
OBČINA KOSTANJEVICA 
NA KRKI PRAZNUJE

Potem ko lani zaradi epidemije v Kostanjevici na Krki 
občinskega praznika niso obeležili z običajnimi pri-
reditvami, ga letos vendarle bodo. Osrednja bo v pe-
tek, 13. avgusta, v nekdanji samostanski cerkvi, kjer 
bo slavnostni govornik predsednik Državnega sveta 
RS Alojz Kovšca. Občinskemu prazniku in letošnjim 
nagrajencem tudi letos posvečamo nekaj tematskih 
strani, ki so jih z voščili podprle tudi nekatere usta-
nove in podjetja.
 Strani 13–17

60 LET SINONIMA KOSTANJEVICE – V naslednjih dneh bo praznično v najmanjšem slovenskem mestu, 
kjer praznujejo občinski praznik, ki bo letos le potekal v malo bolj normalnih okoliščinah in bo vrhunec 
doživel 13. avgusta s slavnostno sejo in podelitvijo priznanj občinskim nagrajencem. Zagotovo eden 
najbolj prepoznavnih, tako rekoč sinonim za Kostanjevico, je Mednarodni kiparski simpozij Forma viva, 
ki v tem letu obeležuje že 60 let. Do danes se je na simpoziju predstavilo že veliko kiparjev z vsega sveta, 
letos je ta čast pripadla Slovencu Mirku Bratuši in sploh prvič Madžaru Pétru Gálhidyju. Na zaključku 
Forme vive so si obiskovalci z zanimanjem ogledovali skulpturi, ki jih je slovenski umetnik namestil kar 
na baročno pročelje nekdanje samostanske cerkve.  Foto: Rok Retelj
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V Tokiu tudi Kevo in Ferenčak
TOKIO, POSAVJE – Posavje na tokratnih olimpijskih igrah, ki 
se v teh dneh zaključujejo v japonski prestolnici Tokio, nima 
svojega predstavnika med športniki. Še najbližje temu, da bi 
odpotoval v Tokio, je bil morda mladi, 20-letni košarkar Gre-
gor Glas, 'otrok' Košarkarskega kluba Krško, sicer pa član srb-
skega Dynamica, ki je bil v širšem izboru selektorja Aleksan-
dra Sekulića, a se v težki konkurenci ni uspel prebiti med 
dvanajsterico, ki jo je selektor popeljal najprej v kvalifikaci-
je v Litvo, nato pa še na olimpijado. Nekaj utehe je nato našel 
na FIBA evropskem prvenstvu v obliki challengerja do 20 let 
v Grčiji, ki ga je slovenska reprezentanca dobila brez poraza, 
Glas, ki se je prijavil tudi na letošnji nabor lige NBA, pa je bil 
izbran celo za najbolj koristnega igralca turnirja. Nekaj 'po-
savskega pridiha' pa olimpijada vendarle ima. V kvalifikaci-
jah meta kladiva za ženske je namreč za Venezuelo nastopila 
Rosa Rodriguez, sicer članica Atletskega kluba Brežice, ki je 
z rezultatom 68,23 m osvojila 22. mesto, spremljal jo je tudi 
brežiški trener Vlado Kevo, ki je pred leti do zlate olimpijske 
medalje popeljal metalca kladiva Primoža Kozmusa. Posavje 
bo imelo svoje zastopstvo tudi na paraolimpijskih igrah v To-
kiu, ki se bodo začele 24. avgusta. Na njih bo kot sodnik na 
strelskem tekmovanju nastopil član Strelskega kluba Brežice 
Robert Ferenčak, specialist za kontrolo strelske opreme, ki 
se vse bolj uveljavlja tudi kot vodja finalnih tekmovanj s pi-
štolo, nekajkrat je bil tudi že vodja sodniške žirije za pištol-
ske discipline na tekmah svetovnega pokala in je zelo cenjen 
v svetovni sodniški organizaciji. Spomnimo, da je na prejšnjih 
štirih paraolimpijskih igrah Slovenijo zastopal tudi strelec 
Dam jan Pavlin iz Brezovske Gore, ki se lahko pohvali z dve-
ma četrtima mestoma na največjem tekmovanju športnikov 
invalidov na svetu.  P. P., R. R.
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Po precepljenosti smo na repu

Praznično na »Gori Sv. Lovrenca«

Krško – slovenski »Leverkusen«?

Prvič skulptura izpod rok Madžara

Obeta se rekordno leto

Pod levjo šapo kuhali vampe

Ime Pišec so ponesli izven kraja

Boris Stajnko, vodja članske ekipe 
MRD Dobova in udeleženec OI  
v Sydneyju 2000:

Posavje je prava 
rokometna oaza
 str. 4

Kam gre  
odpadno blato?

Medijsko odmevna odkritja črnih odlagališč od-
padnega blata so nas spodbudila, da smo pri po-
savskih komunalnih podjetjih in občinah preverili, 
kako se lotevajo njegove obdelave in kje na kon-
cu konča. Zatrjujejo, da z odpadnim komunalnim 
blatom iz čistilnih naprav ravnajo odgovorno in v 
skladu s predpisi.

Stran 3

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 19. avgusta.
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Kot je v predstavitvi povedal 
župan mag. Miran Stanko, je 
Občina Krško že konec lanske-
ga leta naslovila vlogo za zdru-
ževanje v uvodu navedenih na-
selij na Geodetsko upravo, kjer 
jo bo obravnavala strokov-
na komisija. V primeru njene-
ga pozitivnega mnenja bodo 
v nadaljevanju stekla tudi po-
svetovanja z občani na obmo-
čju leskovške in krške krajev-
ne skupnosti pa tudi z vodstvi 
obeh krajevnih skupnosti. V 
zvezi s pobudo za ustanovitev 
mestne občine je župan med 
drugim dejal, da bi pridobitev 
statusa doprinesla k hitrejše-
mu razvoju tako mesta kot po-
deželja, pridobivanju dodatnih 
sredstev, sodelovanju z ostali-
mi mestnimi občinami in dr-
žavo, ne nazadnje pa bi status 
mestne občine lahko predsta-
vljal tudi pomemben segment 
pri bodočem oblikovanju po-
krajin in zavzemanju posa-
vskih občin za samostojno po-
krajino Posavje, saj so te že v 
večini zavrnile osnutek predla-
ganega združevanja Zasavske 
in Posavske statistične regije.

Podpora delovanju vrtca  
za romske otroke 

Svetniki so potrdili tudi sofi-

Združevanje krškega obmestja z mestom
KRŠKO – 15. julija so člani krškega občinskega sveta na 24. redni seji podprli pričetek združevanja obmestnih naselij Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška Gora, 
Žadovinek, Loke in Veniše z mestom Krško, v nadaljevanju pa tudi pobudo za dodelitev statusa Mestne občine Krško.

nanciranje dvojezičnega vrt-
ca v romskem naselju Keri-
nov Grm, za kar bo občina iz 
naslova Programa ukrepov 
za Rome Občine Krško v šol-
skem letu 2021/22 namenila 
okoli 99.280,00 €. Vrtec v Ke-
rinovem Grmu je bil v večna-
menskem objektu odprt pred 
desetimi leti. Najprej je prip-
ravljalni vrtec deloval pod okri-
ljem OŠ Leskovec pri Krškem 
v okviru projekta »Dvig kul-
turnega in socialnega kapitala 
v okoljih, kjer živijo predstav-
niki romske skupnosti«, nakar 
je z izvedbo projektov »Skupaj 
do znanja« in »Skupaj za zna-
nje« prešel pod okrilje Centra 
za šolske in obšolske dejavno-
sti Ljubljana, pri čemer je bilo 
izvajanje vzgojno-izobraževal-
nega programa sofinancirano 
iz Evropskega socialnega skla-
da in državnih proračunskih 
sredstev. Z zaključkom projek-
ta »Skupaj za znanje« konec 
tega meseca bo ustavljeno tudi 
financiranje delovanja priprav-
ljalnega vrtca v naselju, zato bo 
občina z odobritvijo svetnikov 
prevzela ta strošek nase, saj bi 
bili v nasprotnem primeru pri-
morani vrtec zapreti. Kot je de-
jal vodja oddelka za družbene 
dejavnosti Peter Planinc, tre-
nutno vrtec obiskuje v pov-

prečju 19 otrok, četudi v nase-
lju živi nekaj deset predšolskih 
otrok več. Kot se je do sedaj iz-
kazalo, vključevanje otrok po-
meni pomemben segment pri 
kasnejšem lažjem vključeva-
nju v osnovnošolsko izobraže-
vanje, saj otroci ob sočasnem 
učenju romskega jezika hitre-
je usvajajo tudi slovenski je-
zik in skozi igro pridobivajo 
ostale socialne veščine. V vrt-
cu je  zaposlenih 4,35 osebe, 
to so vzgojiteljica, dve pomoč-
nici vzgojiteljice in svetovalna 
delavka, gospodinja, ki opra-
vlja dela perice, čistilke in po-
močnice kuharice, ter hišnik, ki 
je obenem tudi vzdrževalec in 
šofer. Slednji, kakor tudi gospo-
dinja in pomočnica vzgojitelji-
ce, so pripadniki romske skup-
nosti. 

Krška glasbena šola  
z dvema podružnicama

Prav tako je dobil podporo 
vseh udeleženih članic in čla-
nov tudi predlog, da na Seno-
vem in v Kostanjevici na Krki 
pričneta delovati podružnici 
Glasbene šole Krško, saj jo obi-
skuje prek 70 otrok iz navede-
nih krajev. Zaradi lažje dostop-
nosti GŠ Krško sicer že več let 
izvaja program glasbene šole 

ne le na sedežu šole na Vidmu, 
temveč tudi v Godbenem domu 
pri GŠ, v Dvorani v parku v Kr-
škem, na OŠ Raka, Domu XIV. 
divizije Senovo, OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki, po 
potrebi pa tudi na OŠ Podbo-
čje. Ker je število otrok s Seno-
vega in Kostanjevice že prese-
glo normativ števila otrok, ki 
je pogojen za ustanovitev po-
družnic, bosta ti pričeli ura-
dno delovati za potrebe izvaja-
nja poučevanja vpisanih otrok 
s severnega in južnega predela 
občine Krško ter občine Kosta-
njevica na Krki s pričetkom no-
vega šolskega leta, za razliko, 
da bo po novem senovska po-
družnica delovala v prostorih 
tamkajšnje šole. Na ta način 
bodo v GŠ Krško  lažje načrto-
vali izvajanje učnega programa 
izven matične ustanove in oh-
ranili podružnici tudi v prime-
ru nižjega števila šolajočih.

(Ne)upravičenost do 
brezplačnih šolskih prevozov

Na Občini Krško so v sodelo-
vanju z izvajalci šolskih pre-
vozov opravili posnetek stanja 
prevoza šoloobveznih otrok, ki 
imajo bivališče od šole odda-
ljeno več kot 4 km in so upravi-
čeni do brezplačnega prevoza, 

ki ga stroškovno krije Obči-
na Krško. Analiza je pokazala, 
da veliko staršev otroke prija-
vi na prevoz, a ga ti v nadalje-
vanju ne koristijo, imajo pa re-
zervacijo sedeža, zaradi česar 
se pogosto avtobusi ali šolski 
kombiji na posameznih linijah 
vozijo domala prazni, po drugi 
stani pa se je izkazalo, da pre-
voz koristijo šolajoči, ki bivajo 
v krajih, ki so od šol oddaljeni 
manj kot 4 km in potemtakem 
niso upravičeni do brezplačne-
ga prevoza. Za brezplačen pre-
voz v šol. letu 2021/22 je vlogo 
oddalo 1109 učencev, od tega 
167 učencev, ki jim brezplačen 
prevoz ne pripada. Ti bodo, v 
kolikor bodo tudi v bodoče že-
leli koristiti šolski prevoz, mo-
rali doplačati pavšalni znesek 
10 €/mesec, za vsakega nas-
lednjega otroka iz iste družine 
pa bo prevoz obračunan po 7 
€/mesec. Za prevoz z avtobu-
som z doplačilom bodo starši 
kupili za otroka bodisi meseč-
no, letno ali polletno vozovni-
co, medtem ko bodo učenci, ki 
bodo koristili prevoz s kombi-
jem, ki je organiziran s strani 
šol, od teh mesečno poravna-
li znesek preko položnice. Na 
ta način organiziran oz. obra-
čunan šolski prevoz bodo za-
čeli izvajati z mesecem no-

vembrom. Na območju občine 
Krško sicer učence v šolo in 
domov vozi 16 avtobusov in 
devet šolskih kombijev, ki sku-
paj dnevno opravijo kar 1540 
km.

Med skupno 17 obravnava-
nimi točkami dnevnega reda 
je bil na seji potrjen tudi Od-
lok o kategorizaciji občinskih 
cest v občini. Pri tem gre za 
uskladitev posnetega stanja 
v naravi s potekom občinskih 
cest, zavedenih v Zbirnem ka-
tastru gospodarske javne in-
frastrukture. V občini Krško 
je po novem skupaj 720.737 
m kategoriziranih občinskih 
cest, to je za okoli 4 km manj 
kot po do sedaj veljavnem od-
loku. Od tega skupna dolžina 
lokalnih cest (cest med nase-
lji in naselji v drugih občinah) 
znaša 202.373 m, lokalnih cest 
v mestu Krško in v naseljih z 
uvedenim uličnim sistemom 
(zbirne mestne in zbirne kra-
jevne ceste) je 11.953 m, sku-
pna dolžina mestnih in krajev-
nih cest znaša 27.620 m, javnih 
poti v naseljih in med mesti je 
466.356 m, dolžina do sedaj 
urejenih in kategoriziranih 
kolesarskih poti pa 13.335 m.

 Bojana Mavsar

Kateri d.o.o. in s.p. so TOP  
v 2020?

Kljub epidemiji covida-19 je 
posavsko gospodarstvo v letu 
2020 poslovalo nad pričako-
vanji, je najprej omenil Darko 
Gorišek. Posavsko gospodar-

stvo še naprej ostaja izvozno 
usmerjeno, delež prodaje na 
tujih trgih pri družbah prese-
ga 60 % in je zrasel za 0,4 %. 
Gorišek je prikazal tudi lestvi-
ce TOP 100 oz. TOP 50 podje-
tij v Posavju v letu 2020. Pri 
d.o.o. je po številu zaposlenih 
na prvem mestu NEK s 619 
zaposlenimi, na drugem DS 
Smith (433) in na tretjem Kos-
tak (423). Več kot 300 zaposle-
nih imajo še GEN-I, Vipap Vi-
dem Krško in Terme Čatež. Po 
prihodkih prva tri mesta zase-

Letos rekordno leto, če ne bo spet zaprtja
KRŠKO – 14. julija je direktor GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško Darko Gorišek predstavil ključne kazalce poslovanja posavskih gospodarskih družb v 
obdobju 2009 do 2020, njihovo poslovanje v lanskem letu, oceno poslovanja v 2021 ter kaj bi za posavsko gospodarstvo pomenila morebitna ponovna zaustavi-
tev javnega življenja. Objavljamo tudi nekaj ključnih podatkov gibanja na trgu dela, ki jih je zabeležila Območna služba Sevnica Zavoda za zaposlovanje RS.

dajo energetske družbe: GEN-
-I, GEN in NEK. Pri s.p. je po 
številu zaposlenih na vrhu Ja-
nez Resnik s.p. (steklarstvo iz 
Leskovca pri Krškem) z 39 za-
poslenimi, drugo mesto zase-
da Marjan Cvetkovič s.p. (Ter-
me Paradiso Dobova) z 38 
zaposlenimi, tretje pa Marin-
ka Povše s.p. (Gradnje Boštanj) 
s 34 zaposlenimi. Po prihodkih 
prednjačijo Jože Šušterič s.p. 
(Šušterič promet) iz Pišec, Me-
lita Furlan s.p. (Vulkanizerstvo 
Furlan iz Mihalovca) in Ladko 
Petretič s.p. iz Kostanjevice na 
Krki. Med zadrugami ima naj-
več prihodkov in zaposlenih 
(125) Kmečka zadruga Sevni-
ca z.o.o.

Po Goriškovih navedbah bo 
po razgovorih z vodstvi pod-
jetij letošnje leto, kljub »loc-
kdownu« maja letos, bolj-
še od lanskega, ob pogoju, da 
do konca leta ne pride do po-
novne zaustavitve javnega 
življenja. Projekcije letošnje-
ga poslovanja kažejo, da bo 
regija dosegla rekordne pri-
hodke (4,3 mrd EUR), od tega 
pa bodo prihodki na tujih tr-
gih (2.580 mio EUR) še ved-
no ključnega pomena, zrasla 
bo dodana vrednost (674 mio 
EUR), dodana vrednost na za-
poslenega pa se bo ustalila 
na ravni 55.900 EUR. Projek-

cija poslovanja kaže še, da bo 
EBITDA, ki jo ustvarijo druž-
be, prvič presegla raven 300 
mio EUR, neto dobiček pa bo 
prvič presegel raven 110 mio 
EUR. K omenjeni rasti bodo k 
napovedanim uspehom sledi-
le še investicije, za katere oce-
njujejo, da bodo letos znaša-
le najmanj 155 mio EUR. Sledi 
pa tudi rast plač, za katere oce-
njujejo, da bodo v povprečju 
višje za okvirno 50 EUR/me-
sec oz. povprečna bruto pla-
ča v letošnjem letu v družbah 
bo 1.860 EUR. Iz razgovorov z 
vodstvi podjetij, ki zaposlujejo 
več kot tri četrtine vseh zapo-
slenih v regiji, pa njihove pro-
jekcije potrjuje tudi napoved 
rasti števila zaposlenih, ki se 
bo konec leta ustalila na rav-
ni predlanske zaposlenosti oz. 
na ravni 12.050 zaposlenih, 
preračunano iz delovnih ur. 
»Napovedi so vzpodbudne in 
obetajoče, ali se bodo uresni-
čile, pa je odvisno od vseh nas, 
predvsem pa, kako v svojem 
poklicnem in zasebnem življe-
nju upoštevamo priporočila in 
navodila NIJZ,« pravi Gorišek. 

Ponovno zaprtje bi pomenilo 
izgubo najmanj 60 delovnih 
mest

Analitika GZS je pripravi-
la oceno učinka morebitne-

ga ponovnega zapiranja go-
spodarstva. Ponovno zaprtje 
bi prineslo izgubo 1.700 mio 
EUR prihodkov (v Posavju bi 
po ocenah izgubili 71,5 mio 
EUR prihodkov) in 400 milijo-
nov evrov dodane vrednosti (v 
Posavju 11 mio EUR), kar bi se 
izrazilo v zmanjšanju števila 
delovnih mest za kar 2.500 (v 
Posavju bi po ocenah izgubi-
li najmanj 60 delovnih mest). 
Ob ponovni zaustavitvi javne-
ga življenja v zadnjem četrtle-
tju ali konec letošnjega leta pa 
bi bilo na ravni države po oce-
ni Analitike GZS treba za stabi-
lizacijo gospodarstva in ukre-
pe v javnem sektorju nameniti 
dodatnih 800 mio EUR javno-
finančnih sredstev oz. 400 
EUR na prebivalca. Glavnina 
ekonomske škode pa bo nas-
tala že v sedaj najbolj prizade-
tih sektorjih, kot so gostinstvo 
in nastanitve, šport in rekre-
acija, kulturne in razvedril-
ne dejavnosti, osebne stori-
tve, kultura in izobraževanje, 
javni potniški promet (letal-
ski, železniški, avtobusni) in 
trgovina s trajnimi proizvodi, 
je navedel Gorišek in dodal, da 
je edina rešitev, da ne pride do 
ponovnega zaprtja, upošteva-
nje zdravstvene stroke »in po 
izkušnjah drugih držav sodeč 
je edini način za preprečeva-
nje obsežnih posledic prihaja-

jočega četrtega epidemičnega 
vala čim višja stopnja precep-
ljenosti prebivalstva, zato po-
zivamo vse, da se po svojih 
močeh pridružite promociji 
cepljenja med zaposlenimi in 
širše, z namenom, da se tiste, 
ki se še niso cepili, spodbudi, 
da se za cepljenje odločijo čim 
prej in v čim večjem številu«.

Junija 500 manj brezposelnih 
kot lani

Iz ZRSZ OS Sevnica so v spo-
ročilu za javnost predstavi-
li, da je bilo v aprilu 2021 na 
območju UE Brežice, Krško in 
Sevnica 23.886 delovno ak-
tivnih prebivalcev (po loka-
ciji delovnega mesta), kar je 
za 309 oseb oz. 1,3 % več kot 
aprila 2020 (vir: SURS). Ko-
nec junija 2021 je bilo regi-
striranih 3.062 brezposelnih 
oseb, kar je za 503 osebe oz. 
14,1 % manj kot junija 2020. V 
primerjavi s predhodnim me-
secem se je registrirana brez-
poselnost znižala za 144 oseb 
oz. 4,5 %. Stopnja registrira-
ne brezposelnosti je aprila le-
tos znašala 9,6 % in se je v pri-
merjavi z aprilom 2020 na tem 
območju znižala za 0,4 odsto-
tne točke. V obdobju od janu-
arja do junija 2021 so delo-
dajalci OS Sevnica sporočili 
2.424 prostih delovnih mest. 

Med temi je bilo največ pov-
praševanja po naslednjih pok-
licih: čistilci, strežniki in go-
spodinjski pomočniki ipd. v 
uradih, hotelih in drugih usta-
novah (157), natakarji (106), 
vozniki težkih tovornjakov 
in vlačilcev (86), upravljavci 
strojev za proizvodnjo gume-
nih izdelkov (75), zidarji ipd. 
(70), prodajalci (69), delavci 
za preprosta dela pri visokih 
gradnjah (63), strokovni so-
delavci za zdravstveno nego 
(63), kuharji (50), delavci za 
preprosta dela pri nizkih grad-
njah (49), delavci za preprosta 
dela v predelovalnih dejavno-
stih, d. n. (45), sadjarji, vino-
gradniki ipd. (42), mehaniki 
in serviserji kmetijskih, in-
dustrijskih in drugih strojev 
(41), izvajalci suhomontažne 
gradnje, štukaterji ipd. (38), 
orodjarji ipd. (38). V prvih le-
tošnjih šestih mesecih se je 
v evidenco brezposelnih na 
novo prijavilo 1.071 oseb, kar 
je za 689 oseb oz. 39,1 % manj 
kot v enakem obdobju lani. V 
istem obdobju je bilo iz evi-
dence brezposelnih odjavlje-
nih 1.588 oseb, kar je za 247 
oseb oz. 18,4 % več kot v ena-
kem obdobju lani, med njimi 
1.284 zaradi zaposlitve, kar 
je za 221 oseb oz. 20,8 % več 
kot lani.
 Rok Retelj

Darko Gorišek
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V naslednji  številki  
Posavskega obzornika, ki  bo 

izšla 19. avgusta, pripravljamo 
tematske strani "Znanje".

Vabljeni k sodelovanju in branju!
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V SOS pozvali k sistemskemu 
reševanju problematike

Že takoj po odkritju črnih od-
lagališč odpadnega blata so se 
v juniju takoj odzvali v Skup-
nosti občin Slovenije (v nada-
ljevanju SOS), v kateri so opo-
zorili, da so razmere z odpadki 
že tako kritične, konkretno 
razmere ravnanja in predela-
ve komunalnega blata pa da 
kličejo po takojšnjih, odločnih 
in učinkovitih ukrepih države, 
občin, odločevalcev, strokov-
ne in laične javnosti. Zato so 
na SOS vse pristojne na držav-
ni ravni pozvali k takojšnjemu 
začetku sistemskega reševanja 
problematike, ob upoštevanju 
najvišjih okoljskih standardov 
po vzoru okoliških držav, pri 
čemer so izrazili prepričanje, 
da so okoljska onesnaženja s 
komunalnim blatom v Hočah, 
Dramljah, Podčetrtku in Šen-
tjurju, še pred tem pa tudi v 
Sneberjah in Hrpelju-Kozi-
ni ne le simptom, ampak tudi 
posledica nereševanja težav, 
pa tudi kategoričnega odkla-
njanja rešitev v obliki gradnje 
objektov za termično obdelavo 
blata, ki so sprejemljive v vseh 
drugih državah. »Skrbi nas, da 
so razkritja okoljskega krimi-
nala v zadnjem obdobju le vrh 
ledene gore in da je resnično 
stanje še bistveno slabše, saj 
smo slabim praksam priča žal 
že veliko let, saj vse več držav 
zapira meje za naše odpadke, 
ustreznih rešitev znotraj dr-
žave pa še vedno nimamo,« so 
zapisali. 

Na Centru za ravnanje z 
odpadki Sp. St. Grad letno 
obdelajo 325 ton blata

Izvajalci gospodarske jav-
ne službe v posavskih obči-
nah zatrjujejo, da z odpadnim 
komunalnim blatom iz čistil-
nih naprav ravnajo odgovor-
no in v skladu s predpisi. Na 
Občini Krško so v sodelova-
nju s koncesionarjem – druž-
bo Kostak pojasnili, da je na 
območju občine v obratova-
nju več čistilnih naprav. Blato 
iz skupne čistilne naprave Vi-
pap obdelujejo v podjetju Vi-
pap s postopkom sušenja in 
sosežiga, medtem ko blato iz 
ostalih čistilnih naprav, ki so 
umeščene v Brestanici, Veli-
kem Podlogu, Rožnem, Do-
lenjem Leskovcu, na gradu   
Rajhenburg, Pijavškem in 
Podbočju, najprej dehidrirajo 
na komunalni čistilni napravi  
Brestanica. Okoli 325 ton de-
hidriranega blata na letni rav-
ni v skladu z okoljevarstvenim 
dovoljenjem s kompostira-
njem obdelajo na Centru za 
ravnanje z odpadki Spodnji 
Stari Grad. Proces komposti-
ranja, v katerem blatu doda-
jo druge organske strukturne 

Odgovorni zagotavljajo, da je 
»naše« blato ustrezno obdelano
POSAVJE – Nezakonito odloženo odpadno blato s ptujske čistilne naprave je ne le opozorilo na sistem-
sko nerešeno področje ravnanja z odpadnim blatom, temveč je tako v širši slovenski kot posavski javnosti 
sprožilo mnoga vprašanja okoli ustreznega ravnanja s komunalnim blatom po občinah. 

materiale, poteka v zaprtem 
kontroliranem območju. Za-
četna faza kompostiranja po-
teka pri temperaturah nad 
70 °C, zaradi česar se v bio-
loškem procesu uničijo tudi 
bakterije in spore. Pline, ki na-
stanejo pri postopku kompos-
tiranja, pred izpustom v okolje 

operejo, ohladijo in prečistijo 
na biofiltru. Postopek kompo-
stiranja traja približno tri me-
sece, med samim procesom pa 
spremljajo  temperaturo, vla-
go, zračnost in vrednosti ak-
tivnih substanc. Po zaključe-
nem postopku kompostiranja 
kompost analizirajo, na pod-
lagi analiz pa določijo njego-
vo nadaljnjo uporabo. Kot nag-
rado za ločevanje odpadkov že 
več let prikolico komposta, ki 

je primeren za urejanje vr-
tov in zelenic, tudi brezplač-
no ponudijo zainteresiranim 
gospodinjstvom občine Krško 
in Kostanjevica na Krki, na ob-
močju katerih izvajajo gospo-
darsko javno službo.

Iz Komunale Brežice so nam 
poslali informacije, da so izva-
jalec obvezne občinske gospo-
darske javne službe odvajanja 
komunalne odpadne vode in 
čiščenja komunalne odpadne 
vode na Centralni čistilni nap-
ravi Brežice, čistilni napravi 
Obrežje in čistilni napravi Glo-
boko. Pri navedeni dejavnosti 
nastaja biološko blato, ki je v 
skladu z izdelano oceno od-
padka klasificirano v številko 
19-08-05 blato iz čiščenja ko-
munalne odpadne vode. Bla-
to, ki ga na letni ravni nasta-

ne približno 350 ton (lani 370 
ton), oddajajo podjetju CeROD 
d.o.o., ki ima okoljevarstveno 
dovoljenje za predelavo bio-
loških blat. Pri predelavi na-
staja material Cerodit, ki ga 
uporablja v skladu z izdanim 
Slovenskim tehničnim soglas-
jem STS-10/0062 na odlaga-

lišču nenevarnih odpadkov 
za izgradnjo vmesnih vodo-
nepropustnih tesnilnih plasti 
in za tesnilno plast na sektor-
ju azbest.

Želijo si še nižjih količin 
nastalega blata

Polona Sirk iz Komunale Sev-
nica je povedala, da v podjetju 
zbrano blato na Centralni či-
stilni napravi Sevnica najprej 
dehidrirajo in kot takšnega 
oddajo najugodnejšemu prev-
zemniku, konkretno javnemu 
podjetju CeROD d.o.o., kate-
rega soustanoviteljica je tudi 
Občina Sevnica: »V preteklem 
letu 2020 smo zbrali skupaj 
487,6 tone blata, v prvem pol-
letju 2021 pa 171,9 tone. Ko-
ličine odpeljanega blata letos 
so v primerjavi s preteklim 
letom nižje, kar gre pripisati 

spomladi pričetemu izvajanju 
pilotnega testiranja pripravka 
za zniževanje stroškov obra-
tovanja Centralne čistilne na-
prave, predvsem v smislu ni-
žanja količin nastalega blata 
in maščob ter znižane porabe 
električne energije. Iz merlji-
vih podatkov in količin je raz-
vidno, da je projekt učinkovit. 
Zaradi visokih stroškov rav-
nanja z odpadnim blatom in 
pomanjkanja ponudnikov za 
prevzem blata si želimo, da bi 
bile količine nastalega blata še 

nižje.« Kot dodaja Sirkova, si v 
podjetju želijo, da bi se ravna-
nje z blatom uredilo celovito 
in sistemsko na ravni celotne 
države, saj je trenutno ureja-
nje tega področja in iskanje 
rešitev prepuščeno vsakemu 
komunalnemu podjetju po-
sebej, kar posledično ob po-
manjkanju prevzemnikov vodi 
v anomalije in primere, kate-
rim smo priča.

Iz MKČN Kunšperk lani 
odpeljali 24 ton mulja

Po besedah Jožefa Gretića, 
inženirja za varstvo okolja in 
komunalo pri OKP – javnem 
podjetju za komunalne stori-
tve Rogaška Slatina, odvečno 
blato iz Male komunalne čis-
tilne naprave Kunšperk v ob-
čini Bistrica ob Sotli odvažajo 
v laguno na Komunalno čis-
tilno napravo Rogaška Slati-
na, kjer se anaerobno stabili-
zira, nakar enkrat do dvakrat 
letno opravijo dehidracijo 
blata. Dehidrirano blato za-
tem odpeljejo v zbirni center 
Tuncovec, kjer ga del kompo-
stirajo za uporabo na nekme-
tijskih površinah kot kompost 
II. kategorije, ostalo pa prev-
zame prevzemnik, ki ima do-
voljenje za to vrsto odpadka 
po klasifikaciji 19-06-05, to je 
lužnice iz anaerobne obdelave 
živalskih in rastlinskih odpad-
kov. V letu 2020 so odpelja-
li 24 ton mulja, ki je vseboval 
1,7 % suhe snovi. Kot so nam 
na kratko sporočili iz Komu-
nale Radeče, komunalno blato, 
ki kot produkt nastaja na Čis-
tilni napravi Radeče, oddajajo 
pooblaščenemu prevzemniku 
KOTO d.o.o. Ljubljana, pri če-
mer do sedaj še niso imeli te-
žav. V letošnjem letu je na ra-

deški čistilni napravi nastalo 
in bilo oddanega med 45 in 50 
ton odpadnega blata. V kosta-
njeviški občini beležijo podat-
ke letne količine dehidrirane-
ga blata iz Komunalne čistilne 
naprave Kostanjevica na Krki, 
ki so jih pridobili od koncesi-
onarja Kostak d.d. Predlani je 
bilo zbranih 30 ton, v lanskem 
letu 80,3 tone, od januarja do 
danes pa 26,7 tone odpadne-
ga komunalnega blata. 

 Bojana Mavsar, Rok Retelj

Dehidracija komunalnega blata na čistilni napravi Brestanica 
(foto: Kostak)

Dehidrirano blato, ki gre v 
nadaljnjo obdelavo

KRŠKO – Valvasorjeva knjižnica Krško je v obdobju velikih spre-
memb in pridobitev, saj v starem mestnem jedru Krškega pospe-
šeno raste prizidek h knjižnici, v katerega naj bi se preselili v prvi 
polovici leta 2022, sledila bo še obnova kapucinskega samostana 
iz 17. stoletja, kjer knjižnica deluje zadnja desetletja. Novi pro-
stori in nova podoba zahtevajo tudi drugačno, osveženo grafično 
pojavnost knjižnice, saj se njen logotip v enaki in nespremenjeni 
podobi uporablja že četrt stoletja. Čeprav je znak knjižnice vizu-
alno dobro prepoznan in precej ustrezno implementiran v gra-
fično komunikacijo, zahteve današnjega časa kažejo, da trenutna 
grafična podoba ni zadostna za vse oblike sodobnega komunici-
ranja. S prenovo celostne grafične podobe si želijo svojo zgodbo 
in dejavnost prikazovati s kar najboljšim likovnim nagovorom. 
K sodelovanju vabijo avtorje, oblikovalce, ki bodo z unikatnim 
in nezamenljivim znakom znali povezati tradicijo in sodobnost 
z upoštevanjem temeljnega poslanstva knjižnice in knjige. Pre-
dloge pričakujejo do konca avgusta, o izboru bo odločala stro-
kovna komisija. Več o razpisu in prijavi lahko najdete na njihovi 
spletni strani.  P. P./vir: VK Krško 

Prenovili bodo grafično podobo

ZAVRATEC, SEVNICA, DOLNJE BREZOVO, LOG – Zaradi sanaci-
je in hladne reciklaže vozišča bo do 11. avgusta popolna zapora 
prometa na odseku regionalne ceste Zavratec–Rovišče (obvoz je 
urejen). V starem sevniškem mestnem jedru je do 15. avgusta po-
polna zapora javne prometne površine zaradi sanacije ploščadi 
pred Glasbeno šolo. Na Prešernovi ulici (v bližini sevniške enote 
vrtca Kekec in osnovne šole) bo zaradi rekonstrukcije kanaliza-
cije do konca avgusta popolna zapora lokalne ceste s pločnikom 
in kolesarsko stezo (na fotografiji). Zaradi preplastitve cestišča 
bo v naselju Dolnje Brezovo do konca meseca delna zapora oz. 
bo od 19. do 24. avgusta popolna cestna zapora. Direkcija Repu-
blike Slovenije za infrastrukturo je v tem tednu pričela na obmo-
čju naselja Log s postopki odmere zemljišč zaradi izgradnje pre-
mostitvenega objekta čez reko Savo in glavno železniško progo 
Zidani Most–Dobova.  S. R.

Projekti in zapore na Sevniškem

Okoli 325 ton dehidriranega blata na letni ravni v skladu z oko-
ljevarstvenim dovoljenjem s kompostiranjem obdelajo na Centru 
za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Proces kompostiranja, 
v katerem blatu dodajo druge organske strukturne materiale, 
poteka v zaprtem kontroliranem območju. Začetna faza kom-
postiranja poteka pri temperaturah nad 70 °C, zaradi česar se 
v biološkem procesu uničijo tudi bakterije in spore. Pline, ki na-
stanejo pri postopku kompostiranja, pred izpustom v okolje ope-
rejo, ohladijo in prečistijo na biofiltru. Postopek kompostiranja 
traja približno tri mesece, med samim procesom pa spremljajo  
temperaturo, vlago, zračnost in vrednosti aktivnih substanc. Po 
zaključenem postopku kompostiranja kompost analizirajo, na 
podlagi analiz določijo njegovo nadaljnjo uporabo.

POSAVJE – Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner 
LAS Posavje, je 26. julija s strani Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni ra-
zvoj, prejela obvestilo o potrditvi dveh novih projektov za ure-
sničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS 
Posavje 2014–2020: »Čebelarski mozaik« in »VARUJ O(KO)LJE«. 
Projekt »Čebelarski mozaik«, ki ga je prijavila Občina Krško s 
partnerji (Čebelarska zveza Krško, Društvo Pleteršnikova do-
mačija Pišece, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki, OŠ Jurija Dalmatina Krško in Kulturni dom 
Krško, enota Mestni muzej Krško), se nanaša na ureditev prve-
ga regijskega čebelarskega centra z urbanimi čebelnjaki v obmo-
čju kulturne dediščine, povezovanje čebelarskih društev, lokal-
nih pridelovalcev, potrošnikov in ponudnikov storitev s področja 
čebelarstva, izobraževalnih in kulturnih organizacij ... Projekt 
»VARUJ O(KO)LJE« je prijavilo Javno podjetje Komunala d.o.o. 
Sevnica s partnerji (Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Kos-
tak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Občina Sevnica, Jav-
no podjetje Komunala Radeče d.o.o. in Društvo Univerza za tret-
je življenjsko obdobje Sevnica). Gre za nadgradnjo projekta Olje 
nekoliko drugače in omogoča komunalnim podjetjem v Posavju 
zbiranje in predelavo večjih količin odpadnega olja ter s tem ne-
posredno razbremenitev okolja (manj odpadnega olja v naravi). 
 P. P./vir: RRA Posavje

Čebelarski mozaik in Varuj o(ko)lje
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25-LETNI 'DIVJAK' POŠKODOVAL DVA POLICISTA – Policisti 
PPP Novo mesto so 3. 8. okoli 5.20 med kontrolo prometa na 
avtocesti pri postajališču Starine zaradi nezanesljive vožnje 
ustavljali voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat, 
ki svetlobnih in zvočnih znakov ni upošteval, pač pa je s po-
spešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo ter vijugal po vozišču. 
Ko sta ga na Andrijaničevi cesti poskušala ustaviti policista PP 
Novo mesto, je z veliko hitrostjo pripeljal iz nasprotne smeri, 
trčil v robnik ob cesti in izgubil oblast nad vozilom. Avtomo-
bil je bočno drsel, čelno trčil v službeni avtomobil policije, po-
tem pa ga je odbilo v policista, ki sta bila ob vozilu. Poškodo-
vanima policistoma so kolegi in občan, ki je bil v bližini, nudili 
prvo pomoč in reševali policista, ki je bil ukleščen pod vozi-
lom. Po prvih podatkih iz bolnišnice je eden izmed policistov 
utrpel hude telesne poškodbe, drugi je lažje poškodovan, med-
tem ko povzročitelj in dva potnika v njegovem vozilu v nesreči 
nista bila poškodovana. Kot se je izkazalo, je šlo za 25-letnega 
voznika z območja Krškega, ki nima veljavnega vozniškega do-
voljenja in so ga policisti že 33-krat obravnavali zaradi cestno-
prometnih kršitev, od tega sedemkrat zaradi vožnje pod vpli-
vom alkohola. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so zanj 
odredili strokovni pregled, mu odvzeli prostost in ga pridrža-
li, zoper njega pa uvedli predkazenski postopek zaradi sumov 
kaznivega dejanja, ker je s svojo vožnjo pred tem ogrožal tudi 
druge udeležence v prometu.

NA AVTOCESTI UMRL PAKISTANEC – Na zadnji julijski dan 
nekaj pred 1. uro po polnoči so policisti PP Brežice na območju 
Čateža ob Savi ustavljali voznika osebnega avtomobila BMW 
italijanskih registrskih oznak, ki znakov policistov ni upošte-
val in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Zapeljal je 
na avtocesto v smeri proti Ljubljani, potem pa na odseku, kjer 
potekajo vzdrževalna dela, zaradi neprilagojene hitrosti izgu-
bil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. 36-letni vo-
znik, državljan Pakistana, je zaradi hudih poškodb umrl na 
kraju nesreče. 28-letni državljan Pakistana, ki je sedel na zad-
njem sedežu, je bil huje poškodovan, 20-letni državljan Paki-
stana, ki je sedel na prednjem  sedežu, je utrpel lažje poškod-
be, oba so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti 
vse okoliščine še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznani-
li pristojno tožilstvo.
 Zbral: P. P.

Silva Goltes, Senovo: Zame so junaki vsi, ki pri-
dejo na OI, seveda pa sem še posebej vesela za 
naše športnike. Rogliču zato od vsega srca pri-
voščim osvojeno zlato medaljo. Upam, da bo do 
konca še nekaj medalj za Slovenijo. V teh čudnih 
časih je spremljanje OI balzam za naše duše. Žal 
mi je vseh, da morajo tekmovati pred praznimi 

tribunami, a njihovih dosežkov to nič ne zmanjšuje.

Helena Bratanič, Bukošek: Iger sicer ne 
spremljam veliko, a vseeno vem za vse uspehe 
naših športnikov. Najraje gledam atletiko, nav-
dušil me je metalec diska Čeh. Prepričana sem, 
da bodo do konca iger osvojili še nekaj medalj. 
Da se OI odvijajo pred tako rekoč praznimi tri-
bunami, mi sploh ni všeč. Upam, da se bodo nas-

lednje leta 2024 spet odvijale v povsem normalnih okoliščinah.

Žan Bračun, Krško: Na OI imamo močno za-
sedbo, tako da pričakujem veliko medalj. Bom 
optimističen in jih napovedal devet ali celo de-
set! Velike upe polagam na košarkarje, ki lah-
ko spet spišejo čudovito zgodbo. Je pa škoda, 
da igre potekajo brez gledalcev, ki bi zagotovo 
dali dodaten čar ter energijo in zagon športni-

kom. Po drugi strani pa smo lahko veseli, da igre sploh potekajo.

Brane Zorec, Radeče: Olimpijske igre sprem-
ljam, kolikor mi dopušča čas. Seveda upam, da 
bodo naši športniki osvojili čim več medalj. Pan-
demija je terjala svoj davek, prizorišča so pove-
čini brez gledalcev in verjetno do takih ukrepov 
ne bi prišlo, če bi po svetu s cepljenjem pravo-
časno zatrli covid, kot je bil s cepljenjem zatrt 

izbruh črnih koz v prav tako olimpijskem letu 1972.

Vse v znamenju OI
Pozornost svetovne športne javnosti je te dni usmerjena 
v Tokio, kjer potekajo 32. olimpijske igre moderne dobe, 
na katerih odlično nastopajo tudi slovenski športniki. Kdo 
vas je doslej najbolj navdušil, koliko medalj napovedujete 
in kaj menite o tem, da igre potekajo v času pandemije?

anketa

Greva najprej k povsem ak-
tualni temi. Verjamem, da OI 
podrobno spremljate in na-
vijate za naše športnike. Še 
s posebnim zanimanjem pa 
verjetno spremljate rokome-
tni turnir, kajne? Škoda edi-
no, da ni tokrat zraven tudi 
slovenskih rokometašev …
Moram priznati, da rokome-
ta ne spremljam kaj bolj po-
drobno od ostalih športov. Se-
veda si pogledam tudi kakšno 
zanimivo rokometno tekmo, 
a ker Slovenije ni zraven, ni 
takšnega naboja. Največ seve-
da spremljam športe, v katerih 
nastopajo naši športniki. Naj-
bolj so me navdušili vsi dobi-
tniki medalj pa tudi košarkar-
ji, ki igrajo res izjemno. Treba 
je priznati, da je vsaka uvrsti-
tev na veliko tekmovanje, naj 
bodo to olimpijske igre, sve-
tovna ali evropska prvenstva, 
res neverjeten uspeh, že sam 
preboj v naslednji krog pa 
samo še pikica na i, kaj šele da 
je nekdo na koncu celo v igri 
za medaljo.

Če se ozrete več kot 20 let 
nazaj, kako dobro se še spo-
minjate OI v Sydneyju, kate-
rih del ste bili tudi vi? 
Leto 2000 je bilo sanjsko leto 
turnirjev, priprav in potovanj. 
Športniki, ki sem jih prej vi-
del le preko TV-sprejemnikov, 
so bili tu zraven nas. Spomini 
so še živi, tako na tekme kot 
vzdušje na njih, pa tudi vzduš-
je v slovenski reprezentanci je 
bilo zelo dobro. Kako tudi ne 
bi bilo, ko pa smo se po zgodo-
vinski zmagi nad Hrvati sploh 
prvič uvrstili na OI. Spomnim 
se bivanja v olimpijski vasi, ki 
je bila nekaj posebnega. Razen 
ameriške košarkarske repre-
zentance, ’dream teama’, ki je 
spala v hotelu, smo bili vsi os-
tali športniki v družinskih hi-
šah. V eni nas je bilo 16, spali 
smo po dva ali trije v sobah. Jaz 
sem bil skupaj s fizioterapev-
tom in maserjem, in to v naj-
večji sobi, že samo zaradi vse 
opreme, ki smo jo imeli s sabo. 
Na voljo so bile samo telefon-
ske celice, telefonirali smo lah-
ko le na kartico. Sreča je bila 
ta, da smo imeli pralnico v ne-
posredni bližini. Avtobusi so 
iz naselja vozili vsake pol ure, 
tako da si moral stalno gledati 
na uro in imeti toliko prej zaj-
trk in kosilo, da si lahko prišel 
pravočasno na trening oz. tek-
mo, kajti hitro se je lahko zgo-
dilo, da si obtičal v prometu. 
Na treninge smo se vozili tudi 
po več kot eno uro, medtem ko 
je bilo do dvorane, kjer so bile 
tekme, dvajset minut. Bilo je 
zelo natempirano, veliko časa 
smo preživeli v avtobusu. Lah-
ko omenim, da nisem bil edini 
Posavec v Sydneyju, saj je bil 
v ekipi še Uroš Šerbec, z nami 
je bil tudi David Imperl, a ni 
bil del ekipe. Rokometaše so 

spremljale žene in dekleta, a 
so seveda bivale drugje, tako 
da niso imeli toliko stika z nji-
mi. Rezultatsko se nam sicer 
ni tako izšlo, čeprav smo ime-
li ekipo za višja mesta. Kljub 
temu smo turnir končali na so-
lidnem osmem mestu.

Za kaj ste bili pravzaprav 
zadolženi kot tehnični vod-
ja rokometne ekipe?
Najprej moram sploh pojasni-
ti, kako sem postal del repre-
zentance. Leta 1996 me je Sta-
ne Ostrelič, takratni direktor 
slovenskih rokometnih repre-
zentanc, povabil k prevzemu 
tehnične funkcije v reprezen-
tanci. Povabilo sem sprejel in 
bil v tej funkciji vse do leta 
2010, ko sem se odločil, da 
zaključim to poglavje, ki mi je 
prineslo predvsem veliko le-
pih in nepozabnih trenutkov, 
od 'sladke' zmage nad Hrva-
ško sredi Zagreba na začetku 
leta 2000, kar nam je prines-
lo tako želeno prvo uvrstitev 
na OI, domačega EP, na kate-
rem smo osvojili drugo mesto, 
do številnih drugih pomemb-
nih tekem. Ko prideš na vsako 
tekmovanje, imaš najprej teh-
nični sestanek, na katerem do-
biš razpored tekem in trenin-
gov. Tehnični delegat ti razloži 
novosti, npr. čemu bodo sod-
niki najbolj posvečali pozor-
nost. Predložiš seznam igral-
cev za tekmo in se dogovoriš, 
v katerih dresih bosta igrali 
ekipi. Preverjali so tudi iden-
titeto igralcev, tako da je bilo 
treba imeti na vsaki tekmi s 
sabo potne liste in akreditaci-
je. Najbolj srečen sem bil, ko 
se je tekma začela, saj je to po-
menilo, da sem svoje opravil. 
Med tekmo bi bil lahko ali na 
tribuni ali na klopi, ampak je 
padla odločitev, da bo spodaj 
ob igrišču takratni sekretar 

Leopold Kalin, tako da sem bil 
potem jaz kot gledalec na tri-
buni. Po tekmi ni bilo več kaj 
posebnega za narediti z moje 
strani. Imel sem čez slačilnice, 
tako da sem potem zbral vse 
drese in jih nesel v pralnico.

Živite z rokometom. Zakaj 
vam je ta ekipni šport tako 
pri srcu?
Težko rečem, zakaj. Dejstvo je, 
da sem imel v Dobovi v mojih 
mladih letih na izbiro samo 
rokomet ali nogomet in od-
ločil sem se za prvega. Z njim 
sem se začel ukvarjati v os-
mem razredu in takoj postal 
igralec dobovske članske eki-
pe, saj drugih selekcij takrat 
še ni bilo. Igral sem na pozi-
ciji levega krila. Takrat, na za-
četku sedemdesetih let, se je 
igrala še posavska liga z Do-
bovo, Leskovcem, Artičami, 
Cerkljami, Brestanico … Leta 
1975 sem končal svojo igral-
sko kariero, vmes igral tudi 
nogomet, v rokomet pa sem se 
vrnil na začetku devetdesetih, 
ko sem postal tehnični vodja 
dobovskega kluba in takrat se 
je tudi začelo zlato obdobje ro-
kometa v Dobovi.

Kako gledate na razvoj ro-
kometa v Dobovi? Bili so 
vzponi in padci … Kaj pa da-
našnja slika? Je kakšna per-
spektiva, da bi se tudi do-
bovski rokometaši vmešali 
kdaj v boj za sam vrh sloven-
skega rokometa? Kaj pa da 
bi kdaj kak Dobovčan potr-
kal na vrata reprezentance?
Res je, tako kot pravite, v sko-
raj 60-letni zgodovini kluba – 
okrogel jubilej bomo prazno-
vali naslednje leto – so bili 
tako vzponi kot tudi padci. 
Devetdeseta leta so prinesla 
najuspešnejše obdobje v zgo-

dovini dobovskega rokometa, 
takrat se je klub imenoval še 
RK AFP Dobova. Leta 1996 so 
na EP v Španiji za Slovenijo ig-
rali kar štirje člani dobovske-
ga kluba: Boris Denič, Rajko 
Begović, Bruno Glaser in Ne-
nad Stojaković. Reprezentan-
ti Slovenije in igralci Dobove 
so bili tudi Gorazd Škof, To-
maž Ocvirk, Dušan Urbanč, 
Ivan Simonović, Tone Medved, 
Klemen Cehte in Sašo Barišič, 
tik pred tem, da bi zaigral za 
ta klub, je bil tudi Renato Vu-
grinec, a se je nato odvilo dru-
gače. Nato so sledila leta, ko 
je šlo bolj kot ne za preživet-
je, no, v zadnjih letih je stanje 
v klubu stabilno, kar se kaže 
tudi s spodobnimi uvrstit-
vami v 1. slovenski rokome-
tni ligi. Kljub temu sam ne vi-
dim prave perspektive za boj 
za sam vrh slovenskega roko-
meta, sicer se lahko občasno 
zgodi tudi kakšno preseneče-
nje, a največ je seveda odvisno 
od denarja. Celje, Gorenje, Tri-
mo so klubi, ki imajo največ-
je proračune in si posledič-
no lahko privoščijo vlaganje v 
kvaliteten igralski kader, zato 
je že skoraj samoumevno, da 
se bodo tudi borili za državni 
naslov. Pa še takim klubom se 
lahko kaj zalomi. Interes za ro-
komet v Dobovi je še, z leti je 
sicer upadel, predvsem je od-
visno od generacij, ene kažejo 
večje zanimanje, druge manj-
še. Zadnja leta se kljub temu 
kar veliko dela na podmladku 
kluba, tako da je prihodnost 
vsekakor zagotovljena. V mlaj-
ših selekcijah se že najde kje 
kak naš igralec, za člansko re-
prezentanco pa je treba v tako 
majhnih klubih imeti igralca, 
ki res izstopa. 

Kaj pa stanje rokometa v Po-
savju? Enkrat je že bilo ne-
kaj govora in idej, da bi se 
lahko klubi v Dobovi, Breži-
cah, Krškem, Sevnici in Ra-
dečah združili v eno močno 
ekipo Posavja, ki bi lahko 
konkurirala tudi Celju, Go-
renju, Trebnjemu … Bi pod-
prli tak predlog?
Bilo bi logično, vedno pa je 
zraven tudi ampak … Če bi 
vsak klub pristopil k temu 
brez fige v žepu, bi bilo mar-
sikaj možno. Bile so že ideje o 
nekem združevanju posavskih 
klubov, a na nas so kar malo 
pozabili. Po drugi strani pa bi 
samo en klub v Posavju po-
menil nevarnost propada ak-
tualnih klubov, kar pa tudi ni 
v redu. Potem je že bolje, da je 
tako, kot je zdaj, in se vsak vi-
kend igra rokomet v več posa-
vskih krajih. Ne nazadnje smo 
neke vrste prava rokometna 
oaza, saj na tako majhnem 
prostoru igra toliko različnih 
klubov, kar je po svoje nekaj 
posebnega.
 Rok Retelj

Boris Stajnko, vodja članske ekipe MRD Dobova in udeleženec OI v Sydneyju 2000:

Posavje je prava rokometna oaza
DOBOVA – Olimpijske igre v Tokiu so v polnem razmahu, športni navdušenci bodo v napetih bojih uživa-
li še do nedelje, ko bo padel zastor nad 32. igrami moderne dobe. V iskanju dobrega sogovornika, nekoga, 
ki je morda OI doživel tudi od blizu, smo prišli do prvega in doslej edinega olimpijca iz Dobove – 67-letne-
ga Borisa Stajnka, ki je bil leta 2000 na OI v Sydneyju tehnični vodja rokometne reprezentance, ki je takrat 
doživela svoj krst pod petimi olimpijskimi krogi.

Boris Stajnko
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»Danes (26. 7., op. p.) je tudi 
prvi dan, ko uvajamo protokol 
PCT. Protokol 'prebolel, cep-
ljen, testiran' je protokol, ki 
daje možnost ohranjanja od-
prte družbe, omejevanja šir-
jenja bolezni in s tem življe-
nja na način, ki smo ga živeli 
pred epidemijo. Seveda si želi-
mo, da bi v tem zaporedju črk 
PCT bil C vedno večji, P in T pa 
vedno manjša,« je ob svojem 
obisku dejal minister Janez 
Poklukar. Med drugim je še 
povedal, da nameravajo po ob-
močjih odpreti cepilne centre, 
ki bodo dostopni med 8. in 22. 
uro, s 23. avgustom načrtovano 
uvedbo plačljivega testiranja je 
pokomentiral z besedami, da je 
strošek testov do sedaj znašal 
120 mio evrov, nabava cepiva 
pa 32 mio evrov, na vprašanje o 
vzrokih za časovno skrajšanje 
veljavnosti testov pa odgovo-
ril, da je bila dosedanja veljav-
nost testov arbitrarna odloči-
tev, medtem ko gre tokrat za 
uveljavitev odločitve stroke, ki 
že ves čas zagovarja stališče, da 
veljavnost PCR-testa glede na 
njegovo občutljivost znaša 72 
ur, hitrega antigenskega testa 
pa 48 ur.

Najvišjo stopnjo precepljenosti 
dosegajo v občini Radeče, kjer 
je bilo na dan 2. 8. od 4.164 

Po precepljenosti smo na repu
RADEČE – Minister za zdravje Janez Poklukar je 26. julija obiskal Radeče, kjer se je v tamkajšnjem zdrav-
stvenem domu sestal z direktorji zdravstvenih domov Radeče, Brežice in Sevnica ter predstavnico celjske 
območne enote NIJZ. Namen sestanka je bil poziv k višji precepljenosti prebivalstva v regiji.

prebivalcev z enim odmer-
kom cepljenih 2.099 (50,4 %) 
oseb, z vsemi odmerki pa 1.848 
(44,4 %); v občini Sevnica od 
skupno 17.639 prebivalcev z 
enim odmerkom 7.430 oseb 
(42,1 %), z vsemi odmerki 
6.212 oseb (35,2 %); v občini 
Krško od skupno 25.904 obča-
nov z enim odmerkom 10.496 
oseb (40,5 %), z vsemi odmer-
ki 8.865 oseb (34,2 %); v obči-
ni Brežice od 24.419 prebival-
cev z enim odmerkom 10.135 
oseb (41,5 %), z vsemi odmer-
ki 8.599 (35,2 %); v občini Bi-
strica ob Sotli od 1.356 pre-
bivalcev z enim odmerkom 
500 (36,9 %), z vsemi odmer-

ki 423 oseb (31,2 %), medtem 
ko je bilo v občini Kostanjevi-
ca na Krki od 2.446 prebival-
cev z enim odmerkom cep-
ljenih 1.069 oseb (43,7 %), z 
vsemi odmerki pa 861 oseb 
(35,2 %). Na omenjeni dan je 
bilo tako v Posavju od 75.928 
oseb z enim odmerkom cep-
ljenih 31.729 (35,2 %), z vse-
mi odmerki pa 26.808, tako da 
je s 35,3-odstotno preceplje-

nostjo prebivalstva regija na 
zadnjem mestu med 12 sta-
tističnimi slovenskimi regija-
mi, malenkost za Podravsko in 
Obalno-kraško regijo.

Direktorji zdravstvenih domov 
so ob obisku ministra postregli 
tudi s podatki o precepljenosti 
zaposlenih v zdravstvenih do-
movih po posavskih občinah. 
Po besedah direktorja ZD Ra-
deče Francija Čeča je v usta-
novi 25 zaposlenih, povprečje 
precepljenosti pa znaša 73 %. 
V splošni medicini se je cepilo 
93 % zaposlenih, nižjo precep-
ljenost pa dosegajo v zobozdra-
vstvu. Dražen Levojević, di-
rektor ZD Brežice, je povedal, 
da precepljenost med skupno 
147 zaposlenimi znaša 75 %, 
od tega je večina zdravnikov in 
administrativnega osebja pre-
seglo 90-odstotno preceplje-
nost, nižjo stopnjo pa beležijo 
v zdravstveni negi. V ZD Sevni-
ca, kot je povedala direktorica 
ustanove Vladimira Tomšič, 
se je do 25. 7. cepilo 88 % od 
skupno 155 zaposlenih, iz ZD 
Krško, katerega predstavnik 
se sicer ni udeležil sestanka z 
ministrom, pa so nam sporo-
čili, da se je proti covidu-19 v 
172-članskem kolektivu do se-
daj cepilo 53,5 % zaposlenih.
 Bojana Mavsar

S srečanja direktorjev zdravstvenih domov z ministrom 
Janezom Poklukarjem: (z desne) Franci Čeč, Vladimira Tomšič, 
Janez Poklukar, Dražen Levojević in Ines Kebler z NIJZ Celje

Kar nekaj sprememb je tudi v 
posavskih župnijah. Poglejmo 
najprej v celjsko škofijo, kjer je 
Gregor Majcen razrešen služ-
be župnijskega upravitelja žup-
nije Pišece in imenovan za žup-
nijskega kaplana v isti žup niji. 
Po odloku je tudi župnijski ka-
plan v župniji Brestanica. Po 
novem stanuje v župnišču v 
Brestanici. Jože Špes, župnik 
v Brestanici, je imenovan za 
župnika soupravitelja župni-
je Pišece pa tudi za mentorja 
župnijskemu kaplanu Gregor-
ju Majcnu. Mitja Markovič je 
razrešen službe župnijskega 
upravitelja župnije Videm – Kr-
ško in župnijskega soupravite-
lja župnije Zdole ter imenovan 
za župnika župnije Šentjur pri 
Celju. Markoviča je nadomestil 
Janez Turinek, ki je razrešen 
službe župnijskega upravitelja 
župnije Senovo in župnijskega 
soupravitelja župnije Kopriv-
nica ter imenovan za župnika 
videmske župnije in soupra-
vitelja župnije Zdole. Names-
to Turinka je prišel Ivan Šelih, 
ki je razrešen službe župnijske-
ga upravitelja župnije Šmartno 
ob Dreti in župnijskega soupra-
vitelja župnije Bočna ter ime-
novan za župnika župnije Se-
novo in župnika soupravitelja 
župnije Koprivnica. Iz ljubljan-

V župnijah so že pozdravili nove dušne pastirje
POSAVJE – S 1. avgustom se vsako leto v Katoliški cerkvi na Slovenskem zgodijo selitve in premestitve duhovnikov, kar pomeni da marsikatera župnija dobi nove-
ga župnika. Tudi v tem letu ni bilo nič drugače, saj je marsikateri dušni pastir prejel klic s škofije, ki ga je seznanila s škofovo odločitvijo. Po 16 letih je iz župnije 
Videm – Krško odšel med ljudmi priljubljeni Mitja Markovič.

ske nadškofije so misijonarju 
Stanislavu Kerinu podaljšali 
dovoljenje za delovanje v mi-
sijonu na Madagaskarju. V no-
vomeški škofiji je sprememba 
v župniji Raka, kjer se je do-
sedanji župnik Franc Levičar 
odpovedal župniji ter bil ime-
novan za duhovnega pomoč-
nika v domači župniji in v žu-
pniji Studenec. Novi župnik na 
Raki je Boštjan Gorišek, ki je 
bil prej kaplan v župniji Črno-
melj, in bo tudi soupravitelj žu-
pnije Studenec. Letošnji kosta-
njeviški novomašnik Jakob 
Piletič je bil imenovan za ka-
plana v župniji Metlika.

Markovič: Bilo je tudi nekaj 
solza

Poseben pečat je od leta 2005 
v videmski župniji pustil Mi-
tja Markovič, ki smo ga prosi-
li za nekaj misli ob slovesu ne 
samo iz župnije, ampak tudi iz 
Posavja. Iskreno je dejal, da mu 
je bilo težko oditi, a hkrati od-
haja miren. »Težko mi je, ker 
v Krškem ni bilo le moje de-
lovno mesto, ampak tudi moj 
dom, vse moje življenje. Veli-
ko skupnega dela, ob tem veli-
ko medsebojnega oblikovanja, 
rasti v vseh pogledih, ogrom-
no ustvarjalnosti, skupnih poti, 

sanj, srečevanj. Sprememba, ki 
se po vsem tem dogaja, je za 
človekova čustva velika. Ra-
zum na drugi strani pripove-
duje, da je tako prav. Spremem-
be so zahtevne, a so dobre. So 
nova priložnost, so prevetri-
tev za skupnost in izziv za nove 
premisleke, na novo oblikova-
ne prioritete ter iskanje no-
vih pristopov in načinov dela. 
Ko spregovorita skupaj srce 
in razum, pa vse postane lepa 
zgodba hvaležnosti, ki jo je de-
nimo izpisala tudi naša zadnja 
skup na nedelja, ko smo pri ču-
dovitem bogoslužju pod šoto-
rom na našem travniku skupaj 
pogledali na prehojeno pot in 

se drug drugemu iskreno zah-
valili. Bilo je tudi nekaj solza, a 
bilo je praznično. Tako, naše; in 
resnično, kot je resnično živ-
ljenje,« se je Markovič ozrl na 
zadnje dneve na Vidmu. Nada-
ljeval je, da je marsikaj zazna-
movalo ta skupni čas s farani, 
za kar so hvaležni in na kar so 
lahko tudi ponosni. »Posebej 
izpostavljam razvejano anima-
torsko delo v župniji; skavtski 
steg, ki je tudi zaživel pred 16 
leti ter odlično vrši svoje pos-
lanstvo med otroki in mladimi; 
naše šmarnice so razlog za ve-
selje in navdušenje; izpostavil 
bi tudi načrtno delo, ki smo se 
ga skupaj učili, in ne nazadnje 

angažiran vstop v spletno oko-
lje, kamor nas je usmerilo ob-
dobje pandemije. V začetku na-
šega skupnega obdobja (in tudi 
na koncu) smo pogledali tudi v 
našo zgodovino in se posveti-
li koreninam. Najprej ob praz-
novanju jubileja 850-letnice 
naše pražupnije, tudi z mono-
grafijo, ki je ob tem nastala, in 
na koncu z obhajanjem Ripšlo-
vega jubilejnega leta, od kate-
rega tudi ostajajo nekateri dra-
goceni sledovi, kot so njegovo 
doprsje, brošura, razstava, spo-
minske jablane ... In nekaj na-
šega ponosa, da pripadamo 
tako starodavni in imenitni tra-
diciji,« je izpostavil novi župnik 
v Šentjurju pri Celju. 

Markoviča ob pogledu na mes-
to ob Savi in tukajšnje okolje 

navdaja tudi iskreno veselje. 
»Ko sem prišel v Krško, sem bil 
prepričan, da prihajam v čudo-
vito okolje in med imenitne lju-
di. Kmalu sem se prepričal, da 
so bila moja pričakovanja še 
kako na mestu. In tudi ko bom 
živel drugje ter pripovedoval o 
Krškem in Krčanih, bom pripo-
vedoval o lepem okolju in sijaj-
nih ljudeh; pripovedoval bom 
o tem, kako znajo tu drug dru-
gega vzpodbuditi, skupaj pog-
ledati proti skupnim ciljem in 
kjer se različne sfere družbe-
nega življenja trudijo vsak na 
svojem področju narediti kar 
se da veliko dobrega za skup-
nost. Z iskrenim in vzajemnim 
medsebojnim spoštovanjem,« 
je še sklenil. 

 Rok Retelj

Na poslovilni maši na Vidmu se je od Mitje Markoviča poslovilo 
zelo veliko število ljudi (foto: Luka Rudman).

Potem ko je število okuženih 
v Posavju 19. julija naraslo že 
na 79, je začelo rahlo padati 
in se v zadnjih dneh ustalilo 
pri okoli 55.

RAKA – V teh dneh bo praznično v krajevni skupnosti Raka. No-
coj ob 18. uri bo v atriju tamkajšnjega gradu osrednja prireditev 
ob krajevnem prazniku s podelitvijo priznanj in predstavitvijo 
društev, jutri zjutraj se bodo odpravili na pohod po priljublje-
nih raških gričih, zvečer pa na 16. cvičkovem večeru predstavi-
li prevod in objavo Gorskih bukev v sodobnem slovenskem je-
ziku. Čez vikend sledijo še gasilske igre brez meja na Smedniku, 
nogometna tekma med Račani, ločkarji, hribci in Ardrjani na Je-
leniku in farno žegnanje, v torek pa še sklep celodnevnega čaš-
čenja v tamkajšnji župnijski cerkvi.  P. P.

Praznični raški dnevi

BREŽICE – V Mladinskem centru Brežice so v sklopu pro-
jekta MI! – mladinski inkubator izvedli delavnice na temo 
Strategije mladih na področju mladinske politike v Posavski 
regiji. Prva dva julijska dneva so se srečali še v živo v MC Bre-
žice, kjer so pri aktivnostih sodelovali tudi mladi iz Posavja.

Kot je povedala Nastja Volovec iz ZPTM Brežice, ki dela na ome-
njenem projektu, so delavnice najprej potekale preko spleta, kjer 
so se v okviru treh srečanj sestali s predstavniki MC Krško, Zavo-
da RS za zaposlovanje (Območna služba Sevnica), ZPTM Breži-
ce, Knjižnice Brežice, Kluba Metulj Bistrica ob Sotli, Društva po-
deželske mladine Brežice, Kluba posavskih študentov, Društva 
študentov Brežice, RRA Posavje, KŠTM Sevnica, Občine Brežice 
in Radiokluba Sevnica. Prvi dan delavnic v živo so podali predlo-
ge za bolj kvalitetno ter prijazno življenje v naši regiji za mlaj-
šo populacijo. Naslednji dan pa so se zbrali mladi in predstavni-
ki organizacij ter priporočene ukrepe pokomentirali in seznam 
še dopolnili. Delavnice je vodila Maja Drobne, ki ima že ogrom-
no izkušenj s področja mladinskega dela in s pripravo strategi-
je. Kot je dejala, so bila mnenja mladih o strategiji Posavske re-
gije predvsem v potrebi po povezovanju in spodbujanju mladih 
za bolj proaktivno sodelovanje na vseh področjih. Mladi si želi-
jo spoznati karierne možnosti na kariernih sejmih in svoje pri-
ložnosti vidijo tudi v Kariernem centru Posavja, ki bi združeval 
tako zaposlovalce kot mlade ter združeval načrtovanje potreb 
po novih delovnih mestih v regiji. Želijo si več neformalnega iz-
obraževanja in mehkih veščin, ki jih potrebujejo za bolj uspešen 
nastop na trgu dela, pa tudi dostopnih športnih površin in mož-
nosti za mobilnost po urejenih kolesarskih poteh. 
 R. R., vir: ZPTM Brežice

Mladi predstavili svoje ideje

Sodelujoči mladi na delavnicah
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60-minutni celovečerni igra-
ni narečni film Tak ti je tu 
blu f košjo je četrti v nizu ka-
pelskih etnoloških filmov ter 
je rekonstrukcija življenja na 
kmetih in kmečkih opravil ok-
rog leta 1960, s poudarkom na 
košnji in načinu spravila sena 
ter medsosedskih odnosih. Nit 

filma je ljubezen med deklo in 
hlapcem. Posneli so ga člani 
KD Kapele, Sekcije za ohrani-
tev dediščine, v maju in juni-
ju 2019 v Kapelah, na doma-
čiji Milene Deržič v zaselku 
Ravne na Podvinjah in v roj-
stni hiši Jožeta Štraserja v 
Kapelah. V kapelskem filmu 
se srečujejo z edinstveno za-
mislijo, da bi stare šege in na-
čin življenja oživili in ohranili 
v obliki dokumentarno-igra-
nih filmov. Pri tem podvigu se 
srečujejo z zelo zahtevno obli-
ko rekonstrukcije, ki vsebuje, 

Na filmsko platno so spravili še košnjo
BREŽICE, KAPELE – 10. julija je na grajskem dvorišču v Brežicah Sekcija za ohranitev dediščine pri KD Kapele poskrbela za premierno predvajanje etnološkega 
filma Tak ti je tu blu f košjo. Nekaj dni prej so v zvezi s tem v avli UE Brežice odprli tudi razstavo.

razen osnovne veščine filmske 
realizacije, tudi rekonstrukci-
jo oblačil, opreme, delovnih 
načinov, narečja, glasbe in pe-
tja, kar je v okviru produkcije 
tega filma povzročilo množič-
no ustvarjanje velikega števi-
la Kapelcev, ki mu verjetno ni 
para v Sloveniji. Povezovalec 

večera Marko Blaževič je de-
jal, da jim je njihova želja, da 
bi čim bolj pristno rekonstrui-
rali duh tedanjega časa, vključ-
no z objekti, oblačili, opremo, 
prehrano, govorico, vzela ve-
liko prostovoljnih ur priprav, 
raziskovanja, priprave bese-
dil in vsega potrebnega, sku-
paj kar okoli 4000 ur. Omenil 
je še, da so leta 2019 posneli 
tudi spravilo pšenice, kar bodo 
prikazali v naslednjih mesecih, 
če bodo razmere to dopuščale.

Kapelski amaterski igral-

ci film predstavijo od začet-
ka do konca izključno v doma-
čem narečju, v pristni kapelski 
govorici, ki je del kozjansko-bi-
zeljskega narečja in štajerske 
narečne skupine. Pri snema-
nju filma so pomembno vlo-
go odigrali kapelski otroci, ki 
so z igranjem v filmu podoživ-

ljali otroštvo svojih dedkov in 
babic, otroštvo brez računal-
nikov, pametnih telefonov in 
druge sodobne tehnike. V fil-
mu igrajo: Boris Urek, Milena 
Deržič, Slavica Urek, Marko 
Blaževič, Vesna Stergar, Mi-
haela Blaževič, Ivan Hotko, 
Marjan Hotko, Silvo Hotko, 
Vlado Hotko, Jure Juratovac, 
Vlasta Kerin, Miran Kopinč, 
Roman Krošelj, Vlado Lesko-
var, Ivan (Ivica) Požar, Ivan 
Požar – Beblev, Jožica Požar, 
Vesna Požar, Ivan Radano-
vič, Vlado Slovenc, Jože Štra-

ser, Ana Urek, Zvone Urek, 
Melany Cvetko, Aljaž Hot-
ko, Ažbe Hotko, Neža Hot-
ko, Loti Krošelj, Žan Krošelj, 
Jakob Rožman, Ajda Penič, 
Lucija Pšeničnik, Miha Pše-
ničnik, Klara Slovenc, Laura 
Stergar in Nika Stergar. Sne-
malec in montažer filma je Da-
vor Lipej. Pred predvajanjem 
filma so v krajšem programu 
s pristno domačo ljudsko pe-
smijo nastopili Kapelski pubje, 
svoj del so s skečem Tako smo 
snemali košjo dodale Kapelske 
tračarice, slavnostna govorni-
ca pa je bila direktorica Posa-
vskega muzeja Brežice Alenka 
Černelič Krošelj. Spomnila je, 
da je leta 2017 filmska sekcija 
KD Kapele za video dokumen-
tacijo snovnega in nesnovnega 
izročila posavskih krajev pre-
jela Murkovo listino, ki jo po-

deljuje Slovensko etnološko 
društvo. Predlagateljica po-
delitve listine je bila dr. Ivan-
ka Počkar. Po premieri filma 
je veliko množico na grajskem 
dvorišču, ki si ga je prišla ogle-
dat, pozdravila še predsednica 
KD Kapele in Sekcije za ohrani-
tev dediščine Mihaela Blaževič.

Med snemanjem filma 
nastalo prek tisoč fotografij

Foto klub Brežice in KD Kape-
le sta 7. julija v avlo UE Brežice 
postavila fotografsko razstavo, 
ki je z otvoritvijo napovedala 
premiero nove filmske pro-
dukcije Tak ti je tu blu f koš-
jo. Ob snemanju filma je nas-
talo prek tisoč fotografij, ki sta 
jih posnela Matej Kramžer in 
žal že pokojni Vlado Bucalo, z 
dronom pa je kadre ujel Samo 

Hajtnik. S pesmijo so dogodek 
obogatili Kapelski pubje. Zape-
li so pesmi, ki so jih prepevali 
v filmu, vodi pa jih Miha Ha-
ler. Predsednik FK Brežice Da-
vor Lipej je zbranim povedal, 
da je to druga društvena raz-
stava. Fotografije so zajemale 
celotno filmsko zgodbo. V dru-
štvu so se odločili, da naredi-
jo izbor in izpostavijo nekaj 
fotografij, da zainteresirani z 
ogledom dobijo občutek, kako 
je bilo na snemanju. Izbrali so 
36 fotografij. Filmska zgodba, 
ki je posneta v kapelskem dia-
lektu, prikazuje leta med 1950 
in 1960 ter takratno življenje 
na podeželju, kako se je kosilo, 
kako je izgledalo ob košnji ter 
ob spravilu sena. Razstava bo 
v avli na ogled do sredine av-
gusta, v jeseni jo bodo preselili 
v občinske prostore, prihodnje 
leto pa bodo gostovali, vključ-
no s predvajanjem filma, v Ilir-
ski Bistrici. Po Lipejevih bese-
dah jo bodo selili v celoti ali 
deloma tudi v druge kraje po 
Posavju in izven. Kakor je še 
povedal, v letošnjem letu Foto 
klub obeležuje petletnico delo-
vanja. V avgustu načrtujejo po-
stavitev razstave v spomin na 
Bucala, ki je bil tudi ustanovni 
član društva, na ogled pa bodo 
njegove fotografije.

 Rok Retelj, Marija Hrvatin

Ustvarjalci četrtega kapelskega etnološkega filma o košnji in načinu spravila sena (foto: R. R.)

Člani Foto kluba Brežice na razstavi (foto: M. H.)

Člani Turističnega društva 
Podbočje so gostili klepet o tu-
rističnih spominkih. V 100 let 
stari stavbi Kulturnega doma 
Podbočje so spletli pogovor z 
zaslužnim prof. dr. Janezom 
Bogatajem in strokovnjakom 
za promocijo turizma na tujih 
trgih Gorazdom Skrtom, di-
rektorico Posavskega muzeja 
Brežice Alenko Černelič Kro-
šelj in člani turističnega pod-
mladka OŠ Podbočje z mentori-
co Suzano Čuš. Glavni »krivec« 
za tako srečanje je bil pod-
boški cegu – loncenosec, ki sta 
ga oblikovala TD Podbočje in 
turistični podmladek OŠ Pod-
bočje ter je bil septembra leta 
2020 razglašen za zmagoval-
ca za najboljše/najprestižnej-
še kulinarične in gastronom-
ske spominke. Na tekmovanju 
v finskem Kuopiu je prejel zlato 
priznanje Kulinarični in gastro-
nomski spominek v letu 2019. 
Bogataj je pohvalil originalno 
poimenovanje loncenosca in 
nasmejal dvorano, ko je opo-
zoril na to, da si bodo tujci ob 
besedi gotovo polomili jezik. 
Skrt je dejal, da je treba ved-
no verjeti v svojo zgodbo in se 
ne ustrašiti. Černelič Krošelj je 
prisotnim dejala, da je Posavski 
muzej Brežice prepoznal zani-
mivost loncenosca in ga uvr-

Na obnovljenem podboškem trgu pod levjo šapo
PODBOČJE – Potem ko je 17. julija v Podbočju potekal prvi del prireditve Na trg pod levjo šapo, v okviru katerega so gostili klepet o turističnih spominkih, so dru-
gi, popoldansko-večerni del zaradi slabega vremena izvedli en teden kasneje. Potekali so tekmovanje v pripravi vampov, prikaz kovanja nožev, kovancev in za-
pestnic ter za zaključek še slovesno odprtje obnovljenega trga s kulturnim programom.

stil na prodajne police, kjer je 
bil dolgo časa prodajni hit. Pri 
podboškem ceglu je izpostavila 
dejstvo, da je spominek dober 
tudi zaradi avtentičnosti zgod-
be, ki jo nosi. Druženje so zače-
li in končali s člani turističnega 
podmladka na podboški šoli, 
ki so predstavili najzanimivej-
še naloge, ki so jih v desetih le-
tih pripravili v okviru projekta 
Turizmu pomaga lastna glava. 
Posebno mesto v pogostitvi ob 
koncu pa je imela tradicional-
na jed 'cop na lop', ki jo je za 
obiskovalce spekla domačinka 
Alenka Baznik.

Najboljši vampi Baznikovih

Na prvi t. i. vamperiji v Pod-
bočju je sodelovalo sedem 
ekip: Vorančeva kovačija (Ma-

tjaž Jurečič, Matej Jurečič in 
Franc Krošelj), Baznku vam-
pek (družina Baznik – Alen-
ka, Gregor, Mateja in Matic), 
Modri kuharji (Franc Glinšek, 
Ivanka Glinšek, Ivan Pirc in 
Zofka Pirc), Aus Krževci (Ro-
man Baškovč, Mija Baškovč, 
Tjaša Glinšek in Matic Pa-
cek), Kostanjeviški fileki (Mar-
jan Zupančič in Damir Me-
telko), Skijaši (Aleš Pavlovič, 
Martin Baznik in Marjan Bo-
žič) ter Muzgarji (Jože Lajko-
vič, Darko Andolšek, Janko 
Žarn in Ines Koler). Na kon-
cu je komisija v sestavi Matjaž 
Jurečič (predsednik), Alenka 
Černelič Krošelj, Jože Zorič, 
Martin Stipič in Martin Ku-
har izbrala najbolje priprav-
ljene in skuhane vampe. Naziv 
'prvi vamp Podbočja' si je pri-

služila ekipa Baznku vampek. 
Kot je bilo rečeno, imajo vam-
pi veliko tradicijo, saj je znano, 
da so ljudje po prvi maši vsako 
nedeljo obvezno »romali« tudi 
na to tradicionalno jed.

Obnovljen podboški trg

Kot je navedla povezovalka 
Ivanka Černelič Jurečič, je 
pomembno samo to, da »smo 
Krževci in Podbočjani (do leta 
1952 se je Podbočje imeno-
valo Sveti Križ pri Kostanjevi-
ci, op. p.), ki znamo in zmore-
mo živeti složno; da imamo 11 
mostičkov, ki so lepi tudi zaradi 
tega, ker ob njih rastejo rdeče 
pelargonije; da imamo najve-
čjo cerkev v novomeški škofi-
ji in ne priznavamo tistih par 
centimetrov, ki jih ima cerkev 
v Beli krajini; da se z Acitovega 
balkona na Starem Gradu vidi 
do Aljaževega stolpa na Trigla-
vu – samo štefan cvička je tre-
ba prej spiti; da imamo Napo-
leonov most in naj nam samo 
kdo upa reči, da to ni tako; da 
je cviček odlično vino, najbolj-
še pa najdete v moji kleti; da je 
lev avtohtona podboška žival, 
zato smo temu kralju postavili 
spomenik na trgu; in ne nazad-
nje, da vse poti vodijo v Pod-
bočje, tako se originalno glasi 

stavek in tisto v zvezi z Rimom 
pač ne drži. Sicer imamo tudi v 
vasi nekaj plank, zaplankani pa 
nismo, in tudi če smo, tega ne 
bomo priznali.« Trg v Podbočju 
je bil obnovljen kot del parti-
cipativnega proračuna Obči-
ne Krško. Novosti na trgu so: 
pano, stopnice oz. oder, info ta-
ble, na katerih je v treh jezikih 
napisano vse o tem kraju, ob 
trgu se bohoti podboški cegu – 
loncenosec. 

V kulturnem programu so na-
stopili harmonikar Matjaž 
Zupančič, Renata Jurečič in 
Metka Vrhovšek, ki sta preb-
rali dve pesmi domačinke Ma-
rije Kerin, ki je pri skoraj 80 
lani izdala svojo prvo pesniško 
zbirko Pesmi z obpotja, Pev-

ke izpod Bočja z zapeto himno 
Podbočje, moj ljubljeni dom 
in Korzingerji. Lovro Jurečič 
iz Vorančeve kovačije je ves 
čas prikazoval kovanje nožev, 
Franc Černelič pa kovancev 
in zapestnic, svoji stojnici sta 
imela TD Podbočje s slastnimi 
palačinkami in OŠ Podbočje s 
spominki. Za pijačo sta pos-
krbela Vinogradniško društvo 
Podbočje in Bar Jeruzalem, da 
je bilo – poleg vampov – tudi 
kaj za pod zob, pa Aktiv kmeč-
kih žena Podbočje. Soorganiza-
torji prireditve so bili KD Stane 
Kerin Podbočje, VD Podbočje, 
PGD Podbočje, AKŽ Podbočje, 
Vorančeva kovačija in člani tu-
rističnega podmladka OŠ Pod-
bočje.
 Rok Retelj

Klepet o turističnih spominkih (foto: PMB)
Zmagovalci prve podboške 'vamperije' so člani družine Baznik.
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KRŠKO – 16. julija sta Center za podjetništvo in turizem Krško 
ter Občina Krško zaprt odsek ulice za promet pri TUŠ-u v starem 
mestnem jedru spremenila v poletno promenado iger, glasbe in 
okusov malin. Drugič po letu 2019 se je namreč zvrstila ulična 
prireditev Poletni spin malin, ki je postregla, kot izhaja iz naslo-
va, z malinami v pijači in jedači, nastopom stand up komedijant-
ke Ane Marie Mitič s kolegi zasedbe Impro Show in koncertom 
Combo zasedbe Big banda Krško s pevkami. Za razvedrilo otrok 
so z izvedbo uličnih družabnih iger poskrbeli Valvasorjeva knji-
žnica Krško, Večgeneracijski center Posavje in JSKD OI Krško, pi-
jačo in jedačo pa nudili Pekarna Kruhek, Melitini okusi, Klet Kr-
ško, Pivovarna Reset in Brincelj Gina Van.  B. M. 

Poletni petek z okusom malin

Dež je sicer kar nekajkrat zmotil prireditev in jo tudi 
predčasno zaključil, kljub temu pa so na račun lahko prišli vsi, 
ki so si zaželeli petkovo popoldne in večer preživeti nekoliko 
drugače.

SENOVO – Na 3. julij slovenski rudarji praznujejo dan rudar-
jev kot stanovski praznik v spomin na petdnevno gladovno 
stavko leta 1934, ki so jo začeli zasavski rudarji. Na ta dan so 
se na Senovem tretje leto zapored srečali rudarji, ki so v ru-
dniku Senovo delali vse do upokojitve ali njegovega zaprtja. 

Srečanja, ki so ga Silvo Abram, Silvo Kozole, Ivan Švajger, Alojz 
Pavlovič in Mirjana Tropina letos organizirali na prostoru iz-
voznega jaška v Reštanju, se je udeležilo 26 rudarjev, nekateri 
tudi v družbi svojih življenjskih sopotnic, ter Herman Kunej, ki 
je Rudnik Senovo kot direktor vodil od leta 1995 do leta 2005, 
ko je bila iz delovne enote Rudnik rjavega premoga Senovo, ki 
je delovala v sklopu Rudnikov rjavega premoga Slovenije, usta-
novljena družba Rudnik Senovo v zapiranju. »Vzdušje prisotnih 
je bilo zelo prijetno ob pogovorih o nekdanjem delu v rudniku, 
na površini, separaciji, v delavnici na Rorah, pri transportu, ja-
šku Reštanj in na upravi rudnika,« nam je povedala soorganiza-
torka srečanja Mirjana Tropina in dodala, da si želijo, da bi se jim 
ob letu osorej na 4. srečanju pridružilo še več nekdanjih rudar-
jev in ostalih zaposlenih, saj tovrstna srečanja obenem predsta-
vljajo dragoceno vez med preteklostjo in sedanjostjo kraja, v ka-
terem je izkop premoga potekal več kot dve stoletji, rudarji pa so 
s težaškim delom ne le preživljali svoje družine, temveč prispe-
vali tudi k njegovemu razvoju. B. Mavsar/vir: M. Tropina

Senovski rudarji obujali spomine

Spominska fotografija z letošnjega srečanja (foto: Vesna 
Kunej)

Gora Svetega Lovrenca je bila 
v naselje Gora preimenovana 
v letu 1955, ko je bil več slo-
venskim naseljem odstranjen 
krščanski del imena (istočasno 
so bili preimenovani tudi Stra-
ža Svetega Lovrenca v Stra-
ža pri Krškem in Straža Svete-
ga Valentina v Straža pri Raki, 
pred tem v letu 1952 Sveti 
Križ pri Kostanjevici v Podbo-
čje, op. p.). Tamkajšnji krajani 
si sicer v kasnejših desetletjih, 
predvsem po letu 1991, ko je 
bilo prvotno poimenovanje 
povrnjeno kar 35 slovenskim 
krajem, zanj niso prizadevali, 
so pa zato ohranili čaščenje za-
vetnika tamkajšnje cerkve sv. 
Lovrenca in njegovo godovanje 
10. avgusta skozi praznik kra-
jevne skupnosti. 

Z dvotedenskim obeleževa-
njem krajevnega praznika 
bodo na Gori pričeli v nede-
ljo, 8. avgusta, ko bodo ob 10. 
uri pri sveti maši v cerkvi sv. 
Lovrenca ob maševanju žup-
nika Alfonza Grojzdka in ob 
prisotnosti novomeškega ško-
fa msgr. Andreja Glavana, 
krškega župana mag. Mira-
na Stanka in skrbnega klju-

Praznično na »Gori Sv. Lovrenca«
GORA – Meteorji iz ozvezdja Perzej, imenovani tudi Solze sv. Lovrenca, bodo najlepše na večernem nebu vi-
dni v drugem tednu avgusta, ko pričenjajo na nekdanji Gori Svetega Lovrenca s krajevnim praznovanjem. 
Uvod v slednjega bo sveta maša v prenovljeni notranjosti cerkve sv. Lovrenca.

čarja cerkve Ivana Mavsarja 
namenu predani obnovljena 
stranska oltarja, nove klopi in 
stopnice na kor. S tem bo več 
desetletij izvajajoča obnova zu-
nanjosti in notranjosti cerkve 
sv. Lovrenca, ene najstarejših 
cerkva na tem območju, kate-
re romanska predhodnica dati-
ra v 12. st. (tedaj so sv. Lovren-
cu posvečali cerkve, zgrajene 
na ostankih rimskega obdob-
ja, ki so jih našli tudi na obmo-
čju Gore, op. p.), večje prezida-
ve in posegi pa so bili izvedeni 

še v 17. in 18. st., v celoti zaklju-
čena. Nedeljski maši bo sledilo 
še druženje krajanov, je pove-

dal predsednik sveta KS Gora 
Alojz Kerin st., ki je ob tem iz-
postavil še nekaj pridobitev v 
obdobju od lanskoletnega do 
letošnjega praznika. Potem 
ko so v minulem in letošnjem 
letu zgradili 150 m škarpe ob 
plazovitem pobočju na Duna-
ju, nameravajo še v letošnjem 
letu ob podpori Občine in is-
točasno potekajoči obnovi in 
razširitvi vzporedno poteka-
joče ceste zgraditi še dodatnih 
100 m podpornega zidu. Po-
tem ko so v minulem letu z no-
vim asfaltnim nanosom prep-
lastili 300 m dolg cestni odsek 
v vasi Straža pri Krškem, bodo 
letos preplastili še 500 m dol-
gi odsek, ki vodi z Gore proti 
navedeni vasi, ki je ena izmed 
skupno 11 naselij na območju 
krajevne skupnosti. Kot dodaja 
Kerin, je ena izmed novih pri-
dobitev na območju krajevne 

skupnosti tudi krajevni nasad, 
ki so ga uredili v vasi Čretež. V 
slednjega so na pobudo Turi-
stične zveze Krško in občine, 
ki jim je v ta namen odstopila 
del zemljišča, krajevni svetniki 
v delovni akciji letos spomladi 
v sklopu obeleževanja Ripšlo-
vega leta zasadili 16 starih sort 
jablan, katerih sadovi bodo 
prosto dostopni tako samim 
krajanom kot popotnikom ali 
naključno mimoidočim. 

Letošnje krajevno praznova-
nje bodo na Gori zaključili s 
tradicionalnimi smučarskimi 
skoki v Spodnjih Dulah 21. av-
gusta, ob tej priložnosti pa pre-
dali namenu še eno investicijo, 
ki so jo realizirali ob sofinan-
ciranju občine. Po zaključe-
ni prvi seriji smučarskih sko-
kov (pričetek ob 13. uri) bodo 
predstavniki KS Gora in Obči-
ne Krško ob 15. uri prerezali 
še otvoritveni trak na 470 m 
dolgem, razširjenem in obno-
vljenem cestnem odseku od 
stanovanjske hiše Bučarjevih 
do dostopa do skakalnice. Po 
drugi seriji skokov, ki bo sle-
dila otvoritvi, se bo zvrstilo še 
tradicionalno druženje kraja-
nov in ljubiteljev smučarskih 
skokov. Alojz Kerin, ki s krajev-
nimi svetniki bdi nad razvojem 
krajevne skupnosti že poltret-
je desetletje, v zaključku doda-
ja, da predstavljajo srčni, trde-
ga dela na hribovitem območju 
vajeni krajanke in krajani naj-
večjo bogastvo krajevne skup-
nosti, saj k marsikateri inve-
sticiji po svojih zmožnostih 
pridodajo ne le sredstva, tem-
več v korist skupnosti tudi fi-
zično poprimejo za marsika-
tero delo. Zato si nedvomno 
zaslužijo tudi boljši dostop iz 
mesta Krško do cestne pove-
zave, ki vodi v smeri njihovih 
domov, na katerega čakajo že 
polnih 40 let. Gre za novo ce-
stno povezavo z obvoznice 
mimo starega jedra Krškega 
do zaključka naselja Pod Goro, 
za katero naj bi bil projekt do-
končan še v tem letu, na njeno 
izgradnjo pa bo treba vendar-
le še nekoliko počakati.
 Bojana Mavsar

Svetnici in svetniki KS Gora med delovno akcijo zasaditve 
starih jablan v krajevni nasad

Alojz Kerin

BOHOR – LAS Krško je v sodelovanju s Policijsko postajo Krško, 
Večnamenskim romskim centrom DROM ter CSD Posavje, enoto 
Krško, na Planinski koči na Bohorju 22. junija pripravila tradici-
onalni tabor »Spoznavanje vrednot narave in premoženja«. Sku-
pina sedmih mladih Romov se je pod mentorstvom strokovnih 
delavcev lotila spravljanja drv. Po zgledno opravljenem delu so 
se mladi udeležili delavnic z različnimi tematikami. Po končanih 
delavnicah so izvedli še krajši pohod po poteh Bohorja ter sku-
paj pripravili večerjo pod mentorstvom policistov. Tovrstni ta-
bori, ki so namenjeni mladim, ki so že pokazali določeno mero 
rizičnega vedenja, so odlična priložnost za skupno delovanje stro-
kovnih služb, medsebojno spoznavanje, spodbujanje medseboj-
nega spoštovanja ter spoštovanja lastnine in narave.
 Vir: Mladinski center Krško

Tudi letos so spoznavali vrednote
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»V lanskem letu zaradi epide-
mije nismo šli na pot, letos smo 
se podali, vendar v manjšem 
številu, in sprejem je bil pov-
sod, kjer smo imeli krajše pos-
tanke in enega daljšega v času 
kosila, zelo lep, povsod smo bili 
dobrodošli. Na Blanci, kjer smo 
imeli prvo nočitev na domačiji 
družine Ivkovič, so nas prese-
netili s torto ob deseti obletnici 
ježe,« pove predsednik Društva 
rejcev in ljubiteljev konj Šen-
tjanž Boštjan Krmelj ob pri-
hodu v vas Okroglice, kjer je 
sledila druga nočitev v gos-
tišču Močivnik. »Vseh deset let 
so prenočevali pri nas in vsako 
leto smo veseli, ko pridejo ko-
njeniki naokoli. Težko je opisa-
ti, kaj nam to pomeni, a naj re-
čem, da je to za nas priznanje, 
da smo dobri gostitelji,« pripo-
veduje s širokim nasmehom 
na obrazu gospodar domačije 
Vidko Močivnik, ki je tudi sam 
velik ljubitelj živali. Gostitelj je 

Desetič jezdili po mejah občine
ŠENTJANŽ – Krekova konjenica Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž se je drugi vikend v juniju poda-
la že deseto leto zapored na tridnevni konjeniški pohod po mejah sevniške občine. 14 udeleženk in udele-
žencev je prejezdilo okoli 150 kilometrov dolgo pot.  

skupaj z ženo poskrbel tako za 
utrujene konjenike kot konje 
– konjeniki so prenočili v gos-
tišču, konji so imeli svoj kotiček 
pod krošnjami dreves na delu 
travnika v bližini, ki so ga jez-
deci na hitro pokosili ter nato 
ponudili svežo travo skupaj z 
vodo konjem.

Tridnevno jezdenje zahteva 
dobro pripravljenost 

»Lepo je jezditi, ni preveč na-
porno. Jezdim na kobili moje 
mamice, ki je zelo mirna in 
potrpežljiva, kajti moja Šila je 
na žalost poginila,« opiše ježo 
14-letna Zala Krmelj, ki je 

bila najmlajša udeleženka po-
hoda. »Za tistega, ki ne jezdi 
vsak dan, je tale tridnevna ježa 
kar zahtevna – konjski hrbet 
je le konjski hrbet,« pove Šte-
fan Češek, ki se je ježe ude-
ležil skupaj z ženo Klavdijo. 
»Želja, da bi imel lastnega ko-
nja me spremlja od otroških 
let, kajti doma smo imeli ko-
nja, a potem ga je oče nekega 
dne prodal in za njim je ostala 
praznina ter želja, da bi nekoč 
imel lastnega konja. Podobno 
željo je imela tudi žena in tako 
imava sedaj vsak svojega ko-
nja in oba sva člana Krekove 
konjenice,« razkrije še delček 
svoje življenjske zgodbe mladi 
konjenik. »Določenih pravil pri 
jezdenju se je treba držati, kajti 
pot je dolga in vsi želimo priti 
zdravi in srečni na cilj,« pojas-
ni stotnik Franci Strnad, ki je 
jezdil na čelu Krekove konjeni-
ce in skrbel, da je pot lepo po-
tekala.  S. R., foto: J. Hvala

Krekova konjenica je s svojim prihodom razveselila stanovalke 
in stanovalce Trubarjevega doma upokojencev.

Začetki delovanja Aktiva 
kmečkih žena (AKŽ) Tržišče, 
ki šteje 82 članic in deluje v 
okviru Društva kmetic Sev-
nica, segajo v leto 1991, ko je 
potekalo tekmovanje kmetic v 
hitri košnji. Po uspešno zaklju-
čenem tekmovanju so kmeč-
ke žene iz Tržišča nadaljevale 
z druženji in sledila je ustano-
vitev aktiva, ki je s svojim de-
lovanjem lahko marsikomu 
dober zgled. »V teh tridesetih 
letih smo članice aktiva pogo-
stile na tisoče ljudi in spekle 
na stotine kilogramov kruha, 
peciva ter drugih dobrot. Ni-
koli ni bilo težko vstati sredi 
noči in zakuriti v peči, da so 
sveže dobrote lepo dišale ter 
čakale, da jih članice postre-
žemo na prireditvah. Morda se 
sprašujete, zakaj to počnemo, 
od kod nam volja in energija. 
Odgovor je preprost – ne dela-
mo samo zase, ampak za celot-
no skupnost ...« niza misel za 
mislijo predsednica AKŽ Trži-
šče Fani Borštnar, ki vodi ak-
tiv zadnja tri leta. Prva in dol-
goletna predsednica je bila 
Ida Stušek, ki je bila tudi po-
budnica ustanovitve aktiva. 
Leta 2010 jo je nasledila Kar-
linca Golob, leta 2014 je štiri-
letno vodenje prevzela Neven-
ka Flajs, nato pa že omenjena 
Fani Borštnar. V okviru AKŽ 
Tržišče je leta 2006 zažive-
la tudi plesna skupina Mlade 
žurerke, ki s svojimi plesni-
mi točkami vedno navduši. 
Poskočne plesalke pravijo, da 
so enako spretne tudi pri go-
spodinjskih in kmečkih opra-
vilih, saj vsaka kmetija potre-
buje tudi delavne ženske roke. 

Dišalo bo iz nove skupne kuhinje
TRŽIŠČE – Aktiv kmečkih žena Tržišče, ki v letošnjem letu obeležuje 30 let delovanja, je 19. junija v domači 
kulturni dvorani pripravil prijeten kulturni dogodek, ki mu je sledilo odprtje sodobno opremljene kuhinje. 
Ob jubileju so članice aktiva izdale tudi publikacijo ter pripravile dve razstavi.

Ob jubileju sodobno urejena 
kuhinja

V lanskem letu so članice za-
čele z obdelovanjem skupne 
njive, v letošnjem letu so se 
razveselile sodobno ureje-
ne kuhinje, ki sta jo v starejši 
stavbi v središču vasi s pomoč-
jo participativnega proračuna 
uredili KS Tržišče in Občina 
Sevnica. »Še pred nekaj leti so 
to bile sanje, danes je resnič-
nost. Kuhinja je prostor, kjer 
gospodinje preživimo največ 
časa in ta nova pridobitev po-
meni našemu aktivu ogromno, 
še posebej, ker je štedilnik pos-
tavljen na sredo prostora, tako 
da se bomo lahko članice oko-
li njega lepo vrtele; vonjave, ki 
bodo prihajale iz naše skupne 
kuhinje, pa bodo vabile. Krom-
pir in druga zelenjava, name-
njena za v lonec in pečico, že 
raste na naši njivici,« pripove-
duje predsednica AKŽ Tržišče 
in doda, da bodo v novi kuhinji 
potekale tudi kuharske delav-
nice ter še marsikaj drugega, 

saj jim idej in načrtov za oži-
vitev življenja v gornjem delu 
Tržišča ne manjka in tako so 
članice aktiva ob jubileju prip-
ravile tudi dve razstavi – eno 
v preddverju kulturne dvora-
ne v povezavi z lanom in eno 
v oknu nekdanje Prijateljeve 
trgovine, s katero so obudile 
spomin na pretekli čas. Ob ju-
bileju so izdale publikacijo, v 
kateri so zapisani mnogi pri-
jetni spomini ter recepti za pri-
pravo domačih jedi, ki jih bodo 
odslej z veseljem pripravljale 
skupaj v novi kuhinji. 

Priznanja in zahvale

Delovanje AKŽ Tržišče ni ne-
opaženo in prizadevnim čla-
nicam sta se na junijski pri-
reditvi v kulturni dvorani 
zahvalila predsednik KS Trži-
šče Janez Virant ter sevniški 
župan Srečko Ocvirk, ki je 
aktivu ob jubileju podelil li-
stino Občine Sevnica ter sku-
paj s predsednico aktiva Fani 
Borštnar tudi zahvale in pri-

znanja za 10, 20 in 30 let ak-
tivnega ter prizadevnega dela. 
Prostovoljnemu delu v akti-
vu so že tri desetletja preda-
ne Marija Brečko, Julijana 
Flajs, Jelka Grozde, Terezija 
Jerman, Štefka Juntez, Julija-
na Jamšek, Štefka Keše, Štef-
ka Lenič, Frida Majcen, Olga 
Majcen, Rezi Pirc, Ida Stu-
šek Rataj, Silva Repovž, Štef-
ka Stušek, Vera Štih, Marija 
Vidmar, Lojzka Virant in Ma-
rija Žagar. Priznanje za 20 let 
članstva so prejele Majda Go-
lob, Karlinca Golob, Biserka 
Povšič in Štefka Udovč. Preje-
mnice zahvale za 10 let dela v 
aktivu so Joži Debeljak, Geli 
Eržen in Anka Zupan. Poseb-
no zahvalo za pripravo števil-
nih tematsko zanimivih raz-
stav ter za prostovoljstvo je 
prejela Alenka Knez.

Prireditev ob 30-letnici delo-
vanja AKŽ Tržišče, ki jo je po-
vezovala Magda Flajs, so s 
plesnim nastopom obogati-
le Mlade žurerke, z recitalom 
pesmi, ki jo je napisala pred-
sednica aktiva, se je predsta-
vila osnovnošolka Lana; za-
peli so člani pevske skupine 
Društva vinogradnikov Malko-
vec; nasmeh na obraze je pri-
vabila s hudomušnim skečem 
v letošnjem letu ustanovlje-
na gledališka skupina Aktivke, 
ki jo sestavljajo članice trži-
škega aktiva; z venčkom na-
rodnih pesmi je navdušil trio 
harmonikarjev v sestavi Ta-
deje, Maje in Marka. Za zani-
mivo dekoracijo prireditvene-
ga prostora je poskrbela mlada 
cvetličarka Petra Knez.
  Smilja Radi

Gledališka skupina Aktivke je prikazala peko pletenic.

Občina Radeče je sredi lanskega leta skupaj s partnerji KTRC Rade-
če, Ribiška družina Radeče, Posavski muzej Brežice in Hortikulturno 
društvo Radeče na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ci-
ljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) prijavila operacijo 
Po-Savski rečni turizem. Za navedeno operacijo je Občina Radeče kot 
vodilni partner s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj pode-
želja v februarju letošnjega leta prejela odločbo o pravici do sofinan-
cerskih EU sredstev v višini 139.000 EUR, s čimer je operacija prejela 
»zeleno luč« za pričetek izvajanja aktivnosti. Celotna vrednost opera-
cije z DDV znaša sicer 193.159,39 EUR, razliko med celotno vredno-
stjo in sofinancerskim deležem pa z lastnimi sredstvi pokrivajo par-
tnerji v operaciji glede na obseg aktivnosti, ki jih v operaciji pokrivajo.
Operacija Po-Sa-
vski rečni turizem 
(akronim PORT) 
temelji na neizko-
riščenih turistič-
nih potencialih, ki 
jih regiji nudi reka 
Sava s pritoki, in 
hkrati predsta-
vlja nadgradnjo 
turističnih kapa-
citet in vsebin v 
posavskem delu njenega toka. Čeprav operacija vseh obstoječih po-
manjkljivosti na tem področju ne more rešiti, pa lahko na podlagi 
primera dobre prakse z vzpostavitvijo ribiške vasice, nadgradnjo ra-
deškega rečno-ribolovnega območja in prvih večjih korakov na po-
dročju regijskega povezovanja predstavlja prebojni moment v dolgo-
ročni zgodbi posavskega rečno-ribolovnega turizma, kar je tudi eden 
ključnih ciljev te operacije.
Izvedba operacije je sicer zastavljena v dveh fazah in izvedbi šte-
vilnih različnih aktivnosti, s katerimi bodo realizirani cilji operacije. 
Pri aktivnostih gre za kombinacijo lokalno-infrastrukturnih in regij-
sko-spodbujevalnih, usmerjenih v gradnjo temeljev za posavsko so-
delovanje v prihodnosti.
Prva faza tako že poteka od časa odobritve operacije naprej in bo za-
ključena do konca letošnjega oktobra, med ključnimi aktivnostmi pa 
zajema tudi vzpostavitev ribiške vasice na območju ribiškega doma 
na Hotemežu ter izdelavo tradicionalnega savskega čolna tomba-
sa. Medtem ko se za slednjega še pripravlja elaborat za izdelavo, pa 
je t. i. ribiška vasica že v nastajanju. Prav v tem tednu so namreč na 
dogovorjenem zemljišču ob ribiškem domu na Hotemežu izbrani iz-
vajalci del pričeli s prvimi gradbenimi deli v smeri komunalne uredi-
tve, izdelave in postavitve treh manjših enoetažnih, enakih turistič-
nih objektov montažne lesene izvedbe in velikosti 8,5 x 4,2 metra s 
terasami v izmeri 3,9 x 3,3 metra in po petimi posteljami, namenje-
nih kratkotrajnim turističnim nastanitvam. Vzpostavitev ribiške va-
sice predstavlja osrednjo in tudi finančno daleč najzahtevnejšo ak-
tivnost operacije in bo predvidoma zaključena v času praznovanja 
občinskega praznika. S koncem prve faze operacije se pričenja dru-
ga faza, katere zaključek – in s tem tudi zaključek celotne operacije – 
je predviden za konec junija naslednjega leta. To fazo sestavlja kopi-
ca manjših aktivnosti, usmerjenih v nadgradnjo aktivnosti prve faze, 
kot so urejanje radeške ribolovne trase, ribji piknik, izdelava prodaj-
nega image kataloga, izdelava muzejskega eksponata tombasa, regij-
ska konferenca o rečno-ribolovnem turizmu in ostale manjše, pred-
vsem promocijske aktivnosti.
Operacija z vsemi svojimi aktivnostmi sledi dolgoročnemu cilju razvo-
ja rečno-ribolovnega turizma v posavski regiji v panogo, sposobno 
generiranja novih delovnih mest. S tem bo zagotovljena tudi trajnost 
rezultatov operacije. Na območju občine Radeče bodo izvedene ak-
tivnosti nadgradile vsa dosedanja vlaganja v razvoj območja ob reki 
Savi, ki velja za eno najlepših ribolovnih tras v Evropi in je prizorišče 
številnih mednarodnih tekmovanj najvišjega ranga, obenem pa se z 
ureditvijo bajerja, didaktične poti okoli njega, rekreacijskega parka 
pri mostu in rekreativnih poti po hotemeškem polju in naprej proti 
Vrhovemu razvija v pravi turistični biser, ki obiskovalcem nudi mož-
nosti kvalitetnega preživljanja časa na območju naše občine.

Po-Savski rečni turizem: gradbeni stroji 
ob ribiškem domu že brnijo
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BOŠTANJ, OKIČ – Ob zaključku akademije prostovoljskega dela 
VGC Posavje Sevnica je 24. junija potekalo prijetno druženje na 
jutranjem pohodu, ki je vodil iz doline Grahovice v Boštanju po 
Sončni poti na Topolovec in v vas Okič, kjer stoji cerkev sv. Ane. 
Njen nastanek sega v 17. stoletje, omenjal pa jo je že Valvasor. Na 
Okiču pri Boštanju se je rodil pesnik, pisatelj, profesor, urednik in 
narodni buditelj Anton Umek – Okiški, ki je deloval tako v sloven-
skem kot avstrijskem prostoru. »Ker nas je po poti vodila doma-
činka, naša dolgoletna prostovoljka Tina Železnik, so bile anek-
dote o lokalnem okolju in njihovih prebivalcih, seveda ob dobri 
pijači in jedači, toliko bolj zanimive. Boljšega druženja s prosto-
voljci ob zaključku akademije prostovoljskega dela si sploh ne bi 
mogli zamisliti,« je sporočila Margareta Lešnik, strokovna sode-
lavka Družinskega inštituta Zaupanje.  S. R., foto: M. L.

Sončna pot na Topolovec

Pohod po Sončni poti na Topolovec je nudil prijetna doživetja.

Svoboda je darilo

Na čelu povorke sta bila dva 
voza s konjsko vprego, na 
prvem so bili predsednik VD 
Pišece Vinko Lesinšek, brež-
iški župan Ivan Molan, pred-
sednik sveta KS Pišece Peter 
Skrivalnik in ravnateljica OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece Nu-
ška Ogorevc. Na drugem so 
bili najstarejši član VD Piše-
ce Slavko Omerzu, prvi pred-
sednik VD Pišece Ivan Šeler, 
brežiška podžupanja Mila Le-
vec in v. d. direktorice občin-
ske uprave Občine Brežice 
ter vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti, gospodarstvo, 
kmetijstvo in razvoj Patricia 
Čular. Sledila sta mimohod 
in predstavitev vseh delujočih 
društev v KS Pišece. Prva je 
bila Pihalna godba Pišece, ka-
tere člani so dajali ritem spre-
vodu. Sledili so še: slavljenci 
VD Pišece, OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece, Prostovoljno gasil-
sko društvo Pišece, Kulturno 
društvo Orlica Pišece (folklor-
na skupina Duplo, Ženski pev-
ski zbor Orlica Pišece, dramska 
sekcija Smeh ni greh), Turistič-
no društvo Pišece, Lovska dru-
žina Pišece, Društvo Pleteršni-
kova domačija Pišece, Športno 
društvo Orlica Pišece, Badmin-
ton klub Pišece in društvo To-
mos Pišece. V nadaljevanju so 
pišeški vinogradniki po sklo-

Ime Pišec so ponesli izven kraja
PIŠECE – 3. julija so v Pišecah s povorko in predstavitvijo vseh domačih društev, predstavitvijo dela vino-
gradnika in kletarja s strani članov vinogradniškega društva ter prireditvijo počastili 20 let delovanja Vi-
nogradniškega društva Pišece. Že skoraj deset let je predsednik društva Vinko Lesinšek. 

pih predstavili delo v vinogra-
du oz. povzetek etnološkega 
filma Od kola do kupce. Bla-
goslov mladega vina je ob tej 
priložnosti opravil pišeški žu-
pnik Gregor Majcen. 

VD Pišece je bilo ustanovlje-
no 8. aprila 2000 ter je bogato 
in aktivno društvo s 120 člani 
različnih generacij. Prvi pred-
sednik je postal Ivan Šeler, za 
njim je bil izvoljen Miha Plev-
nik, od leta 2012 ga vodi Vin-
ko Lesinšek. Po svojem letnem 
planu se člani odpravijo na po-
hod od hrama do hrama in po-
skusijo žlahtno kapljico svojih 
članov kar iz sodov, postavijo 
klopotec v enem izmed vino-
gradov in na koncu organizi-

rajo še martinovanje s krstom 
mošta. Vsako leto društvo or-
ganizira ocenjevanje vin, kar 
predstavlja predizbor za žu-
panovo vino. Laskavi naziv 
županovega vina beli bize-
ljčan PTP je letos prejelo rav-
no vino pišeškega VD, in sicer 
Vinske kleti Plevnik. Lesin-
šek je v nagovoru dejal: »Veli-
ko smo ustvarili in ime našega 
društva ter Pišec ponesli izven 
meja domačega kraja, občine 
in države. Vseskozi se trudi-
mo predstaviti pomen trte, 
grozdja in vina.« Še posebej je 
izpostavil TD Pišece, ki je vino-
gradnikom odstopilo prostor v 
starem vaškem kozolcu, ki so 
ga preuredili v klet. Omenil 
je tudi njihov filmski projekt. 

»Čas hitro mineva. Vse tisto, 
kar je bilo nekoč pomembno, 
odhaja v pozabo. Mi pa smo 
delček skoraj že izgubljenega 
uspeli shraniti. Tako le ne bodo 
odšli v pozabo delo, običaji in 
pristna pišeška govorica,« je še 
povedal.

Župan Ivan Molan je Lesinšku 
za 20 let VD Pišece podelil pla-
keto Občine Brežice, najzasluž-
nejši člani društva pa so prejeli 
priznanja. Bronasto so preje-
li Anica Butkovič, Irena Mar-
kovič, Miha Omrzel, Matej 
Lesinšek in Jože Varlec. Sre-
brno so dobili Jože Omrzel, 
Miha Germovšek, Slavica 
Medved, Branko Grmovšek, 
Jože Škof, Miran Preskar, 
Mirko Kolar in Bojan Sušin. 
Zlato sta prejela Ivan Šeler in 
Vinko Lesinšek. Društveno 
zahvalo so podelili tudi Ivani 
Zupančič za scenarij in reži-
jo filma Od kola do kupce. Za 
vmesne vložke so poskrbeli 
člani dramske sekcije Smeh ni 
greh, nastopile so članice ŽPZ 
Orlica Pišece pod vodstvom 
Franca Veglja, učenca OŠ Ma-
ksa Pleteršnika Pišece z igra-
njem na inštrumenta, zaklju-
ček pa je pripadel Pišečki Mici, 
ki je poskrbela za veliko sme-
ha. Program je povezovala Ivi-
ca Sotelšek. Rok Retelj

Zlato priznanje sta iz županovih rok prejela Vinko Lesinšek 
in Ivan Šeler.

BUKOVJE – Na prvo julijsko 
nedeljo se je pod brajdo pri 
Babičevih v Bukovju na Bi-
zeljskem odvil tretji literar-
no-glasbeni večer. Za lite-
rarni del je poskrbel Leon 
Rožman s prebiranjem svo-
jih pesmi in prepletanjem 
misli, za glasbeno popestri-
tev pa Manca Mihelin.

Tako 31-letni Leon Rožman in 
17-letna Manca Mihelin priha-
jata iz Stare vasi na Bizeljskem. 
Rožman je s pisanjem začel v 
srednji šoli, ko je tudi napisal 
eno izmed prvih pesmi Vesna / 
Pomlad, intenzivno pisanje, za-
radi česar je tudi nastala zbir-
ka njegovih pesmi z naslovom 
LE ON – Pesmi in misli iz ve-
solja, pa se je začelo pred prib-
ližno dvema letoma. »Najprej 
nisem verjel, da dobro pišem, 
ampak so mi morali to potr-
diti drugi, češ da ravno takrat 
objavim neko sporočilo ali mi-
sel, ko jo potrebujejo. In to mi 
je potem dalo navdih za pisa-
nje, ker je to način mojega iz-
ražanja, ki mi gre najbolje,« je 
dejal. Veliko pesmi je nastalo, 
ko se je znašel v čustveni stiski. 
Kot še pravi, piše svobodno in 
večinoma akrostihe oz. posve-
tila nekomu, ker se mu zdi, da 
mora biti pesem vedno neko-
mu namenjena. Veliko njego-
vih pesmi omenja srečo, ker jo 
je tudi sam iskal. Tako sta tudi 
nastali pesmi Srečni ljudje in V 
iskanju sreče. Kot je še povedal, 

Pod brajdo z Leonom in Manco

bo njegova prihodnost minila v 
znamenju pisanja in izražanja, 
hkrati je naznanil začetek svoje 
profesionalne pesniške pa tudi 
glasbene kariere. Za glasbene 
premore je poskrbela Manca 
Mihelin, ki je vsestransko dek-
le, igra klavir in se glasbeno iz-
obražuje. Začetki njene pev-
ske kariere segajo v OŠ, kjer je 
pod taktirko glasbenega peda-
goga Vilka Ureka nastopala v 
šolskem ansamblu in na raz-
ličnih prireditvah zastopala 
OŠ Bizeljsko. Večkrat je s svo-
jim glasom tudi očarala srca 
poslušalcev na tradicionalnem 
zimskem festivalu na bizeljski 
šoli. Leta 2015 je sodelovala v 
oddaji Razred talentov in pri-
dobila veliko novih izkušenj 
ter s svojo mentorico Alenko 
Godec usvojila veliko tehnik 
petja. Na Mednarodnem otro-
škem festivalu v Brežicah je 
osvojila odlično 3. mesto. Leta 

2018 se je v Črnomlju udeležila 
festivala Glas mladih in zmaga-
la s pesmijo Con te partirò. Na 
festivalu Slovenska nota je s 
pesmijo Belo nebo zasedla dru-
go mesto. Manca svoje pevsko 
znanje še izpopolnjuje pri uči-
teljici petja Bibi Novak, udele-
žuje se tudi opernih tekmovanj 
v Osijeku. 

Pogovor je vodila Dorote-
ja Šekoranja, sicer tudi prva 
vinska kraljica Bizeljskega. V 
imenu organizatorja dogodka, 
Zavoda Moje Bizeljsko.si, se je 
vsem gostom in obiskovalcem 
zahvalil Izidor Babič. Sledilo je 
druženje ob Babičevih dobro-
tah, za klepet in kakšno posve-
tilo s podpisom je bil na vo-
ljo tudi avtor pesniške zbirke, 
Lea Babič pa je zainteresira-
nim predstavila še bogato do-
mačo zbirko majolik.
 R. Retelj

Zahvala Izidorja Babiča Manci Mihelin, na fotografiji še Leon 
Rožman in Doroteja Šekoranja

GORNJE BREZOVO – Sevniško združenje borcev za vrednote NOB 
se je sestalo na rednem občnem zboru, kjer je vodstvo predsta-
vilo nekatere opravljene aktivnosti ter predstavilo načrte. V lan-
skem letu in letošnjo pomlad so namesto tradicionalnih proslav 
obeležili dogodke iz NOB s polaganjem cvetja in prižiganjem sveč 
pri spomenikih ter s tem obeležili tudi letošnjo 80-letnico OF. V 
začetku avgusta se bodo spomnili požiga vasi Malkovec s po-
hodom v Čehnarjevo dolino, septembra pa poboja partizanskih 
kurirjev pri spominskem obeležju v vasi Okroglice. 30. oktobra 
bodo z veliko regijsko proslavo v Šentjanžu obeležili boj za svo-
bodo narodnih herojev Milana Majcna in Jančija Mevžlja.
  Vir: ZB za vrednote NOB Sevnica
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PROIZVODNJA – JULIJ 2021

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB4* TG 0 - 81 - 3,7 - 2 -

PB4* ZP 0 - 113 - 2,7 - 2 -

PB5* ZP 0 - 74 - 0,9 - 3 -

PB 6 ZP <1 - 27 50 0,8 100 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB4, PB5, PB6 1.332.933 29 11

CPB 18, 8280 Brestanica

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

RAVNI LOG – Na posestvu Kožar na Ravnem Logu so se 3. juli-
ja na občnem zboru sestali člani Kmečke zadruge Bohor, v kate-
ro je bilo konec leta 2020 včlanjenih 42 govedorejcev in pride-
lovalcev mleka s severnega predela občine Krško. Na zboru, ki 
je bil hkrati volilni, so izvolili nov 11-članski upravni odbor, nje-
govo vodenje pa že četrti mandat zaupali Ivanu Kožarju. Kot je 
slednji povedal v predstavitvi poslovanja v letu 2020, so koope-
ranti zadruge dali v odkup 268 kom. mladega pitanega goveda 
(bikov), 35 kom. telet, 142 kom. krav in 97 telic ter 2.525.365 li-
trov mleka. Mleko je v minulem letu oddajalo 17 proizvajalcev, 
od tega jih je devet oddalo nad 100.000 litrov mleka, največji pro-
izvajalci pa so Ivan Bogovič, Ivan Kožar in Robert Urbanč. Za-
druga je v letu 2020 uspešno poslovala in poslovno leto zaklju-
čila z dobičkom, je še povedal Kožar. V letošnjem letu pričakujejo 
nekoliko nižjo pridelavo mleka (2.500.000 litrov) in višji odkup 
mesa, in sicer 400 kom. mladega pitanega goveda, 50 kom. telet 
in 150 kom. krav.  B. M., vir in foto: KZ Bohor

Kožar četrtič na čelu KZ Bohor

Z občnega zbora KZ Bohor

Naziv Šampion 2021, to je naj-
višje ocenjeno vino v posa-
mezni kategoriji vin, je osvojil 
cviček PTP 2020 prideloval-
ca Hiša vina Grabnar z Ardra 
pri Raki; naziv Prvak v katego-
riji vinsko-turističnih cest je 
na Bizeljsko-sremiški vinsko-

Posavci z bogato bero odličij
GORNJA RADGONA, POSAVJE - Na 57. odprtem državnem ocenjevanju Vino Slovenija na 59. mednarodnem 
kmetijsko-živilskem sejmu Agra je sredi julija potekalo ocenjevanje 569 vzorcev vin, ki jih je pridelalo 170 
vinarjev iz petih držav. Tudi letos se je z najvišjimi odličji okitilo več vinarjev iz Posavja. 

-turistični cesti prejela peni-
na No.1 pridelovalca Istenič 
d.o.o. z Bizeljskega. Ob tem so 
pridelovalci vinske kapljice z 
območja Posavja osvojili tudi 
lepo število zlatih in srebrnih 
medalj. Skupno pet zlatih me-
dalj so osvojili: dve zlati meda-
lji Stanislav Barkovič iz Brezja 
pri Veliki Dolini za dva vzorca 
cvička PTP, prav tako dve zlati 
medalji Kmečka zadruga Kr-
ško, in sicer za izbor laški riz-
ling in cviček PTP, ter za cviček 
PTP zlato medaljo tudi Vina 
Novak s Studenca. Poleg nave-
denih pridelovalcev so srebr-
ne medalje osvojili: Bernard 
Balon z Bizeljskega za penino 
Vesna, Rudi Bec iz Krmelja za 
cviček, Družina Bizjak z Jese-
nic na Dolenjskem dve srebr-
ni medalji za dva vzorca cvička 
PTP, Stane Erman iz Šentjan-
ža za cviček, Hiša vina Grab-
nar z Ardra pri Raki tri srebrne 
medalje, in sicer za vina rosé, 
modro frankinjo in sauvignon, 
Istenič d.o.o z Bizeljskega za 
penino Fer, Kmečka zadruga 
Krško kar sedem srebrnih me-
dalj, in sicer za Turn premium 
modra frankinja, Turn pre-
mium rosé penina, Turn pre-
mium beli pinot, Turn emoti-
on bela penina, Turn premium 
bela penina, Turn classic in 
Turn modra frankinja; Kme-
tija Bostele z Zdol je prejela 
dve srebrni medalji, in sicer za 
modro frankinjo in traminec, 

Andrej Molan z Zdol za vino 
Duo, Ferdo Pinterič s Sromelj 
dve srebrni medalji za trami-
nec in modro frankinjo, Milan 
Valek z Jesenic na Dolenjskem 
prav tako dve srebrni medalji 
za suho penino in cviček, San-
di Vidmar iz Dobove za rdeči 
bizeljčan PTP, Vina Huba Mar-
tinčič s Studenca za Sonatino 
penino – belo, brut, Vina Jar-
kovič z Broda v Podbočju za 
cviček Jarkovič PTP, Vina No-
vak s Studenca za laški rizling, 
Vinska klet Cizerle s Studen-
ca za modro frankinjo in Alojz 
Zalašček iz Boštanja za cvi-
ček PTP.

Že pred ocenjevanjem vin so se 
v maju in juniju pod okriljem 
letošnjega sejma Agra zvrsti-
la tudi ocenjevanja mleka in 
mlečnih izdelkov, mesa in mes-
nih izdelkov ter sokov, pijač in 
embaliranih vod. S kakovostni-
mi mlečnimi izdelki je blestel 
med nagrajenci Miloš Majcen 
iz Šentjanža, nosilec dopolnil-
ne dejavnosti na kmetiji, ki je 
prejel veliko zlato medaljo za 
mlečni izdelek Kmet Miloš raj-
ski jogurt borovnica, zlate me-
dalje za navadni jogurt, doma-
či premium sladoled jogurt in 
Kmet Miloš rajski jogurt ma-
relica, s srebrno medaljo pa 
so bili nagrajeni trije Majcno-
vi prehrambeni izdelki, in si-
cer domači premium sladoled 
čokolada, rajski jogurt stracci-

atella ter kmečko kislo mleko. 
V sklopu ocenjevanja mesa in 
mesnih izdelkov je Kmečka 
zadruga Sevnica osvojila tri 
srebrne medalje in eno bro-
nasto, in sicer so bili s srebr-
nimi medaljami nagrajeni iz-
delki: sevniška tradicionalna 
salama, sevniška prekajena 
šunka in sevniška špehovka, z 
bronasto medaljo pa sevniška 
panceta krškopoljskega praši-
ča. Za doseženo najvišjo kako-
vost pri ocenjevanju sokov in 
pijač Posavci tudi nismo ostali 
praznih rok. Proizvajalec Bu-
dič d.o.o. iz Podgračenega (Je-
senice na Dolenjskem) je prejel 
bronasto medaljo za jabolčni 
sok, Kmetija na Črneškem 
hribu – Ines Lipuš iz Črne-
če vasi (Kostanjevica na Krki) 
zlato medaljo za 100-odstotni 
matični sok iz aronije, Kmeti-
ja Rožman – Jože Rožman iz 
Anovca (Zdole) zlati medalji 
za motni jabolčni sok iz starih 
sort in motni jabolčni sok rde-
či ter srebrni medalji za nektar 
iz hrušk viljamovk in bistri ja-
bolčni sok iz starih sort, Evro-
sad Krško d.o.o. pa zlato me-
daljo za 100-odstotni jabolčni 
sok Zima, s srebrnimi medalja-
mi pa so bili nagrajeni njihovi 
sokovi: 100-odstotni jagodni 
sok z jabolkom, 100-odstotni 
jabolčni sok Hofer Pure Fruits 
motni ter 100-odstotni jabolč-
ni sok Hofer Pure Fruits. 
 Bojana Mavsar

BRESTANICA – V Termoelektrarni Brestanica so 16. julija od-
prli vrata za obiskovalce. V sklopu dneva odprtih vrat je zain-
teresiranim delovanje in posodobitve predstavil direktor druž-
be Tomislav Malgaj, ki je s sodelavci obiskovalce popeljal tudi 
po notranjosti objekta. Obiskovalci so bili ob tem navdušeni ne 
le nad urejenostjo elektrarne, temveč tudi nad gostoljubnostjo.
 Vir in foto: TEB Brestanica

V TEB odprli vrata obiskovalcem

Obiskovalci in direktor Malgaj v t. i. muzejskem delu 
elektrarne

LJUBLJANA, BREŽICE – Kot so javnosti sporočili iz Društva za 
preučevanje rib Slovenije (DPRS), je Vrhovno sodišče zavrnilo 
pritožbo družbe HESS, ki je kot stranka z interesom skupaj s so-
investitorskima družbama Infra in Eles skušala spodbiti zamr-
znitev izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice. »Gre za nov 
pomemben korak v prizadevanjih proti začetku gradnje novega 
energetskega objekta, ki je škodljiv za reko Savo, življenje v in ob 
njej oziroma je naravovarstveno in okoljevarstveno nesprejem-
ljiv,« so ob tem dodali v DPRS. Društvo sicer v tožbi, o kateri se 
sodišče še ni dokončno izreklo, izpostavlja številne kršitve pra-
vil postopka, napačne uporabe predpisov in pomanjkljive ugoto-
vitve dejanskega stanja.  P. P./vir: DPRS

Energetsko dovoljenje za JEK2 
je pomemben mejnik na poti k 
odločitvi o dolgoročni rabi je-
drske energije v Sloveniji, ki 
mora biti sprejeta v široki in 
odprti javni razpravi, so ob 
tem sporočili iz družbe GEN, 
ki je lastnica slovenske polo-
vice jedrske elektrarne Kr-
ško in vodi postopke za izgra-
dnjo njenega drugega bloka. 
»Doslej opravljene študije up-
ravičenosti projekta kažejo, da 
je JEK2 za prihodnjo zaneslji-
vo oskrbo Slovenije z doma 
proizvedeno električno ener-
gijo tehnično, okoljsko in in-
vesticijsko izvedljiv projekt, ki 
ustrezno odgovarja na ključ-
ne izzive energetske trileme in 
omogoča učinkovito soočanje 
Slovenije z izzivi zelenega elek-
troenergetskega prehoda,« po-
udarja generalni direktor GEN 
Martin Novšak. Dodaja, da so 
na nadaljevanje projekta, ki ga 
vodijo odgovorno in racional-
no, dobro pripravljeni: »S Pod-
nebno strategijo in pridoblje-
nim energetskim dovoljenjem 
za JEK2 se odpira priložnost 
uresničitve ciljev nizkoogljič-
ne prihodnosti za Slovenijo in 
regijo, skladno s smerjo, ki jo 

JEK2 ima energetsko dovoljenje
LJUBLJANA, KRŠKO – Družba GEN je 19. julija s strani Ministrstva za infrastrukturo pridobila energetsko 
dovoljenje za projekt JEK2, kar je, kot so ob tem poudarili v družbi, pomemben mejnik na poti do končne 
odločitve o povečanju jedrskih proizvodnih zmogljivosti v Sloveniji. 

nakazuje tudi nedavno pred-
stavljen evropski zakonodajni 
sveženj ukrepov za znižanje iz-
pustov do leta 2030 za najmanj 
55 odstotkov, imenovan Prip-
ravljeni na 55 (Fit for 55).«
 
Kot je ob izdaji dovoljenja po-
udaril minister za infrastruk-
turo Jernej Vrtovec, pomeni 
energetsko dovoljenje za JEK2 
eno najpomembnejših odlo-
čitev MzI, s katero se Sloveni-
ja premika naproti neodvisni, 
čisti in nizkoogljični prihodno-
sti. »V Podnebni strategiji smo 
si zastavili cilj, da do leta 2050 
dosežemo neto ničelne emisi-
je oziroma podnebno nevtral-
nost. To je velik izziv in pred 
nami so pomembne odločitve, 
ki bodo vplivale na blaginjo in 
okolje, v katerem bodo živele 
generacije za nami. Energetsko 
dovoljenje za JEK2 je mejnik, s 
katerim pričenjamo z izved-
bo upravnih postopkov in  pri-
pravo dokumentacije za inve-
sticijsko odločanje o JEK2, kar 
je nujna podlaga za končno od-
ločitev o optimalnem energet-
skem scenariju za prihodnjo 
oskrbo nizkoogljične, energet-
sko neodvisne Slovenije. Hkrati 

pa z energetskim dovoljenjem 
za JEK2 odpiramo tudi javno 
razpravo z željo, da dosežemo 
najširši možen družbeni kon-
senz pri vprašanju podpore 
čisti, zeleni energetski priho-
dnosti.«

 »Jedrska energija je odgovor 
na številne izzive prihodno-
sti, zato bo Skupina GEN sle-
dila pričakovanjem MzI glede 
široke javne razprave na temo 
elektroenergetskega prehoda. 
GEN se je že doslej osredoto-
čal na izobraževanje, ozavešča-
nje in javno odpiranje pogovo-
rov o energetski prihodnosti s 

številnimi deležniki, to prakso 
bo odslej še intenziviral,« so še 
dodali. Zagotavljajo, da bodo 
že izvedeni predinvesticijski 
zasnovi projekta ter mnogim 
drugim strokovnim študijam, 
ki so pomenile podlago za pri-
dobitev energetskega dovolje-
nja, sledile izbira in potrjevanje 
lokacije, odločanje o investiciji 
in nato gradnja ter da bodo še 
naprej skrbeli za to, da bodo vsi 
koraki na poti do odločitve in 
gradnje transparentni ter jas-
no predstavljeni vsem zainte-
resiranim deležnikom. 

 P. P./vir: GEN energija

Pritožba HESS zavrnjena
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Kot so objavili številni svetov-
ni in tudi slovenski mediji, se je 
27. julija v nemškem mestu Le-
verkusen v bližini Kölna zgodi-
la huda nesreča, ko je prišlo do 
več eksplozij v industrijskem 
kompleksu s kemično in farma-
cevtsko proizvodnjo. Eksplodi-
ralo naj bi namreč več rezervo-
arjev z odpadnimi snovmi oz. 
topili, pri čemer je izgubilo živ-
ljenje nekaj zaposlenih, nekaj 
deset pa je bilo tudi ranjenih. 

Po poročanju lokalnih medi-
jev (Daily Koelner Stadt-An-
zeiger itd.) se je nad okoliški-
mi naselji dvigoval gost dim, v 
katerem bi se po podatkih Mi-
nistrstva za naravo, okolje in 
varstvo potrošnikov zvezne 
dežele Severno Porenje–Ves-
tfalija lahko sproščali dioksin, 
PCB in furanske spojine, kate-
rih visoke koncentracije veljajo 
za rakotvorne. Zato so oblasti 
prebivalce Leverkusna pozva-
le, naj ostanejo v zaprtih pro-
storih, zaprli so tudi vsa otro-
ška igrišča in ljudem svetovali, 
naj ne uživajo zelenjave in sad-
ja s svojih vrtov.
 
V uredništvo smo v dneh po 
nesreči dobili ne le klice in 
vprašanja, pač pa tudi fotogra-
fije (eno takih objavljamo), ki 
prikazujejo izpuste iz industrij-
skega območja, na katerem se 
nahajata tako Vipap kot Krkin 
obrat za proizvodnjo farma-
cevtskih učinkovin, poimeno-
van Sinteza, ter skladišče ne-
varnih snovi. 

Pomanjkljivo predhodno ob-
veščanje je očitno sprožilo šte-
vilne dileme in dvome tudi v 
že obstoječo proizvodnjo. Ne-
mir povzroča že vsak izpust v 

zrak ali vodo (reko Savo), pri 
tem pa gre za povsem običajne 
prebivalce, medtem ko organi-
zirani varuhi okolja (za zdaj) v 
glavnem molčijo. Kot smo lah-
ko slišali iz odgovorov ministra 
mag. Andreja Vizjaka v Držav-
nem zboru, so bili vsi doseda-
nji postopki umeščanja Krkine 
tovarne v prostor mesta Kr-
ško zakoniti, dodal pa je, da se 
je izmed okoljskih organizacij 
razprave o Sintezi 2 udeležilo 
le Slovensko ekološko gibanje. 

Medtem je prispel tudi od-
govor investitorja Krke d.d. 
oz. njegovega vodje Službe za 
varstvo okolja Slavka Zupan-
čiča na svetniška vprašanja, ki 
so bila postavljena na seji ob-
činskega sveta 16. junija 2021. 
Na reakcijo krške mestne kra-
jevne skupnosti, ki je med dru-
gim podvomila v ustreznost 
postopkov, in nekaterih ob-
činskih svetnikov še čakamo, 
medtem ko nekatera zanimiva 
in tehtna vprašanja znova iz-
postavlja poslanec Državnega 
zbora Dušan Šiško, ki očitno 
edini med lokalnimi in držav-
nimi politiki (javno) sprašuje 
ne toliko o zakonitosti, pač pa 
o legitimnosti dosedanjih po-
stopkov umeščanja objektov s 
tvegano proizvodnjo. 

Šiško je na pomisleke o (ne)
dostopnosti informacij v zve-
zi s širitvijo projekta Sinteza 
namreč prejel zelo lakoničen 
odgovor, da se »vsa doku-
mentacija, vezana na prido-
bitev gradbenega dovoljenja 
po integralnem postopku, na-
haja na spletni strani Ministr-
stva za okolje in prostor, kjer 
je dostopna vsej zainteresira-
ni javnosti«.

Sicer pa glede na obsežno te-
matiko tu navajamo le tisti del 
odgovora Krke d.d., ki se na-
naša na (že obstoječe) skla-
dišče nevarnih snovi. V njem 
družba pojasnjuje, da je »skla-
dišče nevarnih snovi in teko-
čih surovin zgrajeno v skladu 
z zakonskimi zahtevami, stan-
dardi ter najboljšimi razpolo-
žljivimi tehnikami za tovrstna 
skladišča, kar zagotavlja varno 
obratovanje in  majhno tvega-
nje za okolje. Požar ali eksplo-
zija v skladišču bi imela vpliv 
na skladišče in njegovo nepos-
redno okolico. Tveganja oziro-
ma vpliva izven območja  obra-
ta ni pričakovati«.

Podobno neproblematična je 
po oceni investitorja tudi vsa 
predvidena povečana proizvo-
dnja v kompleksu Sinteza 2: 
»Že izdelane študije ne kaže-
jo pomembnega vpliva izven 
lokacije obrata, zato alarmira-
nje okoliškega prebivalstva ni 

relevantno. Postopek preso-
je vplivov na okolje je zaklju-
čen. Zagotovljeno je neodvisno, 
strokovno mnenje. Obrat Krka 
Krško ne bo predstavljal tvega-
nja za varnost in zdravje obča-
nov Krškega. Izdelava Načrta 
zaščite in reševanja za okoliš-
ke prebivalce ni relevantna.«

S temi, razmeroma kratkimi in 
po njihovem dovolj jasnimi od-
govori, investitor »odpravlja« 
zainteresirano lokalno javnost, 
v kateri pa vsaj nekaterim oči-
tno vendarle (še) ni jasen raz-
korak med temi pomirjujočimi 
ocenami za prebivalstvo v ne-
posredni bližini kompleksa in 
dokaj resnimi zahtevami Upra-
ve za jedrsko varnost (URSVJ), 
ki se nahajajo tudi v že ome-
njenem gradivu na spletni 
strani ministrstva: 
• »Investitor Krka mora ob 

vsaki znatni spremembi 
nabora kemikalij in količin 
na lokaciji v Krškem izves-
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KRŠKO – Nedavna huda nesreča v kemičnem kompleksu v nemškem mestu Leverkusen je vznemirila tudi nekatere prebivalce mesta ob Savi, v katerem naj bi v 
prihodnjih letih zrasel projekt Krke d.d. z imenom Sinteza 2.  Svoje dvome v korektnost postopkov odločanja o načrtovani investiciji je ponovno izrazil državni 
poslanec Dušan Šiško.

Ali lahko Krško postane slovenski »Leverkusen«?

ti analizo vpliva na varnost 
in zanesljivost NEK in o tem 
obvestiti NEK in URSJV; 

• Krka naj v primeru vsake-
ga nezgodnega dogodka, ki 
bi lahko imel vpliv na NEK, o 
tem nemudoma obvesti NEK 
in posreduje relevantne in-
formacije o dogodku in ke-
mikalijah; 

• zagotovljene morajo biti 
evakuacijske poti za vse 
prebivalstvo in zaposlene v 
skladu z načrtom zaščite in 
reševanja v primeru izre-
dnega dogodka v jedrskem 
objektu; 

• v primeru požara ali eksplo-
zije ali zaradi medsebojnih 
učinkov, ki so lahko stru-
pene ali še bolj eksploziv-
ne kot izhodiščne kemika-
lije, naj investitor zagotovi, 
da ne bo negativnih vplivov 
na NEK, in sicer kot: zastru-
pitev osebja NEK (npr. inha-
lacija ali ingestije), termič-
ni vplivi na osebje in objekt 
NEK, tlačni vplivi na osebje 
in objekt NEK, v normalnem 
obratovanju ali v nezgodnih 
primerih (npr. požar, eksplo-
zija, seizmični dogodek, ki bi 
lahko povzročil lom rezervo-
arjev ali cevi ter s tem neže-
len izpust in medsebojno re-
akcijo kemikalij) …«

Šiško: »Ali so načrtovalci 
Sinteze 2 upoštevali bližino 
JEK 2?«

Prebivalci Krškega, ki stanu-
jejo le nekaj sto metrov od 
predvidene lokacije Sinteza 2, 
sprašujejo, zakaj niso bili sez-
nanjeni z načrti našega farma-
cevtskega velikana in zakaj 
niso imeli možnosti soodlo-
čanja o projektu. Njihova sta-

lišča v veliki meri zastopa tudi 
poslanec Dušan Šiško: »Če so 
namreč že za NE Krško, za ka-
tero vemo, da je ena najbolj 
varovanih objektov v vseh po-
gledih, zahtevani tako resni 
ukrepi, smo se dolžni vpraša-
ti, kaj bo v primeru nesreče z 
bližnjimi stanovalci? In zakaj 
ti niso imeli prave priložnos-
ti dati svojega mnenja o tem, 
kar se načrtuje v Krškem? V 
zvezi s tem bi bilo zanimivo 
vedeti, ali so načrtovalci in še 
bolj soglasodajalci upoštevali 
možnost graditve JEK 2? Nje-
na lokacija je predvidena, kot 
smo lahko videli ob nedavnih 
predstavitvah podnebnega do-
kumenta, še precej bližje Krki-
nemu obratu kot sedanja elek-
trarna ...«

Seveda ne gre enostavno pri-
merjati obratov Krkine Sinte-
ze v Krškem z ogromnim kom-
pleksom kemične industrije v 
Leverkusnu, na katerem je na 
nekaj sto hektarjih nekaj de-
set podjetij in več tisoč zapo-
slenih. Pa vendar marsikoga v 
Krškem (in Posavju) ob vseh 
zaposlitvenih priložnostih, ki 
se obetajo ali pa so že realizi-
rane, skrbi velika koncentra-
cija okoljsko tveganih snovi 
in dejavnosti, ki v zadnjih le-
tih nastaja ali se še načrtuje na 
samo nekaj kilometrih prosto-
ra na levem bregu reke Save v 
Krškem. Še sploh, ker se nesre-
če očitno dogajajo tudi prislo-
vično natančnim in strogim 
Nemcem, medtem ko je inte-
res po čim večjem profitu tako 
ali tako prisoten povsod po tej 
naši vse bolj obremenjeni in 
zastrupljeni zemeljski krogli.

 Bojana Mavsar

Bralec, katerega ime in naslov hranimo v uredništvu, je 
zaskrbljen zaradi belega dima, vidnega na njegovi fotografiji 
Krkinega obrata. Med prebivalci v naseljih severno od Sinteze 
1 se že nekaj mesecev širijo govorice, da se občasno pojavlja 
nenavaden vonj, ki  naj bi nekoliko spominjal na nekdanje 
izpuste iz Celuloze.

SEVNICA – Na Zbirnem centru za odpadke, ki se nahaja na 
Savski cesti v Sevnici, je postavljen nov kotiček za vse, ki bi 
želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. 

V Evropski uniji in v Sloveniji se uvajajo zakonodajne spremem-
be na področju ravnanja z odpadki, ki vodijo v krožno gospodar-
stvo – ponovno uporabo. V kotiček, ki je označen z obvestilno 
tablo, je mogoče oddati še delujoče aparate: pralne in pomival-
ne stroje, pečice, štedilnike, hladilnike, zamrzovalnike, orodje, 
male gospodinjske aparate, avdio-video in foto opremo, moni-
torje in televizorje z ravnim zaslonom, računalnike, mobilne te-
lefone, igrače in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije. 
»Ko govorimo o varovanju okolja, je pravilno ločevanje e-odpad-
kov vsekakor zelo pomembno. S tem, ko odslužene in še delujo-
če aparate predajamo v ponovno uporabo, jim podaljšujemo ži-
vljenjsko dobo in posledično ustvarjamo manj e-odpadkov,« je 
povedal Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o., ki je uredila 
omenjeni kotiček v sevniškem zbirnem centru. »Ponovna upo-
raba predmetov je v vrhu hierarhije ravnanja z odpadki. S tem 
se namreč podaljšuje njihova doba uporabnosti, saj predmeti, 
ki še vedno opravljajo svojo funkcijo, služijo nekomu drugemu 
še naprej. Na ta način se ohranjajo naravni viri in zmanjšuje ši-
rok spekter negativnih vplivov na okolje, ki ga uničenje ali odla-
ganje odpadkov lahko povzroči,« je poudaril direktor Komunale 
d.o.o. Sevnica Mitja Udovč ter povabil občanke in občane, da od-
dajo v rumeni kotiček zbirnega centra za odpadke kakšen svoj še 
delujoči aparat, ki ga več ne potrebujejo. Zbranim aparatom bo 
projektni partner skozi postopek priprave za ponovno uporabo 
preveril funkcionalnost in električno varnost ter jih vrnil na trg 
po ugodni ceni ali pa jih podaril. 

 S. R./vir: Komunala d.o.o. Sevnica

Delujoči aparati v re-uporabo
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Na Lisci bo potekalo izva-
janje programa celodnevnih 
delavnic, v katerih bodo so-
delujoči skozi različne ele-
mente igre in izkustvenega 
učenja spoznavali vodne 

ekosisteme ter pripravo rib 
v kulinariki. Znano je, da so 
ribe zdrava in kakovostna 
hrana, ki vsebuje mnogo 
zdravih sestavin: bogate so 
z beljakovinami, esencial-

nimi maščobnimi kislinami 
(omega-3), vitamini ter ru-
dninskimi snovmi. Meso rib 
ima visoko biološko vred-
nost, prednost pred rde-

čim mesom pa je tudi lahka 
prebavljivost. V Tončkovem 
domu, planinski koči na Li-
sci, so ribje jedi postale del 
gostinske ponudbe in tako 
je mogoče zaužiti ne samo 
okusen, ampak tudi zdrav 
obrok. Kuharske delavni-
ce bodo ponudile prakti-
čen prikaz priprave različ-
nih ribjih jedi s prilogami. S 
pomočjo spletne aplikaci-
je »Z ribami do zdravja« bo 
potekalo interaktivno iska-
nje zakladov. Vse skupine 
bodo obiskale in si ogleda-
le delovanje ribogojnice za 
vzrejo postrvi ribogojske-
ga podjetja Akval d.o.o., ki 
je skupaj z Javnim zavodom 
KŠTM Sevnica in ŠKD Mini 
kraljestvo partner v projek-
tu, katerega nosilec je Obči-
na Sevnica.

Ribe so del zdrave prehrane
V okviru projekta Z RIBAMI DO ZDRAVJA so na posavskem biseru, priljubljeni pohodniški in izletniški točki 
Posavskega hribovja, obnovili ter opremili z novim pohištvom namestitvene kapacitete. V njih je omogočeno 
večdnevno bivanje različnim starostnim in tudi ranljivejšim skupinam (mladim, starejšim, ženskam in inva-
lidom), ki bodo skozi različne aktivnosti spoznavale pomen rib v zdravi prehrani.

na
roč
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va

Projekt Z RIBAMI DO ZDRAVJA sofinancirata Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna Občina 
Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020, je Ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Obnovljene namestitvene kapacitete v Tončkovem domu 
omogočajo daljše bivanje na posavskem biseru ...

… na katerem bodo potekale 
različne aktivnosti, tudi 

kuharske delavnice s pripravo 
ribjih jedi.

Slovenija bi lahko bila ekološka

Po uvodnem pozdravu in iz-
volitvi delovnega predsedstva 
v sestavi Anton Ajster, Anica 
Šafar in Irena Hribar je Zvone 
Černelič najprej predstavil 
poročilo o delovanju društva 
v letu 2020. V lanskem letu je 
bilo vanj včlanjenih 117 ljudi 
iz kar 18 občin. Na 21 lanskih 
srečanjih društva Ajda Posavje 
je bilo skupno 465 udeležen-
cev. V okviru društva po na-
ravnih metodah deluje tudi 
skupina Grof de rumen, ki je 
bila lansko leto zelo aktivna, 
saj je izvedla devet delavnic, 
vodi pa jo Cveta Jazbec. Čer-
nelič je še omenil, da je trenu-
tno pet članov društva s cer-
tifikatom Demeter, imajo pa 
še štiri člane v preusmeritvi. 

»Večkrat si drznem povedati 
na glas, da bi Slovenija mora-
la biti in bi tudi lahko bila eko-
loška država. Ideja se na prvi 
pogled zdi nora, a je uresni-
čljiva, seveda ne takoj, am-
pak v 15, največ 20 letih, ko se 
bodo zamenjale generacije. Z 
izobraževanjem kmetov in po-
trošnikov se da marsikaj stori-
ti, saj je tak način kmetovanja 
najboljši,« je ob tem poudaril 
Černelič in dodal, da bi lahko 
na eko kmetijah zaposlili več 
ljudi ter imeli čisto in zdravo 
življenje. Ker je bil občni zbor 
tudi volilni, so potrdili novo 
(in staro) vodstvo društva. 
Tako bo na mestu predsedni-
ka (vsaj) naslednji dve leti še 
naprej Černelič, Robi Špiler 

kot podpredsednik, ostali čla-
ni IO pa so Majda Hriberšek, 
Fani Živic, Jože Renko, Joži-
ca Keber, Cveta Jazbec, Anton 
Ajster in nov član Andrej Va-
lenčak, ki predstavlja podmla-
dek društva.

V letu 2021 so v predvidenem 
programu dela nekaj dogod-
kov že spravili pod streho, sko-
raj vse preko Zooma, npr. pre-
davanje o preparatih z Vesno 
Forštnerič, pet zaporednih te-
čajev z Meto Vrhunc, na dalja-
vo so gostili tudi Sanjo Lončar 

in Majo Kolar, eko praznika 
pred OŠ Brežice zdaj že drugo 
leto zapored zaradi aktualnih 
razmer niso mogli izvesti. Bre-
žiški župan Ivan Molan, ki je 
bil prisoten na občnem zboru, 
je pohvalil delo društva, še po-
sebej Černeliča, ki je tudi lan-
ski oktobrski nagrajenec. Čer-
nelič se je ob koncu zahvalil 
trem članicam društva, brez 
katerih le-to ne bi tako uspeš-
no delovalo, in sicer Majdi Hri-
beršek, Cveti Jazbec in Mihaeli 
Zahrastnik, eni prvih Deme-
ter kmetic. Po končanem ob-
čnem zboru so nedaleč stran 
od Černeličeve kmetije priž-
gali mogočen kres.

Černeliču nagrado ELO prišli 
izročit direktno iz Bruslja

20. julija sta generalni sekretar 
Evropske organizacije lastni-
kov zemljišč (ELO) Thierry de 
L'Escaille in Emmanuelle Mi-
kosz, ki je pri ELO zadolžena 
za sodelovanje z državami čla-
nicami, prišla na kmetijo Čer-
nelič izročit prestižno evrop-
sko nagrado za upravljanje z 
zemljišči in tlemi (Land and 
Soil Management Award), ki 
jo je ELO med 19 kandidati 
iz devetih držav sploh prvič v 

petnajstih letih, odkar jo po-
deljujejo, podelila projektu iz 
Slovenije. Člane žirije so prep-
ričali ekološko kmetovanje, 
tehnološke inovacije na kme-
tiji Černelič na področju nama-
kanja in pridelave v rastlinja-
kih ter izboljšanje rodovitnosti 
tal in biotske pestrosti. Ob pre-
jemu nagrade sta gospodarju 
kmetije med drugimi čestitala 
tudi evropski poslanec Franc 
Bogovič in predsednik Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slove-
nije Roman Žveglič. Spomni-
mo, da je kmetija Černelič že 
lani prejela evropsko prizna-
nje za navdihujoče prakse v 
kmetijstvu. 
 Rok Retelj

Zvone Černelič se je še posebej zahvalil Cveti Jazbec, Mihaeli 
Zahrastnik in Majdi Hriberšek.

Černelič z evropsko nagrado, ob njem de L'Escaille, Bogovič 
in Žveglič

DEČNO SELO – Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Posavje je 21. junija na Biodinamič-
ni kmetiji Černelič v Dečnem selu opravilo 11. zbor članov društva, ki je bil hkrati tudi volilni. Kot predse-
dnik bo društvo Ajda Posavje, ki letos obeležuje deset let delovanja, še naprej vodil Zvone Černelič.

BREŽICE – V Mestni hiši Brežice je 19. julija potekal ustanov-
ni zbor podpornikov stranke Naša dežela, ki jo vodi dr. Ale-
ksandra Pivec, s katerim so ustanovili lokalni odbor Posavje. 
Za predsednico Naše dežele – LO Posavje je bila izglasovana 
Jelena Ilišević Gramc.

Ustanovnega sre-
čanja se je udeleži-
la tudi predsednica 
stranke Naša deže-
la dr. Aleksandra 
Pivec, tudi bivša 
kmetijska ministri-
ca in predsednica 
DeSUS, ki je pove-
dala, da so stranka 
sredinskega pros-
tora in gredo na vo-
litve kot samostoj-
na stranka, želijo pa 
čim prej vzpostavi-
ti lokalno mrežo 
stranke. »Moram 
povedati, da so ljud-
je zelo animirani za drugačno, ne ideološko, ampak vsebinsko po-
litiko. Siti so konflikta, ki se ustvarja v političnem prostoru. Mo-
goče to zgleda zelo konfliktno in burno v Ljubljani in še kakšnem 
večjem centru, a verjemite mi, da ljudje na podeželju na to ne gle-
dajo na tak način, se ne delijo na leve in desne, ne protestirajo, 
ne kolesarijo. Rečejo samo, da jim je popolnoma vseeno, ali so na 
oblasti levi ali desni, ampak naj končno naredijo že nekaj za lju-
di in državo,« je izjavila in še navedla, da bo njihov glavni fokus 
decentralizacija Slovenije in razvoj podeželskih območij, druga 
njihova skrb pa demografska vprašanja. Navzoči na ustanovnem 
zboru so soglasno potrdili kandidatno listo LO Posavje. Predse-
dnica je postala Jelena Ilišević Gramc, podpredsednica Tadeja 
Drenovec, člani pa David Martinc, Jure Revinšek in Marija Li-
poglavšek. Ilišević Gramc je izrazila upanje, da bodo uspeli pri-
dobiti čim več članov in bodo lahko formirali tudi občinske odbo-
re. »Osebno sem se stranki Naša dežela pridružila, ker v ospredje 
postavlja 'navadnega' človeka. Ljudem so pomembna dejanja, zato 
upam, da bomo ravno s skupnimi dejanji dokazali, da bodo ljud-
je ponovno začeli zaupati v politiko in na splošno v državo,« je še 
dejala.  R. Retelj

Naša dežela tudi v Posavju

Predsednica stranke Naša dežela Pivec 
(desno) in predsednica LO Posavje 
Ilišević Gramc

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije, 
v spomin na spopad pripadnikov Teritorialne enote s pripadni-
ki JLA v Krakovskem 
gozdu 2. julija 1991, 
so na pročelju leskov-
škega gasilskega doma 
odkrili spominsko plo-
ščo z vklesanimi verzi 
Iga Grudna: »Naj kdor-
koli kdaj te vpraša, kdo 
živi na zemlji tej, vedi, 
zemlja ta je naša, tvo-
ji dedi spijo v njej, za-
njo bori se naprej!« Ob 
tej priložnosti so v KS 
Leskovec v svojo sre-
do povabili tudi pripadnike tedanjega intervencijskega voda in 
predstavnike Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Krško. Kot so poudarili ob odkritju spominske plošče in krajšem 
kulturnem programu, je bila zmaga v Krakovskem gozdu blešče-
ča tudi v vojaškem pogledu, saj je bila izbojevana proti močnej-
šemu in dobro oboroženemu nasprotniku, in da je odločen obo-
rožen upor »pripravil prostor za diplomacijo, ki nam je po 140 
letih, odkar smo Slovenci prvič postavili svoje zahteve, prinesla 
svojo državo«. Ob druženju po krajši svečanosti je bil podan tudi 
predlog, da bi ob obletnici bojev v Krakovskem gozdu srečanje 
veteranov osamosvojitvene vojne z območja občine Krško pri le-
skovškem gasilskem domu preraslo v tradicionalno prireditev. 
 Vir: KS Leskovec, foto: Anton Hruševar

Spominska plošča ob obletnici

Pripadniki intervencijskega voda TO 
leta 1991, ki so prisostvovali odkritju 
spominskega obeležja
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Občina Kostanjevica na Krki 
praznuje

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki!

Leto, ki je naokrog, je bilo, kljub epidemiji, za 
občino investicijsko zelo uspešno, z vidika 
socialnih in družbenih stikov pa ponovno 
omejujoče in nekaj posebnega, zato si ga bomo 
zagotovo vsi zapomnili. 

Ne morem mimo tega, da je od 19. 10. 2020 
do 15. 6. 2021 zaradi razglašene epidemije 

koronavirusa tako rekoč obstalo družbeno in gospodarsko življenje 
v občini. Ob tem so bili na državnem nivoju sprejeti številni dodatni 
protikoronski paketi zakonov, ki pa kljub temu ne bodo mogli v celoti 
odpraviti nastale gospodarske škode. In vendar ta ne sme in ne more 
biti pred zdravjem in življenjem ljudi. Lahko rečem, da smo s skupnimi 
močmi znali in zmogli preseči dneve izolacije, na kar sem izredno 
ponosen. Sedaj pa moramo skupaj narediti vse za to, da dosežemo 
zadostno precepljenost, saj si bomo le na ta način zagotovili normalno 
jesen in zimo. Predvsem pa si želimo, da bi šli naši šolarji lahko jeseni 
v šole ter da bi ostali gospodarstvo in storitvene dejavnosti odprti. Na 
dan 29. 7. 2021 imamo z enim odmerkom cepljenih 42,8 % in z obema 
odmerkoma 34,8 % občanov. Vzpodbudno in vendar premalo, zato 
vas vse skupaj na tem mestu še enkrat prosim, da se cepite in s tem 
zavarujete sebe in svoje bližnje ter vse tiste ranljive skupine, ki se zaradi 
narave svoje bolezni ne morejo cepiti.

Ob našem občinskem prazniku tako voščim vsem občankam in 
občanom z željo, da s potrpežljivostjo skupaj premagamo tudi to 
preizkušnjo ter iz nje pridemo še boljši in močnejši, predvsem pa vsi 
zdravi.

Vaš župan Ladko Petretič

CESTNA 
INFRASTRUKTURA

Na področju cestne infrastruk-
ture so dokončali delno rekon-
strukcijo LC od samostana proti 
Vodenicam, delno dokončali re-

konstrukcijo ceste Vrbje–meja, 
uredili odsek LC Orehovec–
Grič, mulde od samostana do 
Orehovca, s pomočjo občanov 
Črneče vasi in Oštrca pa so bili 
obnovljeni odseki Mohor–Črne-
ča vas, Mohor–Hajsinger in Čr-
neški vrh–Zavrh. Za načrtovano 
rekonstrukcijo LC Kostanjevica 
na Krki–Podbočje (do meje z ob-
čino Krško) je izdelana projektna 
dokumentacija, ki je v potrjeva-
nju na ravni države. V postopku 
priprave je obnova devetih še ne-
asfaltiranih odsekov javnih poti 
(Ivanjše–Dvojmoč, Studena–
Božič, Velike Vodenice–Mihev, 
Colarič, regionalna cesta–čistil-
na naprava, Oštrc–Oštir, Čreš-
njevec, Dolšce–Orehovec, Dol-
šce Pešič–Hodnik in dokončanje 
odseka Vrbje–meja. Župan Lad-
ko Petretič ob tem poudarja, da 
so pripravljalna dela na odsekih 
Dolšce–Orehovec, Dolšce Pe-
šič–Hodnik in Črešnjevec izvedli 
sami občani, asfaltažo pa bo za-
gotovila občina, seveda ob po-
goju, če bo pridobljena pravica 
gradnje in finančna sredstva. Na-
dalje sta bili postavljeni dve avto-
busni nadstrešnici pri Žolnirju, 

Občina Kostanjevica na Krki od praznika do praznika

Kljub epidemiji so uresničili 
številne investicije

KOSTANJEVICA NA KRKI – Potem ko so jim lani razmere v zvezi z epidemijo koronavirusa preprečile 
občinsko praznovanje, bodo letos v kostanjeviški občini spet praznovali, seveda v skladu z veljavnimi 
ukrepi in priporočili. Občinski praznik je seveda vsako leto priložnost za 'inventuro' opravljenega dela 
v minulem letu in pogled v prihodnost, o čemer smo se pogovarjali z županom Ladkom Petretičem. 

s čimer je občina v tem pogledu 
pokrita, razen na Dobah, kjer je 
postajališče v pristojnosti države. 
Pri gasilskem domu na Prekopi 
je urejeno odvodnjavanje, tako 
da sedaj ob nalivih ni več po-
plav, redno je potekalo vzdrže-

vanje vseh javnih poti in dob-
ro organizirana zimska služba, 
na nevarnih odsekih so bila do-
datno postavljena ogledala in na 
novo postavljenih nekaj označe-
valnih tabel. Pridobili so geodet-
ski posnetek za pločnik na od-
seku Žolnir–bencinski servis, za 
katerega je sedaj v izdelavi pro-
jektna dokumentacija in po pri-
dobitvi vseh dovoljenj se gre v ta-
kojšnjo izvedbo del. 

KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA

Zaključili so rekonstrukcijo ko-
munalne infrastrukture, pred-
vsem obnovo vodovodov, na 
Hmeljski in Resljevi cesti, do-
končano je vodovodno omrež-
je na Gorjupovi cesti s priključ-
ki in obnovljen del vodovoda 
na Oštrcu, prav tako trije vo-
dohrani. Zaključuje se komu-
nalno opremljanje stanovanj-
skega naselja Ljubljanska cesta s 
fekalno in meteorno kanalizaci-
jo in vso potrebno infrastruktu-
ro, pri čemer so se, dodaja Petre-
tič, pojavile potrebe po dodatnih 
priklopih na komunalno infra-

strukturo (dodatnih pet parcel 
v solasti Škofije Novo mesto in 
občine), za kar je bilo potreb-
no preprojektiranje. Župan iz-
postavlja še priključitev vodo-
voda do Griča s črpalno postajo, 
s katero bo rešena vodooskrba 

tega dela občine do Ržišča ozi-
roma do meje z občino Šentjer-
nej. »S to investicijo smo pos-
tali samostojni in neodvisni od 
Komunale Novo mesto, saj se je 
pred tem ta del občine napajal 
iz vodnega zajetja Javorovica. S 
tem se je izboljšala kakovost pi-
tne vode, ki se sedaj napaja iz fil-
trirne naprave pri zajetju jama,« 
poudarja. Pri tem velja doda-
ti še, da občina do 50 % sofi-
nancira vgradnjo malih čistil-
nih naprav.

Decembra lani je bil v uporabo 
predan zbirni center kosovnih 
odpadkov pri čistilni napravi v 
Kostanjevici na Krki, s čimer je 
občanom trikrat tedensko omo-
gočeno oddajanje odpadkov na 
območju občine. »S tem smo, 
vsaj upamo, preprečili nasta-
nek novih črnih odlagališč po 
gozdovih in drugod po naravi. 
Opažamo, da gre za veliko pri-
dobitev, ker kosovnega odpada 
ni potrebno več voziti v zbir-
ni center v Krško. To se je med 
občani dobro prijelo, kar je po-
hvalno,« opaža Petretič. Tele-
kom je zgradil optično omrežje 
v Črneči vasi, v okviru projek-
ta Rune pa se gradi omrežje od 
šentjernejske občine do samo-
stana, tako da bo vodeniški del 
občine pokrit s širokopasovnim 
omrežjem.  

LESENI MOSTOVI

Občina se pripravlja na novo-
gradnjo vseh treh mostov, sever-
nega, južnega in tercialskega, s 
tem namenom pa se zaključuje-
jo tudi odkupi deležev solastni-
kov mestne korporacije, kate-
re les bo namenjen izključno za 
obnovo. Na občini so bili uspeš-
ni na razpisu Ministrstva za kul-
turo in pridobili sredstva v višini 
200.000 evrov, ki jih bo mogo-
če črpati šele v letu 2022, ostali 
del sredstev bodo kompenzirali 
z lesom iz občinskih gozdov in 
občinskega proračuna. S strani 
ZVKD so pridobili konservator-
ski načrt, izdelan je tudi gradbeni 
načrt, čakajo še kulturnovarstve-
no soglasje in nato bo še v letoš-
njem letu izveden razpis za izbi-

ro izvajalca del. Nov južni most 
bo po načrtih zgrajen v letu 2022. 

ODKUP DELEŽEV V 
MESTNI KORPORACIJI IN 
PARCELI ZA NJO

Kot smo že omenili, se je obči-
na odločila, da za namen novo-
gradnje mostov in objekta na ko-
pališču Otok, ki je odkupljen od 
Škofije Novo mesto, uporabi les 
iz svojih gozdov. V ta namen sta 
bili vključeni parceli, na katerih 
je občina že solastnica. Na par-
celni št. 911/699 k.o. Kostanje-
vica v izmeri cca. 5 ha je obči-
na večinski lastnik (njen delež je 
2,7 ha), ostali del je bil v solas-
ti 30 fizičnih oseb, od katerih se 
jih je 25 odločilo za prodajo, štir-
je so prodajo zavrnili, ena ose-
ba pa je svoj delež občini podari-
la. Tako ima občina sedaj v lasti 
cca. 4,7 ha gozdov, delež štirih 
neprodanih parcel ostaja cca. 30 
arov. Prav tako se je občina od-
ločila za odkup deležev na parc. 
št. 911/701 k.o. Kostanjevica v 
izmeri cca. 1,3 ha, na kateri je 
bila solastnica do 1/5, ostale 4/5 
pa je odkupila od štirih fizičnih 
oseb in je sedaj lastnica parce-
le v celoti. »Občina ima sedaj v 
lastni cca. 6 ha gozda, s katerim 
bo upravljala kot dober gospo-
dar in gozdove ohranjala tudi za 
bodoče generacije. Tako je skrb 
nekaterih, ki niso želeli prodati 
deleža, ker naj bi občina ta zem-
ljišča prodala ameriškim korpo-
racijam, povsem odveč,« zagota-
vlja župan.

POPLAVNA VARNOST

Glede poplavne varnosti je bilo 
v minulih letih že kar nekaj po-
vedanega in napisanega. Kot je 
znano, je bil podpisan finančni 
dogovor z Ministrstvom za oko-
lje in prostor v višini 6,7 milijo-
na evrov, vendar pa do načrtova-
ne predstavitve širši javnosti ni 
prišlo, saj je bila od 19. 10. 2020 
do 15. 6. 2021 razglašena epide-
mija. Župan predvideva, da se 
bo ta predstavitev odvila v je-
seni, o čemer bodo vsi zainte-
resirani pravočasno obveščeni.  
Hkrati so se ves čas odvijala dela 
na vodotokih, predvsem na reki 
Krki, kjer so se utrjevale brežine. 
Pri vseh večjih padavinah se na-
mreč še vedno pojavljajo napla-
vine, predvsem zaradi bobrov, 
strošek odstranjevanja pa je bre-
me občinskega proračuna. Obči-
na se ves čas trudi, da so mosto-
vi pretočni, s čimer je izboljšana 
tudi poplavna varnost. 

ŠOLSKA IN PREDŠOLSKA 
VZGOJA

Potem ko so uspešno sanirali 
napako na ogrevalnem sistemu 
v osnovni šoli, je v teku gradnja 
pomožnega objekta pri športno 
rekreacijskem centru (gardero-
be s tuši in sanitarijami ter ogre-
valnim sistemom, ki naj bi služil 
dvema ekipama tekmovalcev). 
Vsa dela so sedaj v zaključni fazi 
in bo objekt do začetka šolske-
ga leta tudi v uporabi. »Tako so 

nadaljevanje na str. 14

Občina načrtuje novogradnjo vseh treh lesenih mostov, prvi bo na vrsti t. i. južni most.

Urejanje komunalne infrastrukture na Ljubljanski cesti
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investicije v šolsko in predšolsko 
vzgojo ter športno infrastruktu-
ro sedaj v celoti zaključene, kar 
si kljub naši majhnosti  štejemo v 
ponos, kar izstopa tako na regij-
skem kot državnem nivoju,« po-
nosno pove župan.    

KULTURNA DEDIŠČINA

Občina je pridobila geodet-
ski posnetek za grad oz. dvorec 
Kostanjevica, ki bo služil za na-
daljnje projektantsko delo, raz-
pisala je javni natečaj za projek-
tno dokumentacijo, ki je sedaj v 
zaključni fazi oz. je izvajalec del 
izbran, naročen je statični pre-
gled objekta. 

Na stari šoli v Črneči vasi so lani 
zamenjali kompletno ostrešje, 
dobavljeno je stavbno pohištvo 
(okna in vhodna vrata), vse v so-
glasju z Zavodom za varstvo kul-
turne dediščine. Izvajajo se tudi 
gradbena dela (sanacija zidov ter 
betonske plate v pritličju z izo-
lacijo) in dela na stropih v dveh 
etažah, istočasno se bodo izvaja-
la dela na elektro, vodovodnih in 
ogrevalnih inštalacijah. »Občina 
si prizadeva, da bi bilo čim več 
del letos zaključenih, naslednje 
leto pa bi se dokončala še fasa-
da in zunanja ureditev. Pri tem je 
treba pohvaliti predvsem vašča-
ne Črneče vasi, kajti veliko del, 
predvsem v angažiranosti nji-
hovega svetnika Mateja Kuhar-
ja, so opravili sami. Brez njihove 
pomoči bi bila ta investicija tež-
ko izvedljiva,« tamkajšnje obča-
ne pohvali Petretič in dodaja, da 
bo z njihovo nadaljnjo angažira-
nostjo in pomočjo občine, objekt 
v najkrajšem možnem času pre-
dan svojemu namenu in uporabi.

Občina subvencionira tudi ob-
novo fasad na otoku, s čimer se 
vsako leto obnovi nekaj stavb, ki 
prispevajo k urejenemu videzu 
kraja in občine, kar bodo pod-
pirali tudi v bodoče, kot smo že 
omenili, imajo pridobljen kon-
servatorski načrt za izgradnjo 
treh novih mostov in izdelan 
gradbeni načrt za izgradnjo juž-
nega mostu.

TURIZEM

V Kostanjevici veliko stavijo na 
turizem in občina se po župano-
vih besedah aktivno vključuje v 
razvoj turizma v lokalni skup-
nosti. V popolnosti je zažive-
lo postajališče za avtodome, pri 
čemer se že opaža, da je prosto-
ra premalo, zato so uredili doda-
tnih sedem parkirnih mest. Na-
ročen je tudi geodetski posnetek 
za izgradnjo parkirišča nasproti 
OŠ oziroma proti pokopališču, 
ki bi bilo namenjeno za obisko-
valce otoka in raznih prireditev, 
po potrebi pa tudi za avtodome.
Po potresu 29. 12. 2020 in pre-
gledu strokovnjakov Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, ki 
so ocenili, da objekt ni več va-
ren, so morali TIC iz Lamuto-
vega likovnega salona prestavi-
ti na novo lokacijo – v prostore 
bivše mestne tržnice na Kambi-
čevem trgu 5, ki jih je bilo tre-
ba za ta namen predhodno pre-
noviti in so sedaj bolj dostopni 
vsem obiskovalcem. 

»Prav tako se občina aktivno 
vključuje v izgradnjo kolesar-
skih povezav med občino Krško 
do šentjernejske občine, ki po-
teka po našem ozemlju. Izdela-
na je projektna dokumentacija, 
večina služnosti je pridobljenih, 
nekaj primerov pa je v postop-

ku razlastitve. Tudi ta projekt bo 
bistveno prispeval k razvoju in 
promociji turizma v naši obči-
ni,« pove župan. V zvezi s tem 
so bile izdelane karte pohodnih 
in kolesarskih poti, določen del 
sredstev vlagajo tudi v Galerijo 
Božidarja Jakca, ki je eden več-
jih promotorjev  turizma v obči-
ni. »Veliko vlagamo tudi v ure-
jenost kraja, za kar smo prejeli 
že kar nekaj priznanj. Ugotavlja-
mo, da se nam turizem vsako 
leto povečuje, medtem ko temu 
ne sledi sama gostinska ponud-
ba,« ugotavlja prvi mož občine.

GOSPODARSTVO IN 
KMETIJSTVO

Zaradi že znanih razmer v času 
epidemije covid-19 je posledice 
čutilo tudi kostanjeviško gospo-
darstvo (bile so izjeme, kjer so 
kljub težki situaciji lahko dela-
li), še posebej gostinstvo in turi-
zem, katerega okrevanje bo dol-
gotrajno. »Občina sicer nima 
nekih vzvodov in sredstev, da bi 
se lahko aktivno vključila v sa-
nacijo po korona krizi, zato upa-
mo, da so se vsi prizadeti za po-
moč obrnili na ustrezne državne 
institucije,« pravi Petretič in do-
daja, da sta se kljub temu v po-
slovni coni zgradila dva nova 
poslovna  objekta, prav tako so 
se začele aktivnosti za izgradnjo 
nove kmetijske trgovine, ki se bo 
z otoka preselila v obrtno cono. 
Občina tudi letos subvencionira 
nakup kmetijske mehanizacije.

DRUŠTVA

Tako kot povsod drugod tudi v 
Kostanjevici na Krki ugotavljajo, 
da je zaradi posledic epidemije 
društveno življenje in aktivno-
sti nekako zastalo in se zastav-

Kljub epidemiji so uresničili številne investicije
nadaljevanje s str. 13

Nagrajenci Občine Kostanjevica na Krki

Stanislav Matija Tomazin je s 
svojim strokovnim in timskim 
delom, povezovanjem ljudi, 
inovativnimi pristopi in mir-
nim duhom pustil s svojim de-
lom v Kostanjevici na Krki neiz-
brisen pečat. Poslovno uspešno 
pot je združeval z udejstvovan-
jem na družbenem področju, v 

lokalni skupnosti Kostanjevica 
na Krki in širšem regionalnem 
prostoru. V letu 1993 je postal 
član upravnega odbora Društva 
vinogradnikov Kostanjevica na 
Krki, v letu 1997 pa predsednik 
društva in aktivni član Zveze 
društev vinogradnikov Dolenj-
ske. Leta 1998 je bil med usta-
novnimi člani Planinskega dru-
štva Polom in član upravnega 
odbora, kjer to funkcijo opravl-
ja še danes. Leta 2000 je bil tudi 
med ustanovnimi člani društva 
Domače koline Kostanjevica na 
Krki in prvi predsednik, kjer je 
soustvarjal prireditev »Praznik 
domačih kolin«, ki je bila takrat 
edinstvena v Sloveniji, in »Praz-
nik vina, kruha in suhega sadja«.

Zaslužen je za sloves, promoci-
jo in kakovost cvička, pripravo 

pravilnika o vinu z oznako pri-
znanega tradicionalnega poime-
novanja, ponatis knjige ing. Jo-
žeta Likarja Naš cviček iz leta 
1955, pridobitev lesenega mo-
bilnega hrama in enološkega la-
boratorija. Prav tako je zaslužen 
za organizacijo mnogih izobra-
ževanj za člane društev, stro-
kovne ekskurzije in dogodke 
ter urejanje premoženjskih za-
dev za društva. Velik poudarek 
je namenjal ohranjanju naravne 
in kulturne dediščine vinograd-
ništva in vinarstva, prav zato je 
v teku postopek za postavitev 
društvenega objekta v Globo-
čicah. Po zaslugi Stanislava Ma-
tije Tomazina je bila Kostanje-
vica na Krki v obdobju od leta 
2000 do 2005 ter ponovno leta 
2014 in 2015 gostiteljica, Dru-
štvo vinogradnikov pa organi-

zator, največje prireditve do-
lenjskih vinogradnikov - Teden 
cvička, kar je dodatno prispe-
valo k prepoznavnosti Kostan-
jevice na Krki in njene turistič-
ne ponudbe v širšem prostoru. 
Leta 2002 je na njegovo pobu-
do takratna Občina Krško v Ma-
riboru na Lentu pridobila cepič 
potomke najstarejše vinske trte 
na svetu, ki se danes razteza ob 
zidu nekdanjega cistercijanske-
ga samostana v Kostanjevici na 
Krki. Od leta 2007 društvo pod 
vodstvom predsednika Tomazi-
na vsako leto organizira dogo-
dek ob trgatvi vinske trte ter pri-
delavo protokolarnega vina za 
Občino Kostanjevica na Krki. 
Leta 2006 je bil zaradi izjemnih 
zaslug na področju vinogradni-
štva in vinarstva s strani Zveze 
društev vinogradnikov Dolenj-

ske imenovan za Ambasadorja 
cvička. 

Od leta 1992 dalje je tvorno de-
loval v organih Sveta Krajevne 
skupnosti Kostanjevica na Krki, 
sodeloval pa je tudi pri aktiv-
nostih, povezanih z ustanovitvi-
jo občine Kostanjevica na Krki, 
pri pripravi elaborata in dru-
gih vsebinah. Njegov neprecen-
ljiv angažma se nanaša tudi na  
projekt vzpostavitve telefonije v 
Kostanjevici na Krki, saj je vodil 
celoten finančni inženiring v od-
nosu do Pošte Slovenije oziroma 
Telekoma in izvajalcev del. Veli-
ko ljubezen in pripadnost kra-
ju je pokazal kot član organiza-
cijskega odbora ter predsednik 
komisije za finance pri izvedbi 
praznovanja ob 750. letnici mes-
ta Kostanjevice na Krki, za kar 

je prejel tudi posebno priznan-
je Krajevne skupnosti Kostanje-
vica na Krki za leto 2003. Še da-
nes je nepogrešljiv člen v ustroju 
občine, kjer kot predsednik Na-
dzornega odbora bdi nad zako-
nitostjo njenega poslovanja. 

Zaradi njegovega neprecenlji-
vega prispevka v krajevni skup-
nosti Kostanjevica na Krki in 
kasneje občini Kostanjevica na 
Krki, udejstvovanja pri razvoj-
nih projektih in soustvarjanja v 
društvih, kar vse je pripomog-
lo k prepoznavnosti, razvoju 
in napredku Kostanjevice na 
Krki, podeljujem priznanje Kl-
juč mesta Kostanjevica na Krki 
z nazivom Častni meščan Stani-
slavu Matiji Tomazinu.

KLJUČ MESTA KOSTANJEVICA NA KRKI Z NAZIVOM ČASTNI MEŠČAN
prejme

STANISLAV MATIJA TOMAZIN

ljeni programi niso izvedli, po-
sledično pa ni bilo predvidenega 
financiranja. »Na občini se zave-
damo pomena delovanja dru-
štev, ki temelji predvsem na pro-
stovoljnem delu posameznikov 
in njihovem prispevku k promo-
ciji ter razvoju kraja in občine. 
Pri tem pa ne smemo pozabi-
ti na pripadnike obeh prosto-
voljnih gasilskih društev in Ci-
vilne zaščite, ki so v dobro vseh 
občank in občanov vedno prip-
ravljeni priskočiti na pomoč za 
zaščito naših življenj in premo-
ženja,« poudarja župan. Doda-
ja, da so v PGD Kostanjevica na 
Krki ob letošnji 140-letnici de-
lovanja, tudi s pomočjo občine, 
nabavili novo gasilsko vozilo za 
gašenje gozdnih požarov, obči-
na je društvu odstopila tudi ga-
ražni prostor zanj, medtem ko je 
PGD Prekopa pred kratkim pre-
dala namenu večnamensko igri-
šče s prostori za druženje in tudi 
tu je bila občina aktivno vklju-
čena v sofinanciranje. »Ob tem 
je treba izpostaviti pripadnost in 
požrtvovalnost obeh gasilskih 
društev, kajti zavedamo se, da 
brez njihove angažiranosti teh 
projektov ne bi mogli izpeljati, 

za kar se vsem še enkrat najlep-
še zahvaljujem,« pristavi župan.

EPIDEMIJA JE PUSTILA 
POSLEDICE

Petretič seveda ne more mimo 
dejstva, da je epidemija korona-
virusa v družbi pustila veliko vr-
zel – gospodarstvo in storitvene 
dejavnosti so zastale, šolarji so se 
šolali na daljavo, kar bo pustilo 
dolgoročne posledice, tako učne 
kot tudi socialne, socialni stiki so 
se prekinili, zdravniška pomoč je 

bila težko dostopna, življenje je 
obstalo. »Zato vas prosim, bo-
dimo odgovorni do sebe in vseh 
ranljivih skupin in se v čim več-
jem številu cepite, saj si bomo le 
na ta način zagotovili normal-
no delovanje družbe in javnega 
življenja,« polaga na srce občan-
kam in občanom. »Želim vam 
vse dobro, pazite nase in drug 
na drugega, predvsem pa osta-
nite zdravi.«

»Da pa smo lahko opravili vse 
zastavljeno delo, s katerim bomo 
tudi nadaljevali, saj smo navse-
zadnje vsi skupaj tukaj zara-

di vas in za vas, se ob tej prili-
ki zahvaljujem vsem sodelavcem 
v občinski upravi, predvsem pa 
občinskemu svetu za konstruk-
tivno, korektno in povezovalno 
delovanje tako v njihovih volil-
nih okrajih kot na nivoju obči-
ne. Vsem skupaj in vsakemu po-
sebej iskrena hvala. Seveda vsem 
občankam in občanom izrekam 
čestitke ob našem skupnem ob-
činskem prazniku,« zaključi žu-
pan Ladko Petretič.

 Peter Pavlovič
 

Novo gasilsko vozilo PGD Kostanjevica na Krki

Novo večnamensko igrišče s prostori za druženje na Prekopi
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KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK
prejme

MATEJ KUHAR

Matej Kuhar se je v Društvo vi-
nogradnikov Kostanjevica na 
Krki včlanil leta 2009 in štiri leta 
kasneje prevzel funkcijo tajnika, 
letos pa je bil izvoljen za pred-
sednika društva.  Pomembno je 
prispeval k realizaciji lesenega 
mobilnega hrama, kot član orga-
nizacijskega odbora in podpred-
sednik prireditvenega odbora pa 
je vidno vlogo odigral pri orga-
nizaciji največje vinogradniške 
prireditve na Dolenjskem in v 
Posavju – Tedna cvička, ki ga je 
društvo v letih 2014 in 2015 or-
ganiziralo skupaj z ZDVD.

Matej Kuhar ves čas aktivno so-
deluje pri vseh aktivnostih v 
društvu, kar vključuje strokov-

no izobraževanje, ocenjevanje 
vin, enološki laboratorij, ponatis 
knji ge Naš cviček, trgatev mestne 
trte, vinogradniški pohod, prire-
ditev Praznik vina, kruha in »su-
hega sadja«, pridobivanje dona-
torjev … Je tudi podpredsednik 
Zveze društev vinogradnikov 
Dolenjske in član UO v VINIS-u.

Matej Kuhar je že 18 let tudi član 
Kluba jamarjev Kostanjevica na 
Krki in član UO društva. S svojim 
delovanjem je bistveno prispeval 
k oblikovanju današnje podobe 
kluba in Kostanjeviške jame. Kot 
mentor v jamarskem krožku pre-
naša mladim jamarjem bistvena 
znanja in spoštovanje do vred-
not kraškega podzemlja. Je ak-
tiven član ekipe  jamarjev razis-
kovalcev, bil je udeleženec več 
raziskovalnih ekspedicij Kluba 
jamarjev v tujino, med njimi leta 
2005 na Velebit (Hrvaska) in leta 
2009 v Novo Zelandijo. Matej je 
nepogrešljivi vezni člen v dru-
štvu, saj povezuje raziskovalno, 
družbeno, klubsko in turistično 
dejavnost kluba. Z veliko vnemo 
in požrtvovalnostjo sodeluje pri 
promoviranju društva ter z no-
vimi idejami bogati in nadgraju-
je obseg dejavnosti, s katerimi se 

ukvarja Klub jamarjev Kostanje-
vica na Krki.

Matej Kuhar  ima izredne zaslu-
ge tudi za izboljšanje družbenega 
standarda in podobe kraja, kjer 
živi. Kot predstavnik Črneče vasi, 
Čresnjevca, Vrbja in Vrtace v ob-
činskem svetu je gonilna sila, po-
budnik in dober organizator ak-
cij, ki prinašajo spremembe. Na 
njegovo pobudo so vaščani Čr-
neče vasi v letu 2019 pridobili 
defibrilator, pomembna je nje-
gova angažiranost za asfaltiranje 
ali preplastitev odsekov cest  Čr-
neča vas–Mohor–Oštrc ter pove-
zave med Vrbjem in Prušnjo vas-
jo in ceste v Spodnji Vrh.

Da mu je mar za domače okol-
je, je dokazal tudi s predlogom za 
ustanovitev Kulturno turistične-
ga društva Črneča vas, ki skrbi 
za novoletna obdarovanja otrok 
s kultumim programom in dru-
ženjem vaščanov. S svojim aktiv-
nim delom je preprečil propa-
danje stavbe bivše osnovne šole 
v Črneči vasi, saj prav na Mate-
jevo pobudo s prostovoljnim de-
lom vaščanov in vložkom obči-
ne  stavba dobiva novo podobo 
in namen.

ZLATO PLAKETO
prejme

DRUŠTVO DOMAČE KOLINE  
KOSTANJEVICA NA KRKI

Društvo Domače koline Kostan-
jevica na Krki, ki je bilo ustano-
vljeno pred 21 leti, ohranja spo-
min na čase, ko je imel praznik 
kolin za kmečkega človeka več-
ji in globlji pomen kot pa le pri-
dobivanje hrane. Namen društva 
je ohranjati izvirni okus, tradici-
onalnost izdelkov, kulturno in 
etnološko izročilo ter s tem tudi 
vrednote, ki na podeželju izhaja-
jo iz preprostega kmečkega okol-
ja. Danes je v društvo vključenih 
že skoraj 100 članov, veliko jih je 

tudi iz drugih občin, saj je eden 
izmed namenov društva širiti 
svoje znanje in prijateljstva tudi 
izven občinskih meja. Ponos-
ni so, da se uspešno povezujejo 
tudi z drugimi društvi v občini, 
še zlasti z društvom vinograd-
nikov in društvom podeželskih 
žena. Člani društva sodelujejo 
tudi na vsakoletnem republiškem 
ocenjevanju salam, kjer dosega-
jo izredno dobre rezultate. Vse 
od svojih začetkov pa pripravl-
jajo tudi izvirno prireditev Praz-

nik domačih kolin, ki sovpada z 
godom sv. Antona »prašičkar-
ja«, njihovega zavetnika, ki so ga 
leta 2003 upodobili tudi na svo-
jem praporu. Na domačih koli-
nah dajejo prednost ocenjevan-
ju krvavic, v zadnjih letih pa se 
je razširilo še na druge izdelke, 
kot so  mesene klobase, tlačenke, 
pečenice, ocvirki in slane potice. 

Društvo Domače koline skupaj 
z Društvom vinogradnikov 
Kostanjevica na Krki vsako leto 
prireja tudi  Praznik vina, kru-
ha in »suhega sadja«, kjer se po-
leg salam ocenjujejo še špehovka, 
domača slanina in klobasa, šin-
jek, kruh in vino. Najbolj prestiž-
no nagrado prejme tisti, ki mu je 
uspela kombinacija, tako imeno-
vana »kmečka ali vinogradniška 
malica« (skupna ocena za  slani-
no, kruh in vino). Na obeh pri-
reditvah je poskrbljeno tudi za 
degustacijo vseh ocenjenih iz-
delkov in podelitev priznanj ter 
prijateljsko druženje.

ZLATO PLAKETO
prejme

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA POD GORJANCI 
KOSTANJEVICA NA KRKI

Prvi Aktiv kmečkih žena Pod 
Gorjanci je nastal že leta 1995, 
takrat še v okviru krškega dru-
štva. Sprva je štel le devet članic, 
vendar se je kmalu  zaradi njiho-
ve predanosti in pestrosti delo-
vanja število članic močno pove-
čalo. Že leto dni po ustanovitvi 
je v okviru aktiva začel delova-
ti tudi pevski zbor s 17 pevkami. 
Pobudnica ustanovitve in prva  
predsednica aktiva Nuška Ab-
ram je z veliko zavzetostjo iska-
la vedno nove načine predstavit-
ve in dejavnosti kmečkih žensk.

Z različnimi tečaji in izobraže-
vanji so članice obogatile svoje 
znanje ne le v kulinariki, ampak  
tudi na  številnih drugih področ-
jih, s svojimi domačimi dobrota-

mi pa so bogatile številne druž-
bene in družabne dogodke doma 
in v tujini. Ob ustanovitvi občine 
Kostanjevica na Krki se je dote-
danji aktiv preimenoval v Dru-
štvo podeželskih žena Pod Gor-
janci, ki ga od leta 2012  uspešno 
vodi Anica Žugič.

V osnovnih dejavnostih  je dru-
štvo vsa leta ostalo zvesto svoje-
mu poslanstvu, zapisanem v sta-
tutu društva, vendar novi časi 
predstavljajo tudi nove izzive. 
Danes je pevska skupina neko-
liko manjša, pod strokovnim 
vodstvom Mojce Jevšnik pa go-
jijo predvsem ljudsko petje, ki ga 
predstavljajo tudi na revijah ljud-
skega petja v regiji in slovenskem 
prostoru.

Društvo dejavno sodeluje na raz-
ličnih družbenih in družabnih 
dogodkih v občini in regiji, se 
povezuje z drugimi društvi in 
se kot partner vključuje v različ-
ne EU projekte. Kljub zaustavit-
vi življenja zaradi epidemije rav-
no v tem času uspešno  izvajajo 
projekt »Riba je in«, ki ga vodi 
Občina Sevnica. Med najzahtev-
nejše dogodke zadnjega obdobja 
spada organizacija srečanja po-
savskih društev kmetic in pode-
želskih žena z več kot 150 udele-
ženkami leta 2019.

Med najpomembnejše novos-
ti v zadnjih desetih letih  šteje-
jo v društvu zdaj že tradicional-
na projekta "Ženske  zgodbe" in 
potujoče koncerte "Pa zapojmo". 
Ženske zgodbe so v sodelovanju 
s knjižnico so postale  že tradi-
cionalna oblika tematskih pogo-
vorov in druženj v marcu. Vsa-
koletne koncerte naših pevk v 
preteklosti so nadgradili z izjem-
no odmevnimi potujočimi kon-
certi od vasi do vasi po vsej ob-
čini Kostanjevica na Krki. Ideja 
je prerasla v čudovita srečanja ob 
pesmi, predstavitvi posameznih 
okolij, domačinov in njihovih 
življenjskih zgodb ter nepozab-
nimi zaključnimi druženji.

SREBRNO PLAKETO
prejme

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO, ENOTA 
KOSTANJEVICA NA KRKI

Splošne knjižnice veljajo za naj-
bolj dostopne kulturne ustano-
ve, ki s svojo ponudbo lahko za-
dovoljujejo potrebe po kulturnih 
dobrinah za kar najširše skupine 
prebivalcev. Kostanjeviška eno-
ta Valvasorjeve knjižnice Krško 
v naši občini že dve desetletji iz-
polnjuje to poslanstvo in ima po-
membno mesto v kulturni podo-
bi in ponudbi Kostanjevice. 

Knjižnice že dolgo niso le pros-
tori, kjer ljudje najdejo bogato 
zakladnico branja. V knjižnicah 
se učimo, se družimo, hranimo 
domoznansko gradivo, knjižni-
ce podpirajo medkulturni dia-
log in na različne načine segajo 
preko svojih fizičnih zidov. Tudi 
naša knjižnica je taka, saj jo red-
no obiskuje skoraj četrtina pre-
bivalcev občine, ki si v približno 
šest tisoč obiskih letno na dom 
izposodijo preko dvajset tisoč 
enot gradiva. 

Najmlajši prihajajo na pravljič-
ne urice k Kostanjevemu škra-
tu, v sodelovanju z vrtcem Pla-
vček dvakrat letno povabijo na 
lutkovne predstave priznanih 
ustvarjalcev s tega področja,  za 
vrtičkarje in šolarje pripravljajo 
bibliopedagoške ure in srečevan-
ja s knjigami. Dijaki in študen-
ti se vračajo po študijsko lite-
raturo, ki jim jo lahko naročijo 
tudi iz drugih knjižnic in po-
nudijo na brezplačnih elektron-
skih virih. Poleg posebne poli-
ce z domoznanskimi knjigami 
od leta 2007 zbirajo in shranju-
jejo tudi članke iz časopisov in 
revij, ki govorijo o Kostanjevi-
ci in tega se je nabralo že več ti-
soč enot. Na literarnih večerih 
in različnih dogodkih so gostili 
že skoraj vse, ki na slovenskem 
literarnem nebu kaj pomenijo. 
Prav tako omogočajo, da Kostan-
jevičani spoznajo in slišijo dob-
re zgodbe svojih sokrajanov. Pri 

pripravi dogodkov se povezuje-
jo z vsemi ustanovami in društvi 
v občini pa tudi širše. V knjižnici 
se že več kot desetletje srečujejo 
gospe, ki ustvarjajo in razstavlja-
jo ročna dela,  več let so pripravl-
jali brezplačen tečaj angleščine 
za upokojence in brezposelne. 
Desetletje rednih ponedeljko-
vih pohodov so prekinile ome-
jitve ob dolgi epidemiji in želijo 
si, da bi se v jeseni ta pot nadalje-
vala. Na daljavo, virtualno, knjiž-
nica ponuja dostop do e-knjig in 
različnih baz podatkov. Od lan-
skega septembra enkrat meseč-
no po vijugavih poteh naših hri-
bov in dolin kroži tudi Bibliobus, 
velika pridobitev za celotno Po-
savje, v katero je vključena tudi 
naša občina. 

Kako pomembna je za domači-
ne kostanjeviška knjižnica, pove 
podatek, da so v minulem letu, 
ko je življenje teklo počasneje 
in se je marsikaj ustavilo, zabe-
ležili le minimalen upad pri sta-
tističnih številkah. Ne nazadn-
je je pomembno poudariti, da 
so knjižnica tudi ljudje: vsi, ki 
v njej delajo, tisti, ki njeno de-
javnost podpirajo in omogočajo, 
ter predvsem njeni uporabniki. 
V Kostanjevici lahko z veseljem 
povemo, da so vsi ti ljudje zelo 
dobro in uspešno povezani med 
seboj in želimo si, da bi bilo tako 
tudi v prihodnosti.Foto: M. Mirt
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Zbrane na slovesnosti, med 
katerimi so bili poleg doma-
čih gasilcev tudi namestnica 
predsednika Gasilske zveze 
Slovenije Janja Kramer Staj-
nko, predsednica in povelj-
nik Gasilske zveze Krško Ana 
Somrak in Borut Arh, župan 
Ladko Petretič, župnik Jože 
Miklavčič, letošnji novomaš-

nik Jakob Piletič, poveljnik 
Civilne zaščite občine Kosta-
njevica na Krki in občinski ga-
silski poveljnik Robert Zagorc 
ter gasilci ostalih društev v GZ 
Krško pa tudi iz DVD Petrič-
ko selo s Hrvaške, je nagovo-
ril predsednik PGD Kostanjevi-
ca na Krki Miro Drobnič. Kot 
je povedal, začetki delovanja 

kostanjeviške gasilske organi-
zacije segajo v leto 1881, ko je 
bila ustanovljena Prostovoljna 
požarna bramba v Kostanjevi-
ci, leta 1904 pa se je preime-
novala v Prostovoljno gasilsko 
društvo Kostanjevica. Danes 
je v društvu aktivnih 116 čla-
nic in članov, med njimi 17 pio-
nirjev, 31 mladincev, štirje pri-

pravniki, 50 operativcev in 14 
veteranov. »Organizirani smo 
zato, da ob požarih, poplavah 
in drugih nesrečah pomagamo 
ljudem po naših najboljših mo-
čeh. Upravičeno smo lahko po-
nosni na tradicijo. S spoštova-
njem nadaljujemo delo naših 
predhodnikov in z novimi pri-
dobitvami nadgrajujemo do-

sežke našega društva,« je po-
udaril. 

Pridobitve ob jubileju

Tudi ob visokem jubileju so se 
razveselili novih pridobitev. 
Poleg polepšane zunanjosti 
gasilskega doma so s pomočjo 
občine ter s prispevki posame-
znikov, gospodinjstev in pod-
jetij kupili novo gasilsko vozi-
lo za gašenje gozdnih požarov 
in intervencije na težko dosto-
pnih krajih znamke Ford Ran-
ger z oznako GVGP-1, ki jih je 
stalo kar 90 tisočakov. Drobnič 
se je zahvalil vsem, ki so omo-
gočili nove pridobitve, zlasti 
občini, ki jim je ostopila tudi 
garažni prostor za novo vozilo. 
Ob koncu slovesnosti je župnik 

Miklavčič blagoslovil novo vo-
zilo, župan Petretič je ključ vo-
zila predal poveljniku društva 
Matjažu Kuharju, ta pa ene-
mu od voznikov v društvu Ma-
tiji Planincu, ki je ob navdu-
šenju navzočih zagnal njegov 
motor. »Z novo opremo bo naše 
delo lažje in hitrejše, varnejše 
in bolj strokovno, tako na inter-
ventnih primerih kot na drugih 
področjih gasilstva,« je še dejal 
Drobnič, ki je skupaj s Kramer 
Stajnkovo podelil priznanja Ga-
silske zveze Slovenije.

Gasilsko plamenico II. stopnje 
so prejeli Matjaž Kuhar, Franci 
Zupančič, Boštjan Dvornik in 
Miro Drobnič, gasilsko plame-
nico I. stopnje Pavel Cvitko in 
Marjan Drobnič, odlikovanje 

GZ Slovenije za posebne zaslu-
ge pa dolgoletni član in predse-
dnik društva Marjan Cvelbar. 
Župan Petretič je ob tem dru-
štvu predal še plaketo Civilne 
zaščite Slovenije, ki bi morala 
biti podeljena že marca, a pri-
reditve zaradi epidemioloških 
ukrepov ni bilo, Kramer Stajn-
ko plaketo Gasilske zveze Slo-
venije, Somrak priznanje Ga-
silske zveze Krško, čestitali pa 
so jim tudi predstavniki neka-
terih sosednjih društev.

Petretič: Na vas se lahko 
zanesemo

Ana Somrak se je ob čestitkah 
društvu zahvalila tudi, da je 
ob odcepitvi kostanjeviške od 
krške občine ostalo del krške 
gasilske zveze ter da pomaga 
zlasti na intervencijah na ob-
močju PGD Podbočje, ki je zara-
di dotrajanega mostu na Brodu 
odrezano od reševalnih ekip 
na drugem bregu Krke. Župan 
Petretič je napovedal, da se v 
okviru projekta, ki bo Kosta-
njevici zagotovil poplavno 
varnost, načrtuje tudi gradnja 
skladišča za potrebno opremo, 
ki bi lahko postalo nov gasilski 
dom, saj bi v njem lahko zdru-
žili tudi vso gasilsko opremo in 
vozni park. Izpostavil je vlogo 
gasilcev ne le pri gašenju poža-

rov, ampak tudi pri poplavah v 
letih 2010 in 2014. »Vsi se mo-
ramo namreč zavedati, da svo-
je delo opravljate prostovoljno, 
da za skupno dobro in zaščito 
vseh nas žrtvujete svoj pros-
ti čas in ne nazadnje tudi svo-
je zdravje in življenje, da sami 
skrbite za urejenost gasilske-
ga doma, ki je ogledalo vaše 
požrtvovalnosti, da ste ljudje, 
na katere se v stiskah in nesre-
čah lahko vedno zanesemo,« je 
še dejal župan.

Prireditev je vodila Ajda-Lea 
Colarič-Jakše, z nekaj korač-
nicami jo je popestril kostanje-
viški pihalni orkester, sledil pa 
je še ogled prostorov gasilske-
ga doma in vozil, nato pa seve-
da druženje ob pogostitvi.

 Peter Pavlovič

Cenjene občanke, spoštovani občani,
iskreno voščimo ob prazniku vaše občine!

V času izzivov in sprememb so ključ do uspeha 
medsebojno razumevanje, sodelovanje in 

povezovanje. Le s skupnimi močmi, enotni in 
strpni bomo kos novim nalogam ter izzivom 
prihodnosti. In ko vedno čakamo na nekoga, 

da bo uvedel spremembe, se moramo zavedati, 
da smo tudi sami lahko sprememba. 

Srečno!

Franjo Debelak,
župan Občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki, spoštovani župan, 

spoštovani članica in člani občinskega sveta!

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

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

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

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine 
Kostanjevica na Krki.

V teh dneh vas združuje vedrina občinskega praznika. 
Praznika pripadnosti domačim krajem in skupnosti 

kot družbeni entiteti, praznika povezanosti 
in enotnosti znotraj skupnega življenjskega prostora.

Iskrene čestitke vsem, ki prispevate k uspešnosti 
in kakovosti življenja v vaši občini. Mnogo uspehov 
in razvojnih dosežkov vam želimo tudi v prihodnje. 

Naj nas, prebivalce Posavja, kot doslej povezuje 
dobro sodelovanje. Iskrene čestitke ob prazniku, 

prijetne praznične dni in vse dobro.

Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica, s sodelavci

Spoštovani občanke in občani občine 
Kostanjevica na Krki,

praznični čas je priložnost, ko na podlagi 
rezultatov skupnega dela in bogatih izkušenj 

ustvarjate temelje za nove zmage. 

Naj bo to čas povezovanja, sodelovanja in ustvarjalnih idej. 
Le tako je moč graditi razvoj lokalne skupnosti, s tem pa 

tudi našo skupno regijsko prihodnost.

Naj vas tudi v prihodnje spremljajo odločnost, 
pogum in veliko dobrega sodelovanja.

Iskrene čestitke in prijetno praznovanje želim.

Župan Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

Z novim vozilom bo njihovo delo lažje in hitrejše
KOSTANJEVICA NA KRKI – Člani in članice PGD Kostanjevica na Krki so 17. julija obeležili 140-letnico obstoja in delovanja društva, ob tem pa so v uporabo prev-
zeli tudi novo gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov. Obletnica je bila seveda tudi priložnost za podelitev številnih priznanj, med drugim je društvo prejelo 
plaketo Gasilske zveze Krško in ter plaketi Gasilske zveze Slovenije in Civilne zaščite.

Praporščak, poveljnik in predsednik PGD Kostanjevica na 
Krki, župnik Miklavčič, župan Petretič, Kramer Stajnko, 
Somrak in Cvelbar ob novem vozilu

Postroj gasilcev na prireditvi, v ospredju domači gasilski 
podmladek

Najmlajši so imeli tudi 
priložnost sesti v novo 
gasilsko vozilo.
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PREKOPA – Potem ko so v minulih letih na nekdanji vaški 
gmajni pri Gornji Prekopi vaščani Dolnje in Gornje Preko-
pe ter Dobrave pri Kostanjevici uredili večnamenski špor-
tni objekt, so ga 24. julija tudi uradno odprli. 

Kot je povedal predsednik PGD Prekopa, ki je vodilo udarniške 
akcije za ureditev objekta, Robert Zagorc, se je želja po špor-
tnem igrišču v teh krajih prelivala iz generacije v generacijo, dok-
ler ni pred štirimi leti dozorela in so skovali načrt, kako jo ures-
ničiti. »S skupnimi močmi smo prišli vse od temeljev do vrha. In 
prav zaradi tega načrta lahko danes stojimo tu, na novem igrišču, 
ki je bil pred desetimi leti le neumna otroška želja. Naredili smo 
korak naprej in zgradili objekt, ki bo navdih in spodbuda mno-
gim prihodnjim generacijam, da obujejo športne copate in se lo-
tijo športa. Iskreno pa upam, da je bil ta projekt spodbuda tudi 
vsem, ki so ta načrt pomagali uresničiti in so dokazali, da lahko 
pretekle sanje skupaj spremenimo v prihodnja dejanja. Vsi sku-
paj smo lahko ponosni na dosežek, ki smo ga dosegli s skupnimi 
močmi,« je dejal Zagorc ter se zahvalil vsem za mnoge vložene 
ure dela, podarjena denarna sredstva, hrano in pijačo ter Občini 
Kostanjevica na Krki za posluh pri projektu. Zbranim na odpr-
tju je spregovoril tudi kostanjeviški župan Ladko Petretič ter ob 
tej priložnosti podelil bronasti in zlati znak Civilne zaščite člano-
ma PGD Prekopa Viktorju Simončiču in že omenjenemu Zagor-
cu. Novo igrišče je blagoslovil kostanjeviški župnik Jože Miklav-
čič. Otvoritveno igro nogometa so posvetili Marjanu Galu, ki je 
bil velik pobudnik za izgradnjo vaškega igrišča, a ga žal ni do-
čakal. Otvoritveno podajo sta 
z žogo, ki jo je Gal kupil prav v 
namen za otvoritev igrišča, iz-
vedla Jože Tršinar in Silvo Dr-
maž, s katerima je preigral ve-
liko nogometa.  P. P.

Spoštovane občanke in občani, 
ob prazniku občine Kostanjevica na Krki vam izrekamo čestitke 
in vsem skupaj želimo pozitivnega zaupanja v prihodnost, ki jo 

lahko gradimo le s skupnimi močmi. Pri tem naj vas navdihujejo 
tudi knjige in dejavnosti, ki jih pripravljamo z mislijo na vas.

Občini se ob tem zahvaljujemo za vso podporo. 
Vaša Valvasorjeva knjižnica Krško

Občankam in 
občanom čestitamo 
ob prazniku občine 
Kostanjevica na Krki. 

Z vami želimo še 
naprej kreativno 
soustvarjati širši 
kulturni prostor 
regije.

Kolektiv Galerije 
Božidar Jakac

Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija
Dejan Obradović s.p.

Kočarija 15, 8311 Kostanjevica na Krki, Tel.: 051 640 851

Zahvaljujemo se vam za zaupanje
in vam čestitamo ob prazniku.

Elektroinstalacije
Elektrifikacija prireditvenih prostorov

Ozvočevanje prireditev
Toni Klemenčič s.p. GSM: 041/616 456

Orehovec 37b, 8311 Kostanjevica na Krki
Iskrene čestitke ob občinskem prazniku!

Vsem občankam in občanom 
občine Kostanjevica na Krki

čestitamo 
ob prihajajočem občinskem prazniku.

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: : 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Ob občinskem prazniku 
čestitamo vsem občankam in občanom.

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK 35 LET

VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

• • •

Čes�tamo ob občinskem prazniku in  se  zahval jujemo za zaupanje.  

Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki
T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

www.sl-inzeniring.si, sl-inzeniring@siol.net

Čestitamo vam ob občinskem prazniku
in vam želimo prijetno praznovanje.

Vsem občankam in občanom 
občine Kostanjevica na Krki 
čestitamo ob prihajajočem 

občinskem prazniku.

GSM: 041 297 001 
www.kostanjeviska-jama.com

Čestitamo ob prazniku!

Ogled jame je v avgustu mogoč  
vsak dan ob 10., 12., 14., 16. in 

18. uri, sicer pa ob sobotah, 
nedeljah in praznikih.

Uresničili so željo po igrišču

Otvoritveno tekmo so posvetili pokojnemu Marjanu Galu.
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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. 

Muc ORI (21183B) 
je prijazen in igriv trimesečni 
mladič, ki išče svoj stalen dom 
pri prijaznih ljudeh. Simpatičen 
muc si želi človeške pozornosti. 

Psička LINA (21179B) 
je nizke in majhne rasti ter vese-
lega, navihanega in nežnega ka-
rakterja. Ima malo daljšo dlako 
in spominja na majhno lisičko. 
Prav tako je naučena na povo-
dec in sprehode. Je sterilizirana, 
veterinarsko urejena in čaka na 
svoj dom. 

Mucka LOLA (21119B) 
je igriva in prijazna trimesečna 
mladička. Simpatična muca išče 
pozornost in človeško družbo. 
Išče svoj stalen dom pri odgo-
vornih in prijaznih ljudeh. 

Na podlagi 3. člena Odloka o priznanjih Občine Brežice (Uradni 
list RS, št. 53/96, 56/10 in 66/11), 3. člena Poslovnika o delu Ko-
misije v postopku podeljevanja priznanj, z dne 9. 10. 1996 in 2. 
9. 2011, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja objavlja 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev

PRIZNANJ OBČINE BREŽICE ZA LETO 2021

1. Predloge za priznanja Občine Brežice (Oktobrska nagrada Ob-
čine Brežice, Proglasitev za častnega občana, Priznanja Občine 
Brežice in Podelitev domicila v Občini Brežice) lahko posredu-
jejo občani, župan, krajevne skupnosti, podjetja, druge orga-
nizacije in društva, najkasneje do 6. septembra 2021. Predlo-
gov, ki bodo prispeli po tem roku, Komisija ne bo upoštevala.

2. Oktobrska nagrada Občine Brežice se podeli za posebne 
uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, 
tehničnem, kulturnem in na drugih področjih ustvarjalnosti 
in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek obči-
ne Brežice. Oktobrsko nagrado se podeljuje posameznikom. 

3. Za častnega občana Občine Brežice je lahko proglašen drža-
vljan Republike Slovenije, ki ima posebne zasluge na druž-
benem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, 
športnem ali drugem področju in je s svojimi delovanjem na 
poseben način prispeval k položaju in v slovesu občine v drža-
vi ali na mednarodnem planu. 

4. Priznanje Občine Brežice se podeljuje pravnim osebam za iz-
redno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela.

5. Domicil v Občini Brežice podeljuje občinski svet posameznim 
enotam narodnoosvobodilne  vojske in partizanskih odredov 
Slovenije ter partizanskim ustanovam, ki so se med NOB bo-
rile in delovale na njenem območju kakor tudi drugim dru-
štvom, organizacijam, institucijam in ustanovam, ki so s svo-
jim udejstvovanjem nadpovprečno prispevale k razvoju in 
promociji Občine Brežice. 

6. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslov: »Občina Bre-
žice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občinskega sveta Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice – s pripisom: »Oktobrske nagrade in priznanja občine 
Brežice« ali na elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si.

7. Predlog naj vsebuje: 
• podatke o predlagatelju,
• podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi,
• kratek življenjepis kandidata,
• vrsto priznanja Občine Brežice,
• natančna obrazložitev in utemeljitev predloga.

8. Priznanja Občine Brežice za leto 2021 bodo podeljena ob pra-
zniku občine Brežice.

 
Katja Čanžar,

predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice

Občina Brežice poziva vsa društva, klube in ostale organizacije, ki 
načrtujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku občine Brežice, 
da najkasneje do petka, 3. septembra 2021, posredujejo podatke o 
prireditvah, ki jih želijo vključiti v program Brežiškega oktobra 2021.
Predlogi bodo lahko upoštevani in uvrščeni v program, če bodo pi-
sno sporočeni do navedenega datuma. Prijave sprejemamo po ele-
ktronski pošti na naslov lavra.kreacic@brezice.si ali po pošti (Ob-
čina Brežice, s pripisom Prijava prireditev v oktobru, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice).

Prijava dogodka oz. prireditve naj vsebuje:
1. naslov prireditve,
2. kratek opis prireditve,
3. navedbo nosilca oziroma organizatorja prireditve in telefonsko/

GSM številko kontaktne osebe,
4. kraj prireditve,
5. čas (datum in ura) prireditve.

Prijava prireditve pomeni, da bo prireditev uvrščena v tiskani in ele-
ktronski program  Brežiškega oktobra 2021. Prijavitelj prireditve je 
odgovoren za pravilnost sporočenih podatkov.
Prijave za sofinanciranje prireditev ob občinskem prazniku potekajo 
v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje praznovanj in pokrovi-
teljstva v letu 2021 (pogoji in besedilo razpisa so objavljeni na sple-
tni strani Občine Brežice www.brezice.si v rubriki RAZPISI).
Organizatorje in prijavitelje prireditev prosimo, da že ob načrtova-
nju dogodka upoštevajo aktualna navodila in priporočila Nacional-
nega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečitev širjenja viru-
sa COVID-19.

Predstavniki Občine Brežice in KS Jesenice na Dolenjskem so se 26. 
julija 2021 sestali s predstavniki Direkcije za infrastrukturo. Predsta-
vljeni so bili predlogi za ureditev prometa na mejnem prehodu Slo-
venska vas v kritičnih obdobjih. V času poletnih počitnic, ob koncih 
tedna ter ob praznikih je zaradi povečanega prometa na mednaro-
dnem mejnem prehodu Obrežje povečan tudi prehod na mejnem 
prehodu Slovenska vas (po podatkih direkcije tudi do 5.000 vozil na 
dan), ki pogosto ustvari dolge kolone ter tako oteži dostop prebival-
cem do njihovih domov ali prehod meje tistim, ki zaradi dela dnev-
no migrirajo preko mejnega prehoda. 

Na podlagi analize prometa preko mejnih prehodov Obrežje in Slo-
venska vas, ki so jo izvedli 3. 7. in v obdobju od 23. do 25. 7. 2021, 
so na direkciji pripravili predloge ukrepov, med katerimi je tudi spre-
memba prometne signalizacije, ki je namenjena razbremenitvi ob-
činskih javnih cest. Ta je namenjena vodenju prometa do mejnega 
prehoda Slovenska vas po lokalni cesti LC 024711 in LC 024712, ki po-
teka vzporedno ob avtocesti. Z novo prometno ureditvijo se bo raz-
bremenilo občinsko javno cesto čez naselje Nova vas in državno ces-
to čez Jesenice na Dolenjskem in Obrežje. Tako predstavniki Občine 
Brežice kot KS Jesenice na Dolenjskem in direkcije so se strinjali, da 
je predlog primeren tudi iz vidika prometne varnosti. Nova prome-
tna signalizacija je pričela veljati s 30. 7. 2021.

Hkrati bo Direkcija za avtoceste Republike Slovenije (DARS) nadaljeva-
la z uporabo signalizacije, prednostno namenjene usmerjanju prome-
ta na glavni mejni prehod Obrežje, s čimer so začeli v mesecu juliju. 

Občina Brežice vsako leto izvaja številne projekte modernizacij ce-
stnih odsekov po vseh dvajsetih krajevnih skupnostih. Moderniza-
cije in obnove lokalnih cest in javnih poti so namenjene izboljšanju 
prometne varnosti za udeležence v prometu in izboljšanju dostop-
nosti do vseh krajev naše občine.

V KS Pečice je bil ure-
jen odsek lokalne poti JP 
527161 Rušno–Zanoški. 
Na tem odseku se je 
dogradil zgornji  ustroj in 
asfaltiralo vozišče v dolži-
ni 115 m.

V KS Kapele se je na odse-
ku lokalne ceste LC 024331 
Jereslavec–Slogonsko za-
menjal celotni ustroj ces-
te in na novo asfaltiralo 
vozišče v dolžini 315 me-
trov. Ob tem je izvajalec 
del očistil tudi jarke.

V KS Križe je bil urejen od-
sek lokalne ceste Poklek–
Goli vrh. Odstranili so star 
asfalt, zamenjali tampon 
in na novo asfaltirali odsek 
v dolžini 360 m. Na celem 
odseku se je uredilo tudi 
odvodnjavanje.

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki,

iskreno vam čestitam ob vašem prazniku z željo, da 
s skupnimi močmi še naprej uspešno uresničujete 
načrte za čim bolj prijetno in kakovostno življenje v 
vaši občini.

Verjamem, da boste tudi v prihodnje z dobro voljo, 
sodelovanjem, predanim delom in dobrimi zamislimi 
skrbeli za vašo občino ter soustvarjali našo skupno 
regijo Posavje. 

Iskrene čestitke vsem prejemnikom občinskih nagrad 
in priznanj! 

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

Nova prometna signalizacija za razbremenitev 
lokalnih cest v smeri mejnega prehoda 
Slovenska vas

Predstavitev nove prometne signalizacije na usmerjanje do MP 
Slovenska vas

Prijava dogodkov za program prireditev v 
počastitev 28. oktobra, praznika občine Brežice

Izboljšave javne infrastrukture po naših 
krajevnih skupnostih 
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Občina Krško je v Uradnem listu dne 30. 7. 2021 objavila Javni raz-
pis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvo-
ja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2021.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško s sub-
vencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plača-
ni v razpisnem obdobju od 16. 9. 2020 do 21. 9. 2021 na obmo-
čju občine Krško:

A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, 
B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije 

za prijavo na državne in mednarodne razpise,
C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na 

področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja 
ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, 
ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih druž-
bah in strokovna društva in združenja na področju podjetništva. 

Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na obmo-
čju občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima 
sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno eno-
to v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh za-
poslenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v občini Krško. Če 
ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo 
samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpi-
sa, je 135.000 EUR. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi po-
gojev in meril, ki so sestavni del javnega razpisa.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis.
Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna 

dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani 
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavno-
sti Občine Krško. 

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Ob-
čine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka, 21. 9. 2021.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Ire-
na Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, 
uradne dni od 8. do 11. ure.

Predsednica Medobčinskega 
društva delovnih invalidov Celje 
Dragica Mirnik je s sodelavcem 
Davorinom in podžupanom Ob-
čine Krško Vladom Grahovcem v 
začetku julija Maksiju Šoštariču 
s Senovega predala električni in-
validski voziček, ki bo olajšal živ-
ljenje fantu, ki ga pestijo številne 
zdravstvene težave. Invalidski vozi-
ček je Maksiju s pomočjo društva 
doniral prostovoljec Franci, ki živi 
v tujini, Občina Krško pa je omo-
gočila prevoz vozička. Kot pravi 
Dragica Mirnik, je donator skrb-
no poslušal njeno pripoved o fan-
tu, ki ima težave z gibanjem že od 
rojstva. Maksi hodi, vendar težko 

in s pomočjo. Zelo si je želel električni voziček, da bi mu olajšal giba-
nje. In želja se mu je izpolnila. Župan mag. Miran Stanko in podžu-
pan Vlado Grahovac sta prisluhnila prošnji društva in Občina Krško je 
s pomočjo gasilskih društev organizirala prevoz vozička do doma Ma-
ksijeve družine. Maksi, ki je bil vozička in obiska zelo vesel, nikoli ni 
hodil v šolo, njegova mama zanj skrbi kot negovalka, učiteljica, zdra-
vilka in še kaj. Trudi se, da bi bilo sinu lepše, in z novim vozičkom bo 
gotovo življenje cele družine nekoliko lažje. Kot sta se ob tem strinja-
la Mirnikova in podžupan Občine Krško Vlado Grahovac, skupaj lahko 
naredimo veliko, zmoremo privabiti smeh na obraze ljudi, ki jim živ-
ljenje ni bilo naklonjeno. Vredno si je vzeti čas in biti sočuten človek. 

Jože Olovec (SDS) je vprašal, kako je v primeru ekonomskih emigran-
tov koncesionar obračunaval odvoz komunalnih odpadkov ter kdo 
in zakaj je odobril odpustke. Podal je pobudo, da se reši problem 
meteornih voda v krajevni skupnosti Leskovec pri Krškem in da se 
na koncu Ulice Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem poseka drevo, ki 
ogroža voznike, ter predlagal, da se na POŠ Veliki Podlog dozida še 
učilnica za peti razred. 
Milena Bogovič Perko (SDS) je podala pobudo, da koncesionar smeti 
ne odvaža na tri tedne, ampak spet na dva tedna, kot je bilo doslej.
Matjaž Gomilšek (SDS) je predlagal, da se na cesti od novega mo-
stu do Racelanda zaradi velikega števila divjih živali namestijo ste-
brički z modrimi odsevniki, na odseku, kjer se konča kolesarska ste-
za in prečka cesto, pa postavi svetlobno opozorilo »Pozor, kolesarji«. 
Posredoval je pobudo krajanov Dolenje vasi, da se na cesti skozi na-
selje pri vrtcu postavi opozorilno tablo z meritvijo hitrosti in opozo-
rilom na začetku naselja, kjer se konča kolesarska steza, kjer predla-
gajo tudi prehod za pešce in kolesarje.

Gradnja nove podružnične šole in vrtca 
v Velikem Podlogu v polnem teku

Javni razpis za malo gospodarstvo  
v občini Krško za leto 2021

Gradnja nove podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlo-
gu, ki se je začela v maju, poteka v skladu z načrti. Izvedena je te-
meljna plošča, trenutno pa so v izvedbi betonske stene pritličja. Z 
izgradnjo novega vrtca in podružnične osnovne šole se bodo izbolj-
šali bivalni, učni in delovni pogoji za otroke in zaposlene. Od sku-
pne vrednosti okoli treh milijonov evrov bo 1,1 milijona evrov pri-
spevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostali del 
pa Občina Krško. 
Nov objekt podružnične šole in vrtca bo zgrajen v bližini sedanje 
šole v Velikem Podlogu. Z novimi 1358 kvadratnimi metri neto not-
ranjih površin bodo pridobili bistveno več prostora, saj je trenutno 
v objektu, zgrajenem leta 1901, prostorska stiska že velika, hkrati 
pa bodo nove igralne in učne površine ustrezale normativom. V vrt-
cu so predvidene štiri enote oz. igralnice, za potrebe podružnične 
osnovne šole pa štiri učilnice. Podružnično šolo OŠ Leskovec pri Kr-
škem v Velikem Podlogu je v letošnjem šolskem letu obiskovalo 61 
učenk in učencev prvih štirih razredov, v vrtcu pa je v enotah Peter 
Pan in Lumpki vpisanih 52 otrok.

Zadnja faza obnove gasilskega doma PGE Krško

Naložba v izgradnjo in prenovo gasilskega doma PGE Krško napre-
duje po zastavljenem načrtu. Po tem, ko je bila novembra 2020 za-
ključena prva faza projekta z izgradnjo severovzhodnega prizidka 
gasilskega doma PGE Krško, so se dela nadaljevala pri prenovi ob-
stoječega objekta, ki se je zaključila konec maja. Januarja letos je 
bila porušena dotrajana zgradba gasilskega doma, v kateri je imelo 
sedež PGD Videm ob Savi, del prostorov pa so uporabljali tudi krški 
poklicni gasilci. V tretji fazi se na mestu porušene zgradbe gradi-
jo prostori za potrebe PGD Videm ob Savi, Civilno zaščito, Gasilsko 
zvezo Krško in tudi za PGE Krško. Objekt je zgrajen, trenutno pote-
kajo ureditvena dela okolice, znotraj objekta potekajo pleskarska 
dela, elektro in strojne instalacije. Pričakujemo, da bodo dela v ce-
loti zaključena v predvidenem roku, to je do konca novembra letos.

Sanacija plazu v Sotelskem z novo pilotno steno
V sklopu sanacije plazu na lokalni cesti Videm–Brestanica Občina 
Krško to poletje pristopa k izgradnji nove pilotne stene v dolžini 
okoli 130 metrov. Trenutni zid je sestavljen iz klesanih blokov, zara-
di nestabilnega pobočja prihaja do nagibanja zidu in izrivanja posa-
meznih kamnov, zato je sanacija nujna, hkrati pa bodo uredili tudi 
odvodnjavanje zalednih vod izza zidu, nekoliko bo razširjeno tudi 
vozišče na tem delu. Dela naj bi se predvidoma začela z avgustom 
in se končala oktobra letos.

V izgradnji nadomestni most čez potok 
Brestanica na Gorici pri Raztezu

V začetku julija so se začela dela izgradnje nadomestnega mostu čez 
potok Brestanica v Gorici pri Raztezu na cestnem odseku Koprivni-
ca–Jerič Dol–Graben, ki naj bi trajala približno štiri mesece. Poleg 
širšega in sodobnejšega mostu projekt obsega tudi rekonstrukcijo 
lokalne ceste v dolžini okoli 150 metrov z navezavo na nov most. Ob 
cesti bo zgrajen manjši podporni zid, urejena bo tudi brežina poto-
ka približno 20 metrov gor- in dolvodno od novega mostu. Skupna 
vrednost naložbe znaša okoli 210.000 evrov.

Z izborom izvajalca za gradnjo krškega peš 
mostu čez Savo bodo počakali

Zaradi izrednega dviga cen jekla in negotovih razmer na trgu se je 
Občina Krško odločila, da z izborom izvajalca za gradnjo peš mostu 
z Vidma v staro mestno jedro Krškega počaka. Ko se bodo razmere 
na trgu umirile oz. stabilizirale, bodo javni razpis ponovili, saj tre-
nutne cene bistveno presegajo sredstva, ki so zagotovljena v ob-
činskem proračunu.

S športom krepimo zdravje 
Z občinami Gaglianico (Italija), Viana do Allentejo (Portugalska) in 
Svilengrad (Bolgarija) Občina Krško pristopa k skupnemu evropske-
mu projektu »Skills for Health & Sports«, s katerim želijo lokalne 
skupnosti z različnimi programi spodbuditi občanke in občane vseh 
generacij, da se vključujejo v redne športne ali rekreativne dejav-
nosti. Projektni partnerji so se na uvodnem srečanju sestali v itali-
janskem Gaglianicu v začetku julija, udeležila pa sta se ga tudi pod-
županja Občine Krško Ana Somrak in Nejc Jordan iz Mladinskega 
centra Krško. Sodelujoči so si zadali nalogo, da skozi projekt v tem 
in naslednjem letu skupaj razvijejo inovativne oblike krepitve zdrav-
ja občank in občanov skozi šport in rekreacijo.

Maksiju predali električni invalidski voziček

Pobude, vprašanja in predlogi Občinskega sveta 
Občine Krško s 24. redne seje, 15. julija 2021
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Infrastrukturne ureditve za razvoj 
in širitev sevniške obrtne cone

S hidravličnimi izboljšavami do 
celovite in trajnostne oskrbe z vodo
S podpisom pogodbe v mesecu juliju se je v občini Sevnica pričel izvajati pomemben razvojni projekt na področju vo-
dooskrbe z imenom »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica«.

Poglavitni cilj projekta je zgra-
diti povezovalno hrbtenico med 
že obstoječimi vodovodi v eno-
ten vodovodni sistem, ki bo po-
vezal kraje na levem in desnem 
bregu reke Save, in sicer v dol-
žini dobrih 21 kilometrov. Gre 
za obsežen projekt, podprt s 
sredstvi evropskega Kohezij-
skega sklada, Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologi-
jo ter Občine Sevnica v skupni 
vrednosti 3.496.247,09 evrov. 
Podpora Evropske unije in dr-
žavnega proračuna za realizaci-
jo projekta znaša 2.593.618,79 
milijona evrov. 

Župan Srečko Ocvirk je izposta-
vil, da je podpis pogodbe rezul-
tat večletnih priprav in siste-
matičnega načrtovanja razvoja 
vodooskrbe, hkrati pa pouda-
ril, da brez evropskih sredstev 
tako ambicioznega projekta ne 
bi bilo mogoče izpeljati. Pri prip-
ravi projekta je sodelovalo več 
deležnikov. Poleg Občine Sevni-
ca kot nosilke projekta tudi Ko-
munala Sevnica kot upravljalec 
vodovodnih sistemov in krajev-
ne skupnosti, skozi katere vo-
dovodni sistemi potekajo. Žu-
pan je izpostavil, da je lokalna 
skupnost v preteklosti stremela 
k urejanju vodovodne in druge 
ključne infrastrukture na redke-

je poseljenih območjih z name-
nom ohranitve poselitve. S po-
javom epidemije pa se je interes 
za bivanje na podeželju oziroma 
na redkeje poseljenih območjih 
bistveno povečal. To pomeni ve-
lik izziv za lokalno skupnost, ki 
stremi k ustrezno urejeni infra-
strukturi. Projekt »Hidravlične 
izboljšave v občini Sevnica« je 
tako eden zadnjih tako obsežnih 
projektov, ki bo poskrbel za ure-
jeno infrastrukturo na področju 
vodooskrbe. 

Nadalje je župan izpostavil tudi 
pomen varovanja vodnih virov. 
Lokalna skupnost bo vselej stre-
mela k zagotavljanju varnega bi-
vanjskega okolja, čigar del je tudi 

ustrezno urejena komunalna in 
vodovodna infrastruktura. 

Direktor Komunale Sevnica Mi-
tja Udovč je predstavil tehnič-
ni vidik projekta. Povedal je, da 
je izvedba projekta razdeljena v 
tri sklope, z izgradnjo več kot 21 
kilometrov vodov in pripadajo-
čih objektov. Izpostavil je odgo-
vornost upravljalca vodooskr-
bnih sistemov za zagotavljanje 
čiste pitne vode. Kot izvajalec 
projekta bo Komunala Sevnica 
odgovorna za povezovanje vo-
dovodnih sistemov na zelo ve-
likem območju, ki poteka skozi 
več krajevnih skupnosti. S po-
vezovanjem vodovodnih siste-
mov bo tako zagotovljena varna 

in zanesljiva vodooskrba, tudi v 
kritičnih trenutkih, kot sta suša 
in naravne ujme. Izrazil je zado-
voljstvo ob podpisu pogodbe in 
tudi sam poudaril, da je podpis 
pogodbe rezultat večletnih pri-
zadevanj, tudi z vidika pridobi-
vanja vseh soglasij in dovoljenj. 

Gradnja cevovodov in objektov 
bo potekala na območju nasled-
njih sklopov investicije: vodovod 
Nova gora (Preska–Lukovec), vo-
dovod Sevnica–Nova gora (od-
sek Log–Orle), prečrpališče Log, 
vodovod Šentjanž, vodohran 
Šentjanž, vodovod Zabukovje–
Sevnica (odsek Metni Vrh–Dro-
žanje), vodovod Sevnica–Breg–
Loka in vodovod Handija.

Ob podpisu pogodbe je nago-
vor v obliki video sporočila prip-
ravila tudi državna sekretarka 
Službe Vlade Republike Sloveni-
je za razvoj in evropsko kohezij-
sko politiko mag. Monika Kirbiš 
Rojs. V video sporočilu je pov-
zela finančno konstrukcijo pro-
jekta, hkrati pa poudarila po-
membnost sodelovanja med 
lokalnimi skupnostmi, državo in 
Evropsko unijo pri načrtovanju in 
realizaciji tako pomembnih infra-
strukturnih projektov, kot je vo-
dooskrba. 

Pogodbo sta na novinarski konferenci na Gradu Sevnica podpisala 
direktor Komunale d.o.o. Sevnica Mitja Udovč in župan Občine 
Sevnica Srečko Ocvirk.

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktorica na javnem naročilu izbranega izvajalca, podjetja Rafael d.o.o., Ma-
rija Možina, sta v mesecu juliju podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del projekta »Komunalno opremljanje v PC 
Sevnica«. 

V Poslovni coni Sevnica ob Her-
manovi cesti bo v sklopu pro-
jekta komunalnega opremlja-
nja urejena dostopna cesta, 
največji pridobitvi pa bosta iz-
ven-nivojsko križanje z železni-
ško progo in krožišče pred t. i. 
nadvožnjakom v Šmarju. Aktiv-
nosti tega projekta bodo po-
membno prispevale k razširit-
vi poslovne cone, s tem pa bo 
obstoječim in novim podjetjem 
omogočeno boljše in bolj opti-
malno izvajanje njihove poslov-
ne dejavnosti.

Ob podpisu pogodbe je žu-
pan Srečko Ocvirk izpostavil, 
da načrtovani projekt rešuje 
pomembne izzive v lokalnem 
okolju in omogoča nadaljnji, 
sodobnemu času primeren ra-
zvoj poslovne cone v Sevnici. 
Hkrati bo z ureditvijo prometa 
in ukinitvijo nivojskega preho-
da izboljšan celotni potek pro-
meta v občini Sevnica. Izboljša-
la se bo pretočnost ter varnost 
pešcev in kolesarjev. Projekt je 
konceptualno usklajen z načrto-
vanimi projekti Direkcije Repu-
blike Slovenije za infrastruktu-
ro na tem območju, natančneje 

posodobitvami širšega območja 
Železniške postaje Sevnica. 

Direktorica podjetja Rafa-
el d.o.o. Sevnica Marija Moži-
na, ki je bilo izbrano kot izva-
jalec gradbenih del na javnem 
naročilu, je predstavila tehnič-
ni vidik projekta. Projekt zaje-
ma izgradnjo nadvoza v dolžini 
20 metrov, izgradnjo nove lokal-
ne ceste v dolžini 200 metrov 
in ukinitev nivojskega prehoda. 
Poudarila je, da bodo stremeli 

k hitri in kvalitetni izvedbi del v 
okviru pogodbenega roka. Hkra-
ti se bodo trudili za čim manjši 
vpliv na okolje in krajane, ki vsa-
kodnevno uporabljajo ceste na 
območju projekta. 

O celostni ureditvi območja 
železniške postaje v Sevnici je 
spregovoril mag. Dejan Jurko-
vič, vodja Sektorja za investici-
je v železnice na Direkciji Repu-
blike Slovenije za infrastrukturo. 
Izpostavil je pomen uporabe 

vlakov kot oblike prevoza, ki 
ima zelo nizek vpliv na okolje. 
Načrtovane so posodobitve na 
železniških postajah v Sevnici 
in Krškem. V začetku leta 2021 
je Direkcija RS za infrastrukturo 
pripravila projektno nalogo za 
izdelavo projektne dokumenta-
cije za načrtovane posodobitve. 
Trenutno poteka izbor izvajal-
ca za projektiranje, ki bo traja-
lo predvidoma 13 mesecev. Po 
tem bo Direkcija za infrastruktu-
ro pristopila k izvedbi projektov. 
Predvidena je celovita nadgra-
dnja železniške postaje z novo 
peronsko infrastrukturo in izven 
nivojskimi dostopi, s čimer bo 
povečana varnost uporabnikov 
železniškega potniškega prome-
ta. Predvideni so tudi protihru-
pni ukrepi, v strnjenih naseljih 
je predvidena postavitev pro-
tihrupnih ograj, na redkeje po-
seljenih območjih pa je pred-
videna pasivna protihrupna 
zaščita. Sklenil je, da bo podo-
ba železniške postaje v Sevnici 
v nekaj letih bistveno drugačna 
kot je danes, hkrati pa bo prila-
gojena visokim standardom že-
lezniške infrastrukture na ravni 
Evropske unije. 

Zagotovljeno tudi sofinanciranje projekta odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica
V okviru izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je Občina Sevnica preje-
la odločitev Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko o podpori projektu odvajanja in čiščenja odpad-
nih voda v občini Sevnica v višini skoraj 80-odstotne vrednosti upra-
vičenih stroškov, kar znaša dobrih 547 tisoč evrov. Skupna vrednost 
projekta znaša 967 tisoč evrov.
Cilj investicije je z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje ko-
munalnih odpadnih voda zmanjšati emisije v vode. Občina Sevnica 
bo s to investicijo, ki zajema gradnjo sedmih gravitacijskih kanalov in 
dveh tlačnih kanalov ter izgradnjo dveh črpališč, dosegla 98,16-od-
stotno priključenost aglomeracije na javno kanalizacijsko omrežje.

Direktorica podjetja Rafael d.o.o. Marija Možina in župan Občine 
Sevnica Srečko Ocvirk

Obnova cestišča na odseku Grahovica–Jablanica 

V hribovitih predelih tudi sicer pokrajinsko zelo razgibane sevniške 
občine so ceste na večjih strminah še toliko bolj izpostavljene vre-
menskim razmeram in prometnim obremenitvam, zaradi česar lah-
ko prihaja tudi do večjih poškodb cestišča. Občina Sevnica redno na-
menja sredstva tudi za sanacijo in vzdrževanje lokalnih cest. 
Pred dnevi je bila tako izvedena obnova najbolj poškodovanega dela 
ceste v dolžini 600 metrov na odseku od Grahovice v smeri Jabla-
nice na območju krajevne skupnosti Boštanj, kjer so poškodbe za-
radi posedanja cestišča in dotrajanosti asfaltne prevleke že ogro-
žale normalno prevoznost. Na posameznih odsekih cestišča, kjer 
so se pojavili usadi, so bile izvedene globinske sanacije, na celot-
nem odseku pa tudi delna razširitev cestišča, utrjevanje bankin, od-
vodnjavanje in preplastitev z novo asfaltno prevleko. S to obnovo 
bo omogočena dolgotrajna stabilnost cestišča in zagotovljena več-
ja prometna varnost.

Zdravstveni dom Sevnica obvešča o terminih cepljenja proti co-
vidu-19 brez naročanja, ki v mesecu avgustu poteka tudi po po-
sameznih krajih občine. Na voljo so cepiva Pfizer, AstraZeneca, 
Janssen in Moderna, po sledečem razporedu:
• Torek – 3. 8., 10. 8., 17. 8. in 24. 8. 2021

 ◦ Od 8.00 do 9.30 – Kulturna dvorana Blanca
 ◦ Od 10.00 do 12.00 – Večnamenski dom Zabukovje
 ◦ Od 12.30 do 14.30 – Gasilski dom Loka

• Sreda – 4. 8., 11. 8., 18. 8. in 25. 8. 2021
 ◦ Od 8.00 do 10.00 – TVD Partizan Boštanj
 ◦ Od 10.30 do 12.00 – Krajevni dom Primož
 ◦ Od 12.30 do 14.00 – Gasilski dom Studenec

• Četrtek – 5. 8., 12. 8., 19. 8. in 26. 8. 2021
 ◦ Od 8.00 do 10.00 – Zdravstvena postaja Krmelj

Termini cepljenja proti covidu-19 za nenaročene osebe v cepilni 
ambulanti Zdravstvenega doma Sevnica pa so sledeči: 
Za cepivo Janssen ob torkih med 10.00 in 11.00 (ni za osebe, ki 
so prebolele covid-19, potreben le 1 odmerek), v tem času tudi 
za cepivo Moderna (potrebna sta 2 odmerka). Cepivo Pfizer je na 
voljo ob sredah in četrtkih med 8. 00 in 10.00, cepivo AstraZene-
ca pa ob petkih med 8.00 in 12.00.
Več informacij: cepilna.amb@zd-sevnica.si (07) 81 61 539

 Vir: Zdravstveni dom Sevnica

Cepljenje proti covidu-19 za nenaročene osebe 
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Vrtnice so okras in ponos 
marsikaterega doma 

Na Sremiču, na-
tančneje na Ko-
ritnem, kot so 
ta predel poi-
menovali včasih, 
že nekaj stole-
tij stoji domači-
ja Glasovih, ka-
mor se je pred 
dobrimi tridese-
timi leti primo-
žila Metka Glas, 
rojena Sotošek. 
Življenje na do-
mačiji, ki je tudi 
izletniška kmeti-
ja, zahteva prid
ne ter marljive 
roke vseh članov 
družine. Metka 
Glas je že od ma-
lega vajena trde-
ga dela, tako da 
poprime za vsa-
ko delo, vedno z 
dobro voljo; po-
znana je tudi po tem, da pri 
delu v vinogradu »pokon-
ci drži« vso družbo s svojim 
nalezljivim smehom. V za-
konu z možem Milanom so 
se jima rodili trije otroci, ki 
so že vsi odrasli, in šest let ji 
življenje lepša tudi vnukinja. 
Kljub vsem obveznostim, ki 
jih ima na kmetiji, marljiva 
gospodinja vedno najde čas 
za svojo neskončno ljubezen 
do rož, predvsem do vrtnic. 

Že kot majhna punčka 
ste radi hodili naokrog s 
kanglico v rokah in zalivali 
rože, mar ne? 
Drži. Moja mama mi je rada 
pripovedovala, kako sem 
imela rada svojo kanglico z 
vodo, s katero sem ponos-
no hodila naokoli in zaliva-
la rože, da bi lepo cvetele in 
krasile dom. Hvaležna sem 
ji, ker me je naučila negovati 
rože, ki so ostale moja velika 

radost, a še posebej me ve-
seli, da še danes, ko je v zre-
lih letih, skrbi, da rože krasijo 
dom v Starem Gradu, kamor 
se radi vračamo vsi štirje 
njeni otroci.

Na kmetiji, kamor ste se 
primožili, imate ogromno 
okrasnega cvetja ...
Naš dom na Koritnem je poln 
različnega cvetja ter okra-
snega grmičevja. Letos zelo 
lepo cvetijo sončnice, kane, 
reginke, astre, cinije in še 

kaj bi se našlo. Balkone kra-
sijo pelargonije in bršljanke 
z dodanim zelenjem, a med 
vsemi imajo posebno mesto 
kraljice med rožami  vrtnice. 

Kako doživljate vsakodnev
no zalivanje rož, ali drži, da 
to za vas ni izgubljen čas?
Letošnja vročina je prehu-
da tudi za rožice, zato jih je 
treba zalivati vsak dan, a to 
nikakor ni izgubljen čas, ker 
jih zalivam z ljubeznijo, one 
pa mi dajejo občutek umir-
jenosti in razumevanja. Pri 
zalivanju mi večkrat poma-
ga vnukinja, ki že tudi rada 
hodi naokoli s svojo majhno 

kanglico. Rože običajno zali-
vam zjutraj, ko so ohlajene, 
ko temperatura še ni previ-
soka. 

Vaše najljubše rože so vrt
nice, ki so tudi spomin na 
složen odnos s taščo, ko sta 
še skupaj živeli na kmetiji. 
Moja tašča je imela zelo rada 
vrt in rože.  Kljub obilici dela 
na kmetiji si je vzela čas za 
rože in jih je skrbno nego-
vala. Oboževala je vrtnice, 
ki jih je posadila pred hišo 
in ob robu vrta. Ko je zbole-
la, sem skrb za vrtnice prev-
zela jaz – obrezovala sem jih 
in gnojila, tako da so nam še 
danes v veselje, ko cvetijo. 

Ali ste tudi vi posvečate 
vzgoji vrtnic s potaknjenci, 
kot je to počela vaša tašča?
Tašča me je marsičesa na-
učila, tudi razmnoževanja 
vrtnic s potaknjenci. Te na-
redim, ko vrtnice odcvetijo. 
Odcveteli del – cvet in vrhnja 
tri očesa pod cvetom – odre-
žem in dam na kompostnik, 
ker tega dela ne uporabim 
za novo sadiko. Potaknjenec 
pripravim iz naslednjih treh 
ali kakšnim očescem več, ki 
so na steblu. Ta del steb-
la odrežem tako, da so na 
njem vsaj tri očesca oziro-
ma trije listi vrtnice. Spodn-
ji del odrezanega dela vrtni-
ce nato posadim na želeno 
mesto v vrtu ali pa v cvetlič-
ni lonček tako, da je v zemlji 
vsaj eno očesce, ostali osta-
nejo nad zemljo. Listov po-
taknjencev, ki niso v zem
lji, ne odstranim. Poganjki 
vrtnic se najhitreje ukore-
ninijo po cvetenju, zato je 
rezanje zelenih potaknjen-
cev najprimernejše poleti in 
zgodaj jeseni. Poganjke za 
potaknjence je dobro nare-
zati v ne prevročem dnevu; 

primerni so samo zdravi po-
ganjki, brez znamenj bolez-
ni na listih.

Ali so vrtnice zahtevne 
rože? Kako jih negujete? 
Vrtnice za negovanje niso 
zelo zahtevne. Zgodaj spo-
mladi jih pognojim in obre-
žem. Ko so v popkih, jih rade 
napadejo uši, tako da jih obi-
čajno poškropim z insektici-
dom, tako da me oziroma 
celotno družino potem nag-
radijo z lepimi cvetovi. Pri-
poročljivo je, ko cvet odcve-
ti, da ga odrežemo, saj na ta 
način damo moč za rast no-
vim cvetovom. 

Pod stoletno lipo na vaši 
domačiji je miza in na njej 
je vedno vaza z vrtnicami …
Ja, pod našo lipo, ki nam 
daje senco in zavetje v teh 
vročih poletnih dneh, je 
vedno šopek rož na mizi. 
Naj bodo to vrtnice ali ka-
tere druge rožice. To polep-

ša razpoloženje slehernega 
dne, kajti radi posedimo pod 
lipo in prav tako tudi ljudje, 
ki nam pridejo pomagat pri 
delu.

Bi nam zaupali, kaj vam v 
vašem življenju predstav
lja okrasno cvetje vseh 
vrst, še posebej pa vrtnice? 
Vrtnica je roža za vse pri-
ložnosti, naj si bo za ve-
sele ali žalostne trenutke. 
Šopek vrtnic je vedno lepo 
videti. Meni so v uteho vse 
rože, tudi v težkih trenutkih. 
Že pogled nanje ti spreme-
ni razpoloženje – v vsakem 
cvetu vidim ljubezen in spo-
štovanje do ljudi, ki jih imam 
rada.

Nam lahko zaupate še vaše 
življenjsko vodilo in kje se 
vidite čez 10 let; kakšne 
rože boste imeli takrat na 
domačiji?
Bralkam in bralcem bi polo-
žila na srce, naj sadijo rože 

le, če so jim res v veselje; če 
ne vidijo smisla in veselja v 
rožah, naj jih raje ne sadijo, 
ker ne bodo uspevale. Rože 
potrebujejo pridne roke in 
ljubezen. Pri nas na domači-
ji bodo tudi čez deset let še 
vedno cvetele vrtnice sku-
paj z drugim cvetjem in nam 
bogatile življenje. Čeprav 
nam v življenju ni vedno z 
rožicami postlano, želim, da 
bi čim več domov rožice kra-
sile še naprej.
  Andreja Kališnik

Slikarji pogosto upodobijo vrtnice na svojih platnih, pesniki jih omenjajo v svojih pesmih, saj s svojimi dišečimi cvetovi in trni na steblih predstavljajo tako lju
bezen kot bolečino. Nežne rožne liste vrtnic uporabljajo v kozmetiki, medicini in kulinariki, s cvetnimi listi vrtnic so lahko posute poti ... Vrtnice so tudi najlep
ši in najpogostejši okras cvetličnih zasaditev v okolici naših domov in v tokratni rubriki VRTOVI POSAVJA predstavljamo Metko Glas s Koritnega, ki se s poseb
nim zanosom posveča negovanju kraljic med rožami. Prijetno branje!

Tolščak – okusen in 
zdravilen

Če imate vrt, potem na 
njem morda raste tudi 
tolščak – plevel, ki je zelo 
okusna in celo zdravilna, 
zato mu namenite svoj 
košček zemlje. Navadni 
tolščak ali portulak je 
nizka, razvejana rastlina. 
Steblo je okroglo, 
mesnato ter svetlozelene 
ali rdečkaste barve, listi 
so majhni, debeli, mesnati 
in sočni. Tolščak ima 
majhne rumene cvetove 
zvezdaste oblike, ki so 
odprti samo v sončnih 
dopoldnevih. Rastlina vsebuje veliko antioksidantov, 
vitaminov in mineralov, zato se pojavlja v mnogih pri-
znanih restavracijah po vsem svetu kot »superživilo«. 
Mladi listi so blagega, kisloslanega in aromatičnega oku-
sa in lahko jih pojemo kar sproti, na vrtu, enako kot pa-
radižnik ali korenček. Odlična samostojna jed je solata s 
kumaricami, tolščakom in svežim grahom, a tolščak je 
lahko kot presen ali kuhan dodatek v vseh vrstah rižot, 
lahko je presna ali kuhana sestavina omak za testenine 
ter sestavina juh in enolončnic ter namazov itd. Ker je 
tolščak užiten in nadvse okusen že surov, je  priporočlji-
va čim krajša termična obdelava, da ohrani čim več hra-
nilnih snovi. Za zdravilne namene uporabljamo njegove 
nadzemne dele, ki so lahko posušeni in zdrobljeni v prah 
ali sveži v prevretkih in oblogah. Navadni tolščak nabi-
ramo vse poletje. 
 Viktorija Senica, cvetličarka

Metka Glas 

Dehteče vrtnice v vazi pod 
stoletno lipo

Vrtnice so cvetoč okras domačije Glasovih na Sremiču.

Večina vrtnic je vzgojenih s 
potaknjenci. 

VAŠA ZGODBA
Viseči gorenjski na-
geljni, prekrasni in 
dišeči, so okras in 
znova ter znova raz-
veselijo tudi Mileno 
Romih iz Gorenjega 
Leskovca. Razmno-
žuje jih s potaknjen-
ci, za katere izbe-
re zdrave in mlade 
vršičke s celotne ra-
stline. »Ko se nageljni posušijo, jih porežem, da lahko po-
tem spomladi poženejo nove poganjke. Če je zima mila, 
jih pustim na oknih, če pade temperatura pod minus pet 
stopinj Celzija, jih spravim v notranji prostor. Za boljšo 
rast jim dodam malo gnojila in potem od pomladi nap-
rej zelo bogato cvetijo, tako da me razveseljujejo tako s 
cvetjem kot vonjem,« pripoveduje in doda, da nageljni 
najlepše uspevajo na vzhodni strani, kjer niso izpostav-
ljeni direktni sončni pripeki.  S. R.



Posavski obzornik - leto XXV, številka 16, četrtek, 5. 8. 202122 OBVESTILA

ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE

PON – PET: od 8.00 do 22.00

SOB: od 10.00 do 22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO.

HIP HOP KONCERT: 
DRILL, SPIZDI, SKOVA

Po dolgem času ga spet hengamo na 
hip hop koncertu v Šumici! V goste 
pridejo: izolski emsi Drill, krška 
naveza Spizdi in trnovski reper Skova. 

Vabljeni, vstopnine ni.

MC Krško - Šumica, petek, 13. 8., ob 20.30.

KONCERT: 
PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA

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

Število obiskovalcev je omejeno!

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

OTROŠKA PREDSTAVA: 
DINO IN ČAROBNI TONI

Na poletni oder pod krošnje Šumice 
ponovno prihaja gledališče KUKUC, ki 
nas vedno navduši in nasmeje, tokrat 
z otroško predstavo: Dino in čarobni 
Toni. 

Vabljeni, vstopnine ni.

MC Krško – Šumica, 
petek, 20. 8. 2021, ob 17.00.

ČARODEJ JOLE COLE

Na poletni oder pod krošnje Šumice 
ponovno prihaja čarodej Jole Cole s 
svojimi zabavnimi triki in magičnim 
šovom, ki nas vedno spravi v 
huronski smeh. 

Vabljeni, vstopnine ni.

MC Krško - Šumica,  petek, 27. 8., ob 17.00.

KONCERT: Balkan Boys

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

Število obiskovalcev je omejeno!

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

GENERATOR FESTIVAL

Prihaja dvodnevni festival ob zaključ-
ku poletja! Yung Voodoo & CDV, 
freekind, Kurve, Suzi Soprano, Anja 
Hrastovšek & The Oakleys, Them 
Moose Rush, Vazz, Krshkopoljac. 

Vstopnine ni.

MC Krško – Šumica,
petek, 20. 8., in sobota, 21. 8.

Mladinski center Krško
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 Krško
T: 07/488 -22-86 
E: info@mc-krsko.si

Po zaprtju Avtohiše Kolmanič v Brežicah je zastopništvo za KIA 
vozila v posavski regiji v lanskem letu prevzelo podjetje PRIMA 
ELEKTA d.o.o., ki je leta 2016 pričelo s servisno dejavnostjo spe
cializiranega servisa za vozila znamk BMW in MINI v Dobovi, v 
lanskem letu 2020 pa so razširili enoto, izbrali ime KIA Avto Do
bova ter pričeli z delovanjem kot pooblaščeni zastopnik za avto
mobilsko znamko KIA za Posavje. Del njihove ponudbe je poleg 
prodaje in servisa vozil KIA tudi prodaja originalnih nadome
stnih delov ter kleparske in ličarske storitve. Njihovi kupci pri
hajajo predvsem iz Posavja, a prodajo vozil in storitve servisira
nja nudijo po celotni Sloveniji, saj imajo stranke tudi iz ostalih 
slovenskih regij. Trenutno imajo v ponudbi 12 različnih mode
lov vozil, od tega dva električna. In kakšne so cene? Od 10.999 
evrov do 52.999 evrov. Nudijo možnost obročnega odplačeva
nja, že za od 99 evrov na mesec.

Na vprašanje, zakaj so se odločili za zastopništvo KIA vozil, odgo
varjajo: »Ker je KIA proizvajalec z dolgoletno tradicijo, kvalitet
nimi in tehnološko dovršenimi vozili ter edini proizvajalec vozil 
v Sloveniji, ki nudi 7letno garancijo na nova vozila.« V podjetju 
opažajo, da se zadnje čase vedno več ljudi odloča za nakup vo
zil z višjim sediščem in motorjem na notranje izgorevanje, obi
čajno dobro pregledajo vso ponudbo preko spleta in se šele 
nato oglasijo v salonu, kjer jim pomagajo, da se pravilno odlo
čijo za dober nakup.

V čem je prednost lokacije v Dobovi? »Celovita in kvalitetna po
nudba od nakupa do servisiranja vozil in vseh ostalih poprodaj
nih aktivnosti v posavski regiji in tudi širše,« pojasnjujejo in do
dajajo, da si želijo s kvalitetno ponudbo in storitvami, z osebnim 
odnosom ter s stalnim preverjanjem zadovoljstva strank z njiho
vimi storitvami skrbeti za odličnost odnosa prodajalec – kupec, 
zato ostajajo s svojimi strankami v stiku skozi celotno življenjsko 
dobo vozila, skrbijo za vzdrževanje in redno servisiranje, omo
gočajo popravila, ponudbo dodatne opreme itd.

DOLGOLETNE IZKUŠNJE IN NOVI IZZIVI

KIA Avto Dobova, ki mu je uspelo že v prvem letu delovanja 
postati KIA trgovec z najmočnejšim tržnim deležem v Sloveniji, 
kljub temu da so odprli svoja vrata v času epidemije covid19, v 
posel ne vstopajo kot novinci. »Naše sestrsko podjetje Makoma 
se ukvarja s prodajo že 25 let in je bilo leta 2019 trgovec leta pri 
znamki Mazda, leta 2020 pa trgovec leta z znamko BMW. Ima
mo knowhow, ki ga samo prenašamo na drug trg in na drugo 
znamko, z najboljšimi sodelavci,« pojasnjujejo in nadaljujejo, 
da so njihova prednost dolgoletne izkušnje v avtomobilskem 
poslu, visoko zadovoljstvo strank z njihovimi storitvami in enim 
najboljših proizvodov v avtomobilski industriji, saj KIA nudi 7 
let garancije, kar govori o visoki kvaliteti tega proizvoda. »Te
žav pri dobavi vozil in določenih nadomestnih delov pri znam
ki KIA trenutno nimamo,« še dodajajo.

Njihovi izzivi za prihodnost so doseganje visokega zadovoljstva 
strank tako v prodaji kot v poprodaji in ustrezno profitabilnost, 
ki bo zagotavljala nadaljnji razvoj podjetja, ter ohranitev viso
kega tržnega deleža v prodaji avtomobilov znamke KIA. V lokal
nem okolju želijo postati najboljši ponudnik storitev, o prebo
ju na kateri drug trg trenutno ne razmišljajo, a če se bo pojavila 
priložnost, so pripravljeni tudi na to.

Kvalitetne storitve in oseben pristop 
pri prodaji ter servisiranju vozil
DOBOVA – Pred letom dni, 15. julija 2020, je odprlo vrata na Vadnalovi ulici v Dobovi podjetje KIA Avto Dobova, ki je zastopnik za prodajo in servis vozil znamke 
KIA. V prvem letu poslovanja so se utrdili kot KIA trgovec z najmočnejšim tržnim deležem  prodanih novih vozil KIA v Sloveniji, kar zaposlenim daje dodaten zagon.

PRIMA ELEKTA d.o.o., AVTO DOBOVA, Vadnalova ulica 6, 8257 Dobova
Salon
T: 072927393
E: prodaja@avtodobova.si
Pon–Pet: 08:00  18:00
Sobota: 09:00  12:00

Servis
T: 072927391
E: povprasevanje@avtodobova.si
Pon–Pet: 08:00  16:00

Dodatna oprema
T: 072927393
E: prodaja@avtodobova.si
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Jakob Urbanč, ki bo sep-
tembra vstopil v 3. letnik pro-
grama strojni tehnik v Srednji 
šoli Krško,  je na atletski sta-
dion sledil starejši sestri Nini, 

ki je prav tako trenirala met 
kladiva. V 4. razredu osnov-
ne šole se je prvič preizkusil 
v metu kladiva, resneje pa se 
je s to disciplino začel ukvar-
jati ob koncu devetletke. Že 
ves čas trenira pod vodstvom 
nekdaj uspešnega metalca kla-
diva in že prekaljenega trener-
ja Vlada Keva, ki sicer pravi, 
da Jakob v začetku ni kazal 
kakšne posebne nadarjenosti, 
sčasoma pa se je razvijal zlas-
ti skozi rivalstvo s sestro Nino. 
Kmalu je pokazal talent za to 

KRŠKO, LANZAROTE – Krški 
triatlonec Jaroslav Kova-
čič, od decembra 2020 član 
Športne enote Slovenske 
vojske, je na vojaškem sve-
tovnem prvenstvu v dolgem 
triatlonu, ki je potekalo v 
okviru Ironmana Lanzaro-
te (Kanarski otoki), osvojil 
prvo mesto. 

Neposredno pred pomemb-
nim tekmovanjem je opravil 
tritedenski blok treninga na 
višini – v italijanskem Livig-
nu (1850 m nmv), s čimer se 
je izognil tudi vročinskemu 
valu, ki je otežil razmere za 
trening v nižinah. »Lahko re-
čem, da sem pred tekmova-
njem čutil, da sem v življenj-
ski formi in rezultat ni bil pod 
vprašajem,« pravi Kovačič o 
nastopu na tekmi, ki je bila za-
radi epidemije prestavljena z 
maja na julij, a razmere na Ka-
narskih otokih ostajajo skozi 
vse leto podobne. »Lanzarote 
je triatlonski otok in Ironman 
je glavno tekmovanje v letu. 
Ljudje živijo s triatlonom in 
tekmovalcem na vsakem ko-
raku izkazujejo spoštovanje. 
Na dan tekmovanja se usta-
vi življenje na otoku, zapre 
se večina cestnih povezav, v 
ospredju smo športniki. Kole-
sarska in tekaška proga že po 
prerezu predstavljata izziv, saj 
ima prva 2500 m višinske raz-
like, medtem ko jih ima dru-
ga 400 m. Kar dodatno otežu-

Jakob Urbanč, metalec kladiva:

Marljivi treningi se odražajo v rekordnih metih
BREŽICE, PRISTAVA – Ena od paradnih disciplin brežiškega atletskega kluba je že vrsto leto met kladiva. Njihov največji up v tej zahtevni tehnični disciplini je tre-
nutno 17-letni Jakob Urbanč iz Pristave v KS Veliki Podlog, ki je letos izboljšal že dva državna rekorda za mlajše mladince. 

tehnično zelo zahtevno disci-
plino in že v pionirski konku-
renci postavil dva državna re-
korda, letos pa je izboljšal oba 
državna rekorda med mlajšimi 

mladinci: 5-kilogramsko kladi-
vo je 9. junija na atletskem mi-
tingu v Mariboru vrgel 71,52 
metra daleč, 23. junija pa je na 
atletskem mitingu v Celju nje-
govo kladivo poletelo še dlje, 
kar 72,96 metra; 26. junija je 
na državnem prvenstvu U20 
postavil še državni rekord v 
metu 6-kilogramskega kladi-
va, saj je orodje poletelo kar 
67,65 metra daleč. Jakob tre-
nira petkrat tedensko po dve 
do dve uri in pol, tako na breži-
škem atletskem stadionu kot v 

'balonu', kjer dela vaje za moč, 
njegova 'taksi služba' je pred-
vsem mama Albina, pa tudi 
že omenjena sestra. V svojem 
letniku je v slovenskem meri-
lu najboljši, med leto starejši-
mi se ves čas 'lovita' z Janom 
Emberšičem iz Domžal.

Primerjave s Kozmusom 
preuranjene

Trener Kevo poudarja, da je Ja-
kobova največja odlika to, da je 
zelo delaven, sicer pa ima re-
zerve na vseh področjih, od hi-
trosti in moči do tehnike. »Mi 
razvijamo vse parametre hkra-
ti in seveda pri 17 letih ne mo-
reš doseči svojega maksimu-
ma,« pravi izkušeni trener. 
Kljub temu da je trening meta 
kladiva precej monoton, saj 
gre za neskončno ponavljanje 
iste rutine, Jakobu to ne pred-
stavlja težave oz. ga motivira-
jo predvsem čedalje boljši re-
zultati. Pri Kevu sicer trenira 
sedem, osem kladivašev, tako 
da eden drugega malo 'vleče-
jo naprej'. Na vprašanje, kam 
Jakobovi letošnji rezultati po-
menijo v širšem, mednaro-
dnem merilu, povesta, da ima 
letos v mlajšemladinski kon-
kurenci šesti najboljši rezul-
tat na svetu. »V Brežicah še 

nismo imeli v tem starostnem 
obdobju tako kvalitetnega po-
sameznika,« zatrdi Kevo. Seve-
da se takoj vsiljujejo primerja-
ve z najuspešnejšim brežiškim 
atletom vseh časov Primo-
žem Kozmusom. Jakob pra-
vi, da se s tem ne obremenju-
je oz. da niti ne razmišlja tako 
daleč naprej, saj je razlika med 
mladinsko in člansko katego-
rijo zelo velika. Tudi trener 
se tem primerjavam izogiba, 
pravi le, da je Jakob »zelo do-
ber material, a bo čas pokazal, 
kako bo njegov razvoj sledil 

celotni zgodbi, tukaj moramo 
biti potrpežljivi«. Zavedati se 
je namreč treba, da se olimpij-
ski in svetovni prvaki ne roje-
vajo vsak dan, zato Jakobu ne 
gre nalagati takega bremena.

Mladi kladivaš svojih nespor-
nih kvalitet žal ne more potrdi-
ti na kakšnem večjem medna-
rodnem tekmovanju, saj je bilo 
letos že drugo leto zapored od-
povedano evropsko prvenstvo 
za njegovo kategorijo, prilož-
nost za vsaj nekaj mednaro-
dnih izkušenj bo imel sredi av-

gusta, ko odhaja na balkanske 
igre. Tudi nanj je seveda zelo 
vplivala lanska in letošnja epi-
demija. Ob njeni lanski razgla-
sitvi so pri Urbančevih doma 
v enem dnevu izkopali in za-
betonirali ploščad za metanje 
kladiva, tako da je lahko va-
dil kar za domačo hišo, seve-
da mu je kljub temu primanj-
kovalo kvalitetnega treninga 
s trenerjem, k sreči je bilo le-
tos manj omejitev. V atletiki 
ima namen vztrajati: »Rad bi 
videl, kaj lahko dosežem.« Če 
razmišljamo malo bolj dolgo-
ročno, trener meni, da bi Jakob 
lahko zenit dosegel v olimpij-
skih letih 2028 ali 2032. »7-ki-
logramsko kladivo, ki ga meče-
jo člani, je malo bolj zahtevno 
tako s tehničnega kot s fizične-
ga vidika, to je skorajda druga 
disciplina,« opozarja trener. 
Seveda bomo tudi mi z zani-
manjem spremljali, kako daleč 
bo Jakobovo kladivo v bodoče 
letelo iz zgolj 2,135-metrske-
ga kroga, v katerem pred iz-
metom naredi štiri 360-sto-
pinjske obrate.
 Peter Pavlovič

Met kladiva je tehnično zelo zahtevna disciplina.

Jakob Urbanč je letos popravil že dva državna rekorda za 
mlajše mladince.

Jaro – vojaški svetovni prvak

je razmere za tekmovanje, je 
SV veter moči okoli 50 km/h 
in žgoče sonce, ki pritiska, ko 
se premikaš z vetrom.«

Jaroslav je že pred dvema le-
toma nastopil na Lanzarotu 
in odstopil zaradi bolečin v 
hrbtu. »Tokrat sem bil psiho-
loško pripravljen na vse pas-
ti, ki jih ponuja otok. Praktič-
no v nobenem trenutku nisem 
imel krize, ki bi me oddaljila 
od začrtanega cilja. Imel sem 
svoj načrt, ki sem ga izpeljal 
do potankosti. Osvojiti naslov 
vojaškega svetovnega prvaka 
v dolgem triatlonu si štejem v 
posebno čast, še posebno ob 
dejstvu, da so z Ironman tek-
movanji pričeli ravno vojaki 
pred 45 leti na Havajih. Naslov 
ogromno pomeni tudi Sloven-
ski vojski in lahko potrdim, da 

sem si z doseženim priboril 
dodatno leto v elitni formaciji 
Slovenske vojske, ki šteje prib-
ližno 75 vrhunskih športnikov 
Slovenije,« je povedal o tokrat-
nem tekmovanju, na katerem 
je njegov čas zadoščal za šesto 
mesto v absolutni konkurenci. 
Vojaška tekma žal ni bila zdru-
žljiva s tekmo triatlonskih pro-
fesionalcev, s katerimi se obi-
čajno meri na tekmovanjih, 
zato je že vnaprej vedel, da se 
ne bo mogel boriti za vstopni-
ce na sloviti Ironman na Hava-
jih. »Z doseženim sem zadovo-
ljen in nestrpno pričakujem 
naslednja tekmovanja v avgu-
stu, ki ponujajo zadnjo mož-
nost kvalifikacije za Havaje,« 
je še povedal Kovačič.

P. P., foto: James Mitchell, 
Ironman Lanzarote

POREČ, BREŽICE – Iz Fight 
cluba Shony poročajo o zgo-
dovinskem vrhunskem do-
sežku njihove članice Ele 
Petan, ki je na prvo julij-
sko soboto v Poreču osvoji-
la zlato medaljo na svetov-
nem pokalu WKF Karate 1 
Youth League, na katerem 
je nastopilo prek 2000 tek-
movalcev iz 52 držav sveta.

Ela Petan je na tekmovanju 
nastopila v kategoriji mladink 
do 53 kg, nanizala šest zapo-
rednih zmag s skupnim toč-
kovnim rezultatom 22:9 in 
se prvič na svoji mladi špor-
tni poti povzpela na najvišjo 
stopničko v konkurenci naj-
boljših karateistk na svetu. V 
prvem krogu je z 2:0 prema-
gala tekmico iz Nizozemske, 
v drugem z 2:1 Danko, nosil-
ko srebra z lanskoletnega sve-
tovnega pokala, v tretjem s 5:3 
tekmovalko iz BiH, v četrtfina-
lu kar z 8:0 Belgijko, v polfina-
lu z 2:0 nemško karateistko, 
v velikem finalu pa še drugo 

Ela Petan za zgodovino

Belgijko z rezultatom 4:3. Po 
osvojitvi zlate medalje na sve-
tovnem pokalu v Poreču je Ela 
nadaljevala s svojimi vrhun-
skimi nastopi in vnovič potrdi-
la odlično pripravljenost pred 
prihajajočim mladinskim EP, ki 
bo avgusta na Finskem. V Bra-
tislavi je nastopila v kategori-
ji mladink do 53 kg, kjer ji je 
žreb v prvem krogu namenil 
trenutno vodilno tekmovalko 
na svetovni WKF lestvici Ade-
lo Vlasakovo, nosilko treh zla-
tih medalj s svetovnih pokalov 

in aktualno podprvakinjo sve-
ta iz Čila. Po izjemno napetem 
in izenačenem boju je zmaga 
žal pripadla nasprotnici, v re-
pešažu pa si je brežiška šam-
pionka po zmagi nad Madžar-
ko in Nemko zagotovila bron. 
Komaj 16-letna Ela je nato na-
stopila še v kategoriji U21, kjer 
sicer nastopajo tekmovalke 
med 18. in 20. letom starosti, 
ter suvereno začela svoj zma-
goviti pohod. Najprej je kloni-
la Hrvatica, nato Čehinja in v fi-
nalu še Slovakinja. Glede na to, 
da je na tako močnem tekmo-
vanju osvojila zlato medaljo v 
višji starostni kategoriji, nam 
o prihodnosti njenih vrhun-
skih dosežkov zagotovo ni tre-
ba skrbeti. S tem dosežkom se 
je uvrstila tudi med najboljšo 
deseterico na svetovni rang le-
stvici, natančneje na 7. mesto, 
njena naslednja velika preiz-
kušnja pa bo mladinsko evrop-
sko prvenstvo na Finskem, ka-
mor odpotuje že čez dobra dva 
tedna. 
  R. R./vir: Fight club Shony

Ela Petan

BREŽICE, KRŠKO – Minuli vi-
kend se je začela nova sezo-
na 2. SNL, v katero sta oba 
posavska drugoligaša, NK Bre-
žice Terme Čatež in NK Krško, 
vstopila z zelo spremenjenima 
in predvsem pomlajenima eki-
pama. Brežičani so na doma-
či tekmi proti Fužinarju iztrži-
li neodločen izid (1:1), Krčani 
pa se z gostovanja pri Nafti v 
Lendavi prav tako vračajo s 

točko (2:2). Za brežiško eki-
po je prvi gol sezone zadel Se-
bastian Lesjak, ki je kot nova 
okrepitev prišel ravno iz Kr-
škega, za slednjega pa sta za-
dela Žiga Ribič in Erwin Ti-
ganj. Oba posavska kluba sta 
pred začetkom nove sezone 
doživela številne kadrovske 
spremembe, obema je skup-
no tudi to, da imata v povpre-
čju zelo mladi ekipi, celo mlajši 

od 20 let. Na prvi tekmi je bilo 
v prvih postavah obeh ekip de-
set slovenskih nogometašev, 
med njimi tudi nekaj domačih 
igralcev, ki pa bi jih bilo zago-
tovo še več, če se ne bi pred se-
zono kar cela posavska 'koloni-
ja' igralcev iz Brežic preselila v 
novomeško Krko, kamor jih je 
pripeljal nov trener Rok Zor-
ko, ki si je za pomočnika izbral 
Slavišo Dvorančiča.  R. R.

Remija posavskih ekip za začetek sezone
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KRŠKO – 23. junija je v Mencingerjevi hiši potekal zadnji dogodek 
v sklopu praznika Krajevne skupnosti mesta Krško – otvoritev 
razstave Portreti Krškega, avtorice Mateje Gačnik. Gre za port-
rete, ki so nastali v sklopu snemanja virtualne osrednje prosla-
ve ob prazniku krajevne skupnosti, za katero je Mateja skupaj z 
bratom Juretom poskrbela za snemanje in postprodukcijo fil-
ma. V portretih smo spoznali nekatere družine starega Krškega, 
o katerih lahko prebiramo v knjigi Ivana Sterleta: Kronika stare-
ga Krškega in njegovih meščanov (knjigo lahko naročite pri Za-
ložbi Neviodunum). S projektom so poiskali njihove potomce in 
sorodnike, pobliže in na kratko spoznali njihovo zgodovino in 
njihovo delo. Nekatere spomine in fotografije izbranih družin, 
ki so z veseljem pristopile k sodelovanju, so prav tako na ogled 
v razstavi kot tudi v filmu Proslava ob prazniku Krajevne skup-
nosti mesta Krško. Za glasbeno popestritev na odprtju razstave 
sta poskrbela Klara in Lovro. Projekt Portreti Krškega je idejna 
zasnova Darje Dobršek, režiserke in scenaristke proslave. Sku-
paj z Matejo bosta nadaljevali s projektom, zato si lahko v priho-
dnosti obetamo nove izdelke in predstavitve življenja v Krškem 
nekoč skozi oči njegovih meščank in meščanov. 
 Vir: KUD Liber

KRŠKO – 22. julija so v Društvu likovnikov Krško OKO v Dvo-
rani v parku odprli razstavo z naslovom Razgradnja geomet-
rične strukture, ki je na ogled do 17. avgusta. Odprtje sku-
pinske razstave sta z igranjem na evfonij popestrila Tilen 
Klavžer in Anže Kostanjevec, učenca Glasbene šole Krško.

15 razstavljenih platen je 
ustvarilo 15 članov slikarske 
sekcije društva, ki so se ko-
nec meseca maja in v juniju 
udeležili delavnice slikanja 
po načelih kubizma pri aka-
demski slikarki, dr. likovne 
umetnosti Jožici Medle iz 
Šentjerneja. Kot je ob otvo-
ritvi razstave dejala pred-
sednica krških likovnikov 
Branka Benje, se je večina li-
kovnikov tokrat prvič sreča-
la s smerjo kubizma, ki sta jo 
v začetku 20. stoletja uteme-
ljila francoski slikar Georges 
Braque in v Parizu živeči Špa-

nec Pablo Picasso: »Svež, malo 
drugačen in zanimiv pristop k 
ustvarjanju nas je navdušil in 
s pomočjo mentorice so nas-
tala zelo zanimiva dela.« Mo-
tive so upodabljali z uporabo 
točk, barvnih ploskev, tekstur, 
linij, posamezni likovni ustvar-
jalci pa so kompozicijo oboga-
tili tudi s kosi tkanin in časopi-
snimi izrezki. Mentorica Medle 
je povedala, da ji je bilo delo s 
krškimi likovniki v veliko za-
dovoljstvo, saj je bila skupina 
ustvarjalcev izredno delovna 
in dojemljiva za usvajanje no-
vih znanj, zaradi česar, kot je 
dejala, so nastala dela, za ka-
tera lahko reče, da niti  ne za-
ostajajo za deli akademskih 
slikarjev. Razstavljena dela so 
upodobili: Hermina Agrež, 
Darinka Asić, Branka Benje, 
Nada Bizjak, Iva Gošek, Mit-
ja Grum, Ivana Iskra, Petra 
Kampl Petrin, Milena Mrao-
vić, Erica Puc, Milena Rošto-
har, Lidija Strle, Jože Šterk, 
Milena Volk in Jelka Zidarič.

 B. Mavsar 

Portreti Krškega Mateje Gačnik

Razstava je na ogled v Mencingerjevi hiši.

Razstavljajo kubistične slike

Branka Benje z mentorico Jožico 
Medle (desno)

KINO NA GRAJSKEM 
DVORIŠČU
3., 10. in 17. avgust, 21.00

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

DRUGA POLETNA GRAJSKA 
DOGODIVŠČINA
18.–20. avgust, 9.00–13.00
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Priznani slovenski kipar Mir-
ko Bratuša je na baročno pro-
čelje nekdanje samostanske 
cerkve umestil dve skulpturi, 
ki se navezujeta na legendo o 
ustanovitvi kostanjeviškega 
samostana, figuri dveh ključ-
nih ustanoviteljev samostana, 
Vojvode Bernarda Spanheima 
in divjega moža, ki sta ustvar-
jeni v za avtorja značilno gro-
teskni maniri. Kompozitna 
skulptura madžarskega kipar-
ja Pétra Gálhidyja povzema 
organske naravne oblike trav-
ne bilke, ki jih umetnik pred-
stavlja v značilni monumental-
ni luči. Njegova skulptura, ki se 
navezuje na ruralno območje 
doline reke Krke, hkrati izka-
zuje senzibilnost do naravnih 
habitatov in do okoljskih izzi-
vov moderne dobe. Direktor 
Galerije Božidar Jakac Goran 
Milovanović je v pozdrav-
nem nagovoru najprej spom-
nil na dokumentarno razstavo 

Prvič skulptura izpod rok Madžara
KOSTANJEVICA NA KRKI – Prijeten poletni večer zadnjega julijskega dneva je bil v kostanjeviški Galeriji 
Božidar Jakac v znamenju zaključne prireditve letošnjega že 60. Mednarodnega kiparskega simpozija For-
ma viva 2021. Obiskovalci so si lahko ogledali deli obeh sodelujočih kiparjev na simpoziju, Slovenca Mirka 
Bratuše in Madžara Pétra Gálhidyja.

Re/Forma viva, s katero obe-
ležujejo 60-letnico omenje-
nega kiparskega simpozija, ki 
po njegovem ne govori samo o 
Formi vivi kot taki, ampak tudi 
o duhu časa, »o tem, da je tak-
rat, ko se je vse skupaj zače-
lo s črno-belimi fotografijami 

in orodjem, ki ni bilo na elek-
triko kot danes, potekalo vse 
nekoliko počasneje in morda 
tudi malo bolj humano kot da-
nes, ko nas kar naprej preganja 
čas in se vsi zaletavamo v neke 
odloke itd. Nimamo več toli-
ko časa, da bi se v miru used-
li, kot so to običajno počeli ki-
parji takrat v 60. in 70. letih, 
se pogovorili, izmenjali mne-
nja itd., skratka, živeli bolj po-
časi. In mogoče je tudi sedaj ta 
čas, ki ga trenutno živimo in je 
zelo nepredvidljiv, na nek na-
čin opozorilo, saj še kar traja 
in traja in bomo videli, kako 
bo šlo naprej. Tako kot Forma 
viva.« Milovanović je letošnji 
simpozij ocenil kot izjemno 
uspešen, pri čemer so tokrat 
sploh prvič v vsej 60-let ni zgo-
dovini simpozija direktno po-
vabili dva umetnika k udelež-
bi in izvedbi. Ugotovili so, da 
doslej še ni bilo umetnika iz 
sosednje Madžarske, zato so še 
toliko bolj veseli, da se je Gál-
hidy odzval na vabilo. Direk-
tor GJB je tudi povedal, da so 

od dveh uglednih profesorjev 
pričakovali nastanek dveh iz-
jemnih in kvalitetnih skulptur, 
kar so se nato ob ogledu prep-
ričali tudi obiskovalci.

Bratuša: Forma viva  
naj spet postane simpozij

Zbrane je pozdravil župan Ob-
čine Kostanjevica na Krki Lad-
ko Petretič in se zahvalil obe-
ma sodelujočima kiparjema. 
Madžarski umetnik je v svo-
jem maternem jeziku pohva-
lil simpozij v Kostanjevici na 
Krki, rekoč, da je to zelo lepa 
umetniška kolonija s čudoviti-
mi deli in veliko tradicijo. Na-
vedel je, da njegova skulptura 
predstavlja ležeči kip, ki spo-
minja na ladjico in je podoben 
travi, nanj pa lahko pogleda-
mo z več perspektiv. Njegov 
slovenski kolega je o svojem 
delu dejal, da je za izhodišče 
vzel staro legendo o ustanovi-
tvi kostanjeviškega samosta-
na, ki vključuje divjega moža 
in gospoda Spanheima. Dodal 
je še svojo željo, da bi Forma 
viva spet postala bolj simpo-
zij kot pa delovna akcija in bi 
še bolj vključevala tudi doma-
čine, Kostanjevičane, ki bi na ta 
način širili tudi duhovno vse-
bino, zaradi česar se kiparstvo 
tukaj sploh dogaja. Po Bratu-
ševih besedah bi bila to zelo 
dobra iztočnica za Formo vivo 
v prihodnje. Slavnostni govor-
nik je bil Mark Repaszky z Ba-
lassi Inštituta na Madžarskem 
kulturnem centru v Ljubljani, 
ki je razstavo obeh del uradno 
odprl. Program sta soobliko-
vala Miha Koretič na kitari in 
Lenart Rožman na saksofonu.
 Rok Retelj

Navzoči na zaključku Forme vive 2021, drugi in tretji z leve 
Gálhidy in Bratuša

LESKOVEC PRI KRŠKEM 
– Na god sv. Ane, 26. ju-
lija, je v leskovški cerkvi 
sv. Ane potekal drugi le-
tošnji potekal letošnji 
Anin glasbeni večer, na 
katerem so zbrani lahko 
prisluhnili glasbi dueta 
Bonissiva v sestavi Ana-
marije Božič (vokal in 
flavta) z Rake in Urba-
na Učanjška (klavir) iz 
Krškega. Oba že kar ne-
kaj let ubirata korake v 
svet glasbe, saj so za njima v preteklosti zavidanja lepi dosež-
ki, čeprav sta še mlada. Anamarija je na tekmovanju v Požarev-
cu dosegla prvo mesto z 99 točkami, Urban je nastopal kot član 
klavirskega dua Urban ing, še danes nastopa v glasbeni zasedbi 
Lila, oba sta tudi člana Pihalnega orkestra Krško. Anin glasbeni 
večer je povezoval Janez Bizjak. 
 A. H., foto: Matija Gorenc

Zaigrala sta Anamarija in Urban

Nastopila sta flavtistka Anamarija 
Božič in pianist Urban Učanjšek.

petek, 13. 8.
ob 20. uri

Tinkara Kovač z gosti
koncert

Hamo & Rudi Bučar
koncert

Okustični
koncert

Slavko Ivančić kvartet
koncert 

Dan D - Tiho
koncert 

četrtek, 19. 8.
ob 20. uri

petek, 20. 8.
ob 20. uri

četrtek, 26. 8.
ob 20. uri

nedelja, 29. 8.
ob 19. uri

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

POLETJE NAgradu
RAJHENBURG 2021

sobota, 4. 9.
ob 20. uri

Katja Šulc: Caricias / Božanja
koncert

petek, 10. 9.
ob 20. uri

Duo Atanasovski z gosti
koncert iz cikla ARSonica 2021
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Četrtek, 5. 8.

• ob 18.00 v atriju gradu Raka: 
osrednja prireditev v počastitev 
praznika KS Raka 

• ob 18.00 v parku med MC in 
gradom Brežice (zbor): vodeni 
ogledi starega mestnega jedra z 
obiskom Viteške dvorane

• ob 20.00 v parku gradu Sev-
nica: Sevniško grajsko poletje 
2021 – koncert Ansambla Saša 
Avsenika

• ob 21.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: koncert DŠB – Peter 
Dirnbek & Vox Populi

Petek, 6. 8.

• ob 8.00 na trgu Raka (zbirno 
mesto): pohod po priljubljenih 
raških gričih s kulturnim progra-
mom pri domačiji Humek

• od 9.00 do 12.00 v Kulturnem 
domu Krško: gledališka delavni-
ca za otroke in mladino, mentor 
bo Gašper Jarni (število mest je 
omejeno, obvezna prijava; tudi v 
soboto, 7. 8.)

• ob 18.00 pri Cvičkovem hramu 
na Cirju pri Raki: 16. cvičkov ve-
čer – okrogla miza: predstavitev 
prevoda in objava Gorskih bukev 
v sodoben slovenski jezik

• ob 18.00 v parku pri MC Bre-
žice: Poletje v parku: Gvidove 
ustvarjalnice – delavnice za ot-
roke, ob 21.00: koncert Vesne 
Pisarović 

Sobota, 7. 8.

• od 9.00 do 12.00 v parku pri 
knjižnici v Brežicah: 8. festival 
Dojiva se

• ob 9.00 pri župnišču na Čatežu 
(zbor): vodenje po energijskih 
točkah na Sv. Vid

• ob 10.00 na igrišču pred gasil-
skim domom Smednik: Gasilec 
z dušo in srcem – igre brez meja

• od 10.00 in 13.00 v Galeriji Bo-
židar Jakac Kostanjevica na Krki: 
sobotne medgeneracijske de-
lavnice – Pogled v kiparski svet 
umetnice: glina z Dragico Čadež

• ob 20.30 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: festi-

kam v posavju
Petek, 13. 8.

• ob 18.00 v parku gradu Sevni-
ca: delavnica javnega nastopa-
nja, ob 19.00 Talent show, ob 
20.00 koncert Sarah Senica in 
Roberta Petana, ob 20.30 kon-
cert Sare Praznik in Primoža Li-
sca, ob 21.00 večerni obisk pri 
grofici Mathilde 

• ob 19.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: slav-
nostna seja občinskega sveta 
ob prazniku občine Kostanjevi-
ca na Krki

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: Tinka-
ra Kovač & Band, koncert iz ci-
kla Poletje na gradu Rajhenburg 
2021

• od 20.00 dalje na Velikih Ma-
lencah: 29. moto srečanje MK 
Škorpijon – koncerta skupin 
Warning band (SLO) in The trio 
– tribute band AC/DC (HR)

• ob 20.30 v Viteški dvorani Posa-
vskega muzeja Brežice: festival 
Seviqc Brežice – Adriana Alcai-
de (ES): violina: tihožitje, Bach, 
Matteis, von Biber, improvizacije

• ob 20.30 v Šumici pri MC Kr-
ško: hip hop koncert – Drill, Spi-
zdi, Skova

Sobota, 14. 8.

• ob 9.00 pri župnišču na Čatežu 
(zbor): vodenje po energijskih 
točkah na Sv. Vid

• od 10.00 in 13.00 v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: sobotne medgeneracijske 
delavnice – Raziskovanje ne-
skončne ploskve Möbiusove-
ga traku

• od 16.00 dalje na Velikih Ma-
lencah: 29. moto srečanje MK 
Škorpijon – panoramska vožnja 
motoristov s postankom pri MC 
Brežice, okoli 18.00: moto igre 
in merjenje hrupa, od 20.00 
dalje: koncerti skupin Warning 
band (SLO), Crazy uncle (ITA), 
Bebek & the band (BiH)

• ob 19.00 na gradu Rajhenburg: 
vodstvo ob zaprtju razstave Vla-
dimirja Lebna »Iz rok v usta«

• ob 21.00 na Bazenu Brestani-

ca: koncert skupine Prismojeni 
profesorji bluesa

• ob 21.00 na gradu Sevnica: ve-
černi obisk pri grofici Mathilde

Nedelja, 15. 8.

• ob 15.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: 25-le-
tnica Društva podeželskih žena 
Pod Gorjanci

• ob 20.00 na dvorišču Posavske-
ga muzeja Brežice: poletni gala 
koncert »Seviljski brivec« z di-
rigentom Georgeom Pehlivani-
anom

Ponedeljek, 16. 8.

• od 7.30 dalje v MC Brežice: an-
gleški tabor – aktivnosti za ot-
roke in mlade (do 18. 8., potreb-
ne prijave)

• od 8.00 do 16.00 v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: Poletje pod lipami – po-
čitniško varstvo za otroke (do 
srede, 18. 8.)

• od 17.00 do 18.15 v Mencin-
gerjevi hiši Krško: glasbena de-
lavnica Ukolela II, mentor: Miha 
Koretič (obvezna prijava, tudi v 
sredo, 18. 8., in petek, 20. 8.)

Torek, 17. 8.

• od 17.00 do 20.00 v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: Odprti grafični atelje

• ob 21.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: 6. kino na grajskem 
dvorišču – Medena dežela

Sreda, 18. 8.

• ob 18.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: odprtje skupinske kiparske 
razstave članov Društva likov-
nikov Krško OKO »FORMA 21«

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: strokovno vodstvo po 
razstavi »Fran Bonač in tovarna 
celuloze na Vidmu pri Krškem«

• ob 19.00 v mestnem parku Bre-
žice: joga v parku

• ob 20.00 v parku pri Domu kul-
ture Brežice: 4. poletni recital v 
parku

val Seviqc Brežice – Amystis (ES) 
& Ministriles de la Reyna (ES): 
španska zlata doba

• ob 21.00 na Bazenu Brestani-
ca: koncert skupine Balkan Boys

Nedelja, 8. 8.

• ob 9.00 s parkirišča pred Galeri-
jo Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: cvičkov pohod

• ob 10.00 v župnijski cerkvi sv. 
Lovrenca na Raki: farno žegna-
nje župnije Raka, slovesno sve-
to mašo bo vodil novi raški žu-
pnik Boštjan Gorišek

• ob 10.00 v cerkvi sv. Lovrenca 
na Gori: sveta maša ob prazniku 
KS Gora, po njej druženje kraja-
nov pri gasilskem domu

Ponedeljek, 9. 8.

• od 7.30 dalje v MC Brežice: Cli-
meart teden – aktivnosti za ot-
roke in mlade (do 14. 8., potreb-
ne prijave)

Torek, 10. 8.

• ob 17.00 v župnijski cerkvi 
sv. Lovrenca na Raki: sklep ce-
lodnevnega čaščenja

• ob 21.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: 5. kino na grajskem 
dvorišču – Šivi

Sreda, 11. 8.

• ob 19.00 v mestnem parku Bre-
žice: joga v parku

Četrtek, 12. 8.

• ob 9.00 izpred Kostanjeviške 
jame: pohod

• ob 18.00 v parku med MC in 
gradom Brežice (zbor): vodeni 
ogledi starega mestnega jedra z 
obiskom Viteške dvorane

• ob 18.00 v parku gradu Sevnica: 
delavnica plesa (sevniške mažo-
rete), družabne igre in predsta-
vitev kinološkega društva, ob 
18.45 branje pravljice Od ribiča 
do graščaka, ob 19.00 predsta-
vitev knjige Živali govorijo Irene 
Ameršek, 20.30 letni kino

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

"… Staro Krško je bilo takrat lepo podeželsko okrajno mestece. 
Imelo je svojo bolnico, muzej Otona Avmana, galerijo slik v Du-
hovi cerkvi, moško in žensko kopališče na Savi, sokolski dom, 
kjer je bila telovadnica, kinodvorana, kjer so uprizarjali tudi ra-
zne igre. V sodnijski dvoriščni zgradbi je bil v pritličju urad za 
merjenje sodov. Pri Vaniču v Zatonu je bila javna tehtnica, pri 
Bahabirtu – Kriegerju zraven transformatorja pa je bila ureje-
na kavarna. Krško je imelo tudi nekaj gostiln, tako: Komočar, 
Štinglbirt, Havelka, Murko, Jerman, Zemlja, Vodopivec, Kri-
ger, Globočnik, Vanič in Žulič. Mesarji so bili: Komočar, Mu-
rko, Racman, Krieger in Kučič Jože. Trgovine so imeli: Rada-
novič, Počivalšek, Uradniški konzum na Cesarjevem, Ivanuša, 
Engelsberger, Tuma, Krivec in Starc pri Savskem mostu. Krško 
je imelo v tem času tri peke: Vodopivca, Jermana in Rumpre-
ta. Preskarjevi so imeli apnenice za starim gradom. Čevljarsko 
obrt so opravljali: Bizjak, Kaplan, Omerza, Božičnik in Pirc, 
s krojaštvom pa so se bavili: Pečnik, Dimc in Novak. V mestu 
smo imeli tudi urarja Obida ter mizarje: Pirca na Nagličevem, 
Pirca na Klobučarjevem, Žankota in Dularja. Advokati so bili: 
Skrinjar, Golja, Dobovišek, Borštnik in prej še Dimnik. Sodar-
sko obrt so v Krškem opravljali Koletič, Krušič in Jože Kastelic. 
Elza Starijeva je imela slaščičarno, klobučarsko delavnico pa je 
imel Jurčec. Imeli smo v mestu še dva tesarja Trepšeta in Rošto-
harja ter usnjarje Rumpretove, Vaničeve in pred prvo svetovno 
vojno še Ruperta, Tajča in Volovška. Kovači so bili Butkovič, Je-
ras, Hrastar, Šobak, Zorič in do leta 1917 tudi moj oče Sterle ..."

***
"… To hišo je kupil Caharija, njegova hčerka Zlatka pa jo je 
prodala Mavsarju z Gore sv. Lovrenca, ki je zaposlen v ''Ko-
vinarski''. Ko je prišel naš maršal Tito položit temeljni kamen 
za atomsko elektrarno, sem bil zadolžen, da obvestim prebi-
valce Valvazorjevega nabrežja in Ulice pod goro, da mora-
jo počistiti okolico in izobesiti zastave. Mavsarjeva žena, ki je 
bila pred hišo, ko sem ji to sporočil, je rekla: ''Saj ne bo prišel 
v našo ulico, ker je čisto na koncu mesta.'' ''Seveda se bo pe-
ljal tu skozi, ker bodo pri Mavsarju na Gori pekli zanj prašič-
ka!'' sem ji odvrnil. 
Nikdar prej niti pozneje niso bile naše ulice urejene tako kot 
takrat. Če pa se je Mavsarjeva jezila name, ker sem jo nala-
gal, nisem nikoli zvedel …"

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

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

Stroške pošiljanja krije založba.

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

Galerija Božidar Jakac

AVGUST V GALERIJI
SOBOTNE MEDGENERACIJSKE USTVARJALNICE
vsako soboto v avgustu, med 10. in 13. uro

7. 8. Pogled v kiparski svet umetnice: glina z Dragico 
Čadež (v sodelovanju z JSKD Krško)
14. 8. Raziskovanje neskončne ploskve Möbiusovega traku
21. 8. Arhitektura nekdanjega samostana in odlitki 
kamnoseških fragmentov
28. 8. Cvetlični potiski in odtisi v naravi

POLETJE POD LIPAMI: 
POČITNIŠKO VARSTVO ZA OTROKE
ponedeljek-sreda, 16.-18. 8., 8.00-16.00

ODPRTI GRAFIČNI ATELJE

torek, 17. 8., med 17. in 20. uro

Vljudno vabljeni!

Kostanjevica na Krki
Mestni muzej Krško, 

sreda, 18. 8. 2021, ob 18.00 
Fran Bonač in tovarna celuloze 

na Vidmu pri Krškem
strokovno vodstvo 

Po razstavi bo vodila avtorica razstave 
dr. Helena Rožman.

Grad Rajhenburg, 
sobota, 14. 8. 2021, ob 19.00 

Vladimir Leben | IZ ROK V USTA
vodstvo ob zaprtju razstave 

Po razstavi bosta vodila kustosinja 
Nina Sotelšek in umetnik 

Vladimir Leben.

T: (07) 620 92 44
info@mestnimuzejkrsko.si
www.mestnimuzejkrsko.si
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil 
nagrado (CD ploščo) Bojanu Benjetu, Cesta 4. julija 104b, 8270 
Krško. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ansambel TOMAŽA ROTA - V življenju štejejo 
   trenutki
 2. (1.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Ne pozabi
 3. (4.) Ans. DAR - Še enkrat zapojmo
 4. (2.) ANDREJ SVETLIN IN OBERKRAINERJI - Ljubica 
   pojdi z menoj nocoj
 5. (3.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Lepa soseda
 6. (10.) Ans. RAUBARJI - Pogrešam te, domača vas
 7. (6.) Ans. JUHEJ - Najin Portorož
 8. (9.) Ans. ZEME - V ljubezni ni meja
 9. (7.) Ans. PREBRISANI MUZIKANTI - Vsi imamo želje
 10. (-.) Ans. ŠENTJANCI - Rojen v napačnem času

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Pik – Pesem našega srca

Kupon št. 583
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, 7. 8. 2021, ob 20. uri

Miran Rudan zapustil Pop Design, prvi mu je čestital 
Vili Resnik; Mirloo s poletnim prvencem začenja svo-
jo glasbeno pot. Tokrat preberite:  

Skupina Pop Design je ostala brez glavnega pevca Mira-
na Rudana (foto: Press Release). Ravno naš posavski ro-
jak je bil pred leti tisti, ki je s svojim prihodom poskrbel 
za ponovni vrhunec prepoznavnosti in popularnosti sku-
pine. Rudan, z Matjažem Vlašičem je soavtor vseh zadnjih 
uspešnic skupine, kot so Medena, Sreča, Ne Joči, Norcu po-
doben …, je spre-
jel odločitev, da 
je napočil čas, 
da se osredoto-
či na ustvarjal-
no delo, ki ga je 
začrtal v zadnjih 
trinajstih letih 
in ga nadaljuje 
s skupino Miran 
Rudan Band in skupino Legende, ki jo poleg njega tvorijo 
še Vili Resnik, Miki Vlahovič in Božidar Wolfand Wolf. 
»Vse uspešnice, ki zaznamujejo mojo glasbeno kariero in 
jih je občinstvo v vseh teh letih na koncertih vzelo za svo-
je in so zaradi tega že malodane ponarodele, bodo zaradi 
nove mladostne energije zagotovo zvenele še boljše in še 
bolj sveže. Nova ekipa pa tudi že pripravlja nove pesmi, za 
katere smo vsi prepričani, da bodo pri poslušalcih in obi-
skovalcih koncertov vsaj tako popularne, kot je Medena na 
koncertnih prizoriščih in radijskih postajah,« pevec o na-
daljevanju glasbene poti sporoča javnosti. Presenetljivo, a 
prvi, ki je Rudanu čestital na novi in obenem stari poti, je 
bil Vili Resnik, ki je konec devetdesetih let sprejel podob-
no odločitev, ne nazadnje pa sta se oba glasbenika zaplet-
la v dolgoletni medijski prepir. Zamere so sedaj pozablje-
ne, obenem pa je Resnik zavrnil vse govorice o sodelovanju 
s preostalimi člani skupine z naslednjimi besedami: »Ne 
bom nastopal in ne bom sodeloval s preostalimi člani raz-
padle skupine Pop Design. Osredotočen sem na lastno ka-
riero in na sodelovanje z Legendami. V kolikor kdo trdi 
drugače, zlorablja moje ime.« Ob tem gre dodati, da je v 
tem času Rudan tudi obudil spomin na svoje glasbene za-
četke v Krškem. S članoma nekdanje skupine Nuclear 003 
Romanom Abramom in Marjanom Jazbecem se je do-
besedno vrnil v preteklost. Druščina je namreč po 40 le-
tih znova staknila glave in pesmi iz pozabljenega obdob-
ja naredila na novo.

Brežičanka Tamara Kos, znana pod umetniškim ime-
nom Mirloo (foto: Press Release), kar v španščini pome-
ni »kos«, ptico pevko, je izdala svoj prvenec s pomenljivim 

naslovom Narejen za mene. Čeprav poje že vrsto let, je ča-
kala na pravi trenutek in združila s Krešimirjem Tom-
cem, ki je prispeval glasbo, aranžma in produkcijo, ter Ro-
kom Lunačkom, ki je napisal besedilo. »V Krešov studio 
sem prišla z idejo, da ustvarimo pesem z latino sprošče-
nim, poletnim pridihom. Želela sem, da daje občutek svo-
bode in sproščenosti. Ker je ta stil blizu tudi Krešu, je hit-
ro ustvaril začetne takte, ki so me že ob prvem poslušanju 
popolnoma navdušili. Tudi Rok me je presenetljivo zadel z 
besedilom, kljub temu da sva ga večinoma usklajevala pre-
ko telefona in se prvič videla šele, ko je bilo to že napisano. 
Res neverjetno, kako nekatere stvari stečejo. Ta pesem se 
je enostavno morala zgoditi,« nam je zaupala mlada pev-
ka. Zanjo so posneli tudi videospot, kjer je pevka stavila na 
odličnega Roka Maverja, ki je s svojim talentom izvrstno 
prikazal vso čutnost in senzualnost pesmi, pri snemanju 
pa so mesto Brežice spremenili v prave Karibe. Kadri so 
ne nazadnje posneti v vinski kleti Posavskega muzeja Bre-
žice, na starem brežiškem mostu, na mostu pri Hidroelek-
trarni Brežice ter v Beach Bar Tochki. Glavni akter glasbe-
ne zgodbe je poleg Mirloo Kubanec Leo Wilber, tudi sam 
pevec, vajen odrskih žarometov in kamere. Dodajmo, da 
celotna ekipa močno verjame v končni izdelek in si želi, 
da bi tudi vi uživali ob pesmi ter jo vzeli za svojo. Naj vas 
popelje v brezskrbno poletje …
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke na muhi ...

Zala Plazar, Ivana Sešlar in Neža Ganc so tri mlade dame, 
učenke Glasbene šole Sevnica, ki na glasbenih tekmovanjih 
dosegajo odlične rezultate. Dekleta so se povezale v komorni 
trio z imenom Anima, Neža pa je tudi članica Godbe Sevnica. 
Vse tri so tudi vzorne učenke v sevniški osnovni šoli in letošnji 
22. junij bo s posebnimi črkami zapisan v srcu Zale Plazar 
in Ivane Sešlar, saj sta na sprejemu pri predsedniku države 
Borutu Pahorju v Vili Podrožnik prejeli zlato priznanje za 
svojo raziskovalno nalogo na temo osamosvajanje slovenske 
države pred 30 leti. Osmošolki sta raziskovali zgodovinsko 
ozadje osamosvajanja v domačem kraju ter pri tem pridobili 
kvalitetne informacije od svojih bližnjih. (S. R., foto: L. M.)

Sevniški akademski slikar Nik Anikis Skušek se je v maju 
predstavil v okroglem stolpu Albert Felicijanove dvorane 
na sevniškem gradu s svojo sliko Prekletstvo Tritona. Sliko, 
ki je prejela prestižno mednarodno nagrado in je trenutno 
na prodajni razstavi centra Art Renewal v New Yorku, 
si je ogledala tudi članica skupine Makadam Marjetka 
Pušnik. Srečanje med glasbenico in slikarjem je bilo 
prijetno presenečenje, ki je obudilo tudi nekaj spominov na 
srednješolska leta, saj sta oba obiskovala gimnazijo v Celju, 
kjer sta se spoznala. (S. R.)

Pred prireditvijo ob 140-letnici PGD Kostanjevica na Krki 
so se organizatorji nekoliko zaskrbljeno ozirali v nebo, saj 
so se na njem zbirali grozeči oblaki, a se je skrb izkazala za 
odvečno – vreme je zdržalo. Nekateri so se šalili, da morda 
tudi zato, ker sta bila med navzočimi tudi dva moža 'z zvezami 
tam zgoraj': domači župnik Jože Miklavčič, ki je opravil tudi 
blagoslov novega gasilskega vozila, in letošnji kostanjeviški 
novomašnik Jakob Piletič. Predsednik kostanjeviških gasilcev 
Miro Drobnič se je takole postavil mednju in se priporočil za 
njun blagoslov tudi v bodoče. (P. P.)

Ob 30-letnici samostojnosti naše države je tradicionalno 
spominsko slovesnost v Rigoncah, kjer je v vojni za Slovenijo 
padel Jernej Molan, s svojo prisotnostjo počastil notranji 
minister Aleš Hojs. Po koncu programa se je zapletel v 
sproščen pogovor s pripadniki intervencijskega voda TO 
Brežice, ki so pri spomeniku svojemu soborcu namenili 
častni pozdrav. Brežiške vojne veterane je na slovesnosti vodil 
Robert Fink, ki je kot poročnik brežiške intervencijske enote 
leta 1991 sodeloval v boju v Rigoncah in bil hudo poškodovan. 
(R. R.)

V Združenju borcev za vrednote NOB Brežice so še posebej 
veseli, ko lahko nekomu iz lastnih vrst podelijo kakšno 
zaslužno priznanje, če pa je to prišlo na predlog krovne Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, pa še toliko bolj. 
Tako sta bili na tradicionalni komemoraciji izpostavljeni 
dve ženski, prejemnici srebrne plakete ZZB NOB Slovenije, 
in sicer Breda Videnič Kuplenik (levo) in Ida Ostrelič. Prva 
je tudi predsednica krajevne organizacije ZBV NOB Brežice 
in skoraj na vsaki borčevski prireditvi nastopi tudi s kakšno 
deklamacijo partizanskih pesmi, druga pa poleg povezovanja 
prireditev že več kot 25 let skrbi tudi za program prireditve 
ob vsakoletnem pohodu po poteh Brežiške čete. (R. R.)

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Tina Kodrič in Primož Škofljanec, oba z Gorenjih Skopic, 
19. junij 2021, nov most v Cerkljah ob Krki (foto: Petra 
Molan)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Mateja Bogovič Zevnik, 
Armeško – dečka,

• Regina Resnik, Rogačice – 
dečka,

• Anita Zmajšek, Lastnič – 
deklico,

• Lorijana Kovačič, Krško – 
deklico,

• Katarina Tomše, Brežice 
– dečka, 

• Amela Kukovičič, 
Brestanica – deklico,

• Katja Žibert, Gorenje 
Skopice – deklico,

• Tanja Brajdič, Kerinov 
Grm – deklico,

• Nina Božičnik Kozole, 
Senovo – dečka,

• Jožica Dušak, Cerklje ob 
Krki – deklico,

• Natalija Štrucl, Pišece – 
deklico,

• Ana Jazbec, Brestanica – 
deklico,

• Maja Planinc, Krško – 
dečka,

• Zahida Zulić, Krško – 
deklico,

• Anja Mikolavčič, Krško – 
deklico,

• Urška Javornik, Zabukovje 
– dečka,

• Eva Šavrič, Rigonce – 
dečka,

• Barbara Prah, Dvorce – 
deklico,

• Mateja Leskovšek, Boštanj 
– deklico,

• Nina Špiler Škoda, 
Črešnjice pri Cerkljah – 
dečka,

rojstva

poroke

• Rok Brumen in 
Tina Gerjevič, oba iz 
Šentlenarta,

• Jani Veršec in Irena 
Krajnc, oba iz Župelevca, 

• Davor Makovec iz 
Dolnjega Impolja in 
Andreja Beci z Razborja,

• Luka Koprivnjak iz 
Starega Grada in Mojca 
Omerzel iz Pišec,

• Bojan Malić in Tatjana 
Cerjak, oba z Zdol,

• Marko Drobnjak iz 
Novega mesta in Barbara 
Zagorc iz Brežic, 

• Jan Vovk iz Mokronoga 
in Katarina Gorenc iz 
Tržišča,

• Almir Gojkić iz Grosuplja 
in Janja Ašič iz Velikega 
Dola,

• Stojan Imperl iz Stranj in 
Ivica Setinšek iz Dobrove,

• Miha Barbič iz Šutne in 
Manca Prah z Velikih 
Malenc.

ČESTITAMO!

• Maja Nosan, Avguštine – 
deklico,

• Manujela Hudorovič, 
Dobova – dečka,

• Petra Baznik, Gorenja 
Pirošica – deklico,

• Kaja Kastelic Kambič, 
Novo Mesto – dečka,

• Nataša Štojs, Krško – 
dečka,

• Tamara Tomše Mavser, 
Krška vas – dečka.

ČESTITAMO!

PIŠECE – V Pleteršnikovi zi-
danici v Pišecah si je en julij-
ski teden v okviru projekta 
Moja hiša je tvoj dom svoj za-
časni slovenski dom ustvari-
la družina iz Društva Sloven-
cev Planika iz Zrenjanina v 
Srbiji, ki ima posavske kore-
nine. V Pleteršnikovi rojstni 
hiši je postavljena tudi prilo-
žnostna razstava.

Družino Oklobdžija sestavlja-
jo Branko, ki je bil rojen v Bre-
žicah, njegova žena Maria, ki 
se je prej pisala Vogrinc in ka-
tere predniki prihajajo iz Ka-
pel (v Vojvodini so zelo cenje-
na družina urarjev (skozi več 
generacij), o njih je posnet celo 
krajši dokumentarni film), ter 
otroci Luka, Majda in Mate-
ja (fant). V Društvu Slovencev 
Planika v domačem Zrenjani-
nu, ki ima več kot 500 članov, 
sta Branko in Maria aktivna že 
nekaj časa. Bila sta že večkrat 
v Sloveniji, otroci pa so jo do-
živeli prvič. Vsi so bili navdu-
šeni nad naravo, ki jo imamo 
tako v Posavju kot drugod po 
državi, saj so si ogledali mar-
sikatero znamenitost. Najsta-
rejši Luka je imel to čast, da se 
je en dan udeležil tudi treninga 
čateških kajakašev na Krki pod 
vodstvom Marjance Pečar. V 
Zrenjaninu otroci obiskuje-

Še se bodo vrnili v Posavje

jo dopolnilni pouk slovenšči-
ne pri dr. Mileni Spremo, le-
tos sta se naš jezik začela učiti 
tudi oba starša. Vsi so oblju-
bili, da se bodo še kdaj rade 
volje vrnili v posavske konce. 
Projekt Moja hiša je tvoj dom 
letos poteka že štirinajsto leto 
in je nastal na pobudo učitelji-
ce slovenščine Rut Zlobec in 
Martina Dušiča, predsednika 
Društva za varovanje mater-
nega jezika, naravne in kultur-
ne dediščine Maks Pleteršnik, 
pomen projekta je s finančno 
podporo prepoznal tudi Urad 
za Slovence v zamejstvu in po 
svetu. V vseh teh letih so v Pi-
šecah gostili družine tako re-
koč s celega sveta. Kot je dodal 
Dušič, so se v društvu odločili 
tudi za postavitev priložnostne 

informativne razstave »Slove-
nija, Brežice in Pleteršnikova 
domačija Pišece skozi oči na-
ših rojakov«. Razstava prika-
zuje aktivnosti društev Slo-
vencev po svetu in rojake, kako 
doživljajo Pišece, Brežice in 
svojo okolico. Kot je še pove-
dal, so 7. julija pripravili tudi 
dan Pleteršnikove domačije, 
ki so ga organizirali v sklopu 
praznovanja praznika KS Piše-
ce. Čez dan je odprta vrata do-
mačije obiskalo okoli 100 ljudi, 
zaključek je minil v znamenju 
predstavitve domačinke Da-
nice Kocjan, ljudske pesnice 
iz Pišec, ki opeva domači kraj, 
stare običaje itd., z njo pa se je 
pogovarjala Ivana Zupančič.

 R. Retelj

KRŠKO, ŠMARJEŠKE TOPLICE – Člani in podporni člani Društva 
invalidov Krško smo od 21. junija so 8. julija letovali v Šmarjeških 
Toplicah. Vseh nas je bilo 44. Zjutraj smo se z avtobusom odpe-
ljali v Šmarješke Toplice in pričeli s telesnimi aktivnostmi, neka-
teri smo jutro pričeli z jogo in s pozdravom Soncu, nato smo se 
posvetili plavanju, kajti predobro vemo, da je plavanje sicer po-
ceni šport, a tudi zelo koristen za naše zdravje. Plavanje je šport, 
ki nam razgiba sklepe, poveča pljučno kapaciteto, krepi mišice 
celega telesa in požene kri po vsem telesu. Tako se tudi naše ce-
lice oskrbijo s kisikom in s hranili. Tudi naše ožilje postaja bolj 
prožno, elastično in pretočno. Krepijo se tudi vezi – sinapse med 
nevroni v naših možganih, s tem pa tudi blažijo znaki demence. 
Prednosti in koristnosti te športne dejavnosti se zaveda tudi kr-
ška občina, zato nas finančno subvencionira, za kar smo zelo hva-
ležni. DI Krško je vsestransko aktivno pod strokovnim vodstvom 
predsednice Mimice Stopinšek, ki je hkrati tudi aktivna člani-
ca Šole zdravja Krško. Sklenili smo, da to letovanje zopet pono-
vimo v poletju 2022. V imenu DI Krško: Zora Pevec 

Društvo invalidov Krško 
v Šmarjeških Toplicah

 

  FESTIVAL DOJIVA SEFESTIVAL DOJIVA SE  

www.dojiva.se Festival Dojiva se 

BREŽICE - PARK PRI KNJIŽNICI OD 9.00 DALJE

sobota

Družini Oklobdžija sta se pri fotografiranju pridružila tudi 
Martin Dušič in Rut Zlobec.

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.infoMIHALOVEC – V vasi Mihalovec, ki se nahaja v KS Dobova, je 4. 

julija praznovala 90. rojstni dan Pavla Horvatič. Slavljenka živi 
na svojem domu, kamor se je pred davnimi leti poročila iz šte-
vilne družine Cetinovih, ki je čas med drugo svetovno vojno pre-
živela v izgnanstvu v Šleziji. Večino časa preživi ob spremljanju 
programa na TV in zraven rada zapoje, saj je bila nekoč davno 
pevka ansambla Dobovskih 5 in se v skladbi Oj, Dobova še da-
nes sliši njen glas. Pri oskrbi ji pomagata hčerki Pavlica in Ne-
venka, ki sta na praznovanje poleg svojih najdražjih povabili so-
sede ter številne nečakinje in nečake; vnuki in pravnuki pa so ji 
veselo zaigrali. Obiskali in čestitali so ji tudi predsednik DU Do-
bova–Kapele ter predstavnici društva izgnancev in RK Dobova, 
pevke skupine UP pa so ji zapele nekaj njenih najljubših pesmi.
 P. B.

90 let Pavle Horvatič

Slavljenka Pavla Horvatič

TRNOVEC PRI SEVNICI – 19. 
julija so nekdanje sodelav-
ke in sodelavec obiskali bivšo 
poslovodkinjo Olgo Murenc. 
Upokojena trgovka, ki je bila 
več let poslovodkinja trgovine 
z živili v naselju Šmarje v Sev-
nici, v kateri ima danes pro-
store cvetličarna Zelena Pika, 
je v aprilu praznovala 87. roj-
stni dan. Na njenem vikendu v 
Trnovcu so jo obiskale Slavi-
ca Resnik, Anica  Govekar in 
Manca Radič, ki sem se ji prid-
ružil tudi Božo Kragl ter slav-
ljenki predal veliko pletenico 
v obliki srca. Ob prigrizku in 
kozarčku je čas v dobri družbi 
zelo hitro minil, tudi ob obuja-
nju neštetih spominov. »Ob slo-
vesu smo ji zaželeli dobrega počutja, predvsem pa zdravja še na mnoga leta,« pove z nasmehom 
Božo Kragl.  S. R., foto: R. Murenc

Pleteno srce za nekdanjo poslovodkinjo

Sodelavke in sodelavec so bivši poslovodkinji (levo spredaj) 
podarili pletenico v obliki srca.  

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

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

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

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

zahvale, spomin

SPOMIN

iz Zgornje Pohance 40.

7. avgusta bo minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustila naša draga mama

Vsi njeni

MARIJA MARICA AVŠIČ
Hvala vsem, ki se je spominjate in ji prižigate sveče.

Mama, ni res, da si odšla,
živiš v naših srcih

 z najlepšimi spomini
in vsak naš korak

 te spremlja v tišini.

SPOMIN

ANTONA FERENČAKA

Mineva pet žalostnih let, ko je Gospod v svoj 
objem poklical našega dragega moža in očeta

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem preranem grobu,  
mu prižigate sveče in ga nosite v svojih mislih.

Vsi njegovi

Spomin je svetloba,
ki dušo obliva,

spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.
(M. Kačič)

SPOMIN

Vsi njegovi

s Planine nad Podbočjem
Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite pred njegovim grobom 

in prižigate sveče.

JOŽE TURK

Tvoj dom je že dolgo zelen,
tvoja trta že zdavnaj odcvetela,

tebe pa od nikoder ni, 
le lep spomin na tebe živi.

21. julija je minilo 15 žalostnih let, odkar nas 
je za vedno zapustil naš dobri in skrbni mož, 

oče, dedek in pradedek

SPOMIN

iz Mrzlave vasi.

27. julija je minilo deset let, 
odkar nas je zapustila naša draga

Sin Iztok in vsi njeni!

MARIJA KAPUŠIN
Hvala vsem, ki jo ohranjate v svojih mislih in srcih, postojite ob 

njenem grobu in ji prižigate sveče.

Nisi se izgubila kot zven v tihoto,
nisi odšla v nič in pozabo,

po tebi merim stvarem pomen 
in tvojo pesem skušam peti za tabo.

(T. Pavček)

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

Krčan Janez Bostič nam je poslal nekaj fotografij »klavrne 
podobe pri krškem stadionu«, kot jih je označil. Napisal je 
še: »Podobo območja stadiona Matije Gubca že nekaj časa 
kazijo zanemarjeni kioski. Prav tako sta že dlje časa zaprta 
oba gostinska lokala pod tribuno stadiona. Medtem ko na 
zahodni strani kompleksa potekajo dela pri urejanju špor-
tnih površin in na vzhodni strani večinoma – tudi na vrhun-
cu turistične sezone – sameva sicer lepo urejeno postajali-
šče za avtodome, pa osrednji del kaže zelo klavrno podobo. 
Naj ta objava velja kot poziv lastnikom oz. odgovornim, naj 
končno vendarle uredijo ta del mesta.«

Opravičilo
Martina Tomažin, Straža 14b, Raka, se opravičujem Stanku 
in Dragici Pavkovič, Velika vas 20a, Leskovec pri Krškem, 
ter Petru in Kaji Pavkovič, stan. Spodnje Dule 10c, Krško, 
za žaljive in ponižujoče besede ter dejanja, ki sem jih storila 
dne 14. 6. 2021.

Sosedu in dobremu človeku 
Tinetu Radeju v slovo
Vroča julijska sreda. Malo posebna, ker je Primož Roglič na olimpi-
jadi dobil zlato medaljo. Čutiti je bilo pravo kolektivno veselje, tisto, 
ki daje občutek v isto smer obrnjenega skupnega duha, kar je danes 
redko. Spuščal se je večer in razgreto ozračje se je začelo rahlo hla-
diti, popoldne na Sremiču vedno začne pihljati in vročina popusti.

Sladkam se z malinami in v daljavi slišim zavijanje siren. Rešilec na 
poti. Včasih ga je slišati čisto blizu, odvisno kam piha veter. Zvok iz-
gine v daljavi. Čez čas se vrne in postane vse glasnejši. Zdi se, da je 
blizu. Menda ni kdo padel s kolesom, ko se je spuščal s hriba, razmi-
šljam. Potem tišina. Misli gredo svojo pot in pozabim na to.

V petek zjutraj zazvoni telefon. Tine je umrl, škropil je vinograd, iz-
dalo ga je srce … Besede počasi kot ostro rezilo režejo v zavedanje. 
Ne morem dojeti, ne morem razumeti. Še nekaj dni nazaj sva mod-
rovala o vremenu sredi polja, ki ga je prečkal s traktorjem. Vedno 
prijazen, dobrovoljen, pripravljen na pogovor in z energijo mla-
deniča. Kako lahko to v enem samem trenutku za vedno izgine?!

Nismo ves čas tičali skupaj, nismo se obiskovali, skupaj preživlja-
li počitnic in praznikov, nismo poznali vseh podrobnosti naših živ-
ljenj, a Tine je bil človek, ki si ga vedno rad srečal, ki si ga bil vesel. 
In vesel te je bil tudi on. Eden tistih, ki je ohranjal ta svet normalen 
in lep, ki je dajal občutek, da je življenje vendarle predvsem svetlo 
in obvladljivo, da smo ljudje prisrčni in dobri drug z drugim, da je 
druženje ljudi tisto, kar največ šteje. Pogovori, s katerimi nismo re-
ševali sveta, niso se dotikali političnih razprtij, bili smo preprosto 
ljudje, sosedi, ki bi si v vsakem trenutku pomagali.

Zdaj bodo vrata njegovega hrama zaprta. Ne bo več povabil na ko-
zarec dobre modre frankinje izpod balkona, kjer se lahko v senci 
lepo skriješ in kramljaš. Ne bo s traktorjem pripeljal mimo in dvig-
nil roko v pozdrav. Tudi harmonike ne bo več slišati. Nisem ljubi-
teljica tovrstne glasbe, a izpod njegovih prstov je zvenela nekako 
žlahtno, skladno in pristno. Ker je bil žlahten tudi on, v vseh po-
menih te besede.

S Tinetom je odšel del normalnosti, del lepote in šarma življenja 
na Sremiču, odšel je člen, ki je ljudi povezoval. Vsi ga bomo zelo 
pogrešali. 
 Tamara Vonta, Sremič

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

prejeli smo

Že uvodoma želim poudariti, da je moje pisanje dobronamerno. K 
temu pisanju me je vzpodbudilo več sestavkov v mesecu maju, napi-
sani pa so bili v Grajskih novicah in Posavskem obzorniku. Sestav-
ki z naslovi Očarljiva modrina nežnih cvetov, Kapelica na Lovren-
cu na gori ima obnovljeno streho, Lisca je naravna vrednota - skrb 
vseh je, da to tudi ostane in sestavek Za boljše ceste in vodooskrbo.

Vsako prizadevanje k boljši in lepši ureditvi okolja je vredno po-
hvale. V teh majskih dneh je tako opevani naravni botanični biser 
obiskalo po ocenah poznavalcev okoli 2500 obiskovalcev in vred-
no je bilo videti modrino cvetov encijana.

Žal pa je sama ureditev ceste okoli hriba prava občinska sramo-
ta. Na cesti so do 15 cm in več globoke jame in prav čudi me, da se 
ista slika ponavlja vsako leto. Morda pa iz občinskih vrst nihče več 
ne obiskuje lepote botaničnega raja. S priloženim posnetkom - fo-

Ureditev ceste okoli hriba  
je prava občinska sramota

tografijo vam želim prikazati resničnost mojih navedb. Kot doma-
čin sem vsekakor ponosen, da je prišlo do obnove ostrešja kapeli-
ce ob vznožju cerkve sv. Lovrenca. Tudi sam bom nekaj prispeval, 
da se uredi notranjost in zunanjost kapelice.

Ko sem prebral prispevek za boljše ceste in vodooskrbo v krajev-
ni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in želje po ureditvi cest, vo-
dovodnega omrežja, kolesarskih poti itd., sem bil vesel optimistič-
nih želja občinskega svetnika Gorazda Zupanca iz liste LMŠ. Kot 
večletni občinski svetnik v SLS stranki pod županom Srečkom Oc-
virkom sem skušal tudi sam prispevati k ureditvi okolja v občini.

Danes se bom poslužil zelo pogosto izrečenega stavka občinskih 
mož, ki pravijo: »Za bodočo razvojno usmeritev občine in krajevnih 
skupnosti so najpomembnejši mnenje, potrebe in predlogi občanov, 
ki jim želimo aktivno slediti ...« Tokrat naj bo moja pobuda dodana 
pobudi KS Loka pri Zidanem Mostu, da se pristopi k ureditvi maka-
damskih cestišč, ki vodijo k našemu skupnemu biseru - Lovrencu.

Pred pisanjem sem preveril status cest, ki vodijo iz Žirovnice od 
kmetije Kajtna do razcepa Zavrate na Radežu do kmetije Trbovc. 
Po podatkih, ki mi jih je posredoval ing. gozdarstva Aleš Šeško, je 
cesta iz Žirovnice, od kmetije Kajtna do razcepa Zavrate vse do 
kmetije Trbovc, občinska cesta. Prav tako je občinska cesta od že 
asfaltirane ceste na Lovrenc (prihod iz Okroglic) do obnovljene ka-
pelice v podnožju cerkve. Cesta od omenjene kapele do razcepišča 
Žirovnica-Zavrate pa je v oskrbi Zavoda za gozdove in ima status 
gozdne ceste in je edina na srečo vseh nas primerno vzdrževana 
in makadamsko urejena. Čestitam!

Predlagam, da napisano pobudo začnemo premikati z mrtve toč-
ke in verjemite, da jo bo podprla širša javnost in ne le krajani KS 
Loka pri Zidanem Mostu. Ta prispevek je namenjen županu in vsem 
članom občinskega sveta, predsedniku KS Loka pri Zidanem Mo-
stu Aleksandru Fileju, novoizvoljenemu predsedniku planinskega 
društva Lisca Sevnica Petru Požunu, predstavniku KŠTM Sevnica 
Mateju Imperlu, oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica, Zavo-
du za gozdove enote Sevnica ter vsem občankam in občanom ob-
čine Sevnica. Naj bo naš skupen moto te pobude: Priti do Lovren-
ca po asfaltirani cesti z vseh strani. Pobudo za sklic sestanka na 
to temo dajem predsedniku KS Loka pri Zidanem Mostu in svetni-
ku Gorazdu Zupancu.

 Pavel Zagode, Sevnica

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

ZAHVALA

s Sromelj
se iskreno zahvaljujemo vsem negovalkam CSD Brežice, ki so 
ga obiskovale na domu, gospodu Žičkarju za pogrebne storitve, 
izvajalcu Tišine, gospodu župniku iz Dobove za lepo opravljen 
obred, sromeljskim pevcem za zapete žalostinke in govorniku 
Branku Krošlju za besede slovesa. Zahvaljujemo se tudi 
praporščakom, vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje ter denarno pomoč.
Hvala, ker ste našega očeta pospremili k večnemu počitku. 

RUDOLFA LAHA
Ob boleči izgubi našega dragega očeta, tasta, 

dedka, pradedka in strica

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

z Novega Grada pri Boštanju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste nam izrekli besede tolažbe, darovali cvetje, sveče in 
denarne prispevke. Hvala osebju Zdravstvenega doma Sevnica in 
Nefrodiala Krško za dolgoletno zdravljenje. Hvala tudi vsem, ki niste 
posebej imenovani, pa ste kakor koli pomagali in nam stali ob strani, ga 
pospremili na njegovi zadnji poti in se poklonili njegovemu spominu.

JOŽETA STREHARJA

Tvoj dih je zastal
in plemenito srce,

nam pa je ostal
boleč spomin na te.

Ob boleči izgubi našega dragega 

ZAHVALA

Vsi njegovi

z Reštanja.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih izgube stali ob strani, 
izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje, svete maše in vso pomoč. 
Hvala vsem, ki ste s Tonijem delili zadnjo pot k večnemu počitku. 

ANTON KOKOTEC

Tako kot reka v daljavo se zgubi, 
odšel si tiho, brez slovesa, 

za seboj pustil si spomin 
na naša skupna srečna leta.

Le srce in duša ve, 
kako boli, ko več te ni …

20. julija nas je tiho zapustil naš dragi mož, oče, dedek

ZAHVALA

FRANJA RISA 

Žalujoči: žena Jelka in hčerki z družinama

Z boleznijo si se pogumno bojeval,
na koncu tiho si zaspal, 

a v srcih naših vedno boš ostal… 

Za vsa izrečena sožalja, darovane sveče in vso pomoč se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, osebnemu 
zdravniku prim. dr. Radu Iljažu, osebju ZD in SB Brežice, osebju 
Lekarne Brežice, nekdanjim sodelavcem Jutranjke Brežice, Združenju 
veteranov vojne za Slovenijo, g. župniku Milanu Kšeli, prof. Mihaeli 
Komočar Gorše, trobentaču, ge. Slavici Prah, cvetličarni Žičkar in 
pogrebni službi Komunale Brežice.

iz Brežic.

V soboto, 17. 7. 2021, smo se na brežiškem 
pokopališču poslovili od našega najdražjega 

ZAHVALA

MARIJE VOGRIN

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče ter denarno pomoč. Hvala 
gospodu župniku z Velike Doline in Prost. gasilskemu društvu Velika 
Dolina. Hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nas s 
svojo pomočjo in prisotnostjo bodrili ter jo pospremili na zadnji poti.

iz Brezja 22 pri Veliki Dolini

Ob izgubi naše drage 

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

s Kremena.
FRANC ŠOBA
V 76. letu starosti nas je zapustil 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem 
za izrečeno sožalje, sveče in denarno pomoč. Posebna zahvala SB 
Brežice, govorniku za lepe tople besede slovesa, pevcem, g. župniku 
za lepo opravljen obred in pogrebni službi podjetja Kostak.
 

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 

a nate spomin bo večno ostal.

ZAHVALA

JOŽEFE – PEPCE BOSINA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče, svete maše in denarne prispevke.
Hvala gospodu župniku za lep obred in gospe Biserki Čančer, ki jo je 
pospremila s toplimi besedami, pevskemu zboru iz Kapel, pogrebni 
službi Žičkar, praporščakom ter vsem, ki so srčno pomagali in našo 
mamo pospremili na njeni zadnji poti. 

z Velikega Obreža

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare 
mame in prababice

ZAHVALA

ALOJZIJE KODRIČ

Žalujoči: vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin bo večno ostal. 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, sveče in svete maše. Hvala gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, cvetličarni in pogrebni službi Žičkar. 
Zahvala Splošni bolnišnici Brežice. Še enkrat hvala vsem, ki vas nismo 
posebej imenovali pa ste nam v teh žalostnih dneh stali ob strani.

Kogar imaš rad, nikoli ne umre, 
le daleč, daleč je ... (T. Pavček)

z Brezja pri Podbočju 12 

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare 
mame, tašče, botre in tete 

FANIKA
POŽUN

SPOMIN

iz Lončarjevega Dola pri Sevnici.

Mineva 20 in 1 leto, odkar sta v večnosti združena naša starša 

Vsi vajini

FRANC
POŽUN

Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu.

SPOMIN

Njegovi: žena Danica, hčerka Simona in sin Jernej  
z družinama

iz Zg. Pohance 38.
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem zadnjem domu, mu prižigate 

sveče in se ga z lepo mislijo spominjate.

PAVLETA SUŠA

Ko se utrga dan,
soncu roko podamo

in cvet utrgamo zanj,
ki ga radi imamo.

12. avgusta bo minilo pet let, 
odkar smo se poslovili od našega dragega

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

iz Velike vasi 17, Leskovec pri Krškem

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, 
ki ste našega očeta pospremili k zadnjemu počitku. Posebna hvala 
doktorici Meliti Planinc in doktorju Jošku Vučkoviču za dolgoletno 
zdravljenje, hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen 
obred, hvala gospodu Žičkarju za organizacijo pogreba, hvala pevcem 
za zapete žalostinke, hvala Franciju Arhu za zaigrano žalostinko.

IVANA – JANEZA ARHA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo za vedno ostal.

Ob boleči izgubi našega moža, očeta, dedka, 
tasta, strica in botra

ZAHVALA

BARBARE PIRC

Ob nenadni izgubi naše drage žene, mame, babice, prababice, 
sestre, tete in sestrične

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene sveče in denarno 
pomoč. Posebno se zahvaljujemo Božici Hrastovšek, Jožici Hotko, 
int. odd. 1 bol. Brežice, gospodu Mateju za lepo opravljen obred, 
Jožici Bratanič za lep govor, Jerici Harapin, pogrebni službi 
Žičkar, pevcem za lepo zapete pesmi, izvajalcu Tišine, bivšim 
Zdenkovim sodelavcem, Ribiški družini Brežice in gostilni Kocjan.
Hvala tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam 
vsekakor pomagali in nam stali ob strani v teh težkih trenutkih.

Pogrešali te bomo.

Nekje v tebi je bila bol,
a zamahnila si z roko,

češ, zmagala bom – močnejša sem,
a vendar ni bilo tako!

iz Sel pri Dobovi

Žalujoči: vsi njeni
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Odkupujemo kostanjeve dro-
gove (za elektrogospodar-
stvo), dolžine 9–11 m (tudi 
neobeljene). SES d.o.o., Ope-
karska ulica 22, Maribor, 
tel.: 041 865 596

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 mešana ali bukova 
drva, dostava po dogovoru. 
Tel.: 031 482 596

Prodam klinaste brane in 
tračni obračalnik, 180 cm. 
Tel.: 070 815 003

Kupim sadilec krompirja in 
luščilec koruze. 
Tel.: 030 998 658

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

Prodam samohodno motor-
no škropilnico Solo Minor, 80 l. 
Tel.: 040 309 402 

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

registriran, odlično ohranjen, 
brezhiben; možna menjava za 
drva. Tel.: 041 281 490

Prodam avto Golf 2.0 TDi, le-
tnik 2009, cena po ogledu. 
Tel.: 041 840 386

KMETIJSTVO

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

Prodam cisterno za gnojevko, 
3000 l, lepo ohranjena; cena 
po dogovoru, okolica Rake. 
Tel.: 031 673 370 

NEPREMIČNINE
Kupimo hišo ali večji bivalni 
vikend v Posavju. 
Tel.: 070 514 886

Trebež – prej njiva, sedaj trav-
nik (34 arov), ugodno prodam 
ali dam v najem; kupim garso-
njero v Brežicah. 
Tel.: 031 542 511

AVTOMOBILIZEM

Prodam avtomobilsko priko-
lico do 350 kg. 
Tel.: 07 81 80 570

Prodam Opel Astro Karavan 
TDi 2.0, srebrne barve, na novo 
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

UPS PACKA 
Martina Tomažič s. p.

Čiščenje poslovnih in 
proizvodnih prostorov

Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec

Tel.: 040 661 883

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič 420, mulčer in frezo. 
Tel.: 041 981 878

Prodam mešana, žagana drva; 
okolica Brežic. Tel.: 031 415 574 

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam dobro slivovko in 
sadjevec, ugodna cena, ter cis-
terno za vino, 300 l. 
Tel.: 031 822 242

Prodam stiskalnico za grozdje 
(120 l) na vodo in električni 
mlin za grozdje, malo rablje-
no. Tel.: 041 903 120

Prodam ležečo prešo za 
grozdje Fabijan, 300 l. 
Tel.: 031 490 521

Prodam koruzo in ječmen, ko-
ruza sušena v koruznjaku. 
Tel.: 040 309 402

Prodamo svežo domačo 
aronijo. Tel.: 031 725 975 
ali 031 877 267

Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Prav tako prodamo mešana ali 
bukova drva. Tel.: 031 306 559 
(po 17. uri)

Prodam domače žganje, cis-
terne za vino (600 l, 500 l, 400  
l), mlin za grozdje, hidravlično 
rostfrei prešo 250 l, plastične 
kadi (1000 l, 700 l); cena po 
dogovoru. Tel.: 051 380 079

Prodam večjo količino žganja 
in dve kletki za prepelice. 
Tel.: 07 49 75 334

Prodam ekološki ječmen s 
certifikatom; cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 634 808

Ugodno prodam rdeče vino in 
dvoredno sejalnico Olt. 
Tel.: 031 284 604

Prodamo vino, večje količi-
ne in stekleničeno. Suho: na-
mizno rdeče, mešano belo, 
laški rizling, beli pinot, sauvig-
non, frankinjo, rosé. Polslad-
ko: renski rizling, rosé. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 738 843

Prodam ječmen. 
Tel.: 041 587 261

ŽIVALI

Prodam dve ovci in ovna ter 
samonakladalko, 25 kubikov, 
dobro ohranjena. 
Tel.: 031 568 785 

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

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

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

Čistilni servis, domača in umetnostna obrt,  Nataša Širić s.p. Trg 2, 8280 Brestanica

PERUTNINARSTVO CIGLAR
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RJAVE in ČRNE JARKICE
v nesnos� 

prodajamo ob predhodnem 
naročilu. Zbiramo naročila za 
bele kilogramske piščance, 

ki bodo dobavljivi konec 
avgusta na tel. št. 

031 676 724 ali 
07 49 73 190. 

Priporoča se Perutninarstvo
Ciglar s Senovega. 031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 

bele kilogramske piščance. 
Prodaja bo konec avgusta.
Mlade rjave in grahaste 

jarkice v začetku nesnosti 
si lahko priskrbite po 

predhodnem naročilu. 
Na prodaj pa bodo tudi 

enoletne kokoši nesnice.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila za 
bele kilogramske 

piščance. Rjave grahaste 
črne jarkice in enoletne 
rjave kokoši so na voljo 
vsak delovnik po 18. uri. 

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
• po faksu: 07 49 05 781.

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782 
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorna urednica: Maruša Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovar-
jamo za avtorsko delo posredovanih vsebin 
in fotografij. Stališča, izražena v kolumnah 
in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne 
izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik 
materialnih avtorskih pravic avtorskih del 
v Posavskem obzorniku so Zavod Nevio-
dunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri SKB: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri NLB: SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (17/2021) bo izšla v 
četrtek, 19. avgusta 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 12. avgust 2021.

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

Strela uničila dom družine Jan
OSREDEK PRI KRMELJU – 17. julija je kratkotrajno neur-
je, ki se je razbesnelo tudi na območju zaselka Osredek, 
z udarom strele uničilo dom družine Jan. 

Udar strele je upepelil okoli 400 kvadratnih metrov veliko go-
spodarsko poslopje, ki je segalo do hiše in pomožnega gospo-
darskega objekta, v katerem so bili svinjak, kurnik in zajčni-
ki. Na srečo se je 11 glav govedi paslo na pašniku, a zajčkov in 
dveh pasjih mladičev niso uspeli rešiti;  zgorelo je tudi 50 ton 
sena, pripravljenega za zimo, in večina delovnega orodja. »V 
15 minutah je bilo vse v ognju. Vmes je še enkrat počilo, a tok-
rat ni bila strela, temveč je razneslo cisterno z nafto in jo vrglo 
prek bližnje hruške …« se spominja Valentin Jan, ki je hvale-
žen gasilcem PGD Šentjanž, Tržišče, Boštanj in Sevnica, ki so 
se borili z ognjenimi zublji, pomagali pri čiščenju pogorišča ter 
začasno prekrili streho hiše. »Najprej bi radi obnovili stano-
vanjski objekt, da bi bili pod svojo streho, nato pa gospodar-
sko poslopje,« razkrije gospodar del načrtov za obnovo doma, 
v katerem živi po smrti žene z 21-letnim sinom Robijem. Pri 
delu na kmetiji jima pomaga 62-letni Anton Trebežnik iz Ra-
deč, ki mu je pred več kot desetletjem prav tako pogorel dom 
in je našel novo zatočišče pri Janovih.  S. R.

Pomagajmo tudi mi! Zbiranje prostovoljnih prispevkov za 
pomoč družini Jan po požaru (za popravilo hiše in hleva 
ter za zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev) organizi-
ra Območno združenje Rdečega križa Sevnica, in sicer na 
TRR: SI56 0237 9001 7732 206 pri NLB. Pri tem obvezno na-
vedite namen nakazila: POŽAR JAN in sklic: 00 16072021.

posavski obzornik pomaga

Oče in sin sta ob pomoči dobrih ljudi začela z obnovo doma.

Krvodajalska akcija v Sevnici in Krmelju
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Sevnica vljudno 
vabi na krvodajalske akcije, ki bodo potekale: 

• v prostorih OŠ Sava Kladnika Sevnica, dne 9. in 10. 
avgusta 2021, od 7. do 13. ure,

• in v prostorih OŠ Krmelj, dne 11. avgusta 2021, od 8. do 
12. ure.

Naprošajo, da pokličete in se naročite na darovanje krvi: 
051 389 270 ali 051 671 147 ali 030 716 796. Krvodajalcem 
se zahvaljujejo za odziv, razumevanje ter upoštevanje vseh 
preventivnih zaščitnih ukrepov.
 
 Vir: Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Sevnica

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

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

Prodam lepe odojke, težke 30 
kg, po potrebi jih tudi zako-
ljem. Tel.: 07 49 77 095

Prodam telico LS, brejo 7 me-
secev. Tel.: 031 338 474

Prodam mladiče črnega nem-
škega ovčarja, stare 6 tednov. 
Tel.: 040 816 575

Prodam telico simentalko, 
staro 5 mesecev, vino cviček 
in frankinjo. Tel.: 051 870 909

Prodam odojke, težke 25–30 
kg, krmljene z domačo hrano. 
Tel.: 041 390 068

Prodamo odojke, 25 kg, in dve 
izločeni plemenski svinji za pi-
tanje. Tel.: 07 49 68 348 

Prodam pujske, težke 25–30 
kg. Tel.: 07 49 77 450

Prodam odojke, težke 25–30 
kg, in prašiča, težkega okrog 
160–170 kg; cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 858 594

Prodam teličko simentalko, 
staro 4 mesece; cena 500 €. 
Tel.: 031 717 595 

Prodam odojke, težke 20–25 
kg, hranjene z domačo krmo; 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 576 801

Prodam brejo kravo simental-
ko in teličko, staro 10 tednov; 
pašni, eko reja, ter različne do-
mače peteline. 
Tel.: 040 742 730

Prodam dva telička, stara 6 te-
dnov, moški in ženska. 
Tel.: 031 698 469

RAZNO 

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

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

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

Prodam bombo za plin, v njej 
je 700 litrov plina od prostor-
nine 1774 litrov. 
Tel.: 031 815 191

Iščem gospo za občasno čišče-
nje hiše in druženje s 65-let-
nim gospodom; plačilo po do-
govoru. Tel.: 068 942 669 

Sama živim v hiši na deželi in 
si zelo želim spoznati prijazno 
pošteno žensko, staro od 60 do 
75 let, za družbo, nudim tudi 
sobo. Tel.: 07 49 59 528

Podarite odvečne knjige. Pok-
ličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225

Prodam original športne igri-
ce za PS4, cena zelo ugodna 
(14,00 €/kos ali po dogovo-
ru). Resni pokličite na tel.: 040 
237 023

POHIŠTVO, OPREMA

Prodamo kotno garnituro za 
simbolično ceno. 
Tel.: 040 227 760

Prodamo elektronski Orgeln 
Hohner, hladilnik Siemens, za-
mrzovalni box 105x85x70 cm, 
hladilnik kombi 160x60; cena 
po dogovoru. Tel.: 051 767 075

STIKI
55-letni, samski moški išče 
prijateljico. Tel.: 031 527 458

PODBOČJE – Od 1. do 5. juli-
ja je v Osnovni šoli Podbočje 
potekal 13. košarkarski ta-
bor za osnovnošolske otroke. 
Letos je številka udeležencev 
presegla 60, saj se je 21 dekle-
tom pridružilo 40 fantov. Prišli 
so iz Podbočja, Rake, Krškega, 
Brežic, Leskovca, Šentjerneja, 
Kostanjevice na Krki, Velenja 
in Ljubljane. Vsak dan so pri-
dobivali košarkarsko znanje v 
dopoldanskem in popoldan-
skem času uro in pol do dve 
uri, sledile so tekme. Košar-
karsko znanje so delili Frenk 
Rozman, Lan Lopatič, Jure 
Prus in Maj Rozman. Poleg 
košarke so na taboru veslali  
po reki Krki, se kopali v Gazi-
cah in na Brodu, odšli na ori-
entacijo po opisani poti, stre-
ljali z loki, igrali namizni tenis, 
odšli na nočni pohod z bakla-
mi na Stari Grad, imeli delav-
nico poslikave majic in se igra-
li z »zorbing« žogami, en večer 
je bil namenjen kinu v telovad-

nici. Zadnji večer so zakurili 
taborni ogenj, ob katerem so 
svoje glasbeno zanje pokazali: 
Urh Šribar – bas kitara, Aleks 
Mirt, Lian Strgar in Gregor 
Pišek – harmonika. Na ko-
šarkarskem taboru so vedno 
tudi predstavitve drugih špor-
tov. Letos so rokometno igro 
predstavili Miha Kotar (RK 
Slovan), Marko Kotar (RK Tri-
mo Trebnje) in Tim Rozman 

(TUSEM Essen), odbojko na 
mivki pa član OK Kostanjevi-
ca na Krki Erik Grubar. Zad-
nji dan so sledila finala v metu 
prostih metov, trojk, v prema-
govanju poligona, igri 1 : 1, 2 : 
2, 3 : 3 in 5 : 5. Tako kot vsako 
leto so tudi letos izbrali MVP 
tabora. Med dekleti je prizna-
nje za MVP dobila Luna Gor-
šek, med fanti pa Jaka Abram. 
 M. Škrbina Rozman

V Podbočju že 13. košarkarski tabor
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Andrej Ocvirk je odraščal v 
petčlanski družini na veliki 
kmetiji, kjer je bilo dela vedno 
dovolj. Po zaključeni osnov-
ni šoli se je odločil za poklic-
no šolo s t. i. vajeniškim siste-
mom, v katerem so dijaki pol 
leta obiskovali šolo, pol leta so 

imeli praktični pouk pri izbra-
nem delodajalcu. Odločil se je 
za poklic ključavničarja, roč-
nega obdelovalca kovin, a kot 
vajenec se je naučil tudi stru-
garskega dela. »Obvezno učno 
prakso sem opravljal pri zna-
nem in priznanem sevniškem 
kovaču Srečku Jugu, kjer sem 
se marsičesa naučil, saj je bil 
mojster kovaštva. Po zaklju-
čeni šoli sem se zaposlil v nje-
govi kovaški delavnici za tri 
leta kot strugar. Po odsluže-
nem vojaškem roku v hrva-
ških Delnicah, kjer sem opra-
vil podkovski mojstrski izpit, 
da sem lahko podkoval konj-
ska kopita, sem našel druge-
ga in nato tretjega delodajal-
ca, pri katerem sem zaposlen 

že 35 let,« se spominja sogo-
vornik in doda, da zaradi pri-
znane invalidnosti tretje stop-
nje predstavlja popoldansko 
delo v majhni domači kova-
ški delavnici, ki si jo je uredil v 
prizidku družinske hiše, pred-
vsem sprostitev, saj ga delo v 

kovačnici veseli, a da bi preži-
vel samo z delom v njej, ni mo-
goče, pa tudi zdravje mu tega 
ne dopušča.

Kmečka orodja in stare 
ključavnice 

»Najpogosteje popravim kak-
šen plug, krampico, motiko ali 
sekiro, včasih se lotim izdelave 
ogrodja za visečo ali stensko 
luč ...« pripoveduje ob prižigu 
ognja, na katerem je segrel že-
lezo na določeno temperatu-
ro, da je lahko na nakovalu za-
čel z njegovim oblikovanjem, 
in sicer tako, da je s kladivom 
tolkel po močno razbeljenem 
delu. »Kovina postane elastič-
na pri približno tisoč sto sto-

pinjah,« pojasni med udarja-
njem po rdeče obarvanem delu 
sekire, ki jo je oblikoval tako, 
da bo lahko še naprej služila 
svojemu namenu. »Sekiro, ki 
je postala preveč topa, je tre-
ba segreti in skovati; lahko pa 
ji privarimo tudi nov del, tako 
da bo spet uporabna, da ne bo 
treba kupiti nove,« opiše kova-
ški postopek obnove delovne-
ga pripomočka. Ob tem ome-
ni, da poklic kovača izumira, 
kolarja ali žnidarja pa že ni 
več. »Žnidar je izdeloval ob-
leke po meri, kolar je najpo-
gosteje izdeloval lesene vo-
zove, orodja, samokolnice pa 
sani in smuči. Kolarji in kova-
či so se pogosto dopolnjeva-
li, saj so imeli tako vozovi kot 
druga orodja lesene in kovane 
dele,« pove z nekoliko grenko-
be v glasu ter se spomni veli-
kih lesenih sani, za katere je 
prav tako skoval železno oporo 
za les, da je ta ostal trden. »Da-
nes so sani podstavek za večjo 
mizo na vrtu gostilne Kregl,« 
se nasmehne, njegova žena pa 
doda, da popravlja tudi stare 
ključavnice – najraje takšne, ki 
s starimi ključi odpirajo vrata 
v vinske hrame, kašče in kle-
ti. »Če ključavnice ni mogoče 
popraviti, naredim novo, am-
pak takšno, kot je bila stara,« 
pove gostitelj, ki ima pri delu 
občasno pomočnico, kajti nje-
gova hči zelo rada barva skova-
no železo. »Pri delu je zelo na-
tančna, kot pravi umetnik,« jo 
pohvali, vendar je za delo v ko-
vačiji potrebna močna moška 
roka in morda bo nekoč delo 
v kovačnici nadaljeval bodo-
či zet, ki ga bo tast z veseljem 
naučil obrti, če bo pokazal za-

nimanje. »Prihajajo časi, ko bo 
treba popraviti tudi kaj stare-
ga. Kmetje običajno plug izra-
bijo do konca in nato kupijo 
novega, a nekateri prinesejo 
plug k meni v popravilo in ga 
imajo potem spet za oranje,« 
pripoveduje kovač, ko se ozira 
po delavnici, v kateri stoji velik 
lesen voz, ki potrebuje obnovo 
železnega okovja.

Umetnostno kovaštvo

Andrej Ocvirk se je že kot 
srednješolec navdušil nad 
umetnostnim kovaštvom 
ter do danes izdelal kar ne-
kaj dekorativnih predmetov, 

predvsem lestencev in ogro-
dij za stenske luči, ki krasi-
jo tudi njegov dom. »Pred iz-
delavo nekega dekorativnega 
predmeta naredim šablono z 
vzorčkom, nato se lotim izde-
lave v kovačnici, kjer naredim 
en del, nato drugega, tretjega 
in tako dalje, nato začnem dele 
variti skupaj, dokler izdelek ni 
v celoti takšen, kot sem želel, 
da bi bil. Na primer lestenec 
v jedilnici sem izdeloval sko-
raj mesec dni, vendar počasi, 
včasih sem bil v delavnici uro 
ali pa dve, včasih malo več …« 
skuša opisati delo, ki zahteva 
tudi veliko potrpežljivosti in 
vztrajnosti. V posebnem spo-

minu mu je ostalo izdelovanje 
helebarde na viteških igrah, ki 
so nekaj poletnih dni poteka-
le na sevniškem gradu – takrat 
je svoje kovaško znanje lahko 
predstavil celo predsedniku 
države Borutu Pahorju, ki je 
prišel na dogodek. Ponosen je 
tudi na vratca, ki jih je izdelal 
za domačo krušno peč, saj jim 
je dodal še nekaj dekorativnih 
elementov, ki so kot neke vrste 
podpis kovaškega mojstra.

Sevniški kovač pravi, da če bi 
bil še enkrat mlad, bi šel še 
enkrat po isti poti ter razkri-
je, kaj je bilo odločilno, da se je 
odločil za kovaško obrt: »Obi-
skoval sem tretji razred osnov-
ne šole, ko je prišel na obisk k 
nam domov mamin brat in pri-
nesel kovane sanke z lepo na-
zaj zakrivljenimi sančnicami, 
na katere smo privezali vrv. 
Bile so ožje in težje kot lese-
ne, a otroci smo se z njimi radi 
sankali, ker drugih niti nismo 
imeli, vendar so spone na sa-
neh začele počasi popuščati, 
saj se nas je z njimi peljalo več 
naenkrat. Žal v vasi ni bilo ni-
kogar, ki bi jih lahko popravil. 
Jokal sem, ko so romale med 
staro šaro in takrat sem se od-
ločil, da bom postal kovač.« 
 Smilja Radi

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 
– V majhnem kraju ob Savi, 
v katerem je rad preživljal 
čas v krogu družine ter pri-
jateljev akademik in pisatelj 
Alojz Rebula, stoji starejša 
stanovanjska hiša z velikim 
vrtom in leseno utico. V njej 
je sedel, razmišljal ter pisal 
svoja prozna dela »čarodej 
besede in vitez misli«, kot je 
pisatelja in prijatelja poime-
noval kardinal Franc Rode. 

Alojz Rebula, ki se je rodil 21. 
julija 1924 v Šempolaju nad 
Tržaškim zalivom, je po zaklju-
čeni klasični gimnaziji in ma-
lem semenišču v Gorici študi-
ral klasične jezike na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani, v 
Rimu pa je doktoriral z diser-
tacijo o prevodih Dantejeve 
Božanske komedije v sloven-
ščino. Do upokojitve je na tr-
žaških srednjih šolah poučeval 
latinščino in klasično grščino. 
Za svoje profesorsko, prevajal-
sko in pisateljsko delo je prejel 
številne nagrade, med drugim 
tudi Prešernovo nagrado. Umrl 
je  23. oktobra 2018 v 95-letu 
starosti v bolnišnici v Topolšici 
ter pustil bogato literarno za-
puščino – okoli petdeset roma-
nov, novel, dnevnikov, esejev in 
hagiografij. 

V letošnjem poletju se je pi-
sateljeva družina odločila, da 
bo v njegov spomin uredila v 
leseni utici na vrtu družinske 

Pisateljev kotiček v vrtni uti

hiše, v kateri je odraščala nje-
gova žena – tudi sama plodovi-
ta pisateljica, esejistka in pre-
vajalka – manjšo razstavo. Na 
lično urejenih panojih je kraj-
ši zapis pisateljeve življenjske 
zgodbe, prepletene z ljubezni-
jo do žene, ki jo je spoznal med 
študijem na ljubljanski filozof-
ski fakulteti ter zaradi nje ved-
no pogosteje in z vedno večjim 
veseljem prihajal v Loko. Kraj 
ob Savi ga je očaral in začaral. 
»Tukaj imava, kar v Trstu po-
grešava – dovolj veliko hišo s 
sadnim, cvetličnim in zelenjav-
nim vrtom, veliko dvorišče z 
lipo in lopo pod njo, v kateri 
rada sediva,« je med drugim 
povedala v 6. decembra 2012 
objavljenem intervjuju v re-
gionalnem časopisu Posavski 
obzornik dr. Zora Tavčar Re-

bula, komparativistka in sla-
vistka.

Vstop na razstavo, ki vodi sko-
zi vrtna vrata z glavne ceste 
(v bližini gasilskega doma oz. 
nasproti kulturnega doma), je 
prost. »Kdor želi, lahko pride, 
kadarkoli,« prijazno pove pi-
sateljeva hči. »Zakaj bi ljudje 
stali ob očetovem grobu, če pa 
lahko stopijo skozi odprta vra-
ta na vrt do utice, kjer je oče 
tako rad sedel in pisal, ter si 
ogledajo razstavo. Upam, da 
bodo v spominsko knjigo za-
pisali tudi kakšno svojo misel, 
hvaležni bomo za takšen spo-
minski zaznamek,« nadaljuje 
in povabi radovedna obisko-
valca, ki sta si dovolila vstopi-
ti, k ogledu. 
 Smilja Radi

V vrtni utici, v kateri je mnoga svoja pripovedna dela napisal 
pisatelj Alojz Rebula, je na ogled spominska razstava.

Delo v kovaški delavnici je težko, a sprošča
DROŽANJE – V preteklosti je bilo kovaštvo pomembna obrt in vsaka večja vas je imela vsaj enega kovača. Nekateri so bili mojstri za izdelovanje podkev in podko-
vanje konj, drugi so izdelovali delovna orodja, ki so se uporabljala v kmetijstvu, gozdarstvu, pri gradnji hiš itd. 58-letni Andrej Ocvirk v svoji kovaški delavnici, ki 
jo ima v zaselku Drožanje v bližini starega sevniškega mestnega jedra, še vedno rad prime kladivo in na nakovalu iz vročega železa oblikuje ali popravi katero iz-
med kmečkih orodij.

Kovač Andrej Ocvirk pri popravilu železnega okovja lesenega 
voza

Lestenec v jedilnem prostoru družinske hiše je unikaten 
kovaški izdelek gospodarja.

ŠENTJERNEJ – Med 11. in 19. 
junijem je ljubiteljski kolesar 
Ignac Bakše, ki prihaja iz Šen-
tjerneja, prevozil 1585 km poti 
ob slovenski državni meji, s 
kar 29.500 višinskimi kilome-
tri. Devet dni dolga kolesarska 
pot je šla čez 80 občin in deset 
regij. Na poti, polni izzivov, so 
ga spremljale kamere Produk-
cijske Hiše Vihar Media in tako 
je nastal športno-dokumentar-
ni film o kolesarstvu pod ime-
nom Contour Slovenia. Prvi 
dan kolesarjenja se je Ignac 
pridružil ekipam profesional-
nih kolesarjev na startu tretje 
etape Dirke po Sloveniji v Bre-
žicah. Na poti so se mu s kole-
si pridružili prijatelji, obiskala 
sta ga tudi žena Ria in sinček 
Ignac. Športna pustolovščina 
ljubiteljskega kolesarja in eki-
pe Vihar Media, ki je dokumen-
tirala celotno pot, se je po de-
vetih dneh zaključila doma v 
Šentjerneju s toplo dobrodo-
šlico. Pričakali so ga njegovi 
najbližji, prijatelji in sovašča-
ni pa tudi šentjernejski župan 
Jože Simončič in podžupan 

Po kolesarski avanturi še film

Janez Selak. Ignac je ob pri-
hodu domov povedal: »Sem 
presrečen, vse etape so šle po 
planu. Vesel sem, da sem ves 
čas imel podporo družine, pri-
jateljev in ekipe.« Režiser Rok 
Sanda (producent je David 
Radej) je dodal: »Res je, da 
smo prišli na cilj, ampak zgod-
ba se še nadaljuje. Sem izred-
no vesel, da nam je uspelo. Ni-
koli nisem dvomil v Ignačev 
uspeh. Sedaj prihaja trdo delo 

postprodukcije, povezati vse v 
gledljivo celoto.« Celotna eki-
pa, ki je sodelovala pri projek-
tu Contour Slovenia, si je eno-
tna, da gre za izjemnih devet 
dni, ki bodo v spominu ostali 
za vedno. Projekt se ne zaklju-
čuje, ampak so vsi v pričako-
vanju športno-dokumentarne-
ga filma, ki bo luč sveta ugledal 
še v letošnjem letu. 

 R. R./vir: Contour Slovenia

Na končnem cilju v domačem Šentjerneju so Ignaca Bakšeta 
in snemalno ekipo pričakali njegovi najbližji in prijatelji (foto: 
Contour Slovenia).


