
ZRAČNE VRAGOLIJE V SREDIŠČU BREŽIC – Eden od vrhuncev nedavno zaključene Mestne promenade 
Brežice je bil zagotovo nastop zdaj že svetovno znane akrobatske skupine Dunking Devils. Četverica 
akrobatov je med zabijanjem na koš izvajala dih jemajoče vragolije in navduševala množico, ki je v 
velikem številu napolnila del glavne brežiške ulice. Pri nekaterih zabijanjih so si pomagali tudi z izbranci 
iz občinstva (na fotografiji). Še posebej je njihov nastop pustil odprtih ust otroke, ki so se tudi fotografirali 
s člani skupine. Sicer pa je mestna promenada ponudila še številne druge dogodke in aktivnosti ter 
presegla vsa pričakovanja, kot boste prebrali na 13. strani tega časopisa.  Foto: Rok Retelj
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Tudi Posavci so gasili
kraško kataklizmo

Posavski gasilci, tako poklicni kot prostovoljni, so 
prispevali pomemben delež pri gašenju obsežnega 
požara na goriškem Krasu. Svoje izkušnje z zahtev-
ne intervencije so z nami delili vodja treh gasilskih 
odprav iz Posavja in trije gasilci, ki so sodelovali na 
njih.

Stran 3

Vroče in sproščeno 
poletno vzdušje

Minule tedne so v Posavju poleg hude poletne vro-
čine zaznamovale nekatere tradicionalne poletne 
prireditve, ob zgoraj izpostavljeni brežiški mestni 
promenadi še Poletni spin malin v Krškem, Kosta-
njeviška noč, Telška žetev, zabavne gasilske igre na 
Velikem Cirniku ipd. Po dveh letih koronskih ome-
jitev je bilo vzdušje letos ponovno bolj sproščeno.

Strani 8 in 9

Naslednja številka Posavskega obzornika  
bo izšla v četrtek, 18. avgusta.
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Le složnost pripelje do napredka

Pišeška marelica ima potencial

Izzivov na področju zniževanja
porabe energije je še veliko

Generacije dobrih gasilcev

Šport so povezali s kulturo

Glasba jih povezuje že 45 let

Spomnili so se padlih in Kajuha

Nekaj župnij z novim župnikom

Dobili so novo gasilsko vozilo
Ivan Bogovčič, upokojeni restavrator 
in akademski slikar:

Vsega se ne da 
ohraniti, nastati mora 
tudi kaj novega
 str. 4 in 5
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NA IZZIVE 

ENERGETSKE 
SAMOOSKRBE  

SLOVENIJE.

gen-energija.si

Sprejemamo prijave za

TEČAJ CPP – B kategorija

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

Krško, 29. 8. 2022, ob 15:30

TRENING VARNE VOŽNJE
Prijavite se lahko na

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

Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem MEGADOM KRŠKO • 07/488 1 203 • www.megadom.si •

BAZEN S KOVINSKO
KOSTRUKCIJO

INTEX

BAZEN S KOVINSKO
KOSTRUKCIJO

INTEX
249,99 €
249,99 €Premer 366 cm

Višina 90 cm
Premer 366 cm
Višina 90 cm

Nagrajence nagradne igre bomo 
objavili v naslednji številki.

V naslednji  številki  
Posavskega obzornika, ki  bo 

izšla 18. avgusta, pripravljamo 
tematske strani "Znanje".

Vabljeni k sodelovanju in branju!
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LJUBLJANA, KRŠKO – Vlada RS 
je na predlog Upravnega odbora 
Agencije za radioaktivne odpad
ke (ARAO) 13. julija imenovala 
mag. Sandija Virška za direk
torja ARAO, s čimer je bila s po
ložaja vršilke dolžnosti (v. d.) 
direktorja po treh mesecih vo
denja agencije razrešena Petra 
Grajžl. Imenovanje za prihodnje 
štiriletno obdobje, z možnostjo 
ponovnega imenovanja za di
rektorja ARAO, je Viršek nasto
pil s 15. julijem. Viršek je kot v. d. 
in zatem direktor s polnimi po

oblastili agencijo vodil od junija 2017 do marca letos, obenem 
pa je bil tudi vodja projekta umeščanja odlagališča za nizko in 
srednje radioaktivne odpadke v Vrbini. B. M., vir: Vlada RS

Viršek ponovno na čelu ARAO

Sandi Viršek

Občina Krško (danes Mestna 
Občina) je 5. aprila 2007 v 
okviru uspešne prijave na pro
gram »Intelligent Energy Eu
rope« (Inteligentna energet
ska Evropa), ki je spodbujala 
ustanavljanje mreže lokalnih 
energetskih agencij v evrop
skem prostoru, ustanovila Lo
kalno energetsko agencijo s 
sedežem v Krškem (LEAD) in 

za delovanje na območju Po
savja, Bele krajine in Dolenj
ske. Kot je v uvodu konference 
dejala direktorica krške LEAD 
Irena Lisac, je naloga tako kr
ške kot ostalih agencij skrb za 
energetski razvoj na območju 
posameznih regij: »Preko raz
ličnih nalog in projektov ko
ordiniramo in usmerjamo iz
vajanje Lokalnih energetskih 
konceptov (LEK), energet
skih pregledov in ostalih ele
mentov, s katerimi želimo v 
naši in okoliških občinah do
seči visoko energetsko učin
kovitost, visoko izrabo obno
vljivih virov energije (OVE) 
in zmanjšanje emisij ogljiko
vega dioksida.« Vsebina dela 
zavoda LEAD temelji na treh 
stebrih dela, in sicer na ener
getskem managementu, to je 
izdelavi strategij za zmanjša
nje porabe električne in toplo
tne energije, v javnih zgradbah 
na izvajanju razvojnih in razi
skovalnih nalog, izvajanju pre
nosov dobrih praks in znanj, 
na vzpostavljanju energetske 
baze podatkov, na pripravi 
in izvajanju projektov za na

LJUBLJANA, POSAVJE – Iz Društva za preučevanje rib Slove-
nije (DPRS) so 29. julija sporočili, da je Upravno sodišče ne-
kaj dni pred tem odločilo, da se za projekt Hidroelektrarne 
Mokrice ne more izdati gradbenega dovoljenja, dokler ne 
bo dokončno odločilo o tožbi, ki jo je zoper projekt vložilo 
omenjeno društvo.

»Gre za pomembno odločitev, s katero je ustavljen nov mane
ver investitorjev v HE Mokrice, ki so kljub tožbi skušali od Mini
strstva za okolje in prostor (MOP) pridobiti t. i. delno gradbeno 
dovoljenje in začeti z deli,« so zapisali v DPRS. Kot so še dodali, 
imajo investitorji (družbe HESS, Infra in Eles) možnost pritož
be, »vendar Upravno sodišče opozarja, da je 'težko popravljivo 
škodo' naravi, ki sledi taki gradnji, mogoče preprečiti le tako, da 
MOP do končne razsodbe sodišča ne sme izdati gradbenega do
voljenja, medtem ko lahko nadaljuje z upravnim postopkom nje
gove izdaje. Upravno sodišče se pri odločitvi sklicuje na sodno 
prakso oziroma razsodbe Upravnega in Vrhovnega sodišča, ki sta 
že lani odločali v tovrstnem sporu glede HE Mokrice.« 

Gre že za drugi sodni proces, ki ga je zoper načrtovano gradnjo 
HE Mokrice sprožilo DPRS, v katerem opozarjajo, »da bi HE Mo
krice na račun trajnega uničenja dela Save in habitatov v opti
malnih razmerah proizvedla le 1% letne porabe elektrike v Slo
veniji«, hkrati pa je »uničenje tekoče reke s takim energetskim 
projektom posebej alarmantno zdaj, ko je zaradi drastičnih suš 
proizvodnja v hidroelektrarnah nizka ali je sploh ni«. Zaradi tega 
so julija letos na Upravno sodišče vložili že drugo tožbo zaradi 
odločitve (bivše) vlade, da pri projektu HE Mokrice javna korist 
proizvodnje elektrike prevlada nad javno koristjo ohranjanja na
rave – vlada Janeza Janše je takšno odločbo sprejela že decem
bra 2020, a je na podlagi tožbe DPRS padla na Upravnem sodi
šču, drugič pa maja letos v času t. i. tekočih poslov. »Vsebinsko je 
odločba sporna v vrsti točk, med drugim ne vsebuje mnogih stro
kovnih podlag in osnovnih ihtioloških raziskav, na katerih man
ko je opozarjala že prejšnja razsodba Upravnega sodišča. Opozo
riti gre tudi, da je vlada oziroma MOP dala projektu HE Mokrice 
'zeleno luč' kljub temu, da je ravno MOP dovolil izgradnjo pred
hodne HE Brežice ob pogoju, da ne bo prišlo do posega v sotočje 
Krke in Save. Projekt HE Mokrice pa posega ravno v to sotočje. 
Država tako spregleduje zaveze, ki jih sama postavlja!« poudar
jajo v DPRS, ki jih žalosti tudi, »da tudi aktualna vlada dr. Rober-
ta Goloba – zlasti nov minister za okolje in prostor Uroš Brežan 
– ob vseh sodnih razsodbah do zdaj in kljub vsem strokovnim 
dokazom ne prepozna očitne spornosti projekta HE Mokrice«.

HESS: Sodišče naj odloči čim prej

Za komentar novega zastoja v zdaj že dolgotrajnem postopku 
pridobivanja gradbenega dovoljenja za HE Mokrice smo se obr
nili na družbo HESS, iz katere so odgovorili, da odločitve sodišča 
ne morejo komentirati, saj postopek glede tožbe DPRS proti od
ločitvi Vlade RS o prevladi javnega interesa še poteka. »V pred
metnem upravnem sporu družba HESS sodeluje kot stranka z 
interesom, saj je od odločitve Vlade glede prevlade druge javne 
koristi odvisna izdaja integralnega gradbenega dovoljenja za HE 
Mokrice. Kot ste že sami navedli, je Upravno sodišče pred odlo
čitvijo o tožbi ugodilo zahtevi DPRS glede začasne odredbe in do 
pravnomočne odločitve v predmetnem upravnem sporu odloži
lo učinkovanje odločbe Vlade tako, da na njeni podlagi ni mogo
če izdati gradbenega dovoljenja za HE Mokrice. To pomeni, da 
dokler sodišče ne bo odločilo o tožbi DPRS zoper odločitev Vla
de, gradbeno dovoljenje ne more biti izdano, lahko pa se izvedejo 
vse druge aktivnosti do izdaje tega dovoljenja. Pri tem izpostav
ljamo, da je postopek izdaje gradbenega dovoljenja v zaključni 
fazi. V interesu družbe HESS pa je, da sodišče v tem upravnem 
sporu čim prej odloči,« so še zapisali v odzivu. 

Glede trenutnega delovanja verige HE na spodnji Savi, katere del 
je tudi načrtovana HE Mokrice, pojasnjujejo, da HE na spodnji 
Savi delujejo od leta 2006 in tako dolgo trajajoče slabe hidrolo
gije v zadnjih 17 letih še ni bilo. »Kljub slabi proizvodnji in hi
drologiji pa je dobra stran ta, da je podtalnica na področju spo
dnje Save ravno zaradi pretočnih akumulacij še vedno ustrezno 
visoka in s tem predstavlja ogromen rezervoar pitne vode, Sava 
na tem delu pa zaradi globine in velike količin akumulirane  vode 
omogoča ohranitev habitatov in ribjih vrst, tudi tistih, ki so uvr
ščene na seznam Nature 2000. Tudi to dejstvo, v času tako inten
zivnih podnebnih sprememb, kot se kažejo sedaj, govori o nuj
nosti čimprejšnje izgradnje HE Mokrice,« so prepričani v HESS.

� Peter�Pavlovič

Izzivov na področju zniževanja
porabe energije je še veliko
KRŠKO – V Zavodu LEAD (Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina) so 15-letnico de-
lovanja 5. julija obeležili s konferenco na temo energetske revščine ter srečanjem delujočih lokalnih agen-
cij, ki so obenem članice Nacionalnega konzorcija lokalnih energetskih agencij Slovenije (LEAS).

ročnike s področja učinkovi
te rabe energije in obnovljivih 
virov energije, informiranju, 
promociji, skrbi za trajnostni 
energetski razvoj ipd. Pri tem 
je zelo pomembno tudi tvor
no sodelovanje z ustanovite
ljem in ostalimi občinami ter 
naročniki, je še med drugim 
dejala Lisac. 

Krško znižuje porabo 
električne energije

Župan Mestne občine mag. 
Miran Stanko je v pozdravu 
zbranim izpostavil, da je da
našnja družba energetsko zelo 
potratna, kar še posebej priha
ja do izraza v kriznem obdobju 
dobave energentov: »Kot ob
čina smo v različnih oblikah 
velik porabnik energije, naj
več v obliki elektrike in ener
gentov za kurjavo. Zato smo že 
pred leti pristopili k projektu 
ustanavljanja agencije LEAD z 
željo, da se pridružijo k temu 
tudi druge občine, četudi je šlo 
pri tem pred 15 leti še za do
kaj vizionarsko odločitev. Te
daj smo, denimo, v naši obči
ni letno na prebivalca samo 
za javno razsvetljavo porabili 
okrog 130 kilovatnih ur (kWh) 
električne energije, cilj, ki 
smo si ga zadali in smo ga de
jansko uspeli tudi uresničiti s 
pomočjo LEAD in drugimi ak
terji v tem projektu, pa je zni
žanje porabe električne ener
gije na 42 kWh na prebivalca/
leto. Podobnega projekta zni
ževanja porabe smo se lotili 
tudi na drugih področjih, kot 
sta, denimo, daljinsko merje
nje porabe, regulacije, varčne 
svetilke ipd. Izzivov je na tem 
področju še veliko, zato bomo 
pomen nekoga, ki se ukvarja z 
ekonomiko porabe energije, v 
bodoče še kako zelo potrebo
vali in znali tudi bolj ceniti, saj 
gre za veliko javnih porabni
kov, mestni promet ipd.«

Predsednik LEAS Rajko Le-
ban je povedal, da z lokalni
mi energetskimi koncepti, to 
je z uvedbo sistema upravlja

nja z energijo s poročanjem o 
rabi in stroških energije ter 
tehničnimi lastnostmi stavb, 
s pripravo projektov za prija
vo za razpise, kot so denimo 
prijave za celovito energetsko 
prenovo stavb ipd., žal obči
ne močno prehitevajo državo. 
Zato so lokalne samooskrbne 
energetske skupnosti toliko 
bolj pomembne in tudi dober 
odgovor na nastalo energet
sko krizo, za kar imajo sicer 
podlago tudi v novi energet
ski zakonodaji, vendar pa bi 
bilo treba odpraviti še nekaj 
zakonodajnih ovir in pospe
šiti izvajanje projektov iz na
slova Nacionalnega energet
skega in podnebnega načrta 
ter Dolgoročne strategije za 
spodbujanje naložb energet
ske prenove stavb, saj je mo
goče skozi skupnostne projek
te (EKO sklad, op. p.) reševati 
tudi energetsko revščino.

Kaj je energetska revščina?

Teja Rutar iz Statističnega ura
da RS je povedala, da t. i. ener
getska revščina najbolj priza
dene gospodinjstva z nizkimi 
dohodki, to je upokojence, go
spodinjstva brez zaposlenih 
članov ali z delno zaposleni
mi, enočlanska in enostaršev
ska gospodinjstva ter gospo
dinjstva, ki prejemajo socialno 
pomoč, saj je njihov ekonom
ski položaj pogosto povezan 
tudi s slabšo energetsko učin
kovitostjo njihovega domova
nja (neučinkoviti sistemi ogre
vanja, slaba izolacija, puščanje 
streh, vlažne stene, dotrajano 
stavbno pohištvo, visoke cene 
energentov, nezmožnost kri

tja stroškov, kopičenje dolgov 
ipd.). V letu 2019 je v Sloveni
ji kar 20,6 % prebivalstva ži
velo v stanovanju z neustre
zno strešno kritino, vlažnimi 
stenami in tlemi, dotrajanimi 
okenskimi okviri ipd., po po
datkih iz leta pred tem pa kar 
75 % gospodinjstev ni pre
moglo zadostnih sredstev za 
prenovo bivanjskih razmer. 
Še k slabši situaciji je zatem 
prispevala tudi epidemija co
vida-19, saj so se zaradi za
prtja družbe povišali stroški 
domovanja z več porabe ele
ktrične energije in višjimi og
revalnimi stroški. Tako si pozi
mi leta 2021 primerno toplega 
stanovanja ni moglo privošči
ti najmanj 2 % gospodinjstev, 
poleti pa je imelo pregrete bi
valne razmere oz. ni imelo do
volj hladnega stanovanja naj
manj 16 % gospodinjstev. 
Med gospodinjstvi, ki so žive
la v hišah, je ta delež znašal 13 
%, med tistimi, ki so živela v 
večstanovanjskih stavbah pa 
20 %. V svojih stanovanjih je 
imelo klimatsko napravo 36 % 
gospodinjstev. Kot energetsko 
revna so opredeljena tista go
spodinjstva, katerih doho
dek je nižji od praga tveganja 
revščine, hkrati pa imajo nad
povprečno visoke izdatke za 
energije. Ocenjuje se, da je ta
kih gospodinjstev v Sloveniji 
prek 30.000. Ne le, da energet
ska revščina najbolj prizadene 
najbolj ranljive skupine prebi
valstva, ta bo v prihodnje zara
di spreminjajočih se podneb
nih sprememb še naraščala, je 
še med drugim povedala Rutar.

 Bojana Mavsar

Irena Lisac, direktorica LEAD 
Dolenjska – Posavje – Bela 
krajina

VRHNIKA – Sile Slovenske 
vojske (SV) so 1. avgusta dobi
le novega poveljnika, general
majorja Romana Urbanča, ki 
je bil od lani namestnik načel
nika Generalštaba SV, sicer pa 
prihaja iz Gržeče vasi v občini 
Krško. Na slovesni predaji dolž
nosti v vojašnici Ivana Cankarja 
na Vrhniki je na tej funkciji nas
ledil dozdajšnjega poveljnika sil, 
generalmajorja Miho Škerbin-
ca, ki bo odslej v. d. pomočnika 
načelnika Generalštaba SV. Na
čelnik Generalštaba SV, general

major Robert Glavaš, je v nadaljevanju izpostavil izkušenost in 
sposobnosti novega poveljnika sil SV: »Generalmajorja Roma
na Urbanča odlikuje dobro poznavanje mednarodnega vojaške
ga okolja. To bo dobrodošlo tudi v prihodnje, saj je pred nami 
obdobje večje vpetosti SV v širši kontekst mednarodne vojaške 
arhitekture. Prepričan sem, da boste pripadnice in pripadniki 
Poveljstva sil v njem prepoznali zanesljivega, preudarnega in 
potrpežljivega voditelja. Izzivov tudi v naprej ne bo primanjko
valo.« Urbanč je v svoji vojaški karieri opravljal več poveljniških 
in štabnih dolžnosti doma in v tujini. Povedal je, da želi nadalje
vati pot, ki jo je kolektiv vklesal v teren v času njegovega pred
hodnika: »V središče te poti bom postavil človeka, pripadnico in 
pripadnika SV. Želim, da vsak od nas dela tisto, kar zna in želi, 
motivirano, predano in disciplinirano v okviru svojih nalog in 
skupnega poslanstva.«  R. R., vir: Slovenska vojska

Urbanč postal poveljnik sil SV

Roman�Urbanč

Upravno sodišče (še) ne dovoli 
začetka gradnje HE Mokrice
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zne poke precej pogosto, vča
sih je počilo v neposredni bli
žini tudi naših gasilcev. Gasilci 
smo se zaradi tega gibali le po 
utrjenih stezah, kolovoznih po
teh in požarnih presekih, zato 
je imelo zelo pomembno vlo
go gašenje iz zraka ter uskla
jeno in taktično pravilno de
lovanje gasilskih enot,« opiše 
dogajanje poveljnik GZ Sev
nica in regijski poveljnik za 
Posavje Gašper Janežič, ki je 
bil na Krasu prisoten pri vseh 
treh odpravah iz Posavja kot 
njihov vodja, pri tem pa so mu 
bili v veliko pomoč oba povelj
nika GZ Brežice in GZ Krško ter 
njihovi namestniki. »Zahvalju
jem se vsem gasilkam in gasil
cem, ki so pokazali neizmerno 
požrtvovalnost in pripravlje
nost pomagati,« zaključi po

V gašenju požara na goriškem 
Krasu je skupaj sodelovalo 382 
prostovoljnih gasilcev iz posav-
ske gasilske regije s 94 vozili. 
GZ Radeče, ki je del celjske ga
silske regije, je sodelovala z 
38 gasilci in s sedmimi gasil
skimi vozili ter avtocisterno. 
Iz Poklicne gasilske enote Kr
ško je na pomoč odšlo 12 ga
silcev s tremi vozili. »Naša na
loga je bila, da požar pogasimo 
oziroma zadržimo čim dlje od 
naselij, da zaščitimo prebival
ce in njihovo imetje ter pre
prečimo dodatno škodo v na
ravi. Na Kras smo odšli trikrat, 
vendar ne v zaporednih dne
vih. Sodelovali smo v 12-urni 
dnevni in dvakrat v 12-urni 
nočni izmeni. Na pot za dnev
no izmeno smo se odpravili 
ob drugi uri zjutraj, za nočno 
izmeno smo odšli z zbornega 
mesta ob drugi uri popoldan. 
Na območju požara smo prev
zeli varovanje in gašenje poža
ra v bližini vasi oziroma naselij 
Opatje selo, Nova vas, Vojščica, 
Kostanjevica na Krasu in Sela 

na Krasu. Tri ekipe gasilcev 
so delovale na helioportu pri 
polnjenju bazenov in pri zaje
manju vode helikopterjev. Pri 
tem nas je poleg visokih pole
tnih temperatur in dima oviral 
težko dostopen teren ter nez

nana količina neeksplodiranih 
ubojnih sredstev predvsem iz 

prve svetovne vojne, tako da 
je bilo mogoče slišati posame

Posavski gasilci na Krasu

V spominu jim bo ostala hvaležnost domačinov

Krški�poklicni�gasilci� so�med�drugim�pomagali� pri� oskrbi� s� požarno�vodo� za�gašenje� s�
helikopterjem�(foto:�D.�Kodrič).

Janez Sonc, PGD Radeče: 
Zbirno mesto za vse prosto
voljne gasilske enote iz celot
ne Slovenije je bila Vrtojba, 
kjer so nas sprejeli in razpo
redili na lokacije. Gasilci Ga
silske zveze Radeče smo bili 
skupaj z ostalimi iz celjske 
gasilske regije razporejeni na 
območju Kostanjevice na Kra
su, kjer je v tistem dnevu div
jal najhujši požar, tako da je 
bil 21. julij pester dan, zavit 
v gost dim. Gasilci smo pred 

ognjenimi zublji varovali stanovanjske hiše in nekajkrat je bil 
ogenj oddaljen od hiš samo par deset metrov in takrat so nam 
bili v veliko pomoč helikopterji, ki so gasili rob požara. Včasih 
je bilo v zraku hkrati enajst helikopterjev, dve letali za zračno 
gašenje požarov, na tleh je bilo veliko število cistern z vodo ... 
V dnevni izmeni je sodelovalo od 1000 do 1500, v nočni iz
meni od 500 do 750 slovenskih prostovoljnih gasilcev. Nih
če ni odklonil pomoči, fantje so vzeli dopust ali prišli predčas
no z dopusta, menjali delovno izmeno v službi – in to samo 
zato, da so lahko odhiteli pomagat neznanim ljudem na nez
nano območje. To so številke, ki si jih težko predstavljamo, in 
tako maso na intervenciji voditi, razporediti, da vse deluje, da 
ni prišlo do hujših poškodb, je samo za pohvaliti. Hvaležnosti 
domačinov, ki niso vedeli, ali bodo obdržali svoje domove ali 
ne, pa ni mogoče opisati.

Leon Fišer, PGD Brežice: 
Proti Krasu smo se odpravi
li 20. julija in prišli na zbir
no mesto v Vrtojbi. Ko smo se 
spuščali v Vipavsko dolino, je 
bilo, kot da bi sonce odrezal 
– megla, dim, pepel je ’deže
val’ z neba. Zbirno mesto je 
bilo od požarišča oddaljeno 
približno deset kilometrov, a 
je bilo povsod polno pepela. V 
nočni izmeni z 20. na 21. julij 
smo bili zadolženi za obram
bo naselja Opatje selo, sploh 

v primeru, če bi se burja okrepila. To ni bil tipičen gozdni po
žar, da bi lahko hodil po gozdu in gasil, kajti na tistem obmo
čju je še veliko neeksplodiranih ubojnih sredstev in vsake toli
ko časa so se slišale detonacije. Zato smo gasili striktno s ceste 
in le tisto, kar smo dosegli. Ker imamo avtocisterno s prostor
nino 7 m3, smo druge enote oskrbovali z vodo, proti jutru nam 
jo je dovažala tudi vojska. Ko smo svojo zadolžitev za ta dan 
opravili, smo šli spet domov. Mislili smo, da nam ne bo treba 
več iti pomagat, a smo bili v noči s 23. na 24. julij spet v akci
ji. Takrat je naše vozilo ostalo kar na Krasu, tako da so se me
njale samo odprave. Kar se tiče požara, je bilo veliko mirne
je. Tokrat smo bili v Vojščici, kjer smo preventivno skrbeli, da 
se ne bi požar razširil na naselje. Še posebej bi rad izpostavil 
številne prostovoljce in domačine, ki so nam izkazali izjemno 
hvaležnost. Na vsakem koraku so bili na voljo hrana, pijača, 
prva pomoč, vsakih nekaj minut so nas spraševali, kako je in 
če kaj potrebujemo. V večnem spominu mi bodo ostali ganlji
vi prizori, ko so nam ob cestah domačini mahali, ploskali, pos
tavili transparente … Brez njih, mislim, da tudi mi ne bi uspeli.

POSAVJE, KRAS – Obsežen požar, ki je sredi julija zajel goriški del Krasa in se širil po gozdni planoti ter ogrožal naselja, so pomagali gasiti tudi posavski gasilci iz 
vseh štirih posavskih gasilskih zvez – GZ Brežice, GZ Krško, GZ Sevnica, GZ Radeče, ki je del celjske gasilske regije – ter Poklicne gasilske enote Krško.

govor z zahvalo. K sreči se je 
v teh dneh stanje izboljšalo do 
te mere, da je bil preklican dr
žavni načrt, na podlagi katere
ga so na Kras napotili gasilce iz 
celotne države, tako da sta na 
terenu ostali samo še gasilska 
in požarna straža.
 Smilja Radi, Rok Retelj

Gašper�Janežič

Damjan Kodrič, PGE Kr-
ško: Na Krasu sem bil dva-
krat. Aktivirani smo bili s 
strani Združenja poklicnih 
gasilcev Slovenije. S kolegom 
sva se odpravila z avtocister
no, za nalogo sva imela oskr
bo s požarno vodo za gašenje 
s helikopterjem. Lokacija ba
zena za zajem vode je bila v 
bližini Kostanjevice na Krasu. 
Na poti do tja nas je presene
til požarni preskok, zato sva 
morala najprej pogasiti požar 

ob cesti, da sva sploh lahko prišla do cilja. Po 21. uri helikop
terji niso več gasili. Po deveti uri zvečer sva imela nalogo os
krbovati domače prostovoljne gasilce iz Kostanjevice z vodo. 
Sredi noči sva dobila poziv, da se ogenj širi proti Kostanjevi
ci, tako da sva se odpravila gasit in še s tremi drugimi društvi 
nam je uspelo vsaj tisto noč požar toliko omejiti, da ni povzro
čil nevarnosti za kraj. Do jutra je bila najina naloga varovanje t. 
i. preskokov na cesti Opatje selo–Kostanjevica na Krasu. Nato 
sva se vrnila na sedež PGE Krško. Že čez nekaj dni pa spet po
ziv in ponovno odhod na intervencijo. Tokrat smo večinoma 
gasili, nekaj časa pa tudi oskrbovali ostale enote z vodo, saj se 
je zalivalo robove požarišč. 
Problem je, ker ne poznaš terena, in se je pripetilo, da smo mo
rali z vozili peljati tudi po nekaj sto metrov ali še več vzvratno. 
K sreči so nam pri orientaciji pomagali domači gasilci. Veliko 
preglavic je povzročal tudi gost dim, zaradi česar so pekle oči, 
dihanje je bilo oteženo, zato smo ves čas morali imeti na sebi 
opremo za gašenje gozdnih požarov. Omenil bi še veliko srce 
domačinov, ki so nam celo na ceste napisali besede zahvale, 
podobno, kot to storijo pri kolesarjih. Definitivno sem boga
tejši za življenjsko izkušnjo, iz katere sem se tudi kaj naučil. 

ŠENTJUR NA POLJU – PGD 
Breg je 2. julija obeležilo 
70-letnico delovanja ter ob 
jubileju prevzelo novo gasil-
sko vozilo za prevoz moštva; 
potekal je tudi blagoslov ob-
novljenega gasilskega doma.

Veliko vaščanov Brega in Šent-
jurja na Polju je bilo pred usta
novitvijo PGD Breg včlanjenih 
v PGD Loka. Ob ustanovitvi 
22. julija 1951 je bilo gasilsko 
društvo, ki je zaradi epidemi
je obeležilo 70 let delovanja 
v letošnjem juliju, brez svojih 
prostorov. Gradnja gasilskega 
doma se je začela leta 1960 in 

leto kasneje, čeprav gradnja še 
ni bila zaključena, so za potre
be operativnega dela gasilcev 
predali namenu opremljeno 
garažo in orodjarno, razvili pa 
so tudi prvi gasilski društveni 
prapor (novejšega so razvili ob 
60-letnici leta 2011). Gasilke in 
gasilci PGD Breg so leta 2020 
potrebovali pomoč pri zašči
ti in obnovi v neurju poško
dovanega gasilskega doma. 
Predsednica PGD Breg Ange-
lika Kosem se je na prireditvi 
zahvalila za pomoč tako svojim 
stanovskim kolegom kot vašča
nom, ki so nesebično pomaga
li pri obnovi doma, ki ga krasi 

podoba sv. Florijana – zavetni
ka gasilcev.  »Sedaj sledi varče
vanje za posodobitev gasilske 
tehnike in urejanje dodatnih 
prostorov,« je še izpostavila ter 
zaželela, da bi solidarnost med 
ljudmi nikoli ne zamrla. 

V PGD Breg so ponosni na še 
vedno delujočo ročno brizgal
no, kakršno so uporabljali pri 
gašenju požarov v drugi polo
vici 19. stoletju. Leta 1966 so 
kupili prvo motorno brizgal
no, leta 1975 pa prvo društve
no vozilo IMV kombi.  Ob leto
šnjem jubileju so se razveselili 
novega vozila znamke GVM za 

prevoz moštva in prikolice. 
Ključe novega vozila je prev
zel poveljnik PGD Breg Robi 
Suhadovčan, z vozilom bo up
ravljal Alojz Imperl.

Navzoče na slovesnosti, ki jo je 
povezovala Mojca Prosenc, sta 
nagovorila tudi predsednik GZ 
Sevnica Vincenc Knez in sev
niški župan Srečko Ocvirk. 
Oba sta poudarila pomembno 
vlogo, ki jo imajo gasilke in ga
silci, zato so vlaganja v sodob
no gasilsko opremo, izobraže
vanja in vzgoja mladih za vstop 
v gasilske vrste stalna obveza. 
 Smilja Radi

Ob jubileju so dobili novo gasilsko vozilo

Novo�gasilsko�vozilo�bo�vozil�Alojz�Imperl.
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POČITNIŠKO HIŠO JE SPREMENIL V GOJIŠČE KONOPLJE – 
Brežiški policisti so na podlagi ugotovitev pridobili odredbo 
sodišča in na območju občine Brežice opravili hišno preiskavo 
na naslovu bivanja 37-letnega osumljenca kaznivega dejanja 
s področja prepovedanih drog. Med hišno preiskavo počitni
ške hiše so odkrili prirejene prostore za gojenje prepoveda
ne konoplje. Našli in zasegli so več rastlin konoplje v višini do 
1,8 metra, 20 kg posušene konoplje, konopljino smolo v različ
nih embalažah, predmete, namenjene pakiranju in preprodaji 
prepovedane droge in opremo ter pripomočke za gojenje ko
noplje. Našli in zasegli so tudi devet prepovedanih petard, se
stavine za izdelavo smodnika in eksplozivnih teles in več kot 
60 tulcev, polnjenih s črnim smodnikom in električnimi vod
niki za vžig. Pri zasegu predmetov so sodelovali tudi strokov
njaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija, kriminalisti Sek
torja kriminalistične policije PU Novo mesto in bombni tehniki 
Specialne enote GPU. Brežiški policisti nadaljujejo s kriminali
stično preiskavo in analizo zaseženih predmetov. 

SMRT NA ŽELEZNIŠKIH TIRIH – Prejšnji četrtek, 28. 7., do
poldne je pri naselju Pesje tovorni vlak zbil osebo na železni
ški progi. Posredovali so gasilci PGE Krško in reševalci NMP Kr
ško, a je oseba žal že na kraju dogodka podlegla poškodbam.

USODEN PADEC Z LESTVE – V Podgorju pri Pišecah je 25. 7. 
72-letna ženska padla z lestve med barvanjem opaža na stano
vanjski hiši. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče.

OBČUTNO VEČ ILEGALNIH PREHODOV MEJE – V minulih te
dnih se je tudi na območju Posavja občutno povečalo število ile
galnih prehodov državne meje. Minuli konec tedna so tako po
licisti na območju PP Brežice (Brezje pri Veliki Dolini, Rigonce, 
Slovenska vas, Dobova, Prilipe, Čatež ob Savi, Gabrje pri Dobo
vi, Brežice in Loče) izsledili in prijeli 49 državljanov Burundija, 
25 državljanov Bangladeša, 15 državljanov Iraka, 15 državlja
nov Afganistana, tri državljane Indije, dva državljana Kitajske 
in državljana Turčije. Na prvi dan avgusta so v Slovenski vasi, 
Čatežu ob Savi in Obrežju izsledili in prijeli še 15 državljanov 
Indije, devet državljanov Bangladeša, devet državljanov Burun
dija, tri državljane Egipta, dva državljana Pakistana in državlja
na Afganistana. Skupno torej skoraj 150 nezakonitih prestop
nikov državne meje. Zbral: P. P.

Karla Rueh Vogrin, Brežice: Na dopust vza
mem kakšno knjigo, najraje imam kriminalke 
in romane, drugače pa na plaži prebiram tudi 
malo bolj lahkotne vsebine, ki jih ponujajo ne
katere revije, zelo rada rešujem tudi križanke. 
Čas poletnega oddiha izkoristim tudi za supa
nje, veslanje in kolesarjenje. Drugače zaradi po

manjkanja časa ne berem veliko, ’krivi’ so tudi pametni telefoni. 

Tjaša Kern, Krško: Počitniške in dopustniške 
dni že od nekdaj najraje preživljam na morju, 
kjer rada veliko plavam, medtem ko branju ne 
namenjam veliko časa. Nisem ravno ljubiteljica 
branja, še posebej ne na dopustu, ki ga name
nim druženju s prijatelji in spoznavanju novih 
krajev. Včasih se pridružim igri s kartami, a je to 

bolj redko. Dopust namenjam predvsem počitku.

Irena Pungerčar, Malkovec: Časa za branje 
knjig ob dveh navihančkih, štiriletnem sinu in 
desetmesečni hčerki, na dopustu ni na voljo, je 
pa čas za skupne družinske igre. Včasih, ko gres
ta otroka k večernemu počitku, jima preberem 
zgodbo iz katere izmed otroških knjig. Ko sem 
bila mlajša, sem na dopustu za sprostitev prebra

la kakšno revijo, za knjigo si nisem vzela časa, rada pa sem kartala.

Tadej Bevc, Mali Kamen: Na dopustu že otroci 
poskrbijo, da ni dolgčas, tako da ni ravno časa 
za branje knjig. Če se vseeno pokaže možnost, 
še najraje rešujem križanke ali uganke skupaj z 
otroki. Včasih sem kar dosti bral, danes pa ima
jo prednost družinske obveznosti. Če mi kdaj 
uspe vzeti knjigo v roke, najraje berem romane 

oz. tisto, kar priporočajo, da se splača prebrati.

Dopustniško branje in igranje
Poleti običajno nekaj več časa namenimo branju, predv-
sem na dopustu je priložnost za to. Kaj po navadi berete 
med oddihom, kaj vas najbolj pritegne in kako se še dru-
gače zamotite v dopustniških dneh (npr. z reševanjem kri-
žank, poslušanjem glasbe, igranjem družabnih iger itd.)?

anketa

Kako je potekala vaša po-
klicna pot? Ste že od majhne-
ga vedeli, da boste delovali 
na tem področju?
Dajva se preseliti v sredino 
prejšnjega stoletja in se vpra
šati, kakšne so bile informa
tivne možnosti za šolarja, ki 
je končal 4. razred. Ni bilo ne 
televizije ne radia ne telefona, 
ničesar. K sreči se je pri meni 
zgodilo to, da je učiteljica Ida 
Smerdel, takrat še Žnidaršič, ki 
je prišla na novo na šolo na Ve
liki Dolini, v meni videla likov
ni potencial in me usmerila v 
nadaljevanje šolanja, da sem 
lahko kasneje izbiral, kaj bom 
v življenju počel. Takrat sicer 
pri meni še ni bilo ne duha 
ne sluha o kulturni dedišči
ni ali čem podobnem. Kot ot
rok sem rad risal na škrnicelj 
sladkorja ali soli, saj ni bilo de
narja za papir, ali pa sem vzel 
kos oglja in risal po deskah v 
skednju. Takrat sem že kazal 
talent na tem področju. Kas
neje v nižji gimnaziji v Breži
cah so mi sošolci rade volje da
jali svoje zvezke, da sem notri 
risal. Po koncu srednje šole še 
vedno nisem točno vedel, kaj 
bi počel, jasno je bilo le, da bo 
nekaj v smeri umetnosti. In če 
takrat ne bi bilo Antona Sim
čiča – pomagal mu je tudi Fra
njo Stiplovšek, ki je bil takrat 
ravnatelj muzeja v Brežicah –, 
bi verjetno vpisal naprej viš
jo gimnazijo in vprašanje, kje 
bi pristal potem. Ko smo šli na 
ogled Viteške dvorane gradu 
Brežice, sem bil seveda fascini
ran nad poslikavami, ki so me 
takoj pritegnile. Takrat sem se 
resno začel zanimati za dedi
ščino, všeč mi je bila likovna 
stvaritev, ki jo lahko občudu
ješ. Občudoval sem npr. kipe v 
naši farni cerkvi ali na podru
žnicah.

Na koncu 4. letnika Šole za 
uporabne umetnosti v Zagre
bu sem sodeloval v restavra
torski ekipi za reški zavod in to 
je bil moj prvi stik s stroko, re
stavratorstvom, saj do tedaj ni
sem vedel, da se lahko s stari
mi poslikavami tudi kaj počne. 
Od tu naprej se je začelo doga
jati. Na koncu šolanja sem ve
del, da bom zaradi zanimanja 
za slikarstvo šel še naprej na 
Akademijo likovnih umetno
sti v Zagrebu, Oddelek za sli
karstvo. V tem času sem bil 
leta 1963 povabljen v ekipo, 
ki je šla restavrirat mozaike v 
Pulj, kjer sem spoznal še srb
ske kolege, ti pa so me pova
bili v svojo ekipo, tako da sem 
vse do leta 1968 delal po Srbiji 
ter zbiral vsa potrebna znanja 
in vedenja za končno opredeli
tev mojega poklica. Odšel sem 
na podiplomski študij resta

vratorstva na Akademiji za li
kovno umetnost in oblikovanje 
(ALUO) v Ljubljani, kjer sem 
leta 1968 magistriral iz resta
vratorstva in leto kasneje pre
jel tudi Prešernovo nagrado 
za študente. Nato spet nisem 
vedel, kaj bi delal, in zahvalju
joč klicu Stanka Škalerja, ki je 

omenil, da bi radi restavrirali 
mozaike z Drnovega, se mi je 
ponovno odprla možnost dela 
na tem področju. Ko sem moj 
prvi ’free-lancerski’ projekt za
ključeval, sem prejel povabilo z 
Zavoda SR Slovenije za varstvo 
naravne in kulturne dediščine, 
kjer sem se zaposlil kot resta
vrator in v kasnejših letih delal 
v Restavratorskem centru RS, 
zadnjih osem let pred upoko
jitvijo v letu 2006 pa sem de
loval predvsem kot pedagog na 
ALUO, honorarno pa še na Od
delku za umetnostno zgodovi
no Filozofske fakultete v Lju
bljani in še prej kratek čas na 
Kulturološki fakulteti na Ceti
nju v Črni gori.

Kakšno delo pravzaprav 
opravlja restavrator? Zdi se, 
da je pri tem potrebno pred-
vsem veliko potrpežljivosti 
in natančnosti ter seveda 
časa.
Ko skušam ljudem pojasni
ti, kaj je restavratorstvo, naj
večkrat potegnem vzporedni
co z zdravstvom. Le-to skrbi za 
žive bolnike, mi, restavratorji, 
pa skrbimo za nežive bolni
ke. Pacienta moraš spoznati, 
ga vprašati za težave in tego
be, to je raziskovanje, in iz tega 
narediti načrt, kako boš zdra
vil naprej, ter seveda potem 
to tudi izpeljati, pri čemer je 
pri nas pomembna tudi doku

mentacija oz. dokumentiranje 
celotnega procesa. Ne rečem, 
da smo mi v večjih težavah kot 
zdravniki, res je, da lahko tudi 
pacient umre, pa tudi pri nas 
se lahko kaj zgodi, a kakšna 
katastrofalna zadeva zagoto
vo ne. Če kirurg odpre člove
ka, mora biti v nekaj urah spet 

zašito nazaj, naše delo pa lah
ko traja tudi več let, konkre
tno turniško cerkev sem resta
vriral skupaj kar deset sezon. 
Dejansko gre za področje dela, 
pri katerem moraš imeti obi
lo znanja, vedenja s področja 
umetnosti, izkušenj, veliko je 
interdisciplinarnega dela, zato 
je treba biti pripravljen sode
lovati in imeti potrpljenje, biti 
dober organizator, pri delu na 
terenu imeti dober odnos z do
mačini, biti spoštljiv do drugih 
itd. Če si samostojni restavra
tor, moraš imeti delovni pros
tor, atelje, in če želiš delati 
neko večjo zadevo, potrebu
ješ sto kvadratnih metrov ve
lik prostor, kar pa seveda pri
nese stroške in določene skrbi. 
Kot restavrator se ne da ravno 
obogateti, tega se je treba za
vedati.

Zgleda, da vas sakralni 
objekti še posebej pritegne-
jo. Ste imeli ’prste vmes’ tudi 
pri kakšnem iz tukajšnje 
okolice?
Moram povedati, da mi ta in
tima, ki jo nudijo predvsem 
majhne srednjeveške cerkve, 
v katerih najdeš kakšno posli
kavo ali kakšen baročni oltar
ček – čeprav mi je veliko bližje 
gotika –, pomeni nek poseben 
odnos in mi je to obdobje zelo 
pri srcu. V tistem času se je do
gajalo celo več intelektualnih 

zadev kot danes. V bližnji oko
lici sem raziskal vaško kapeli
co v Slovenski vasi, ki je bila 
obnovljena in restavriran kip 
sv. Florijana v njej, v dolinski 
župnijski cerkvi smo skupaj s 
sinovoma restavrirali oltarno 
sliko, pri Mariji Magdaleni na 
Jesenicah štiri slike baročnega 
slikarja Valentina Mencingerja, 
poleg tega sem bil član komi
sije pri restavriranju v Rokovi 
cerkvi v Brežicah, pa seveda 
sodeloval v projektu restavri
ranja poslikav Viteške dvora
ne, stopnišča in kapele, pri če
mer smo izvajali tudi meritve 
– tomografske posnetke, da bi 
ugotovili, če bo iz notranjo
sti pozidave prišla sol, vlaga 
ali so razpoke po potresih ne
varnejše, kot se zdi, itd. Pa ne 
samo to, tudi drugače sem bil z 
brežiškim gradom povezan na 
podlagi svoje takratne funkcije 
predsednika Komisije za nep
remično dediščino na Ministr
stvu za kulturo. 

Zagotovo imate vsaj pribli-
žen pregled nad stanjem 
poslikav v cerkvah, grado-
vih itd. Kako bi ga opisali?
Kot član več komisij sem po
leg svojega rednega dela tudi 
hodil po terenu, tako da sem 
imel kar celovit vpogled v slo
venski prostor. Marsikaj bi člo
vek rad popravil, ob preneha
nju funkcije na ministrstvu 
sem podal tudi 12 pripomb, 
ampak kot je pri nas v navadi, 
to nekje potone v administra
ciji in zadeve se ne premakne
jo. Ko je bila Slovenija spreje
ta v Svet Evrope, sem postal 
eden od koordinatorjev za 
evropsko povezavo ter pokri
val obrti in veščine. Ker nisem 
želel zgolj potovati po stari ce
lini, sem se raje lotil priprav 
za vzpostavitev usposablja
nja za stavbarske poklice, kot 
so zidar, tesar, kamnosek, le
sar. Ker so moji konservator
ski kolegi neprestano stoka
li, da nimamo usposobljenega 
kadra ne za gradove ne cerkve 
ne hiše, smo v obdobju desetih 
let usposobili najprej pedago
ge, nato so prišli na vrsto prvi 
vpisi. Spomnim se, da so bili 
vpisani prvi trije kamnoseki. S 
tem je bilo omogočeno, da se 
gre nekdo po končani srednji 
šoli usposabljat za delo na de
diščini, da spozna stare mate
riale in tehnike ter pri tem ne 
bo delal škode. A kasneje sem 
ugotovil, da je bilo teh deset 
let mojega truda in truda so
delujočih v bistvu zaman, saj je 
vse padlo v vodo. Zadnje čase 
opažam, da je veliko posegov 
na dediščini, a še vedno nima
mo dovolj ustreznega kadra, ki 
bi znal vse to strokovno izpe
ljati. Šepa tudi odnos do dediš

Ivan Bogovčič, upokojeni restavrator in akademski slikar ter častni občan občine Brežice:

Ivan�Bogovčič

Vsega se ne da ohraniti,
nastati mora tudi kaj novega
SLOVENSKA VAS – Junija je Društvo restavratorjev Slovenije podelilo stanovske nagrade in priznanja Mirka 
Šubica za leto 2021 in za življenjsko delo so nagradili Ivana Bogovčiča. 79-letni magister restavratorstva in 
akademski slikar, po rodu iz Slovenske vasi, je celo življenje povezan z ohranjanjem naše kulturne dediš-
čine, posebej pa je navezan na svojo rojstno vas, ki ji je posvetil tudi knjigo in v katero se vedno znova rad 
vrača z obrobja Ljubljane, kjer živi.



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 16, četrtek, 4. 8. 2022 5UTRIP REGIJE

čine, na eni strani imamo bise
re, tiste, ki znajo in poslušajo 
ter so zelo vzorni lastniki de
diščine in jih je treba podpreti, 
na drugi pa so tudi takšni, ki bi 
radi delali po svoje. Predlagal 
sem tudi že kolegom v spome
niški službi, da je treba določi
ti tudi tisto, kar je za odpis, saj 
se vsega ne dá ohraniti, ampak 
mora nastati tudi kaj novega.

Zagotovo ste seznanjeni z 
delom konservatorjev-re-
stavratorjev v Posavskem 
muzeju Brežice. Kaj pravite 
o njih in ali tudi kaj sodelu-
jete z njimi?
Pred leti sem imel v muzeju 
konservatorsko-restavrator
ske delavnice z mladimi, naj
več mi je takrat pomagal Dar
ko Prah, tako da so jih lahko 
kasneje začeli tudi sami izvaja
ti. Sicer zdaj ne sodelujem več 
z njimi, a lahko rečem, da se 
je zadeva skozi leta zelo lepo 
razvila in lahko samo pohvalim 
njihovo delo.

Ste tudi akademski slikar, 
zelo radi slikate portrete. 
Kaj je biti težje in zakaj – re-
stavrator ali slikar?
Z mojega zornega kota je bolj 
zahtevno restavratorstvo, ker 
posegaš v tuja, neponovljiva 
dela. Če svojo sliko zamočiš, 
je to samo materialna škoda. 
Restavratorstvo zato od po
sameznika terja veliko večjo 
odgovornost, tukaj moraš biti 
vedno z mislimi en korak nap
rej kot z izvedbo. Treba je biti 
dobro pripravljen, preden za
režeš, kot bi rekli kirurgi. 

Pred tremi leti ste izdali 
knjigo z naslovom Vas s tre-
mi imeni, v kateri opisuje-
te zgodovino svoje rojstne 
vasi, ki se je najprej imeno-
vala Bregana, nato Bregan-
sko selo, zdaj pa se ji ura-
dno reče Slovenska vas pri 
Mokricah. Še en dokaz več, 
da ste nanjo močno naveza-
ni, čeprav zdaj ne živite več 
tukaj.
Lahko rečem, da čutim nave
zanost na rojstni kraj, to po
vezavo. Nikoli se nisem z no
benim skregal, vedno sem bil 
v dobrih odnosih s sovaščani, 
jim skušal kdaj svetovati, po
magati. Tudi razstave, ki sem 
jih imel v vasi, so del mojega 
prispevka h kulturnemu življe
nju vasi ali širše. Ko sem imel 
predstavitev te knjige, so prišli 
tudi iz drugih vasi in se čudili, 
kaj se lahko napiše o neki vasi, 
češ, tako majhna vas, pa toli
ko sem o njej napisal. Vedno tr
dim, da lahko vsaka vas naredi 
kaj podobnega, saj se zagotovo 
najde nekdo, ki je tega sposo
ben, treba je imeti samo malo 
volje in pozitivne trme.

Na prejšnje vprašanje se lah-
ko naveže tudi naslednje. Že 
16 let ste tudi častni občan 
občine Brežice. Je ta naziv 
kakor koli vplival na vaše 
življenje in predvsem vaš 
odnos do Brežic oz. občine? 
Na to okolje sem navezan in 
čutim do njega morda res več, 
kot to velja za neke druge kra
je. Rojstni kraj, rojstna občina 
je nekaj, kar je posebnega po
mena. Naziv častnega občana 

je zagotovo moralna obveza, 
da ne delaš škodo temu oko
lju. Za to nagrado stoji življe
nje in tega se dobro zavedam.

V nastajanju je že nova knji-
ga, kajne?
Tako je, njen delovni naslov je 
Po poti poslanstva. Gradiva, 
zelo veliko slikovnega, imam 
zbranega že čez 600 strani. 
Opredelil sem se na tri dele; v 
prvem objavljam tiste prispev
ke, ki so bili naročeni, a niko
li niso ugledali luči sveta. Zdi 
se mi primerno, da to gradivo 
posredujem strokovni in dru
gi javnosti, ki ji je bilo name
njeno. Drugi del sem namenil 
izboru konservatorsko-resta
vratorskih projektov, ki po svo
ji pomembnosti, zahtevnosti in 
drugih karakteristikah odsto
pajo od vsega drugega dela na 
kulturni, predvsem likovni de
diščini, ali pa sem imel za ob
javo na razpolago dovolj do
kumentarnega gradiva. Tretji 
del knjige posvečam razisko
valnemu in razvojnemu delu, 
popularizaciji stroke in dejav
nosti ter pedagoškemu delu. 
Zadnji del knjige skleneta bio
grafija in bibliografija, ki pa žal 
ni popolna. Za kaj takega bi bil 
potreben čas in obdelava ob
sežnega medijskega gradiva, 
posnetega na različnih nosil
cih, ki bi jih bilo nujno presne
ti oz. digitalizirati, kar pa zah
teva in čas in denar.

Kako je živeti oz. imeti vin-
sko klet tik ob meji? Imate 
zaradi tega tudi kakšne te-
žave?

Sem potomec nekdanjih ’gra
ničarjev’, tistih, ki so proti Tur
kom branili mejo, tako da v 
genih nekaj tega je. Kljub vse
mu nimam nobenih pomisle
kov. Šolal in delal sem na Hr
vaškem, pozneje v Srbiji, Črni 
gori, BiH, Italiji, se izpopolnje
val v Belgiji, Romuniji, vedno 
sem imel malo kozmopolita v 
sebi. Se pa na meji človek ved
no počuti malce nelagodno, 
zlasti v današnjih časih. Oseb
no proti ograji na meji nimam 
nič, ker je to začasen ukrep, 
predstavlja pa človeku večjo 
varnost, da ne pride naenkrat 
toliko migrantov, čemur smo 
bili priča leta 2015. 

Prejeli ste že kar nekaj pre-
stižnih nagrad. Vam ta zad-
nja, nagrada Mirka Šubica 
za življenjsko delo, pomeni 
največ?
Steletova nagrada za življenj
sko delo, ki sem jo prejel leta 
2005, pokriva širše področje 
delovanja, kulturno dediščino 
v celoti, torej več kot letošnja 
nagrada, ki je osredotočena 
samo na restavratorski vidik. 
Vse nagrade raje povežem v 
eno, kot da bi skušal izpostavi
ti, katera ima poseben pomen. 

Ker ne živite stalno v Po-
savju, imate morda še bolj-
ši vpogled v to, kar se dogaja 
v naši regiji. Kako jo vi vidi-
te in kaj bi bilo treba po va-
šem še spremeniti, morda 
izboljšati?
Mogoče tudi zaradi naziva ča
stnega občana tukajšnje doga
janje bolj intenzivno sprem

ljam kot prej. Menim, da se 
občina Brežice kar dobro drži 
v razvoju. Vedno bolj zaskr
bljujoča je samo demografska 
podoba, zato bi morali v tem 
primeru projektno pristopi
ti k reševanju podeželja, hri
bovskih vasi – ti ljudje še ved
no vidijo lepše življenje blizu 
svojih služb, ki jih imajo veči
noma v mestu –, tudi dati več
ji poudarek družini nazaj itd. 
Lahko omenim tudi to, da me 
še vedno nekoliko boli vsa ta 
gonja okrog HE Mokrice. Vča
sih so tudi moji kolegi naravo
varstveniki in ’civilna družba’ 
preveč togi, saj ne moreš va
rovati nekega biotopa, da bo 
ostal za vekomaj nespreme
njen. Na naravo je treba gleda
ti kot na nekaj, kar se spremi
nja, neodvisno od človekovih 
posegov.

Z ženo Lučko se pogosto vra-
čata v vaš rodni kraj, kjer 
pridelujeta vino, sadje in ze-
lenjavo, ter se tako umakne-
ta mestnemu vrvežu. Verje-
tno je ravno to tisto glavno, 
kar človek potrebuje v je-
seni svojega življenja, poleg 
zdravja seveda, kajne?
Zagotovo. Naša vinska klet je 
vezana na ta okoliš in z ženo 
se na ta način še nekako bolj 
čutiva zavezana vse to obde
lovati in vzdrževati, vse s spo
minom na naše prednike, ki 
so to kultivirali in nam zapus
tili. Prav tako tukaj v mirnem 
okolju najdeva svoj mir, pa tudi 
skrbiva za zdravje, saj sva ve
činoma na svežem zraku in se 
ob delu veliko gibljeva. Ne na
zadnje pa občudujeva različne 
živali, ki naju pridejo pogledat.

 Rok Retelj

DOBRAVA – Pri spomeniku 
v gozdu Dobrava je 30. ju-
lija potekala tradicionalna 
prireditev v spomin na prve 
padle krške borce, ki jo je 
Krajevna organiziralo Zdru-
ženje borcev za vrednote 
NOB Krško. Spomenik je na 
mestu, kjer so borci pred na-
tanko 81 leti v zgodnjih jut-
ranjih urah padli pod streli 
Nemcev.

Kot pred 81 leti, ko se je de
vet fantov in eno dekle v hla
dnem in deževnem jutru v Ro
rah nad Krškim po izdaji ujelo 
v primež nemškega okupator
ja, je tudi tokrat močno de
ževalo. S položitvijo venca in 
sveč sta se padlim borcem, ob 
častni straži pripradnikov Slo
venske vojske in praporščakov, 
poklonili krajevni organizaciji 
Združenja borcev za vrednote 
NOB Krško in Brežice, ki vsa
ko leto izmenično poskrbita za 
ohranjanje tradicije in dedišči
ne, ki so nam jo zapustili borci 
za svobodo.

Na proslavi je kot osrednja go
vornica spregovorila predse
dnica Krajevne skupnosti mes
ta Krško mag. Nataša Šerbec, 
ki je zbranim citirala članek 
iz Slovenske mladine z nas
lovom Poletje 1940. Sloven
ska mladina je že takrat opo
zarjala na prihajajočo vojno, o 
vlogi vojne na življenja miljo
ne posameznikov, ki so trdno 
prepričani, da vojskovanje ni 

POSAVJE – S tem mesecem 
so v kar nekaj župnijah po 
Posavju svojo službo nasto-
pili novi duhovniki, saj je 
1. avgust po navadi dan, ko 
se v katoliški Cerkvi zgodi-
jo premestitve ali osebne 
spremembe dušnih pastir-
jev. Nove župnike so v teh 
dneh župljani pozdravili v 
Brežicah, Sevnici, Boštanju, 
Cerkljah ob Krki, Vidmu, 
Brestanici, Senovem ...

V škofiji Celje so v povezavi s 
posavskimi župnijami nasled
nje spremembe: svojo aktivno 
pot je zaključil dolgoletni bre
žiški župnik Milan Kšela, ki 
je bil po kar 41 letih razrešen 
te službe ter imenovan za du
hovnega pomočnika v isti žu
pniji in mentorja duhovnemu 
pomočniku Petru Marčunu, 
nov župnik v Brežicah je Ivan 
Šumljak; od žup nij Sevnica in 
Zabukovje se je poslovil Jože 
Brečko, ki je bil službe razre
šen na predlog inšpektorja In
špektorije sv. Cirila in Metoda 
– Ljubljana ter bo odslej vodil 
župniji Ljubljana – Rakovnik 
in Ljubljana – Barje, names
to njega je prišel mag. Bran-
ko Balažic; za žup nika župni
je Videm – Krško in župnika 
soupravitelja župnije Zdole je 
imenovan mag. Alojzij Kačič-
nik, ki je nadomestil Janeza 
Turinka, slednji je po enem 
letu odšel za župnijskega vi
karja v župniji Velenje – Sv. 
Martin; prav tako po enem letu 

Nekaj župnij z novim župnikom

je župniji Senovo in Koprivni
ca zapustil Ivan Šelih, nje
gov naslednik je Tomaž Šojč, 
ki bo tudi župnijski upravitelj 
župnije Brestanica, kjer je bil 
Jože Špes imenovan za du
hovnega pomočnika; iz Pišec 
se je kot kaplan poslovil Gre-
gor Majcen, ki je po novem 
župnijski vikar v Trbovljah, 
za soupravitelja župnije Piše
ce pa je imenovan bizeljski žu
pnik Vlado Leskovar; župnik 
v Bistrici ob Sotli Damjan Kej-
žar bo tudi še soupravitelj žu
pnij Polje ob Sotli, Kozje, Buče 
in Podsreda; Robert Smo-
diš, ki je bil zadnja leta hišni 
duhovnik pri sestrah franči
škankah Brezmadežnega spo
četja v Krškem, se je preselil 
v drugo škofijo, saj bo odslej 
duhovni pomočnik v župnijah 

Bakovci in Tišina v škofiji Mur-
ska Sobota; Rok Vinko Žlen-
der, ki je bil kaplan v župni
jah Dobova, Artiče in Sromlje, 
je razrešen te službe in se je 
tako poslovil iz Dobove. 

V škofiji Novo mesto je prišlo 
do dveh sprememb: župnik v 
Cerkljah ob Krki mag. Janez 
Žakelj je po 14 letih zapustil 
župnijo ter odšel v župniji Čr
nomelj in Dragatuš, namesto 
njega pa je iz župnij Fara pri 
Kočevju in Osilnica prišel An-
drej Pažur; po kar nekaj letih 
se je poslovil tudi župnik v Bo
štanju Alfons (Fonzi) Žibert, 
ki bo zdaj vodil župnijo Šmar
jeta, ravno od tam pa je v bo
štanjsko župnijo za novega žu
pnika prišel Andrej Golčnik.
 R. Retelj

Iz�župnije�Cerklje�ob�Krki� je�po�14� letih�odšel�priljubljeni�
župnik�mag.�Janez�Žakelj,�ki�je�ob�slovesu�prejel�prav�posebno�
spominsko darilo.

Spomnili so se padlih in Kajuha

v krvi človeka, kot je npr. pot
reba po hrani, medtem ko »... 
namreč dobro vedo, kje je bilo 
in kje je leglo vseh vojn, dobro 
vedo, kdo vojne vodi in za čiga-
vo korist, dobro vedo, kje so re-
snični režiserji sedanje imperi-

alistične vojne, ki se vedno bolj 
širi v svetovno imperialistično 
vojno in prav tako dobro vedo, 
kako se je treba proti tem rež-
iserjem boriti, da se jim enkrat 
za vselej prepreči kovanje 
mastnih dobičkov iz milijonov 
in milijonov človeških življenj«. 
Takratno dogajanje in misli iz 
navedenega članka je poveza
la z aktualnim dogajanjem ru
sko-ukrajinske vojne, ki počasi 
in vztrajno vpliva na življenja 
milijonov ne samo v Ukrajini, 
ampak povsod po svetu. Posle
dice čutimo že danes, ki pa se 
le stopnjujejo s preteklimi do
gajanji. 

Na prireditvi pod dežniki so za 
kulturni program po scenariju 
Darje Dobršek poskrbele mo
deratorka prireditve Klavdija 

Mirt, sopranistka Anja Žab-
kar in pianistka Nika Tkalec. 
Prireditev je potekala tudi v 
znamenju spomina na 100-le
tnico rojstva partizana in pe
snika Karla Destovnika, ki ga 
je k vzdevku Kajuh navdih
nila njegova velika ljubezen 
Marija Medved. Kot je pove
dala moderatorka, je Destov
nik odgovoril Mariji, ko ga je 
vprašala po njegovi odločitvi, 
da »... so tako rekli pri njegovi 
mami doma in izhaja iz bese-
de kanja, ptice s tankimi ušesi, 
ki ničesar ne presliši. Z ostrimi 
očmi, ki ničesar ne spregleda-
jo. Z nabrušenimi kremplji, ki 
vsako golazen pograbijo.« Ma
rija je v pogovoru z Ivanom 
Sivcem delila svoje spomine 
in Kajuhova pisma. V letih, ko 
je Karel študiral in živel v Ma
riboru in v času izgnanstva v 
Medjurečju, je Mariji napisal 
več pisem, ki jih je hranila vse 
življenje. Klavdija Mirt je preb
rala delček pisma, ko Karli, kot 
se je podpisoval svoji ljubeči, 
govori o svoji ljubezni, ki je »... 
niti ne morem v vsej globini raz-
kriti. To, kar je lačnemu kruh, 
kar žejnim voda, kar drevesom 
sonce in kar življenju zemlja, 
vse to si zame Ti. Vzemi dreve-
som sonce, pa boš videla, da ne 
morejo brez njega; vzami življe-
nju zemljo, tisto bogato zemljo, 
polno sil in moči, pa boš videla, 
da bo shiralo in zgnilo. In vzemi 
meni sebe, umrl bom kot drevo 
brez sonca, kot lačni brez kru-
ha.«

P.�P./vir:�Združenje�
za�vrednote�NOB�Krško

Poklon desetim padlim prvim krškim borcem

Mag. Nataša Šerbec
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Po slovesnem prihodu in 
postroju praporščakov vseh 
31 PGD, ki sestavljajo GZ Bre
žice, ter domače gasilske mla
dine se je prireditev začela s 
slovensko in gasilsko himno, 
nato je predsednik GZ Breži
ce Herman Premelč uvodo
ma omenil, da se gasilci pol
ni ponosa in pričakovanj pred 
začetkom gasilske olimpija
de v Celju (potekala je med 
17. in 24. julijem) zavedajo 
svoje vloge, zgodovine in tra
dicije. »Dan gasilcev GZ Bre
žice je tradicionalna priredi
tev društev, članic in članov, je 
praznik naše gasilske organi
zacije,« je poudaril. V dobri po
lovici leta so pri GZ Brežice op
ravili že več pomembnih nalog, 
med katerimi je omenil posvet 
predsednikov in poveljnikov 
gasilskih zvez v Termah Ča
tež, izobraževanje predsednic 
in njihovih namestnic komisi
je za delo s članicami v gasil
skih zvezah in regijah v Domu 
kulture Brežice, podpis aneksa 
k pogodbi o opravljanju javne 
gasilske službe za leti 2022 in 
2023 itd. Kot je še dejal Pre
melč, se vsi zavedajo, da je del 
usposabljanja gasilcev tudi ga
silsko tekmovanje, ob pomoči 
gasilskih sodnikov celotne re
gije Posavje so tekmovanje us
pešno izvedli na poligonu pod
jetja Posavc pri SIC Brežice. Po 

Kot je opisal pobudnik predsta
vitve sadjar Anton Baznik, pi
šeška marelica zraste v dre
vo, odganja in cveti pozneje 
ter vsako leto rodi. Po njego
vih besedah je pred 32 leti na 
kmetiji v Pečicah cepil dve ma
relici, ki obilno rodita še danes 
in dokazujeta, da je za odpor
nost marelice potrebna ustre
zna podlaga. Ugotovil je, da je 
to avtohtona sorta slive remik, 
ki so jo nekoč uporabljali za 
žganje in je zelo skladna s pi
šeško marelico. Zaradi občutlji
vosti marelic, ki pogosto že po 
nekaj letih podležejo t. i. kapi 
(apopleksiji), je treba raziska
ti in zagotoviti ustrezno pod
lago za cepljenje marelic, je še 
povedal. »Letos je res ogromno 

Generacije dobrih gasilcev
CERINA – S prireditvijo ob 90. obletnici PGD Cerina so 9. julija pri tamkajšnjem gasilskem domu gasilke in 
gasilci, ki prihajajo iz društev pod okriljem Gasilske zveze Brežice, praznovali svoj dan – dan gasilcev GZ 
Brežice. Po uradnem delu se je praznovanje nadaljevalo s pravo gasilsko veselico.

njegovih besedah se zavedajo, 
da jih do konca leta čaka še ve
liko dela. Po dolgoročnem pla
nu so pred podpisom pogod
be o nabavi kar dveh gasilskih 
vozil GVM-1 za prevoz moštva 
tako za PGD Mihalovec kot tudi 
PGD Brežice okolica, prav tako 
so pridobili ponudbe za opre
mo, s katero bodo opremili 
enote 1. kategorije. Izrazil je 
veselje, da vadbišče v Sloven
ski vasi, na katerem trenutno 
potekajo gradbena dela, dobi
va končno podobo.

Vodi jih le ena želja

Predsednik PGD Cerina Mar-
ko Tomše je opisal, da so se 
pred natanko 90 leti v vasi Ce

rina sestali možje in ustanovili 
takratno požarno stražo. Kma
lu za tem so s pomočjo dona
torjev nabavili ročno brizgal
no na konjsko vprego in to je 
bil začetek delovanja gasilske
ga društva, ki po 90 letih še 
vedno uspešno deluje. Sčaso
ma se je pojavila tudi potreba 
po lastnih prostorih, tako da so 
s trdim delom in medsebojno 
pomočjo zgradili gasilski dom 
na mestu, kjer stoji še danes. 
Ker pa so postajali prostori 
glede na potrebe in številčnost 
premajhni, so leta 1985 priče
li z gradnjo novega, večjega 
gasilskega doma, ki danes slu
ži tako gasilcem kakor tudi os
talim vaščanom. Prvi med ce
rinskimi gasilci je še omenil, 

da se je vsa leta skozi zgodo
vino društva mnogo gasilcev 
udeleževalo raznih tečajev in 
seminarjev z namenom, da bi 
lahko hitro in kvalitetno poma
gali v nesrečah. »Skozi vseh 90 
let društva se je zvrstilo mno
go generacij dobrih gasilcev, 
brez katerih društvo zagoto
vo ne bi obstalo, saj jih je vodi
la samo ena želja – pomagati 
sočloveku v stiski,« je še de
jal Tomše. Vsem gasilcem kot 
tudi jubilantom sta nekaj be
sed namenila še predsednica 
gasilske regije Posavje Ana So-
mrak in brežiški župan Ivan 
Molan. Slednji je PGD Cerina 
podelil tudi plaketo Občine 
Brežice, predsednik GZ Breži
ce Premelč pa srebrno plaketo 
GZ Brežice. Domače društvo se 
je zahvalilo vsem, s katerimi so 
in še bodo tudi v prihodnosti 
sodelovali. Zahvale za sodelo
vanje in pomoč pri delovanju 
društva je Tomšetu pomagal 
podeljevati poveljnik PGD Ce
rina Aleš Zorko. Med nastopa
jočimi v programu, ki ga je po
vezovala Tanja Smukovič, sta 
bili skupina Trta in mlada per
spektivna pevka Brina Budič. 
V Cerini je nato vse do jutra
njih ur sledila prava gasilska 
veselica z ansamblom Spev, ki 
je privabila veliko ljudi tudi iz 
okoliških krajev.
 Rok Retelj

Predsednik�GZ�Brežice�Premelč�je�predsedniku�PGD�Cerina�
Tomšetu�(levo)�izročil�srebrno�plaketo�GZ�Brežice.

Pišeška marelica ima potencial
PEČICE – Na kmetiji Antona Baznika v Pečicah je 8. julija potekala predstavitev avtohtone sorte pišeška 
marelica. Sadjar želi skupaj z Občino Brežice in v sodelovanju s pristojnimi institucijami na področju kme-
tijstva ohraniti to odporno in okusno avtohtono sorto marelic, ki je že skoraj v izumrtju.

plodov, ravno zdaj najbolj zori
jo, tako da jih je že veliko pad
lo na tla. Spodaj sem ’postlal’ s 
suho travo, da padajo na meh
ko in se ne obtolčejo,« je pojas

nil Baznik, ki je tudi omenil, da 
trenutno uradno prodaja ce
pičev pišeške marelice ni mo
goča, ker le-ta ni registrirana. 
Roman Matjašič, ki na Občini 
Brežice skrbi za področje kme
tijstva, je navedel, da je pišeška 
marelica značilna za območje 
od Zdol do Bizeljskega, prva 
drevesa naj bi rasla že v času 
Avstro-Ogrske pri gradu Piše
ce, od tod tudi ime. Dodal je, da 
bo občina zagotovila sredstva 
za izdelavo raziskovalne nalo
ge o pišeški marelici, v sklopu 
katere bodo popisali obstoječa 
drevesa pišeške marelice, še 
zlasti starejša. Po njegovih be
sedah bi bilo treba narediti po
skuse na najrazličnejših podla

gah lokalnega izvora, kar bi bil 
v sodelovanju občine in pristoj
nih inštitucij korak naprej pri 
iskanju rešitev za pridelova
nje marelic, še zlasti avtohto
ne pišeške marelice, je pojasnil 
Matjašič in še dodal, da je pri 
marelicah zaradi podnebnih 
sprememb zelo velik problem 
zgodnja spomladanska pozeba. 
»Zdaj prihajajo k nam mareli
ce iz drugih držav in se cepijo v 
Sloveniji, mi pa avtohtone sorte 
marelice, ki jo imamo doma, ne 
znamo izkoristiti,« je še pove
dal Baznik in pišeško marelico 
označil kot potencial brežiške 
občine kot tudi Posavja.

Župan Občine Brežice Ivan 
Molan je dejal, da v brežiški 
občini spodbujajo raziskova
nje in ohranjanje avtohtonih 
sort tega območja – od modre 
frankinje, rumenega plavca do 
krškopoljskega prašiča, kot tu
ristična občina želijo zaščititi 
tudi avtohtone jedi, kot je npr. 
bizeljski ajdov kolač. Dodal je, 
da je pišeška marelica ena od 
znamenitih sort, ki več ali manj 
izumira, zato je vesel, da je Baz-
niku uspelo najti pravo podla
go za cepljenje marelic.

 R. Retelj

Baznik,�župan�Molan�in�Matjašič�pri�drevesu�pišeške�marelice

DOBRAVA – V CSD Posavje, Enota Krško, so v sodelovanju 
s Policijsko postajo Krško v okviru projekta LAS Krško na 
povabilo organizatorja (Mladinskega centra Krško) izvedli 
že tradicionalni enodnevni tabor učenja socialnih veščin za 
mladoletnike pri koči Lovske družine Senovo.

Na taboru je sodelovalo deset mladostnikov, pripadnikov rom
ske skupnosti, katerih povprečna starost je bila 16 let, tabor pa 
je bil sestavljen iz dveh delov; najprej je potekala delovna akci
ja – sanacija objektov in klopi v lasti Lovske družine Senovo, po 
kosilu pa so sledila predavanja. 
Prvo predavanje je izvedel lovec Zmago Brajdič iz LD Cerklje ob 
Krki, ki je tudi predstavnik romske skupnosti, nato je sledilo pre
davanje policista Policijske uprave Novo mesto Daliborja Go-
lobiča, ki je prav tako Rom, prikazal pa je pomen izobraževanja 
in krepitve samopodobe prisotnih mladostnikov ter delo polici
je in njihova pooblastila. Obe omenjeni predavanji sta poteka
li v romskem jeziku. Nato je sledilo še predavanje predstavnika 
podjetja Kostak Krško Boštjana Vimpolška o pomenu ločeva
nja odpadkov. S strani CSD sta na taboru sodelovali strokovni 
delavki Martina Radišek in Zlata Zidanič, sodelovala je tudi 
študentka na obvezni praksi Valerija Zupančič, s strani Policij
ske postaje Krško pa policista Drago Butara in Kristjan Urek. 
Po predavanjih so sledili še individualni razgovori s strokovno 
delavko Zlato Zidanič z namenom evalvacije individualnega na
črta posameznega mladostnika, za zaključek tabora pa so mla
dostniki tudi aktivno sodelovali pri pripravi večerje. 

 A.�K./vir:�CSD�Posavje

Tabor učenja socialnih veščin 

Udeleženci�tabora�pri�koči�LD�Senovo

KRŠKO – Krajevna organizacija Društva izgnancev Slovenije 
1941–1945 Krško, v katero je vključenih dobrih 140 nekdanjih 
izgnancev, žrtev nacističnega in fašističnega raznarodovanja in 
nasilja, ima od meseca junija dalje novo vodstvo. Na društvenem 
občnem zboru, o katerem smo že poročali v zadnji junijski šte
vilki časopisa, so člani za prihodnje štiriletno obdobje za predse
dnika izvolili Justina Božiča iz Krškega, ki je na tej funkciji nado
mestil dosedanjega predsednika Alojza Jelovška, tajniška dela v 
društvu bo po novem opravljala Marija Krušič s Senovega, bla
gajniška opravila pa so prisotni na občnem zboru ponovno zau
pali dosedanji blagajničarki Zdenki Dernač iz Krškega.  B. M. 

Krški izgnanci z novim vodstvom

KRŠKO – Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je 22. 
junija s slovesnostjo v atriju Mestnega muzeja Krško obele-
žila Dan Fakultete za energetiko. 

Na slovesnosti so prisotne poleg dekana Fakultete za energetiko, 
red. prof. dr. Sebastijana Semeta, nagovorili tudi rektor Univer
ze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič ter podžupanja Mestne 
občine Krško Ana Somrak. Dekan je v svojem nagovoru predsta
vil največje dosežke fakultete v obdobju od ustanovitve ter izzi
ve, pred katerimi se nahaja fakulteta. Nato je podelil priznanja 
najuspešnejšim študentom in zaposlenim ter zahvale posame
znikom in organizacijam, ki so s svojim osebnim prispevkom še 
posebej pripomogli k uspešnemu delu fakultete v zadnjem letu. 
Priznanja za študijski uspeh so prejeli študenti Klemen Srpčič, 
Jan Lokar, Boštjan Krošelj, Anja Majerič, Urh Pfeifer, Damjan 
Bizjak, Eva Bahčič in Eva Simonič. Dekan je priznanja za uspeš
no pedagoško delo podelil Iztoku Brinovarju, Klemnu Sreden-
šku, prof. dr. Petru Virtiču, prof. dr. Miralemu Hadžiselimoviću 
in doc. dr. Brigiti Ferčec. Za obštudijske in športne dosežke so 
priznanja prejeli študenti Jan Lokar, Simon Simčič, Jure Žabjek, 
Patrik Vitez ter študentska ekipa v odbojki. Dekan je priznanje 
za raziskovalne dosežke podelil prof. dr. Juriju Avscu, priznanje 
za prostovoljno delo Marku Mlakarju ter zahvale za osebni pri
spevek pri razvoju fakultete doc. dr. Francu Žerdinu in bivšemu 
dekanu, prof. dr. Bojanu Štumbergerju. Za finančno pomoč pri 
izvajanju javne službe sta zahvali prejeli družbi Elektro Maribor 
d.d. in GEN energija d.o.o.
Slovesnost v prijetnem ambientu Mestnega muzeja Krško je s 
kulturnim programom popestrila Glasbena šola Krško s pevcem 
Janom Arhom ter pihalnim triom v sestavi Tita Žnideršič, Maša 
Žoher in Jan Fritz. P. P./vir: FE Krško

Praznik Fakultete za energetiko

Letošnji nagrajenci ob dnevu fakultete
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Ob krajevnem prazniku se vsa
ko leto spomnijo žrtev, ki so v 
takratni borbi izgubile življe
nje. V njihov spomin je dele
gacija pred pričetkom seje pri 
centralnem spomeniku polo
žila venec. Kot je omenila po
vezovalka Ivica Sotelšek, so 
imeli nekaj dni prej odmevnej
šo prireditev, na kateri so ura
dno predali v uporabo obnov
ljeno dvorano večnamenskega 
doma s pripadajočimi prostori 
KS, kulturnega društva, obno
vljene ambulante in gasilskega 
doma ter gasilsko vozilo. Nav
zoče je nagovoril predsednik 
sveta KS Pišece Peter Skrival-
nik. Uvodoma je omenil, da se 
je praznik v Pišecah prvič pra
znoval že leta 1956, tradicijo 
praznovanja pa z manjšimi 
presledki nadaljujejo vse do 
danes. V letošnji jeseni mine
va nov mandat sveta KS, zato 
je predstavil delo le-tega v mi
nulem štiriletnem obdobju. 
Na področju infrastrukture so 
bile popravljene in moderni
zirane ceste v vaških skupno
stih Pavlova vas, Dednja vas, 
Orehovec, Blatno in Podgor
je v skupni dolžini 1990 me
trov. Na pokopališču je ureje
na vhodna stran, odkupljeno 
je bilo zemljišče za nove par
kirne prostore ob pokopališču, 

Le složnost pripelje do napredka
PIŠECE – V spomin na 7. julij 1944, ko je 1. bataljon Kozjanskega odreda prvič začasno osvobodil Pišece, v 
tem kraju ta dan praznujejo krajevni praznik. Tudi letos so na predvečer priredili slavnostno sejo sveta KS 
Pišece, na kateri so se posebej zahvalili predsedniku sveta KS Pišece Petru Skrivalniku, ki že nekaj manda-
tov opravlja to funkcijo.

ki so tudi že zgrajeni. Nareje
na je projektna dokumenta
cija za izgradnjo pločnika Pi
šece–Podgorje. V obdobju 
zadnjih štirih let je bila nare
jena streha na večnamenskem 
domu, posodobitev dvorane, 
KS je pridobila nove pisarniš
ke prostore, obnovljeni so pro
stori splošne in zobozdrav
stvene ambulante. »Želim, 
da bi vsi, ki bodo uporabljali 
prostore te stavbe, le-te ime
li za svoje, jih skrbno čuvali in 
jim dali življenje,« je dodal in 
še navedel, da skupna vred
nost vseh izvedenih del zna

ša 713 tisoč evrov, pri čemer 
so sredstva zanje pridobili iz 
občinskega proračuna. Pohva
lil je tudi delo krajevnih dru
štev in dobro sodelovanje KS 
z njimi. »Čeprav se kolektivni 
duh vztrajno umika egoistič
nim tendencam, sta le složnost 
in medsebojna pomoč tisti, ki 
nas lahko pripeljeta do sku
pnega napredka,« je pouda
ril in dodal, da mora vsak iz
med nas stremeti k boljšemu 
skupnemu življenju in poiska
ti tiste vsebine, ki bodo bogati
le njegovo misel.

Imeli bodo zobozdravnika

Župan Občine Brežice Ivan 
Molan je poudaril, da je ob
čina v zadnjih letih vložila kar 
veliko sredstev na območju KS 
Pišece in med drugim omenil, 
da se bo s sprejetim rebalan
som občinskega proračuna, 
ki bo prinesel dodatnih 100 
tisoč evrov, na Veselem Vrhu 
v KS Pišece še letos asfaltira
lo nekaj cest. Dodal je še, da si 
želijo, da imajo povsod, kjer 
so šole, tudi zobozdravnika, 
zato so v Pišecah uredili am
bulanto, v katero bo verje
tno že zelo kmalu prišel tudi 
zobozdravnik. V imenu Zdru
ženja borcev za vrednote NOB 

Brežice je član KO Pišece Ta-
dej Škof izpostavil, da je treba 
biti ponosen na svojo zgodovi
no, kajti »narod, ki ni ponosen 
na svoje prednike, si ne zaslu
ži svoje države«. V tem letu v 
Pišecah ni krajevnih nagrajen
cev, so se pa še posebej zah
valili tistemu, čigar rezultati 
dela so vidni v celotni KS na 
številnih področjih, kot ga je 
predstavila povezovalka, ki 
je s pomočjo Vinka Lesinška 
predsedniku za dolgoletno us
pešno vodenje KS izročila po
sebno zahvalo. Skrivalnik, ki je 
bil vidno ganjen, je izjavil, da 
je zelo presenečen in se zah
valil za vse pohvale. »Nisem 
delal zato, da bom pohvaljen, 
ampak sem delal predvsem 
za mojo lokalno skupnost. 
Hvala,« je ob tem povedal. V 
kulturnem programu so na
stopile članice Ženskega pev
skega zbora Orlica Pišece pod 
vodstvom Franca Veglja, z 
igranjem harmonike pa se je 
predstavil Blaž Plevnik.
 Rok Retelj

Petra�Skrivalnika�je�izročitev�
posebne�zahvale�presenetila�
in ganila.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Sredi julija je podjetje Rafael Sevnica, 
ki ga je Občina Kostanjevica na Krki na javnem razpisu izbrala za 
izvajalca del, 8. aprila pa z njim podpisala pogodbo, začelo rušiti t. 
i. južni leseni most čez reko Krko, namesto katerega bodo zgradili 
novega. Po porušitvi dotrajanega mostu so začeli s sanacijo teme
ljev na obeh bregovih reke in pripravo delovnega platoja, predvi

doma okoli 10. avgusta pa bodo začeli z zabijanjem novih pilotov, 
za kar bodo na gradbišče pripeljali posebno dvigalo. To bo trajalo 
približno 14 dni, nato pa se bo nadaljevala nadgradnja lesenega 
dela mostu in hkrati odstranjevanje delovnega platoja. Rok za do
končanje novega mostu je 15. oktober, a izvajalec upa, da mu bo, 
če bodo vremenske razmere ugodne, z gradnjo končal že prej, na 
kar seveda upajo tudi domačini. Pogodbena vrednost za obnovo 
mostu znaša 516 tisoč evrov, celotna vrednost projekta (vključ
no s projektno dokumentacijo, sečnjo lesa, geološko-geomehan
skimi in arheološkimi raziskavami, ki jih je opravilo podjetje Irgo 
Consulting d.o.o. iz Ljubljane in so posledica kulturnovarstvenih 
pogojev), pa znaša 588 tisoč evrov, od tega bo 200 tisočakov pri
spevalo Ministrstvo za kulturo. Les za nov most so posekali v goz
dovih v lasti Meščanske korporacije, še uporaben odpadni les od 
porušenega mostu pa bo občina odstopila v javno korist (brodišče 
ob reki Krki, brvi na potokih ipd.). P. P.

Starega mostu ni več

Po�rušitvi�mostu�so�pričeli�s�pripravo�delovnega�platoja.

KRMELJ – Na dan rudarjev, 
3. julija, je potekala na pros-
tem v nekdanji rudarski ko-
loniji ob kulturnem domu v 
Krmelju peto leto zapored 
spominska prireditev. Na 
njej so se spomnili stavke 
zasavskih rudarjev, ki so 3. 
julija leta 1934 začeli v jami 
Ojstro petdnevno gladovno 
stavko z zahtevami po izbolj-
šanju socialnih razmer.

»V Krmelju je bil rudnik za kraj 
življenjskega pomena, domači
nom je zagotavljal preživetje, 
pripeljal je železnico, zgrajena 
je bila bolnišnica … Po več kot 
dvesto letih od začetka izkori
ščanja rude v Krmelju in oko
lici je nastalo nešteto zgodb, 
resničnih, neresničnih, zabav
nih, tragičnih itd. Ena takšnih, 
bolj simpatičnih, je tudi škrat 
Knapec, ki menda še vedno 
rad straši po okoliških gozdo
vih. Danes se bomo spomni
li še na neke druge delavce v 
rudnikih, skoraj bi lahko rek
li prebivalce rudniških jam, ki 
so v literaturi redko omenjeni. 
Govorimo o konjih. Konje so 
v 19. stoletju uporabljali kot 
pogonsko silo za različne na
prave v rudnikih in drugod. V 
slovenskih premogovnikih so 
prevažali premog in nekateri 
premogovniki so jih obdržali 
tudi po 2. svetovni vojni. Konji 
so dejansko v marsikaterem 
rudniku živeli do konca svoje
ga kratkega življenja. Mnogi so 
večino svojega življenja preži
veli le ob skromni razsvetlja
vi podzemnih rudniških luči. 
Ponekod so konji vlekli praz
ne vagone iz doline na hrib, 
ker je bil teren prestrm, da 
bi lahko uporabili lokomoti

V rudniku so delali tudi konji

vo,« je nanizala nekaj podat
kov moderatorka prireditve 
Milena Knez in nato pozdra
vila člana Krekove konjenice 
Društva rejcev in ljubiteljev 
konj Šentjanž, ki sta prijezdi
la vsak na svojem lepo nego
vanem konju. Spomine z nav
zočimi je delil še domačin, ki je 
delal v hrastniški jami Ojstro 
ravno v času stavke rudarjev, 
tako da so bili dogodki iz pre

teklosti še toliko bolj pristni in 
zanimivi.

V nadaljevanju prireditve, 
ki so jo s pevskim nastopom 
obogatili Ljudski pevci z Vrhka 
pri Tržišču in ženska vokalna 
skupina Lokvanj iz Krmelj, sta 
zbrane nagovorila sevniški žu
pan Srečko Ocvirk in predse
dnica Društva Svoboda Krmelj 
Nevenka Flajs, ki je povabila 
še na odprtje fotografske raz
stave utrinkov, ki so jih ob le
tošnji 20-letnici Turističnega 
društva Tržišče pripravili čla
nice in člani fotosekcije ome
njenega društva. Razstava je 
na ogled v Galeriji Krmelj, v 
kateri je bila v preteklosti kra
jevna knjižnica. Za prijetno 
druženje ob prigrizku so pos
krbele članice Aktiva kmečkih 
žena Tržišče. 
 S. Radi, foto: Nina Gole

Danes�so�konji�jezdne�živali,�
v preteklosti so bili delovna 
sila v rudnikih.
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V zabavnih, predvsem pa mo
krih igrah so sodelovale eki
pe z zanimivimi in duhovitimi 
imeni ter dobro razpoloženi
mi tekmovalkami in tekmo
valci. Vsako ekipo je sestav
ljajo sedem članov oz. članic, 
starih nad 18 let. Največ je 
bilo moških ekip, manjše šte
vilo je bilo mešanih, najmanj je 
bilo ženskih, a vsi so z navdu
šenjem sodelovali v treh raz
ličnih igrah, ki so vsako leto 
drugačne. Tretja igra, ki je tra
dicionalna, je potekala z več 
kot 100 let staro, a še vedno 
brezhibno delujočo ročno ga
silsko brizgalno. Sodelova
li so: PGD Svibno, PGD Šen
tjanž (moška in ženska ekipa), 
PGD Krmelj 1, PGD Krmelj 2, 
Hribovska mornarica PGD Za
bukovje, PGD Ševnica (moška 
in ženska ekipa), Pripravniki 
Šentjanž, PGD Zagorica, Zapa
lena guma, Na hitro zbrani Tre
belani, Monterji, Žejni Štajerci, 
PGD Štatenberg, PGD Primož, 
PGD Struge (ženske) in Hrast 
Tržišče. V moški konkurenci je 
zmagala ekipa PGD Primož, na 
drugo mesto so se uvrstili PGD 
Svibno, na tretje skupina Pri
pravniki iz Šentjanža. V ženski 
konkurenci so slavile člani
ce PGD Ševnica pred drugou
vrščenimi gasilkami PGD Šen
tjanž, tretje mesto so osvojile 

Mokre in šaljive gasilske igre 
VELIKI CIRNIK – V vasici, ki sodi v KS Šentjanž v sevniški občini, so 16. julija v organizaciji PGD Veliki Cir-
nik potekale 25. zabavne gasilske igre, ki so privabile 18 ekip iz različnih slovenskih krajev, a največ jih je 
bilo iz domače občine.

gasilke PGD Struge.

Za povezovanje tekmovanja 
sta skrbela predsednik PGD 
Veliki Cirnik Robi Dragan in 
član Zdravko Remar. »O zma
govalni ekipi je vedno težko 
govoriti, kajti pomembno vlo
go ima športna sreča in uigra
nost ekipe. Igre same so bolj 
namenjene druženju in za
bavi kot pa tekmovanju, tako 
da smo na koncu v resnici vsi 
zmagovalci, tudi mi kot organi

zator, saj se vsako leto na naše 
igre, ki so v preteklih letih na 
Veliki Cirnik privabile že skoraj 
trideset ekip, dobro pripravi
mo. Veseli nas, da je nekaj ekip, 
ki so stalnica na tekmovanju, 
kot je na primer PGD Zabu
kovje. V tem času so se zame
njale tudi generacije in po mo
krih stopinjah svojih staršev 
so začeli stopati že njihovi na
sledniki, kar pomeni, da bodo 
igre živele še dolgo,« med dru
gim pove Remar. »V preteklosti 

smo tekmovali, zadnja leta pa 
pridemo spodbujat našo mla
dino,« povedo trije obiskovalci 
iz Hinjc pri Krmelju med spod
bujanjem obeh ekip iz Krmelja.  
Zadovoljni z organizacijo, vre
menom in potekom tekmova
nja so bili tudi tekmovalke in 
tekmovalci, ki so s seboj pri
nesli dodatna oblačila, saj se 
z vodo ni varčevalo, a jo je ve
čina, uporabljene na tekmova
nju, odtekla v vodni zbiralnik.

Po zaključenem tekmovanju 
je sledila gasilska veselica pod 
velikim šotorom z ansamblom 
Šentjanci. Harmonikar in ba
sist Žiga Podlogar, ki je tudi 
vodja ansambla, bas kitarist in 
prvi tenor Vid Žganjar ter ki
tarist in drugi tenor Jernej Er-
man so prišli iz Šentjanža, od 
koder so se pripeljali ter zape
li pred podelitvijo pokalov in 
priznanj najboljšim na 25. za
bavnih gasilskih igrah na Ve
likem Cirniku tudi Šentjanški 
jurjevalci. 
 Smilja Radi

Gasilske�igre�so�bile�zabavne�in�mokre,�vključevale�so�tudi�
staro�ročno�brizgalno�(foto:�Lea�Tori).

Prva pisna omemba vasi

TELČE – V majhni gručas-
ti hribovski vasi, ki leži na 
obrobju Krškega gričevja 
in je del sevniške občine, se 
je 10. julija odvijala 18. Tel-
ška žetev – prireditev, ki sko-
zi pesem ohranja dediščino 
prednikov. Na prireditvi so 
obeležili tudi 770-letnico 
prve pisne omembe vasi v 
slovenskem jeziku.

V pisnih virih se vasica, ki je 
zaščitena kot nepremična kul
turna dediščina (veduto tvori
jo v nizu postavljene pritlične 
hiše in nekaj toplarjev ter dru
gih gospodarskih objektov), 
prvič omenja v listini z datu
mom 13. julij 1252. V njej se 
Viljem iz Svibnega pri Rade
čah odpoveduje pravicam po
sesti Telče v korist freisinške 
cerkve. Z naslednjo listino, ki 
je datirana 24. aprila 1259, 
pa Viljem Svibenski obvešča, 
da je posestva na Telčah od
kupil freisinški škof Konrad. 
Omenjene podatke in še neka
tere druge je pred leti v reviji 
Rast predstavila zgodovinarka 
Marjeta Bregar iz Vrhka pri 

Tržišču in tako so na priredi
tvi, ki je namenjena ohranja
nju slovenske ljudske pesmi, 
obeležili 770-letnico prve pi
sne omembe vasi v sloven
skem jeziku. 

Življenje v vasi s sončno lego 
je v preteklosti zaznamovalo 
trdo kmečko delo na polju, vi
nogradu in gozdu. Ob delu se 
je razlegala tudi pesem in ta je 
zazvenela tudi na letošnji že 
18. Telški žetvi. S po tremi ljud
skimi pesmimi so se predstavi
li: Ljudske pevke s Telč, Ljudski 
pevci Bizeljsko, Ljudski pevci 
Fantje z vasi z Bučke, Ljudski 
pevci Trta iz Haloz in Bučenski 
ramplači. Na harmoniko je za

igral in zapel domačin Lojze 
Mrgole. Prijazen pozdrav sta 
gostom in obiskovalcem na
menila predsednica KŠD Telče 
Tina Kukec in sevniški župan 
Srečko Ocvirk. Vodja pevske 
skupine Ljudske pevke s Telč 
Zvonka Mrgole se je nastopa
jočim zahvalila s spominkom 
in sledila je skupna pesem ob 
zaključku prireditve, na kate
ri so zbirali prostovoljne pri
spevke za obnovo v julijskem 
požaru uničene domačije dru
žine Camloh iz zaselka Gabrje 
pri Tržišču. Prireditev je pove
zovala Romana Mislaj in v ve
zni tekst je vtkala tudi misli o 
pomenu samooskrbe.
  S. Radi

Telška�žetev�se�je�zaključila�s�skupnim�nastopom�in�pesmijo.

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 17. septembra 2022,

s startom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.
 

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz Brežic do izhodišča v 
Radečah bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7:19 s 

postanki na vseh železniških postajah do Radeč.

Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
 8:00  Radeče – TRC Savus
 10:00  Sevnica – parkirišče pred HTC
 11:15 Krško – pod nadvozom starega mostu ob obvoznici Krško
 13:30  Brežice – na dvorišču gradu

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

Povratek z vlakom iz Brežic do Radeč je predviden po 15. uri.

Pot je dolga približno 60 km in vodi pretežno po makadamskih poteh ob Savi, zato je potrebna 
primerna oprema in fizična pripravljenost kolesarjev, ki vozijo na lastno odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen 
prevoz za vse udeležence, ki se bodo na dogodek prijavili preko spletne 

prijavnice do vključno 15. septembra 2022.

Prijavnica je dostopna na spletnih straneh Občin Radeče, Sevnica, Krško in 
Brežice ter na povezavi desno (QR koda):

Vse udeležence pozivamo, da spoštujejo omejitve v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb s COVID-19.

17-dnevni boj z najhujšim požarom v zgodovini Slovenije, ki se je v 
minulih tednih odvijal na Krasu, je aktiviral gasilce iz vseh delov Slo-
venije, v boj z ognjenimi zublji pa so se pogumno podali tudi številni 
gasilci in gasilke iz radeških prostovoljnih gasilskih društev. 
V znak spoštovanja in hvaležnosti je župan Občine Radeče Tomaž 
Režun v spremstvu podžupana Janeza Prešička in poveljnika občin-
skega štaba Civilne zaščite Matjaža Šušteršiča v radeškem gasilskem 
domu obiskal gasilce, ki so sodelovali v gašenju požara na Krasu, ter 
se jim zahvalil za njihovo požrtvovalnost. Ob osvežilnih napitkih so 
gasilci obiskovalcem predstavili podrobnosti te zahtevne akcije, v ka-
teri je sodelovalo čez 10.000 prostovoljnih in poklicnih gasilcev, žu-
pan pa je ponovno izpostavil izjemno vlogo prostovoljnega gasilstva 
v naši družbi – začetki slednjega na območju Radeč sicer segajo že 
kar 150 let nazaj – in obljubil podporo tudi v prihodnje. 

Župan Tomaž Režun obiskal radeške gasilce  
po povratku s Krasa

SEVNICA – V današnjem dopoldnevu bodo pri OŠ Ane Gale pod
pisali pogodbo za gradnjo nove osnovne šole. Objekt bo ume
ščen med enoto sevniškega vrtca Kekec in OŠ Sava Kladnika, kjer 
bo najprej potekala rušitev in rekonstrukcija obstoječega vrtca, 
nato prizidava nove šolske stavbe. V njej bo pet matičnih učil
nic in vsaj tri specialne učilnice, večnamenski prostor, jedilnica 
z razdelilno kuhinjo ter prostor za učitelje in prostor za izvedbo 
nege. Gradnja naj bi bila zaključena konec leta 2023.  S. R.

Pogodba za gradnjo nove šole
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V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpad-
ne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevni-
ca« poteka na območju sevniškega občinskega 
središča novogradnja odsekov z javno gospo-
darsko infrastrukturo za odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda. S tem se bodo znižale emisije 
v vodo iz komunalnih virov onesnaževanja, kar 
bo med drugim vplivalo na varstvo bivanjske-
ga prostora za sedanje in prihodnje generacije.

K varstvu bivanjskega okolja, da bo le-to zdravo 
in čisto, lahko prispeva vsak posameznik s tem, 
da znižuje količine odpadnih snovi pri izpustu v 
kanalizacijo. Z odgovornim ravnanjem začnimo 
v domači kuhinji in sanitarijah ter poskrbimo za 
čiste odtoke oz. odtočne cevi, po katerih se od-
padna voda po hišni kanalizaciji steka v cevi javne 
kanalizacije in od tu dalje na malo čistilno napra-
vo ali centralno čistilno napravo, kjer se odpadna 
voda pred izpustom v okolje ustrezno prečisti in 
krogotok vode, ki smo ga prekinili z njenim od-
vzemom iz naravnega okolja, se tako nadaljuje …

ZA ČISTE ODTOKE

Odtoke in odtočne cevi najlažje ohranjamo čis-
te tako, da se izogibamo izpiranju nečistoč vanje 
(npr. ostankom hrane) ter postavimo nad odtok 
mrežico za lovljenje nečistoč. Priporočljivo je tudi 
občasno izpiranje cevi z vročo vodo: umivalnik do 
roba napolnimo s kropom, nato ga odmašimo in 
po možnosti še odpremo pipo z vročo vodo. Tak-
šno izpiranje bo zmehčalo in odplaknilo manjše 
obloge na stenah cevi in je hkrati nadomestek 
preventivnemu zlivanju kemikalij v odtok. 

Za čiščen-
je odtoč nih 
cevi poleg 
vode upo-
r a b l j a j m o 
naravna čis-
tila, kot so 
alkoholni kis, 
soda bikar-
bona in cit-
ronska kis-
lina. Brez kemičnih pripomočkov je mogoče 
premagati tudi neprijeten vonj iz odtokov v ku-
hinji in kopalnici: v odtok stresite skodelico je-
dilne sode, čez njo prelijte dve skodelici alko-
holnega kisa, počakajte nekaj minut, nato na 
penečo mešanico zlijte še vrelo vodo. Za pri-
jetnejši vonj lahko namesto kisa uporabite sok 
limone ali pa v odtok, ko vanj stresete jedilno 
sodo in prelijte z vrelo vodo, kanete še nekaj ka-
pljic eteričnega olja (uporabite olje evkaliptusa, 
čajevca ali mete, ker imajo močno aromo). Če 
bomo ravnali odgovorno, nam bodo naši odto-
ki in kanalizacijski sistem hvaležni. 

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica, 
ki vključuje novo gradnjo posameznih odsekov 
in bo imel tudi vpliv na hidravlično izboljšanje 
posameznih delov kanalizacije, se izvajajo dela 
na območjih obrtne cone na Planinski cesti in na 
Kvedrovi cesti. Na območju Ribnikov so dela že 
zaključena, na Drožanjski cesti pod gradom so 
predvidena v  prihodnjih mesecih, na območju 
Pod Vrtačo se bodo izvajala v naslednjem letu.

Še nova trgovina
 Začetek junija se je v Krškem, na veselje vseh ljubiteljev medenih 

dobrot in čebel, odprl posavski Regijski čebelarski center.

 Projekt Čebelarski mozaik se s tem preveša v zaključni del.

 Od 9. julija dalje je za stranke odprta tudi nova maloprodajna trgovina.

 Ponudba se bo še širila, a že zdaj ponuja odlične prehrambne in negovalne izdelke 
na medeni osnovi, mmmmm …

 Cvetni prah, propolis, med v najrazličnejših mamljivih oblikah, npr. čokolade s cvetnim 
prahom, bonboni na medeni osnovi, kvalitetni šamponi, kreme, mila ...

 Vsi izdelki so slovenskega porekla.

 Več o trgovini tudi na posavskiobzornik.si v rubriki »Ne spreglejte«.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

Organizatorji iz Etnološkega 
društva Prforcenhaus so po-
skrbeli, da tudi tokrat poleg 
zabavnega dela, za kar so prvi 
večer skrbeli člani posavske 
zasedbe D'Palinka band, dru
gi pa narodnozabavna skupi
na Mladi gamsi, niso manjkali 
za Kostanjeviško noč značilni 
srečanje godbenih in pustnih 
skupin, prihod splavov z god
beniki in celotnim prezidijem 
Prforcenhausa ter tekmovanje 
v okrašenih čolnih. Kot je za 
Posavski obzornik izjavil pred
sednik ED Prforcenhaus Jure 
Kovačič, so se z žal že pokoj

nim županom Ladkom Petreti
čem – na prireditvi so se spom
nili tudi nanj – dogovorili, da 
zaradi gradbišča oz. obnove 
južnega mostu tradicionalno 

KRŠKO – V starem mestnem jedru Krškega je 15. julija potekala 
družabna prireditev Poletni spin malin v organizaciji Centra za 
podjetništvo in turizem Krško. Z okusom malin v in na sladicah, 
čokoladi, alkoholnih in brezalkoholnih malinovih napitkih – ginu, 
peninah, pivu in vinu za različne generacije obiskovalcev so se pod 
ponudbo podpisali: Pekarna Kruhek, Kmetija Kreačič, Klet Krško, 
Vino & čokolada Kunej in Pivovarna Reset. Na spremljajoči sceni 
je za dobro voljo in smeh obiskovalcev poskrbel stand-up komik 

Tin Vodopivec (mimogrede, naše gore list, četudi se je z družino 
v otroških letih odselil iz Krškega na Gorenjsko) in izvrstna ma
riborska pevka Maja Keuc - Amaya ob spremljavi domačega vir
tuoza na kitari Mihe Koretiča. CPT Krško, ki prireditev v peš coni 
starega mestnega jedra organizira od leta 2019 dalje, so se pri iz
vedbi z ustvarjalnimi delavnicami za otroke in odrasle pridruži
li še Valvasorjeva knjižnica Krško, Večgeneracijski center Posavje 
Krško in Zavod Trismegistus. B. M.

Pripluli so z novim splavom
KOSTANJEVICA NA KRKI – V najmanjše slovensko mesto se je po dveh letih premora zaradi korone 15. in 16. 
julija vrnila tradicionalna Kostanjeviška noč, ki je bila posebna tudi zaradi druge lokacije prizorišča – zaradi 
gradbišča pri južnem mostu se je vse prestavilo na otok, dogajanje je namreč potekalo na t. i. Tamalem placu. 

prizorišče ob Krki prestavijo 
na Tamal' plac. »Prostor je bi
stveno manjši in ne tako emi
nenten, a smo se potrudili, da 
smo kljub temu dogodek prire
dili tako, kot smo ga že v pre
teklosti,« je dejal in dodal, da 
so tudi za okrašene čolne, ki 
so bili tokrat (le) trije, poviša
li denarne nagrade, saj se za
vedajo, da okrasitev prinaša 
tudi veliko stroškov. Na začet
ku sobotnega dogajanja, ki mu 
je z vezno besedo svoje doda
la Mateja B. Klemenčič, so se 
tradicionalno srečale tudi šti
ri godbe – Pihalni orkester 

Kostanjevica na Krki, Pihal
ni orkester Občine Šentjernej, 
Mestna godba Novo mesto in 
Pihalna godba Markovci, s ka
terimi so Kostanjevičani tako 

ali drugače pobrateni. 

Kot še eno posebnost je Ko
vačič izpostavil nov splav, s 
katerim je po Krki priplul cel 
prezidij Prforcenhausa in ga 
bodo v prihodnosti uporablja
li za čiščenje rese v Krki. Enega 
vrhuncev Kostanjeviške noči 
predstavlja značilna vožnja po 
Krki – odpluli so z nabrežja v 
bližini Tercialskega mostu in 
se izkrcali na vrtu za Lamuto
vim likovnim salonom – okra
šenih čolnov v spremstvu do
mače godbe in pustnih likov. 
Po prihodu vseh na prizorišče 
je zbrano množico najprej na
govoril kostanjeviški podžu
pan v funkciji župana Robert 

Zagorc, ki je izrazil upanje, da 
bodo naslednje leto spet na 
stari lokaciji ob Krki. Po odpe
tih litanijah kanonika so v na
daljevanju razglasili najlepše 
okrašene čolne. Prvo mesto si 
je prislužil čoln, ki je spomi
njal na kos plavajoče lubeni
ce, drugo je pripadlo Oskarje
vemu božičnemu čolnu, tretje 
pa je dosegel čoln Kostanje
viški ribiči. Ob tej priložnosti 
je zbrane nagovoril tudi aktu
alni predsednik Prforcenhau
sa Boštjan Punčuh in uradno 
Kostanjeviško noč razglasil za 
odprto in živo. Pravi ’žur’, ki ga 
ni ustavila niti krajša nevihta, 
se je nadaljeval vse do zore. 
 Rok Retelj

Najlepše�okrašen�čoln�–�lubenica

Aktualni� predsednik� Prforcenhausa� Boštjan� Punčuh� je�
Kostanjeviško�noč�uradno�odprl�z�vzklikom�»Do�zore!«

Maline blažile poletno vročino

S�ponudbo�malin�(in�drugega�podobnega�sadja)�ter�izdelkov�
iz�njih�je�sodelovala�Kmetija�Kreačič.

Obiskovalci�so�uživali�v�stand-up�in�pevskem�nastopu.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
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Skrbimo za čiste odtočne cevi

V odtok ne sodijo ostanki hrane.

OBREŽJE, JESENICE NA DO
LENJSKEM – PGD Obrežje je 
23. julija priredilo tradicio
nalno gasilsko veselico, ki je 
imela dobrodelno noto, saj 
bo njen izkupiček namenjen 
nabavi eksternega defibrila
torja AED, ki bo nameščen v 
Slovenski vasi. To je že drugi 
defibrilator, ki ga bo PGD Ob
režje s pomočjo donacij podje

Dobrodelna gasilska veselica in »Proščeje«
tij in posameznikov priskrbelo 
za območje KS Jesenice na Do
lenjskem. Na veselici so v po
poldanskem času člani društva 
z delavnicami in igrami poskr
beli za najmlajše, zvečer pa so 
odrasli lahko zaplesali in se za
bavali z glasbeno skupino Džu
boks. Gasilci so svoje delo s 
pripravo prireditvenega pros
tora in točenjem pijače nada

ljevali še v nedeljo dopoldan 
pri cerkvi sv. Marije Magdale
ne, kjer je v sodelovanju s Turi
stičnim društvom Jesenice na 
Dolenjskem potekalo tradici
onalno »Proščeje« in kulturni 
program, ki se je pričel po sveti 
maši v tamkajšnji cerkvi, ki jo 
je vodil župnik Janez Zdešar. 

 Barbara Gajski

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

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

IZ NAŠIH OBČIN – BREŽICE

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

LOTI (22014B) je psica večje ras-
ti, stara cca. dve leti. Je zelo ži-
vahna in ima veliko energije, 
zato išče lastnika, ki ji bo posvetil 
veliko časa in se bo z njo aktivno 
ukvarjal. Je zelo prijazna, željna 
pozornosti in človekove bližine. 

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

LILI (22155B) je prijazna mucka, 
stara približno tri mesece. V za-
vetišču se odlično razume z dru-
gimi mački, se rada igra, navaje-
na je tudi mačjega peska. Pred 
odhodom v nov dom bo razglis-
tena, razbolhana in sterilizirana. 

Občina Brežice je 28. 7. 2022 objavila javno naročilo za izbor izvajal-
ca za izvedbo kanalizacije v Krški vasi. Predmet javnega naročila je 
komunalno opremljanje območje naselja Krška vas s sistemom fekal-
ne kanalizacije v skupni dolžini 7.221 m. Javno naročilo sofinancirajo 
Evropska unija – instrument za okrevanje NextGenerationEU in Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor ter Občina Brežice. 

JAVNI RAZPISI – ROK ODDAJE VLOG V AVGUSTU 2022
• Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov tu-

rističnih društev v občini Brežice v letu 2022 (rok za oddajo vlog 
je 16. 8. 2022, okvirna vrednost razpisa je 20.000 evrov), 

• Javni razpis za sofinanciranje turistične promocije vinorodnih oko-
lišev v občini Brežice v letu 2022 (rok za oddajo vlog je 16. 8. 2022, 
okvirna vrednost razpisa je 20.000 evrov), 

• Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov v ob-
čini Brežice v letu 2022 (rok za oddajo vlog je 10. 8. 2022, okvir-
na vrednost razpisa je 10.000 evrov), 

• Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za izvedbo 
motorističnih tekmovanj v Občini Brežice za leto 2022 (rok za od-
dajo vlog je 10. 8. 2022, okvirna vrednost razpisa je 5.000 evrov).

Besedila razpisov in pogoji so objavljeni na spletni strani Občine Bre-
žice www.brezice.si v rubriki RAZPISI. 

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 
Komisije v postopku podeljevanja priznanj, z dne 9.10.1996 in 
2.9.2011, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja objavlja 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev

PRIZNANJ OBČINE BREŽICE ZA LETO 2022

1. Predloge za priznanja Občine Brežice (Oktobrska nagrada 
Občine Brežice, Proglasitev za častnega občana, Priznanja 
Občine Brežice) lahko posredujejo občani, župan, krajevne 
skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva, najkasne-
je do vključno  2. septembra 2022. Predlogov, ki bodo pris-
peli 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 
državi ali na mednarodnem planu. 

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

5. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslov: »Občina 
Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja Občinskega sveta Občine Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice – s pripisom: »Oktobrske nagrade in 
priznanja Občine Brežice« ali na elektronski naslov: obcina.
brezice@brezice.si.

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

7. Priznanja Občine Brežice za leto 2022 bodo podeljena ob 
prazniku Občine Brežice.

Jure Pezdirc,
namestnik predsednice Komisije za mandatna vprašanja, voli-

tve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice

Na podlagi 122. člena v povezavi s 129. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) župan 
Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
za enostanovanjsko gradnjo Cerklje ob Krki, 

EUP CEK-11 (zahod).

Javna razgrnitev bo potekala od 5. 8. 2022 do vključno 16. 9. 
2022 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice 
ter v prostorih Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki. Gradivo OPPN 
bo objavljeno tudi na spletni strani občine www.brezice.si 
(Sporočila za javnost) ter na naslovu www.brezice.si/sl/prostor 
(spletni portal Prostor).

Predmet OPPN se glede na izkazano investicijsko namero 
nanaša na izgradnjo petih enostanovanjskih stavb s 
pripadajočimi objekti in infrastrukturo. Območje OPPN se 
nahaja v jugovzhodnem delu naselja Cerklje ob Krki in zajema 
del nepozidanega stavbnega zemljišča znotraj naselja.

Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 7. 9. 2022, ob 
16. uri v sejni sobi Občine Brežice. 

Pisne pripombe in predloge na prostorski akt lahko zainteresirani 
v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigah pripomb na 
Občini Brežice (Oddelek za prostor) in Krajevni skupnosti Cerklje 
ob Krki, posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za 
prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski 
naslov obcina.brezice@brezice.si.

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

Ivan Molan, župan 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, 2. septembra 2022, posredujejo podatke o 
prireditvah, ki jih želijo vključiti v program Brežiškega oktobra 2022.
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 2022. Prijavitelj prireditve je 
odgovoren za pravilnost sporočenih podatkov.
Prijave za sofinanciranje prireditev ob občinskem prazniku poteka-
jo v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje praznovanj in po-
kroviteljstva v letu 2022 (pogoji in besedilo razpisa so objavljeni 
na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si v rubriki RAZPISI).
Organizatorje in prijavitelje prireditev prosimo, da že ob načrto-
vanju dogodka upoštevajo aktualna navodila in priporočila Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečitev širjenja vi-
rusa COVID-19.

Poteka postopek javnega naročanja za izgradnjo 
kanalizacije v Krški vasi

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

Zaradi sanacije državne ceste in gradnje kolesarske povezave Bre-
žice–Krška vas do 31. 8. 2022 velja popolna zapora na državni ces-
ti R2-419 – na odseku od gostilne Budič do ŠRC Grič. Obvoz poteka 
kot do sedaj – za osebna vozila, avtobuse in traktorje je čez Čatež 
ob Savi, tovorni promet je preusmerjen preko Krškega.
 
POPOLNA ZAPORA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNE IZVEDBE 
ZAHTEVNEGA PROJEKTA

Po klasifikaciji spada projekt 
s podpornimi zidovi med 
zahtevne inženirske objek-
te, saj je umeščen v ozko 
področje ob reki Krki in za-
radi omejenosti s prosto-
rom predvideva razširitev 
ceste in kolesarske poveza-
ve z armiranimi brežinami 
in s podpornimi zidovi ter 
betonskimi konzolami. Sku-
pna dolžina podpornega 
zidu (območje ob železnem 
mostu čez Krko) je 108,9 m z 
višinami do 5 m. Poleg pod-
pornih zidov se v tem ob-
močju gradi tudi nova me-
teorna kanalizacija in nov 
vodovod. Projekt obsega 
tudi izkop, ki sega v širino 
do 3/4 obstoječe državne ceste, ta med gradnjo ni prevozna zara-
di zagotavljanja ustrezne varnosti prometa in zaposlenih na grad-
bišču. Zaradi navedenega je bila v projektu za izvedbo del, vezanih 
na podporne zidove, predvidena popolna zapora v trajanju 120 dni. 

V želji po čim krajšem obdobju motenj obstoječega prometa je izva-
jalec poskusil v 30 dneh izvesti najnujnejša dela, temelje zidu in del 
zidov, ki segajo v prometni profil desnega pasu državne ceste. Ob 
izvedbi izkopov pa se pojavlja nevarnost zrušenja ceste v gradbeno 
jamo in s tem ni omogočen varen potek prometa nad gradbiščem. 
Trenutno so vse aktivnosti podvržene čimprejšnjemu dokončanju 
tega najožjega dela za čimprejšnjo vzpostavitev potrebnih širin za 
lažje prometne pretoke. 

PROJEKT BO NA DOLGI ROK ZAGOTOVIL BOLJŠO PROMETNO 
VARNOST UDELEŽENCEV V PROMETU

Kot so dejali pri izvajalcu, podjetju CGP, d.d., popolna zapora omo-
goča učinkovitejšo organizacijo gradbišča in boljšo dinamiko del, 
saj lahko hkrati izvedejo več faz. Pri izvajalcu se trudijo, da dela čim 
manj motijo obstoječe prometne tokove, a brez projektno predvi-
denih motenj se tega ne dá izvesti. Popolno zaporo za izvedbo pod-
pornih zidov so uspeli zmanjšati na 60 dni, kar je polovica prvotno 
predvidenega časa. Verjamejo, da popolna zapora na dolgi rok za 
uspešno dokončanje projekta obnove državne ceste in izgradnje ko-
lesarske steze prinaša več koristi kot kratkoročnih težav. Z urejanjem  
in širitvijo ceste R2-419 Čatež ob Savi–Krška vas ter gradnjo kolesar-
ske povezave se bo po zaključku projekta pomembno izboljšala var-
nost najšibkejših udeležencev v prometu.

Popolna zapora državne ceste med Čatežem  
ob Savi in Krško vasjo velja do 31. avgusta

Zahtevno gradbišče na državni cesti 
Čatež ob Savi–Krška vas
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Poleti zacveti tudi ambro-
zija ali pelinolistna žvrklja, 
ki je zelo alergena rastlina 
in vpliva na zdravje ljudi, 
predvsem tistih, ki imajo 
težave z dihanjem. Z na-
menom preprečevanja šir-
jenja te rastline v Sloveniji 
velja Odredba o ukrepih za 
zatiranje škodljivih rastlin 
iz rodu Ambrosia (Uradni 
list RS št. 63/2010). Zara-
di škodljivosti in na podla-
gi te odredbe lastnike zemljišč pozivamo k rednemu odstranjeva-
nju ambrozije. Rastlino je potrebno čim prej izpuliti s koreninami. 
V primeru večjih rastlin je potrebna večkratna košnja pred cvete-
njem. Košnja med cvetenjem se odsvetuje, saj s košnjo med cvete-
njem lahko povzročimo, da se bodo pelod in semena še bolj razširili. 
Necvetoče rastline odstranimo na kompost ali v posode za organ-
ske odpadke. Cvetoče rastline je treba uničiti, tako da se prepre-
či nastanek semena oziroma da semena ne morejo več kaliti. Naj-
bolj primeren način je sežig. Pri odstranjevanju invazivnih rastlin 
je treba uporabljati ustrezna zaščitna sredstva (obleka, rokavice, 
zaščitne maske).
Dodatne informacije: KGZS, KGZ Novo mesto, Šmihelska 14, 8000, 
tel. 07-373-05-70

Znani rezultati natečaja za bazen Krško
Mestna občina Krško je aprila v sodelovanju z Zbornico za arhitek-
turo in prostor Slovenije (ZAPS) razpisala javni projektni, enosto-
penjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Bazen 
Krško. Do 23. junija 2022 je ocenjevalna komisija, ki ji predseduje 
Dean Lah (ZAPS), prejela devet različnih idejnih rešitev. Prvo nag-
rado je po mnenju komisije prejela rešitev avtorjev mag. Borisa 
Beržana in mag. Monice Juvera Jaminez s sodelavci.

Predmet projektnega natečaja je bila rešitev za arhitekturno in kra-
jinsko oblikovanje bazenskega kompleksa: dveh bazenov s tribu-
nami, gostinskim lokalom in wellnes centrom, ureditev zunanjih 
površin, vključno z ohranjanjem navezave na rekreacijske poti ob 
nabrežju Save, in ureditev sanitarij za potrebe parkirišča za avto-
dome. 
Na podlagi te zmagovalne idejne rešitve bo Mestna občina Krško 
začela z avtorjem pogajanja o izdelavi projektne dokumentacije.

Začetek energetske sanacije Doma XIV. divizije  
s kulturno in športno dvorano na Senovem
Na Senovem so se začela dela energetske sanacije Doma XIV. divizi-
je Senovo v višini dva milijona evrov, od česar bo Mestna občina Kr-
ško prejela sofinancerski delež iz Evropskega kohezijskega sklada oz. 
Ministrstva za infrastrukturo v višini nekaj več kot 580.000 evrov. 

Dela, ki se bodo zaključila sredi leta 2023, bodo obsegala obnovo fa-
sade, ureditev drenaže vkopanega dela objekta, zamenjavo stavb-
nega pohištva in zamenjavo kritine, ureditev elektroinstalacij ter 
celovito prenovo obstoječe podpostaje doma. V sklopu energetske 
sanacije bodo v vseh prostorih zamenjali radiatorje, ki bodo oprem-
ljeni s termostatskimi ventili in termostatskimi glavami, urejeno bo 
rekuperativno prezračevanje v kulturni dvorani, športni dvorani ter 
v prostorih zaodrja. Cilj je boljša energetska učinkovitost stavbe v 
času ogrevanja ter hlajenja stavbe.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohe-
zijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba 
in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpo-
ra prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne na-
ložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z 
energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključ-
no z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 
»Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Za nov objekt OŠ in vrtca v Velikem Podlogu 
pridobili uporabno dovoljenje

Mestna občina Krško je za projekt izgradnje nove podružnične 
osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu pridobila uporabno dovo-
ljenje. Skupna vrednost projekta znaša 3,6 milijona evrov, od tega 
je 1,1 milijona evrov prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport, preostali del pa Mestna občina Krško. Z izgradnjo no-
vega vrtca in podružnične osnovne šole se bodo izboljšali bivalni, 
učni in delovni pogoji za otroke in zaposlene. Na 1358 kvadratnih 
metrih neto notranjih površin bodo pridobili bistveno več prostora, 
saj je prostorska stiska v starem objektu velika, hkrati pa bodo nove 
igralne in učne površine ustrezale normativom. V vrtcu so predvi-
dene štiri enote oz. igralnice, za potrebe podružnične osnovne šole 
pa štiri učilnice.

Mestna občina Krško je v lanskem letu pristopila k rekonstrukciji 
križišča na Cesti 4. julija s Strmo potjo v krožišče in ureditev dela 
Ceste 4. julija s pločniki in delitvijo vozišča tudi za kolesarje. Na-
ložba je bila konec julija zaključena.

Dela so obsegala izgradnjo povoznega krožišča pri videmski cerkvi, 
ureditev pločnika in dela vozišča za kolesarje po sistemu deljenja, 
na Strmi poti pa so uredili tako nov vodovod, kanalizacijo, širokopa-
sovne povezave in telefonijo, uredili pločnike, škarpe …
Cilj projekta, vrednega okoli 800.000 evrov, je obnova obstoječih 
komunalnih vodov ter varnost vseh udeležencev v prometu, pred-
vsem pa pešcev in kolesarjev.

Druga faza obnove ceste, ureditve pločnika  
in kolesarske steze skozi Stolovnik

V juniju so se začela dela druge faze obnove ceste ter ureditev pločni-
ka in kolesarske steze skozi naselje Stolovnik v krajevni skupnosti Bre-
stanica. Občinski svet Mestne občine Krško je sprejel Sklep o potrditvi 
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ureditve te ceste.
Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 3,3 milijona 
evrov, projekt pa naj bi se izvajal v letih 2022 do 2026. Druga faza 
ureditve skozi naselje naj bi bila po terminskem planu zaključena 
konec novembra 2022, kasneje sledi tretja faza z ureditvijo ceste 
do ribnikov.

Izgradnja kanalizacije na Senovem 
V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v pore-
čju spodnje Save« Mestna občina Krško na Senovem gradi fekal-
no kanalizacijo. Skupna vrednost gradbenih del znaša 1,2 milijona 
evrov, od tega bo nekaj več kot 67 % sofinanciranih iz evropske-
ga kohezijskega sklada in države. Na ustrezno odvajanje in čišče-
nje odpadnih komunalnih voda bo do leta 2023 priključenih se-
dem ulic oz. odsekov ulic. 

Gradbena dela, ki poleg izgradnje fekalne kanalizacije na nekate-
rih odsekih obsegajo tudi ureditev širokopasovnih povezav in me-
teorne kanalizacije, so zaključena na odseku Rudarske ceste in Bo-
horske ceste. Gradbišča so trenutno na severnem delu Tomšičeve 
ceste, na Cesti 3. julija in na Cesti bratov Zorko, kjer bodo zaključe-
na v drugi polovici leta 2022. Na Tomšičevi cesti in na Cesti 3. juli-
ja je v teku pridobivanje spremembe gradbenega dovoljenja zara-
di sprememb trase kanalizacije. Na Cankarjevi cesti pri Metalni so 
gradbena dela končana, predvidoma konec tega tedna sledi še as-
faltiranje ceste. V letošnjem letu se bodo začela tudi dela na odse-
ku Cankarjeve ceste na južnem delu Senovega. Projekt »Odvajanje 
in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save« v mestni občini 
Krško poleg kanalizacij na Senovem obsega že zgrajene odseke ka-
nalizacij v Krškem in v Leskovcu pri Krškem. Celotna vrednost pro-
jekta znaša 1,8 milijona evrov.

V gradnji prva faza kanalizacije na Raki

Gradnja prve faze kanalizacijskega sistema na Raki se nadaljuje. Tre-
nutno je zgrajenih 546 metrov fekalnega ter 680 metrov meteorne-
ga kanala, poteka pa podvrtavanje hriba v dolžini 60 metrov. Na rast-
linski čistilni napravi je na vrsti zasaditev ter zunanja ureditev. Dela 
prve faze, vredne okoli 885.000 evrov, naj bi se po terminskem pla-
nu zaključila jeseni, v naslednjem delu sledita 2. in 3. faza, ki bosta 
obsegali gradnjo še preostalega dela od skupno 4,8 kilometra ce-
vovodov. Predvidoma v naslednjem letu sledi gradnja 2. faze kana-
lizacije, ki obsega zahodni in severni del Rake. Gradnja 3. faze ka-
nalizacije obsega preostali del Rake in sovpada z ureditvijo trga na 
Raki, ki pa bo v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo pote-
kala sočasno z rekonstrukcijo državne ceste od Rake v smeri Cirja v 
dolžini 900 metrov.

Preprečevanje širjenja invazivnih rastlinskih 
vrst in nujni ukrepi

Rekonstrukcija odseka Ceste 4. julija  
in Strme poti zaključena
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V začetku julija je bil objavljen nov nacionalni Pravilnik o lokacij-
ski informaciji, ki med drugim določa predpisano obliko in vsebino 
obrazca oziroma vloge za pridobitev lokacijske informacije. Hkrati 
pravilnik določa dve vrsti lokacijske informacije, in sicer Lokacijsko 
informacijo z osnovnimi podatki, ki je namenjena predvsem za pro-
met z nepremičninami (nadomešča t.i. potrdilo o namenski rabi) in 
pa Lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki, ki je namenjena 
predvsem za graditev objektov. 
Vloga za obe informaciji je po novem na enem obrazcu, vlagatelj pa 
mora označiti vsebine, ki jih potrebuje. Višina upravne takse osta-
ja nespremenjena tako za osnovno lokacijsko informacijo kot tudi 
za razširjeno. Vloga je v obliki obrazca dostopna na občinski sple-
tni strani.  

Nova ureditev parkiranja v Sevnici bo stopila 
v veljavo po postavitvi parkomatov
Dobavni roki novih parkomatov so daljši od pričakovanih. Tako bo nova ureditev parkiranja v Sevnici stopila v veljavo 
po izpolnitvi vseh pogojev za plačevanje parkirnin na vseh modrih conah. Novi parkomati bodo nameščeni predvido-
ma v jesenskih mesecih. Do takrat je v veljavi obstoječa ureditev parkiranja. 

Občina Sevnica za dober stan-
dard dostopnosti parkirišč vse-
skozi razvija aktivnosti za pove-
čanje števila parkirnih mest in 
hkrati išče rešitve za poenosta-
vitev uporabe parkirnih mest na 
modrih conah. Skladno s tem je 
predlagala poenotenje parkirnih 
režimov na vseh modrih conah 
in razširitev tehničnih možnos-
ti načinov plačevanja parkirnin. 
Novo ureditev opredeljuje Od-
redba o ureditvi parkiranja pro-
ti plačilu na javnih parkiriščih v 
občini Sevnica, ki jo je na svo-
ji 31. redni seji sprejel Občinski 
svet Občine Sevnica. 
Skladno z novo odredbo je 
predvideno plačilo parkiranja 
na vseh modrih conah v mes-

tu Sevnica, in sicer za vsako za-
četno uro 0,10 EUR in za vsako 
naslednjo uro 0,70 EUR vsak dan 
(razen ob nedeljah in praznikih) 
med 6. in 16. uro. Označevanje 
časa parkiranja ne bo več mogo-
če s parkirno uro ali ročno izpol-
njeno oznako.  

PREDVIDENE LOKACIJE 
NOVIH PARKOMATOV

Občina Sevnica bo z namenom 
poenostavitve plačevanja par-
kirnin zagotovila dodatne par-
komate na naslednjih lokacijah: 
na Prešernovi ulici (za stavbo 
Merx), na Glavnem trgu in pred 
občinsko stavbo. Hkrati bo ure-
jena tudi prestavitev parkomata 

na Trgu svobode pod HTC na pri-
mernejše, bolj dostopno mesto. 

PLAČEVANJE PARKIRNIN 
TUDI Z MOBILNO 
APLIKACIJO

Poleg plačila parkirnine na par-
komatih, ki bodo na novo ume-
ščeni v neposredno bližino par-
kirišč modrih con, bo plačilo 
parkirnine mogoče tudi z mo-
bilno aplikacijo EasyPark. Občina 
Sevnica je prva izmed posavskih 
občin, ki uvaja sistem plačevanja 
parkirnin z mobilno aplikacijo. 
Plačilo parkirnine je sestavljeno 
iz cenika parkiranja Občine Sev-
nica in provizije izvajalca Easy-
Park, ki znaša minimalno 0,10 

EUR z DDV oziroma 15 odstot-
kov vrednosti parkirnine.

Z NOVO UREDITVIJO DO 
VEČJE PRETOČNOSTI 
AVTOMOBILOV

Poglavitni namen spremem-
be je zagotoviti pretočnost av-
tomobilov na modrih conah 
za zagotovitev zadostnega šte-
vila parkirnih mest na najbolj 
frekventnih parkiriščih, ki niso 
namenjena celodnevnemu par-
kiranju. Hkrati bo s spremembo 
omogočen nakup parkiranja za 
več kot eno uro na vseh modrih 
conah v mestu Sevnica, kar do 
sedaj ni bilo možno.

Povezovanje vodovodnih sistemov 
na območju Metnega Vrha
Na območju Metnega Vrha poteka polaganje cevovodov ob cesto. Zaradi geološke sestave tal na tem območju je 
umestitev zahtevna. Po zaključeni umestitvi bo urejena tudi preplastitev ceste. Gre za del projekta »Hidravlične izbolj-
šave v občini Sevnica« v sklopu katerega med drugim poteka povezovanje vodovodnih sistemov Zabukovje in Sevnica. 

V tem sklopu projekta je pred-
videna izgradnja cevovoda pro-
ti vzhodu, torej proti naseljem 
Metni Vrh in Drožanje. Vodovo-
dni sistem Zabukovje bo tako v 
naselju Drožanje povezan z vo-
dooskrbnim sistemom Sevnica, 
hkrati pa bo urejena tudi pove-
zava z dvema vodohranoma, Sv. 
Rok in Kozja gora. Na novo po-
vezavo se bodo lahko priključi-
la gospodinjstva v naseljih Pa-
dež, Zlaka, Metni Vrh, Komen in 
Šetenje.

Poglavitni namen projekta »Hi-
dravlične izboljšave v občini Sev-
nica« je povezati vodooskrbne 
sisteme levega in desnega brega 
reke Save tako, da bo mogoče ob 
povečani porabi oziroma v pri-
meru izpadov vodnih virov des-
nega brega del vode zagotoviti iz 
vodooskrbnega sistema Sevnica.
Gradi se povezovalna hrbteni-

ca med že obstoječimi vodovo-
di v enoten vodovodni sistem 
v dolžini dobrih 21 kilometrov. 
Projekt je razdeljen na osem 
sklopov oziroma odsekov. Na 
območju vodovoda Nova gora 
bo na odseku Preska– Lukovec 
zgrajena trasa v dolžini 1.500 
metrov. Na območju vodovo-
da Sevnica bo na odseku Log–
Orle zgrajena trasa v dolžini 
2.500 metrov, urejeno bo tudi 
novo prečrpališče Log. Urejena 
bo povezava med vodovodom 

Šentjanž in vodovodom Krmelj, 
urejen bo tudi nov vodohran 
Šentjanž s prostornino okoli 
120 kubičnih metrov. Na odse-
ku Metni Vrh–Drožanje bo ure-
jena povezava med vodovodom 
Zabukovje in vodooskrbnim sis-
temom Sevnica, s povezoval-
no traso v skupni dolžini 6.000 
metrov. V dolžini 6.500 metrov 
bo urejena povezava vodovo-
dov Sevnica–Breg–Loka. Urejen 
bo tudi vodovod Handija s traso 
dolžine okoli 3.000 metrov.

Z investicijami na posameznih 
odsekih vodovodnih sistemov 
je torej cilj doseči zanesljivo os-
krbo s kakovostno pitno vodo in 
zaščito vodnih virov pred vplivi 
onesnaževanja na način, ki bo 
stroškovno, okoljsko in tehnič-
no učinkovit.

Aktualne informacije o poteku 
projekta so objavljene tudi na 
spletni strani 
www.povezujemo-vodovode.si. 

Sanacija ceste skozi Krsinji Vrh
V sklopu rednega vzdrževanja občinskih cest na Krsinjem Vrhu Ko-
munala d. o. o. Sevnica izvaja večja vzdrževalna dela. 

Dela potekajo na več odsekih ceste skozi Krsinji Vrh v skupni površi-
ni 3.200 m2. Z globinskimi sanacijami cestišča z zamenjavo spodnje-
ga ustroja v globini 50 centimetrov bo ustrezno sanirano cestišče, ki 
je bilo poškodovano zaradi dotrajanosti in neurejenega odvodnja-
vanja. S sanacijo bo odvodnjavanje ustrezno urejeno, cestišče pa 
bo na novo asfaltirano. 

Nov prehod za pešce v naselju Dolnje Brezovo
Na pobudo Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo je Občina Sevnica 
pridobila projektno dokumentacijo in izvedla naročilo za izved-
bo prehoda za pešce čez regionalno cesto. Prehod za pešce ima 
pomembno vlogo, saj povezuje parkirišče in otroško igrišče z na-
seljem.

Celotna investicija je vključevala razširitev prepusta na Kolarjevem 
grabnu, razširitev obstoječega pločnika in izgradnjo pločnika na na-
sprotni strani ceste, prilagoditev javne razsvetljave za dodatno osve-
tlitev prehoda za pešce, namestitev obvestilnih tabel, ki opozarja-
jo na prehod, namestitev varnostne ograje in asfaltiranje uvoza na 
parkirišče pri otroškem igrišču.
Ureditev prehoda za pešce je pomemben prispevek k večji varnos-
ti vseh udeležencev v prometu, predvsem pa peščev, ki sedaj lahko 
varno prečakajo to precej prometno regionalno cesto. 

Na Žigrskem Vrhu je v izvajanju sanacija večjega posedka cestišča. 
Dela, ki se izvajajo na dolžini dobrih 60 metrov, obsegajo med dru-
gim zajem in ureditev odtoka zalednih voda, ki so povzročile pose-
danje terena. 
Drenaža je bila izvedena na globini dveh metrov, nato je bila na ce-
lotnem odseku zamenjana tamponska podlaga v globini 1,5 metra. 
K dokončni ureditvi odseka štejeta še ureditev meteorne kanaliza-
cije in asfaltiranje.

Sanacija posedka na cesti skozi Žigrski Vrh

V nesreči in stiski ljudi povezujeta solidarnost in medsebojna pomoč. 
Številni gasilci iz celotne države so se tako nesebično podali v boj z 
obsežnim požarom na Krasu. Na pomoč so se odpravile tudi gasilske 
ekipe prostovoljnih gasilskih društev iz sevniške občine. 
V intervencijah je sodelovalo več kot 100 gasilcev iz 14 gasilskih dru-
štev, in sicer iz prostovoljnih gasilskih društev Sevnica, Boštanj, Trž-
išče, Krmelj, Šentjanž, Veliki Cirnik, Zabukovje, Blanca, Poklek, Loka 
pri Zidanem Mostu, Breg, Trnovec, Primož in Studenec. 
Občina Sevnica je ponosna na bogato gasilsko tradicijo, ki jo doma-
ča društva negujejo že več kot 100 let. Povezovanje posameznikov, 
ki so nesebično pripravljeni pomagati vsem, ki jih doleti nesreča, je 
najlepša oblika medsebojnega sodelovanja. 

Ponosni na gasilce Pridobitev lokacijske informacije
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
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Projekt DIGIVODA spodbuja k raz
mišljanju o zmanjšanju porabe uste
kleničene vode, ki jo lahko nadome
stimo z uporabo sveže vode. Voda, ki 
priteče iz pipe, je sveža in bogata s 
kisikom, zato se bo v posavskih kra
jih nadaljevalo s postavljanjem pit
nikov, ki omogočajo dostop do te 
neprecenljive dobrine tudi izven na
ših domov. V pitnike priteka voda iz 
javnega vodovodnega sistema, zato 
je uživanje te vode ravno tako varno, 
kot je uživanje vode iz pipe doma, 
kajti vsi pitniki so postavljeni v bližini vodovod
nega sistema, tako da se voda ne zadržuje pre
dolgo v ceveh in se v običajnih razmerah ne se
greva. Pitniki omogočajo uživanje vode brez 
embalaže, ki odvržena po uporabi onesnažu
je okolje. 

Pitniki so odlično nadomestilo plastenkam 
z vodo, saj so postavljeni v bližini območij za 
preživljanje prostega časa – v središčih nase
lij, ob sprehajalnih ali kolesarskih poteh, ob av
tobusnih postajališčih in igriščih. Pitniki nudi
jo možnost osvežitve s tekočo in zdravo pitno 

vodo med opravljanjem obveznosti 
v mestu, med športnimi aktivnostmi, 
med sprostitvijo v naravi in igro na 
igriščih. Ob pitnikih je marsikje urejen 
še prostor, kjer je mogoče posedeti 
in poklepetati. Ob sprehajalni poti 
ob Savi v bližini Kinološkega društva 
Posavje v Sevnici pitnik omogoča v 
vročih poletnih dneh osvežitev s sve
žo pitno vodo tudi štirinožnim prija
teljem. Pitniki obratujejo od pomladi 
do jeseni, pred začetkom delovanja 
so pregledani in očiščeni.

Komunala d.o.o. Sevnica kot vodilni partner v 
projektu DIGIVODA želi v sodelovanju s peti
mi projektnimi partnerji (Kostak d.d. Krško, Ko
munala d.o.o. Brežice, Občina Sevnica, Društvo 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, 
Rokometni klub Sevnica) na javnih mestih v Po
savju okrepiti dostop do kakovostne pitne vode, 
zmanjšati obremenjenost okolja z odpadno pla
stično embalažo, obremenjenost zbirnih cen
trov za odpadke, predvsem pa zniževati ogro
ženost podzemnih voda z odpadki. Kakovostna 
pitna voda je vir življenja in tudi izvir zdravja. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

S pitniki do zmanjšanja rabe 
plastenk z vodo

Ali se zavedamo pomena čiste pitne vode, ki vsakodnevno priteče iz pipe v našem domu – brez vonja, okusa in pra-
viloma brez škodljivih mikroorganizmov? Med dopustom številni odpotujejo na območja, kjer je treba pitno vodo 
kupovati v plastenkah, zato cenimo to naravno dobrino in skrbimo za to, da ostane čista in pitna.

Prostor za počitek s pitnikom

Pitnik, namenjen štirinožnim 
prijateljem

TRŽIŠČE – Leto dni je minilo, odkar so članice Aktiva kmeč-
kih žena Tržišče prevzele v uporabo nove prostore s sodob-
no kuhinjo v starejši stavbi v središču kraja, kjer ima svoje 
prostore tudi krajevna skupnost in Lovska družina Tržišče. 

Na dan prve obletnice pridobitve obnovljenih prostorov z novo 
kuhinjo, 19. junija, so članice AKŽ Tržišče pripravile Dan odpr
tih vrat. »Zgodaj zjutraj smo se v kuhinji zbrale Fani Borštnar, 
Vika Erpič, Kristina Repovž, Marjana Jereb, Anica Šega, Bi-
serka Povšič in Mimi Radić. Razdelile smo si delo in začele ku
hati jedi iz krompirja, ki smo ga spomladi posadile na njivi, na 
kateri že tretje leto poteka naš samooskrbni projekt ’Krompir 
naš vsakdanji’. Na njivi poleg krompirja sadimo še čebulo in če
sen. Do devetih, ko smo odprle vrata za obiskovalce, je bilo vse 
pripravljeno. Za ogled in degustacijo smo pripravile 14 različnih  
krompirjevih jedi. Starejši obiskovalci so pokušali bolj stare ali 
že malo pozabljene jedi: krompir v oblicah s kumino, krompir
jeve žgance, grenadirmarš, krompirjev kruh, pito s krompirjem, 
krompirjevo juho z ajdovo kašo in drugo. Otroci in mladi so bolj 
uživali v ’sodobnejših’ jedeh, kot so krompirjeve picete, pogača 
ali pečen krompir, a najbolj so jim teknile sladice iz krompirja: 
krompirjevi mafini in  krompirjeva rulada. Pripravile smo tudi 
marmelado iz krompirja. Seveda ni manjkal niti pražen krompir 
z grajsko klobaso in zalit z najbolje ocenjenim cvičkom Uroša 
Flajsa, člana Društva vinogradnikov Malkovec. Pražen krompir 
je bil pripravljen po lastnem receptu aktiva, s katerim vsako so
delujemo tudi na svetovnem festivalu praženega krompirja,« je 
opisala Dan odprtih vrat predsednica AKŽ Tržišče Fani Borštnar. 
»Obisk je bil zelo dober. V naslednjem letu, na isti dan, bomo na 
degustaciji predstavile jedi  z drugo vrtnino, ki raste na naši nji
vi. Želimo si, da bi dogodek, na katerem so sodelovale še Alen-
ka Knez, Olga Majcen, Julka Jamšek in Milena Hočevar, pos
tal tradicionalen,« je zaključila sogovornica. 
 S.�Radi,�foto:�S.�Markovič

Iz kuhinje je prijetno dišalo

Obiskovalke�in�obiskovalci�so�okušali�skrbno�pripravljene�jedi.

Kot nam je povedala direkto
rica ZPTM Brežice Katja Čan-
žar, je Mestna promenada 
presegla vsa pričakovanja. »Z 
udeležbo smo zelo zadovoljni, 
nismo pričakovali toliko in
teresa, dobre volje in pohval. 
Predvsem otroški del nas je 
najbolj presenetil, saj sta tudi 
obe sredi prizorišče naredili 
skoraj neprehodno. Kot je bilo 
opaziti, so povratni kozarci 
omogočili dogodek skoraj brez 

smeti, saj je vsak večer na tleh 
ostalo le nekaj kokic. Tudi ljud
je so jih sprejeli, potožili so le 
okoli oteženega 'rundanja'. Da 
je bilo vse skupaj tako uspeš
no, velika zahvala ekipi ZPTM 
in profesionalnemu gostin
cu, pa seveda Občini Brežice, 
ki je dogodke financirala, vse 

Mestna promenada presegla pričakovanja
BREŽICE – 30. julija se je s koncertom Gašperja Riflja in glasbene gostje Nuše Derenda zaključila Mestna promenada Brežice, v okviru katere se je v dobrih dveh 
tednih v brežiškem mestnem jedru zvrstilo več kot 25 različnih dogodkov s področja glasbe, otroških animacij, stand upa, športa in še kaj.

skupaj nekje dobrih 50.000 
evrov,« je poudarila in doda
la, da se je med 15. in 30. ju
lijem po njihovih ocenah pro
menade udeležilo od 10 do 12 
tisoč obiskovalcev. Odpovedati 
so morali samo en dan dogaja
nja, in sicer prejšnji torek, ko bi 
morala biti salsa večer in kon
cert zasedbe Café Mezclado. 

Najbolj atraktiven in športno 
obarvan dan na promenadi je 

bil 24. julij, ko je za navdušenje 
množice poskrbela akrobatska 
skupina Dunking Devils, ki je 
sredi mesta med zabijanjem 
na koš izvajala neverjetne ak
robatske vragolije. Četverica 
akrobatov je poskrbela za ve
lik šov, pri nekaterih zabijanjih 
so si pomagali tudi z nekateri

mi izbranci iz občinstva. Vrhu
nec je sledil na koncu, ko je 
član skupine Tadej Ambrožič 
zabil čez skupino otrok in tako 
postavil piko na i posebnemu 
dogodku v Brežicah, evrop
skem mestu športa 2022. V 
povezavi s tem nazivom je po
tekala tudi predstavitev šport-
nih klubov iz brežiške občine. 
Prvi večer promenade je za
znamovala skupina Tabu, ki 
je občinstvo s svojimi najbolj 
znanimi »komadi« spravila na 
noge, v nadaljevanju dogajanja 
na glavni brežiški ulici so na
stopili še The Swingers iz Zag
reba z Las Vegas showom, Žan 
Bračun z bandom, Klapa Sebe
nico in Branimir Bubica z dal
matinskim večerom, Adi Smo-

lar, skupina Booom!, v kateri 
poje tudi Matevž Derenda, 
zasedba Parni Valjak Tribute, 
hrvaški komik Željko Pervan 
s stand up predstavo, in tam
buraška zasedba Gospodari 
tambura iz Hrvaške. Obe sre
di sta bili rezervirani za otro
ške predstave, in sicer je ulica, 
polna otrok in njihovih star
šev, rajala z Alenko Kolman in 
Pujso Pepo, bratoma Malek in 
Štorastim klovnom, Tinkaro 
Fortuna s Fortuna planetom 
iger ter žonglersko predstavo 
Čupakabre. Gvidove mestne 
ustvarjalnice so poskrbele za 
animacije otrok.

Ker je promenada tudi pros
tor za predstavitev lokalne 

ponudbe, so bile obiskoval
cem vsak dan na voljo stojnice 
s pestro ponudbo tako unikat-
nih kot tudi drugih domačih 
izdelkov (Sonja Klemenčič, 
5ra Zipp zipp, Alpaka ranč Pe
pito & prijatelji, Gnetko doma
či plastelin, Naravno in dišeče 

iz Radeža, Ogi leseni izdelki, Iz 
Mlakarjeve delavnice, Mest-
na hiša Brežice, Ustvarjalka 
Tinka, Lončarstvo in kerami

ka Alojz Kržan), v mestu pa 
so lahko vsak večer tudi kaj 
pojedli (Melitini okusi, Krofa
na, Hiša palačink, zmagovalec 
Masterchefa Luka Novak ter 
drugo- in tretjeuvrščeni Evita 
Antončič in Maša Cimerman-
čič, Fred’s food truck, Kapljica 

Šentburger) in popili (GMT 
Events, Brincelj Gin van).

 Rok Retelj
Pevko� skupine�Tabu�Evo�Baus� je� prvi� večer� promenade� s�
prepevanjem�navdušila�deklica�iz�občinstva.

Član�skupine�Dunking�Devils�Tadej�Ambrožič�je�za�piko�na�i�
zabil�čez�skupino�otrok.

Zaključni�večer�so�zaznamovali�Novomeščan�Gašper�Rifelj�ter�
Posavki Nuša Derenda in back vokalistka Anja Kramar.

www.PosavskiObzornik.si
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»Ljudem pomagam v najtežjih trenutkih njihovega življenja«
V naši družbi je smrt še vedno obremenjena s tabuji, strahom in predsodki, za našega tokratnega sogovornika pa je ta del vsakdanjika. Joško Gorenc namreč 
svoje delo opravlja v pokopališki in pogrebni dejavnosti v družbi Kostak, d. d., in na svoj poklic gleda kot na poslanstvo.

Joško Gorenc je tisti člen v družbi Kostak, 
s katerim svojci v primeru smrti bližnjega 
najprej stopijo v stik. »Klice sprejemamo 24 
ur dnevno in jaz sem tisti prvi stik, ki poda 
vse potrebne napotke za ureditev formal-
nosti. O samem poteku pogreba se svoj-
ci nato dogovorijo z referentko oz. vodjo 
službe, zatem mi poskrbimo za pripravo 
groba, torej za izkop jame na dogovorje-
nem mestu, in izvedbo pogrebne slovesno-
sti.« Poleg našega sogovornika sta v Kos-
takovi pokopališki in pogrebni dejavnosti 
zaposlena še dva sodelavca, na pomoč pa 
jim priskočijo še pogodbeni sodelavci. Teh 

je šest. »Oni pomagajo pri nošenju krste 
ali žare. Na pogrebni slovesnosti pa mora 
biti prisoten vsaj eden od nas 'rednih', ki s 
strani referentke oz. vodje službe dobimo 
vse informacije o podrobnostih pogreba.« 
Joško je sicer operativni vodja in tudi vod-
ja pogrebnih svečanosti. »Če sem prisoten 
na pogrebu, potem nastopim in kot nosač 
in kot vodja izvajanja pogrebnih storitev. 
Usklajujem se z govorniki, s pevci, troben-
tači in z duhovnikom. Dam torej znak, ven-
dar čim bolj neopazno,« opisuje svoje delo. 
S počasnimi kretnjami se med seboj spora-
zumevajo tudi pogrebniki. »Na pogrebu vsi 
sodelavci približno vemo, kaj bo … Po toliko 
letih vsak od nas že ve, kaj mora narediti. 
Smo dobro uigrani.«

Na tem delovnem mestu je že 25 let in je 
smrti in pogrebov vajen, vendar ga kakšen 
primer še zmeraj pretrese. »Sploh, če umre 
mlad človek. Precej je tudi smrti novoro-
jenčkov in tisto je res hudo.« Kljub temu se 
trudi, da službe ne nosi domov. Dela se je 
priučil, dejansko pa pri nas niti ni šole, ki bi 
izobraževala za ta poklic.

Pogreb je edinstven, neponovljiv dogodek, 
zato so napake nedopustne. »V prvi vrsti 
gre za upoštevanje pietete, potrebna sta 
dostojanstven odnos in primerna ureje-
nost. Za opravljanje tega poklica ni prime-
ren vsak – ne smeš pretirano izstopati, biti 

napadalen ali vsiljiv.« Po pokopu poskrbijo 
še za enkratno ureditev groba, za nadaljnje 
ureditve nato skrbijo svojci. »Smo pa ved-
no na razpolago. Vselej povem, če rabite 
kakšno pomoč, jo dobite. Velikokrat kakšno 
stvar naredim tudi zaradi dobre volje, tudi 
kakšno gospo sem že zapeljal domov s 
pogrebne slovesnosti, če ni imela prevoza.«
Velika večina, okoli 90 odstotkov pogre-
bov je žarnih, dodaja, za klasične pogrebe v 
krstah pa se odloča vse manj svojcev. »Tako 
lažje preneseš sam pokop. Pri klasičnem 
pokopu pa v primeru odprte krste pokoj-
nika primerno uredimo, če pa gre za zaprto 
krsto, priložimo pokojnikovo fotografijo, da 
ga bližnji ohranijo v spominu takšnega, kot 
je bil.«

»Vse mora biti brezhibno«
Joško Gorenc smrt sprejema kot nekaj go-
tovega in življenjskega, a dodaja, da je v na-
šem kulturnem okolju še vedno tabu tema. 
»Te teme se ljudje nekako izogibajo. Tudi 
posloviti se želijo na hitro, ne pa biti v vežici 
uro, dve ali tri. Menim, da to ni pravi odnos 
do naših pokojnikov.«

Poleg pogrebne se Joško ukvarja še s po-
kopališko dejavnostjo, ki zajema urejeva-
nje pokopališč, vzdrževanje zapuščenih 
grobov, vzdrževanje okolice pokopališča 
in čiščenje vežic. »Košnja, obrezovanje dre-

ves, striženje žive meje in urejevanje za-
puščenih grobov – to je letno vzdrževanje. 
Zimsko vzdrževanje pa je čiščenje snega in 
jesensko pometanje listja po določenih po-
kopališčih. V pokopališko dejavnost spada 
še čiščenje vežic.« Joško in njegova dva so-
delavca skrbijo za devet pokopališč v obči-
nah Krško in Kostanjevica na Krki, za ostala 
štiri, skupno jih je namreč trinajst, skrbijo 
podizvajalci. »Dela je veliko in seveda nas 
je premalo, da bi imeli vse pod nadzorom. 
Pogosto se zgodi, da ’zmanjka’ kakšna za-
livalka z vodo ali pa jih ljudje ne vrnejo tja, 
od koder so jih vzeli. Letos smo jih že drugič 
namestili po pokopališčih.«

Joško s seboj nosi veliko zgodb o koncih, a 
morda ga prav vsakodnevna izpostavlje-
nost smrti toliko bolj obrača v življenje. Rad 
poje in je vrsto let aktiven v pevskem zboru. 
»To je moj hobi. V preteklosti sem celo pel 
v različnih zborih. Pojem ljubiteljsko in vča-
sih s svojo skupino celo pojem na pogrebih. 
Tako da sem v dvojni vlogi – in pogrebnik 
in pevec.«

Joško Gorenc

Skrbimo za zeleno Krško

naročnik: www.kostak.si

PEKEL – V organizaciji sevniškega zavoda MUK Qra in Turi-
stičnega društva Šentjanž se je med 5. in 10. julijem na ob-
novljeni Felicijanovi domačiji odvijala že 12. likovna kolo-
nija pod imenom ArtEko Šentjanž.

Pod umetniškim vodstvom sevniške slikarke Jerce Šantej so se 
družili in ustvarjali Andrea Bambic iz Nemčije, Suzana Stoja-
dinović iz Srbije, Maja Pogačnik iz Štanjela, Lojze Kalinšek z 
Brnika, Boštjan Gunčar iz Kranja, Nevenka Flajs iz Brezja pri 
Krmelju, Tone Zgonec iz Boštanja, Nena Bedek, Matic Svažič in 
Ana Jazbec iz Sevnice. Tema letošnjega art simpozija je bila ’Čis
ta misel’. Ob šumenju dveh potokov so na gozdni jasi pod čopiči 
in s fotoaparati svoje čiste misli ustvarjalke in ustvarjalci preli
vali na slikarska platna in fotografijo. Maja Pogačnik, ki ustvarja 
izključno z naravnimi materiali in pigmenti, je svoj trajen pečat 
v naših krajih pustila s poslikavo drevesa, ki krasi prostor nad 
izvirom stoletne vode. Že tradicionalno se je dogajanje zaključi
lo z otvoritvijo delovne razstave. Nastala slikarska dela si bo mo
goče ogledati še zadnjo nedeljo v septembru na Repovževi štali 
v okviru Šentjanške tržnice.
Umetniški vsakdan so v Peklu gostom popestrili Rok Petančič 
s predstavitvijo posavskih vin in degustacijo, Zoran in Jani Ko-
šir in Andrej Fon z glasbenim večerom ter Vladimir Janc z jut
ranjo gong kopeljo in ubranim petjem. Organizatorji so ponosni, 
da jim je dogodek brez prekinitve zaradi epidemije uspelo izpe
ljati že dvanajstič zapored. Udeleženke in udeleženci se radi vra
čajo in vedno znova povedo, da je ArtEko ena od najboljših kolo
nij, ki so jih kdaj obiskali.  P. Majcen

KRŠKO – V Šumici pod Mladinskim centrom Krško je 14. ju-
lija potekal literarni večer z mladima ljubiteljskima literar-
nima ustvarjalkama Zalo Rostohar in Petro Jurečič, ki so 
ga poimenovali »Pesniška beseda«. Dogodek, na katerem 
sta mladi literatinji predstavili svoja literarna dela oziroma 
prebrali odlomke iz njih, je organiziral MC Krško.

Mlada ustvarjalna 
20-letna prozaist
ka Zala Rostohar 
prihaja iz Bre
žic. Je študentka 
biotehnologije v 
Ljubljani. Pred 
dvema letoma 
je ustvarila svoj 
blog pod imenom 
Zalino pero; pisa
ti je začela pred 
približno deseti
mi leti. V okviru 
literarnega veče
ra je interpretira
la odlomke iz svo
jih kratkih zgodb z ljubezensko tematiko. Mladim ustvarjalcem, 
ki se morda ne upajo izpostaviti s svojimi deli zaradi strahu pred 
kritiko, je Zala položila na srce, da naj se vseeno izpostavijo: »Iz
postaviti se ni nič 'groznega', ljudje bodo vedno komentirali tvo
je delo. Sicer pa je smisel literarnega ustvarjanja v tem, da spro
ža različna mnenja.«
Kot druga je svojo poezijo predstavila Petra Jurečič, nadarjeno 
20-letno dekle, ki prihaja iz vasi Veliko Mraševo v bližini Krškega. 
Ustvarjalna je že od malih nog, zanimata jo tudi petje in risanje. 
V celoti se je našla v poeziji, ki jo piše kar v slovenskem, angle
škem in nemškem jeziku. Študira na Fakulteti za turizem v Bre
žicah. Mlada pesnica je pogumno razložila: »Pri pisanju poezije 
me privlači dejstvo, da je poezija kot neke vrste 'ventil za čustva', 
ravno tako pa menim, da ni sramota, če pišeš, saj je pisanje zdra
vilo za določene stvari in ublaži bolečino, ki jo čutiš v sebi.«
Za glasbene točke v okviru literarnega večera je poskrbela 
izvrstna Nika Škoda, ki je poleg igranja na klaviature tudi zape
la nekaj prečudovitih melodij. Literarni večer je povezovala or
ganizatorica večera Anja Krušnik Cirnski, ki se je zahvalila tudi 
vsem prostovoljcem MC Krško za pomoč pri organizaciji večera. 
 A. Kališnik

Čista misel na slikarskih platnih

Likovna�kolonija�ArtEko�se�je�zaključila�z�delovno�razstavo�
na prostem.

Mladi literatinji Zala in Petra

Mladi literarni ustvarjalki Zala Rosto-
har(levo)�in�Petra�Jurečič

KRŠKO – V mestnem parku je 18. julija potekal 3. Poletni 
večer v parku z naslovom »Luksuz pod zvezdami«. Šlo je za 
projekcijo kratkih filmov o življenju v Krškem, ki so nastali 
v preteklem obdobju pod okriljem Društva zaveznikov meh-
kega pristanka oz. Luksuz produkcije. 

Na začetku večera je zbrane pozdravila bibliotekarka Valvasor
jeve knjižnice Krško Polona Brenčič in najprej povabila na vo
den ogled novega prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, nato je 
sledil ogled kratkih filmov, ki jih je v angleškem jeziku napove
dala udeleženka mednarodne delavnice dokumentarnega filma 
Diana Shikhalieva. V okviru projekcije so bili predvajani nas
lednji filmi: Lov na mlade, Draga Jožica, Domoljub, Apple migra
tion, Number 3, Nice to meat you, Twin K, Rewilding in Labod, 
ki jih je publika nagradila z bučnim aplavzom.
Kot je za naš medij povedal koordinator projekta Luksuz produk
cije Tom Gomizelj, gre pri tem večeru za prvi dogodek v okvi
ru mednarodne delavnice dokumentarnega filma, ki v Krškem 
poteka že 22. leto. Dejal je tudi, da mladi udeleženci prihajajo iz 
različnih držav, predvsem pa iz Hrvaške, Irske, Srbije in Sloveni
je. »V okviru projekcije so predstavljeni filmi iz preteklih delav
nic; na ta način udeleženci delavnice vidijo, kako filmi nastaja
jo, kaj se v tem časovnem okviru da narediti, hkrati se seznanijo 
z okoljem, v katerega so prišli. Menim, da ima Krško srečo, da v 
njem nastajajo takšni filmi, saj ima le redko katero mesto toliko 
takšnih izdelkov. Filme posnamejo mladi iz drugih držav in nam 
s tem na nek način pokažejo ogledalo; vedno nas presenetijo s 
temami, ki se jih lotijo,« je še razložil Gomizelj.
Dogodek so pri Luksuz produkciji izvedli v organizaciji Valvasor
jeve knjižnice Krško ter JSKD OI Krško in ob podpori Mestne ob
čine Krško. Maja Šoba, foto: A. Kališnik

Filmski Luksuz pod zvezdami

Skupinska�slika�udeležencev�filmskega�večera
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kam v posavju
Četrtek, 4. 8.

• ob 19.00 v parku pri Valva
sorjevi knjižnici Krško: joga 
v parku po sistemu Joga v 
vsakdanjem življenju

• ob 20.30 v Posavskem mu
zeju Brežice: družabno-ple
sni večer z Robertom Peta
nom in Grajskim kvintetom

Petek, 5. 8.

• od 8.30 do 12.00 v prosto
rih VGC Krško (CKŽ 44, Kr
ško): kuharska delavnica 
Sadje in zelenjava v nama
zih, prigrizkih in »zmešanč
kih« (obvezne prijave)

• ob 18.00 v Polju pri Bistrici 
ob Sotli: Defencing – festival, 
ki ne verjame v meje 

• ob 20.00 v Posavskem mu
zeju Brežice: slovesni za
ključek 32. simpozija ICTM 
študijske skupine za etno
koreologijo – Folklorna sku
pina KUD Oton Župančič Ar
tiče

Sobota, 6. 8.

• ob 10.00 na igrišču pred 
gasilskim domom Smed
nik: Dnevi za mlade, gasilec 
z dušo in srcem – igre brez 
meja

• ob 14.00 na travnatem igri
šču Jelenik: nogometna tek
ma med Račani, ločkarji, 
hribci, Ardrjani

• ob 21.00 na župnijskem 
dvorišču v Kapelah: Kino 
pod zvezdami – Tak ti je tu 
blu na kmetih

• ob 21.30 na Bazenu Bresta
nica: koncert Zorana Predi
na

Nedelja, 7. 8.

• ob 10.00 pri lovskem domu 
v Kržišču: LD Raka vabi na 
druženje s krajani

Petek, 12. 8.

• ob 8.00 z igrišča na Raki: 
pohod po priljubljenih ra
ških gričih s kulturnim pro
gramom pri domačiji Humek

• od 8.30 do 12.00 v prosto
rih VGC Krško (CKŽ 44, Kr
ško): ustvarjalna delavnica 
Odtiski iz narave (obvezne 
prijave)

• od 9.00 do 12.00 pri Čebe
larstvu Žnidaršič na Vinjem 
vrhu (Raka): dan odprtih 
vrat Čebelarskega društva 
Martin Humek Raka

• ob 17.00 na igrišču na Raki: 
17. cvičkov večer na Raki – 
strokovna razprava: Tehno
loška posodobitev pridela
ve grozdja in vina za cviček 
PTP, ob 20.00: zabava pod 
velikim šotorom z ansam
blom Firbci

Sobota, 13. 8.

• od 18.00 do 21.00 v MC Kr
ško: španski večer

• ob 20.00 na igrišču na Raki: 
tradicionalna Lovrenška ve
selica z ansamblom Vzrock

• ob 20.30 na župnijskem 
dvorišču v Kapelah: Kino 
pod zvezdami – Od pera do 
vajkoža

• ob 21.00 na dvorišču Posa
vskega muzeja Brežice: kon
cert Jana Plestenjaka

Nedelja, 14. 8.

• ob 10.00 v župnijski cerkvi 
sv. Lovrenca na Raki: slove
sna sveta maša; po maši dru
ženje krajanov pod šotorom 
z glasbo, srečanje starodob
nikov in motoristov

• od 10.00 dalje pod pokri
tim šotorom na Velikem 
Trnu: balinarski turnir v pa
rih za pokal Društva za oh
ranitev podeželja Veliki Trn

• ob 19.00 na gradu Raka: 

Slovenska vicoteka – kome
dija oz. »stand up iz štale«

Ponedeljek, 15. 8.

• od 10.00 dalje v Dolenji 
vasi: krajevni praznik – ob 
10.00: svečana maša in po 
maši položitev venca pred 
spomenikom žrtvam II. sve
tovne vojne, ob 14.00 pred 
večnamenskim domom: 
športne igre, od 15.00 do 
17.00 v večnamenskem 
domu: ogled razstave ročnih 
del, ob 17.00: kulturni prog
ram in nadaljevanje družen
ja ob prigrizku in pijači

• od 16.00 dalje v Koprivnici: 
krajevni praznik – ob 16.00: 
kmečke igre, ob 18.00: po
delitev priznanj KS Kopriv
nica, ob 19.00: veselica s 
srečelovom

• ob 20.00 na grajskem dvo
rišču Posavskega muzeja 
Brežice: Gala poletni koncert 
– opera Carmen z maestrom  
Georgeem Pehlivanianom

Torek, 16. 8.

• ob 14.00 v Šumici pri MC 
Krško: pravljične dogodiv-
ščine in izdelava pravljič
nih likov

• ob 19.00 v parku gradu Sev
nica: joga v parku po siste
mu Joga v vsakdanjem živ
ljenju

• ob 21.00 v Posavskem mu
zeju Brežice: Kino na graj
skem dvorišču – Preko meje

Sreda, 17. 8.

• ob 19.00 v Posavskem mu
zeju Brežice: Seviqc Breži
ce 2022 – klepet z violinis
tom Jorgejem Jiménezom, 
ob 20.00: koncert Jorgeja 
Jiméneza »V Bachov razmi
slek: Goldbergove variacije 
v violinski preobleki«

• ob 18.00 na grajskem dvori
šču Posavskega muzeja Bre
žice: Prva nedelja v muzeju 
– družinska grafična delav
nica z Aljo Fir iz Galerije Bo
židar Jakac

Ponedeljek, 8. 8.

• ob 17.00 v Šumici pri MC 
Krško: lutkovna predstava 
»Bonton za male lumpe«

• ob 20.30 v Mestnem parku 
Krško: projekcija dokumen
tarnega filma »Zgodba Save« 

Torek, 9. 8.

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
sv. Lovrenca na Raki: slo
vesne prve večernice v čast 
sv. Lovrencu

• ob 19.00 v parku gradu Sev
nica: joga v parku po siste
mu Joga v vsakdanjem živ
ljenju

• ob 21.00 v Posavskem mu
zeju Brežice: Kino na graj
skem dvorišču – Aline, moč 
ljubezni

Sreda, 10. 8.

• ob 17.00 v župnijski cerkvi 
sv. Lovrenca na Raki: god 
sv. Lovrenca – zaključek 
celodnevnega čaščenja in 
sklep na sveta maša, ki jo 
bo vodil novomašnik g. Ja
nez Meglen, kaplan v župni
ji Novo mesto – Šmihel

Četrtek, 11. 8.

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

• ob 19.00 v parku pri Valva
sorjevi knjižnici Krško: joga 
v parku po sistemu Joga v 
vsakdanjem življenju

• ob 20.00 v atriju Mencin
gerjeve hiše Krško: koncert 
Klare in Lovra

Prva nedelja v muzeju:
DRUŽINSKA GRAFIČNA DELAVNICA 
z Aljo Fir (Galerija Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki)
7. avgust, 18.00

KINO NA GRAJSKEM DVORIŠČU
9. in 16. avgust, 21.00

GALA POLETNI KONCERT: CARMEN, 
Opera Music Academy George 
Pehlivanian
15. avgust, 20.00
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BUKOVJE NA BIZELJSKEM – Na prvo julijsko nedeljo je pri 
družini Babič v Bukovju na Bizeljskem potekal četrti literar-
no-glasbeni večer pod brajdo, ki so ga tokrat posvetili žal že 
pokojnemu rojaku, pisatelju in pesniku Jožetu Križančiču. 
Glasbeno je dogodek popestril Moški pevski zbor Bizeljsko.

Po uvodnem pozdravu gostiteljice Lee Babič je besedo prevzela 
moderatorka Doroteja Lipej, ki se je v nadaljevanju pogovarjala 
s pisateljevo hčerko Darjo Rokavec. Križančiča je opisala kot člo
veka z velikim srcem in poetsko dušo. Stric Pepič, kot so ga klicali 
njegovi bližnji pa tudi domačini, je bil rojen leta 1926 v Vitni vasi, 
od leta 1949 pa je živel na Ptuju. Od njegove smrti je skoraj tri leta, 
zato se je sogovornicama v grlu večkrat zataknil cmok. Navzoče, 
ki so z velikim zanimanjem prisluhnili pogovoru, sta popeljali po 
njegovi življenjski poti, ob delih, ki jih je zapustil. Predstavili sta 
njegove knjige z naslovi Zlati srci (izšla sta dva izvoda v letih 1990 
in 2011; dotika se staršev, rojstva in otroštva; prva izdaja ni tiska
na, ampak je fotokopirana), Peščica zemlje (1994; opisuje izgnan
stvo in vrnitev domov), Nad breznom (1997; posvečena Halozam 
in tamkajšnjim prebivalcem), V družbi vinske trte (2003; poučna 
in duhovita knjiga, namenjena izključno vinogradništvu in vinski 
trti) in Dolina spomina (2007; po njej so na OŠ Bizeljsko uprizo
rili muzikal, glasbeni pedagog Vilko Urek je namreč z zaposle
nimi in učenci priredil pričujoče Križančičevo delo) ter pesniške 
zbirke Življenje je čas sonca in čas teme (2009), Tema zdani se v 
sončne dni (2011) in V vetru življenja (2013). V vsako knjigo je 
vpel še neko misel ali verz.
Kot smo med drugim še slišali, je bil Križančič neizmerno zalju
bljen v svojo Vitno vas, rad je zahajal na Bizeljsko in imel rad vin
sko trto. Med prebivanjem na Ptuju se je boril in si prizadeval za 
izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev prebivalstva ter uredi
tev socialnega in pokojninskega zavarovanja nekdanjih viničarjev. 
Med drugim je bil tudi član Slovenskega reda vitezov vina. Njegov 
zaščitni znak je bil klobuk. »Prepričana sem, da toliko spoštova
nja, naklonjenosti, poklonov, srčnosti, dobrodošlic in cenjenosti 
njegovega dela ni izkazal nihče drug, kot ste mu vi tukaj,« je pove
dala Darja Rokavec in dodala, da ko njen oče ni mogel več na Bi
zeljsko, so ljudje iz teh koncev, predvsem njegovi »Vitvani«, prišli 
k njemu, s čimer so mu pokazali, da ga imajo zares radi. Za glas
beni del večera pod Babičevo brajdo je poskrbel MoPZ Bizeljsko 
pod zborovodstvom Nika Ogorevca. Bizeljski pevci so na dogod
ku zapeli tudi nekaj avtorskih skladb Slavka Mihelina, sicer pred
sednika zbora, slednji je nastopil tudi s svojo ženo Zdenko, s ka
tero sta zapela odlomek iz muzikala Dolina spomina. R. Retelj

Čustven spomin na strica Pepiča

Darja�Rokavec�(levo)�in�Doroteja�Lipej,�v�ozadju�člani�MoPZ�
Bizeljsko

sobota, 20. avgust 2022, 
16.00‒21.00

SREDNJEVEŠKI DAN
NA GRADU RAJHENBURG

Več informacij: www.gradrajhenburg.si
(07) 620 42 16 ali 051 390 648
info@gradrajhenburg.si 

TJAŠA FABJANČIČ TRIO: 
MINIATURE/MINIATUREN

koncert iz cikla ARSonica 2022
petek, 19. 8., ob 20. uri

EVA BOTO IN BAND
koncert

petek, 26. 8., ob 20. uri

LETNI KINO NA GRADU
program in termini na 

www.gradrajhenburg.si 

POLETJE NAgradu
RAJHENBURG 2022

T: (07) 620 42 16
info@gradrajhenburg.si
www.gradrajhenburg.si
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Razstavo so pripravili Obči
na Brežice, Društvo likovni
kov Brežice, Fotoklub Brežice 
ter otroci brežiških vrtcev in 
osnovnih šol (Vrtec Ringaraja 
Artiče, OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko, 
OŠ Brežice, OŠ Velika Dolina 
in POŠ Kapele). Kot že večkrat 
omenjeno, je občina Brežice 
prva slovenska občina, ki je v 
kategoriji »town« prejela na
ziv Evropsko mesto športa. V 
ta namen so za vse mlade špor
tne navdušence, stare med 5 in 
15 let, v juniju razpisali likov
ni natečaj, na katerem je so
delovalo 182 otrok. Vsa pre
jeta dela otrok je pod budnim 
očesom pregledala tričlanska 
strokovna komisija v sesta
vi slikarke in umetnice Vesne 
Davidovič, umetnice in učite
ljice likovne umetnosti Urške 
Jekler ter predstavnice Obči
ne Brežice, ki med drugim po
kriva področje mladih, Vesne 
Kržan. Članice komisije so se 
odločile, da bo izbor razdeljen 
na kategorijo vrtec, prva, dru
ga in tretja triada. Tako je bilo 
zagotovljeno, da je na razsta
vi iz vseh starostnih kategorij 
t. i. jagodni izbor 25 umetnin. 
Odločili so se tudi za dodat
no razstavo, na kateri bo mož
nost ogleda vseh umetnin, ki 
niso bile izbrane na razstavo v 
avli UE Brežice. Te si je z avgu

stom možno ogledati v prosto
rih MC Brežice.

Župan Ivan Molan je razstavo 
uradno odprl in ob tem pouda
ril, da so si Brežice prislužile 
naziv Evropsko mesto športa 
predvsem zaradi športne in
frastrukture, naravnih dano
sti ter v prvi vrsti zaradi zelo 
aktivnih športnikov in špor
tnih delavcev, šport pa si želi
jo najpogosteje povezati s tu
rizmom in kulturo, zato so se 
tudi odločili, da razpišejo na
tečaj na to temo. Ob tej prilož
nosti je podelil priznanja za so
delovanje vsem tistim, katerih 
dela so razstavljena na pričujo
či razstavi. Prejeli so jih: Mila 
Fabjančič Mencin, Zala Žveg-
lič, Tim Gorenc, Kaja Preda-

nič, Kaja Klemenčič Kocjan, 
Julija Petan, Žiga Vogrin, 
Gašper Štern, Tara Plejić, 
Hana Matjašič, Nik Tršelič, 

Eva Zevnik, Alma Mujezino-
vić, Val Rostohar, Laura Ster-
gar, Lara Barkovič, Maša Pa-
rapid, Jana Trailović, Oskar 
Božiček, Isabel Lin Žgalin, 
Elma Mušedinović, Taisija 
Strgaršek in Vanessa Volk, 
po izboru strokovne komisi
je pa so tri najboljša likovna 
dela ustvarili Vid Žerjav, Gai 
Škoflanc in Hana Rostohar 
Jakič. Na odprtju razstave je 
zaigrala citrarka Lucija Pše-
ničnik. Ob koncu je za vse sle
dila še sladoledna osvežitev, ki 
jo je pripravila slaščičarna Đa
bir Brežice, ter seveda ogled 
razstavljenih del.

 R. Retelj

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

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

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

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

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

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

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

 → popoln vseživljenjski monitoring* – strokovno vzdrževanje vseh 
struktur implantoiprotetičnega izdelka:

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

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

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

Za številne je obisk zobozdravnika neprijetna obveznost, ki se ji je tre-
ba za vsako ceno izogniti. Na kliniki Ortoimplant Dental SPA pa je to 
lahko izkušnja brez misli na strah in bolečino.
Čeprav se zobozdravstveni posegi vedno izvajajo v lokalni anestezi-
ji, je pacientom glede na indikacije in želje na voljo tudi sedacija. Se-
dacija je stanje zmanjšane zavesti, ki se doseže z dajanjem zdravil, ki 

učinkujejo na centralni živčni sistem, pod popolnim nadzorom aneste-
ziologa. Uporablja se pri večjih in težjih zobozdravstvenih posegih, ki 
trajajo več kot dvajset minut, pri čemer gre najpogosteje za radikalnej-
še in bolj boleče posege, zlasti pa implantološke in druge kirurške po-
sege, pri katerih mora biti pacient miren. 
Postopek se zlasti priporoča pri pacientih, ki kažejo izrazit strah pred 
zobozdravstvenimi posegi, tudi če je prisoten v manjši meri. S sedaci-
jo se dosežeta večja varnost in udobnost za pacienta.
Dr. Trampuš, DDS, iz zagrebške stomatološke klinike Ortoimplant Den-
tal Spa, je svojo strokovno kariero posvetil inovativnim implantološkim 
metodam in ustvarjanju dobrega občutka pri svojih pacientih. Znan 
je po nenehnem iskanju ter predstavljanju in uvajanju najsodobnej-
ših zobozdravstvenih tehnologij in metod v zobozdravstveno prakso.
Dr. Trampuš je vodilni hrvaški strokovnjak na področju implantolo-
gije, diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu, do-
datno se je strokovno izpopolnjeval v stomatoloških klinikah v ZDA, 
na Portugalskem in v Italiji. Izjemno pozornost si je pridobil zlasti z 

uvajanjem najsodobnejših stomatoloških tehnologij in metod v svo-
jo stomatološko prakso, svojo strokovno kariero pa je posvetil zlasti 
vračanju nasmeha brezzobim pacientom ter tistim ljudem, ki so že 
popolnoma izgubili upanje, da bodo še kadar koli blesteli s prekras-
nim nasmehom. 

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

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

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

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

VABIMO VAS od 20. do 25. avgusta NA SEJEM AGRA v GORNJO RADGONO v HALO C1,  
kjer vas bo pričakala strokovna ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z dr. Trampušem na čelu  

in odgovorila na vsa vaša vprašanja.

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

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!

RAVNE NA KOROŠKEM, 
LJUBLJANA, KRŠKO – Ko
nec julija se je na Ravnah na 
Koroškem odvijalo mošt-
veno in posamično držav
no prvenstvo v plavanju za 
dečke in deklice. Barve Pla
valnega kluba Celulozar Kr
ško sta zastopali Ema Me-
noni in Sara Dobnik, ki 
sta dosegli odlične rezul
tate. Ema je osvojila na
slov državne prvakinje v 
disciplinah 200 m hrbtno 
in 400 m mešano, v disci
plinah 200 m prsno, 200 m 
mešano, 100 m prsno in 50 
m hrbtno pa se je zavihtela 
na tretje mesto, kar pomeni, da je v vseh svojih nastopih stopila 
na oder za zmagovalke. Sara je nastopila v B finalu v disciplinah 
200 m prsno, 100 m prsno in 50 m prsno in se na 100 m prsno 
uvrstila na deveto mesto, na 50 m prsno je bila enajsta, na naj
daljši razdalji pa 12.
Teden prej je na kopališču Kodeljevo v Ljubljani potekalo mošt-
veno in posamično državno prvenstvo za mlajše dečke in mlaj
še deklice. Krški klub so zastopali štirje plavalci, ki so se izkaza
li z odličnimi nastopi. Najuspešnejša je bila mlajša deklica Ana 
Menoni, ki je v mlajšem letniku kar šestkrat stopila na zmago
valni oder. Na prvo mesto se je zavihtela trikrat, in sicer v disci
plinah 100 m hrbtno, 100 m prosto in 200 m hrbtno, druga je 
bila na 50 m hrbtno in 200 m prosto, tretja pa na 400 m prosto. 
S tremi osvojenimi medaljami se lahko pohvali mlajši deček Tin 
Babič, ki je bil srebrn na 100 m delfin, dvakrat pa je bil bronast 
v disciplinah 50 m in 100 m hrbtno. V preostalih treh nastopih 
se je tudi uvrstil med deseterico, in sicer na četrto mesto na 200 
m hrbtno, šesto na 200 m mešano in sedmo na 50 m delfin. Tudi 
Nejc Kranjc je imel zelo uspešno državno prvenstvo z osebni
mi rekordi in štirimi uvrstitvami med prvo deseterico. Najboljši 
sedmi je bil na 100 m delfin, osmi na 400 m prosto ter dvakrat 
deseti na 100 in 200 m prosto. Pohvale za odplavane osebne re
korde si zasluži tudi Lovro Kožar. Njegova najboljša uvrstitev je 
bila 23. mesto (med 68 tekmovalci) na 50 m prsno. V skupnem 
seštevku moštvenega državnega prvenstva so »Celulozarji« za
sedli 13. mesto med 24 sodelujočimi klubi.
 P.�P./vir:�PK�Celulozar�Krško

Uspešni mladi plavalci Celulozarja

Ema Menoni je osvojila kar šest 
medalj.

Šport so povezali s kulturo
BREŽICE – Vzporedno z začetkom Mestne promenade Brežice so 15. julija v avli UE Brežice odprli fotograf-
sko-likovno razstavo z naslovom Evropsko mesto športa 2022. V športno-likovnem izzivu je sodelovalo 
prek 180 otrok, za razstavo pa je bil izbran t. i. jagodni izbor 25 umetnin.

Na�odprtju�razstave�navzoči�otroci,�ki�so�sodelovali�na�natečaju

BREŽICE – Mlada brežiška atleta, skaka
lec s palico Jak Rovan in tekačica Tinka-
ra Omerzu, sta nastopila na mlajšemla
dinskem evropskem prvenstvu (U18), ki 
je julija potekalo v Jeruzalemu v Izrae
lu. Jak je kot debitant na velikih tekmo
vanjih z rezultatom 420 cm zasedel 25. 
mesto. Njegov oče, trener in bivši dvak
ratni olimpijec Jure Rovan pravi, da 
bomo o Jaku še slišali, in je hkrati vesel, 
da gre sin po njegovih stopinjah. Tinkara je tekmovala v teku na 
100 m z ovirami. Z osebnim rekordom ji je uspel preboj v polfi
nale, med 24 najboljših ovirašic v Evropi, na koncu je zasedla 22. 
mesto.  N. R.

Jak in Tinkara nastopila na EP

Jure in Jak Rovan
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Klavdija Vegelj, Dolenje 

Skopice – dečka,
• Nina Gregorčič, Brezovica 

– dečka,
• Anja Resnik, Vihre  – 

dečka,
• Ana Oštrbenk, Žejno – 

deklico,
• Dženita Momković, 

Zavidovići (BiH) – dečka
• Nina Rubin, Pišece – 

deklico,
• Adrijana Jurkovič, Kerinov 

Grm – dečka,
• Katja Kralj, Studenec – 

deklico,
• Barbara Guzej, Pristava 

pri Mestinju – dečka,
• Aleksandra Radanovič 

Mislej, Ljubljana – deklico,
• Kadishe Islamaj, Prizren 

(Kosovo) – dečka,
• Maša Milovac, Zagreb – 

deklico,
• Jetmire Buqaj, Prizren 

(Kosovo) – deklico,
• Maruša Stritar, Veliki 

Podlog – dečka,
• Jasmina Lindič, Hrastje – 

deklico,
• Nuška Dobravc, Brežice – 

deklico,
• Karin Klavžar, Krško – 

dečka,
• Jelena Cvjetojević, Novo 

mesto – dečka,
• Hana Ogris, Cirnik – 

deklico,
• Fatbardha Collakaj, 

Sevnica – deklico,
• Erika Prelesnik, Dovško – 

dečka,
• Marjetka Bajec, Moravška 

Gora – dečka,
• Vanesa Zupančič, Žurkov 

Dol – dečka,
• Diana Ina Levstik 

Petrovska, Podsreda – 
deklico,

rojstva

poroke

• Dejan Klavs iz Velikih Lašč 
in Sabina Androjna z Loga,

• Peter Žnidaršič in Nataša 
Rak, oba iz Rogačic,

• Marko Skok iz Maribora in 
Anina Stopinšek s Čateža 
ob Savi,

• Matevž Sodič in Simona 
Povh, oba s Ponikev,

• Gašper Jarc in Tanja 
Weixl, oba iz Krškega,

• Primož Zupan iz 
Brestanice in Estera Žibert 
iz Leskovca pri Krškem,

• Željko Hočevar in 
Stanislava Pahole, oba iz 
Kostanjevice na Krki, 

• Peter Mediževec iz Gabrja 
pri Dobovi in Ines Prah iz 
Curnovca,

• Sandi Golob in Katja 
Krašovec, oba iz Pleterij,

• Matic Drugovič iz 
Spodnjega Starega Grada in 
Barbara Lapuh iz Artič,

• Gregor Špiler in Sara 
Hadžić, oba iz Mihalovca.

ČESTITAMO!

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

moja poroka

Marija�Krivec�in�Jure�Bogovič,�oba�z�Bizeljskega,�2.�julij�
2022,�na�Bizeljskem,�foto:�Video�storitve�Ivanšek

• Mirela Šuvak, Krško – 
dečka,

• Sara Suhodolčan, Orešje 
nad Sevnico – deklico,

• Urška Lupšina, Drenovec 
pri Bukovju – dečka, 

• Martina Švajger, Brezina – 
deklico,

• Tadeja Oblak, Velike 
Malence – deklico,

• Nina Strgar, Mikote – 
deklico,

• Irma Žarn, Gabrje pri 
Dobovi – dečka,

• Doroteja Šekoranja, 
Bizeljsko – dečka,

• Sanja Osek, Rogaška 
Slatina – dečka.

ČESTITAMO!

VELIKI PODLOG – V zadnjem junijskem dnevu je visok ju-
bilej praznovala gospa Malči Kerin iz Velikega Podloga. Ob 
njenem prazniku smo jo obiskali predstavniki KS, KO RK in 
Društva upokojencev. Slavljenka nas je pričakala nasmeja-
na, polna življenjske energije in z nami delila nekaj utrin-
kov iz svojega življenja. 

Rojena je bila v Podbočju ali kakor je njej ljubše, Svetem Križu. 
V družini so bile štiri sestre in brat. Gospa Malči je imela sestro 
dvojčico, s katero sta bili zelo povezani in izredno podobni. Za
menjevali so ju celo najožji družinski člani. Tradicija dvojčkov se 
je nadaljevala tudi v naslednje rodove, sinova dvojčka je imela 
tudi ga. Malči in sedaj tudi njena vnukinja. O svojem življenju pra
vi, da je bilo lepo, čeprav težkih preizkušenj ni manjkalo. Zgodaj 
je izgubila mamo, kar jo je še bolj povezalo s sestrami in bratom. 
Zelo mlada je spoznala moža Zvonka in se poročila v Veliki Pod
log. V zakonu se jima je rodilo pet sinov in zanjo je bila družina 
vedno na prvem mestu. Mož Zvonko je bil zaposlen na letališču 
Cerklje ob Krki, gospa Malči pa je bila gospodinja, ki je bila zna
na kot izredno dobra slaščičarka. Njene torte, posebej vanilijeva, 
in kremni krofki še danes veljajo kot najboljši daleč naokoli. Ob 
skrbi za družino je bila aktivna tudi v kraju, tako s peko slaščic ob 
različnih priložnostih, pa pri gasilskih veselicah in še marsikje. 
Ob vprašanju kaj pogreša, se najprej spomni, kako sta z možem 
kupila prvi avto in potem ob koncih tedna potovala in razisko
vala vse kotičke Slovenije. Pogreša tudi druženja in izlete s prija
teljicami. Danes živi umirjeno s sinom Darkom in snaho Majdo. 
Vendar je njihov dom vedno poln, saj jo obiskujeta sinova Andrej 
in Roman, razveseljuje pa jo sedem vnukov in enajst pravnukov. 
Vsi domači pa so si enotni, da se ob ge. Malči zaradi njene topli
ne in velikega srca vsak, ki stopi v njihov dom, počuti kot doma. 
 T. L. 

BREŽICE – Leta 1962 smo končali gimnazijo v Brežicah. Letos je 
minilo 60 let in spet smo se srečali dijaki iz Krškega, Sevnice in 
Brežic. Ravnatelj nam je razkazal obnovljene prostore gimnazi
je. Bili smo presenečeni, kako je bilo in kako je sedaj. Po konča
nem obisku smo odšli na pokopališči Brežice in Krško, kjer smo 
se poklonili svojim sošolkam in sošolcem. Srečanje smo zaklju
čili v prijetnem klepetu na ribniku v Brestanici. Sklenili smo, da 
se naslednje leto spet snidemo. 
 Roman Avsec, foto: Foto Molan

GLOBOKO – »Beseda ljubezen se besede spoštovanje dotakne, le ti 
dve skupaj tvorita popolnost.« Da je spoštovanje ena izmed po
membnejših vrlin uspešnega zakona, sta 2. julija ponovno potr
dila Milena in Mihael Petančič iz Globokega. 

Ta dan je bil za njiju in za vse nas, ki smo del njunega skupnega 
potovanja, poseben in hkrati podoben dnevu, ki je bil natanko 
pet desetletij nazaj. Takrat sta si pred pričami in Bogom oblju
bila tiste vrednote, ki so smisel njune zlate poroke. Zagotovo se 
strinjamo, da je 50 let skupnega življenja nekaj izjemnega, nekaj, 
kar ni dano vsakomur. Dokazala sta, da sta s skupnimi močmi, 
prilagajanjem drug drugemu, spoštovanjem, zaupanjem, odreka
njem in v ljubezni zgradila topel dom, se trudila in hrepenela po 
tistih rečeh, za katere je danes beseda hvala premalo. Vedno do
brovoljna znata ljudem okoli njiju pokazati, da je smisel skupne
ga življenja prav v trenutkih, ko lahko sočloveku ponudiš roko, 
prijazen nasmeh in besede, ki sežejo v globino srca, njunih so
govornikov … Mogoče res danes nimata, kar si želita, imata pa 
zagotovo vse, kar potrebujeta … Z ljubeznijo sta podarila življe
nje, najprej Mihaeli in nato še Simonu, ta dva pa sta poskrbela 
za štiri vnuke, ki ju razveseljujejo s svojimi dogodivščinami ter 
glasbo, ko jima zaigrajo in zapojejo. Zlatoporočencema še enkrat 
čestitke. Njuno vodilo v bodoče pa naj bo: ostanita skromna in 
bodita ponosna, da sta to, kar sta. Imejta se rada in ne pozabita, 
da je svet zaradi vaju lepši.  Mihaela�Ogorevc

90 let Malči Kerin

Malči�Kerin�s�sinovi

Zlata poroka zakoncev Petančič

Zlatoporočenca�z�vnukoma

Srečanje za 60 let mature

KRŠKO, SEVNICA – Ste v poletnih mesecih opazili, da se je mogo
če prepustiti sproščeni in prijetni vadbi na prostem? Ob torkih 
poteka v sevniškem grajskem parku in ob četrtkih v parku pri 
Valvasorjevi knjižnici v Krškem med 19. in 20. uro vadba joge, ki 
je primerna za vsakogar. Jogijske asane (na fotografiji) izvajamo 
umirjeno, sproščeno, s pozornostjo na dihanju. Obleka za vad
bo, ki poteka na vadbeni podlagi, je lahka, ohlapna in raztegljiva, 
po možnosti iz naravnih materialov. Po vadbi smo prijetno pre
senečeni nad svojim dobrim počutjem, zbranostjo in mirnostjo.
  S. R., foto: M. D.

Poletna joga v parkuKRŠKO – Društvo invalidov Krško in podporni člani smo si v 
Šmarjeških Toplicah privoščili plavanje, kopanje in sončenje ter 
ostale vrste športne rekreacije. V največji meri smo se posvetili 
plavanju, saj je ravno plavanje sicer poceni, a tudi vsestransko ko
risten šport. Ta športna dejavnost nam enakomerno razvija mi
šice celega telesa, krepke, tonične in prožne mišice pa so hkrati 
tudi bogata investicija za naša kasnejša leta. Če te lastnosti naše 
mišice izgubijo, nas več ne držijo pokončno, težko lovimo ravno
težje in posledice tega so padci ter raznolike poškodbe. Plavanje 
tudi pospeši naš krvni obtok in tako vsaka celica dobi življenjsko 
potreben kisik ter hranila. S kroženjem krvnega obtoka se krepi
jo tudi sinapse med nevroni v naših možganih, to pa je zelo po
membna preventiva zoper demenco. Da je plavanje zelo koristno 
za ohranitev našega zdravja, se v polni meri zaveda tudi Mestna 
občina Krško, ki se ji iskreno zahvaljujemo za subvencioniranje 
našega letovanja v Šmarjeških Toplicah. Naj dodam še to: DI Kr
ško vodi odlična predsednica Mimica Stopinšek, diplomirana 
ekonomistka in hkrati tudi aktivna članica Šole zdravja Krško, 
vse pohvale pa si zasluži tudi izvrstna tajnica društva Darinka 
Ferlin. Letovanje v Šmarjeških Toplicah je trajalo samo osem, 
vendar zelo prijetnih dni. 
 V imenu DI Krško: Zora Pevec

Naše letovanje v Šmarjeških 
Toplicah
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1. nagrada:  darilni bon v vrednosti 30 €
2. nagrada:  darilni bon v vrednosti 20 €
3. nagrada:  darilni bon v vrednosti 10 €

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 11. av-
gusta, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali 
po e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. 
S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so 
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni 
in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakono
dajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

TOP TEXTIL D.O.O.,
TRPINČEVA ULICA 39, 1000 LJUBLJANA

Geslo 14/15-2022 številke:

POLETJE NA BAZENU SEVNICA
Nagrade, ki jih podarja ZAVOD KŠTM, Glavni trg 19, 8290 
SEVNICA:
1. nagrada:  4 x dnevna odrasla karta za bazen 
 Slavica Prah, Krško
2. nagrada:  2 x dnevna odrasla karta za bazen 
 Gabrijel Režen, Polje pri Tržišču
3. nagrada:  1 x dnevna odrasla karta za bazen 
 Jože Ašič, Sevnica

Med poletnim glasbenim zatišjem predstavljamo mlad 
posavski ansambel, ki se ognjevito odreže tako na od-
rih kot na vašem dvorišču, ter poročamo o dveh po-
letnih glasbenih prireditvah v naših krajih – koncer-
tu Jamski in dobrodelnem BBQ & beer Festu Sevnica. 
Tokrat preberite:

Spoznajte ansam
bel Plamenci (foto: 
osebni arhiv). Gre 
za prijatelje, ki pri
hajajo iz Bresta
nice pri Krškem: 
harmonikar Alen 
Tilinger, basist
ka Lucija Župevc, 
kitarist Primož 
Volčjak ter nadar
jena pevka in ljubi
teljica jodlanja Klara Drstvenšek. »Klara poje in igra flav
to že od svojega otroštva pri družinskem ansamblu, Lucija 
in Alen sta že prej igrala in prepevala v ansamblih, Primož 
pa vam s svojo natančnostjo in mirno roko v svoji delavnici 
lahko naredi iz lesa kakšno klopco ljubezni. Najraje prepe
vamo slovenske narodne in zabavne pesmi, zanese nas pa 
tudi v dalmatinske vode, pri katerih naš Primož poprime 
tudi za tamburico. Letos smo igrali na znanem kresovanju 
na Trški gori, v prihodnje pa spremljajte naš Facebook, In
stagram ali spletno stran plamenci.si, kjer najdete vse pot
rebne informacije in še več,« so nam zaupali mladi glasbe
niki. V prihodnje načrtujejo izdajo svojih lastnih skladb, ki 
jih pišeta Alen in Lucija, naslednje leto pa se bodo zagoto
vo predstavili na kakšnem festivalu. Ob tem dodajajo, da 
se bodo Plamenci oz. Flamingoti ognjevito odrezali tako 
na odrih kot na vašem domačem dvorišču!

Klub posavskih študentov je 23. julija na jasi pred Kosta
njeviško jamo organiziral akustični koncert pod imenom 
Jamski. Obiskovalke in obiskovalci so se po jasi udobno 
namestili na blazine ob osvežilni pijači (na fotografiji, vir: 
KPŠ). Nastop skupine Dan D se je odlično zlil s čarobnim 

ambientom. Boštjan Grubar, član skupine Dan D, je na so
cialnih omrežjih zapisal: »Same oči so nas, lokacija danes 
je srcelomno lepa!« V Klubu posavskih študentov že prip
ravljajo nove dogodke in v svojo delovno skupino, katere 
glavni namen je zabava ob učenju organiziranja in mnogih 
drugih uporabnih veščin, vabijo nove aktiviste. Svoje zani
manje sporočite na: info@kps-on.net. 

Rotaract klub Sevnica in Študentski klub Sevnica sta ob 
Športnem domu Sevnica in na terasi lokala PLATZ sedmo 
leto zapored organizirala dobrodelni BBQ & beer Fest Sev
nica. Tradicionalni kulinarično-koncertni dogodek, na ka

terem se sevniškemu občinstvu vsako leto predstavijo po
nudniki ameriških barbecue (BBQ) specialitet in burgerjev 
ter slovenske kraft pivovarne, se je zaključil z večernim 
rock koncertom. Na njem so nastopili Bon Jovi tribute Cru
sh iz Italije (na fotografiji, vir: Rotaract klub Sevnica) in do
lenjska zasedba RockDefect. Na dobrodelnem dogodku so 
zbrali 1.000 evrov, ki so jih namenili migrantskim centrom 
v Sloveniji, v katerih so nastanjeni begunci vojne v Ukrajini.

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

posavske glasbene novičke

Popusti od 30 % do 60 %! 
V avgustu še dodatnih 10 % popusta 

na vsa oblačila.

Delovni čas pon-petek 9:00-17:00
Top textil PE Brežice, Cesta prvih borcev 21, 

Brežice,  tel.: 07/ 49 62 160 

top-textil.si

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

Lestvica tega tedna: 

 1.  (1.)  Ans. POGUM - Slovo
 2.  (3.)  Ans. JARICA - Le zakaj slovo je godec vzel
 3. (2.) Ans. MODRIJANI - Vse je v očeh
 4.  (4.)  Ans. NEMIR - Za gasilce in gasilke
 5.  (9.)  Ans. JAVOR - Deklica mala
 6.  (5.)  Ans. AKORDI - Pesem tole pojem zate
 7.  (6.)  BORIS LAH S PRIJATELJI - Če prideš nazaj
 8.  (7.)  FANTJE SPOD ŠILENTABRA - Pogrešal te bom, 
   prijatelj moj
 9.  (10.) Ans. VRLI MUZIKANTI - Moja pesem
  10. (-.)  Ans. PRVA LIGA - Vriskaj

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Klateži - Za vse si kriva ti

Kupon št. 634
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, 30. 7. 2022, ob 20. uri

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.
Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info
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SPOMIN

Vsi njegovi

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

IVAN ARH

Če�imaš�nekoga�rad,
nikoli ne umre,

le�daleč,�daleč�je.

22. julija je minilo žalostno leto, odkar nas je 
zapustil mož, oče, dedek in tast

SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, ji mir zaželite  
in svečke prižigate.

Vsi tvoji, ki te pogrešamo

Prazen�dom�je�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče,
ni�več�tvojega�smehljaja,

utihnil je tvoj glas,
bolečina�in�samota�sta�pri�nas.

Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,

a�v�naših�srcih�še�živiš.

28. julija je minilo eno leto, odkar nas je zapustila naša

BARBARA PIRC
iz Sel pri Dobovi.

SPOMIN

CENE KEŽMAN
z Malega Obreža.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v svojih mislih in postojite ob 
njegovem grobu.

Vsi njegovi

Srce�je�omagalo,�tvoj�dih�je�zastal,
a�nate�spomin�bo�vedno�ostal!

5. avgusta minevata dve leti,  
odkar nas je zapustil naš dragi

SPOMIN

ANTON ŽARN 
iz Vrhulj 4.

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

Vsi njegovi

Prazno�naše�je�dvorišče,
oko�zaman�te�išče.

24. julija je minilo 10 let, 
odkar nas je zapustil 

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

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

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

zahvale, spomin

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

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate, saj je že minilo žalostno leto, 
odkar ga ni več med nami. Posebna zahvala in opravičilo pa 
gospodu Alojzu Kuneju za lepe poslovilne besede ob lanski uri 
slovesa, ki smo jih resnično nehote spregledali. 

Vsi njegovi

Oči,�vedno�si�z�nami.�Z�nami�si,� 
ko�vzide�sonce,�z�nami�si,�ko�se�spušča�noč.�
Z�nami�si,�ko�roji�zvezd�na�nebu�zažarijo�...�

Si v naših mislih, srcih in molitvi. 

MARTIN RADEJ

SPOMIN

JANEZ – IVAN UREK
iz Glogovega Broda 7.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, prižigate sveče, daru
jete za svete maše in ga ohranjate v lepem spominu. Pogrešamo te!

Vsi njegovi

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

Z�nami�potuješ�vse�dni�…

23. julija je minilo 15 žalostnih let,  
odkar nas je zapustil dobri mož, skrbni ata, 

dedek in pradedek

KOZOLE
SLAVKA in LEOPOLD

s Senovega.

SPOMIN

Hvala vsem, ki ju ohranjate v svojih mislih in srcih.

Vsi njuni

Ljudi,�ki�jih�ne�morem�več
držati�za�roko,

za�vedno�držimo�v�srcu.

1927–2010                                   1930–2002

SPOMIN

iz Zgornje Pohance 40.

7. avgusta bosta minili žalostni dve leti, 
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.

SEVNICA – V lanskem letu je MePZ Lisca dopolnil 45 let de-
lovanja. Jubilej so pevke in pevci praznovali letošnjega 23. 
junija. V atriju gradu so pripravili prijeten koncert z gosti 
– GŠ Sevnica.

MePZ Lisca Sevnica je začel s svojim delovanjem leta 1976 na po
budo Jožeta Pfeiferja, takrat zaposlenega v tekstilni tovarni Li
sca. Njegovemu vabilu se odzvalo okoli 80 pevk in pevcev. Svoj 
prvi nastop so imeli leta 1977, in sicer na dan žena po vseh takra
tnih TOZD-ih podjetja Lisca – na Senovem, v Krmelju, Hrastniku 
in Sevnici. Najstarejši delujoči pevski zbor v sevniški občini od 
leta 2019 vodi Petra Stopar. Prva pesem, ki so jo nastopajoči za
peli s prav posebnim namenom, je bila Rož, Podjuna, Zila avtor
ja Janka Mikule, uglasbil jo je Pavle Kernjak. Pevke in pevci so jo 
prvič zapeli pred dobrimi 45 leti in še vedno jo radi zapojejo. V 
nadaljevanju so se nato predstavili še s petimi pesmimi. Nežno 
je zazvenela pesem Sanje koroškega skladatelja Pavleta Kernja
ka, nato slovenska ljudska Ko so fantje proti vasi šli, istrska ljud
ska Moja mati čuha kafe, koroška ljudska Rožce u hartelnu in O, 
Podjuna avtorice besedila Milke Hartman in skladatelja Radova
na Gobca. V zaključnem delu so se predstavili še s slovensko ljud
sko Domača hiša v priredbi Petre Stopar, s prekmursko ljudsko 
San se šetao v priredbi Tomaža Habeta, navdušili so tudi s pe
smijo Žabe (avtor besedila Josip Stritar, uglasbitev Vinko Vodo
pivec), Gozdovi v mesečini bratov Avsenik in v priredbi Vilka Ov
senika in še z Avsenikovo pesmijo Viharnik.

Mladi glasbeni gosti

Pevke in pevci MePZ Lisca Sevnica so v goste povabili učenke in 
učence Glasbene šole Sevnica v različnih sestavih. Kaja Vilčnik iz 
razreda učiteljice Karmen Zidar Kos se je predstavila s skladbo 
Snapping Fingers na citrah. Ema Štigl in Mihael Zeme iz razre
da učiteljice Martine Prevejšek sta navdušila z zapeto pesmi
jo Tvoj srček bi rada imela iz operete Planinska roža. Na klavirju 
ju je spremljala učiteljica Eva Zec in ob njeni klavirski spremlja
vi se je predstavil še en pevski duet iz razreda učiteljice Martine 
Prevejšek – s pesmijo All I ask iz muzikala Fantom iz opere sta v 
duetu navdušila Andreja Turk in Mihael Zeme. Komorna sku
pina klarinetov iz razreda učitelja Matica Nejca Kreče in Zma-
ga Tkavca – Enej Kozinc, Teja Jesih, Nija Bedek, Miha Vencelj 
– se je skupaj z Maticem Nejcem Krečo predstavila z zimzeleno 
Tam, kjer sem doma pevca Edvina Fliserja in s pesmijo Za prija-
telje kantavtorja Andreja Šifrerja.

Gallusove značke

Za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske glasbene de
javnosti je predsednik ZKD Sevnica Jože Novak podelil Galluso
ve značke. Bronasto Gallusovo značko za 5-letno udejstvovanje 
na glasbenem področju so prejeli Marjana Slemenšek, Štefan 
Teraž in zborovodkinja Petra Stopar. Zlato Gallusovo značko za 
15-letno udejstvovanje na glasbenem področju so prejeli Mir-
ko Slemenšek, Marija Knez in Anka Jerše. Častno Gallusovo 
značko za izjemno dolgoletno udejstvovanje na glasbenem po
dročju ljubiteljske kulture je prejel Jože Knez. Posebno prizna
nje je prejela Jožica Traven, ker je edina, ki prepeva v MePZ Li
sca Sevnica od samega začetka in je tudi prejemnica vseh treh 
Gallusovih značk. Po prejemu posebnega priznanja je iz občin
stva prišel vzlik: »Bravo, mami!«

V zaključku sta namenili zbranim na pevskem in glasbenem ve
čeru nekaj prijaznih besed predsednica KD MePZ Lisca Sevnica 
Nada Novšak in zborovodkinja Petra Stopar, nato se je zaslišala 
še ena pesem – slovenska ljudska Vsakdo mora imeti prijatelja v 
priredbi Vlada Maguše. Poletni večer se je nadaljeval v druže
nju ob dobrotah Aktiva žena Sevnica ter rujni kapljici vinograd
nikov in vinarjev Janka Kobala in Mirana Kozmusa.  

 Smilja Radi

Glasba jih povezuje že 45 let 

MePZ Lisca Sevnica je v atriju sevniškega gradu s koncertom 
obeležil�45�let�delovanja.

www.PosavskiObzornik.si
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ZAHVALA

ZVONKA RODOŠKA
iz Velikega Podloga

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani, izrekli besede sožalja, darovali cvetje, sveče in denarno 
pomoč.
Iskrena hvala članom PGD Veliki Podlog za slovesno poslovitev in 
govorcu za ganljive besede slovesa.
Hvala tudi pogrebni službi Žičkar, pevcem in trobentaču, gospodu 
župniku Ludviku za zelo lepo opravljen pogreb in vsem tistim, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala tudi sodelavcem podjetja Preis Sevnica in pekarne Pepe za 
izrečeno sožalje in darovane prispevke.

Žalujoči: žena Jožica, sinova Dušan in Dejan z družino

Srce je omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,

a nate spomin
bo�večno�ostal.

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka in brata

ZAHVALA

TONETA TOMŠETA 
iz Mihalovca 57 

se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, sveče, denarno pomoč in 
svete maše. Hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem. 
Lepa hvala za nesebično pomoč družinam Boranič, Lesinšek in 
Brili ter Božici Hrastovšek. Hvala podjetjema Geotech in Crocom 
ter kolektivu Mercator Cash&Carry Krško za nesebično tolažbo 
in finančno pomoč. Hvala tudi gasilcem PGD Mihalovec, ostalim 
društvom, gasilcem iz Hajdine ter ED Koranti iz Hajdine. Iskrena 
hvala Mihi Boraniču za ganljive besede slovesa. Hvala pogrebni 
službi Žičkar, hvala Katji, Eli, Vinku in Jožku za prekrasno odpete 
pesmi, trobentaču za odigrano Tišino in g. župniku Mateju za lepo 
opravljen pogreb. Prav tako pa bi se radi zahvalili vsem, ki ste ga v 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Si�kot�sonce�življenja�sijal,�
za�vse�svoje�ljube�razdajal,

odslej�boš�kot�zvezda�svetleča,
naj�ti�v�nebesih�dana�bo�sreča.

Ob prerani in boleči izgubi našega dragega 
moža, očeta, brata, strica, zeta, soseda in 

dobrega prijatelja 

ZAHVALA

MARTINA – TINETA 
BAZNIKA

Mrtvice 30
se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, sveče in denarno 
pomoč ter svete maše. Hvala prijateljem, sorodnikom, sosedom, 
vaščanom in znancem. Posebej se zahvaljujemo podjetju Narayan 
Velika vas in Slovenska vas, sodelavcem betonarn, družini Suban 
in kolektivu pekarne Suban, Albertovim sodelavcem iz Papilota 
za denarno pomoč. Zahvala pogrebni službi Kostak, cvetličarni 
Kerin, pevcem za zapete pesmi, trobentaču za zaigrano Tišino 
ter gospodu župniku za opravljen govor, nagovor in obred ter 
sošolcem in sošolkam iz osnovne šole. Še posebej pa smo se dolžni 
zahvaliti gospodu Alešu Cerjaku za zadnji šoferski pozdrav.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v težkih 
trenutkih in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoji�dih�je�zastal,

a�nate�spomin�bo�večno�ostal.

Ob nenadni in prerani ter boleči izgubi 
našega dragega sina, življenjskega sopotnika, 

atija, brata, strica in svaka

ZAHVALA

ANA KOSTEVC
z Bojsnega.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem za topel stisk 
roke, za izrečeno sožalje, besede sočutja, sveče, darovane maše 
in denarno pomoč. Hvala internemu oddelku I bolnišnice Brežice, 
osebni zdravnici dr. Kseniji Žnidaršič, gospodu župniku Gregorju 
iz Pišec za opravljen obred, gospodu župniku Vladu z Bizeljskega 
za ganljive in skrbno izbrane besede slovesa, vokalni skupini 
Andante iz Brežic, gospodu za lepe verze ter izpust goloba kot 
simbola miru, spoštovanja in ljubezni do pokojnice, pogrebni 
službi Žičkar, gostilni Kocjan in vsem, ki ste našo drago Ano v tako 
velikem številu pospremili na njeni prerani zadnji poti.
Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči: vsi njeni

V 88. letu je življenjsko pot sklenila naša 
draga mama, babica, prababica, tašča, botra, 

teta in soseda

ZAHVALA

IVAN KIC – KIČO
iz Krškega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za podarjene sveče, sosedom za denarno pomoč in vsem ostalim 
za stisk roke v težkih trenutkih.
Zahvaljujemo se tudi podjetju Kostak, pevcem z Rake, gospodu 
župniku Ludviku Žagarju za opravljen obred, cvetličarni Lilija ter 
Juriju Bazniku iz Kostanjevice za zaigrano Tišino.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči: žena Mimi in vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.

Le�daleč,�daleč�je.�

V 83. letu nas je zapustil naš dragi

ZAHVALA

VINKO BOSINA 
iz Krškega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja. Posebej hvala 
DSO Krško za vso oskrbo, gospodu župniku za opravljen obred, 
gospodu Sotošku za zaigrano Tišino, cvetličarni Kerin za cvetje 
ter pogrebni službi Kostak. Vsem in vsakemu posebej še enkrat 
iskrena hvala.

Vsi njegovi

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

V 86. letu je življenjsko pot sklenil naš ljubi 
oče, dedek, pradedek, stric in tast

ZAHVALA

MARIJA ANDREJČIČ
z Lukovca 21.

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, sosedom, znancem, prijateljem in podjetju Avtobusni 
prevozi Mrgole ter za podarjene sveče, darovane svete maše, 
denarno pomoč, tolažilne besede in vsak stisk roke. Iskrena hvala 
Andreji za poslovilni govor ob njenem grobu in pogrebni službi 
Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za lepo zapete žalostinke, 
cvetličarni Zupančič-Cemič ter Splošni bolnišnici Novo mesto in 
patronažni sestri Jožici za vse obiske na domu. Hvala vsem, ki vas 
nismo prav posebej imenovali, pa ste nam kakorkoli pomagali in 
nam stali ob strani.

Žalujoči: vsi njeni

Srce je omagalo, 
dih�je�zastal,�

a nate spomin bo ostal.

V 82. letu starosti nas je po kratki in hudi 
bolezni zapustila naša mama, stara mama in 

sestrična ter dobra soseda 

ZAHVALA

FRANC STARIČ 
iz Sevnice, Gornje Brezovo 9b. 

Svojci se vsem iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, besede 
tolažbe, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala tudi vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

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

So�vezi�močnejše.�Brez�pomena�
zanje�so�razdalje,�kraj�in�čas.

(Mila�Kačič)

V 81. letu starosti se je od nas poslovil  
naš dragi 

ZAHVALA

ALENKE DROBNIČ 
iz Brežic 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v letih njene bolezni 
nudili pomoč, razumevanje, besede spodbude in tolažbe. Zahvala 
vsem za izrečeno sožalje, darovano denarno pomoč, sveče in cvetje. 
Hvala, da ste nam stali ob strani na njeni zadnji poti in pri slovesu. 

Njeni najbližji: oče Vilijem, otroka Mia in Jan  
ter sestra Majda z družino

Prav povsod si;  
kamorkoli�se�obrnem,�te�srečam.�

(Pam�Brown)

Ob boleči izgubi naše ljube 

ZAHVALA

HEDVIKA PAUŠIČ 
z Velikih Malenc.

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

Vsi njeni

V 89. letu starosti nas je po dolgotrajni 
bolezni zapustila 

ZAHVALA

ANTONIJE BRUDERMAN
iz Brežic,

ki nas je zapustila v 94. letu starosti, se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, znancem in sosedom za izrečena sožalja in 
tolažbo v teh težkih trenutkih in za spremstvo na njeni zadnji 
poti. Hvala vsem za podarjene sveče, denarne prispevke, svete 
maše in za vsestransko pomoč. Hvala tudi pogrebni službi Žičkar, 
praporščakoma, g. župniku in sosedi Jožici za ganljive besede 
slovesa kakor tudi pevcem za lepo zapete žalostinke. 
Hvala vsem, ki boste našo mamo ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame,  
babice, prababice, tete, sestrične, botre  

in dobre sosede

ZAHVALA

IVANA KASTELICA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani, izrekali sožalja, darovali cvetje, sveče, denarne prispevke 
in svete maše. Iskrena hvala dr. Blaževičevi, bolnišničnemu 
osebju bolnišnice Brežice, pogrebni službi Komunale Brežice, 
Cvetličarni Žičkar, gospodu župniku Milanu Kšeli in kaplanu Roku 
Žlendru za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi 

Ob boleči izgubi našega dragega 

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

DRAGA OBLAKA 
iz Žurkovega Dola

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za tople besede, izrečena sožalja, podarjene sveče, 
svete maše in denarno pomoč. Osebna zahvala gre sodelavkam 
in sodelavcem podjetja Tanin in Komunali Sevnica. Zahvala 
zdravnikom in patronažnim sestram Zdravstvenega doma 
Sevnica in Onkološkega inštituta Ljubljana, pogrebni službi, 
pevcem Jarica, trobentaču, govornikoma Štefki in Branku za 
ganljive besede slovesa, gospodu župniku za lepo opravljen 
obred in Gostilni Kregl za gostinske usluge. Še enkrat iskrena 
hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, a vas nismo posebej 
imenovali in ste našega dragega Draga v tako velikem številu 
pospremili na njegov prerani grob. 

Žalujoči: vsi njegovi

Nikoli�več�sonce�te�ne�zbudi,�
nikoli�več,�konec�je�vseh�skrbi!�
Kjerkoli�si,�naj�angel�čuva�te.�

Kjerkoli�si,�nate�mislili�bomo�mi�vsi!

Ob boleči izgubi našega dragega sina,  
brata in strica 

ZAHVALA

MARJETKE 
PRESKAR

iz Piršenbrega 23a
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za tolažilne besede, izrečena pisna in 
ustna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala, 
da ste z nami sočustvovali, se ji poklonili in jo v tako velikem 
številu pospremili na zadnji poti. Za pomoč pri organizaciji in 
izvedbi slovesa se najlepše zahvaljujemo vsem sodelujočim.

Žalujoči: mož Franc, hčerka Tadeja, starša Karl in Anica ter 
brat Boris z družino in vsi njeni

Ob nenadomestljivi izgubi naše drage

ZAHVALA

STANISLAVE 
KREAČIČ 

rojene Vinšek, z Velikih Malenc 34

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v težkem času slovesa stali ob strani, nas 
tolažili, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše in 
denarne prispevke ter kakorkoli drugače pomagali. 
Še posebej bi se radi zahvalili pogrebni službi Žičkar za organiza
cijo pogreba in vso pomoč, gospodu župniku Jožetu Packu za gan
ljivo poslednje slovo, sestram Corpus Christi za molitve, sosedama 
Anici Veličevič in Olgi Povh za pomoč v poslovilni vežici, kolektivo
ma Osnovne šole Brežice in Občine Brežice ter neokatehumenski 
skupnosti Čatež ob Savi.
Posebno zahvalo izrekamo pevcem KUD Anton Kreč Čatež ob Savi 
za pesmi ob slovesu pri sveti maši in pri odprtem grobu.
Hvala vsem in vsakomur, ki ga nismo posebej imenovali, pa ste 
nam v tem težkem času stali ob strani in nam pomagali ter se v 
tako lepem številu poslovili od naše drage Stanke. Hvala, ker jo 
ohranjate v svojih srcih in mislih, nikoli je ne bomo pozabili!

Žalujoči: vsi njeni, ki jo neizmerno pogrešamo

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, babice 
in prababice, tete, botre in dobre sosede

ZAHVALA

STANKO DRMAŽ 
iz Globočic pri Kostanjevici na Krki. 

Iz srca se zahvaljujemo vsem Vam in vsakemu posebej za topel stisk 
rok, za izrečeno sožalje, vse tolažilne besede in darovano denarno 
pomoč. Hvala tudi pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, 
pevcem za zapete pesmi in gospodu župniku za opravljen obred. 

Žalujoči: vsi njegovi

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

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

V 86. letu je življenjsko pot sklenil naš dragi 
mož, oče, dedek, pradedek in stric 

ZAHVALA

JOSIPA – PEPIJA SUŠE 
iz Zalok pri Raki

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in denarno pomoč. 
Hvala pogrebni službi Kostak d.d. za organizacijo pogreba, gos
podu župniku Francu Levičarju za sočutno opravljen obred, go
spe Faniki Metelko za ganljive in skrbno izbrane besede, pevcem z 
Rake, za zaigrano Tišino in vsem tistim, ki so našega Pepija pospre
mili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen�je�dom�in�dvorišče,
našo�oko�zaman�te�išče.
Ni�več�tvojega�smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija, 
pradedija, prijatelja 

ZAHVALA

BREDA DUŠIČ 
GORNIK 

Nekatere poti se zapirajo, druge odpirajo – kot vedno, ampak zdaj 
se je njeno popotovanje po artiških, novomeških, belokranjskih in 
drugih stezah končalo. Nekam je odšla, vemo, a še ne vemo, kam. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in sodelavcem Dolenjskega lista, ki ste nam stali ob strani in jo 
pospremili na zadnji poti. Hvala dr. Petri Gornik, dr. Hedi in Francu 
Maksl, pa tudi medicinskim sestram SB NM, ki so bile ob njej, ko ji 
je bilo težko. Hvala Marjanu Ogorevcu, ki je njeni duši tolikokrat 
pokazal pravo pot. Hvala vsem, ki ste jo spodbujali, ji pošiljali 
pozitivne misli in molili zanjo. Hvala za sveče, za rože, za lepe 
besede. Hvala vsem, ki boste našo Bredo ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi, ki jih je dosegla njena toplota

V 59. letu se je poslovila naša 

ZAHVALA

ANE VIMPOLŠEK 
iz Brežic, Čolnarska pot 9,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
sosedom za izrečena sožalja ter vso pomoč in podporo v teh težkih 
trenutkih. Hvala vsem, ki ste našo drago mamo Ano pospremili na 
njeni zadnji poti.

Vsi njeni

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

spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin�je�ljubezen,�ki�v�srcih�prebiva!

Ob boleči izgubi naše ljube žene, mame, 
babice, tete, prijateljice in sosede

ZAHVALA

KARLA KOŽUHA 
iz Sevnice, Pot na Zajčjo goro 10, 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v času slovesa sta
li ob strani. Hvala pogrebni službi Komunale Sevnica, trobenta
ču, kvartetu Jarica za prečudovite zapete pesmi, vnukinji Špeli za 
ganljiv govor, Upravni enoti Sevnica in njegovi osebni zdravnici dr. 
Karin Malešič. Hvala tudi prapoščakom Društva upokojencev Sev
nica in civilnih invalidov vojne Novo mesto. Iskrena hvala vsem, ki 
ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

Ko�tvoje�zaželimo�si�bližine,�gremo�tja,�
v�ta�mirni�kraj�tišine,�tam�srce�se�tiho�zjoče,�

saj�verjeti�noče,�da�te�več�med�nami�ni.�
Čeprav�tvoj�glas�se�več�ne�sliši,�

beseda�tvoja�v�nas�živi,�
povsod�te�čutimo�mi�vsi,�med�nami�si!�
Med�nami�ljubljen�bil�si�iz�vsega�srca,�

ljubljen�bodi�tudi�tam,�kjer�si�zdaj�doma!�

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

ZAHVALA

MARTINA ERPIČA 
iz Zgornjih Mladetič 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za pomoč ob težkih trenutkih. Hvala vsem za izrečeno sožalje, be
sede tolažbe, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarno po
moč. Hvala tudi zaposlenim Trubarjevega doma upokojencev 
Loka pri Zidanem Mostu za oskrbo, društvu upokojencev, pogreb
ni službi Novak, pevcem, ge. Mileni za poslovilne besede in gospo
du župniku za lepo opravljen obred. Iz srca hvala vsem, ki ste ga v 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

Na�svetu�je�sveto�obličje�
samo�eno�samcato�-�dom.

Gnezdo�lastovičje,�
nad�njim�mile�večnosti�zvon.�

(Tone�Pavček)

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,  
dedka, strica 

ZAHVALA

FRANCA PEČNIKA
iz Bojsnega, stanujočega na Gorici pri Leskovcu pri Krškem,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, sveče in vso pomoč. Iskrena hvala 
pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, gospodu župniku 
Vladu Leskovarju za lepo opravljen obred, gospodu Francu Ureku 
za skrbno izbrane besede slovesa, pevcem za zapete pesmi, pra
porščaku Ivanu Germovšku in gospodu Arhu za zaigrano Tišino.

Žalujoči: vsi njegovi

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

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

Ob boleči izgubi našega

ZAHVALA

MARTA SLAPŠAK
roj. Lapuh, s Senovega.

Ob boleči izgubi se najlepše zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja ter darovane sveče in 
svete maše. Posebna zahvala gospodu župniku Gregorju Majcnu 
za lepo opravljen obred, gospe Margareti Marjetič za občutne in 
ganljive besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke in pogreb
ni službi Kostak. Hvala tudi njeni osebni zdravnici dr. Stanki Bri
lej Kokotec, patronažnemu negovalcu Primožu Kaduncu, osebju 
Splošne bolnišnice Brežice za nego in lajšanje bolečin ter ne na
zadnje vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi tvoji, ki smo te imeli radi

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

V 95. letu nas je zapustila naša draga mama, 
babica, prababica, sestra in tašča

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača le letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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Prodam izkopalnik krompirja, 
predsetvenik in dvorezno koso 
Ino. Tel.: 031 726 810

Prodam 5-tonsko dvoosno ki
per prikolico z nastavki, nem
ško, v dobrem stanju, vredna 
ogleda. Tel.: 031 753 225

Prodam črn oves, tritikalo, 
zračno suhe hrastove deske 
deb. 26 mm, dolž. 3,8 m, 4,2 
m in 5,2 m in kosilnico Figaro. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 63 058

Kupim suha bukova drva, 25 
cm, z dostavo, v okolici Podbo
čja. Tel.: 051 641 750

Prodam vrtno frezo, 8 KS, 
cena ugodna. Tel.: 041 847 896

Prodam pašno simentalko, 
brejo 7 mesecev, staro 10 let, 
in bikca LS, starega 3,5 mese
ca. Kupim pant žago – enofazni 
motor. Tel.: 031 302 355

Prodam silokombajn SIP Vi
har 40, hidravlični pomik. 
Lepo ohranjen, cena po dogo
voru. Okolica Brežic. Tel.: 041 
560 136 (Franc) 

041 659 659

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža

w
w

w
.s

te
kl

ar
st

vo
-le

ks
e.

si

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA

Ce
st

a 
kr

šk
ih

 ž
rt

ev
 1

12
, K

rš
ko

obzornikova oglasna mreža

Eko-kurjava d.o.o., pele
ti s certifikatom kakovo
sti A1. Tel.: 070 665 823, 
www.eko-peleti.si.

Nudimo posek in spravi
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Tomi 
Lipar s.p., Stara vas 17e, Bi
zeljsko. Tel.: 031 276 666

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

Prodam koruzo iz koruznjaka. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam pajek na 2 vreteni, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 051 247 307

Prodam slamo – kocke. 
Tel.: 041 601 691

Prodam letošnji ječmen. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 07 49 51 382

Prodam okrogle bale slame. 
Tel.: 031 594 663

NEPREMIČNINE
Kupim bivalni vikend ali 
manjšo hišo z nekaj zemlje. Ju
govzhodna Slovenija, Posavje, 
okolica Ljubljane. Nepremični
na naj bi imela vso infrastruk
turo. Vrednost cca. 60.000 €. 
Tel.: 040 245 137

V Brestanici na lepi lokaciji od-
dam v najem delavnico, pri
merno za vse vrste dejavnosti 
ali skladišče. 100 m2 s sanita
rijami in veliko parkirnih mest. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 448 640

AVTOMOBILIZEM

Prodam Hondo HRV, letnik 
2000, 237.300 km, motor ob
novljen, skupaj s 4 zimskimi 
gumami. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 737 675

KMETIJSTVO

Prodam BCS z mulčerjem BCS, 
motor ACME 327 za multikul
tivator ali kosilnico, rezervne 
dele za kosilnice BCS. 
Tel.: 040 775 985 
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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.

Prodam slamo v okroglih ba
lah premera 130 cm, rezana. 
Dobova. Tel.: 040 898 938

Prodam drva, možna dostava 
na dom. Tel.: 041 952 206

Prodam klinaste brane, trak
torsko škropilnico in traktor
sko prikolico Tehnostroj 4t. 
Tel.: 070 815 003

Prodam letošnji ječmen. 
Tel.: 031 897 928

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Ugodno prodam cisterne 500 
in 240 l, kadi 700, 500 in 350 l, 
pretočno črpalko ter ročni 
mlin – pecljalnik. 
Tel.: 031 487 735 

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).

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

Ugodno prodam kadi od 500 
do 1000 l, mlin pecljalnik in 
inox posode od 300 do 600 l. 
Tel.: 040 713 417

Prodam ročno obrano aroni
jo ali 100 % sok, akcija. Naroči
la na telefon. Tel.: 068 606 233

Mlin za grozdje – pecljalnik, 
inox, enofazni motor, ohranjen, 
kupim. Tel.: 041 695 450

Prodamo svežo aronijo. 
Tel.: 031 725 975

Prodam inox cisterne za vino 
600 l in 2x300 l ter hidravlič
no stiskalnico za grozdje 150 l. 
Tel: 031 727 045

Prodam električni mlin za 
grozdje, enofazni motor, pec
ljalnik. Cena po dogovoru. 
Okolica Krškega. 
Tel.: 041 760 689

Prodam vino cviček in mod
ro frankinjo. Tel.: 031 312 613

Prodam sadeže aronije. Mož
nost, da jo oberete sami. Zrela 
v avgustu. Lokacija Račica, ob
čina Sevnica. Tel.: 041 646 369, 
031 646 074

Prodam prešo, mlin za 
grozdje, 4 cisterne, kadi 900 l 

KAMNOSEŠTVO GRAMA
• IZDELAVA IN MONTAŽA NAGROBNIH SPOMENIKOV

AKCIJA -30 % POPUSTA NA NAGROBNIKE IZ ZALOGE!

• KUHINJSKI IN KOPALNIŠKI PULTI
• OKENSKE POLICE

• ZUNANJE IN NOTRANJE STOPNICE

Dolenji Boštanj 56e, Obrtna cona Boštanj
www.kamnosestvograma.si
info@kamnosestvo-grama.si

Kontaktni podatki:
031/369 555
031/363 400
07/81 62 080

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec pri Krškem

041 766 345
rob@hormann.partner.si

vhodna vrata, notranja lesena vrata in motorni 
pogoni za dvoriščna vrata 

Pripeljemo v:
- Krško 
- Brežice 
- Bistrico ob S.
- Sevnico 
- Radeče 
- Novo Mesto 

VZREJA KOKOŠI NESNIC

NAROČILA: 
031 751 675
kmetija.sraj@gmail.com

Zlata

Zelenojajčna 
grahasta

Trikolor

Temnojajčna 
črna

Slonokoščena

Kmetija Šraj, Čadramska vas 19, 2319 Poljčane
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PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča, da bo prodaja 

belih kilogramskih piščancev ter rjavih jarkic 
pred nesnostjo 27. 8. 2022 pri Alojzu Mirtu na 

Gmajni 28, Raka in 30. 8. 2022 
na Kajuhovi 3, Senovo.

Vsako sredo si lahko priskrbite 
enodnevne bele piščance.

Naročila sprejemamo od 9. do 18. ure
na 031 676 724 ali 07 49 73 190.



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 16, četrtek, 4. 8. 2022 23OBVESTILA, POSAVSKA PANORAMA

NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

Tisk: Tiskarsko središče d.o.o., 
Ljubljana 
Naklada: 27.600 izvodov

 

Naslednja številka (17/2022) bo izšla v 
četrtek, 18. avgusta 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 11. avgust 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

in 300 l. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 416 471

Prodam inox cisterno 600 li
trov, cena po dogovoru. Kupim 
stiskalnico za grozdje 80 litrov. 
Tel.: 041 727 564. 

ŽIVALI

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

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

Prodam kamerunske ovce, tri 
samice (eno z mladičem) in 
ovna. Čreda je mlada. 
Tel.: 031 669 810 

Prodam mlade race – indijske 
tekačice, okolica Krškega. 
Tel.: 031 669 810 

Ugodno prodam prašiča, tež
kega 170 kg, odojke od 20 kg 
naprej in transporter z motor
jem (8 m). Tel.: 040 628 535

Prodam bursko kozo, staro 
devet mescev, zelo primerno 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 
Tel.: 040 566 272

Oddam pasje mladiče, me
šančke. Tel.: 041 960 346

Prodam prašiče, težke 30–50 
kg in 80–100 kg, možen zakol 
in prevoz. Tel.: 051 872 179

Prodamo izločene svinje. Oko
lica Boštanja. Tel.: 041 662 730

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

- Prodaja in šivanje zaves 
- Menjava zadrg (tende za čolne, hlače ...)
- Izdelava prtov, pogrinkov, tekačev
- Izdelava preoblek (kuhinjski stoli, klopi ...)
- Krajšanje (hlač, rokavov ...)

Maja Ameršek, s.p., Mali Kamen 38c, Senovo

031 852 090
siviljstvo.maja0@gmail.com
Šiviljstvo Maja Ameršek

Info:

Šiviljstvo 
Maja

siviljstvomaja                    

Kupim mlado kravo za zakol, 
prodam pa slamo (kocke). 
Tel.: 040 840 065

Prodam odojke 25–30 kg in 
okrogle bale slame. 
Tel.: 041 576 801

Prodam bikca simentalca, sta
rega 3,5 meseca. 
Tel.: 041 380 075

Prodam plemenskega bika si
mentalca, starega 15 mesecev, 
in kravo simentalko z dvema 
teletoma. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 742 730

Prodam odojke, težke okoli 25 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 305 520

Prodam 2 telički LS, 220 in 
450 kg. Tel.: 031 648 565

Prodam odojke, težke cca. 25 
kg, cena po dogovoru. 
Tel: 031 306 626

Prodamo odojke, 2 izločeni 
plemenski svinji, podarimo 
merjasca, lahko še za pripust 
ali pitanje. Tel.: 07 49 68 348, 
041 502 497

Prodam 2 telici simentalki, 
breji 6 in 5 mesecev. 
Tel.: 07 81 43 109

Za dodatne informacije nam pišite na prodaja@agencijaspin.si ali pokličite na:

070 77 77 66
Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežicewww.agencijaspin.si

Greste morda v pokoj 
ali želite zapreti svoje podjetje?

Imamo rešitev za Vas!
Prodajte ga! mi pa vam poiščemo kupca!

031 621 522, 07 49 21 563

Perutnina Rostohar
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piščance, katerih prodaja bo konec 
avgusta in v začetku septembra, in mlade 

rjave jarkice tik pred nesnostjo in za
enoletne rjave kokoši nesnice, ki bodo 

naprodaj v septembru.
Naročila obvezna.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Vsak delovnik, po 18. uri, 
nudimo rjave enoletne 

kokoši in rjave 
ter grahaste jarkice. 

Sprejemamo naročila za 
bele kilogramske piščance, 

ki bodo 27. avgusta.
Nudimo tudi prašiče. 

Prodam 7,5 meseca brejo te
lico simentalko in 8 mesecev 
staro teličko simentalko. 
Tel.: 031 482 427

Prodamo jagenjčke in kozlič
ke ter ovna, starega 4 leta. 
Tel.: 040 894 733

Prodam očiščene bele doma
če piščance. Tel.: 041 841 356

PODARIM

Podarim hribovsko košnjo 
sena, manjša parcela. 
Tel.: 031 867 460

RAZNO 

Iščemo čistilko v Brestanici. 
Delo popoldan. 
Tel.: 031 016 116 

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

Prodam tridelno kredenco iz 
masivnega borovega lesa. 
Tel.: 041 657 550

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

Nudimo: selitve, prevo
ze, pospravljanje garaž in 
podstrešij, beljenje, odvoz 
na deponijo, montaža/de
montaža pohištva. Selitve
ni servis Selec, Samo Čer
nec s.p., Bizeljska c. 20, 
Brežice. Tel.: 070 827 998

Živim na deželi, blizu mesta 
Brežice, imam hišo, njivo in 
sadni vrt in si zelo želim poš
teno žensko za družbo in v po
moč, saj zaradi bolezni nisem 
več toliko sposobna sama vse 
postoriti. Oddala bi opremlje
no sobo brez stroškov. Hrane 
je na zalogi, ostalo bi vse sle
dilo po dogovoru. Vesela bom 
vsakega klica. 
Tel.: 07 49 59 528

Iščemo mlajšega upokojenca 
za občasen prevoz potnikov s 
kombijem. Zaželeno osnovno 
znanje angleškega jezika. Tel.: 
051745056. Direktiva D. O. O., 
Ulica talcev 8a, Kostanjevica 
na Krki

STIKI

Podjetnik, star 60 let, išče pri
jateljico, ki bi se sčasoma pre
selila k meni, lahko ima sina ali 
hčer. Tel.: 040 741 687

Samski, osamljen 55-le
tnik, sem resen, urejen, želim 
spoznati žensko za prijatelje
vanje, druženje ali resno zve
zo. Tel: 070 142 820

Star 64 let, upokojenec, bi rad 
spoznal žensko, staro do 65 
let. Tel.: 040 312 733

PREHODAVCI, RADEČE – V prvem julijskem koncu tedna je v 
Julijskih Alpah novo in osveženo podobo dobilo versko obe-
ležje v skalnatem svetu, ki vodi do Zasavske koče na Pre-
hodavcih (2.071 m.n.v.), s katero upravlja Planinsko dru-
štvo Radeče. 

Na pobudo Romana Kneza 
so demontirali že dotrajana, 
zvita in ponekod polomljena 
vratca, Aljaž Medved (član 
oskrbniške ekipe na omenje
ni planinski postojanki pre
tekle sezone) pa je v sklopu 
iste akcije v začetku oktobra 
lani barvno obledel lesen Ma
rijin kipec odnesel v dolino. 
Anja Medved ga je pozimi 
temeljito obnovila. Zaščitno 
ograjo je Boris Fajfer spe
skal in prebarval ter nanjo 
namestil novo ključavnico, 
temu pa je sledilo še čiščenje 
in zaščitno barvanje kamni
tega dela obeležja, da so lahko v primerno urejeno zavetje po
novno umestili prej obleden lesen kip Marije, ki ima po zaključku 
restavriranja bistveno drugačno, lepšo podobo. »Najmanj po pet
krat, šestkrat tekom sezone smo planinci ubirali pot mimo dotra
jane t. i. kapelice in vsakič naslednjič, ko se je pogled ustavljal na 
obeležju, ki ga je vidno načel zob časa in seveda tudi vremenske 
razmere, je bila bolj odločna misel, da je treba poskrbeti za pre
novo,« pove Roman Knez, ki tako kot Fajfer opravlja funkcijo pla
ninskega vodnika znotraj Planinskega društva Radeče. 
V skalnat del položen Marijin kip se nahaja na razpotju poti za 
Zadnjico in Trento, na višini dobrih 1.630 metrov nad morjem in 
približno uro in pol na poti do Zasavske koče na Prehodavcih. Po 
ustnem izročilu je iz časa okrog prve svetovne vojne. 

� Doroteja�Jazbec,�foto:�Roman�Knez

Radečani prenovili kip v Julijcih

Prenovljeno�obeležje�v�Julijcih
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MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

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

WWW.MC-KRSKO.SI

DELOVNI ČAS INFO TOČKE
PON-PET: 8.00–22.00

SOB: 10.00–22.00
NEDELJA IN PRAZNIKI: ZAPRTO

BAZEN BRESTANICA,
21:30: 

KONCERT:
ZORAN PREDIN

SOBOTA, 
6. avgust 2022,

ŠUMICA,
17:00—17:30: 

LUTKOVNA PREDSTAVA:
BONTON ZA MALE 

LUMPE

PONEDELJEK, 
8. avgust 2022,

ŠUMICA, 14.00—17.00: 
PRAVLJIČNE 

DOGODIVŠČINE IN IZDELAVA 
PRAVLJIČNIH LIKOV

TOREK, 16. avgust 2022,

MC KRŠKO,
18.00—21.00: 

ŠPANSKI VEČER

SOBOTA, 
13. avgust 2022,

BAZEN BRESTANICA,
21.30: 

KONCERT: OKUSTIČNI

SOBOTA, 
20. avgust 2022,

ŠUMICA IN MC KRŠKO,
10.00—1.00: 

GENERATOR FESTIVAL

PETEK—SOBOTA, 
26.—27. avgust 2022,

v NARAVI:
TABOR BREZ EKRANOV

OD 13. DO 17. LETA STAROSTI
iNFO IN PRIJAVE NA:

URSKA.TRAMTE@MC-KRSKO.SI

SREDA-PETEK,
10.—12. avgust 2022,

25
LET

Dragoceno je slišati, kako časopis vidite, doživljate, aktivno spremljate skozi njegovih 25 let. Da ga hitro 
pogrešate, so pričali tudi mnogi odzivi med časovnim poletnim zamikom za en teden, ko ste poštarje 
vztrajno spraševali, da zakaj pa ni časopisa? In klicali na uredništvo v strahu, da ste bili izpuščeni, ko 
je prihajal v posavske domove. V več kot dveh desetletjih je četrtkov prihod Posavskega obzornika in 
njegovo šelestenje med branjem za marsikoga postalo nepogrešljiv ritual. Ker ga berete v vašem tempu, 
na svoj način in začnete tam, kjer vam najbolj ustreza. Hvala za vsa vaša mnenja in spodbude!

Goran Rovan,  
novinar TV Slovenija: 

S Silvom (Mavsarjem, op. p.) 
sem sodeloval že pri Srži, pred
hodniku Posavskega obzorni
ka, kasneje pa sem nekaj časa 
zanj pisal kolumne. Če se gre
mo samostojno pokrajino, se
veda moramo imeti tudi svoj 
časopis, čeprav po resnici po
vedano na začetku nisem ver
jel, da se bo obdržal toliko 
časa. Všeč mi je, da na vsaki 
'pasji procesiji' ne izpostavlja
te le županov, kot to delajo ne
kateri drugi lokalni mediji. Kot 
človek, ki dela v novinarstvu, 
marsikdaj vidim, da ste obja
vili nekaj, česar jaz nisem, ali 
pa včasih ne dobim vabil, vi pa 
ste več na terenu in tako dobite 
več informacij. Jaz gledam na 

to, da stvari, ki so izdane v fi
zični obliki, ostanejo tudi kot 
dokumentarno gradivo. Dob
ro je tudi, da se v njem pred
stavlja gospodarstvo, saj imajo 
številna podjetja kaj pokazati, 
čeprav se nekatera včasih raje 
ne izpostavljajo. Seveda je po
membno tudi povezovanje re
gije, konec koncev ima časopis 
že v imenu  naziv 'posavski', 
saj me ni sram priznati, da sem 
glede tega velik patriot, čeprav 
opažam, da nekateri ne čutijo 
te pripadnosti in se brigajo le 
za svoj kraj. Tudi s pomočjo vas 
se ustvarja ta pripadnost regiji, 
ki je sicer na zemljevidu Slove
nije žal ne moreš najti. Ampak 
glede na to, da tukaj že ves čas 
delujemo kot regija oz. pokra
jina, upam, da jo bomo enkrat 
dočakali. Verjamem, da vas 
ljudje precej berejo, mlajši so 
bolj navajeni na spletne vsebi
ne, nekateri pa imajo še vedno 
raje medij na papirju, ki ga lah
ko v miru in počasi preberejo.

Oskar Zoran Zelič,  
publicist, samostojni kulturni 
ustvarjalec iz Sevnice: 

Posavski obzornik je dragocen 
vir različnih novic iz celotne
ga Posavja, ki jim osrednji slo
venski mediji ne namenjajo 

pozornosti; Posavski obzornik 
celovito zajame celotno kraji
no in dogodke v njej. Pohval
na je dostopnost do objavlje
nega gradiva na spletni strani, 
ki je raziskovalcem preteklo
sti pomemben vir podatkov. 
Pred časom sem malo razi
skoval tudi posavsko medij
sko krajino in ugotovil, da je 
pred prvo svetovno vojno, v 
letih 1906-1908, izhajal časo
pis Posavska straža s sedežem 
v Brežicah. Med obema voj
nama Posavje ni imelo svoje
ga časopisa. Po drugi svetov
ni vojni se je leta 1948 pojavil 
časopis Naše delo, glasilo ok
rajnega odbora OF Krško. Leta 
1952 se je preimenoval v Po
savski tednik. Leta 1955, ko je 
bil krški okraj priključen trbo
veljskemu, se je priključil Za

savskemu tedniku, ki je obja
vljal novice tako iz Zasavja kot 
Posavja. Leta 1958 so nas prik
ljučili pod novomeški okraj in 
takrat je na našem posavskem 
območju dobil vpliv Dolenj
ski list, vendar se je skozi de
setletja v njem manjšalo števi
lo novic iz Posavja. Leta 1980 
se pojavi krško občinsko glasi
lo Naš glas, ki se kasneje razši
ri na celotno Posavje in nekaj 
mesecev sem zanj pisal član
ke tudi sam. Leta 1991 se po
javi nov posavski časopis Srž, 
leta 1997 začne izhajati Po
savski obzornik, najprej kot 
mesečna revija, od leta 2005 
pa kot štirinajstdnevnik. Med 
leti 2000 in 2007 izhaja še ča
sopis Sava glas, ki ga je izdajal 
takratni Radio Brežice. Posav-
ski obzornik pa ni samo pri
našalec predvsem dobrih no
vic, temveč ima tudi tematske 
strani z različnimi temami, ki 
so dodana vrednost novicam 
s terena. Osebno menim, da je 
za verodostojno, preverjeno 
novico ključen stik z ljudmi, 
pogovor z njimi na raznora
znih dogodkih, čeprav marsi
koga obiščete tudi na njego
vem domu in nato predstavite 
njegovo življenjsko zgodbo, ki 
morda sicer nikoli ne bi bila 
zapisana in objavljena, zelo za

nimivi pa so tudi intervjuji. Že
lim, da vztrajate, kajti že nekaj 
časa ste edini posavski medij, 
bralke in bralci vas res cenijo.

Uroš Škof,  
ravnatelj Gimnazije Brežice: 

Posavski obzornik redno pre
biram, tudi v šoli ga vsakič 
pregledamo. Razumem ga kot 
sredstvo za obveščanje jav
nosti, v njem dobimo verodo
stojne informacije o dogodkih 
v Posavju. Čeprav pregleduje
mo tudi ostale spletne strani 
in družbena omrežja, jemlje
mo časopis kot resen informa
tor o dogajanju v naši regiji in 
menim, da pri večini ljudi ti
skani medij predstavlja najviš
jo stopnjo verodostojne infor
macije. Posebej mi je všeč, ker 
strnjeno beleži dogodke v Po
savju, in to s fotografskim gra
divom, opozarja nas tudi na 
pomembne mejnike v zgodo
vini Posavja in jih pojasnjuje. 
Na gimnaziji vidimo Posavski 
obzornik kot prostor, kjer tudi 
naša šola lahko najde svoje 
mesto, bodisi so to prispevki, 
ki jih pošiljamo in so objavlje
ni na spletni strani ali v časopi
su, bodisi časopis kot tak obja
vi novico o šolskih in obšolskih 
dogodkih na naši šoli, o kate

rih so seznanjeni vsi Posav
ci oz. naš celoten šolski oko
liš. Prav zaradi tega se nam ta 
časopis zdi pomemben in želi
mo, da bi še tudi naslednjih ne
kaj četrt stoletij deloval ter da 
bi bil še naprej kronika časa in 
zakladnica informacij za seda
njo in nove generacije. Podpi
ram idejo, da časopis povezu
je regijo Posavje, s tem pa tudi 
vse občine in njihove prebival
ce, ker je moje osebno mnenje, 
da se v naši regiji premalo po
vezujemo in dajemo premalo 
poudarka posavski identiteti. 
Morda bi v prihodnosti lahko 
povabili tudi učence in dijake, 
da napišejo svoj kritičen pog
led na regijo, v kateri živijo, in 
kako bi jo oni želeli videti, ter 
bi bil v časopisu temu name
njen poseben prostor.


