in�vztrajen�v�življenju,
junaški v zadnjem trpljenju.

V 83. letu starosti nas je za vedno zapustil naš 
dragi mož, oče, ded in praded, brat in stric 

ALBIN MEDVEŠEK 
z Armeškega.

ZAHVALA

se iz srca zahvaljujemo vsem vam in vsakemu posebej za topel 
stisk roke, za izrečeno sožalje, vse tolažilne besede in darovano 
denarno pomoč. Hvala tudi pogrebni službi Žičkar za organizacijo 
pogreba.

Žalujoči: žena Nuša, hčerka Aleksandra,  
sin Dejan z družinama

Ugasnila�je�luč�življenja,
se�prižgala�luč�spomina,

ko�ostaja�v�srcu�tiha,
skrita�bolečina.

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

ADIJA PLETERSKEGA 
z Izvira 2a

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvet
je, sveče, svete maše in denarno pomoč. Posebej hvala DSO Krško 
za vso oskrbo, gospe Ireni za ganljive besede slovesa, pevcem za 
zapete pesmi, gospodu župniku za opravljen obred, gospodu Arhu 
za zaigrano Tišino, cvetličarni Irena za cvetje in pogrebni službi 
Novak. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

Srce�je�onemoglo,�dih�je�zastal,
a spomin nate bo vedno ostal.

V 82. letu je življensko pot sklenil naš ljubi 
mož, oče, dedek, pradedek, stric in boter

ALOJZ PAVLIČ
s Senovega.

ZAHVALA

se zahvaljujeva vsem, ki ste nama izrekli sožalje in tolažilne be
sede, darovali sveče in sveto mašo. Hvala vsem, ki ste ga pospre
mili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Doris in Helena

Rad�si�imel�ljudi�okrog�sebe,
jih�razveseljeval�in�spoštoval,
sovraštva in zlobe nisi poznal.

Toda�ni�besed�več�tvojih,
ni�več�stiska�tvojih�rok,

ostal je le spomin
in ob spominu trpek jok.

Dragi�ati,�ljubi�ati,�ti�zdaj�mirno�spiš,
na�tvojem�grobu�svečka�zdaj�gori
in�ne�veš,�kako�pogrešamo�te�mi.

Ob boleči izgubi najinega ljubega atija

FRANCA BOŽIČA
s Čreteža pri Krškem

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo Splošni bolnišnici Brežice za lajšanje 
bolečin in osebni zdravnici dr. Planinčevi za dolgotrajno 
zdravljenje. Zavhaljujemo se pogrebni službi Kostak, cvetličarni 
Lilija, g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete 
žalostinke in trobentaču ter praporščakoma.

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare 
mame, prababice, partnerke, sestre, tete, 

sosede in dobre prijateljice

HERMINE BIZJAK
roj. Levičar, iz Krškega
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Prodam okrogle bale slame 
in očiščene bele domače piš
čance. 
Tel.: 031 594 663, 041 841 356

Odkupujemo kostanjeve dro
gove (za elektrogospodar
stvo), dolžine 911m (tudi 
neobeljene). SES d.o.o., Ope
karska ulica 22, Maribor. 
Tel.: 041 865 596

Prodam odojke, okrogle bale 
slame (ječmenove) in trans
porter 8 m. Tel.: 040 628 535 

Prodam kiper prikolico Teh
nostroj 4t, l. 90, nove gume, 
dvojna kolesa, plug 12 col je 
kot nov, IMT visoki. 
Tel.: 041 233 834

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino: rumeni muš
kat (polsladki in suhi), frankin
jo, mešano belo in črnino. Prav 
tako prodamo mešana ali bu
kova drva. Tel.: 031 306 559 
(po17. uri).

041 659 659

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno
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obzornikova oglasna mreža

do 4,5 m. Tel.: 041 357 037

Prodam Hondo HRV, letnik 
2000, 237.300 km, motor ob
novljen, v paketu 4 zimske 
gume na platiščih. Cena po do
govoru. Tel.: 041 773 675

KMETIJSTVO

Eko-kurjava d.o.o., pele
ti s certifikatom kakovos
ti A1. Tel.: 070 665 823, 
www.ekopeleti.si.

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

Prodam traktor Tomo Vinko
vič 821 s hidravličnim čelnim 
plugom. Cena 3.800 €. 
Tel.: 051 654 236

Prodam krožne brane, trans
porter za koruzo, dvobrazdni 
plug in manjše koze za rejo ali 
zakol. Tel.: 041 295 378

Kupim sadilec in izkopalnik 
krompirja. Tel.: 030 998 658 

NEPREMIČNINE
Kupim stanovanje v Krškem, 
Brežicah ali Sevnici. 
Tel.: 041 215 267

Prodam zidanico z vodo, elek
triko in centralnim ogrevan
jem v Vrhuljah. Parcela meri 
13 a. Lokacija je v mirnem 
okolju, kilometer od ceste Krš
koVel. Trn. Tel.: 040 576 413, 
med 12. in 16. uro.

Prodam manjšo hišo v slab
šem stanju, dva travnika, dva 
pašnika, njivo v kompletu, ve
likost 1 ha, Žurkov dol. Cena 
18.000 €. Tel.: 031 220 109

V Brežicah oddam v najem 
novo opremljeno garsonjero, 
za daljši čas, najemnina 250 
€ + stroški. Tel.: 031 737 926

AVTOMOBILIZEM

Prodam Chevrolet avto LS, 
letnik 2010, 60.000 km, zelo 
ohranjen. Tel.: 041 357 037

Prodam tovorno prikolico za 
avtomobil z naletno zavoro, 
enostavna predelava za čoln 
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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.

Prodamo vino, večje količine 
in stekleničeno. Suho: namiz
no rdeče, mešano belo. Pol
sladko: muškat, renski rizling. 
Cena po dogovoru. 
Tel: 031 738 843

Prodam sveže kozje mleko. 
Lokacija: Razbor pod Lisco. 
Cena 2 €/liter. 
Tel.: 041 233 306

Prodam vino cviček (1,50 
€/l), modro frankinjo (2 €/l) 
in tropinovec (6 €/l). 
Tel.: 041 809 209 

Prodam sladke domače 
breskve, primerne za vlaganje 
ali svežo uporabo. Možna do
stava. Tel.: 051 265 461

Prodam mlin za grozdje, cis
terni za 300 in 175 litrov ter 
kadi za 600 in 200 litrov. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 720 122

Prodamo vino, belo in rdeče, 
možna dostava. 
Tel.: 031 657 195 

Prodam ječmen, cena 0,35 €/
kg, okolica Krškega. 
Tel.: 031 669 805

Prodam koruzo v zrnju, narav
no sušeno. Tel.: 041 961 765

Prodam tropinovec in sadjo
vec. Tel.: 041 908 034

Prodamo svežo domačo 
aronijo. Tel.: 031 725 975, 
031 877 267

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 dopitan
je. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodamo 5 burskih koz, dve 
kozi z mladički in kozlička, ena 
koza je breja,  cena 250 € ali po 
dogovoru. Tel.: 031 758 958 ali 
041 758 958

Prodam brejo svinjo, ki bo ko
tila okoli 22. avgusta 2022, ter 
odojke, težke okoli 25 kg. Oko
lica Brežic. Tel.: 041 560 136

Prodam teličko simentalko, 
staro en mesec, in letošnjo 
pšenično slamo v okroglih ba
lah. Tel.: 070 848 863

Prodam dve telički simental
ki, stari eno leto in dva meseca. 
Tel.: 070 926 960 

KAMNOSEŠTVO GRAMA
• IZDELAVA IN MONTAŽA NAGROBNIH SPOMENIKOV

AKCIJA -30 % POPUSTA NA NAGROBNIKE IZ ZALOGE!

• KUHINJSKI IN KOPALNIŠKI PULTI
• OKENSKE POLICE

• ZUNANJE IN NOTRANJE STOPNICE

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

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

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec pri Krškem

041 766 345
rob@hormann.partner.si

vhodna vrata, notranja lesena vrata in motorni 
pogoni za dvoriščna vrata 

031 621 522, 07 49 21 563

Perutnina Rostohar
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emSprejemamo naročila za bele 

kilogramske piščance, prodaja bo 
konec avgusta, in mlade rjave jarkice 

tik pred nesnostjo.
10-mesečne kokoši v nesnosti bodo 
na prodaj v prvem tednu v avgustu. 

Naročila obvezna.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Vsak delovnik, po 18. uri, 
nudimo rjave enoletne 

kokoši in rjave 
ter grahaste jarkice. 

Sprejemamo naročila za 
bele kilogramske piščance, 

ki bodo konec avgusta.
Nudimo tudi prašiče. 
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 14085917) – 
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
Epošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Epošta: 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, epošti ali faksu. Plačajo samo stro
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

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

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

 

Naslednja številka (16/2022) bo izšla v 
četrtek, 4. avgusta 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 28. julij 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Prodam dva prašiča, težka cca. 
80 kg. Tel.: 041 784 230 

Prodam dve telici simentalki, 
breji 6 in 4 mesece. 
Tel.: 07 81 43 109

Prodam kravo simentalko, 
staro 7 let, 1,5 meseca pripuš
čeno, teža 600 kg, in prikoli
co Krone za prevoz pridelkov 
s transporterjem, cena po do
govoru. Tel.: 031 284 604

Prodam kravo simentalko, 
drugič brejo, s teličko ali brez. 
Tel.: 051 834 400

Prodam odojke, težke 25 kg. 
Cena pri ogledu. 
Tel.: 031 394 657

Prodam psičke mešančke, čr
nobele barve, stare 3 mesece. 
Cena 50 €. Kostanjevica
Tel. 031 449 918 

Teličko simentalko, stara 3 me
sece, prodam. 
Tel.: 041 380 075

Odojke, 25 kg, prodam, ter 
okrogle bale slame. 
Tel.: 041 576 801

Prodamo prašiča 55 in 65 kg, 
izločene plemenke in merjas
ca, uporabnega za pripust ali 
pitanje. Tel.: 07 49 68 348, 041 
502 497

RAZNO 

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

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

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

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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

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

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

Info:

Šiviljstvo 
Maja

siviljstvomaja                    

Prodamo hladilnik, zamrzo
valno skrinjo, pomivalni stroj, 
kolesa, elektronski Orgel Hoh
ner; cena po dogovoru! Tel.: 
051 767 075 ali 07 49 25 367

STIKI

Gospod, 60 let, invalidsko 
upokojen, z avtom in stano
vanjem, iz Krškega, želim 
spoznati žensko, ki ima 
do 60 kg, teža mi je zelo po
membna, in ni starejša od 
55 let. Če ustrezaš pogojem 
in si pripravljena priti vsaj 
občasno na moj dom, pro
sim, pokliči. Samo resne in 
poštene. Samota ubija člo
veka. Tel.: 051 273 174

Star sem malo čez 50 let, rad 
bi spoznal sebi primerno de
kle ali žensko. Življenjske stva
ri imam urejene, samo še ti 
manj kaš, zberi pogum, pokli
či me, spoznaj me, ne bo ti žal, 
obljubim. Tel.: 071 212 973

Moški, 64 let, bi rad spoznal 
žensko močnejše postave (120 
kg) za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

Moški, nad 75 let, želim spoz-
nati preprosto žensko, starost 
ni pomembna. 
Tel.: 041 460 956

Prijazen 68letni upokojenec 
želim spoznati žensko, staro 
od 45 do 60 let. 
Tel: 068 147 219

PODARIM

Podarim okenska krila, lesena, 
dvojno zastekljena, 3 kom. 140 
x 140, 2 kom. 140 x 100. 
Tel.: 031 771 763

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

V projektu ’Zgradimo biva
lišče prihodnosti’ mednaro
dnega programa Erasmus+ je 
v obdobju od oktobra 2019 do 
leta 2022 sodelovalo več kot 
30 učiteljev in 150 dijakov iz 
šestih splošnih in strokovnih 
šol Francije, Portugalske, Ita
lije, Estonije, Avstrije in Slo
venije. Prvi izdelek, ki so se 
ga lotili v ŠC Krško  Sevnica v 
sodelovanju z zunanjimi par
tnerji, je bila izdelava lesene
ga prevoznega čebelnjaka, ki 
ga bodo tehnološko nadgra
dili z merilnimi inštrumenti, 
ga elektrificirali in ga poveza
li z uporabnikom, da bo lahko 
'online' spremljal in kontroli
ral stanje čebel in čebelnjaka. 
Poleg čebelnjaka, ki stoji v bli
žini razstavnega prostora lese
nih skulptur (pred več kot de
setletjem so jih ustvarili dijaki 
sevniške srednje šole iz debel 
posekanih kostanjev, ki so bili 
mnogo desetletij del sevniške
ga drevoreda ob reki Savi, a so 
bila mogočna drevesa poseka
na ob začetku gradnje HE Arto 
– Blanca), je postavljen mini 
amfiteater. Ta bo odslej nudil 
možnost preživljanja prostega 
časa v objemu zelene narave s 
pogledom na Savo. V cvetlič
nih koritih ob ograji šolskega 
igrišča so v okviru omenjene
ga projekta v letošnji pomladi  
uredili vrt medovitih rastlin. 
»Cvetlična korita smo ople
li, dodali svež humus in zasa
dili rastline: meliso, drobnjak, 

Pri šoli so uredili čebelnjak, 
amfiteater in zeliščni vrt
SEVNICA – V okviru projekta ’Zgradimo bivališče prihodnosti’ mednarodnega 
programa Erasmus+ so 24. junija pri Srednji šoli Sevnica predali namenu še lič-
no urejen lesen amfiteater, namenjen druženju, počitku, branju, prireditvam na 
prostem itd. Ob njem stoji premični čebelnjak ter šolski vrt z zelišči.

ameriški slamnik, sivko, žaj
belj, mačeho, ognjič, zimzelen, 
iris, narciso, plazeči rožma
rin, šentjanževko, bradatec in 
šetraj. Za lažjo prepoznavnost 
smo jim dodali tablice z imeni 
rastlin,« je predstavila uredi
tve dijakinja Hana Čepin.

Nekaj spodbudnih besed sta 
na prijetnem dogodku pre
daje nove pridobitve name
nu izrekla ravnatelj sevniške 
srednje šole Matjaž Prestor 
in župan Srečko Ocvirk, di
jak Martin Mešiček je zai

gral na harmoniko znano Sla
kovo skladbo Čebelar, nato je 
sledila podelitev spričeval di
jakom in dijakinjam izobra
ževalnega programa mizar in 
frizer ob uspešnem zaključku 
triletnega šolanja. Na šoli se že 
veselijo jeseni, ko bo začela z 
obiskovanjem izobraževalne
ga programa frizerski tehnik 
prva generacija vpisanih dija
kinj in dijakov ter komaj čaka
jo na začetek gradnje prepo
trebnega prizidka. 

 Smilja Radi

Mini�amfiteater�in�premični�čebelnjak�sta�dodatek�formi�vivi�
pri�SŠ�Sevnica.

BREŽICE – Iz Glasbene šole Brežice so sporočili, da je Ana Jagrič, 
učenka prof. Anite Veršec, sprejeta na Jungendakadamie za ci
tre oz. na Visoko šolo za glasbo in gledališče v München. »Iskre
ne čestitke Ani in njeni učiteljici Aniti,« so zapisali.

Ana Jagrič na akademijo
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Garsia Kosinac, fizik, 
strokovni sodelavec Sveta 
energije: 

Izid prve številke Posavskega 
obzornika v letu 1997 sovpada 
z mojim prihodom v Posavje 
oz. v Krško, zato moram reči, 
da sem nanj vezan vse od prve 
številke. Kot prišlek sem na
mreč potreboval informacije, 
kaj ljudje počnejo v tem oko
lju. Posavski obzornik mi je 
služil kot sopotnik, preko ka
terega sem spoznaval razne 
organizacije in ljudi, nekate
re med njimi sem potem klical 
ali jim pisal in tako prišel do 
neverjetnih sodelovanj. Lahko 
rečem, da sem za to neskončno 
hvaležen. Kot prišleka iz več
jega mesta me je presenetila 
ne samo pestrost, ampak tudi 

kvaliteta člankov, saj je bil ča
sopis vedno prepreden z glo
bokimi mislimi gostov, ki ste 
jih vabili k pisanju člankov in 
kolumn. Navdušilo me je tudi, 
da je Posavski obzornik skozi 
leta rastel, tako oblikovno kot 
vsebinsko, zlasti s tematskimi 
stranmi, posvečenimi določe
nim temam. Ni slabo, da so v 
njem našla prostor tudi dolo
čena podjetja in preko njega 
sporočala svoje vsebine. 

Ob 25. obletnici vam iskre
no čestitam in želim, da bi še 
dolga leta skupaj rasli s tem 
območjem. Slogan #pove
zujemoposavje je po mojem 
mnenju zelo dober, saj osebno 
najbolj pogrešam to povezo
vanje, saj stari rek, da je v po
vezovanju moč, ni le floskula, 
ampak danes drži bolj kot ka
dar koli. Posavski obzornik je 
dokazal, da je z iskreno ener
gijo deloval v tem duhu vseh 
25 let, saj je dal prostor vsem, 
tudi tistim, ki razmišljajo ne
koliko drugače, ampak v tem 
je moč demokracije. Skozi svo
je pojavljanje v časopisu sem 
spoznal, da je to daleč najbolj 
bran časopis v našem okolju in 
da so ljudje pri odzivih na ob
jave zelo iskreni.

Branka Stergar, predsednica 
Sveta KS Dobova in TD 
Dobova: 

Posavski obzornik je časopis, 
ki nas vsakih 14 dni seznanja 
in vabi na razne dogodke, pri
reditve, seznanja in obvešča o 
raznih športnih, kulturnih do
sežkih Posavcev, otvoritvah 
novih poslovnih prostorov in 
raznih drugih zadevah v Po
savju. Iz Posavskega obzorni
ka tako izvem razne informa
cije iz Posavja na družabnem, 
društvenem in poslovnem po
dročju. 

Povezovanje Posavja, kar va
šemu mediju uspeva, se mi zdi 
zelo pomembno, saj ta del Slo
venije kar nekako ’premetava
jo’ med ostale regije, zato mo

ramo še bolj stremeti k temu, 
da se povezujemo, promovira
mo vse, kar je posavsko, in da 
iz formalne regije Posavje pre
idemo v regijo, ki bo označena 
in zapisana kot regija Posavje. 

S področja, kjer delujem, bo
disi KS in TD Dobova ter OTZ 
Brežice, je veliko objav v 
Posavskem obzorniku. Večkrat 
mi kdo reče, da se v vašem ča
sopisu spet piše o Dobovi in 
drugih dogodkih, s katerimi 
sem povezana. Spletno verzi
jo časopisa prebirajo tudi naši 
rojaki po svetu in radi povedo, 
da jih objave povežejo z do
mačim krajem, zato se počuti
jo, kot da so doma. 

V prihodnosti bi si mogoče že
lela še kakšne ’namige za izlet 
po Posavju’, da bi se npr. pove
zali s posameznimi društvi, ki 
bi predlagala, kaj priporoča
jo pa tudi način, kako priti do 
neke izletniške točke.

Vesna Bregar, prostovoljka, 
predsednica Sveta 
uporabnikov ZD Radeče: 

Lahko rečem, da Posavski 
obzornik domala spremljam 
že od samega začetka izhaja
nja. Ob vseh današnjih druž
benih omrežjih in spletnih 
novicah vztrajanje pri izda
janju časopisa častitljivih 25 

let res ni ’mačji kašelj’. Zah
vala gre zvestim bralkam in 
bralcem, uredniku in seve
da njegovi dobri ekipi, ki bdi
jo nad dogodki in so prisotni 
povsod, kjer se odvijajo zani
mivosti. Prav skozi regionalni 
časopis spoznavam pomemb
nejše osebnosti, kraje ... Skrat
ka, so novice, ki me pritegnejo 
in o njih razpravljam s sosedi, 
prijatelji, znanci. Veselim se če
trtkov in komaj čakam, da pis
monoša spusti časopis v poštni 
nabiralnik. Vsebina je pestra in 
prepričana sem, da lahko vsak 
najde kaj zanimivega zase. Pi
sana beseda v fizični obliki 
časopisa je še vedno tista, ki 
pritegne, še posebej starejšo 
populacijo. Še naprej vam že
lim veliko nadaljnjih uspešnih 
let pri pisanju in izhajanju ča
sopisa, ki povezuje Posavje, 
Posavke in Posavce.

Petek, 15. julij 2022, od 16.00
staro mestno jedro Krškega PEŠ CONA 

PRI CPT-JU 

Stand up
Tin Vodopivec

ulični program za otroke I sladke maline na vse načine

AMAYA 
(Maja Keuc) z gosti

Koncert

25
LET

Letos bo časopis, ki ga držite v rokah, napolnil četrt stoletja! Nekoč nepredstavljivo je z dobrimi sodelovanji 
in veliko vztrajnosti v uredništvu ter okolju postalo osupljiva resničnost. 25 let podrobnega spremljanja 
dogodkov, sprememb, zgodb, upanj, želja prebivalcev naših krajev. 25 let spiše izjemno kroniko nekega 
področja, a z našimi posredovanji ne le spiše, tudi aktivno sooblikuje. Za nekatere naše mlajše bralce pa 
teh 25 let časopisnega dela, kot povedo, pokriva že celotno njihovo življenje. Vsak od vas, drage bralke in 
bralci, s časopisom gradi svojo zgodbo – hvala vsem, ki jo ob teh posebnih trenutkih delite z nami!

Drage�bralke,�spoštovani�naši�bralci,
svoje misli, želje, različna vprašanja, ki se vam obudijo ob oblet
nici vašega časopisa, nam lahko seveda kadarkoli pošljete:
• na naslov Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
• ali na enaslov povezujemoposavje@posavskiobzornik.si.

Hvala vsem za vsa ta leta tkanja Posavja.
 Uredništvo

Hvala!


