
ZABAVNO NA KRAJEVNIH PRAZNIKIH – Sredi avgusta se po nekaj tednih zatišja vrača družabno 
življenje. Posebej pester je bil minuli (podaljšan) konec tedna s prazničnim ponedeljkom oz. velikim 
šmarnom, saj je v teh dneh praznovalo kar nekaj krajevnih skupnosti, zlasti v krški občini. Med njimi je 
tudi krajevna skupnost Koprivnica, kjer 15. avgusta vsako leto pripravijo zabavne vaške igre, letos so 
bile že 22. po vrsti, ki od sodelujočih (na fotografiji) zahtevajo vrsto neobičajnih spretnosti, občinstvu 
pa ponudijo obilo zabave in smeha. Po dveh letih omejitev so letos oživele tudi številne veselice in z 
njo so praznovanje zaključili tudi Koprivničani.  P. P., foto: Andreja Kališnik 
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Pokojni župan bo častni meščan
KOSTANJEVICA NA KRKI – Na slovesnosti ob občinskem 
praz niku, ki bo jutri, 19. avgusta, zvečer v Galeriji Božidar Ja-
kac, bodo konec junija preminulega župana Ladka Petretiča 
posthumno razglasili za častnega meščana. Na 12. dopisni seji 
občinskega sveta, ki so jo izvedli 29. julija, so namreč soglasno 
potrdili Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občin-
skih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki oz. so v obstoječi 
odlok dodali novo občinsko priznanje – naziv Častni meščan – 
posthumno imenovanje, ki ga lahko župan (v tem primeru po-
džupan v funkciji župana Robert Zagorc) podeli posamezni-
kom za izjemen prispevek za razvoj in napredek občine. Naziv 
se podeli svojcem s posebno oblikovano listino. Ostale nagra-
jence so potrdili že junija. Kostanjeviški zlatnik bosta dobila 
Melita Skušek in Franc Štokar, kostanjeviški srebrnik pa Er-
vin Felicijan in Odbojkarski klub Kostanjevica na Krki. Kosta-
njeviškemu prazniku so posvečene strani 13–17.  P. P.

AKTUALNO

Polemično o cvičku
Cviček bi radi posodobili in naredili bolj privlačnega 
z novimi tehnološkimi prijemi, kar pa s strani pred-
vsem malih vinogradnikov ni ravno najbolje spreje-
to, je pokazala razprava na 17. cvičkovem večeru na 
Raki, na katerem so razpravljali o prihodnosti tega 
dolenjskega posebneža. 

Stran 3

Kam po učne izkušnje?
Čeprav je razširjanje znanja eno od vodil časopisa, 
so pred začetkom šolskega leta dodatno zaželene 
konkretne informacije o možnostih vpisa in ponudbi 
izobraževanj. Že vrsto let tematske strani Znanje pri-
našajo takoj uporabne podatke in vam olajšajo pot 
v novih znanj polno leto. Nato ste na vrsti vi – pre-
verite na kontaktih, pokličite in se sami prepričaj-
te, da so dobre učne izkušnje bližje, kot ste mislili.

Strani 18–22

Naslednja številka Posavskega obzornika  
bo izšla v četrtek, 1. septembra.
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Melita Skušek, ravnateljica OŠ Jožeta 
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poznamo, morali bi 
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LJUBLJANA, POSAVJE – Breži-
čan Rok Capl, ki je 12. febru-
arja letos postal vršilec dolž-
nosti direktorja Javne agencije 
Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, interna-
cionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije (SPIRIT), bo to funk-
cijo opravljal še naprej, in sicer 
do imenovanja direktorja, ven-
dar največ za šest mesecev, to je 
najdlje do 11. februarja 2023, je 
na dopisni seji odločila Vlada RS. 
Za sklenitev pogodbe o zaposli-
tvi s Caplom je pooblastila mini-

stra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana. Kot so 
dodali, je postopek javnega natečaja za izbor direktorja agenci-
je SPIRIT zaradi večjega števila prejetih vlog in pozivov za do-
polnitve še v teku in do 11. avgusta 2022 ni bil zaključen. Zato je 
Svet SPIRIT Slovenija na svoji 35. korespondenčni seji  konec ju-
lija sprejel sklep, s katerim je vladi predlagal, da za v. d. direktor-
ja SPIRIT Slovenija z 12. avgustom 2022 ponovno imenuje Capla, 
s čimer bo zagotovljeno nemoteno delovanje agencije SPIRIT.
Poleg tega je Vlada RS sklenila, da se s 16. avgustom 2022 s po-
ložaja v. d. direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komu-
niciranje (Ukom) razreši Dragan Barbutovski in s 17. avgustom 
2022 za v. d. direktorice Ukoma imenuje Petra Bezjak Cirman, 
po rodu posavska rojakinja iz Brestanice, in sicer do imenovanja 
direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ 
za šest mesecev oz. najdlje do 16. februarja 2023. Bezjak Cirman, 
univerzitetna diplomirana novinarka, je trenutno poklicna pred-
sednica Sveta delavcev RTV Slovenija in predstavnica zaposle-
nih v nadzornem svetu RTVS. V letih 2008 do 2017 je delovala 
kot novinarka na RTVS, v letih 2005 do 2008 pa je bila dopisni-
ca z Dolenjske in novinarka v notranjepolitični redakciji Dela.
 R. R.

Capl še naprej v. d. direktorja,
Bezjak Cirman na čelo Ukoma

Rok Capl (foto: arhiv PO)

LJUBLJANA, POSAVJE – GEN energija ima po dobrega pol leta 
znova prenovljen nadzorni svet, saj je uprava Slovenskega 
državnega holdinga (SDH) 9. avgusta odpoklicala pet do-
sedanjih in imenovala šest novih članov nadzornega sveta.

SDH je razrešil dosedanje člane nadzornega sveta GEN energije 
Ksenijo Flegar, Patricio Čular, Jureta Sokliča, Veljka Flisa in 
Gabra Kontelja, kot so navedli, »zaradi izgubljenega zaupanja 
glede ureditve ustreznega korporativnega upravljanja v skupi-
ni Gen«. Večina razrešenih nadzornikov je bila imenovanih ko-
nec lanskega in v začetku letošnjega leta, še v času prejšnje vla-
de. Predsedniku uprave Telekoma Cvetku Sršenu je mandat v 
nadzornem svetu prenehal s 15. 4. 2022. 
Namesto njih je uprava SDH za nadzornike imenovala Matejo 
Čuk Orel, Ivano Nedižavec Korada, Miloša Pantoša, Roka Ma-
rolta, Marijana Penška in Žigo Debeljaka, štiriletni mandat jim 
je začel teči naslednjega dne, 10. avgusta. Kot predstavniki zapo-
slenih v devetčlanskem nadzornem svetu ostajajo Samo Fürst, 
Marjanca Molan Zalokar in Rene Jeromel. Imenovanje novih 
članov nadzornega sveta je po oceni poznavalcev prvi korak k od-
poklicu generalnega direktorja GEN energije Blaža Košoroka, ki 
je aprila letos nasledil dolgoletnega prvega moža GEN energije 
Martina Novšaka, pred tem pa je bil državni sekretar na Ministr-
stvu za infrastrukturo. Prejšnji nadzorniki so Novšaka sicer raz-
rešili že februarja letos, do Košorokovega imenovanja pa za zača-
sno generalno direktorico imenovali članico poslovodstva GEN, 
finančno direktorico mag. Gordano Radanovič. V tričlanskem 
poslovodstvu je še poslovni direktor Danijel Levičar.
 P. P.

GEN ima šest novih nadzornikov

POSAVJE, SLOVENIJA – 16. avgusta so vse slovenske občine, med 
njimi tudi z območja Posavja, s strani Uprave RS za zaščito in re-
ševanje (URSZR) prejele sklep o pričetku ocenjevanja škode na 
kmetijskih površinah in pridelkih zaradi posledic letošnje suše. 
Kot so nam sporočili z naših občin, na podrobnejša navodila s 
strani URSZR in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije še ča-
kajo, predvidoma pa bodo s strani županov imenovane komisije, 
ki jih po zakonu o odpravi elementarnih nesreč sestavljajo pred-
stavniki posamezne občine, KGZ in kmetov, pričele s popisom 
škode zadnji teden v avgustu ali z začetkom meseca septembra, 
saj je rok za dokončni vnos podatkov 30. september. Prve oce-
ne, ki temeljijo na izpadu pridelka v kvaliteti in kvantiteti in pri 
trajnih nasadih posledično tudi na pridelkih prihodnjega leta, 
bodo znane po ogledih komisij na terenu, ki jih bodo te izvajali 
na podlagi predhodno oddanih individualnih vlog oškodovancev. 
 B. M. 

Popis škode zaradi suše 
se bo začel konec meseca

Posledice letošnje suše so na poljščinah marsikje zelo vidne 
(foto: P. P.).

SEVNICA – Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in predse-
dnik uprave na javnem razpisu izbranega izvajalca, družbe 
Kostak d.d., Miljenko Muha sta 4. avgusta podpisala pogod-
bo za gradnjo nove šole Ana Gale Sevnica. 

Župan Srečko Ocvirk je ob tej priložnosti poudaril, da je lokalna 
skupnost preudarno iskala rešitve, s katerimi bi šoli oziroma ot-
rokom in pedagogom zagotovili ustreznejše prostore. V obdobju 
od leta 2018 do 2020 je Občina Sevnica pripravila Analizo sta-
nja šolske in predšolske vzgoje ter načrt razvoja potrebnih in-
vesticij za naslednje obdobje, v kateri se je strateško opredelila 
do potreb vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov v sevniški obči-
ni. Po sprejetju tega strateškega dokumenta na seji Občinskega 
sveta Občine Sevnica je bila v letu 2021 izdelana idejna zasno-
va za gradnjo nove šole in pridobljena vsa potrebna dokumen-
tacija za gradnjo. Investicija v vrednosti več kot 4 milijone evrov 
bo podprta s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter 
tudi Eko sklada, saj bo nova šola zgrajena po načelih energet-
ske učinkovitosti. 
Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Iztok 
Žigon je poudaril, da se ministrstvo zaveda pomembnosti pro-
jekta za lokalno okolje. Pozdravil je tudi dodano vrednost pro-
jekta, to je načrtovana energetska učinkovitost stavbe. Muha se 
je ob podpisu pogodbe zavezal, da bo družba Kostak pravočasno, 
kvalitetno in korektno izvedla projekt. Ravnatelj Osnovne šole 
Ane Gale Sevnica Gregor Pirš je dan podpisa pogodbe označil 
za praznik šole in hkrati za praznik celotne skupnosti. Izrazil je 
zadovoljstvo ob tem, da bodo z novim objektom tako otroci kot 
zaposleni na Osnovni šoli Ane Gale pridobili svetle, moderne in 
funkcionalne prostore. Podrobneje o projektu pa na strani 12.
  P. P./vir: Občina Sevnica

Novo šolo bo gradil Kostak

Miljenko Muha in Srečko Ocvirk ob podpisu pogodbe

V sklopu projekta gradnje ko-
lesarske povezave med Bre-
žicami in Krško vasjo, ki je v 
zadnjem času zaradi vzpostav-
ljene popolne zapore in obvo-
za sprožil marsikatero debato, 
se po navedbah Občine Breži-
ce izvajajo podporni zidovi, 
utrjujejo brežine, urejajo od-
vodnjavanja in izvajajo razši-
ritve cestišča. Popolna zapora 
bo trajala še do predvidoma 
31. avgusta, kasneje se bodo 
dela izvajala ob delni zapori. 
Z izvedbo bo vzpostavljenih 
4,3 km novih kolesarskih po-
vezav – od gradu Brežice pro-
ti Čatežu in Krški vasi – ter na 
novo zgrajen celotni cestni od-
sek v dolžini približno 1,7 km, 
v sklopu katerega bodo med 
drugim izvedli tudi tri križi-
šča z ukrepi za umirjanje pro-
meta, štiri avtobusna posta-
jališča ter stopnišče z rampo 
zaradi povezanosti odsekov 
po lokalni in državni cesti. V 
septembru bodo pričeli z ure-
janjem križišča pri mostu čez 
Krko na Velikih Malencah ter 
nato nadaljevali z urejanjem 
cestišča in kolesarske steze 
od Krške vasi proti Griču. So-
časno se bo ob izvedbi kole-
sarske povezave rekonstru-
irala tudi državna cesta na 
tem odseku, kjer je predvide-
na obnova cestišča in razširi-
tev ceste. Zaključek gradnje je 
predviden konec marca 2023, 
prevzem investicije pa 30. ju-
nija 2023. Pogodba za izved-
bo kolesarske povezave znaša 
2,8 milijona evrov, vrednost 
investicije na državni cesti, ki 

Kolesarka proti Dobovi pri koncu
BREŽICE – Po brežiški občini je trenutno odprtih veliko gradbišč, tri večja so zagotovo na odseku ceste med 
Krško vasjo in Čatežem ob Savi, na relaciji Brežice–Dobova in v samem mestu na delu Černelčeve ceste. Vse 
tri investicije v celoti skupaj znašajo več kot 12 milijonov evrov, zaključene pa bodo še letos oz. najkasneje 
v naslednjih dveh letih.

jo financira DRSI, je 1,4 mili-
jona evrov. 

Gradnja kolesarske povezave 
Brežice–Dobova je v zaključni 
fazi, urediti je treba še vodenje 
po vozišču ter bankine in pro-
metno signalizacijo. Vzpored-
no se izvajajo tudi odkupi ze-
mljišč. Z občine sporočajo, da 
je skoraj na celotni trasi kole-
sarska pot v širini 3 m dogra-
jena v brežini obstoječe ceste 
kot del cestišča z elementi od-
vodnjavanja med cesto in ko-
lesarsko potjo. V zaključni fazi 
je tudi dograditev brvi s kon-
zolno pritrditvijo konstrukci-
je kolesarke v vozišče v širini 
2,5 m. Investicija obsega ure-
ditev približno 4,6 km zaklju-
čene kolesarske povezave od 
Brežic do Dobove, rok izved-
be gradbenih del je zadnji av-
gustovski dan. Sočasno z grad-
njo kolesarske povezave DRSI 
izvaja obnovo državne ces-

te Brežice–Dobova, dokonča-
nje del je predvideno v juniju 
2024. Vrednost projekta kole-
sarske povezave znaša 2,8 mi-
lijona evrov, medtem ko je za 
dela na državni cesti namenje-
nih 4,7 milijona evrov. 

Zaključek morda že letos

V sklopu projekta ureditve 
Černelčeve ceste v Brežicah 
je občina pristopila k izgra-
dnji krožišča na križišču Čer-
nelčeve ceste in Maistrove uli-
ce pred trgovino Spar, in sicer z 

namenom povečati prometno 
varnost. Poleg novega krož-
išča bo križišče Pleteršniko-
ve ulice in Ulice Alenke Gerlo-
vič preoblikovano tako, da bo 
iz smeri trgovine Spar proti 
smeri trgovine Hofer vpeljan 
pas za leve zavijalce. Celoten 
projekt poteka po Černelče-
vi cesti od prehoda za pešce 
pri Zdravstvenem domu Bre-
žice do križišča na Pleteršni-
kovi ulici, kjer se zavije proti 
Hoferju. Do 1. septembra naj 
bi se izvedla gradnja na delu 
Černelčeve med Maistrovo in 
ZD Brežice, po tem datumu pa 
naj bi se začela dela od Mais-
trove do Ulice Alenke Gerlovič. 
V celotnem območju v dolžini 
približno 400 m bodo izvedli 
tudi površine za pešce in ko-
lesarje na obeh straneh ces-
te. Po pogodbi je predviden 
čas dokončanja investicije ko-
nec aprila 2023, vendar se v 
primeru ugodnih vremenskih 
razmer pogovarjajo o predča-
snem zaključku projekta še v 
tem letu, pravijo na občini. Ce-
lotna vrednost projekta je oko-
li 650 tisoč evrov.

 Rok Retelj

Na gradbišču pod Gričem izvajajo podporne zidove in 
utrjujejo brežine.

KRŠKO – Po dveh sušnih letih se v nedeljo, 21. avgusta, v Kr-
ško vrača najbolj množična kolesarska rekreativna prireditev 
v Posavju – 18. kolesarski maraton po deželi cvička s štartom 
in ciljem na Trgu Matije Gubca. Rekreativni kolesarji se bodo 
podali na veliki in mali kolesarski maraton v dolžini 65 in 36 
kilometrov po rahlo prenovljeni trasi, saj bo zaradi gradnje 
kolesarske steze letos izvzeto središče Brežic. Ob tem bodo 
za najmlajše kolesarje pripravili še otroški Čričkov maraton, 
primeren za male otroke oz. družine. Prijave potekajo na dan 
prireditve od 8. ure dalje, štart pa bo ob 10. uri. Kolesarji bodo 
vozili po cestnoprometnih predpisih, bo pa od 7. do 15. ure za-
prta glavna cesta skozi Videm (od krožišča do hotela City), ob-
voz bo urejen po Kolodvorski ulici. Organizatorjem iz vrst Re-
kreativnega kolesarskega društva Krško gre vreme običajno 
zelo na roko, pričakujejo pa več sto kolesarjev, tako odraslih 
kot otrok. Prireditev je rekreativnega značaja in sodi v sklop 
akcije Slovenija kolesari.  P. P.

Kolesarili bodo po deželi cvička
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SPREMEMBA 4. JAVNEGA POZIVA
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 

na območju LAS Posavje v letu 2022 
EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP),

ki ga je Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine 
Posavje objavila 8. 6. 2022. 

Razpisna dokumentacija 4. javnega poziva se spremeni v III. poglavju, in sicer je v veljavi 
nov Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 
38/16, 73/17, 31/19 in 82/22).

Vse ostale določbe javnega poziva z dne 8. 6. 2022 ostajajo nespremenjene.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani LAS Posavje in RRA Posavje.

Dodatne informacije o javnem pozivu daje RRA Posavje, in sicer:

 ◦ po telefonu: 07 488 10 43 ali 07 488 10 40, vsak delovnik med 9. in 14. uro,
 ◦ po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si, 
 ◦ osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, Regionalna 
razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.

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

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Prinesi – odnesi na tržnici  
v Brežicah v polnem zagonu

Tako ob sobo
tah sprejmemo 
tudi do 1200 še 
uporabnih stva
ri za nadaljnjo 
uporabo, brez
plačno pa jih 
naprej odda
mo v povprečju 
okoli 500 ob po
samezni akciji. 
Na stojnici Pri
nesi-odnesi, ki stoji na zunanji strani tržni
ce v Brežicah, se znajdejo otroške igrače in 
oprema, oblačila in obutev za vso družino, 
gospodinjski aparati, knjige, učbeniki in še 
veliko drugega. Včasih nam v sklopu akci
je občani prinesejo tudi pohištvo in večje 
elektronske naprave. Na stojnici smo nap
rej oddali že tudi kolo in otroški voziček.

Kot zanimivost 
lahko povemo, 
da smo od za
četka projekta 
do danes v po
novno uporabo 
predali že oko
li 60.000 upo
rabnih pred
metov.

Hišica Prinesi – 
odnesi je na tržnici v Brežicah odprta vsa
ko soboto med 8. in 12. uro. Na naši Fa
cebook strani lahko spremljate objave, ki 
se nanašajo na delovanje projekta, naši 
sodelavci pa vam tudi pomahajo s kakš
ne fotografije, kjer vas prijazno vabijo, da 
jih obiščete in poiščete kaj zase ali svo
je najbližje.

Projekt Prinesi – Odnesi, s katerim želimo občane spodbuditi k ponovni 
uporabi predmetov, živi že od julija 2015. Veseli nas, da je projekt res 
odlično zaživel in da so ga občani vzeli za svojega. 

Najlepše vabljeni vsako soboto med 8. in 12.  
na tržnico v Brežice!

Na okroglo mizo so povabi-
li strokovnjake, ki se dnevno 
ukvarjajo s tehnološko poso-
dobitvijo pridelave in prede-
lave grozdja v vino cviček PTP. 
Sodelovali so direktor KGZS 
– zavoda Novo mesto Dami-
jan Vrtin, dr. Klemen Lis-
jak s Kmetijskega inštitu-
ta Slovenije, vodja pilotnega 
projekta Cviček PTP Ivanka 
Badovinac, specialist za vino-
gradništvo Jernej Martinčič 
ter direktor in glavni enolog 
Kleti Krško Jure Grubar. Pri-
bližno sto zbranih vinogradnic 
in vinogradnikov iz različnih 
društev Dolenjske, Bele kraji-
ne in Posavja sta uvodoma poz-
dravila predsednik DV Raka 
Mladen Zorko ter ambasador 
cvička in nekdanji dolgoletni 
predsednik DV Raka Ivan Viz-
lar. Slednji je najprej dejal, da 
se je cviček rodil v malem do-
lenjskem hramu. Po priznanju 
cvička PTP v letu 2001 se kaj 
posebnega pri preobrazbi cvič-
ka ni dogajalo. »Ves ta čas smo 
se trudili tako večji vinarji kot 
mali vinogradniki, kako pride-
lati dobro vino cviček, da bi bil 
svež, piten in čim bolj všečen. 
Zdaj je napočil pravi čas, ko bo 
treba vino cviček prenoviti,« je 
poudaril in pohvalil sodelujo-
če partnerje pilotnega projekta 
Cviček PTP (KGZS – zavod NM, 

Kakšna bo prihodnost dolenjskega posebneža?
RAKA – Društvo vinogradnikov Raka je 12. avgusta ob krajevnem prazniku tradicionalno pripravilo cvičkov večer, ki je bil letos že 17. po vrsti. Tokrat so strokov-
no razpravo namenili tehnološki posodobitvi pridelave grozdja in vina za cviček PTP, kar je med občinstvom sprožilo mešane odzive, saj smo slišali tudi kar ne-
kaj kritik na račun povedanega s strani sodelujočih strokovnjakov.

Kmetijski inštitut in šest večjih 
vinarjev), v okviru katerega na-
staja zasnova novega, sodobne-
ga »premium« cvička. Obenem 
je Vizlar izrazil skrb za cviček, 
ki se je rodil v hramu. »Pride-
lal ga bo mali vinogradnik, po 
klasični metodi in ga shranil v 
svoji zidanici. Kakšna bo nje-
gova prihodnost? Težko bo pa-
riral sodobnemu cvičku. Kaj 
naj vinogradnik stori? Kljubu-
je tradiciji ali enostavno proda 
grozdje večjim vinarjem, kar se 
že dogaja?« se je vprašal.

Radi bi posodobili okus

Vrtin je v nadaljevanju povedal, 
da se da z določenimi prilago-
ditvami tudi v manjših kleteh 
pridelati cviček po sodobnejših 
metodah. Badovinac je glede 

samega projekta pojasnila, da 
traja tri leta (dve trgatvi) in ga 
letos zaključujejo. »Želeli smo 
si, da bi pridelali cviček z lep-
šo sadno aromatiko, da bo bolj 
gladek, mehek, piten, podaljša-
na mora biti dolgoživost vina, 
kajti želimo si, da bi bilo vino 
tudi po letu in pol v dobri kon-
diciji ter bo imelo še več CO2 v 
sebi, ki poudarja lepo svežino 
in aromatiko,« je pojasnila in še 
omenila, da so poskuse delali 
na žametovki oz. žametni črni-
ni, ki jo je po pravilniku o cvič-
ku PTP lahko največ 60 % oz. 
glavnina. Martinčič je pohva-
lil sodelujoče vinogradnike, ki 
so bili zelo skrbni in dovzetni 
za predloge, zato so bili jeseni 
rezultati dozorevanja grozdja 
veliko boljši. Lisjak je pouda-
ril, da je ideja projekta poso-

dobiti okus cvička, da bo bolj 
všečen tudi mladi generaciji, 
ki po njegovem »išče svežino, 
sadnost, lep okus, sveže, a ne 
preveč močne kisline, se pra-
vi, kako se s tehnologijo prib-
ližati takšnemu stilu, a hkrati 
obdržati karakter, saj mora še 
vedno biti to cviček«. Nadalje 
je predstavil štiri vzorce cvička, 
ki so jih navzoči tudi poskusi-
li, saj so v projektu na štiri raz-
lične načine pridelali žametno 
črnino in na ta način vpliva-
li na aromatiko cvička. Lisjak 
je še izpostavil, da so z anali-

zo potrdili dejstvo, da je cviček 
tudi zdravo vino. Grubar je po-
hvalil delo projektne ekipe, re-
koč, da so tovrstni projekti nuj-
ni. »Cviček je v svoji zgodovini 
doživljal evolucijo in prav je, da 
jo tudi v teh časih. Gre za uni-

kum, na katerega bi morali biti 
ponosni in si želeti, da preživi 
tudi za naše sinove. Če želimo, 
da cviček preživi, bo treba s to 
evolucijo nadaljevati,« je pou-
daril in še dejal: »Tudi skozi ta 
projekt vidim ključni moment, 
da se kot pridelovalci odloči-
mo, ali bo cviček živel, stagni-
ral ali bo celo nekoč pozabljen. 
Odgovornost je na vseh nas.« 

»To ni več cviček«

V nadaljevanju se je razvila za-
nimiva debata, v kateri je eden 

največjih poznavalcev cvička 
oz. dolenjskega posebneža, kot 
mu pravijo, Ivo Kuljaj dejal, 
da je poskušal kar dobra vina, 
a niti v enem od njih ni zaznal 
cvička, in se vprašal, ali se z no-
vimi tehnikami pridelave slu-

čajno ne posega v pravilnik o 
zaščiti cvička PTP. Vrtin mu je 
odvrnil, da projekt popolnoma 
ničesar ne spreminja, kar se 
tiče pravilnika in parametrov, 
drugačen je samo tehnološki 
pristop do predelave, kar se 
pozna na karakterju vina. »To, 
kar smo danes poskusili, cviček 
ni, nimam pa nič proti temu, da 
se iz obstoječega sortimenta 
ustvari nova blagovna znam-
ka, a to potem ne bo več cvi-
ček,« je še dodal Kuljaj. Z njim 
so se strinjali tudi Zvonko Lah 
iz DV Mirna Peč, Brane Arih iz 
DV Studenec in Ivan Urbanč 
iz VTKD Gadova peč. Slednji je 
dejal, da se pri različnih posku-
sih ne sme odmikati od tradi-
cionalnega cvička, pokritiziral 
je tudi njegovo barvo, rekoč, 
da zanj to ni barva cvička. »Z 
vsem spoštovanjem do vašega 
projekta, dajmo ga graditi nap-
rej, ampak tudi še s kakšnega 
drugačnega vidika,« je pouda-
ril Urbanč. Miran Jurak, pred-
sednik ZDVD, je dejal, da je trg 
neizprosen, zato je težko osta-
ti na neki stopnji razvoja in ne 
razvijati artiklov naprej. Nekaj 
besed so spregovorili še župan 
Mestne občine Krško mag. Mi-
ran Stanko, aktualna cvičkova 
princesa Anja Smerke in am-
basador cvička Peter Camloh.
 Rok Retelj

Ivan Vizlar (desno) in predstavniki stroke

Navzoči so poskusili štiri vzorce cvička.
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VEČ NESREČ MOTORISTOV IN KOLESARJEV – Brežiški poli-
cisti so 4. 8. zaradi nezanesljive vožnje opravili preizkus alkoho-
liziranosti pri kolesarju. Slednji je imel v litru izdihanega zraka 
0,41 mg alkohola. 6. 8. je prišlo do nesreče na Kumrovški cesti 
na Bizeljskem med 18-letnim motoristom in 92-letnim vozni-
kom, ki je bil zaradi nepravilnega premika vozila tudi povzroči-
telj nesreče. Motorist je pri padcu utrpel lažje poškodbe, kakor 
tudi 50-letni motorist, ki je 8. 8. zaradi vožnje preblizu desne-
mu robu vozišča pri zavijanju levo pri Dolgi Raki izgubil oblast 
nad motorjem in padel. Motorist je vozil pod vplivom alkoho-
la, saj je imel v litru izdihanega zraka kar 0,92 mg alkohola.

15. 8. je 42-letni voznik osebnega vozila iz smeri Sevnice pro-
ti Vrhovemu v ovinku zapeljal levo in trčil v 60-letnega moto-
rista, kateremu so poškodbe, ki so bile okvalificirane kot lažje, 
oskrbeli v bolnišnici. Preizkus alkoholiziranosti pri povzroči-
telju je pokazal 0,95 mg alkohola v litru izdihanega zraka. 14. 
8. je v naselju Zabukovje pri Raki 18-letni voznik osebnega vo-
zila pri vključevanju na prednostno cesto spregledal 15-letne-
ga kolesarja in z vozilom trčil vanj. Mlad kolesar je, na srečo, 
utrpel lažje poškodbe.

16. 8. se je pri padcu s kolesom v Sevnici poškodoval mlado-
letnik. Kolesar je med vožnjo po Cesti na grad v Sevnici izgu-
bil oblast nad vozilom, trčil v robnik in padel. Po prvih infor-
macijah naj bi fant utrpel hujše poškodbe. Sevniški policisti so 
istega dne obravnavali tudi padec 57-letnega motorista iz Av-
strije, ki je zaradi neprilagojene vožnje med Jelovcem in Trži-
ščem na mokrem cestišču izgubil oblast nad motorjem, zape-
ljal s ceste in pri padcu utrpel hujše poškodbe. Prepeljali so ga 
v novomeški urgentni center.

MED POVZROČITELJI VELIK DELEŽ VINJENIH VOZNIKOV 
– Na PU Novo mesto opozarjajo, da je na našem območju za-
skrbljujoč porast deleža alkoholiziranih povzročiteljev pro-
metnih nesreč. Največ alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je 
starih med 35 in 44 let ter med 25 in 34 let. Najvišja povpreč-
na stopnja alkoholiziranosti je ugotovljena v starostni skupini 
povzročiteljev med 45 in 54 let, in sicer 1,73 g/kg. Ugotovlje-
na povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prome-
tnih nesreč letos znaša 1,45 g/kg (lani 1,37 g/kg) in je najviš-
ja v zadnjih sedmih letih.  Zbrala: B. M.

Andrej Kern, Celine: Mene te podražitve prav 
nič ne skrbijo. Ravno pred nekaj dnevi smo 
doma zagnali sončno elektrarno. Sicer kurimo 
tudi na drva, saj imamo svoj gozd, zdaj pa bomo 
malo kombinirali drva in toplotno črpalko. Drva 
so preživela številne generacije in bodo ostala 
pri hiši, zaradi podražitev energentov pa bo ver-

jetno še marsikdo znova šel v gozd ponje. 

Jadranka Gospodarič, Krško: Bomo videli, ko-
likšne bodo res podražitve energije, če bo samo 
za nekaj odstotkov, še v redu, če bo za recimo 
30 %, pa se bo zelo poznalo in bomo seveda po-
skusili kaj prihraniti. Ogrevamo se s toplotno čr-
palko oz. s pomočjo elektrike, kar smo uredili 
šele pred nekaj leti, tako da o menjavi kurilne-

ga sistema zaenkrat še ne razmišljamo.

Milica Švigelj, Krško: Sama stanujem v bloku 
in lahko rečem, da sem v okviru energetske dra-
ginje podražitve pri ogrevanju v letošnjem letu 
že opazila na položnicah. Pri izbiri načina ogre-
vanja imamo v blokih žal zvezane roke. Menim, 
da lahko napovedi, da bodo cene energentov 
poletele v nebo, ublaži vlada, seveda pa bo tre-

ba upoštevati tudi razmere po svetu in vojno v Ukrajini.

Peter Zlobko, Kapele: Glede na to, da kurimo 
na drva, ne razmišljamo o kakšni menjavi kuril-
nega sistema. Imamo dovolj svojega gozda, s ka-
terim ravnamo gospodarno, tako da je to v tem 
trenutku za nas zagotovo najcenejša oblika kur-
jave. Verjamem pa, da bo oz. je že zdaj marsik-
do primoran menjati kurilni sistem, saj se bodo 

cene energentov, kot zaenkrat kaže, še nekaj časa dvigovale.

Da nam bo tudi pozimi toplo
Čeprav smo še v vročih poletnih dneh, se veliko govori o 
energetski draginji, ki jo čedalje bolj občutimo tudi pri 
nas. Tokratne sogovornike in sogovornice smo vprašali, 
ali v luči tega že kaj razmišljajo o kurilni sezoni in nakupu 
energentov ali morda celo o zamenjavi kurilnega sistema.

anketa

V Kostanjevico na Krki ste 
se leta 1980 priselili s pov-
sem drugega konca Posavja, 
iz Loke pri Zidanem Mostu, a 
najbrž se že lep čas počutite 
kot domačinka, konec kon-
cev to potrjuje tudi visoko 
občinsko priznanje … Koli-
ko vam to pomeni?
To mi pomeni zelo veliko, 
čeprav ne vem, če sem si ga 
ravno zaslužila (nasmeh) … 
Priti v nov kraj, kot je Kosta-
njevica na Krki, je kar velik iz-
ziv. Ljudje tukaj so sicer zelo 
gostoljubni, vendar pa te za 
svojega ne sprejmejo kar ta-
koj in se moraš dejansko iz-
kazati s svojim delom. Zato to 
priznanje jemljem kot odraz 
tega, da so me nekako spreje-
li v kraju in da čutijo, da sem k 
temu kraju vendarle nekaj tudi 
prispevala.

Začetek poletja v kostanje-
viški občini je zasenčila ne-
nadna smrt župana Ladka 
Petretiča. Do njega ste sicer 
znali biti tudi kritični, a vem, 
da ste ga tudi cenili oz., kot 
ste enkrat dejali: Če se z nji-
mi nekaj dogovoriš, to drži … 
Kako ocenjujete njegovo za-
puščino?
Dejstvo je, da sem bila velikok-
rat kritična do njegovega raz-
mišljanja in nekaterih njego-
vih dejanj. Zdi se mi, da sem 
kot občinska svetnica dolžna 
ne le svoje razmišljanje, am-
pak tudi razmišljanje mojih 
volivcev prenesti na občin-
ski svet. Normalno in prav je, 
da imamo različna mnenja in 
morda bi morali imeti na na-
šem občinskem svetu večkrat 
kritične razprave do določe-
nega problema. Kljub vsemu 
pa sva z županom dobro sode-
lovala predvsem glede šole in 
vrtca, kjer je res vedno podprl 
vse naše potrebe, vse, kar sva 
se dogovorila, smo tudi izpe-
ljali, tukaj pa moram res reči, 
da smo naredili velik korak 
naprej. Če ne bi bili samostoj-
na občina, bi verjetno zelo tež-
ko toliko stvari zgradili, preno-
vili in uredili v tako kratkem 
času. Jasno, njegova zapuščina 
je kljub temu, da je bil župan 
samo dva mandata in ne glede 
na nekatere stvari, ki se niso 
zgodile, pa bi se morale, kar 
vidna, velika in pomembna.

Že od ustanovitve kosta-
njeviške občine ste tako ali 
drugače v lokalni politiki, 
v kateri so bila tako izrazi-
to burna kot bolj mirna ob-
dobja. Vi ste bili vedno nekje 
vmes med tistimi, ki so bili 
na strani župana, in tistimi, 
ki so mu tudi z vsemi možni-
mi sredstvi nasprotovali. Ne-
kateri so vam to šteli za dob-

ro, drugi za slabo, češ da se 
niste jasno opredelili, kam 
sodite …
Jaz pač ne želim nikamor so-
diti. Zdi se mi pomembno, da 
imaš svoje mnenje, čeprav 
imaš lahko tudi napačnega. 
Če se mi je zdelo, da je stali-
šče opozicije pravilno, sem jo 

podprla, če pa ne, sem ravna-
la drugače. Nikoli se ne želim 
nikamor postavljati, zame so 
to politične igre, teh pa se ne 
grem, saj sem človek, ki rada 
kaj naredim, če se da. Sem 
zelo kritična tako do sebe kot 
do drugih in to tudi povem, 
poskušam povedati na naj-
bolj kulturen način. Včasih so 
te kritike sprejete pozitivno, 
včasih negativno, na to pač ni-
mam vpliva.
Je pa dejstvo, da ko smo govo-
rili o telefoniji, ki je bila najbrž 
najbolj kritična točka v vsej 
zgodovini občine, so bile res 
burne razprave na različnih 
ravneh. Včasih smo bili zelo 
blizu rešitve, včasih pa zelo 
daleč. V tistih trenutkih, ko se 
je govorilo celo o razpustitvi 
občinskega sveta, je bilo zelo 
malo takšnih, ki so se upali iz-
postaviti. Sama sem predsta-
vila svoje stališče v Državnem 
svetu in na Odboru za jav-
no upravo, izkušnja pa ni bila 
najbolj lepa, saj državni poli-
tiki na lokalno politiko gleda-
jo povsem drugače in težko ra-
zumejo, da se tukaj dogajajo 
neke igrice. Še danes ne vem, 
katera rešitev bi bila pravilna, 
čeprav smo bili takrat že zelo 
blizu dogovora, kako razdeli-
ti preostali denar od telefoni-
je. Včasih pa je bilo na občin-
skih svetih res prav grozljivo.

Ampak potem je ta tema kar 
nekako poniknila …
Ja, ljudje so se zamenjali, ta te-
matika jih ni več zanimala. Vsi 
vemo, da denarja ni nihče uk-
radel, če je bil pravilno razde-
ljen ali ni bil, pa je stvar de-
bate. Ampak mislim, da je to 
stvar, na katero moramo poza-

biti, saj gre za vložke izpred 30 
let in se je škoda s tem ukvar-
jati.

V Kostanjevici na Krki tež-
ko mine večji projekt brez 
vašega sodelovanja. Tako je 
tudi s praznovanjem 770-le-
tnice prve omembe mesta v 
pisnih virih. Zakaj se vam 
zdi tako pomembno obele-
žiti ta jubilej (o njegovi vse-
bini smo sicer že poročali, 
op. p.)?
Tako kot za Slovence ved-
no govorimo, da nas oprede-
ljujeta zgodovina in kultura, 
to velja tudi za Kostanjevico. 
Slednja je mesto, ne glede na 
to, da velikokrat izgleda pre-
težno kot vas, ima svojo zgo-
dovino in nanjo moramo biti 
ponosni. Jasno, danes Kosta-
njevica nima takega statusa, 
kot ga je imela nekoč, ko je bila 
eno najpomembnejših mest v 
tem delu nekdanje Kranjske 
dežele, ampak vendarle mora-
mo ta spomin nekako ohranja-
ti in vsaj vsakih deset let ljudi 
na to spomniti. Letos se nam 
je pač zdela primerna prilož-
nost, da ta spomin spet malo 
obudimo, pa hkrati ohranja-
mo dediščino in vse, kar nas 
označuje kot mesto. Vemo, da 
vsi tega praznovanja seveda 
ne bodo podpirali in se jim to 
zdi brez veze, je pa v prazno-
vanje vključenih več vsebin, s 

katerimi želimo nagovoriti vse 
ljudi in delovati povezovalno, 
da vsi prebivalci občine to za-
čutijo.

Obiskovalci prireditev v ob-
čini (koncertov pihalnega 
orkestra ali pevk DPŽ, vino-
gradniških in kolinarskih 
večerov …) so že kar nava-
jeni vaših skrbno priprav-
ljenih, duhovitih, a hkrati 
tudi kritičnih veznih bese-
dil. Ampak najbrž to ni tako 
samoumevno oz. si je treba 
za takšne stvari kar vzeti 
čas za pripravo, kajne?
Zame so to res veliki izzivi, saj 
še prav nikoli nisem vodila no-
bene prireditve, da se nisem 
nanjo res temeljito pripravi-
la, saj se mi zdi to odgovor-
nost do tistih, ki jo pripravlja-
jo, kot povezovalec pa si samo 
en vezni člen, ki prireditvi lah-
ko da neko dodano vrednost 
ali pa je čisto vseeno. Velikok-
rat rečem, da me ljudje naj-
brž ne pridejo gledat, mogoče 
me pa kdo pride poslušat. Če 
imam kaj povedati, sem vese-
la, da lahko to naredim, samo 
zato, da napovem, zdaj bo pa 
ta skladba – to lahko naredi 
kdor koli, jaz želim prispeva-
ti nekaj več.

Pogosto se ponavlja, da sta 
kultura in turizem paradna 
konja Kostanjevice na Krki, 
na čemer mesto in občina 
gradita svojo prepoznav-
nost. A nekateri, med njimi 
je bil tudi pokojni župan, 
opozarjajo, da je za uspe-
šen razvoj občine potreb-
no tudi močno gospodar-
stvo. Se vam zdi, da je možno 
(u) loviti to ravnotežje?
Mislim, da Kostanjevica nima 
pogojev za razvoj industrije, 
konec koncev za to tudi nima 
ne prostora ne tradicije. Mi se 
velikokrat primerjamo s Šen-
tjernejem, to je naša boleča 
točka, ampak Šentjernej je od 
nas oddaljen le sedem kilome-
trov, in če želimo, lahko tudi 
šentjernejsko industrijo vza-
memo malo za svojo. Kosta-
njevica pač nikoli ne bo indu-
strijsko mesto, zato so kultura, 
umetnost in turizem – tudi to 
je gospodarska panoga – tis-
to, za kar imamo idealne po-
goje, da jih razvijamo, tržimo 
in smo po njih prepoznavni, a 
seveda na tem še premalo na-
redimo. 

Če bi imeli možnost in moč, 
da spremenite eno stvar, ki 
vas najbolj moti v Kostanje-
vici na Krki – kaj bi to bilo?
To je pa težko vprašanje … Mis-
lim, da smo se zadnje čase vsi 
skupaj nekako odmaknili drug 
od drugega, zato bi morali de-

Melita Skušek, ravnateljica OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki:

Melita Skušek

V Kostanjevici se vsi poznamo,
morali bi se več pogovarjati
KOSTANJEVICA NA KRKI – Ena od dveh letošnjih prejemnikov Kostanjeviškega zlatnika (drugi je Franc Što-
kar) je dolgoletna ravnateljica tamkajšnje osnovne šole in že štiri mandate občinska svetnica Melita Sku-
šek. Čeprav po rodu ni domačinka, je vsestransko aktivna Kostanjevičanka zagotovo ena najbolj pre-
poznavnih meščank najmanjšega slovenskega mesteca in središča najmlajše posavske občine, ki v teh 
dneh praznuje občinski praznik.
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lovati malo bolj povezoval-
no, kar bi prineslo nov razvoj 
Kostanjevici. Kostanjevica ne 
potrebuje množičnega turiz-
ma, ampak bolj izbrane goste 
in vsebine, prav tako v kultu-
ri, in tukaj se da marsikaj na-
rediti, je pa res, da ponudni-
ki niso povezani. Morda bi pri 
tem lokalna skupnost oz. obči-
na lahko naredila več. Imamo, 
denimo, predstavitev razvoja 
turizma, na katero pride 20 lju-
di, a mislim, da bi jih prišlo več, 
če bi izbrali pravi termin, če bi 
se ponudnike osebno povabilo 
… Kostanjevica je majhna in se 
vsi osebno poznamo in bi bilo 
morda treba več narediti na tej 
osebni ravni. 
Še danes sem prepričana, da 
kostanjeviški kulturni dom 
takrat ne bi bil prodan in bi ga 
morda lahko občina odkupila, 
če bi se takrat malce več po-
gajali in pogovarjali. To so pač 
zamujene priložnosti, ampak 
mislim, da je veliko odvisno od 
pogovora, tega pa je pogosto 
premalo. 

Omenili ste kulturni dom, 
tudi to je kar malo pozablje-
na tema …
Ja, to je žalostno, da se z ne-
katerimi stvarmi kar sprija-
znimo oz. navadimo nanje kot 
na dejstvo. Mene preseneča, 
da nekateri še danes ne ver-
jamejo, da Kostanjevica nima 
kulturnega doma in da ga s to 
novo zgradbo tudi ne bo ime-
la. Gospod, ki je to kupil, pač 
dela za svoje potrebe in to je 
njegova legitimna pravica, dej-

stvo pa je, da Kostanjevica kul-
turnega doma nima in da bo 
morala o tem razmišljati, saj 
ga ima vsak še tako majhen 
kraj. V ekonomskem smislu 
neka kulturna dvorana zago-
tovo ni upravičena, čeprav na 
kulturo seveda ne smemo gle-
dati le skozi finance, ampak 
vendarle bi morali to zastavi-
ti tako, da bo to stavba, v ka-
teri bodo vsi občinski dogodki 
pa tudi glasbena šola, sodob-
na knjižnica, kjer bo prostor za 
vaje pihalnega orkestra ipd. Če 
bi želel delovati kakšen pevski 
zbor ali gledališka skupina, v 
mestu enostavno ni nobenega 
primernega prostora in tega 
tudi prenova mestnega dvor-
ca ne more prinesti, saj so tam 
premajhni prostori iz 15., 16. 
stoletja. Obstaja krasna idejna 
zasnova kulturnega doma, ki 
naj bi stal tukaj pri šoli in bi 
res omogočil vse te prostore, 
ampak najbrž je to projekt za 
naslednji mandat.

V zadnjih letih je bilo, kot 
ste omenili na začetku po-
govora, veliko občinskih 
vlaganj usmerjenih v objekt 
osnovne šole, ki jo vodite, in 
njegovo okolico, vključno s 
športnimi površinami. Je 
zdaj šolski kompleks tak-
šen, da ste nanj lahko po-
nosni in je to na nek način 
tudi vaša zapuščina?
Zagotovo, na to smo res lah-
ko ponosni, saj imamo, lahko 
rečem, idealne pogoje tako za 
osnovno šolo kot za predšol-
sko vzgojo. Vesela sem, da smo 

uspeli doseči, da smo zgradili 
dovolj velik vrtec za sedem, ne 
le za šest oddelkov, čeprav na 
račun tega, da je manj prosto-
ra za pedagoški del. Nedvom-
no so bili to veliki projekti in 
menim, da je Kostanjevica vsaj 
za 20 let preskrbljena s temi 
objekti.

Na šolskih prireditvah po-
gosto poudarjate, da ste 
edina šola s stalno razsta-
vo umetniških slik v svojih 
prostorih, ob kateri učenke 
in učence poskušate vzga-
jati v poznavalce in ljubi-
telje umetnosti. Glede na 
leta in desetletja izkušenj – 
kako uspešni ste pri tem in 
kako se to kasneje odraža 
pri njih?
To je tako kot pri domači vzgo-
ji – največ štejejo zgledi in to, 
da vzgajaš skozi vsak dan, ni 
dovolj, da jih enkrat na leto 
pelješ v galerijo. Naši otroci s 
tem enostavno živijo in morda 
je zanje najboljši pokazatelj, 
kako pomembna je ta zbir-
ka, takrat, ko pridejo na ogled 
ljudje od drugod in jih pri tem 
srečujejo. Ko jih peljemo v 
druge muzeje in galerije, naši 
učenci res vedo, kako se mora-
jo do razstavljenih del obnaša-
ti, kaj smejo in česa ne smejo. 
Druga stvar pa je to, da se je v 
zadnjih 20 letih kar veliko na-
ših učencev vpisalo na različ-
ne umetniške akademije, arhi-
tekturo ipd. To si nekako tudi 
štejemo kot vsaj deloma našo 
zaslugo, ker tudi povedo, da 
je to vplivalo nanje. Nam je pa 

žal, da je predmetnik osnov-
ne šole zadnja leta zelo osiro-
mašen z likovno umetnostjo, 
zato imamo tudi težave s ka-
drom, ker za pet ur na teden 
težko koga dobimo. Idealno bi 
bilo, da bi si lahko likovnega 
pedagoga delili z Galerijo Bo-
židar Jakac in da bi sodelovali 
na pedagoškem področju, tako 
pri delavnicah v galeriji kot pri 
našem pouku, ampak galerija 
ima drugačen status in to tež-
ko uskladimo.

Letošnjo pozno jesen bodo 
zaznamovale lokalne voli-
tve. Kakšnega župana/žu-
panjo si za Kostanjevico na 
Krki želite v naslednjem 
mandatu?
Predvsem povezovalnega, to 
se mi zdi zelo pomembno. 
Takšnega, ki bo odpiral dolo-
čena vprašanja, saj v zadnjem 
času ugotavljamo, da imamo 
premalo debat na občinskem 
svetu oz. se premalo pogovar-
jamo. Mogoče se pogovarjajo 
kje drugje, ampak prostor za 
debate je občinski svet. Župa-
na, ki bo končno kdaj sklical 
tudi zbor občanov, ki ga v 16 
letih še ni bilo. Župana, ki bo 
prepoznal potenciale Kosta-
njevice na Krki, predvsem 
kako zgodbo o tem našem tu-
rizmu – za katerega damo bi-
stveno premalo denarja iz 
občinskega proračuna za pro-
mocijo in spodbudo ponudni-
kom –, o kateri sanjamo že 
toliko let, končno malo bolj 
uresničiti.
 Peter Pavlovič

SPODNJI STARI GRAD – Prvi četrtek v avgustu se je v Cen-
tru za ravnanje z odpadki (CRO) v Spodnjem Starem Gradu 
približno dve uri gost črn dim dvigal visoko v zrak in bil vi-
den daleč naokoli. Izkazalo se je, da je prišlo do požara na 
Kostakovi deponiji, kjer je šlo za samovžig v skladišču ko-
sovnih odpadkov.

4. avgusta je nekaj po 18. uri zagorelo na odlagališču odpadkov 
CRO Spodnji Stari Grad. Kot so sporočili z Regijskega centra za 
obveščanje (ReCO) Brežice, so s pomočjo delovnih strojev odpad-
ke razmetavali in z gašenjem požara nadaljevali tudi še nasled-
nji dan, intervencijo so končali ob 11. uri. Kmalu po začetku je 
ReCO Brežice prebivalce naselij Spodnji Stari Grad, Krško in Les-
kovec prosil, da upoštevajo navodila pristojnih služb na terenu 
ter zapirajo vrata in okna na stanovanjskih objektih. Iz podjetja 
Kostak, ki ima v lasti deponijo, so naslednji dan poslali sporoči-
lo za javnost, v katerem so med drugim zapisali, da so zaposle-
ni in pripadniki PGE Krško ter prostovoljci iz 15 okoliških PGD 
– skupno je na intervenciji sodelovalo več kot 100 gasilcev – ome-
jili in zavarovali objekte ter samo deponijo. »Za takojšen odziv in 
intervencijo se zahvaljujem vsem, ki so pomagali pri gašenju in 
omejitvi požara, tako da ni bilo nobenih poškodb in so požar hit-
ro lokalizirali. PGE Krško se zahvaljujemo za hitro pomoč, dob-
ro organiziranost in učinkovito intervencijo kakor tudi zaposle-
nim in prostovoljnim gasilcem. Vzrok požara je po prvih ocenah 
samovžig v skladišču kosovnih odpadkov, po prvih ugotovitvah 
je zgorelo 150 ton, materialna škoda pa ni nastala,« so pojasnili. 
Dodali so še, da so iz NLZOH Novo mesto izvedli monitoring iz-
cednih voda na tem območju, pri čemer viri pitne vode niso bili 
ogroženi, saj na levem bregu Save ni vodonosnikov. Občankam 
in občanom so se na koncu še opravičili za nevšečnosti.  R. R.

Zgorelo 150 ton odpadkov

Krški poklicni gasilci so gasili tudi s pomočjo avtolestve (foto: 
PGE Krško).

Simpozij Študijske skupine za 
etnokoreologijo, ki je najsta-
rejša pa tudi največja študij-
ska skupina v Mednarodnem 
združenju za tradicijsko glas-
bo (ICTM) in je bila ustanovlje-
na že pred 60 leti, je bil tokrat 
prvič izveden v Sloveniji. Čla-
ni se kritično ukvarjajo z ra-
ziskavami na specifičnih pod-
ročjih plesa, gibalnih praks in 
plesne kulture. Zaradi soraz-
merno velikega števila ude-
ležencev – prijavljenih je bilo 
več kot 100 udeležencev iz 
prav vseh celin sveta, od tega 
jih je več kot 80 sodelovalo s 
prispevki, paneli ali posterji – 
in negotovih epidemičnih raz-
mer v času priprav na simpozij 
so organizatorji poiskali ustre-
zen prostor in ga našli v gradu 
Brežice, je med drugim zapi-
sala vodja simpozija dr. Rebe-
ka Kunej z Glasbenonarodo-
pisnega inštituta ZRC SAZU. 
Simpozij se je pričel 29. julija s 
slavnostnim odprtjem na graj-
skem dvorišču. S programom 
sta se predstavila dva pihal-
na orkestra iz občine Brežice, 
oba vpisana v Register nesnov-
ne dediščine: Pihalni orkester 
Kapele in Gasilski pihalni orke-
ster Loče pri Dobovi. Pred slo-
vesnostjo so v prvem prostoru 
Galerije PMB odprli še gostu-
jočo razstavo Rokodelskega 
centra Ribnica in Glasbeno-

Teden v znamenju ljudskega plesa
BREŽICE – Med 29. julijem in 5. avgustom je v Brežicah potekal 32. Simpozij ICTM Študijske skupine za 
etnokoreologijo, ki je bil sploh prvič izveden v Sloveniji. Organizirali so ga Glasbenonarodopisni inštitut 
ZRC SAZU, Slovensko etnološko društvo in Posavski muzej Brežice.

narodopisnega inštituta ZRC 
SAZU Matt Hoyer: Amerika-
nec na obisku v stari domovi-
ni, ki predstavlja slovenskega 
glasbenika Matijo Arka (1891–
1960), po domače Hojer, ki se 
je kot mladenič izselil v Ame-
riko. S svojo skupino Hoyer 
trio je postavil temelje t. i. pol-
ka glasbe, ki je zaradi privlač-
nosti prestopila etnične meje 
in pozneje dosegla vsesplošno 
popularnost.

Udeleženci simpozija so se 
v naslednjih dneh udele-
žili gasilske veselice v Bu-
košku, plesne delavnice, ki jo 
je spremljala glasbena zased-

ba Folklorne skupine ŽKUD 
Tine Rožanc, poldnevne eks-
kurzije na ogled broda na Mo-
stecu, repnic v Brezovici na Bi-
zeljskem in Banove domačije v 
Artičah s sadjarsko zbirko. 4. 
avgusta zvečer so na družab-
no-plesnem večeru prisluhnili 
skladbam brežiškega kantav-
torja Roberta Petana ter za-
plesali ob melodijah iz zaklad-
nice skladb Ansambla bratov 
Avsenik in Alpskega kvinteta v 
izvedbi zasedbe izvrstnih po-
savskih glasbenikov, ki so se v 
Grajskem kvintetu zbrali prav 
za to priložnost: Robert Pe-
tan na kitari, Uroš Polanec na 
harmoniki, Tilen Klavžar na 

baritonu in bas kitari, Žan Vra-
netič na trobenti, Tomaž Zev-
nik na klarinetu ter vokalista 
Marko Feguš in Maja Weiss. 
Simpozij se je zaključil nasled-
nji dan s slovesnostjo na graj-
skem dvorišču in nastopom 
Folklorne skupine KUD Oton 
Župančič Artiče. PMB je kot 
gostitelj poskrbel, da so ude-
leženci simpozija začutili utrip 
življenja v Brežicah in okolici 
ter uživali v domačih kulinarič-
nih dobrotah. Ves čas simpozi-
ja je bil prisoten bizeljski vinar 
Blaž Zagmajster s sinovoma 
Markom in Miho iz Hiše pe-
smi in vina Sagmeister.
 Rok Retelj

Udeleženci simpozija ob ogledu repnic (foto: PMB)

Ali pri čiščenju odtokov, skozi katere odteka odpadna voda v 
javni kanalizacijski sistem, uporabljate naravna in razgradljiva 
čistila, ki ne vsebujejo snovi, s katerimi lahko škodujemo okol-
ju in zdravju ljudi? 

Za čiščenje odtokov lahko doma pripravimo naravna čistila, prijaz-
na do okolja. Za izdelavo čistilne bombice potrebujemo: 2 dl sode 

bikarbone, 1 dl citronske kisline, 30 ka-
pljic eteričnega olja, vodo, modelček 
za pečenje ali papirnate posodice. V 
posodi zmešamo sodo bikarbono in 
citronsko kislino ter dodamo eterično 
olje. Vodo dodajamo počasi, samo po 
par kapljic. Ko se zmes sprime, jo raz-
poredimo v modelček ter pustimo po-
čivati čez noč, naslednji dan jo upora-
bimo. Doma izdelane toaletne čistilne 
bombice hranimo v stekleni posodici.

Naravna čistila niso škodljiva za okolje, hkrati pa tudi manj obre-
menjujejo kanalizacijski sistem in čistilno napravo. Za zagotovi-
tev ustrezno urejene kanalizacijske infrastrukture v Sevnici pote-
ka projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje 
Save – Občina Sevnica. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada.
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sobota, 20. avgust 2022, 16.00‒21.00

SREDNJEVEŠKI DAN 
NA GRADU RAJHENBURG

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 
Obiskovalci sodelujete pri dejavnostih na lastno odgovornost. 
V primeru dežja prireditev odpade. 

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

VEČERNI PROGRAM
19.30 - 19.35

19.35 - 20.00

20.00 - 20.10

20.10 - 20.15

20.15 - 20.35

20.35 - 20.50

Prihod grajske gospode s fanfarami, uvodni ples
Turistično društvo Brestanica
Grajske brihte 
Čupakabra
Nadaljevanje pravljice o Urški in Povodnem možu, 
ples na zračni svili
Trupa Aduta
Srednjeveška plesna skupina
Kulturno društvo Svoboda Brestanica
Prikaz mečevanja
Red čuvara grada Zagreba
Argonavti, ognjena predstava
Čupakabra

POPOLDANSKI PROGRAM

16.00 - 19.00 Tabor v predgradju
Prikaz delovanja srednjeveške tiskarne
Metanje sekir in nožev
Jezdenje ponijev
Iskanje zaklada
Lokostrelstvo
Predstavitev srednjeveških plesov
Prvi pogled v razstavo Vitezi Rajhenburški
Delavnice za otroke in odrasle

Preventivni zdravstveni 
pregledi so postali 
vsakdanji način 
spremljanja zdravstvenega 
stanja ter z rekreacijo 
in zdravo prehrano del 
zdravega sloga življenja. 
Ob dolgotrajnih psihičnih 
in fizičnih obremenitvah 
se lahko pri posameznikih 
pojavijo tudi motnje 
imunosti, kar pomeni 
pogostejše infekcije.

• Ambulanta za ultrazvok
• Lasersko-kirurška ambulanta
• Internistično-kardiološka ambulanta
• Ambulanta za žilna obolenja
• Ambulanta za endokrinologijo, diabetes in bolezni ščitnice
• Protibolečinska ambulanta in akupunktura
• Lasersko-ginekološka ambulanta
• Ortopedska ambulanta
• ORL ambulanta
• Nevrološka ambulanta
• Urološka ambulanta
• Dermatovenerološka ambulanta
• Kirurška proktološka ambulanta
• Pediatrična ambulanta
• Hematološka ambulanta
• Klinično-psihološka ambulanta
• Ambulanta za osteoporozo
• Lepotna in anti-aging medicina
• Ambulanta za klinično prehrano in prehransko svetovanje
• Rehabilitacija 

Delo vodstvenih in vodilnih 
delavcev je zelo stresno. Tudi 
zato, ker ga pogosto nosijo s 
seboj domov, če ne drugače, 
pa vsaj v mislih. Najpogosteje 
je pri njih prizadet srčno-žilni 
sistem in zbolijo za angino 
pektoris, povišan krvni 
tlak pa povzroča miokardni 
infarkt in možgansko kap. 
Pogoste so prebavne motnje, 
bolečine v križu pa so zaradi 
sedečega dela in daljšega 
delavnika vse bolj pogoste.
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RAKA – V dneh okoli godo-
vanja svetega Lovrenca, za-
vetnika tamkajšnje žup-
nijske cerkve, obeležujejo 
krajevni praznik na Raki, 
ob tem pa se spomnijo tudi 
svojega rojaka, sadjarskega 
strokovnjaka Martina Hu-
meka. Osrednja slovesnost 
je potekala 11. avgusta pod 
večer v atriju gradu Raka.

Glede na dopustniški čas veli-
ko število zbranih je po uvod-
nem pozdravu povezovalke 
Barbare Ulčnik Tomažin na-
govoril predsednik sveta KS 
Raka Primož Šribar. Kot naj-
bolj pereč problem v krajev-

ni skupnosti je izpostavil ces-
te, ki jim vsa leta namenjajo 
največ sredstev. V letošnjem 
letu so v sodelovanju s kraja-
ni modernizirali cesto na Jele-
niku, asfaltirali so tudi del ces-
te v Dolenji vasi, do zime bodo 
uredili še nekaj odsekov kra-
jevnih cest. V lanskem letu 
so pridobili sredstva v okvi-
ru participativnega proračuna 
Mestne občine Krško in sku-
paj s sredstvi iz proračuna KS 
Raka letos uredili pešpot Gra-
dišče–Celine–Jelenik. Na enak 
način bo financirana obnova 
starih avtobusnih postaj v Do-
lenji vasi, Zabukovju, Brezju 
pri Raki in Koritnici. Spomla-
di jim je uspelo pridobiti služ-
nosti za manjkajočo povezavo 
širokopasovnega omrežja za 
vas Smednik, s pomočjo ob-
čine in družbe Kostak so dela 
že izvedena. Aktivno sodelu-
jejo pri vseh občinskih projek-
tih, je nadaljeval prvi mož KS, 
in tako je na njihov predlog v 
teku sanacija ceste Vrh pri Po-
vršju–Videm z obnovo vodovo-

da, istočasno poteka moderni-
zacija ceste Raka–Gradišče z 
odvodnjavanjem, hkrati bo na 
tej trasi zgrajena infrastruktu-
ra za širokopasovno omrežje. 
»Občini Krško smo pomagali 
pri pridobivanju služnosti za 
izgradnjo kanalizacije in sode-
lujemo pri vseh aktivnostih za 
ureditev trga Raka, ki sovpada 
z rekonstrukcijo državne ces-
te. Pridobljena je večina služ-
nosti služnostnih zavezancev, 
pri ostalih gre še za določena 
usklajevanja in korekcije pri 
projektu. Tako se je v začet-
ku leta začela izgradnja prve 
faze kanalizacijskega siste-
ma na Raki z biološko čistil-
no napravo,« je povedal Šri-
bar in podrobneje predstavil 
omenjeni projekt, ob katerem 
bodo sočasno uredili tudi raški 
trg in uredili parkirišče na par-
celi, kjer je stala Varškova hiša.   

Na koncu govora je Šribar 
spomnil, da se mandat trenut-
nega sveta KS Raka bliža kon-
cu, pri čemer so se velikokrat 
srečevali z nepotrebnimi te-
žavami zaradi nesodelovanja 
ali celo onemogočanja s stra-
ni krajanov, kar je, kot je dejal, 
»vzrok, da nekatere stvari niso 
narejene pravočasno ali pa se 
celo ne naredijo«. Novem-
bra letos so lokalne volitve: 
»Pozivam vse, ki imate veliko 
idej, ste nezadovoljni s trenut-
nim stanjem in natančno ves-
te, kako se kaj naredi oziroma 
bi bilo treba narediti, da kan-
didirate v svet KS Raka in po-
magate po svojih močeh. Ve-
liko kandidatov vidim tudi 
tukaj med občinstvom. Funk-

cija je prostovoljna in nepro-
fitna. Prisrčno vabljeni,« je 
dejal. Nanj se je navezal tudi 
župan Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko rekoč, da 
je resnično potrebnega veliko 
truda, energije in dogovarja-
nja, da se v kraju nekaj naredi, 
zato se je zahvalil svetnikom 
KS in krajanom za dosedanje 
sodelovanje pri investicijah in 
jih pozval k zgladitvi nesoglasij 
pri doseganju skupnih ciljev. 

Šribar je na slovesnosti podelil 
tudi krajevno priznanje Šport-
nemu društvu Raka, ki letos 
obeležuje 40 let delovanja. Pri-
znanje je prevzel predsednik 
društva Dejan Držanič. Prire-
ditev so s petjem in glasbo po-
pestrili združeni pevci pevskih 
skupin Lavrencij in Koledniki 
z Rake ter mlada pianistka, 
učenka Glasbene šole Krško 
Alja Šinkovec, ki je letos na 
državnem tekmovanju Temsig 
osvojila zlato priznanje. Pope-
strili sta jo tudi dve razstavi: 
razstava izdelkov pridnih rok 
raških upokojenk in fotograf-
ska razstava Raka skozi čas 
Kulturnega društva Raka, na 
voljo je bil ogled grajskih so-
ban. Sledilo je še druženje ob 
stojnicah, ki so jih pripravili 
Društvo vinogradnikov Raka, 
Aktiv kmečkih žena Raka, Če-
belarsko društvo Martin Hu-
mek Raka, Turistično društvo 
Lovrenc Raka in Društvo Za-
živi Raka, pripravili pa so tudi 
sred njeveški kotiček. Sicer pa 
so ob krajevnem prazniku po-
tekale še številne druge dru-
žabne in športne prireditve.
 Peter Pavlovič

PROIZVODNJA – JULIJ 2022

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
[mg/m3]

NOx  
[mg/m3]

CO  
[mg/m3]

celotni prah
[mg/m3]

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

PB 6 ZP 0 - 40 50 3 100 0,7 -

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[ura]

Število zagonov
[/]

Plinski blok
PB6 4.076.867 92 16

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin

REŠTANJ – 29. julija so na Re-
štanju pripravili krajšo slo-
vesnost ob odprtju obnov-
ljenega cestnega odseka in 
zgrajenega mostu čez Belski 
potok, česar so se domačini 
zelo razveselili, saj je cesta 
že vrsto let pomembna po-
vezava ne samo med Rešta-
njem in Belom, ampak tudi 
med Senovim in Malim Kam-
nom.

Kot je navedla povezovalka 
Marta Plankar, se v njihovi 
vaški skupnosti veselijo vsa-
kega napredka. »Gotovo bomo 
najbolj zadovoljni, ko bodo 
normalne vozne razmere vse 
do barak v Belem, ampak vsi 
vemo, da se do tja lahko pripe-
lješ samo po tej poti, zato je po-
memben prav vsak varen me-
ter,« je povedala in dodala, da 
ima cesta zelo pomembno po-
vezovalno vlogo, prebivalci ob 
njej se poznajo, v časih, ko se 
je hodilo še peš, je bilo mno-
go postankov ob cesti. Kot je 
še omenila, so se domačini 
zavzemali, potegovali in pro-
sili za metre, skoraj decimetre, 
in bili deloma uslišani. Še ne-
kaj obljub je sicer ostalo neure-
sničenih. Predsednica sveta KS 
Senovo Vlasta Moškon je po-
udarila, da je bil obnovljen del 
ceste na relaciji Reštanj–Belo 
in zgrajen most čez Belski po-
tok potreba in želja krajanov 
ter celotne KS, ob močni pod-
pori Mestne občine Krško, ki 
je v celoti zagotovila sredstva 

Obnova ceste bo šla naprej

za omenjeno investicijo. Ta ces-
ta je pomembna povezava tudi 
med Malim Kamnom in Seno-
vim, kamor se vozijo šolarji, 
krajani v službo itd. Dodala je, 
da je cesta tudi v nadaljevanju 
še potrebna obnove kot tudi 
ureditev dela Belskega poto-
ka. »Zadeva je še v dogovorih, 
zaenkrat še brez terminskega 
plana,« je ob tem dejala.

Župan Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko je v nago-
voru izpostavil, da je omenjena 
cesta potrebna obnov in dogra-
ditev. Belski potok je po njego-
vih besedah v preteklosti doži-
vel kar nekaj »kalvarij«, saj je 
bil most čezenj zaradi prome-
ta povsem porušen. Obljubil 
je, da bo šla obnova te ceste še 
naprej, pa čeprav po odsekih. 
Omenil je še, da je skupna inve-
sticija znašala 344 tisoč evrov, 
obnovilo se je skoraj 300 me-

trov ceste, zgradilo nov most 
pa tudi reguliralo približno 
250 metrov Belskega potoka 
predvsem zaradi zaščite pred 
poplavami. Dodal je, da je mo-
stov, kot je ta čez Belski potok, 
kar nekaj v mestni občini Kr-
ško, predvsem v severnem delu 
občine, kjer je Bohor izdaten z 
vodo, še posebej kadar bolj de-
žuje, so še toliko bolj izpostav-
ljeni hudourniškim potokom 
(npr. v KS Senovo in KS Bresta-
nica). Najdlje, kar 70 let, ob tej 
cesti živi najstarejša krajanka 
Hermina Škoberne, ki je pred 
kratkim praznovala častitljivih 
90 let. Na odprtju je skupaj z 
županom in predsednico sve-
ta KS prerezala trak, nakar so 
se vaški otroci čez most zape-
ljali s kolesi, skiroji in rolerji. V 
krajšem otvoritvenem progra-
mu sta nastopila mlada harmo-
nikarja Enej Mirt in Davor Je-
ler. R. Retelj

Otvoritveni trak so prerezali župan, najstarejša krajanka in 
predsednica sveta KS.

»Kdor ima ideje, naj kandidira«

Krajevno priznanje je Šribar 
podelil Športnemu društvu 
Raka.

Uradnemu delo prireditve je sledilo druženje ob stojnicah 
domačih društev.

V harmoniji z naravo

Vrtni center

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

HIDROPAK RAMDA RASTLINA MESECA
AVGUSTA - BEGONIJA DELOVNA ZAŠČITA

*Akcija traja do 31. 8. 2022

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

SAMONAVIJALNI KOLUT RAMDA
IN SOLARNI TUŠ

*Akcija traja do 31. 8. 2022

-15%*

-20%*

-20%*

-20%*

eurogarden.eu
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Prvi sklop delavnic, ki so jih 
pripravili in vodili članice in 
člani KD Vespesjan s Primor-
ske, se je odvijal ob razvalinah 
nekdanje stanovanjske stav-
be mogočne antične utrdbe 
Ajdovski gradec. Obiskoval-
ke in obiskovalci so se preiz-
kusili v rokovanju s kuhinj-
skim in namiznim posodjem; 
v prepoznavanju različnih za-
čimb in žit preko vida, vonja 
in dotika; v trenju zelišča v 
možnarju; v uporabi košče-
ne šivanke za šivanje oblačil 
itd. Privlačna je bila igra ’Po-
išči pare – malo drugače’, ki je 
spominjala na igro ’Spomin’. Z 
odkrivanjem podob na širšem 
formatu tršega lista je poteka-
lo povezovanje preteklosti in 
sedanjosti preko predmetov 
za osebno nego, kar je bilo še 
posebej zanimivo za starše ot-
rok. Drugi sklop delavnic se je 
odvijal pod gostimi krošnjami 
dreves, ki so v vročem popol-
dnevu blagodejno vplivale na 
počutje obiskovalk in obisko-
valcev različnih starosti. Neka-
teri so se preizkusili v igranju 
rimskih namiznih iger, prepo-
znavanju stopinj gozdnih ži-
vali, pletenju vrvice, pisanju 
na voščeno tablico ali pa so se 
preoblekli v rimsko oblačilo 
– togo. Ob skoraj šest metrov 
globokem zaprtem vodnem 

Oživela antična naselbina
VRANJE – V arheološkem parku Ajdovski gradec, ki se nahaja na manjšem hribčku nad vasjo Vranje v bliži-
ni Sevnice, se je 19. julija v okviru projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja odvijalo soočenje sedanjosti s pre-
teklostjo skozi različne delavnice, v katerih je bilo mogoče spoznavati življenje v nekdanji antični naselbini.

zbiralniku je potekalo prepo-
znavanje materialov, ki so jih 
v antiki uporabljali pri gradnji; 
seznaniti se je bilo mogoče z 
merskimi enotami ob merje-
nju dolžine zidu (palec, čevelj, 
korak); privlačno je bilo tudi 
risanje ornamentov na oljen-
ke. Največ zanimanja je bilo 
za predstavitev rimske vojske 
in opreme ter za izdelavo če-
lad in ščitnikov; marsikdo se 
je ustavil tudi pri razstavljenih 
predmetih za osebno nego in 
pri modnih dodatkih, kakršne 
so poznali v davni preteklosti.

KŠTM Sevnica, ki upravlja z 
Ajdovskim gradcem nad vas-
jo Vranje pri Sevnici, priprav-
lja podoben dogodek še 22. 
septembra. »V septembru se 
bo poleg delavnic odvijal še 
glasbeno-pravljični kotiček 

ter ustvarjalni 
kotiček za otroke in odrasle 
na temo bajeslovja in mito-
logije. Potrudili se bomo tudi 
s hrano in pijačo, tako da bo 
doživetje res popolno,« pojas-
ni Eva Urh, ki je bila nad odzi-
vom obiskovalk in obiskoval-
cev v zelo vročem julijskem 
popoldnevu navdušena. »Dan 
za obisk Ajdovskega gradca je 
bil prekrasen in z njim sem 
popestrila počitnice tudi svo-
jemu vnuku. Pot, ki se počasi 
dviguje proti nekdanji nasel-
bini, naju je najprej vodila do 
hiške Muce Copatarice, a je žal 
ni bilo doma. Vnuk je sklepal, 
da je verjetno tudi ona na mor-
ju. Ko sva prispela do ostankov 
zidov nekdanje antične nasel-
bine, se je vnuk preizkusil v 
šivanju s koščeno šivanko, pi-
sanjem na voščeno tablico in 

poslušal zgodbice o življenju 
starih Rimljanov in tako nap-
rej. V posebno veselje mu je 
bilo, da si je lahko sam izde-
lal viteško čelado in ščit. Pre-
živela sva krasno popoldne in 
hvaležna sem prijateljici, da 
naju je povabila,« strni doga-
janje obiskovalka iz Radeč ter 
zaključi z željo, da bi ob nas-
lednjem obisku informativna 
tabla na začetku poti delova-
la, saj jo zanima, kako je pote-
kalo življenje v nekdanji nasel-
bini. »Ajdovski gradec je biser, 
odmaknjen od mestnega vrve-
ža, vreden ogleda v vseh let-
nih časih, lahko tudi kot dru-
žinski ali planinski izlet, saj 
tod mimo vodi Sevniška pla-
ninska pot,« pove zadovoljni 
obiskovalec.
 Smilja Radi

Predstavitev kozmetičnih pripravkov in mo-
dnih dodatkov V bližini nekdanjega zbiralnika vode je pote-

kalo risanje ornamentov za oljenke.

V Radečah se septembra zaključuje projekt Posavski ribji 
krog, v katerem so sodelovali prijavitelj Občina Radeče ter 
partnerji KTRC Radeče, Ribiška družina Radeče in OŠ Marja-
na Nemca Radeče. Operacija je bila sofinancirana s sredstvi 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).  

Aktivnosti operacije so bile infrastrukturne ter izobraževalne na-
rave. V infrastrukturnem kontekstu so bile usmerjene v revitali-
zacijo ribnika na Hotemežu, ureditev kaštne pregrade z okolico 
in ribolovne trase za invalide ter starostnike, številne aktivno-
sti pa so imele osveščevalno noto. Cilj projekta je bil prebival-
cem občine in širše posavske regije približati vlogo in pomen 
rib ter ribjega življa znotraj rečnega ekosistema. V ta namen je 
bil v neposredni okolici hotemeškega bajerja vzpostavljen Di-
daktični krog. Svojevrstna učilnica v naravi na svoji 720 m dolgi 
poti z devetimi interpretacijskimi tablami v ospredje postavlja 
pomen vodnega kroga in ekosistema ob ribniku in reki Savi. Na 
pot so umeščene vsebinsko raznolike doživljajske, sprostitvene 
ter senzorične točke (drevesna opazovalnica, leseni in mrežni 
počivalniki, lesena knjiga, riba sestavljanka …), ki so zanimive 
za obiske šolskih ter turističnih skupin, družin in individualnih 
gostov. Z inovativnim interpretacijskim pristopom in moderni-
mi didaktičnimi pripomočki je bilo nekoč degradirano obmo-
čje uspešno revitalizirano in tako v svoji novi podobi širši publi-
ki ponuja zanimive, poučne vsebine. 

Projekt je bil usmerjen zlasti k ciljnima skupinama mladih in in-
validov. Z izvedbo tekmovanj in fotosafarijev so se izboljšali po-
goji za njihovo lažjo in boljšo vključenost v družbo ter posle-
dično za večjo kakovost življenja lokalne skupnosti. Izvedene 
so bile številne promocijske aktivnosti, s katerimi je bil projekt 

podrobneje predstavljen javnosti, predvsem pa so bili tako iz-
postavljeni njegovi trajni učinki. 

Projekt Posavski ribji krog se s svojimi dosežki uspešno pove-
zuje s projekti, ki v Radečah zadnja leta korenito spreminjajo 
podobo mesta in v življenje skupnosti vnašajo kvalitetne druž-
bene in gospodarske doprinose. Didaktični krog je tako nadgra-
dnja Učne poti Savus, obe poti pa sta svojevrstni platformi za 
svojstveno doživljanje rečne favne in flore. Prostor ob reki Savi 
je od nedavnega bogatejši za namestitvene kapacitete v sklopu 
Ribiške vasice, poleg splava pa bo v bližnji prihodnosti na reki 
Savi možno zapluti tudi s tradicionalnim savskim čolnom tom-
basom. Po zaslugi projektov, kot je Posavski ribji krog, Radeče 
tako svojo tradicijo in danosti smotrno uporabljajo pri kreaciji 
svoje turistične ponudbe. 

V Radečah zaključek projekta 
Posavski ribji krog

Interaktivno učenje na plovilih

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija v okviru ESPR 2014-2020. Za vsebino je odgovoren Kulturno  
turistični rekreacijski center Radeče. Organ upravljanja, dolečen za izvajanje pomoči iz OP ESPR 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Na področju prometne infrastrukture je trenutno obdobje zelo 
pestro, saj sta tik pred zaključkom dva večja projekta, ureditev 
javne poti proti Magolniku in rekonstrukcija hodnika za pešce ob 
ulici V gaju. 

Projekt rekonstrukcije pločnika ob ulici V gaju oz. projekt uredit-
ve hodnika za pešce ob državni cesti G1-5/0360 in ob lokalni cesti 
LC342051 v naselju Radeče med savskim mostom pri radeški obvoz-
nici mimo starega uvoza v Radeče in naprej po Ulici Milana Majc-
na v smeri središča mesta do obstoječega pločnika oz. uvoza v Ko-
lenov Graben je bil v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo 
najav ljan že dlje časa, dela pa so se dejansko pričela v mesecu apri-
lu letošnjega leta. V okviru izvedbe projekta je izbrani izvajalec del 
VOC Celje, d.o.o., v naslednjih mesecih vzdolž celotne trase zgradil 
hodnik za pešce, vključno z novim podestom ob starem mostiču za 
ulico V gaju, urejeno je bilo odvodnjavanje, zamenjana cestna razs-
vetljava, obnovljeni in delno na novo zgrajeni so bili infrastrukturni 
vodi, obenem pa je bila odstranjena in postavljena nova protihrup-
na ograja ob državni cesti. 
Dela bodo skladno s terminskim načrtom v celoti zaključena do kon-
ca meseca, slovesna otvoritev pa bo v čast občinskega praznika Ob-
čine Radeče potekala 7. septembra popoldan.

Prireditve ob občinskem prazniku
Sobota, 28. 8. 2022

• ob 19.30 na športnem igrišču v Vrhovem
Gledališka predstava Kisik v izvedbi gledališke skupine Junaki

Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo

Četrtek, 1. 9. 2022
• ob 18.00 v prostorih Društva invalidov Radeče 
Predavanje: Uporaba defibrilatorja

Organizator: Društvo invalidov Radeče

Sobota, 3. 9. 2022 
• ob 10.00 v ribiškem domu na Hotemežu 
Predavanje Metke Starič: Kaj je Mišja dolina in Kobilji curek?

Organizator: Hortikulturno društvo Radeče  
in Zavod za gozdove Slovenije

• ob 18.00 na športnem igrišču v Vrhovem 
Obeležitev 110-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Vrhovo

Organizator: PGD Vrhovo

• ob 21.00 na športnem igrišču v Vrhovem 
Gasilska veselica z ansamblom Saša Avsenika

Organizator: PGD Vrhovo

Sreda, 7. 9. 2022 
• ob 16.00 na območju gradbišča
Otvoritev novozgrajenega pločnika in javne razsvetljave na LC 
Trg–Šolska pot–Gaj in v delu glavne ceste G1-5  

Organizator: Občina Radeče  
in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Projekt rekonstrukcije hodnika za pešce  
ob ulici V gaju tik pred zaključkom
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Povezovanje posavskih 
čebelarjev

 V objektu Regijskega čebelarskega centra v Krškem zaključujejo z 
urejanjem apiterapevtske sobe za vdihovanje aerosola, tj. neposrednega 

vdihovanja zraka iz čebeljega panja; razviti nameravajo tudi druge apitehnične 
storitve, med drugim masažo z medom.

  V centru bo čebelarjem omogočen osnovni pregled senzorike medu: opredeljevanje 
zvrsti medu, merjenje električne prevodnosti in vsebnosti vlage v medu, zahtevnejše analize 
medu pa bodo izvajali v sodelovanje s Čebelarsko zvezo Slovenije in Biotehniško fakulteto.

 Čebelarski center bo deloval kot stičišče povezovanja čebelarskih zvez v Posavju in 
znotraj njih delujočih društev, kot izobraževalni center in točka osveščanja uporabnikov o 

načinu in učinkih uživanja in uporabe medenih preparatov.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

Čebelarski Mozaik

Nakup vstopnic: 

www.klet-krsko.si 
in Vinoteka Krško
(Rostoharjeva ul. 88, Krško)

DOLENJA VAS – V krajevni 
skupnosti Dolenja vas so po 
dveh letih koronskega pre-
mora na praznik Marije vne-
bovzete, ki ji je posvečena 
tamkajšnja cerkev, obeleži-
li krajevni praznik. Vrhunec 
celodnevnega dogajanja je 
bila prireditev v večnamen-
skem domu ter nato druže-
nje pod velikim šotorom.

Ker je krajevni praznik posve-
čen tudi spominu na vrnitev 
izgnancev na svoje domove po 
drugi svetovni vojni, so po do-
poldanski svečani maši v tam-
kajšnji cerkvi položili venec 
pred bližnji spomenik žrtvam 
druge svetovne vojne. Predse-
dnik sveta KS Dolenja vas Ma-
tej Libenšek je na popoldanski 
osrednji prireditvi dejal, da po-
skušajo prepoznati in prisluh-
niti potrebam ljudi in jih tudi 
zadovoljiti, »a ker razpolaga-
mo z zelo omejenimi sredstvi, 
seveda vseh žal ne moremo 
servisirati in finančno pokriti 
sami«. Kljub izrednim in nego-
tovim razmeram so v lanskem 
letu v Pesjem odpravili več-
desetletno težavo z odvodnja-
vanjem ter uredili drevored v 
Dolenji vasi. V preteklih letih 
so izvedli del rekonstrukcije 
ceste na Libno, ob tem pa tudi 
posodobili vodovod in položili 
cevi za širokopasovno poveza-
vo. V skladu s trendi digitaliza-
cije informacij so z namenom 
lažjega spremljanja dogodkov 
v krajevni skupnosti posodobi-
li spletno stran KS in jo poveza-
li tudi z družbenimi omrežji, po 
sprostitvi ukrepov zaradi covi-
da so v krajevni skupnosti or-
ganizirali kar nekaj dogodkov. 

Med načrti je Libenšek napo-
vedal takojšnji začetek ure-
ditve odvodnjavanja meteor-
nih voda z javne poti v Dolenji 
vasi, kjer je do sedaj ob večjih 
nalivih prihajalo do zatekanja v 
stanovanjsko hišo, septembra 
bodo pričeli s preplastitvijo 
dela ceste v naselju Pesje, še 
letos se bo pričela rekonstruk-

Praznovali s športom in kulturo

cija ceste in nestabilnega dela 
terena ceste na Libno. V sklo-
pu participativnega proračuna 
so lani predlagali in izglasova-
li projekt obnove vodnjaka v 
parku v Dolenji vasi, kar bo iz-
vedeno še do konca leta. Poleg 
tega so v letošnjem letu v sode-
lovanju z Mestno občino Krško 
in Direkcijo za ceste v prostor 
umestili ureditev avtobusnih 
postajališč in pločnika v Dole-
nji vasi na meji z občino Bre-
žice, projekt bo predvidoma 
izveden v naslednjem letu. V 
naslednjih letih jih končno 
čaka več let trajajoč projekt – 
rekonstrukcija ceste na Marof, 
kjer trenut no poteka postopek 
odkupa zemljišč, ki so nujno 
potrebna za izvedbo projek-
ta. Za konec je predsednik KS 
izpostavil še društva, ki skrbi-
jo za večnamenski dom in so 
zaslužna za bogato družabno 
življenje. Prireditev, ki jo je po-
vezovala Vesna Kodrič, so s 
kulturnim programom oboga-
tili Ženski pevski zbor Prepeli-
ce pod taktirko Mire Dernač, 
Branka Jenžur, ki je prebra-
la Pesem o Libni domačinke Jo-
žice Vogrinc, Anže Šeško na 
rogu ob klavirski spremljavi 
Martina Šušteršiča in na har-
moniki, Maruša Kodrič na kla-
virju, pevka Irena Janc ob kla-
virski spremljavi Mire Dernač 
in Nataša Libenšek na kitari.

Pri organizaciji in izvedbi kra-

jevnega praznika so sodelova-
li Kulturno društvo Žarek, Kul-
turno društvo Libna, Športno 
društvo Dolenja vas in Prosto-
voljno gasilsko društvo Dole-
nja vas. V popoldanskem času 
so pripravili zabavne šport-
ne igre med vasmi v krajevni 
skupnosti (Dolenja vas, Pesje, 
Libna, manjkala je ekipa Stare-
ga Grada), povabili pa so še eki-
po Spodnjega Starega Gradu iz 
sosednje KS. Ravno slednja je 
zbrala največ točk in si prisluži-
la prehodni pokal, ki ji ga je na 
koncu prireditve podelila pred-
sednica Športnega društva Do-
lenja vas Iva Gomilšek. Prav 
tako pred osrednjo prireditvi-
jo je bila v avli večnamenskega 
doma na ogled razstava ročnih 
del članic Kulturnega društva 
Libna, ki vsak torek skupaj 
ustvarjajo, seveda pa se ob tem 
tudi družijo in pogovarjajo. Kot 
je bilo omenjeno že uvodoma, 
je uradni prireditvi sledila po-
gostitev in druženje pod veli-
kim šotorom ob glasbi Ansam-
bla bratov Žerjav.
 Peter Pavlovič

Članice KD Libna vsako leto ob krajevnem prazniku pripravijo 
razstavo svojih del.

KOPRIVNICA – Na praznič-
ni 15. avgust so v Koprivni-
ci obeležili krajevni praznik. 
V sklopu praznovanja so pri-
redili 22. tradicionalne va-
ške igre, podelili priznanje 
KS Koprivnica dolgoletne-
mu ravnatelju tamkajšnje 
osnovne šole Jožetu Ivačiču, 
dan pa zaključili s 7. Kop-
rivniško nočjo, ki je v kraj v 
res velikem številu privabila 
staro in mlado. 

Kot je za naš časopis povedal 
koordinator dogodka Gregor 
Sotošek, so s prvimi priprava-
mi na dogodek po dvoletnem 
koronskem premoru priče-
li že marca letos, veliko tru-
da pa so vložili tudi v promo-
cijo samega dogodka, ki ga je 
idejno zasnoval prejšnji koor-
dinator Sandi Lekše. Šest ekip 
(Real Borovna Mrtvice, Mrku-
nov breg, ŠD Koprivnica, ŠD 
Mrtvice, Čerenc in Zdole) se 
je v okviru vaških iger preiz-
kusilo v domiselnih discipli-
nah – tekmovali so v skaka-
nju z jumbo vrečami, streljali 
na gol, lovili jabolka z usti in z 
žogami igrali tri v vrsto. Tretje 
mesto je pripadlo ekipi Čerenc, 
drugo mesto je osvojila ekipa 
Zdole, prvo mesto pa doma-
čini, člani ekipe ŠD Koprivni-
ca. Obiskovalcem so ponudili 
tudi bogat spremljevalni pro-
gram, pri čemer niso pozabili 
niti na najmlajše obiskovalce, 
za katere so pripravili ustvar-
jalno-igralni kotiček.

Pod šotorom je zbrane nagovo-
ril predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Koprivnica Damjan 
Bogovič, ki je vsem čestital in 
zaželel prijetno praznovanje 

Koprivniška noč odlično uspela 

krajevnega praznika. Izposta-
vil je infrastrukturne dosežke, 
ki jih je KS Koprivnica uresni-
čila v preteklem obdobju: sko-
zi naselje Veliki Kamen se je 
uredila cesta z novim pločni-
kom in javno razsvetljavo, v 
Mrčnih selih se je obnovilo naj-
bolj poškodovane odseke lo-
kalne ceste in saniralo plaz pri 
Lužarjevih, obnovila se je ces-
ta proti Zajčjemu kotu in ces-
ta v Šikovec, asfaltirala se je 
cesta v Kladju proti vodohra-
nu, v Jeričkem Dolu pa so kra-
jani dobili dolgo pričakovan 
nov most. Z občino so se uspe-
li dogovoriti o odkupu in rušit-
vi stare Prusove hiše na Veli-
kem Kamnu, obnovili so tudi 
prostore stare osnovne šole 
pri cerkvi, kamor so preselili 
prostore KS Koprivnica.

Sledila je podelitev priznanja 
KS Koprivnica Jožetu Ivači-
ču, dolgoletnemu ravnatelju 
Osnovne šole Koprivnica, ki 
pa se dogodka ni mogel udele-
žiti, zato mu je bilo priznanje 
podeljeno v odsotnosti. Kot je 
dejal Bogovič v obrazložitvi, 
je bil Ivačič »izredno inovati-
ven učitelj, ustvarjalen, z veli-
ko mero prijaznosti in posluha 
za učenčeve stiske, ideje in ak-
tivnosti«, odlikujejo pa ga »iz-
redna potrpežljivost, strpnost 
in preudarnost tako med sode-
lavci kot v odnosu do staršev, 
učencev ter okolice«. Ivačič 

je prvi mandat na delovnem 
mestu ravnatelja začel leta 
1994. V obrazložitvi je bilo 
med drugim še zapisano, da je 
Osnovna šola Koprivnica tudi 
po Ivačičevi zaslugi »uspešna, 
prepoznavna in v celoti pove-
zana s krajem in ljudmi«.

Ob mraku so na oder priš-
li Poskočni muzikanti in nav-
dušili z odličnim izborom glas-
be, ki je na plesišče privabila 
lepo število ljudi. Za njimi je 
nastopil še odlični Dejan Vu-
njak z Brendijevimi baraba-
mi, s čimer se je Koprivniška 
noč v sproščenem in razigra-
nem tonu nadaljevala vse do 
ranih jutranjih ur. V okviru le-
tošnje Koprivniške noči so zbi-
rali sredstva za novo gasilsko 
avtocisterno, ki jo pri PGD Ve-
liki Kamen nameravajo kupi-
ti leta 2026, ko bodo tudi obe-
ležili 100. obletnico njihovega 
delovanja. Gre torej za namen-
sko večletno varčevanje, saj je 
treba zbrati kar nekaj sto tisoč 
evrov.

Prireditev je omogočila Kra-
jevna skupnost Koprivnica, 
za organizacijo so poskrbe-
li v PGD Veliki Kamen, gene-
ralni pokrovitelj Koprivniške 
noči skupaj s številnimi dru-
gimi sponzorji je bila Avtohi-
ša Radanovič Brežice.

 Andreja Kališnik

Na 22. tradicionalnih vaških igrah je zmagala ekipa ŠD 
Koprivnica.

20 let Aninih glasbenih večerov
LESKOVEC PRI KRŠKEM – V tamkajšnji cerkvi svete Ane že 20 
let poletne večere zaznamuje vrhunska klasična glasba. Le-
tošnji tretji koncert – v petek, 19. avgusta – bo posvečen pra-
znovanju okrogle obletnice. Zbrani bodo prisluhnili domačinki, 
vokalistki Mihaeli Komočar, ki se ji bodo na svojih inštrumen-
tih pridružili Tilen Artač, Primož Razboršek in Dejan Jakšič.
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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. 

LILI (22219B) je prijazna muc-
ka, stara približno tri mesece. 
V zavetišču se odlično razume z 
drugimi mački, se rada igra, na-
vajena je mačjega peska. Pred 
oddajo bo razglistena, razbolha-
na in sterilizirana. Poleg Lili so v 
zavetišču še drugi mucki, ki ča-
kajo na topel in odgovoren dom.

REX (22175S) je pasji samček, 
star 18 mesecev, srednje rasti, 
odvzet zaradi neprimernih raz-
mer. Rex je prijazen kuža, rad 
ima ostale pse in ljudi. Zelo hit-
ro se uči lepega vedenja in hoje 
na povodcu. Za več informacij o 
Rexu in ostalih zavetiščarjih pok-
ličite na tel. 07 4961156

ASTRA (22198ŠJ) je psička v tipu 
nemškega ovčarja, je ena od treh 
psičk, sprejetih v zavetišče. Astra 
je prijazna, potrebuje pa nekaj 
trenutkov, da spozna človeka, 
potem pa se prepusti cartanju. 
Išče najboljši dom.

Modernizacije daljših odsekov, 
ki so obsežnejši v finančnem in 
izvedbenem vidiku, potekajo 
tudi v več fazah. Modernizacije 
in obnove dotrajanih in poško-
dovanih lokalnih cest in javnih 
poti so namenjene izboljšanju 

prometne varnosti za udeležen-
ce v prometu in izboljšanju do-
stopnosti do vseh krajev naše 
občine. 

Med urejenimi in modernizirani-
mi odseki so tudi odseki lokalnih 
cest in javnih poti – LC 191271 
Dolenja vas–Zdole, LC 024521 
Mali Vrh–Blatno, LC 024431 
Zgornja Pohanca–Zgornje Šapo-
le in JP 525021 Nova vas–Rajec.

Javni razpis za pospeševanje razvoja 
podjetništva v občini Brežice za leto 2022
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva v občini Breži-
ce in priglašene prve dopolnitve sheme državne pomoči pri Mi-
nistrstvu za finance objavlja Občina Brežice Javni razpis za po-
speševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2022.

Predmet javnega razpisa je:
• sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A),
• sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov 

na sejmih, za predstavitev proizvodov in storitev (v nadalje-
vanju namen B),

• subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru (v na-
daljevanju namen C).

Skupna višina razpoložljivih sredstev je 160.000 EUR (pro-
računska postavka 00217 – sredstva za vzpodbujanje podje-
tništva) –  za namen A: 150.000 EUR, za namen B: 5.000 EUR 
in za namen C: 5.000 EUR.

Rok za prijavo oz. oddajo vlog je 15. 9. 2022.

Kontaktna oseba glede razpisa je Roman Matjašič, višji sveto-
valec za pomoč pri vodenju oddelka.
Telefon: 07 620 55 32, E-naslov: roman.matjasic@brezice.si

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Obči-
ne Brežice www.brezice.si v rubriki RAZPISI.

Vsem občankam in občanom  
občine Kostanjevica na Krki čestitam  

ob občinskem prazniku!

Želim vam, da je praznik vaše občine priložnost za 
krepitev medsebojnega razumevanja, spoštovanja, 
sodelovanja in povezovanja z namenom doseganja 
skupnih ciljev in uresničevanja načrtov. Naj vas ideje in 
delo še naprej vodijo k razvoju vaše lokalne skupnosti 
v prostor sožitja in kakovostnega bivanja za vse, ki 
imajo dom v vaši občini.

Hvala vam, ker skupaj uspešno gradimo in razvijamo 
našo regijo Posavje!

Iskreno čestitam vsem prejemnikom občinskih 
priznanj, ki ste soustvarjali in ki soustvarjate 
kakovostno življenje v kostanjeviški občini! 

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

Tudi poleti se izvajajo številne investicije, 
namenjene izboljšanju prometne varnosti
Občina Brežice vsako leto poleg večjih investicijskih projektov izvaja številne projekte modernizacij odsekov na lokal-
nih cestah in javnih poteh po vseh dvajsetih krajevnih skupnostih. Načrt investicij se oblikuje v dogovoru s sveti kra-
jevnih skupnosti, glede na dotrajanost posameznih odsekov in v okviru proračunskih možnosti v tekočem letu. 

Dela modernizacije odseka na 
lokalni cesti LC 191271 Dolenja 
vas–Zdole so se izvajala  v juniju 
in juliju. V dolžini cca. 600 m se 
je zamenjal spodnji ustroj, asfal-
tiralo vozišče, uredilo odvodnja-
vanje in bankine. Vrednost inve-

sticije je 97.000 evrov.

V mesecu juniju se je izvajala 
modernizacija odseka lokalne 
ceste LC 024521 Mali Vrh–Blat-
no v dolžini 410 m. Zamenjal se 
je spodnji ustroj, asfaltiralo vo-
zišče, uredilo odvodnjavanje in 
bankine. Vrednost investicije je 
70.000 evrov.

Modernizacija lokalne ceste LC 
024431 Zgornja Pohanca–Zgor-
nje Šapole se je izvedla v dolži-
ni cca. 500 m. Gre za cesto, ki je 
skozi celo leto v senci dreves, saj 
poteka čez gozdnato območje in 
je zato še toliko bolj izpostavlje-
na ter zahteva dosledno vzdrže-
vanje. V sklopu modernizacije se 
je zamenjal spodnji ustroj, asfal-
tiralo vozišče, uredilo odvodnja-
vanje in bankine. Vrednost inve-
sticije je znašala 96.000 evrov.
Pred poletjem se je zaključila 
modernizacija JP 525021 Nova 
vas–Rajec v dolžini cca. 500 m.  
Dela so obsegala zamenjavo spo-
dnjega ustroja, asfaltiranje vo-

zišča ter ureditev odvodnjavanja 
in bankin. Vrednost investicije, 
ki je namenjena boljši prometni 
varnosti, je znašala 88.000 evrov.

Med večjimi projekti, namenje-
nimi izboljšanju dostopnosti in 
prometne varnosti, ki se izvajajo 
v letu 2022, so obnova državnih 
cest in gradnja kolesarskih po-
vezav Brežice–Krška vas, Breži-
ce–Dobova, obnova Černelčeve 
ceste v Brežicah z izgradnja ron-
doja pri Sparu ter rekonstrukci-
ja državne ceste Čatež ob Savi–
Mokrice z gradnjo pločnika skozi 
naselje Podgračeno.

LC 024431 Zgornja Pohanca–Zgornje Šapole

LC 024521 Mali Vrh–Blatno

Modernizacija javne poti Nova 
vas–Rajec

LC 191271 Dolenja vas–Zdole 

Uspešno potekajo tudi dela obnove Černelčeve ceste v Brežicah, ki 
obsegajo obnovo v dolžini 400 m na odseku od prehoda za pešce pri 
Zdravstvenem domu Brežice do križišča na Pleteršnikovi ulici, kjer 
se zavije proti trgovini Hofer. Novo krožišče pri trgovini Spar že ka-
že svojo podobo. Vrednost investicije znaša približno 600.000 evrov.

Obnova ceste skozi Podgračeno

Gradbišče obnove državne ceste in gradnje kolesarske povezave 
Brežice–Krška vas
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Namakanje kmetijskih zemljišč  
na Krškem polju iz Save 

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

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

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

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

OBVEZNOSTI OBČINE 
• Občina pridobi soglasja in po-

godbe o uporabi namakalne-
ga sistema in služnosti

• Občina pridobi projektno do-
kumentacijo in vsa soglasja

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

• Lastnik namakalnega sistema 
bo Mestna občina Krško

OBVEZNOSTI UPORABNIKA 
NAMAKALNEGA SISTEMA – 
vsebina iz pogodbe
• Podpiše pogodbo o uvedbi 

namakalnega sistema – se ne 
vpišejo v zemljiško knjigo.

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

• Krije stroške porabe vode na 
hektar, ki je vezana na strošek 
električne energije; krije stro-
ške rednega delovanja in za-
varovanja ter vodnega povra-
čila.

STROŠKI NAMAKANJA – so od-
visni od: vremenskih razmer in 
vrste vrtnine ter tal; izbire na-
makalne tehnologije (kapljično 
namakanje, razpršilci, mikro-
razpršilci); tehnologija pridela-

ve vrtnin (na prostem ali v zašči-
tenih prostorih, s folijo ali brez, 
ipd.); vrsta namakalnega siste-
ma (javni ali zasebni, en ali več 
uporabnikov); vodni vir (povr-
šinske vode, podtalnica, voda iz 
javnega vodovoda, deževnica), 
in dimenzije namakalnega sis-
tema (moči črpalk, velikost pri-
marnega in sekundarnega ce-
vovoda).

ČAS PRIPRAVE 
DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA
• Odvisen od podpisanih po-

godb in kmetijskih površin za 
namakanje

• Izvedba gradnje: v fazah
• Pridobivanje dokumentacije 

2022–2025
• izvedba gradnje od leta 2025–

2030, ki je vezan na prijavo na 
javni razpis in odobritev sofi-
nanciranja 

Projektiranje in faze gradnje so 
pogojene s pridobivanjem pod-
pisanih pogodbenih razmerij 
med Mestno občino Krško in 
uporabniki namakalnega sis-
tema. Prav tako bo prioritetno 
območje določeno na podlagi 
zaokroženo oblikovanih prido-
bljenih zemljišč.

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

ni razpršilci 
• bobnasti namakalniki 

ČRPALIŠČE
Za celotno namakalno obmo-
čje je predvideno eno črpali-
šče, locirano cca. 1.000 m dol-
vodno od jezovne zgradbe NEK. 

Za uspešno izvedbo projek-
ta namakanja je potrebno so-
delovanje lastnikov, uporabni-
kov kmetijskih zemljišč in vseh 
udeležencev v postopku, zato 
so Pogodbe o uporabi lokalne-

ga namakalnega sistema Krško 
polje za namakanje kmetijskih 
zemljišč dosegljive vsem lastni-
kom zemljišč. 

Pogodbe so pripravljene za 
zemljišča, ki so evidentirana v 
zemljiški knjigi, v lasti ali solas-
ti in po posameznih območjih, 
kot jih navaja Idejna zasnova 
(območje namakanja je napisa-
no v 1. členu pogodbe, pred ta-
belo zemljišč v katastrski obči-
ni). Če imate lastniki v najemu 
zemljišče in ga želite namaka-
ti, sami poskrbite za podpis po-
godbe med lastnikom in občino. 
Za vašo odločitev k pristopu in  
uporabi lokalnega namakalne-
ga sistema je potrebno podpi-
sati pogodbe in sicer za vsako 
območje posebej.
Prisotni na predstavitvah Idejne 
zasnove po vaseh Krškega polja 
so imenovali predstavnike vasi, 

ki bodo v pomoč pri pridobiva-
nju podpisanih pogodb. Rok za 
dostavo podpisanih pogodb je 
1. september 2022. Dodatne in-
formacije in pogodbe so na vo-
ljo na oddelku za gospodarske 
dejavnosti ali na KS Krško polje, 
Veliki Podlog in Leskovec pri Kr-
škem.

Seznam članov odborov za na-
makanje po območjih:

OBMOČJE 1 
(DRNOVO, BREGE, MRTVICE)

Franc Marolt (Brege 48) 
Andreja Marolt (Brege 48) 
Franc Škofljanec (Brege 52) 
Stanislav Pflege (Mrtvice 44) 
Igor Kovačič (Mrtvice 61) 
Klemen Račič (Drnovo) 
Irma Bogolin (Drnovo)

OBMOČJE 2 
(GORENJA VAS, VELIKA VAS, 

VENIŠE)

Vinko Bogovič (Velika vas 31) 
Ivan Babič (Velika vas 25) 
Mitja Vodopivec (Gorenja vas 14)

OBMOČJE 3 
(VIHRE, MRTVICE)

Peter Račič (Vihre 21) 
Dušan Lukič (Vihre 34) 
Jožica Murn (Vihre 23)

OBMOČJE 4 
(GORICA, JELŠE)

Marko Marinčič (Gorica 12)

OBMOČJE 5 
(VELIKI PODLOG,  

MALI PODLOG, PRISTAVA)

Ivan Arh (Veliki Podlog 53)
Franc Božič (Veliki Podlog 48A) 
Mirko Mežič (Mali Podlog 22) 
Jože Menič (Mali Podlog 15)

Namakanje kmetijskih zemljišč na Krškem polju iz Save

Mestna občina Krško obvešča, da so še vedno na voljo sredstva jav-
nega razpisa za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih 
priključkov in MKČN. Upravičenci do povračila upravičenih stroškov 
investicije so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš, 
s stalnim prebivališčem v mestni občini Krško in društva s sedežem 
v mestni občini Krško, ki delujejo v javnem interesu. 
Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanj-
ski objekt znaša 2.400 evrov z DDV. Delež sofinanciranja je od 70 % 
do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2019 do oddaje 
vloge. Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in priloga-
mi pričnejo vlagati od petka, 1. aprila 2022, po pošti na naslov Me-
stna občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 
8270 Krško ali osebno v informacijski pisarni Mestne občine Krško 
(pritličje). Prijavni obrazec z dokumentacijo mora biti oddan v zaprti 
kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE INDIVI-
DUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTIL-
NIH NAPRAV, št. 354-2/2022 O608«. Na prvi strani kuverte mora-
jo biti navedeni še ime in priimek ter naslov vlagatelja. Komisijsko 
odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v 
avgustu in decembru. 
Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta na voljo na 
spletni strani Mestne občine Krško v rubriki Javni razpisi. Doda-
tne informacije: Boštjan Kozole, tel. št. 07 49 81 377 ali e-pošta 
bostjan.kozole@krsko.si.

Sredstva za sofinanciranje hišnih kanalizacijskih 
priključkov in MKČN še na voljo

Mestna občina Krško je v Uradnem listu št. 103 dne 29.7.2022 obja-
vila Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševa-
nje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško za leto 2022.
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško 
s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili pla-
čani v razpisnem obdobju od 22.9.2021 do 20.9.2022 na območju 
mestne občine Krško:
A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, 
B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za pri-

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

dročju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter sa-
mostojni podjetniki posamezniki na območju mestne občine Krško, 
ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih druž-
bah in strokovna društva in združenja na področju podjetništva. 
Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju 
mestne občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima 
sedež dejavnosti izven mestne občine Krško, v kolikor ima poslov-
no enoto v mestni občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb 
od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v mestni 
občini Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven mestne obči-
ne Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na po-
slovne enote v mestni občini Krško.
Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 
140.000 EUR. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del javnega razpisa.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna doku-
mentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Krško 
www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani 
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti 
Mestne občine Krško. 

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Mestne 
občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka 20.9.2022.

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

Javni razpis za malo gospodarstvo v mestni 
občini Krško za leto 2022

Gradbena dela rekon-
strukcije gasilskega 
doma v Leskovcu pri 
Krškem in izgradnje 
prizidka za potre-
be gasilcev, krajevne 
skupnosti in doma-
čih društev so v pol-
nem teku in potekajo 
v skladu s terminskim 
planom. V delu objek-
ta, kjer bo kulturna dvorana, so že izvedena gradbeno–rušitvena in 
zidarska  dela, grobe električne napeljave, zamenjana strešna kriti-
na, statična ojačitev stropne konstrukcije in konstrukcija bodočega 
dvoranskega balkona. Po odstranitvi prizidka objekta je že v gradnji 
novi, prav tako pritličje bodočega gasilskega doma. Po načrtih naj bi 
do pozne jeseni slednji bil izveden do faze garažiranja gasilskih vozil. 
V skladu z dogovorom, ki so ga septembra lani podpisali občina, kra-
jevna skupnost in domače gasilsko društvo, bo projekt obsegal iz-
gradnjo prizidka, v katerem bodo nove garaže za gasilska vozila in 
prostori za Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem ter za 
potrebe krajevne skupnosti, hkrati pa projekt obsega tudi obnovo in 
preureditev obstoječe kulturne dvorane. Celotna naložba je ocenje-
na na 950.000 evrov. Po načrtih naj bi dela trajala do poletja 2023.

Obnova in gradnja prizidka gasilskega doma 
Leskovec pri Krškem v skladu s terminskim planom

Načrtovano območje za potrebe namakanja kmetijskih zemljišča na Krškem polju reke Save, zajetja HE Brežice, zaje-
ma južni in jugozahodni del od reke Save v smeri proti avtocesti in reki Krki, na cca. 1800 ha bruto kmetijskih površin 
in 5000 parcel.
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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.

NAJAVLJAMO: SMS glasovanje ZA
UMESTITEV POBUD 

PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA V
OBČINSKI PRORAČUN 2023 

bo od 1. do 10. septembra 2022.

sodelujem

sobivam soodločam

podrobni opisi projektov so dostopni 
na spletni strani občine sevnica:

Investicije v objekte šolske in predšolske vzgoje
Občina Sevnica vseskozi skrbi za primerno stanje objektov šolske in predšolske vzgoje. Poleg rednih investicijskih ak-
tivnosti v letošnjem letu potekata tudi dva večja projekta novogradenj oziroma obnov šol. 

V letu 2020 je Oddelek za druž-
bene dejavnosti pripravil Analizo 
stanja šolske in predšolske vzgo-
je ter Načrt razvoja potrebnih 
investicij za naslednje obdob-
je na področju objektov šolske 
in predšolske vzgoje, s kateri-
ma se je seznanil tudi Občinski 
svet Občine Sevnica. Na podlagi 
teh dokumentov se izvajajo na-
črtovane aktivnosti posodobitev 
objektov. 

DOGRADITEV OSNOVNE 
ŠOLE BLANCA 

Za zagotovitev primernih in do-
volj velikih prostorov na Osnovni 
šoli Blanca skladno s terminskim 
načrtom poteka dogradnja in 
obnova objekta. Projekt zajema 

prenovo vhoda v šolo, razširitev 
kuhinje in posodobitev kuhinj-
ske opreme, razširitev jedilnice 
in garderobe, ureditev prosto-
rov za strokovne delavce in ure-
ditev prostorov za vrtec. Pred-
videna je tudi gradnja novega 
dvoetažnega prizidka. V pritličju 
sta predvideni dve novi igralnici 
za 1. starostno obdobje s sani-
tarijami, garderoba za zaposle-
ne, tehnični prostor in dvigalo. 
V nadstropju sta predvideni dve 
novi učilnici, ureditev kabineta 
in dodatnega prostora za indivi-
dualno delo. Dvoetažni prizidek 
predstavlja ločen objekt, za po-
vezavo z obstoječim objektom 
bosta narejena preboj za vrata 
in povezava z obstoječim hodni-
kom. Prizidek bo enake etažnos-

ti, kot je obstoječi objekt. 

Projekt poteka v dveh fazah. Re-
konstrukcija objekta s prenovo 
vhoda in kuhinje bo zaključena 
predvidoma pred začetkom no-
vega šolskega leta, gradnja pri-
zidka pa v spomladanskih mese-
cih naslednjega leta.

NOVA ŠOLA ANA GALE
 
Osnovna šola Ana Gale od leta 
1973 deluje kot samostojna 
osnovna šola s prilagojenim pro-
gramom, ki vzgaja in izobražuje 
otroke s posebnimi potrebami s 
celotnega območja občine Sev-
nica in širše. Specialni pedago-
gi nudijo dodatno strokovno 
pomoč tudi učencem, ki imajo 
učne težave v rednih osnovnih 
šolah in vrtcih.

Stavba, v kateri deluje Osnov-
na šola Ane Gale, ni namenski 
objekt in je za otroke in mlade 
s posebnimi potrebami funk-
cionalno neustrezna. Za zago-
tovitev ustreznih prostorov je 
Občina Sevnica projekt gradnje 

nove šole umestila v proračun, 
pridobila pa je tudi sredstva za 
sofinanciranje projekta s strani 
Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ter Eko sklada. 

Nov šolski objekt Osnovne šole 
Ana Gale Sevnica bo umeščen 
na območju širšega obstoječe-
ga kompleksa Vrtca Ciciban Sev-
nica – enote Kekec in Osnovne 
šole Sava Kladnika Sevnica. V 
sklopu načrtovane naložbe se 
bo v sosledju zvrstilo več pose-
gov, in sicer delna rušitev in re-
konstrukcija obstoječega vrtca 
– enote Kekec ter gradnja in pri-
zidava nove šole, ki bo umešče-
na na mesto porušenega dela 
objekta vrtca. 

Ob osnovnem objektu so na-
črtovani tudi novi spremljeval-
ni objekti, ki bodo izvedeni kot 
prizidava h kompleksu osnovne 
šole. To so nadstrešnica ob ob-
stoječi kuhinji, hladilnica za pot-
rebe kuhinje in dodatna parkir-
na mesta ob Osnovni šoli Sava 
Kladnika Sevnica, nadstrešek s 
skladiščem za potrebe Športne 
dvorane Sevnica in ureditev oko-
lice z dovozi. 

Predviden zaključek projekta v 
vrednosti 4.031.260,84 evrov je 
v februarju 2024. 

MANJŠE, A POMEMBNE 
UREDITVE V SKLOPU 
REDNEGA VZDRŽEVANJA

V vseh vzgojno-izobraževalnih 
zavodih v sevniški občini v polet-
nih mesecih potekajo ureditve 
in posodobitve prostorov. Med 
drugim bodo v Osnovni šoli Sava 
Kladnika Sevnica obnovljene tal-
ne površine na hodnikih stare-
ga dela šole v 2. nadstropju in 
zamenjana vrata na vseh vho-
dih v šolo, v Osnovni šoli Milana 
Majcna Šentjanž, v Osnovni šoli 
Krmelj in v vrtcu Krmelj bodo 
obnovljene sanitarije, v podruž-
nični šoli v Loki pa bo zamenjan 
parket v telovadnici. 

Redno vzdrževanje in posodo-
bitve prostorov in okolja, v ka-
terem potekajo vzgojno-izobra-
ževalni programi, pomembno 
prispevajo k dobremu počutju 
tako otrok, ki obiskujejo vrtec 
ali šolo, kot tudi pedagogov in 
drugih zaposlenih.

Dogradnja OŠ Blanca poteka skladno s terminskim načrtom (fo-
to: Občina Sevnica).

Objekt, v kateri deluje OŠ Ana Gale, je za otroke s posebnimi po-
trebami funkcionalno neustrezna (foto: Občina Sevnica).

Razpis za občinska priznanja 
Na občinski spletni strani je objavljen razpis za zbiranje pred-
logov za dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 2022. Ob-
čina ob svojem prazniku, 12. novembru, podeljuje priznanja 
občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, druš-
tvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, 
ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in pol-
nejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine Sevnica 
na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in 
izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in dru-
gih področjih človekove ustvarjalnosti.
Predloge za podelitev priznanja lahko podajo občani, podje-
tja, zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine 
ter organi lokalne skupnosti. Rok za oddajo predlogov je 15. 
september 2022. 

Občina Sevnica skupaj s partnerji izvaja projekt DIGIVODA, katere-
ga namen je spremeniti navade glede uporabe sveže pitne vode. 

Partnerji projekta so Občina Sevnica, Komunala d.o.o. Sevnica, Dru-
štvo univerze za tretje življenjsko obdobje U3 Sevnica, komunalni 
podjetji Kostak d.d. in Komunala Brežice ter Rokometni klub Sevnica.  
Aktivnosti projekta potekajo v smeri spreminjanja navad prebival-
cev glede uporabe sveže pitne vode. Uporaba vode iz plastenk ozi-
roma ustekleničene vode negativno vpliva na okolje. Lično obliko-
vana plastična embalaža vabi potrošnike k nakupu dragih plastenk 
z vodo, hkrati pa je kakovost vode v plastenkah podvržena enakim 
standardom kot voda iz vodovodov. 
Cilj projekta je prebivalcem Posavja zagotoviti dostop do kakovo-
stne pitne vode na javnih mestih in s tem zmanjšati obremenjenost 
lokalnega okolja z odpadno plastično embalažo. S tem ukrepom se 
neposredno zmanjšuje obremenitev komunalnih deponij, ki pred-
stavljajo eno večjih groženj trajnostni oskrbi s pitno vodo. Hkrati je 
cilj spodbujati ekološko osveščenost prebivalcev z uporabo sveže 
pitne vode, s čimer se dviguje kakovost življenja v celotni regiji. Cilj 
projekta je urediti tudi kritična območja lokalnega okolja za zašči-
to vodnega kroga. Zato v Sevnici poteka urejanje dveh opuščenih 
predorov iz obdobja II. svetovne vojne, ki sta polna odpadkov. Ti 
ogrožajo podtalnico in dva pomembna vodna vira, ki s pitno vodo 
oskrbujeta mesto Sevnica.  

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

DIGIVODA za zmanjšanje uporabe plastenk 
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Občina Kostanjevica na Krki 
praznuje

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki!

Leto, ki je naokrog, je bilo, predvsem zaradi prizadevanja in zagnanosti 
našega pokojnega župana Ladka Petretiča, za občino investicijsko zelo 
uspešno. 

Ogromno je bilo narejenega na vseh področjih življenja. Gospodarskem, 
infrastrukturnem, družbenem, pedagoškem, socialnem, društvenem, 
turističnem, na obnovi kulturne dediščine, itd. Na vseh ravneh se čuti 
in vidi napredek, ki nosi neizbrisen pečat in srčnost bivšega župana, ki 
je živel in dihal za svoj kraj in občino. Zato se bomo vsi skupaj trudili, 
da nadaljujemo in še izboljšamo začrtane cilje in vizijo v dobrobit vseh 
občank in občanov občine Kostanjevica na Krki.   

Ob našem občinskem prazniku tako voščim vsem nam z željo, da v 
dani preizkušnji skupaj najdemo moč in pogum za izzive, ki so pred 
nami. 

Vaš podžupan v funkciji župana 
Robert Zagorc

Prekopčan Robert Zagorc je že 
tretji mandat član občinskega 
sveta, pokojni župan Ladko Pe-
tretič ga je za podžupana prvič 
imenoval na polovici manda-
ta 2014–2018 in nato znova na 
začetku iztekajočega se manda-
ta 2018–2022. S Petretičem je 
veliko in dobro sodeloval. »Tudi 

zasebno je bil zelo deloven člo-
vek in je veliko ustvaril, za ra-
zvoj občine pa si je zelo prizade-
val tako kot občinski svetnik in 
podžupan kot nato kot župan. 
Za sabo je pustil lepo zapušči-
no, tako zasebno kot na ravni 
občine. Težko bo ponoviti nje-
govo delo in uspehe,« pove Za-
gorc o pokojnem županu.

Po županovi smrti ni bežal od 
odgovornosti, da začasno prev-
zame vodenje občine. »Lah-
ko bi se tudi umaknil, a če sem 
bil mandat in pol podžupan in 
smo delali skupaj, mi drugo, kot 
zagrabiti in začeti delati, ni pre-
ostalo,« pravi, »padeš v vodo in 
začneš plavati.« Pred njim je še 
nekaj mesecev v županski vlogi, 
o kandidaturi na novembrskih 
volitvah pa še razmišlja: »Mno-
gi me spodbujajo k temu, odlo-
čil pa se bom jeseni.«

Minulo leto v občini ocenjuje kot 
uspešno, saj so bodisi zaključi-
li bodisi začeli kar nekaj projek-
tov, med njimi izstopajo grad-
nja kolesarske povezave med 
Krškim in Kostanjevico na Krki 
oz. Prekopo, obnova nekdanje 
šole v Črneči vasi in gradnja 
novega južnega mostu čez reko 
Krko. »Številčno morda projek-
tov ni toliko, so pa precej veliki 
oz. predstavljajo finančno velik 
zalogaj za občino,« pravi Zagorc 

V ospredju so kolesarska steza,  
nov most in obnova nekdanje šole

KOSTANJEVICA NA KRKI – Za občino Kostanjevica na Krki je investicijsko uspešno, a hkrati tudi 
žalostno leto, saj je na pragu poletja po kratki in hudi bolezni izgubila župana Ladka Petretiča. 
Vajeti občine je do jesenskih lokalnih volitev prevzel podžupan v funkciji župana Robert Zagorc, s 
katerim smo se pred občinskim praznikom, ko se bodo spomnili prve pisne omembe mesta pred 770 
leti, pogovarjali o aktualnih in načrtovanih projektih v občini ter njegovem pogledu na njen razvoj.

in v nadaljevanju opiše projekte 
po posameznih področjih.

CESTNA 
INFRASTRUKTURA

Za rekonstrukcijo LC Kostanjevi-
ca–Karlče–Podbočje (od Kosta-
njevice na Krki do meje z Mestno 

občino Krško) je izdelana in po-
trjena projektna dokumentaci-
ja, trenutno potekajo odkupi ze-
mljišč, na DRSI se pripravljajo na 
javni razpis za izvajalca gradbe-
nih del. Občina je izvedla obno-

vo desetih odsekov javnih poti 
in lokalnih cest (Studena–Božič; 
Velike Vodenice–Mihev, Colarič; 
Oštrc–Oštir; Oštrc–Stopar; JP 
Črešnjevec; JP Dolšce–Orehovec; 
Dolšce Pešič–Hodnik; Resljeva; 
Hmeljska do Jordana; Vrbje–dr-
žavna meja), po lanskoletnem ju-
lijskem deževju so do konca leta 
sanirali plaz na lokalni cesti pred 
Črnečo vasjo. Pri pravljalna dela 
na odsekih Dolšce–Orehovec, 
Dolšce Pešič–Hodnik in Čreš-
njevec so izvedli občani, asfalta-
že pa občina. 

Direkcija RS za ceste je postavila 

avtobusno postajališče in rekon-
struirala t. i. Dvoračkov ovinek 
na Dobah, občina pa je redno 
vzdrževala vse javne poti in 
dobro organizirala zimsko služ-
bo. Na nevarnih odsekih, kjer 
je veliko kolesarjev, so bile do-
datno naročene označevalne ta-
ble za živali na vozišču. Za ploč-
nik na relaciji Žolnir–bencinski 
servis je pridobljen geodetski 
posnetek, izdelani sta projek-
tna dokumentacija in hidrolo-
ško-hidravlična študija, ki jo je 
zahtevala DRSV, sedaj se čaka 
na njihovo mnenje, izvedba pa je 
predvidena v prihodnjem letu. V 
teku so priprave na nadaljevanje 
obnove lokalne ceste Kostanje-
vica na Krki–Ržišče, do odcepa 
Podstrm. Izgradnja kolesarske 
povezave Krško–Kostanjevica 
na Krki je na odseku od Kosta-
njevice na Krki do Prekope v ve-
liki meri končana. 

KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA

Do decembra lani so zaključi-
li komunalno opremljanje sta-
novanjskega naselja Ljubljanska 

cesta s fekalno in meteorno ka-
nalizacijo in vso ostalo potrebno 
infrastrukturo (nova cesta, jav-
na razsvetljava, elektrika, voda, 
TK omrežje). Izvedli so priklju-
čitev vodovoda do Griča s črpal-
no postajo, s čimer je rešena vo-
dooskrba celotnega dela občine 
do Ržišča oziroma do meje z ob-
čino Šentjernej. S to investicijo 
so postali samostojni in neod-
visni od Komunale Novo mes-
to (odklop je bil izveden 23. no-
vembra lani), saj se je pred tem 
ta del občine napajal iz vodnega 
zajetja Javorovica. S tem se je iz-
boljšala kakovost in dobavljivost 

pitne vode, ki se sedaj napaja iz 
filtrirne naprave pri zajetju Jama. 
Obnovljen je bil del vodovoda v 
Globočicah, izdelano prečrpali-
šče na Gornji Prekopi in obnov-
ljen celoten sekundarni vodovod 
na Gorjanski cesti. 

Na zbirnem centru kosovnih 
odpadkov pri čistilni napravi v 
Kostanjevici na Krki so nabavili 
klimatiziran bivalni kontejner za 
potrebe delavca in vzpostavili fi-
zično varovanje. Zbirni center se 
je med občani dobro prijel, kar 
je pohvalno. Telekom vzpostav-
lja optiko na območju Orehov-
ca, v okviru projekta Rune pa je 
bil izveden primarni optični vod 
vse od Ržišča do Slinovc. Prido-
bljeno je gradbeno dovoljenje in 
izdelana izvedbena dokumenta-
cija za komunalno opremljanje 
Gorjupova – nadaljevanje, priče-
nja se obnova dotrajanega vodo-
voda in priključkov na območju 
Grajske ceste.

PROSTOR

V teku je postopek sprememb in 
dopolnitev občinskega prostor-
skega načrta (OPN). Po fazi izde-
lave strokovnih gradiv in osnut-
ka OPN so na občini pridobili 
že večino prvih mnenj nosilcev 
urejanja prostora. Usklajevanja in 
sestanki so v polnem teku, čaka 
se mnenje DRSV. Še v letošnjem 
letu je predvidena javna obravna-
va dopolnjenega osnutka.   

MOSTOVI

Kot je bilo že omenjeno, je v 
gradnji nov južni most, za kate-
rega je bil marca izbran izvaja-

Prireditve v avgustu 2022
• 7. avgust ob 9.00 

Cvičkov pohod
Parkirišče pred Galerijo Božidar Jakac

• 19. avgust ob 19.00 
Osrednja prireditev ob občinskem prazniku, 

slavnostna seja občinskega sveta 
Galerija Božidar Jakac

• 26. avgust ob 19.00
Mesto v oknih, razstava podob 

Kostanjevice na Krki
Staro mestno jedro Kostanjevice na Krki

• 28. avgust ob 19.00
Koncert Vokalne skupine Solzice 

Glasbene šole Brežice 
• Samostanska cerkev Galerije Božidar Jakac 

lec Rafael d.o.o. iz Sevnice, aprila 
pa je bila z njim podpisana po-
godba. Gre za vrednost 516.043 
EUR z DDV. Dela so se začela v 
začetku julija, dokončanje pa se 

predvideva najkasneje do 15. ok-
tobra. V ta namen je bilo izve-
deno tudi javno zbiranje ponudb 
za odkup hrastovega lesa iz ob-
činskih gozdov, in sicer je bilo 
za 215 m3 iztrženo neto 54.600 
EUR. Občina je bila uspešna na 
razpisu Ministrstva za kultu-
ro in pridobila sredstva v višini 
200.000 EUR, ostali del sredstev 
bo krit iz občinskega proračuna. 

Obnova severnega mostu je na-
črtovana za naslednje leto. Obči-
na se je s projektom »S kolesom 
po Kostanjevici« prijavila na raz-
pis MGRT, kjer še čakajo na re-
zultate razpisa. Vsekakor pa bo 
treba obnoviti tudi t. i. tercialski 
most, vendar po nekem zapored-
ju in v skladu s finančnimi zmo-
žnostmi občinskih sredstev.

Podžupan Robert Zagorc bo funkcijo župana opravljal do izvolitve 
novega župana.

Kolesarska steza v smeri Prekope je v veliki meri končana.

Izgradnja novega južnega mostu se predvideva najkasneje  
do 15. oktobra. nadaljevanje na str. 14
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Nagrajenci Občine Kostanjevica na Krki
NAZIV ČASTNI MEŠČAN (posthumno imenovanje)

prejme

LADKO PETRETIČ

Ladko Petretič je bil s svojo širše 
prepoznavno podjetniško žilico 
snovalec kostanjeviškega podje-
tništva. Najprej je leta 1986 odprl 
zasebno avtokleparsko in avto-
ličarsko delavnico, nato je leta 
1999 na Krški cesti odprl bencin-
ski servis z avtopralnico, meha-
nično delavnico in bife, leta 2007 
pa še franšizno trgovino Merca-

torja, od katerega je odkupil tudi 
trgovino oz. samopostrežbo s 
parkirišči na Ljubljanski cesti na 
drugi strani otoka. V vsem, kar 
je počel, je videl priložnost ter 
verjel v napredek in izboljšanje 
življenjskih pogojev prebivalcev 
Kostanjevice na Krki in bil kot 
samostojni podjetnik eden več-
jih zaposlovalcev lokalnega pre-
bivalstva. 

Bil je snovalec lokalne politi-
ke in od nastanka občine vpet 
v družbeno-politično dogaja-
nje. V mandatu 2006–2010 je 
bil občinski svetnik, v mandatu 
2010–2014 občinski svetnik in 
podžupan ter zadnja dva man-
data župan. Zaključek zadnjega 
in kandidaturo za novi mandat 

pa mu je, žal, prekinila kratka in 
zahrbtna bolezen, ko se je od nas 
pred slabima dvema mesecema 
poslovil. Za njim so ostali števil-
ni projekti, ki niso bili samo nje-
gov ponos, pač pa ponos Kosta-
njevice na Krki. Od obnove 
stražnega stolpa in stare osnovne 
šole v Črneči vasi, nakupa mini-
sterialnega dvorca ali starega fa-
rovža od Župnije Kostanjevica 
na Krki in prizadevanja za nje-
govo obnovo in zapolnitev z vse-
binami, ki bi mu ponovno vdah-
nile dušo in pozabljeni sijaj. Ob 
tem si je prizadeval, da bi prostor 
zaživel kot dnevni center za sta-
rejše in nudil prepotrebni pros-
tor številnim društvom. Pod nje-
govim vodenjem je bilo zgrajeno 
avtobusno parkirišče pri Zdra-

vstveni postaji Kostanjevica na 
Krki, parkirišče za avtodome, ki 
je povečalo prepoznavnost in tu-
ristični obisk Kostanjevice, po-
polnoma se je obnovila osnovna 
šola in uredil ŠRC s spremljeval-
nimi objekti. Asfaltiranih je bilo 
ogromno odsekov javnih poti, 
še posebej, če so ljudje pristopi-
li s svojim finančnim vložkom. 
Skoraj celotna občina je pokri-
ta z vodovodnim omrežjem. V 
teku je projekt kolesarskih pove-
zav Krško–Kostanjevica na Krki 
in obnova ceste Kostanjevica na 
Krki–Podbočje. Skratka, ogrom-
no investicij, pri katerih je pustil 
svoj neizbrisni pečat in jih je ne-
mogoče vse našteti. Ponosen je 
bil na kulturno dediščino Kosta-
njevice in njen osrednji tempelj, 

Galerijo Božidarja Jakca. Ne-
pogrešljivo je bilo tudi njego-
vo sodelovanje na nivoju regije 
Posavje in širše, ko se je boril za 
boljše pogoje slehernega občana 
Kostanjevice na Krki.  

Ladko Petretič pa je bil tudi član 
oziroma podporni član številnih 
društev. Bil je strasten lovec in 
pridelovalec ter zagovornik do-
lenjskega posebneža cvička, za 
katerega je prejel številna odlič-
ja in bil soorganizator Cvička-
rij v Kostanjevici na Krki. Bil je 
član in tudi enoletni predsednik 
Etnološkega društva Prforcenha-
us ter velik zagovornik in pod-
pornik obeh poklicnih gasilskih 
društev ter vseh ostalih društev 
v občini Kostanjevica na Krki. 

Prav v vseh je videl prispevek k 
skupnemu dobremu in razvoju 
naše občine.

Zaradi njegovega neprecenlji-
vega in izjemnega prispevka v 
občini Kostanjevica na Krki, 
udejstvovanja pri razvojnih pro-
jektih in soustvarjanja v dru-
štvih, kar vse je pripomoglo k 
prepoznavnosti, razvoju in na-
predku Kostanjevice na Krki, 
podeljujem posthumno prizna-
nje Naziv Častni meščan pokoj-
nemu županu Ladku Petretiču.

Robert Zagorc, 
podžupan v funkciji župana

Za podelitev priznanja Naziv Častni meščan – posthumno imenovanje, v skladu s 5. členom Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 36/16 
in 106/22), imenujem pokojnega župana Ladka Petretiča, roj. 14. 4. 1957 in umrlega 23. 6. 2022, nazadnje stanujočega na naslovu Hmeljska cesta 13, 8311 Kostanjevica na Krki.

POPLAVNA VARNOST

Glede poplavne varnosti je bilo 
v zadnjih mesecih že kar nekaj 
povedanega in napisanega. »Dej-
stvo je, da se projektiranje zara-
di nasprotovanj Civilne iniciati-
ve Kostanjevica na Krki sploh ni 
začelo, s čimer je občina izgubi-
la dve izjemni priložnosti v sku-
pnem znesku cca. 17 mio EUR. 
Po mnenju nekaterih bo potreb-
na zamenjava še ene ali dveh ge-
neracij, da se bo spremenila mi-
selnost otočanov, podobno kot 
pri obvoznici. Je pa tudi res, da si 
je pokojni župan izjemno priza-
deval za rešitev poplavne varnos-
ti Kostanjevice na Krki in nere-
alizacijo vzel kot osebni poraz,« 
pravijo na občini. 

Obenem so se ves čas odvijala 
dela na vodotokih, predvsem na 
reki Krki, kjer so se utrjevale bre-
žine. Pri vseh večjih padavinah 
se še vedno pojavljajo naplavine, 
predvsem zaradi bobrov, strošek 
odstranjevanja pa je breme ob-
činskega proračuna. Občina se 
ves čas trudi, da so mostovi pre-
točni, s čimer je izboljšana tudi 
poplavna varnost. 

ŠOLSKA IN PREDŠOLSKA 
VZGOJA

Občina je letos opravila pri-
mopredajo objekta pri špor-
tno-rekreacijskem centru (gar-
derobe s tuši in sanitarijami ter 
ogrevalnim sistemom, ki slu-
ži vsem uporabnikom špor-
tnega objekta). S pomočjo do-
natorskih sredstev domačega 
podjetja Athos d.o.o. je bil naba-
vljen kolesarski poligon za pot-
rebe opravljanja kolesarskih iz-
pitov učencev petega razreda 
osnovne šole. V teku je obno-
va atletske steze na ŠRC-ju, kjer 
bodo po desetih letih uporabe 

sanirane posamezne poškodbe 
tartanske steze. Naročena je idej-
na zasnova obnove šolske kuhi-
nje, ki pa bo predmet proračuna 
prihodnjih let.

ZDRAVSTVENA 
DEJAVNOST

V sodelovanju z Zdravstvenim 
domom in Lekarno Krško je bila 
urejena klančina pred vhodom 
v Zdravstveno postajo Kosta-
njevica na Krki. V skrbi za in-
vesticijsko vzdrževanje je bila 
zamenjana elektro omarica na 
Zdravstveni postaji v Kostanje-
vici na Krki ter nabavljena nova 
ogrevana omarica za obstoječi 
defibrilator na zdravstveni po-
staji.     

KULTURNA DEDIŠČINA

Za obnovo nekdanjega minis-
terialnega dvorca je bil že lani 
izbran projektant, ki je tudi 
pričel s svojim delom. Ker pro-
tipoplavni ukrepi ne bodo izve-
deni, je občina postavljena pred 
velik izziv, saj objekt v celoti sto-
ji na poplavnem območju, kjer 
je umeščanje javne vsebine zelo 
oteženo. Na DRSV so naslovili 
vprašanje v zvezi z umeščanjem 
predvidene vsebine v poplavno 

ogrožen objekt, odgovor še pri-
čakujejo, ustavljeno je tudi pro-
jektiranje. V tem času so bile ob 
objektu izvedene geotehnične in 
arheološke preiskave ter izdela-
na statična analiza objekta.

Zaključuje se celovita obnova 
nekdanje šole v Črneči vasi, tre-
nutno se ureja okolica objekta. 
»Pri tem je treba pohvaliti pred-
vsem vaščane Črneče vasi, kaj-
ti veliko del, zlasti zahvaljujoč 
angažiranosti njihovega svetni-
ka Mateja Kuharja, so opravi-
li sami. Brez njihove pomoči in 
predvsem odločne želje pokoj-
nega župana Ladka Petretiča bi 
bila ta investicija težko izvedlji-
va,« poudarjajo na občini. Sredi 
oktobra bo objekt predan name-
nu in uporabi.

Občina subvencionira tudi ob-
novo objektov na otoku, s čimer 
se vsako leto obnovi nekaj stavb, 
ki prispevajo k urejenemu vide-
zu našega kraja in občine, kar 
bodo podpirali tudi v bodoče.

TURIZEM

Občina se aktivno vključuje v 
razvoj turizma v lokalni skup-
nosti. V popolnosti je zaživelo 
postajališče za avtodome, ki je 

ves čas leta primerno zasedeno. 
Po mnenju bralcev Dolenjske-
ga lista so lani zasedli 1. mesto 
v kategoriji PZA. Nova lokacija 
TIC-a se je zelo dobro prijela in 
je tudi bolj dostopna vsem obi-
skovalcem. Zaradi velikega pov-
praševanja je bil izveden pona-
tis kart pohodnih in kolesarskih 
poti ter zloženk o Krakovskem 
gozdu. Določen del sredstev se 
vlaga tudi v Galerijo Božidar Ja-
kac, ki je eden večjih promotor-
jev  kulture in turizma v občini. 
Vsaki dve leti se izvede kiparski 
simpozij Forma viva, ki ga fi-
nančno podpre tudi občina. 

Občina je pridobila bronasti 
znak Zelene sheme slovenske-
ga turizma, ki je trenutno v pre-

soji za ohranitev. V prvem pol-
letju so potekale aktivnosti pri 
pripravi nove Strategije razvoja 
turizma v Kostanjevici na Krki: 
aprila delavnice s ponudniki in 
društvi, v maju delavnica za šir-
šo javnost. Sprejem se predvide-
va v letošnjem letu. Veliko vlaga-
jo tudi v urejenost kraja, za kar 
so prejeli že kar nekaj priznanj. 
Na občini ugotavljajo, da se ob-
seg turizma vsako leto poveču-
je, medtem ko temu ne sledi go-
stinska ponudba. 

GOSPODARSTVO 
IN KMETIJSTVO

Občina tudi letos subvencioni-
ra nakup kmetijske mehaniza-
cije, kar je vsekakor dobrodošla 
pomoč za vsakega uporabnika.  
V sklopu javnega razpisa so bile 
ponovne razpisane in podeljena 
ena štipendija za bodoče prev-
zemnike kmetij. Prvič so raz-
pisali ukrep Podpora delovanju 
društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja, kjer sofinan-
cirajo delovanje dveh društev, 
in sicer Društva vinogradnikov 
in Društva čebelarjev Kosta-
njevica na Krki. Posavski župa-
ni so s Čebelarsko zvezo Slove-
nije podpisali pismo o nameri 
za sodelovanje pri projektu sa-

jenja medovitih rastlin v obdob-
ju 2022–2030. Na področju zdra-
vstvenega varstva živali tudi letos 
sofinancirajo sterilizacijo mačk 
in kastracijo mačkov, odziv ob-
čanov je zelo dober. 

DRUŠTVA

V občini deluje skoraj 30 dru-
štev, pri katerih so nekatera, za-
radi svojega pomena, financirana 
neposredno iz občinskega prora-
čuna, spet druga posredno pre-
ko različnih razpisov. Prav vsa po 

svojih najboljših močeh, s svojim 
delovanjem, ki temelji predvsem 
na prostovoljnem delu posame-
znikov, prispevajo k promociji ter 
razvoju kraja in občine. Pri tem 
na občini izpostavljajo pripadni-
ke obeh prostovoljnih gasilskih 
društev in Civilne zaščite, ki so 
za zaščito vseh občank in obča-
nov vedno pripravljeni priskoči-
ti na pomoč. Pohvalno je, da so 
se tudi pripadniki obeh društev v 
občini udeležili gašenja obsežne-
ga požara na Krasu ter s tem po-
kazali solidarnost in pripadnost 
sodelovanja ob velikih naravnih 
nesrečah. Še posebej pa letos iz-
postavljajo uspeh domačega Od-
bojkarskega kluba Kostanjevica 
na Krki, katerega članski ekipi je 
uspel preboj v 1.B slovensko ligo. 

»Da pa smo lahko opravili vse 
zastavljeno delo, s katerim bomo 
tudi nadaljevali, saj smo nav-
sezadnje vsi skupaj tukaj zara-
di vas in za vas, je velika zasluga 
pokojnega župana Ladka Petre-
tiča, sodelavcev v občinski upra-
vi, predvsem pa občinskega sve-
ta s konstruktivnim, korektnim 
in povezovalnim delovanjem 
tako v njihovih volilnih okrajih, 
kot na nivoju občine. Vsem sku-
paj in vsakemu posebej iskrena 
hvala,« pravi podžupan v funkciji 
župana Robert Zagorc. Po njego-
vem mnenju se bo kostanjeviška 
občina še naprej razvijala pred-
vsem v smeri turizma in kultu-
re, pri čemer bo treba spodbuditi 
večji odziv zasebnih ponudnikov, 
od gostincev, vinotočev do ponu-
dnikov prenočišč. Upa tudi na 
nadaljnji razvoj obrtništva in ma-
lega podjetništva, saj je v obrtni 
coni še nekaj prostora oz. jo na-
meravajo še razširiti, na podro-
čju kmetijstva imajo v ravnin-
skem delu občine ugodne pogoje 
predvsem za pridelavo zelenjave, 
kar nekateri že s pridom izkori-
ščajo, na hribovitih območjih pa 
za vinogradništvo in sadjarstvo.
 Peter Pavlovič

nadaljevanje s str. 13

Postajališče za avtodome je tudi to sezono ves čas lepo zasedeno.

Obnova nekdanje šole v Črneči vasi se zaključuje,  
objekt bo sredi oktobra predan v uporabo.
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KOSTANJEVIŠKI ZLATNIK
prejme

FRANC ŠTOKAR

Franc Štokar je aktiven, prizade-
ven in neutruden član PD Polom 
Kostanjevica na Krki, ki ga že več 
kot 20 let uspešno vodi kot pre-
dan predsednik. Bil je eden usta-
novnih članov društva in tisti, ki 
je pripomogel, da je bilo društvo 
sploh ustanovljeno.

Vsa ta leta je bil v društvu odli-
čen organizator, predvsem pa 
idejni vodja za številne nove 

projekte in društvene akcije. Kot 
eden izmed prvih usposobljenih 
planinskih vodnikov in marka-
cistov je bil vsa leta prisoten na 
številnih pohodih in delovnih 
akcijah v domačem društvu ter 
tudi vezni člen in spodbujevalec 
meddruštvenih aktivnosti na 
območju Dolenjske in Bele kra-
jine. Ves čas je tudi vesten pisec 
kronike društva ter podpornik 
društvenega glasila Bilten. Z ve-
liko volje in vztrajnosti ter ne-
šteto urami prostovoljnega dela 
je pomembno pripomogel, da je 
društvo v letu 2019 pridobilo za-
vetišče na Štembuhu, ki nam je 
vsem v ponos in služi tako čla-
nom društva, planincem kot tudi 
turnim kolesarjem ob Trdinovi 
poti. 

Franc je tudi aktiven član društva 
vinogradnikov in od 2001 leta 
neprekinjeno član upravne-
ga odbora. Področje njegovega 

delovanja je predvsem vodenje 
društvenega laboratorija in skrb 
za ohranjanje kulturne dedišči-
ne ter kletarjenje protokolarnega 
vina iz grozdja mestne trte. Ve-
like zasluge ima za uspešno iz-
vedbo osmih Tednov cvička, ki 
jih je doslej organiziralo društvo. 
Sodeluje tudi v ostalih društvih. 
Kot vinogradnik in kletar re-
dno dosega visoke in celo naj-
višje ocene pri ocenjevanju vin. 
Poleg odličnega vina prideluje 
tudi koline, kjer je na ocenjeva-
nju domačih kolin pred leti do-
segel najvišjo oceno za krvavice.
Franc Štokar je bil tudi občinski 
svetnik v treh mandatih v občini 
Krško in nato pa še dva manda-
ta v občini Kostanjevica na Krki. 
S svojim prizadevnim delom v 
domačih društvih je v vseh teh 
letih prav gotovo prispeval k 
prepoznavnosti, ugledu in ra-
zvoju občine Kostanjevica na 
Krki.

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK
prejme

ERVIN FELICIJAN

Ervin Felicijan na športnem po-
dročju v občini Kostanjevica de-
luje že odkar se je leta 1999 za-
poslil na tukajšnji osnovni šoli 
kot profesor športa. Avgusta 
2006 je bil najpomembnejši člen 
v skupini zanesenjakov, ki se je 
po dolgem razmišljanju in tehta-
nju različnih možnosti glede iz-
bire športa, ki bi bil primeren za 
intenziven razvoj v novonastali 
občini, odločila, da najmlajšim 
kot dodatno vadbo ponudi od-
bojko. Njegov cilj je bil zajeti kar 
največje število mladih, hkrati pa 
omogočiti tudi odraslim, da bi 

se ukvarjali z rekreativno špor-
tno dejavnostjo. Tako je njegova 
pobuda privedla do ustanovitve 
Odbojkarskega kluba Kostanje-
vica na Krki.  Vseskozi je imel 
jasno vizijo glede razvoja kluba 
in kljub na videz nepremostlji-
vim oviram skrbel, da se je klub 
ves čas razvijal. Izjemno vlogo 
je odigral kot strokovni sodela-
vec pri načrtovanju novega ŠRC 
z vsemi potrebnimi igrišči, glede 
na veliko popularnost odbojke 
na mivki pa si je prizadeval tudi, 
da sta bili v Kostanjevici zgraje-
ni kar dve igrišči za odbojko na 
mivki – na kopališču Gmajna in 
pri ŠRC pri šoli. 

Ervin Felicijan poleg vodilne 
funkcije v klubu deluje tudi kot 
odbojkarski trener najmlajših. 
Njihovi uspehi so glede na po-
goje in skromne možnosti selek-
cije izjemni. Najmlajši učenci so 
že večkrat dosegli velike uspehe, 
pomembno pa je tudi, da otroci 
v njem prepoznavajo potrpežlji-
vega, strokovnega in vztrajnega 
trenerja, ki jim zna prisluhniti, 
zato klub neprestano raste tudi 

po številu članov. 

Biti trener je svojevrstno pos-
lanstvo, a biti hkrati glavni mo-
tor kluba, vez med igralci, tre-
nerji in sponzorji je mnogo več. 
Tu se ljubezen do športa prepleta 
z vztrajnostjo, trmo in sposob-
nostjo. Brez njega lahko z goto-
vostjo trdimo, da odbojkarske-
ga kluba ne bi bilo, predvsem pa 
bi bili uspehi mladih kostanje-
viških športnikov bistveno skro-
mnejši. Ervin je gotovo eden 
najzaslužnejših za letošnji zgo-
dovinski dosežek kluba – uvr-
stitev v 1.B slovensko odbojkar-
sko ligo.

Ervin Felicijan je v prvi vrsti pe-
dagog, ki vedno in povsod išče 
rešitev in si z največjo mero 
empatije prizadeva, da bi mla-
dim skozi igro vcepil vztrajnost 
in ljubezen do zdravega nači-
na življenja, pozitiven odnos do 
športa in dragocene vrline, ki jih 
pridobimo s športnim udejstvo-
vanjem.

KOSTANJEVIŠKI ZLATNIK
prejme

MELITA SKUŠEK

Melita Skušek je ena izmed tistih 
Kostanjevičank, ki po rodu ne iz-
hajajo iz krajev pod Gorjanci, a 
sta jo Krka in milina pokrajine 
ob njej prevzeli tako močno, da 
je Kostanjevica na Krki za vedno 
postala njen dom. Ko je leta 1980 
kot učiteljica razrednega pouka 
prvič stopila v stavbo osnovne 
šole, so jo prevzeli verzi Ivana 
Cankarja, ki jih je tedanji rav-
natelj Lado Smrekar nešte tokrat 
poudaril: »Siva šola deli sivo uče-
nost.« Sivina in povprečnost pa 
zanjo nikoli niso bili dovolj, ved-
no je hotela nekaj več in bolje. 
In prav Kostanjevica na Krki ji 
je ponudila možnost in prilož-
nost, da uresniči svoje poklic-
ne sanje, ob tem pa obogati tudi 
kulturno in društveno tradicijo 
šole in kraja. 

Ko je pred 20 leti prevzela vode-
nje šole, je prevzela še dodatno 
skrb za lepšo podobo in promo-
cijo šole – galerije ali, kot pravi, 
najlepše šole na svetu. Celica, kot 
jo predstavlja šola, pa zanjo ni 
dovolj. Pod njenim vodstvom so 
se učencem in zaposlenim odpr-
la dodatna vrata v svet, šola se je 
vključila v številne nacionalne in 
mednarodne projekte: INTER-

REG III A Slovenija – Hrvaška,  
IPA – Z GLAVO ZA NARAVO, 
naziv Eko šola, Podjetna 9ka, 
Ribe na šolskih krožnikih, Če-
belarski mozaik, Zdrav življenj-
ski slog, projekta SIO 2020 in 
REACT. Mnogo projektov bi še 
lahko omenili in poleg novih iz-
kušenj in znanj so številni omo-
gočili šoli nabavo sodobne opre-
me za boljše pogoje poučevanja. 

Melita Skušek neštetokrat po-
navlja, da moramo biti odpr-
ti ne samo za nove ideje, ampak 
tudi za nove povezave, za sre-
čevanja z drugimi in povezova-
nja znotraj Slovenije in Evrope. 
Kostanjeviška šola je vključena 
v mednarodno izmenjavo učen-
cev in učiteljev Erasmus+, že 32 
let pa k sodelovanju vabi otroke 
na mednarodni otroški likovni 
extempore, ki je eden od vzro-
kov, da šola nosi naziv kulturna 
šola in šola odličnosti na podro-
čju likovne umetnosti. 

Kot ravnateljica si prizadeva za 
izboljšanje materialnih pogojev 
za izvajanje programa osnovne 
šole in predšolske vzgoje v Kosta-
njevici. Njeni vztrajnosti in spo-
sobnostim sodelovati z lokalno 
skupnostjo lahko pripišemo, da 
je šola v zadnjih desetih letih pri-
dobila športno-rekreacijski cen-
ter, nov sodobno opremljen vr-
tec, prenovljeno telovadnico, 
novo knjižnico in energetsko sa-
nirano šolo.

Melita Skušek med učenci in za-
poslenimi krepi tudi duh soli-
darnosti, odmevni so bili veliki 
dobrodelni koncerti s posebnim 
namenom v letih 2005 in 2006, 
zadnja leta pa se trudi z božič-

no-novoletnimi dobrodelnim 
sejmom zagotoviti sredstva za 
šolski sklad.

Nepogrešljiva je tudi njena vlo-
ga v številnih društvih, kjer kot 
scenaristka in voditeljica s svo-
jim značilnim pristopom še tako 
skromen dogodek povzdigne v 
veličastno prireditev. Brez njene-
ga vodenja v zadnjih četrt stole-
tja ni minil niti en koncert pi-
halne godbe, duhovita in malce 
nagajiva so njena paberkovanja 
z gosti na koncertih Društva po-
deželskih žena Pod Gorjanci. Ob 
750-letnici Kostanjevice na Krki 
je po njeni predlogi nastal film, 
ki še danes promovira naše kraje 
in ljudi doma in po svetu, vse od 
ustanovitve občine pa po njenih 
scenarijih nastajajo filmski zapi-
si o prelomnih trenutkih kosta-
njeviške preteklosti in portreti 
znanih in manj znanih kosta-
njeviških rojakov. 

Melito Skušek so občani tudi v 
vseh mandatih izvolili v občin-
ski svet naše občine, kjer odloč-
no in argumentirano zastopa od-
ločitve in vrednote, ki presegajo 
zgolj trenutno politično situaci-
jo v občini. 
Melita Skušek je oseba, ki zna 
sprejemati modre odločitve, s 
katerimi kreira zgodbe Kosta-
njevice na Krki in njenih ljudi, 
ki zna povezovati in sodelovati 
z vsemi, usmerjena je v ljudi in 
v njihovo dobrobit, njeno delo 
je srčno in pošteno do vsakega 
posameznika ne glede na druž-
beni status. Njeno delo je njeno 
poslanstvo, a je hkrati tudi vese-
lje in sreča.

SREBRNO PLAKETO
prejme

ODBOJKARSKI KLUB KOSTANJEVICA NA KRKI

Odbojkarski Klub Kostanjevi-
ca na Krki je zadnja leta temelj 
športne dejavnosti v Kostanjevi-
ci na Krki. Klub nudi priložnost 
vsem mladim, da trenirajo v lo-
kalnem okolju in tekmujejo na 
državnem nivoju.

Začetki kluba segajo v leto 2006. 
Ideja o ustanovitvi Odbojkarske-
ga kluba Kostanjevica na Krki je 
sovpadala z nastankom nove ob-
čine. Športa, s katerim bi se lah-
ko ukvarjali in tekmovali mladi, 
ni bilo. Želja je bila ekipni šport 
z žogo, ki bi ga lahko izvajali v 
športni dvorani in na prostem. 

Športna dejavnost, ki bi jo mla-
dim nudili skozi vse leto in v ka-
teri bi lahko ustvarili pogoje, da 
bi se otroci in mladostniki tudi 
vrhunsko ukvarjali z njo. Odboj-
ka je bila idealna za našo občino, 
dvorana je bila primerna, imeli 
smo tudi že igrišče na mivki ob 
Krki. Tudi strokovni kader za 
začetek se je dalo zagotoviti. Fi-
nančno so klub podprli nekate-
ri takratni podjetniki, predvsem 
pa so začetki temeljili na povsem 
prostovoljnem delu. 

Klub od ustanovitve deluje 
kot samostojna sekcija v okvi-

ru Športnega društva Kostanje-
vica na Krki in ves čas raste in 
se razvija. V njem skozi vso ob-
dobje v različnih selekcijah tre-
nira in tekmuje 60–75 otrok. 
Klub zaradi pozitivne klime in 
spodbudnih uspehov nepresta-
no raste po številu članstva. Od 
leta 2010 v državni ligi nastopa 
tudi članska ekipa, ki je sestavlje-
na iz igralcev, ki so bili vzgojeni 
v našem klubu.

Skozi vsa leta je klub, kakor tudi 
njegovi posamezni člani, napre-
doval in dosegal omembe vredne 
rezultate. Vrhunec na svoji dose-
danji poti so brez dvoma doseg-
li letos z uvrstitvijo v 1.B sloven-
sko odbojkarsko ligo.

Odbojkarski klub Kostanjevi-
ca na Krki ima v naši občini iz-
jemno vlogo zaradi možnosti po 
vrhunskem športnem udejstvo-
vanju, ki jo nudi že najmlajšim 
generacijam, hkrati pa s svojimi 
uspehi združuje mnoge navijače 
in podpornike in je tako ponos in 
motivacija za celotno skupnost. Foto: M. Mirt
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Spoštovani občanke in občani občine 
Kostanjevica na Krki,

cilj vsake občine je nenehen in uravnotežen razvoj lokalne 
skupnosti, ki pa ga je mogoče doseči le s preudarno 

zastavljenimi cilji in sodelovanjem. Ključni so vedno ljudje, 
njihova povezanost in želja po skupnem dobrem. 

Praznični čas je priložnost za spomin in poklon tistim, ki so 
s srcem prispevali k razvoju, a jim žal ni uspelo uresničiti 

vseh načrtov. Prepričan sem, da je zato vaša lokalna 
skupnost še bolj povezana in da boste vse te načrte in cilje 

uspeli v prihodnje uresničiti. Naj vas vodi pogum, 
odločnost in ustvarjalna energija, ki jo premorete.

Iskrene čestitke in srečno, Kostanjevica na Krki.

Župan Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija
Dejan Obradović s.p.

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

Zahvaljujemo se vam za zaupanje
in vam čestitamo ob prazniku.

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

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

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

Elektroinstalacije
Elektrifikacija prireditvenih prostorov

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

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

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

Čestitamo ob prazniku!

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

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

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki,

iskreno vam voščimo ob občinskem prazniku!

Za vami je znova uspešno leto medsebojnega 
sodelovanja in tvornega povezovanja v vseh sferah 

življenja, ki pa ga je zaznamovala težka preizkušnja, 
zato vsem občanom in občankam želimo, da ne glede 

na to z vztrajnostjo in neomajno voljo še naprej pišete 
uspešno skupno zgodbo vaše občine in kraja. 

Mnogo razvojnih dosežkov in uspehov na vseh 
področjih vam želimo tudi v prihodnje in še enkrat 

iskrene čestitke ter prijetno praznovanje.

Srečno!

Franjo Debelak,
župan Občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

Spoštovane občanke in občani Občine Kostanjevica 
na Krki, spoštovani podžupan, spoštovani članica 

in člani občinskega sveta!
Ob praznovanju občinskega praznika vam v tem za vašo občino 

še posebej težkem letu v imenu naših občanov in v svojem imenu 
iskreno čestitam ter se vam hkrati zahvaljujem za odlično 

dosedanje sodelovanje,  za katero gredo velike zasluge prav 
vašemu preminulemu županu Ladku Petretiču. 

Prepričan sem, da bo Ladkova dediščina spodbujanja regijskega 
sodelovanja živa tudi v prihodnje, saj se je v preteklosti vedno 

znova izkazalo, da znamo najti skupne interese in poti za njihovo 
realizacijo, hkrati pa se zavedamo, da smo skupaj močnejši.

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine 
Kostanjevica na Krki. 

Kot skupnost živimo in sobivamo v zavetju drug drugega, 
rastemo in se krepimo v preizkušnjah ter se medsebojno 

dopolnjujemo na vseh ravneh našega delovanja. 

Kljub slovesu vašega župana, gospoda Ladka Petretiča, 
ki je neomajno in zavzeto prispeval k napredku vaše občine 

in celotne regije, aktivno povezovanje naših skupnosti ostaja. 
Tesne vezi prijateljstva, stkane med občinami regije Posavje, 

ostajajo nepretrgane. 

Ob občinskem prazniku vam izrekam iskrene čestitke. 
Naj vas, kljub izgubi, povezujejo misli optimizma 

in načrtov za prihodnost. 

Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica, s sodelavci

Občankam in 
občanom čestitamo 
ob prazniku občine 
Kostanjevica na Krki. 

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

Kolektiv Galerije 
Božidar Jakac

Vsem občankam in občanom 
občine Kostanjevica na Krki
čestitamo ob prihajajočem 

občinskem prazniku.

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

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

Čestitamo vam ob občinskem prazniku
in vam želimo prijetno praznovanje.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V okviru kostanjeviškega občinske-
ga praznika je 7. avgusta potekal tradicionalni cvičkov pohod, ki 
ga organizira Planinsko društvo Polom Kostanjevica na Krki. Po-
hodniki so se zbrali na parkirišču Galerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki in se odpeljali do Kostanjeviške jame. Tam jih je 
pozdravil in nagovoril podžupan v funkciji župana Robert Za-
gorc, zaželel jim je varno hojo in prijetno druženje. 15 pohodni-
kov se je nato odpravilo na pot proti vasi Oštrc in v nadaljevanju 
po Uskoški poti do vasi Črešnjevec, kjer so imeli prvo osvežitev 
pri Jožetu Cunku. Nadaljevali so do uskoškega stolpa v Črneči 
vasi, kjer jih je pričakal Matej Kuhar z dobrim cvičkom in osta-
lo osvežilno pijačo. Pot so nadaljevali še do cilja na Mohorju pri 
Stanetu in Veri Tomazin, ki sta pripravila zaključek z malico. 
»Hvala vsem pohodnikom za udeležbo na pohodu ob lepem, ne 
prevročem vremenu. Hvala tudi vsem, ki so nas postregli s pija-
čo in ob zaključku z malico, naj tako ostane tudi v bodoče na na-
ših cvičkovih pohodih,« je sporočil predsednik PD Polom Kosta-
njevica na Krki Franc Štokar.
 P. P./vir: PD Polom Kostanjevica na Krki  

Praznični cvičkov pohod 

Pohoda se je udeležilo 15 pohodnikov.
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Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: : 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Ob občinskem prazniku 
čestitamo vsem občankam in občanom.

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

www.krovstvo-trsinar.si

188-kilometrski gorski dirki 
okoli Hochschwaba na Zgor-
njem Štajerskem s 24 minu-
tami prednosti pred tekmeci.

Greglovo sodelovanje v prvi 
svetovni vojni se je namreč 
končalo tragično. Zaradi zani-
manja za tehniko se je prijavil 
k letalcem in komaj 25-leten 
izgubil življenje v zračni bitki 
nad Komnom, kjer so ga tudi 
pokopali. Dve desetletji kas-
neje so njegove posmrtne os-
tanke z veliko pogrebno slove-
snostjo preselili na zagrebški 
Mirogoj.

Greglov naslednik z Obrežja

Zanimivo je, da je bil še eden 
izmed zelo uspešnih kolesar-
jev pred drugo vojno z obmo-
čja današnjega Posavja, in si-
cer August Prosenik – Gusti, ki 
se je 25. avgusta 1916 rodil v 
Jesenicah na Dolenjskem ozi-
roma natančneje na Obrežju. 
Tudi on se je kot najstnik pri-
šel učit za poklic (mehanika) 
v Zagreb, kjer se je leta 1932 

MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE 

Prvi kolesarski as je bil naše gore list

Že leta 2005 smo v Posavskem 
obzorniku na kratko pisali o 
Francu Greglu, najboljšem ko-
lesarju Avstro-Ogrske, ki se je 
rodil 5. avgusta 1891 v Brač-
ni vasi pri Bizeljskem, pred 
dvema dnevoma pa je minilo 
106 let od njegove prezgodnje 
smrti (16. 8. 1916). Kot mno-
gi iz obsavskih in obsoteljskih 
krajev je šel iskat življenjsko 
srečo v bližnje veliko mesto 
Zagreb in se izučil za meha-
nika, ob tem pa se kmalu nav-
dušil nad kolesarstvom, zato 
je bil Franjo, kot so mu pravi-
li, sprejet v Hrvatski klub bici-
klista Sokol.

Nesojeni udeleženec 
olimpijskih iger

Gregl velja za enega najboljših 
kolesarjev z začetka 20. stole-
tja, saj je zmagoval v konkuren-
ci najboljših evropskih dirka-
čev. Tako je kar petkrat osvojil 
prvenstvo Hrvaške in Slavoni-
je (1909–1913), na prvi dirki 
za Prvenstvo južnih Slovanov 
(Ljubljana–Trst, 1909) je bil 

drugi, nato pa je leta 1910 in 
1912 zmagal. Za njegov največ-
ji športni uspeh pa velja zma-
ga na 250-kilometrski dirki za 
»zlato kolo« v Budimpešti, ki je 
v bistvu pomenila, da se je kot 
21-letnik uvrstil na letne olim-
pijske igre v švedskem Stock-
holmu 1912. Ker pa ni hotel 
nastopiti pod madžarsko oz. 
avstro-ogrsko zastavo, se iger 
ni udeležil.

Najbrž lahko tudi to dejanje 

vzamemo kot znak vse večjega 
nezadovoljstva in nemira med 
narodi na Balkanu, kar se je po 
vojaških spopadih in številnih 
žrtvah končalo z razpadom ve-
like avstro-ogrske monarhije. 
Gregl je moral jeseni 1912 k 
vojakom v K(o)rmin (današnja 
italijanska pokrajina Furlani-
ja – Julijska krajina), vendar se 
je kljub temu lahko udeleževal 
kolesarskih dirk. Ena takih je 
bila velika krožna dirka po Kra-
su, ki jo je 4. maja 1913 organi-
ziralo kolesarsko društvo »Go-
rica«. Gregl si je prislužil zlato 
uro z verižico, saj je na 140 m 
dolgi progi zmagal s časom 4 
ure in 52 minut. Najboljši je bil 
na tej dirki tudi naslednje leto.

Junija 1913 je sodeloval na dir-
ki Dunaj–Brno–Dunaj v dolži-
ni 280 km in jo prevozil v 10 
urah in 34 minutah v dežju v 
konkurenci 72 kolesarjev, pred 
tem pa je s prednostjo 79 mi-
nut zmagal pred tekmecema iz 
Avstrije in Nemčije tudi na zah-
tevni, 351 km dolgi gorski dir-
ki na Tirolskem. 20. julija 1913 

je Gregl za eno četrtino dolži-
ne kolesa izgubil dvoboj z naj-
boljšim avstrijskim tekmoval-
cem Kramarjem, katerega je do 
takrat vedno premagoval. Šlo 
je za 390 km dolgo dirko Du-
naj–Gradec–Dunaj, ki je trajala 
14 ur, 47 minut in 45 sekund. 
Gregl se je zaman pritožil, da 
ga je Kramar nekaj pred ciljem 
oviral.

V naslednjem, za milijone 
Evropejcev in kasneje tudi za 
mladega športnika usodno 
leto 1914, ga 23. maja najdemo 
med udeleženci velike vojaške 
kolesarske dirke v okolici tak-
rat še mirne Ljubljane, kjer si 
je kot član kolesarske stotnije 
20. lovskega bataljona za zma-
go v najtežji disciplini pod po-
polno bojno opremo prislužil 
nagrado cesarja Franca Jožefa. 
Podelila mu jo je žena znanega 
ljubljanskega župana dr. Ivana 
Tavčarja. Svojo zadnjo dirko je 
kolesar z Bizeljskega odpeljal 
20. julija 1914, torej le osem 
dni pred začetkom prve sve-
tovne vojne, ko je zmagal na 

začel ukvarjati s kolesarstvom 
in že dve leti pozneje zabeležil 
prve uspehe, med drugi je zma-
gal na memorialu Franje Greg-
la. S slednjim ga povezuje tudi 
to, da je bil njegov trener Ivan 
Šnidaršić – Šani, ki je bil pred 
tem že maser in trener Greglu. 

Prosenik je imel izjemne špor-
tne uspehe tako v kraljevini 
SHS kot kasneje v FLR Jugosla-
viji, omenimo le, da je bil trik-
ratni prvak Jugoslavije (1936, 
1937 in 1940) in leta 1937 
zmagal na prvi večetapni dirki 
Skozi Hrvaško in Slovenijo. Na-
stopil je tudi na letnih olimpij-
skih igrah v Berlinu leta 1936, 
kjer je dosegel 12. mesto, a za 
zmagovalcem zaostal le dob-
ri dve sekundi. Njegov največ-
ji povojni uspeh je bila zmaga 
na mednarodni dirki miru Pra-
ga–Varšava leta 1948. Umrl je 
leta 1975 v Zagrebu, kjer za-
radi velikih zaslug za hrvaški 
šport ena izmed ulic nosi nje-
govo ime, pokopan pa je v roj-
stnem kraju.
 S. M., M. M.

Franc Gregl

POSAVJE – V današnji številki nadaljujemo s kratkimi biografskimi prispevki, katerih namen je naslednji: »Medtem ko naša regija v velikem zagonu pridobiva 
nove in nove projekte, ki se dičijo s kilometri novega asfalta in kubiki betona, ko naša središča in vse bolj tudi manjše kraje osvaja "veliki digitalni brat", (pre)po-
gosto pozabljamo na naše prednike. Med njimi so bili številni, ki so zrasli v majhnih vasicah ob krompirju, zelju in repi, ob skorjici kruha in šalici mleka, vse to 
si današnje generacije težko predstavljajo. Pa vendar so, če se jim je le ponudila priložnost, da so lahko odšli v večje kraje ali celo prestolnice, pridno pridobiva-
li znanje in zatem izkoristili svoj talent in z vztrajnostjo dosegli uspehe v znanosti, umetnosti, športu, pa tudi v gospodarstvu, politiki in še marsikod. Njihovemu 
spominu so namenjene te vrstice danes in v prihodnje.

Poleg stalnih razstav, ki so stal-
nica ponudbe kostanjeviške 
galerije, največjega likovne-
ga muzeja v Sloveniji, so v po-
letnih mesecih na ogled tudi 
tri občasne razstave. V izje-
men ambient nekdanje samo-
stanske cerkve je umeščena 
razstava slikarja Staša Klein-
diensta z naslovom Antiarka-
dija (do 28. avgusta), v Velikem 
razstavišču je na ogled obsežna 
retrospektiva enega največjih 
likovnikov slovenskega kul-
turnega prostora Vladimirja 
Makuca (do 2. oktobra), med-
tem ko je v prostorih lapida-
rija na voljo dialoška razstava 
Adsum Paole Korošec in Ale-
ksandra Nišavića – Aca (do 4. 
septembra). Poleg razstavnega 
programa se v muzeju odvija-
jo številni dogodki za različne 
generacije in ciljne skupine, 
od delavnic, javnih vodenj do 
koncertov in gledaliških pred-
stav. V poletnih mesecih (julij–
avgust) se odvija cikel medge-
neracijskih ustvarjalnic, kjer 
je vsako soboto med 10. in 13. 
uro na voljo brezplačna delav-
nica z različnimi mentorji, in 
počitniško varstvo za otroke 
od 6. do 11. leta starosti.

Pomemben del programa nas-
tane v sodelovanju s partner-

Pestro poletje in jesen v galeriji
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac – Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevi-
ci na Krki je tudi v poletnih mesecih izjemno pester program. Pomlad in poletje sta namreč osrednji sezo-
ni za izvajanje razstavnega in izobraževalnega programa, saj je v tem obdobju v Kostanjevici na Krki največ 
gostov, tako domačih kot tujih. 

ji. Med 2. in 8. julijem se je 
(tudi) v prostorih Galerije Bo-
židar Jakac odvijal FKK – Fe-
stival kulture Kostanjevica, ki 
je postregel s serijo koncer-
tov, pogovorov in gledaliških 
predstav. V partnerstvu z Lu-
ksuz produkcijo je med 28. ju-
nijem in 1. julijem potekala 
mladinska filmska delavnica, 
tradicionalno so v sodelovanju 
z JSKD OI Krško izvedli kipar-
sko delavnico za otroke.

V avgustu in septembru bo 
dogajanje še naprej pestro. 
Do konca avgusta se bodo 
vsako soboto med 10. in 13. 
uro odvijale medgeneracijske 
ustvarjalnice, med 23. in 25. 

avgustom bo ponovno na vo-
ljo počitniško varstvo v gale-
riji, 30. avgusta pa se bo odvi-
jal odprti grafični atelje, kjer 
se obiskovalci spoznavajo z 
različnimi grafičnimi tehnika-
mi. V četrtek, 25. avgusta, bo 
v sklopu ciklusa Mladi razi-
skovalci v muzeju koncert sa-
ksofonista Maja Brinovca. V 
septembru bo na sporedu vr-
sta razstav: 1. septembra se bo 
odprla nova stalna postavitev, 
ki predstavlja izbor iz ustvar-
jalnega opusa slikarja Nande-
ta Vidmarja. Od 9. septembra 
bo v nekdanji samostanski 
cerkvi na ogled razstava ume-
tnice Maše Jazbec Mikkel z 
naslovom Sintetični organiz-

mi, 23. septembra pa se bo v 
lapidariju odprla razstava Eri-
ka Mavriča z naslovom Dolgo 
črno poletje.

Galerija Božidar Jakac je odpr-
ta od torka do nedelje od 10. 
do 18. ure, v poletnih mesecih 
(julij–avgust) pa ob petkih in 
sobotah vse do 20. ure.

 P. P./vir: 
 GBJ Kostanjevica na Krki

Utrinek z ene poletnih pedagoško-andragoških aktivnosti
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Lovro Sikošek, 19, bodoči štu-
dent računalništva:

Kako in kdaj si se odločil za 
študij? Kako si vedel, da je 
bila to prava odločitev?
Odločitev za študij se mi je ved-
no zdela samoumevna, saj sem 
se z računalniki v veliki meri 
ukvarjal že v otroštvu in se 
učil programiranja. To me je od 
vsega najbolj veselilo in zani-
malo. V osnovni šoli mi je dob-
ro šla matematika, prav tako 
pa samo programiranje in ra-
čunalništvo. Tako sem vedel, da 

Vodile so jih vztrajnost, motivacija in volja
POSAVJE – Izbira fakultete in študija je pomembna prelomnica, ki nas spremlja v življenju. Mnogi mladi imajo pri odločanju težave, saj ne vedo, kako in kam nap-
rej, na poti pa se srečujejo z različnimi preprekami. Kljub temu se da vse doseči. Vztrajnost, motivacija in volja so tiste vrline, ki so vodile štiri mlade Posavce pri 
odločitvi. Kako so si torej začrtali pot in na katere težave so naleteli?

bo najbolje, če se tudi v prihod-
nje ukvarjam z nečim, kar mi 
je všeč in mi gre dobro od rok.

Ali si potemtakem sploh 
imel kakšne pomisleke, te-
žave pri odločitvi?
Da, nisem točno vedel, kje bi 
študiral. Želel sem si na svetov-
no priznane univerze, v Angli-
jo, ampak je brexit tujim štu-
dentom študij nekoliko otežil. 
Razmišljal sem tudi o Ameri-
ki, toda okolje je tam bistveno 
drugačno kot tukaj v Evropi. 
Potlej sem se odločil za študij 
v Ljubljani.

Eva Fritz, 22, fagotistka, štu-
dentka Glasbene akademije 
Zagreb:

Si imela kaj težav pri odloča-
nju za študij?
Da, nisem vedela, kaj bi šla štu-
dirat, izbirala sem med angli-
stiko in glasbo, s katero sem se 
ukvarjala že od majhnega. Od-
ločila sem se, da grem na glas-
beno akademijo samo zato, ker 
bi se v prihodnje raje ukvarjala 

z glasbo in na tem področju de-
lala, kot pa prevajala ali učila.

Zakaj si se vpisala v Zagreb? 
Si imela kakšne težave?
Za Zagreb sem se odločila za-
radi profesorja, kar je specifika 
tega študija, izbereš profesor-
ja, za katerega meniš, da te bo 
dobro pripravil. Poleg tega pa 
mi je Zagreb bližje kot Ljublja-
na, zato sem se na študij lah-
ko vozila. Sam vpis je bil neko-
liko zapleten, saj sem se morala 
registrirati v njihov vpisni sis-
tem in jim poslati vso v hrva-
ščino prevedeno birokracijo. 
Z jezikom nisem imela težav, 
saj sem se ga zelo hitro nauči-
la. Kljub vsem težavam pa lah-
ko uspeš in priporočam študij 
v tujini, saj dobiš priložnost vi-
deti drugačno okolje.

Marko Obradović, 20, bodo-
či študent dentalne medicine:

Kako si se odločil za izbran 
študij?
Za to fakulteto sem se odlo-
čil, ker se mi je poklic zdravni-
ka zdel zanimiv že od majhne-
ga. Zaradi samega dela pa mi 
je bilo ljubše delo zobozdrav-
nika. Zanimalo me je tudi pra-
vo, na katerega sem se prejšnje 
leto vpisal, saj na medicino 
sprva nisem bil sprejet.

Kako si se odzval na to, da 

sprva nisi bil sprejet in kako 
si to težavo razrešil?

Na začetku sem bil razočaran, 
ampak sem se kmalu moral 
’spraviti k sebi’, saj se je bližal 
drugi vpisni rok. Vpisal sem se 
na pravno fakulteto in si pus-
til možnost, da pravo končam. 
A sem si kmalu premislil. Ne-
kega dne sem šel s svojo pun-
co na sprehod, tudi mimo me-
dicinske fakultete, takrat sem 
dojel, da mi je bolj usojen štu-
dij medicine. Ponovno sem šel 
pisat maturo. Na koncu mi je 
uspelo, sprejet in vpisan sem 
na dentalno medicino, študija 
pa se že zelo veselim.

Anja Pirc, 19, bodoča študent-
ka slovenistike:

Kako si imela začrtano pot 
študija?
Že v času gimnazije sem ime-
la dobro razdelano svojo pri-

hodnost, kaj bi rada počela, to 
je študij psihologije in kasneje 
nadaljevati kot psihoterapevt-
ka. Pri pouku psihologije sem 
uživala. Res nisem razmišljala 
o ničemer drugem, osredoto-
čila sem se le na ta cilj. Toda 
končalo se je nekoliko drugače.

Kaj se je spremenilo?
Vedela sem, da so vpisni po-
goji na psihologiji visoki, zato 
sem pri vpisu pod drugo željo 
navedla slovenistiko, literarno 
teo rijo in književnost, saj me 
je že na informativnem dnevu 
navdušila. Ker mi je zmanjka-
lo le nekaj točk za psihologijo, 
sem bila sprejeta na sloveni-
stiko. Sprva sem bila nekoliko 
razočarana, a sem ugotovila, 
da slovenistike ne bi bilo slabo 
študirati, saj mi slovenščina ni-
koli ni povzročala težav. Študija 
se, polna pričakovanj, veselim.
 Leila Mokrovič

Marsikaterim mladim odločitev o študiju olajšajo tudi infor-
mativni dnevi, ki so v posavskih izobraževalnih ustanovah po 
navadi dobro obiskani (foto: arhiv PO).

Še nekaj dni pravega polet-
ja, potem pa se bo vrvež ob 
prehodu v jesenski čas raz-
širil vse naokrog po mestih, 
kjer radovedneži različnih 
starosti iščemo in srkamo 
nova znanja. Znanje je real-
na in neprecenljiva investi-
cija – investicija vase! In če 
moramo otrokom to še na 
različne načine pojasnjeva-
ti, starejši vemo, da slednje 
drži. Da polj zanimanja ni-

kakor ne zmanjka, prav tako 
pa ne dobrih učiteljev, samo 
najti je treba primerno po-
nudbo zase. V opomnik, da 
imamo zelo kvalitetne mož-
nosti v našem neposrednem 
okolju, nastajajo vsakoletne 
tematske strani. Ker odzivi 
potrjujejo, da so vam infor-
macije v tej obliki uporabne 
in zaželen usmerjevalnik, 
kaj vse še lahko doživite v 
novem šolskem letu, nada-

ljujemo s tradicijo. Dodaja-
mo tudi nekaj zanimivosti, 
kolikor nam jih dopušča ča-
sopisni prostor, recimo ne-
kaj anket o šolanju, ki jih je 
zbrala mlada dopisnica, iz 
MC Krško so zapisali o ulič-
nem mladinskem delu, po-
govarjali smo se z bistrima 
Majem in Evo, objavljamo 
tudi pronicljivo kolumno. 
Sveža znanja, nova védenja 
so konkretna srčika našega 

časopisa, zato je znanju kot 
takšnemu seveda namenje-
no veliko prostora tudi na 
drugih straneh. Že na 23. 
strani, denimo, boste naš-
li odličen pogovor s kroja-
čem, ki odstira pogled na to, 
kako se za stvari, do kate-
rih čutimo vnemo in talent, 
velja potruditi, saj nas v za-
meno čaka največja nagrada 
– izpolnjeno življenje. Pa pri-
jetno branje!
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Marsikdo pojma 'ulično mla-
dinsko delo' ne pozna, čeprav 
je Slovenija začela s tem že v 
80. letih prejšnjega stoletja. 
»Smisel uličnega dela je v tem, 
da ulični delavci 'izstopijo' iz 
okvirjev vzgojnih in drugih 
ustanov, ki delajo z mladimi, in 
gredo tja, kjer mladi so, v nji-
hovo neformalno življenjsko 
okolje,« je zapisano v Priroč-
niku za izvajalce uličnega dela 
avtorjev Martina Lisca in Da-
mijana Ganca. Priročnik Ulica 
– izhodišče preventivne vzgoje 
otrok in mladostnikov je izdal 
Mladinski center Krško, ko je 
začel izvajati ulično delo. Ker 
se s to vejo dela ukvarjamo že 
nekaj časa, smo sklenili, da že-
limo znanje širiti. In nastal je 
The Playbook. Osnovna pre-
misa projekta je bila, da vsi 
udeleženci tudi v praksi vidijo 
in sami izvajajo ulično mladin-
sko delo. Zato jih je bilo treba 
ustrezno pripraviti. 

V okolju, kjer delamo, in med 
mladostniki, s katerimi se sre-
čujemo, smo lahko priča veli-
ko različnim oblikam zati-
ranja, zato smo z udeleženci 
izvedli tudi nekaj tehnik gle-
dališča zatiranih. Udeleženci 
projekta so lahko prepozna-
vali lastne vzorce stereotipov 

Ulično mladinsko delo na Vidmu 
KRŠKO – V Mladinskem centru v Krškem smo spomladi izvedli kar dva projekta, financirana iz programov Erasmus+. Tokrat pišem o prvem projektu, imenova-
nem The Playbook. Projekt je bil zasnovan kot študijski obisk za mladinske delavce in prostovoljce, tema pa je bila ulično mladinsko delo. Pri projektu je sodelo-
valo kar 22 udeležencev iz devetih držav: Armenije, Gruzije, Madžarske, Italije, Makedonije, Poljske, Španije in Latvije. Projekt je bil sicer sprejet že leta 2019, a 
smo ga zaradi vsem znanih razmer lahko izvedli šele letos. 

in zatiranja. Posebej smo se 
poglobili v situacije, ko smo 
se sami počutili zatirane. Te 
delavnice so bile pomembne, 
da so se udeleženci zavedali 
lastnih vzorcev, predvsem pa 
za to, da jih lahko prepoznajo 
pri delu z mladost niki. Nada-
lje smo se posvetili identiteti 
uličnega delavca ali vzgojite-
lja. Z mladostniki se na ulici 
veliko pogovarjamo o njihovih 
prepričanjih in pogledih na 
svet, kar pomeni, da moramo 
ulični delavci sami zelo dobro 
vedeti, kakšna so naša prepri-
čanja. Z udeleženci je zato Ur-
ška izvajala nevrolingvistič-
no programiranje, ki služi 
izboljšanju veščin komunici-
ranja in spoznavanju samega 
sebe. Pri uličnem delu sta iz-
jemno pomembni dve kom-
ponenti, in sicer ciljne skupi-
ne ter skupnost, v kateri se 
ulično delo izvaja. Na ulici se 
srečujemo z različnimi mla-
dostniki, med katerimi mnogi 
spadajo med ranljive skupine 
(migranti, mladi brezposel-
ni, dekleta itn.). Udeležencem 
projekta smo oblikovali delav-
nico o tej temi, ki je spodbuja-
la razmisleke o vedenjih, ozad-
jih, primerih ranljivih skupin. 
Nadaljevali smo z delavnico o 
skupnosti, ki je bila bolj prak-

tične narave, saj smo jih posla-
li na teren. Prva faza uličnega 
dela je namreč natančno opa-
zovanje – kje se zbirajo mladi, 
kakšna infrastruktura jim je 
tam na voljo itn. Z različnimi 
fokusi opazovanja so se odpra-
vili vsak v svoj del mesta: Vi-
dem, Leskovec in staro Krško. 
Po prihodu nazaj so predstavi-
li svoja opažanja in ugotovitve. 
Posebej zanimiv je bil cikel 
pogovorov z organizacijami, 
ki predstavljajo primere dob-
rih praks in različne meto-
de na področju uličnega dela. 

Z Urško sva izbrali tri, vsako 
na svojem področju. Mladin-
ski center Idrija, čigar stav-
ba je na manj dostopnem ob-
močju, območje občine Idrije 
pa je posejano z vasmi, ki so 
manj dostopne. Otroci in mla-
di posledično le redko zaide-
jo v stavbo Mladinskega cen-
tra, ki se bohoti na hribu. Zato 
Mladinski center Idrija išče 
drugačne načine pristopanja 
do njih: vlagajo veliko ener-
gije in časa v mladinsko ulič-
no delo na ruralnih območjih. 
Kot primer dobre prakse smo 
povabili posebno enoto javne-
ga zavoda Mladi zmaji – eno-
ta je namreč ulična, imenujejo 
pa se Ulični zmaji in delujejo 
v Ljubljani. Vsak dan med te-
dnom so prisotni na različnih 
lokacijah v Ljubljani, na teren 
hodijo vseh pet dni. Povabi-
li smo tudi Mlado ulico, ki de-
luje pod okriljem Zavoda Bob. 
Mreža Mlada ulica deluje tudi 
na nacionalni in teoretski rav-
ni, saj nenehno skrbi, da ima-
mo ulični mladinski delavci na 
voljo dovolj izobraževanj, pri-
ložnosti učenja in pridobiva-

nja praktičnih znanj. 

Obogateni z vsem teoretičnim 
in praktičnim znanjem smo se 
naposled le odpravili na inter-
vencijo (obisk uličnih delavcev 
v skupnosti, v lokalnem oko-
lju se imenuje intervencij, saj 
nismo »naravno« prisotni tam, 
temveč posegamo v okolje in 
dinamiko le-tega). Skupaj smo 
odšli na Videm, na našo stan-
dardno lokacijo, kjer redno 
preživljamo čas z otroki. Vre-
me je bilo čudovito, z udele-
ženci pa smo se dobro pripra-
vili ter napokali pripomočke 
v naš kombi, ki ga imenujemo 
Srečko, ter pristali na Vidmu. 
Ulično delo je neorganizira-
na oblika aktivnosti, a z Urško 
sva imeli pripravljen »plan B«. 
Zakaj? Z Urško sva utečeni in 
okolje naju je že vajeno. Ni pa 
vajeno toliko raznolikih ljudi 
(kar 22 jih je prišlo z nama) in 
ta spremenljivka bi lahko hit-
ro porušila vzpostavljeno di-
namiko, zato sva imeli s sabo 
tudi nekaj načrtovanih, orga-
niziranih aktivnosti. 

Ki jih nisva uporabili. Ko sem 
se ozrla po igrišču, je bilo ve-
liko sočasnega dogajanja, ki 

se je odvilo naravno. Tam je 
bil Davor iz Makedonije, ki 
je igral košarko z otrokom z 
Downovim sindromom, tam 
je bila Elisabeth iz Argentine, 
ki je risala z dvema deklicama, 
malo naprej je bila gluha de-
klica, ki je za roko vztrajno vo-
dila našega Armenca, za njima 
pa fant z govorno oviro, ki je 
govoril mešanico jugoslovan-
skih jezikov z makedonskimi 
udeleženci. Bilo je čudovito. Z 
Urško bi radi rekli: Hvala, Vi-
dem. V našem obisku tistega 
dneva so otroci in mladostni-
ki pokazali največjo možno 
mero sprejemanja, odprtosti, 
topline in spoštovanja. Druže-
nje na Vidmu tistega dne je bil 
nič manj kot umetnost vklju-
čevanja. 

Udeležencem projekta Play-
book ste ostali v srcih. Zdaj 
tudi sami, nekateri tisoče ki-
lometrov proč, hodijo na teren 
in izvajajo ulično mladinsko 
delo ter pomagajo mladostni-
kom po svetu. 

Hvala, Videm, za srčnost. 

 Anja Krušnik Cirnski, 
 Mladinski center Krško 

V okviru projekta Playbook so ulično mladinsko delo izvaja-
li na standardni lokaciji na Vidmu, pri tem pa je sodelovalo 
kar 22 mladinskih delavcev in prostovoljcev iz devetih držav.
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ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V šolskem letu 2022/23 Vas vabimo k vpisu.

Na Srednji šoli Krško 
za poklice:

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• STROJNI TEHNIK,
• ELEKTROTEHNIK. 

samostojno izobraževanje:
za pridobitev poklica v vseh programih, ki jih ŠC Krško - Sevnica 
izvaja v rednem programu:
•  elektrotehnik, strojni tehnik, tehnik računalništva, elektrikar, 

oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser, pomočnik v tehnoloških 
procesih, tehniška gimnazija.

Na Srednji šoli Sevnica za poklice:

srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):

• MIZAR,
• FRIZER.

INFORMATIVNI DAN in VPIS:
torek, 6. 9. 2022, ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

INFORMACIJE: 07 49 06 400, 031 796 533

→→  PPoommooččnniikk  pprrii  tteehhnnoollooggiijjii  ggrraaddnnjjee                                                                                        
→→  BBoollnniiččaarr  nneeggoovvaalleecc          →→  GGaassttrroonnoomm  hhootteelliirr                                                                  

→→  TTrrggoovveecc          →→  VVoozznniikk          →→  ZZiiddaarr                                                                                                
→→  UUpprraavvlljjaavveecc  tteežžkkee  ggrraaddbbeennee  mmeehhaanniizzaacciijjee                                                              

→→  EEkkoonnoommsskkii  tteehhnniikk          →→  EElleekkttrrootteehhnniikk                                                                                  
→→  LLooggiissttiiččnnii  tteehhnniikk          →→  PPrreeddššoollsskkaa  vvzzggoojjaa                                                            
→→  SSttrroojjnnii  tteehhnniikk          →→  TTeehhnniikk  rraaččuunnaallnniiššttvvaa

                                                    
          RROOGG..  SSLLAATTIINNAA      CCEELLJJEE      KKRRŠŠKKOO      LLJJUUBBLLJJAANNAA      MMUURRSSKKAA  SSOOBBOOTTAA

SREDNJA STROKOVNA IN POKLICNA ŠOLA ZA ODRASLE                                                                                
 

 

VPISI 2022/2023 

1144  OODDLLIIČČNNIIHH                                              
PPRROOGGRRAAMMOOVV                                                                

NNAA  55  LLOOKKAACCIIJJAAHH                                                      
IINN  MMOOŽŽNNOOSSTT                                                      
PPOOVVRRAAČČIILLAA                                                            
ŠŠOOLLNNIINNEE!!

 

 wwwwww..pprraahh..ssii            003300  446677  118877          rreeffeerraattkkrrsskkoo@@pprraahh..ssii 

BREŽICE – Že več kot desetletje Fakulteta za turizem v lokal-
nem okolju nudi sodobne študijske programe turizma, od 
letošnjega oktobra naprej se trem obstoječim programom 
pridružuje še doktorski in s tem študij na najvišji ravni.

Fakulteta za turi-
zem je ena izmed 
dveh posavskih fa-
kultet Univerze v 
Mariboru in že več 
kot 12 let deluje v 
Brežicah. Ponuja ka-
kovosten in zanimiv 
študij turizma na 
dveh dodiplomskih 
študijskih progra-
mih ter na magistr-
skem in s prihajajo-
čim študijskim letom tudi na novem, doktorskem.

ŠTUDIJ TURIZMA NA VSEH RAVNEH
S prenovo obstoječih programov so na Fakulteti za turizem še 
bolj aktualizirali študij, saj nudi vsebine, ki so bližje potrebam 
gospodarstva in trendom hitro spreminjajočega se okolja. Med-
tem ko sta dodiplomska programa, Sodobne turistične prakse 
in Turizem: sodelovanje in razvoj usmerjena bolj v praktična 
znanja, sta podiplomska programa usmerjena v raziskovanje, 
raz voj in načrtovanje v turizmu. Magistrski program Turistične 
destinacije in doživetja predvsem v destinacijski menedžment 
in doživetja, nov doktorski program Sodobne turistične študi-
je pa še v bolj poglobljeno raziskovanje in razvoj.  

SODOBNE TURISTIČNE ŠTUDIJE 
Doktorski program, ki so ga na fakulteti razvijali v minulih letih, 
zaokrožuje celotno vertikalo izobraževanja na Fakulteti za tu-
rizem in nudi študij v lokalnem okolju na najvišji ravni. Cilj dok-
torskega študija je tako izoblikovati strokovnjake, ki bodo uspo-
sobljeni za raziskovalno delo v turističnem sektorju, za vodenje 
razvojnih projektov v turizmu, in ki bodo s kritično refleksijo us-
merjali razvoj turizma v prihodnosti. 

Fakulteta za turizem, ki je Brežice uvrstila med ostala slovenska 
univerzitetna mesta, ponuja sodobno znanje in izobražuje ka-
der, ki že in bo pomembno prispeval k nadaljnjemu razvoju slo-
venskega turizma. 

FT Brežice z doktorskim programom

ŠEGOVA ULICA 112
8000 Novo mesto 07 393 21 82

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
sc-nm.si/vss

2. prijavni rok

25.8. - 31.8.
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Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
Telefon: +386 (0)3 746-29-00, fax: +386 (0)3 746-29-20

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola 
vabi k vpisu z 2. prijavo v višješolske študijske programe:

- UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, 
- ŽIVILSTVO IN PREHRANA,
- GOSTINSTVO IN TURIZEM,
- NARAVOVARSTVO.

Drugo prijavo oddajte od 25. do 31. avgusta na spletni strani 
Višješolske prijavne službe.

Informacije: Šolski center Šentjur
www.sc-s.si | referat@sc-s.si

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

tuji jeziki
računalništvo
tečaji
delavnice
predavanja
slovenščina za tujce
programi za upokojence
programi za brezposelne
programi za zaposlene
osnovna šola za odrasle
aktivnosti Večgeneracijskega
centra Posavje

   www.lukrsko.si
   www.facebook.com/
   lukrsko

STOPITE Z NAMI
NA POT ZNANJA

LJUDSKA
 UNIVERZA 

KRŠKO
 

Nudimo  informiranje in svetovanje na 
051 279 635 (Tanja) ali 051 279 633
(Kaja) in osebno na Dalmatinovi ulici 6,
Krško, vsak delavnik od 8.00 do 15.00.

NAKNADNI VPIS V GLASBENO ŠOLO
Spoštovani starši!

Še imamo prosta mesta za šolsko leto 2022/23, in sicer v programih:

• predšolska glasbena vzgoja (otroci, rojeni 2017),
• glasbena pripravnica (otroci, rojeni 2016),
• ples in plesna pripravnica (vse starosti),
• instrument (oboa, kontrabas).

Za informacije pokličite 07 48 80 142.
 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 42
gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

Vsak čas mine toliko hitreje, kolikor so doživetja v nekem obdobju lepša. Šolske in študijske po-
čitnice so zagotovo takšen čas, ko si učenci, dijaki in študenti privoščijo največ sladkih plodov v 
vrtu svobodnega razvajanja in sproščanja. Toda zdaj se počitnice počasi končujejo, razposaje-
nost pri mladih se umirja, brezskrbnost kopni, v zraku pa je vse močnejši vonj šole, najbolj pa že-
lja po druženju. Počitniške dogodivščine najbrž ne bodo toliko vredne, če jih ne bodo delili s so-
šolci ali kolegi/cami. Skratka, veliko je razlogov, da šoli zopet rečemo: dober dan. 

Od Sokratove sintagme »vem, da ne vem« do izpovedi Hannah Arendt, da ne more živeti, če vsaj 
ne poskuša razumeti sveta, v katerem živi, je prostor, v katerem je veliko razlogov za pogovor o 
znanju kot edini poti k resnici, ki osvobaja. Kdor misli in omenja šolo ali študij, vzgojo ali izobra-
ževanje, ima zagotovo v mislih znanje. Izkušnje so pokazale, da se ljudje v situacijah, ko rabimo 
pomoč ali kakršnokoli drugo rešitev, opiramo na sadove znanja. Upamo in zaupamo nečemu, za 
kar je raziskovalna praksa potrdila, da učinkuje, deluje in rešuje. 

Toda bistvo znanosti ni samo v tem, da najde odgovore na vprašanja, temveč da pove, ali so ti 
odgovori dobri oziroma sprejemljivi za človeka, družbo in naravo. Gre za vrednotenje idej, če-
sar pa se dandanes zagovorniki uspeha in kapitala vse bolj branijo. Zgodba nove dobe bi mo-
rala biti znanost v funkciji humanizma in »kozmocentrizma«, sicer bo vse postalo nesmiselno. 
Znanost bi morala razlikovati med interesi kapitala in potrebami človeka za njegovo dostojno 
življenje. Znanost je evolucijski privilegij človeka, zato je njena naloga smiselna samo, če s svo-
jimi rezultati zagotavlja človekovo dostojanstvo. Torej smo pri vprašanju moralnega upravlja-
nja z rezultati znanja. 

Znanje nikoli ni bilo samo plod posameznika ampak je akumulirana izkušnja skupnosti, torej 
tudi ne zgolj znanstvenikov. Da se nekdo uči ali študira, poučuje, mentorira ali raziskuje, mora 
nekdo drug skrbeti, da zagotovi pogoje za opravljanje tega dela. Preprosto, posamezniki o sve-
tu vedo ali vemo zelo malo, toda skupaj vsi vse vemo. Pomembna predpostavka za ustvarjanje 
znanja sta tudi vzgoja in izobraževanje. Vzgoja in izobraževanje sta besedno in dobesedno stra-
teška temelja vsake kulture in prvo vprašanje kakovosti življenja v družbi znanja. Cilj izobraže-
vanja (ne glede na stopnjo) je, vsaj tako naj bi bilo, pridobivanje znanja o vrednotah in ne samo 
o dejstvih in objektivni danosti.

V času dominacije tekmovalne miselnosti in prakse (biti boljši in uspešnejši od drugih in ne za 
druge) žal prevladujejo koncepti uspešnosti, ki jima vrednostno premišljevanje sveta oziroma 
vprašanje smisla in razuma ne moreta blizu. Razumna uporaba znanja bi mogla pomeniti ne 
samo razvoj ampak bolj pomembno – napredek. »Frustrirajoča je navada človeštva, da noče vide-
ti očitnega in neizogibnega, nato pa mrmra ob nepredvidljivih katastrofah,« pravi Isaac Asimov. 

Namreč, neselektivna in nekritično uporabljena digitalizacija utira pot transhumanizmu oziro-
ma tistemu stanju, ko bodo kupi železa ali umetno inteligentni roboti zamenjali človeka na po-
dročju menedžmenta človeških virov. Poseben izziv predstavlja nevarnost, da bi v prihodnosti 
roboti razvili sposobnost samo/reprodukcije ali da eventualno dobijo zavest ter sklenejo, da jim 
človek ni več potreben. Z znanjem pa ni tako enostavno, kajti misleče bitje vedno dvomi v vse ob-
stoječe, tudi v lastno znanje. Nova znanja odpirajo nova vprašanja, to je veselje za radovedne-
že in znanstvenike!

Kakorkoli že, učenje, spoznavanje in raziskovanje so procesi in privilegij mislečega človeka, ki 
omogočajo, da rešuje izzive in probleme ne samo s pojavi in dejstvi v naravnem, temveč tudi v 
socialnem okolju. V znanju je moč, ki nas osvobaja predsodkov in krepi upanje. Dajmo besedo 
znanju. Dočakajmo dan, ko bo znanje postalo najvišja moč in morala najvišje pravo. Vem, da ne 
vem, a želim vedeti!

Nazaj k – znanju!

doc. dr. sc Božidar Veljković

kolumna

Praksa pri osrednjem posavskem mediju
Vse interesente za dijaško/študijsko prakso na uredništvu časopisa in spletnega medija Posavski 
obzornik v šolskem letu 2022/2023 obveščamo, da nam svojo željo o opravljanju prakse pri nas 
sporočite ob določitvi datuma praks oziroma najmanj tri mesece vnaprej na uprava@posavje.info 
– da lahko uskladimo želje in izobraževalne načrte različnih šol in praktikantov ter vam tako 
omogočimo lepo in za vašo nadaljnjo pot znanja in uporabnih nasvetov polno izkušnjo v naši 
sredini. Se vidimo! Ekipa Posavskega obzornika

25
LET
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www.ihs.systems

RAZPISUJEMO KADROVSKE  ŠTIPENDIJE 22/23

PODROČJE DELA
KONSTRUKTER, mag. inž. ali dipl. inž. strojništva - 1 štipendija

INŽENIR AVTOMATIZACIJE - PROGRAMER, mag. inž. ali dipl. inž. elektrotehnike 
ali mehatronike ali računalništva in informatike - 1 štipendija

INFORMATIK, mag. inž. ali dipl. inž. računalništva in informatike - 1 štipendija
ELEKTRO MONTER, elektrotehnik - 2 štipendiji

MONTER INDUSTRIJSKIH STROJEV, strojni tehnik - 1 štipendija

Kaj nudimo našim štipendistom?

dobro štipendijo

praktično delo na projektih 
z mentorstvom

mentorstvo pri izdelavi 
zaključne naloge

zaposlitev po končanem 
šolanju/študiju

Prijave z dokazili zbiramo na naslovu 
kadri@ihs.systems

* za dijake do 15. septembra 2022
* za študente do 15. oktobra 2022

PRIJAVI PRILOŽI
ŽIVLJENJEPIS z izkušnjami in dosežki
kopijo ZADNJEGA SPRIČEVALA oz. POTRDILA O OPRAVLJENIH IZPITIH
POTRDILO O VPISU za šolsko/študijsko leto 2022/2023

Prednost pri izbiri bodo imeli dijaki/študentje višjih letnikov.
RADOVEDNI, AMBICIOZNI IN IZNAJDLJIVI VABLJENI, DA SE PRIJAVITE!

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 D, SI- 8270 Krško

KRŠKO – Dijaka Srednje šole 
Krško Eva Ocvirk in Maj 
Zorko sta se v minulem šol-
skem letu izkazala z izjem-
nimi dosežki – Eva je posta-
la državna prvakinja na treh 
matematičnih tekmovanjih 
(Logična pošast, Matem-
ček in Vzorci), Maj pa držav-
ni prvak iz znanja anglešči-
ne. Oba sta vsa leta šolanja 
doslej odličnjaka.

Kot nam je v pogovoru poveda-
la Sevničanka Eva, ki je z juni-
jem zaključila šolanje v progra-
mu računalniški tehnik, njeno 
navdušenje nad matematiko iz-
vira še iz osnovne šole. Pri vpi-
su v krško srednjo šolo jo je 
zanimalo, ali se dijaki udeležu-
jejo matematičnih tekmovanj 
in na njih je bila pod mentor-
stvom prof. Mateja Mlakar-
ja uspešna vsa leta šolanja. 
»V osnovni šoli se je bilo treba 
bolj pripravljati na tekmova-
nja, v srednji šoli pa se naloge 

Matematičarka Eva in anglist Maj
večinoma ponavljajo, tako da 
znanje le še nadgradiš,« pravi 
Eva, ki se ne strinja s tem, da 
je matematika – stereotipno – 
bolj fantovska zadeva. Bila je 
tudi ena izmed najbolj dejav-
nih prostovoljk v Mepi pomo-
či – projektu prostovoljne učne 
pomoči za osnovnošolce, ki so 
jo izvajali zadnji dve leti, sode-
lovala je tudi pri ustvarjanju 
kviza za osnovnošolce Misel-

ne igre. Ker si že od malih nog 
želi postati učiteljica matema-
tike, se je vpisala na Fakulteto 
za matematiko in fiziko, smer 
pedagoška matematika. Mla-
dim, ki imajo do matematike 
nekakšen odpor svetuje, naj 
predvsem redno delajo doma-
če naloge, saj bodo tako najlaž-
je izboljšali svoje znanje, po-
tem pa bo tudi strah pred tem 
predmetom izparel.

Maj, ki prihaja iz Sel pri Dobo-
vi, je zaključil 3. letnik v pro-

gramu tehnik računalništva. 
Angleščina ga je pritegnila že 
v zgodnjih razredih osnovne 
šole, ko še sploh ni bila redni 
šolski predmet, v višjih razre-
dih pa ga je takratna učitelji-
ca spodbudila, da se ji je začel 
podrobneje posvečati in dose-
gati uspehe na tekmovanjih. 
»Na tekmovanja se kaj pose-
bej ne pripravljam, saj nalo-
ge rešujem bolj po posluhu,« 
pove državni prvak pod men-
torstvom Alenke Špan. Za 
znanje angleščine ali katere-
ga drugega jezika se mu zdi bi-
stven že omenjen posluh, tre-
ba pa je tudi razumeti, zakaj je 
struktura jezika takšna, kot je. 

Eva in Maj z mentorjema Matejem Mlakarjem in Alenko Špan
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»Nekateri to vzamejo kot 'pi-
flarijo', namesto da bi posku-
šali pravila jezika,« pojasnju-
je. Angleščina sicer ni predmet 
njegovih načrtov za nadaljnje 
šolanje, saj se bo raje izobraže-
val na računalniškem področju, 
kjer pa znanje angleščine ved-
no pride prav.

Na vprašanje, ali jih profesorji 
zelo spodbujajo k udeležbi na 
tekmovanjih, odgovorita, da v 
začetku vsak potrebuje malo 
spodbude, seveda pa morajo 
tudi dijaki in dijakinje poka-
zati nekaj lastne iniciative, da 
na ta način dopolnjujejo svoje 
znanje.  P. Pavlovič
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od našega včeraj do našega danes

Avgust Remih se je rodil leta 
1928 v osemčlanski kmečki 
družini v Lokvah pri Brestani-
ci. Starša sta šest otrok napoti-
la v uk za različne poklice, nje-
mu, ki je bil po rasti najmanjši 
in najdrobnejši izmed otrok, 
pa namenila poklic krojača: »V 
tem mesecu, 20. avgusta, bo 
minilo natanko 80 let, odkar ši-
vam. Na ta dan leta 1942 sem 
namreč začel obiskovati tri-
letno obrtno šolo za žnidarja 
(krojač, op. p.) v Brežicah, na-
kar sem leto po končani 2. sve-
tovni vojni opravil še zaključni 
krojaški izpit.« Ob obiskovanju 
obrtne šole si je Avgust krojaš-
ko znanje kot vajenec in po-
močnik nabiral tudi pri kro-
jaškem mojstru na Senovem, 
po odsluženem triletnem vo-
jaškem roku pa je doma odprl 
krojaško obrt. A tedaj obrtni-
kom časi niso bili naklonjeni, 
pripoveduje, saj so bili ti obre-
menjeni z izredno visokimi 
davki: »Vi ste mladi, so mi rek-
li na davkariji, vi lahko delate 
več pa tudi več davkov plačuje-
te. In ker se je dolg kopičil, sem 
zaprl obrt.« 

Da bi poplačal davčne dolgove, 
ki so bremenili mlado družino, 
saj se je v leta 1955 sklenjenem 
zakonu s Cvetko (uradno Te-
rezija) že rodila hči Marija, se 
je leta 1960 skušal zaposliti v 
nemškem Aachnu, kjer je živel 
njegov bratranec. A ker tam po 
štirih mesecih ni dobil podalj-
šanega dovoljenja za bivanje, 
četudi ga je bil pripravljen za-
posliti eden izmed tamkajšnjih 
krojačev, se je vrnil domov in se 
zaposlil v obratu za navijanje 
papirja v Tovarni celuloze in 
papirja Djuro Salaj, kjer je leta 
1990 tudi dočakal upokojitev. 
Vendar je vsa leta na 'šverc', kot 
iskreno pove, tudi šival, čeprav 
ga je krojaški mojster s Seno-
vega, ker ga je Gustl po naroči-
lih za šivanje znatno prekašal, 
kar nekajkrat ovadil na Mili-
co. A ker je bi njen tedanji ko-
mandir tudi Gustlova stranka, 
nadaljnji postopki, na njegovo 
srečo, niso bili sproženi.

Čez dan za stroji v papirnici, 
v nočnih urah za šivalnim 
strojem

»Šivanju sem posvetil ves raz-
položljiv čas, saj sva s Cvetko, 
s katero sva na Čreti leta 1965 

Gustl šiva že osem desetletij

kupila zemljo in zgradila dom, 
obdelovala tudi zemljo in redi-
la živali, krave, perutnino, ovce 
in prašiče. S prodajo dopitane-
ga prašiča sva, denimo, zaslu-
žila toliko, da sva si lahko kupi-
la nove 'kovtre' (prešita odeja, 
op. p.), ki jih je bilo tedaj ne le 
težko dobiti, temveč so bili tudi 
zelo dragi,« pripoveduje. Sicer 
mu je Cvetka vselej, tako kot 
še danes, predstavljala najve-
čjo oporo. Ne le, da je skrbe-
la za otroka Marijo in Borisa, 
za gospodinjstvo in opravlja-
la dela na kmetiji, temveč mu 

je požrtvovalno pomagala tudi 
pri strojnem in ročnem šiva-
nju, robljenju oblačil, kroje-
nju in likanju. Kar večkrat se je 
pripetilo, pravi Cvetka, da sta 
naenkrat dobila veliko naročil 
za šivanje, denimo 12 zimskih 
plaščev, mraz pa je že trkal na 
vrata, zato je bilo treba pohite-
ti. Zato sta bila naročilom kos le 
tako, da sta se pri šivalnih stro-
jih izmenjevala. Gustl, ki je mo-
ral zjutraj na delo v tovarno, je 
šival do polnoči, nato ga je za 
strojem vse do jutranjih ur na-
domestila Cvetka. 

Za potrebe šivanja si je Gustl 
prvi šivalni stroj izposodil in ga 
zatem tudi odkupil, postopoma 
pa se je opremil še z nekaj ši-
valnimi stroji, med katerimi je 
bila tudi ’Singerca’ z letnico iz-
delave 1892, na katero še da-
nes rad šiva, saj je tako močna, 
pravi, da lahko z njo zašije tudi 
tri plasti usnja hkrati. Šival je 
raznovrstna moška in ženska 
oblačila, prilagojena letnim 
časom, tako za svečane prilož-
nosti (poroke, birme, obhajila 
ipd.) kot tudi za vsakodnevno 
nošnjo, plašče, še posebej mu 
je bilo v veselje šivanje mini 
kril, ki so predstavljala v 60. le-

tih prejšnjega stoletja pravcati 
modni bum. Seveda je dobil na 
kupe oblačil tudi v krajšanje, 
oženje ali širjenje ali pa v pre-
delavo, saj tedaj, v primerjavi 
z današnjimi časi, ljudje niso 
zavrgli oblačil. »Najtežje sem 
predeloval oblačila, ki sem jih 
sam sešil, kajti moji šivi na ob-
lačilih so bili zelo močni; res se 
ne spomnim, da bi na kakšnem 
oblačilu kdaj kakšen šiv popus-
til, zato je bilo njihovo paranje 
toliko bolj zamudno,« pove.

»Nekdaj sem kroje risal – te so 
si stranke pogosto zbirale na 
podlagi slik iz tujih katalogov 
pa tudi iz revije Burda – s kro-
jaško belo, modro ali celo rdečo 
kredo, če se prvih dveh ni dalo 
dobiti, ki pa jo je bilo zatem še 
z bencinom težko odstraniti z 
blaga. Zatem sem se trdovrat-
nemu in zamudnemu odstra-
njevanju sledi krede izognil na 
način, da sem začel kroje risa-
ti z ošiljenimi ostanki mila, ki 
jih je bilo enostavno odstrani-
ti s tkanine,« je opisal posame-
zne postopke svojega dela naš 
sogovornik, k čemur je njego-
va Cvetka hudomušno pripo-
mnila, da bo, sodeč po tem, ko-
likšno količino majhnih milnih 
koščkov je že nakopičil v škat-
li do sedaj, Gustl šival še mno-
go prihodnjih let. Mimogrede: 
njej je, poleg drugih oblačil, v 
67 letih zakona ukrojil in zašil 
20 kostimov. 

Kakovost blaga upada

Ker je veljal za kakovostnega, 
natančnega in časovno zanes-
ljivega krojača, so bili med nje-
govimi rednimi strankami po-
leg sodelavcev v tovarni, ki jim 
je mero vzel kar na delovnem 
mestu in če je bilo treba, hlače 
zašil ali popravil čez noč, tudi 
politični funkcionarji, zdravni-
ki, direktorji podjetij, župniki, 
učitelji in drugi poklicni profi-
li. Medtem ko so stranke izbra-
no blago prinesle s seboj, sta 
Gustl in Cvetka nabavljala bla-
go za podloge, trakove za ob-
robe, sukance in gumbe pri 
več trgovcih z metražo, največ 
pri tedanjem trgovcu Reberša-
ku v Krškem. 

Seveda je kot krojač sledil tudi 
iz desetletja v desetletje spre-
minjajočim se modnim tren-

dom. V 70. letih prejšnjega sto-
letja so, denimo, izstopali karo 
vzorci in močne barve tkanin. 
Ženske so nosile predvsem 
midi in maksi krila, oba spo-
la široke hlače na zvonec, pri 
moških so bili priljubljeni ši-
vani telovniki, pri ženskah ple-
teni brezrokavniki, nosile so 
se srajce z dolgimi ovratniki. 
V 80. letih so se uveljavili sve-
tlejši odtenki oblačil. Pri žen-
skah so bile priljubljene ble-
ščice na tkaninah, modni hit 
so predstavljala plisirana kri-
la, predvsem pa z blazinicami 
podložena ramena, medtem 
ko so moški v tedanjih letih 
po večini naročevali izdelavo 
'gatsby' hlač s favdi pod pa-
som, spodnji del hlačnic pa je 
bil pri gležnjih zavihan za do-
ber rob ali dva navzven. Poleg 
tega so bila tedaj priljubljena 
tudi oblačila iz žameta, tako 
hlače, krila kot suknjiči in ja-
kne. 90. leta so prinesla mešan 
slog oblačenja, ohlapnejša in 
tudi namensko raztrgana ob-
lačila. »Ko je moj sin Boris do-
mov prinesel takšne kavboj-
ke, sem mu rekel: pa menda 
ne boš takšen po svetu hodil?! 
Daj sem hlače, da ti jih zaši-
jem! Nekatere modne trende 
sem pač težje sprejemal, kot je 
bil med drugim tudi ta, ko so 
dekleta začela nositi tesno op-
rijete in visoko izrezane krat-
ke hlače, največkrat kavbojke, 
ki niso niti v celoti ritnic prek-
rile, spredaj pa, bom kar pove-
dal – komajda 'muco'. Tudi to, 
kar vidim danes, ko, denimo, 
na beli srajci izstopajo črni šivi 
in črni gumbi, no, tudi tega v 
mojih časih nisem doživel, saj 
bi bilo preprosto skregano s 
pravili šivanja, ki sem se jih 
učil,« pravi krojaški starosta, 
ki ob tem tudi pove, da do pre-
cejšnega razkoraka med ne-
koč in danes prihaja tudi pri 
kakovosti blaga: »Blago, iz ka-
terega sem pretežno šival ob-
lačila, je bilo po sestavi iz bom-
baža, volne, lana in svile. Ker 
so se oblačila zatem s pranjem 
skrčila, sem vedno sešil okvir-
no za dva prsta večja oblačila. 
Današnje tkanine so tanjše, 
manj kakovostne, slabše tka-
ne in zaradi masovne in hitre 
proizvodnje pred razrezom 
premalo uležane. Industrijsko 
prišiti gumbi odletijo z oblačil 
že po nekajkratnem zapenja-
nju, moji ročno prišiti gumbi 
pa so vselej držali kot pribiti.«

Kot je v najinem sproščenem 
klepetu še med drugim pove-
dal Gustl, mu še vedno zados-
tuje le pogled na posameznika, 
da oceni njegove mere, brez 
težav v prvem poskusu nape-
lje sukanec skozi šivankino 
uho in z velikim veseljem na-
redi kakšen popravek na ob-
lačilih: »Šivanja se namreč ni-
sem nikoli naveličal,« zaključi.

 Bojana Mavsar 

Šivanje mu še dandanes predstavlja zadovoljstvo.

Krojač Gustl z življenjsko sopotnico Cvetko

VELIKI KAMEN – V tukajšnjem zaselku Čreta mirno jesen življenja na svojem domu z ženo Terezijo pre-
življa Avgust Remih. Gustl, kot mu pravijo po domače, šteje 94 let, od tega je kot izučen krojač, čeprav je 30 
let delal tudi v krški papirnici, pretežni del svoje življenjske poti posvetil krojenju in šivanju.

SEVNICA, BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice, še pred 
tem pa v sevniški kulturni dvorani, je potekala predstavi-
tev monografije Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici. V 
ospredju je osebna zgodba sevniškega brivca Jožefa Košir-
ja, ki je bil na montiranem političnem procesu obsojen kot 
pripadnik Matjaževe vojske.

V začetku decembra 1949 je ljubljansko okrožno sodišče v Bre-
žicah obsodilo sedem mladih ljudi, ker naj bi bili člani ilegalne 
organizacije Matjaževe vojske v Sevnici in okolici. »Na zatožno 
klop so sedli trgovski poslovodja Slavko (Alojzij) Lupšina iz Bo-
štanja, trgovska pomočnica Slavka Jaklič iz Šmarja, trgovska po-
močnica Olga Kuntarič iz Jelovca, brivski pomočnik Alojz Kozinc 
iz Plečka, brivec Jožef (Jožko) Košir iz Šmarja, trgovska pomočni-
ca Štefka Pavlin iz Krškega in krojač Vinko Pavlin iz Velikega Pod-
loga pri Krškem ...« piše v uvodu znanstvene monografije dr. Ma-
teja Čoh Kladnik, ki je zbirala gradivo več kot dve desetletji, saj 
je, kot se spominja, med ljudmi, ki bi lahko pričali, vladal molk. 
»Zelo sem bila vesela, ko se je oglasil gospod Jože Košir in pove-
dal zgodbo o očetu Jožefu, ki je bil obsojen kot član organizacije 
Matjaževe vojske v Sevnici. Pripovedoval je tudi o mami Mariji, 
ki je bila v zvezi z delovanjem omenjene organizacije obsojena 
pol leta kasneje ...« je še en del uvoda, ki mu sledijo podrobnejši 
zapisi raziskave z mnogimi dokumenti. 
Del vsebine so tudi spomini Jožefa Koširja, ki jih je zapisal na že-
ljo starejšega sina Jožeta (Janija) Koširja v počitniški hišici Ko-
pitarne na Lisci po upokojitvi. V njih je obudil čas aretacije, po-
tek prestajanja kazni in nato vrnitev v domače okolje, kjer je bil 
ves čas pod nadzorom Uprave državne varnosti. Kot brivski moj-
ster je bil, ko so ga po šestih letih izpustili iz zapora, neuspešen 
pri iskanju službe, zato se je zaposlil na nekdanji sevniški žagi, 
a upokojitev je dočakal kot proizvodni delavec v Kopitarni. »Vse 
prijatelje sem izgubil, ne da bi jim kaj žalega storil. Če je kdo go-
voril z menoj, je vedno gledal okrog sebe, če ga kdo vidi,« je po-
vedal v edinem intervjuju leta 1990 na lokalni sevniški radijski 
postaji. »Oče si je prizadeval za rehabilitacijo, a je ni dočakal, saj 
je sklep o razveljavitvi obeh sodb iz leta 1949, ko je bil tudi are-
tiran, prispel na domači naslov mesec dni po njegovi smrti, leta 
1996. V letu 2018 je Komisija za izvajanje zakona o popravi kri-
vic mojima staršema, Jožefu in Mariji Košir, priznala status bivših 
političnih zapornikov,« pojasni Jani Košir ter se spomni svojega 
otroštva in osnovnošolskih klopi, ko je zanj veljal »poseben se-
dežni red«, onemogočeno mu je bilo tudi šolanje na vojaški aka-
demiji, saj si je zelo želel postati pilot. 
 Smilja Radi

Matjaževa vojska in 
družina Košir v knjigi

Jani Košir z leseno skrinjico, ki jo je izdelal njegov oče Jožko v 
zaporu leta 1952 za svojo ženo Marijo.

MALKOVEC – V KO zveze borcev za vrednote NOB Tržišče so 
30. julija obeležili 80. obletnico streljanja talcev in požiga vasi 
Malkovec. Pri spomeniku na Malkovcu in na pokopališču na 
Slančjem vrhu, kjer so žrtve pokopane, so položili cvetje in 
prižgali svečke. Zaradi dežja se niso podali na tradicionalni 
pohod v Čehnarjevo dolino, streho nad glavo so poiskali v 
Malusovi zidanici, kjer so izvedli kulturni program in veliko 
izvedeli o medvojnih dogodkih, ki sta jih podrobno predstavila 
člana Lojze in Janez. Kulturni program so izvedli harmonikarji 
spominskega partizanskega bataljona in recitatorji Jolanda, 
Marjan in Milan. Za prigrizek so poskrbele članice Aktiva 
kmečkih žena Tržišče. Vir: KO ZB za vrednote NOB Tržišče
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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!

»Ni res, da posameznik ne more ničesar spremeniti«
»Če bi vsak pospravil samo za seboj, bi že naredil dovolj za čistejše okolje,« je prepričan skupinovodja v enoti za zbiranje in odvoz odpadkov v družbi Kostak, 
d. d., Gregor Černelič. A ker se ljudje težko odrečemo svojim navadam, se zaveda, da osveščanje ni le podajanje informacij, ampak dolgotrajen proces.

Da bi zase in za generacije, ki prihajajo za 
nami, zaščitili okolje in planet, na katerem 
živimo, moramo narediti proaktivne kora-
ke v smeri prenovljenih življenjskih navad. 
Nikakršna skrivnost ni, da v preteklih de-
setletjih nismo bili najboljši skrbniki Zem-
lje. Čeprav se na prvi pogled morda ne zdi, 
lahko k temu prispeva vsak od nas. Gregor 
Černelič skrbi, da njegove ekipe pravočas-
no odpeljejo odpadke v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki. Kot skupinovodja pri 
zbiranju in odvozu odpadkov razporeja voz-
nike in pobiralce, kar pomeni, da je zadolžen 
za tedenske razporede odvoza odpadkov 

in sodeluje pri oblikovanju letnega urnika 
odvoza odpadkov. Pri njem lahko naroči-
mo tudi odvoz kosovnih odpadkov. »Poleg 
tega rešujem reklamacije v zvezi z odpadki, 
neizpraznjenimi posodami in s poškodbami 
na terenu, ki naj bi jih povzročili naši sode-
lavci. Posredujem tudi pri delovnih nesre-
čah, pomagam, če je treba razrešiti kakšno 
situacijo in se z inšpektorjem odpravim na 
oglede zaradi neločevanja odpadkov. To je 
v osnovi to, kar počnem,« pojasnjuje Černe-
lič in dodaja, da predvsem v poletnem času, 
ko je več odsotnosti zaradi dopustov, po-
maga na kamionu in pri pobiranju kosovnih 
odpadkov. 

»Vedno sem pripravljen  
pomagati«

Pri svojem delu je nenehno v stiku z upo-
rabniki. »Svetujem jim. Opažamo, da ob-
čani predvsem pri kosovnih odpadkih niso 
prepričani, kako odvoz poteka in tudi, kaj 
sploh so kosovni odpadki. Čeprav imamo 
možnost naročila preko naše spletne stra-
ni, veliko komunikacije poteka po telefonu, 
zato smo telefonsko precej obremenjeni. 
Ljudje radi pokličejo, ker želijo še kakšne 
dodatne informacije, nekateri pa se želijo 
dogovoriti za njim najustreznejši termin. 
Seveda to razumemo in skušamo ugoditi 
željam, kolikor pač lahko.«

Delo s strankami je zahtevno, vendar ni 
lep šega priznanja, ko opaziš, da si nekomu 
pomagal, dodaja Černelič. »Ljudem sem 
vedno pripravljen priskočiti na pomoč in 
kaj razložiti. Če govorimo o odvozu kosov-
nih odpadkov in ko gre za kakšno starejšo 
gospo ali gospoda, ki potrebuje pomoč pri 
prenosu nedelujočega štedilnika ali skrinje, 
pojasnim, da bomo že sami naložili.« Infor-
macije daje tudi pri vprašanjih glede me-
njave posod in ločevanja odpadkov. »Pos-
tavili smo ogromno individualnih posod 
za embalažo. Ljudi spodbujam k ločevanju 
odpadkov in jim skušam razložiti, kam kaj 
spada, a je včasih težko, ker nekateri na ža-
lost nočejo razumeti ali nočejo sodelovati. 
Navade je težko spremeniti in to nekako 
skušamo razumeti, zato tudi toliko več de-
lamo na osveščanju .«

Gre za dolgotrajen proces in trud je obrodil 
sadove, saj je stanje v zadnjem desetletju 
precej izboljšalo, vendar, kot opaža Gregor, 
je v primerjavi z vasmi oz. pri individualnih 
objektih slika v blokovskih naseljih neko-
liko slabša. »V eni vrečki so solata, tri plo-
čevinke, iz kopalnice tulec od toaletnega 
papirja, kozarec in dva kartona od pice ... 
Vse to roma v isto posodo. Ti posamezniki 
izničijo trud tistih stanovalcev, ki se zares 
trudijo in so pri ločevanju dosledni.«

V enoti zbiranja in odvoza odpadkov je 
skupno zaposlenih 38 ljudi, Gregorjeva eki-
pa jih šteje 25. V družbi Kostak je zaposlen 
dvanajst let, zadnjih šest let kot skupino-
vodja. V tem času se mu je že marsikaj pri-
petilo, najbolj pa si je zapomnil, ko ga je na 
nekem dvorišču ugriznil pes. »Nič hudega 
ni bilo, le prasko sem si ’prislužil’,« pove v 
smehu. »Prispel sem na ogled lokacije in ko 
sem stopil na dvorišče, se je iz garaže zas-
lišal pasji lajež. Ko je nato skočil iz garaže, 
sem lastniku dejal, naj psa zapre, a mi je ta 
odvrnil, da nič ne bo, saj ni še nikogar ugriz-
nil … In ’hop’, me je že zagrabil. K sreči ni bilo 
nič hujšega, gospodu pa je bilo tako grozno 
žal, da ni vedel, kaj bi mi dal,« pripoveduje. 
Konec dober, vse dobro.

»Vedno s ponosom povem, kje sem zapo-
slen,« še zaupa za konec. Gregor pa je po-
nosen tudi na svojo družino, ki ji namenja 
večino svojega prostega časa. Z otrokoma 
rad kolesari, sicer pa igra košarko in popri-
me za delo na družinski kmetiji.

Gregor Černelič

Skrbimo za zeleno Krško

naročnik: www.kostak.si
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kam v posavju
Petek, 19. 8.

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Seviqc Brežice 
2022 – klepet z ansamblom 
Musica Poetica, ob 20.00: 
koncert ansambla Musica 
Poetica »Ženske baroka«

• ob 20.00 na Gradu Raj-
henburg v Brestanici: kon-
cert Tjaša Fabjančič tria 
»Miniature/Miniaturen«, 
koncert iz cikla ARSonica 
2022

• ob 20.00 v cerkvi svete 
Ane v Leskovcu pri Krškem: 
slavnostni koncert ob 20. 
obletnici Aninih glasbenih 
večerov: Mihaela Komočar, 
Tilen Artač, Primož Razbor-
šek, Dejan Jakšič

• od 20.00 dalje na športno-
-rekreacijskem prostoru na 
Velikih Malencah: 30. med-
narodno moto srečanje MK 
Škorpijon – koncerti skupin 
Krshkopoljac, Crazy Uncle, 
Let3 (prost vstop)

Sobota, 20. 8.

• od 10.00 do 13.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki: Sobotne medge-
neracijske ustvarjalnice – v 
mini tapiserije ujete črte ho-
rizonta (vodi Alja Fir)

• ob 15.00 na športno-rekre-
acijskem prostoru na Veli-
kih Malencah: 30. medna-
rodno moto srečanje MK 
Škorpijon – panoramska 
vožnja, ob 17.00: zabavne 
moto igre, od 20.00 dalje: 
koncerti skupin Warning 
band, Crush – Bon Jovi tri-
bute, Mi2 (prost vstop)

• od 16.00 dalje na Gra-
du Rajhenburg v Bresta-
nici: Srednjeveški dan 
(podrobnejši program na 
str. 6)

• ob 20.00 na grajskem dvo-
rišču v Brežicah: koncert 

Četrtek, 25. 8.

• od 9.00 do 13.00 v Domu 
kulture Brežice: Oblikuj-
mo kamen z občutkom – 
kamnoseška delavnica z Ro-
kom Verstovškom Tanškom 
za otroke in mladino od 7. do 
15. leta (tudi še 26. 8.; splet-
na prijava do 19. 8.)

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
koncert Nine Pušlar

• ob 20.30 na gradu Podsre-
da: letni kino pod grajskimi 
zvezdami in nočno opazova-
nje metuljev

Petek, 26. 8.

• od 10.00 dalje v Šumici in 
MC Krško: Generator festival

• ob 18.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: slikar-
ska razstava Vesne Davido-
vič iz Dobove

• ob 19.00 v Kulturni dvorani 
Tržišče: Tržišče pleše z Mla-
dimi žurerkami

• ob 20.00 na Gradu Raj-
henburg v Brestanici: kon-
cert Eve Boto in banda

• ob 20.00 v Kapelah: Ka-
pelski pozdrav poletju 2022 
– Petkova pumpa

Sobota, 27. 8.

• od 10.00 dalje v Šumici in 
MC Krško: Generator festival

• od 10.00 do 13.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: Sobotne medgene-
racijske ustvarjalnice – cia-
notipija (vodi Alja Fir)

• ob 14.00 v Sobenji vasi: 
90-letnica PGD Sobenja vas 
in praznik KS Čatež ob Savi 
– povorka s traktorji, ob 
16.00: vaške igre, ob 18.00: 
piknik s skupino Džuboks

• ob 15.00 v Kapelah: Ka-
pelski pozdrav poletju 2022 
– podeželske igre, ob 20.00: 
Dejan Vunjak in Brendijeve 

barabe
• ob 17.00 na gradu Podsre-

da: zaključni koncert ude-
ležencev seminarja za tro-
bento

Nedelja, 28. 8.

• ob 9.00 zbor na parkirišču 
Vile Istenič v Stari vasi na Bi-
zeljskem: pešpot ob Sotli

• ob 10.00 pri Športnem 
domu Sevnica: 30. kolesar-
ski skok na Lisco

• od 10.00 do 13.00 z dvori-
šča Mestnega muzeja Krško: 
voden pohod po pravljično-
-doživljajski poti Krškočara; 
cena: 7,50 €/otroka

• ob 10.00 s parkirišča za Pe-
trolovim počivališčem na 
Čatežu ob Savi: tradicional-
ni bosonogi pohod na Sv. Vid 
z Lojzetom Ogorevcem

• od 15.00 dalje na gradu 
Podsreda: Grajski živ žav – 
grajske ustvarjalnice in ra-
janje s Čuki

• ob 19.00 na grajskem dvori-
šču Posavskega muzeja Bre-
žice: finalni večer Mednarod-
nega otroškega pevskega 
festivala Brežice 2022

• ob 19.30 na rokometnem 
igrišču v Vrhovem: gledali-
ška predstava Kisik skupine 
Junaki Gledališkega društva 
Vrhovo

Torek, 30. 8.

• od 17.00 do 20.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: odprti grafični atelje

• ob 19.30 v atriju Mencin-
gerjeve hiše Krško: koncert 
citrarke in vokalistke Tanje 
Lončar

*Prireditve ob prazniku obči-
ne Radeče so objavljene na str. 
8, prireditve ob prazniku obči-
ne Kostanjevica na Krki pa na 
str. 13.

Žana Bračuna & banda z go-
sti

• ob 20.00 v Gostilni Šempe-
ter v Bistrici ob Sotli: akus-
tični koncert rock skupine 
Dežurni krivci in zaključek 
PIŠ 2022 – šola improvizira-
nega gledališča

• ob 21.00 pri Športnem 
domu Sevnica: 15. Kitariada

• ob 21.30 na Bazenu Bresta-
nica: koncert zasedbe Oku-
stični 

Ponedeljek, 22. 8.

• od 9.00 do 13.00 v Domu 
kulture Brežice: Pobarvaj-
mo zid – likovna delavni-
ca zidnega slikarstva z dipl. 
slikarko Tino Drčar za vse 
osnovnošolce (tudi še 23. 
in 24. 8.; spletna prijava do 
19. 8.)

• ob 20.00 v parku pri Domu 
kulture Brežice: šesti polet-
ni recital v parku

Torek, 23. 8.

• od 8.00 do 16.00 v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: Počitniško varstvo v 
galeriji (vsak dan do 25. 8.)

• od 10.00 do 16.00 v Men-
cingerjevi hiši Krško: mla-
dinska filmska delavnica 
Krško 2022 (vsak dan do 
26. 8.)

Sreda, 24. 8.

• od 9.00 do 13.00 v Domu 
kulture Brežice: Radovedni 
novinarji – novinarska de-
lavnica s Tino Šoln za otro-
ke in mladino od 7. do 15. 
leta (tudi še 25. 8.; spletna 
prijava do 19. 8.)

• ob 20.00 na grajskem dvo-
rišču v Brežicah: koncert Ve-
ronike Strnad & banda

KRŠKO – V Dvorani v parku je 22. julija potekalo odprtje 
samostojne razstave fotografij članice Društva ljubiteljev 
fotografije Krško Taje Albolena z naslovom »Štirje obrazi 
ženske narave«.

Obiskovalce je pozdravila predsednica Društva ljubiteljev fo-
tografije Krško Jožica Mikek Veber, nato pa je besedo preda-
la avtorici fotografske razstave Taji Albolena, ki je na zanimiv 
in sproščen način spregovorila o arhetipskem fotografiranju, ki 
v objektiv ujame ženstvenost v vsej njeni veličini. Taja Albole-
na sicer deluje in živi v Ljubljani, po rodu pa je Krčanka. Ukvar-
ja se s svetovanjem ženskam. Sama zase pravi, da je mentorica 
za ženski razcvet in ambasadorka dragocenosti, ker vedno pou-
darja, kako zelo je ženska v današnjem svetu, ki temelji na moš-
ki energiji, dragocena.
»Fotografska razstava temelji na arhetipih, natančneje na t. i. Jun-
govi kvaterni, ki govori o štirikratnem izžarevanju ženske narave. 
Jung govori o bojevnici, ljubimki, mami in modrijanki. Te štiri ar-
hetipe ima v skladu z Jungovo teorijo vsaka ženska v sebi. Moja 
naloga v okviru razstave in mojega siceršnjega dela je, da ženski 
pomagam prepoznati te štiri obraze znotraj nje same. Portreti-
ram ženske, ki niso vajene fotografiranja,« je strnila svoje razmi-
šljanje avtorica fotografij.
Taja Albolena je v okviru odprtja razstave na koncu na oder pova-
bila tudi vse štiri dame, ki jih je portretirala, in jih spodbudila, da 
tudi same iz prve roke povedo, kakšni so občutki, ko stojiš pred 
fotografskim objektivom. Dogodek, prežet z ženstveno energijo, 
sta z izbranimi glasbenimi točkami obogatili sopranistka Anja 
Žabkar in kitaristka Valentina Žabkar. Razstavo, ki bo na ogled 
do 21. avgusta, sta podprli Mestna občina Krško ter JSKD OI Kr-
ško. A. Kališnik

Ko zažarijo štirje obrazi ženske 

Taja Albolena (druga z leve) je na oder povabila vse štiri dame, 
ki jih je v okviru razstave ujela v fotografski objektiv.

ŽAN BRAČUN Z GOSTI
20. avgust, 20.00

VERONIKA STRNAD & BAND
24. avgust, 20.00

THE RAFTERS
1. september, 21.00

FESTIVAL SPECTRUM 2022: 
KLAVIRSKI TRIO AMAEL
2. september, 20.00
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BREŽICE – Z odprtjem slikarske razstave Holistične v avli 
Doma kulture Brežice je 6. julija Društvo likovnikov Breži-
ce prvič letos uradno in svečano na ogled postavilo razstav-
ljena dela, ki so nastala na tradicionalnem spomladanskem 
slikarskem tečaju, tokrat pod mentorstvom akademskega 
slikarja prof. Alojza Konca.

Po uvodnem plesno-glasbenem nastopu Rosane Horvat in Mihe 
Koretiča je predsednica DLB Zlatka Vučinić dejala, da so vse le-
tošnje dosedanje razstave pripravili in postavili na ogled v osa-
mi, kar je bilo najbolje glede na zgodnje spomladanske termine 
razstav in takratno situacijo. Kot je še povedala, DLB vsako leto 
tradicionalno organizira dva slikarska tečaja, spomladanskega in 
jesenskega. »Tokrat smo si za spomladanski tečaj izbrali akrilne 
barve, večji format platna in temo Plečnikovo leto,« je pojasni-
la. Mentor tečaja Alojz Konec je poudaril, da izbrana dela pove-
zuje tema Plečnikovega leta v urbanizmu, arhitekturi in rekvizi-
tih. »Tečajnike sem peljal skozi sliko in jim pet tednov iz tedna v 
teden pripravljal ustrezno gradivo, ki smo ga ob začetku sreča-
nja družno pogledali z LC-projektorjem. Poskušal sem jih voditi 
od zamisli do končnega izdelka, vendar vsakega na svoj način, z 
obravnavo situacijskih likovnih problemov. Namesto programa 
smo imeli le cilj doseči likovno osebnost slike in njen žar, naboj. 
Nismo se učili frontalno in vsi enako, ampak vsak svoje proble-
matike v okviru celote. Zato print na platnu enega starejših del 
ob vsakem avtorju, da pojasni njegovo holistično likovno stanje, 
karakteristike in pot,« je opisal Konec. Sodelujočim avtorjem je 
podelil certifikat za opravljen prvi holistični likovni tečaj. Prejeli 
so ga: Antonija Žener, Darko Oštrbenk, Kristina Bevc, Marija 
Kukovica, Mihaela Prevejšek, Olga Piltaver in Petra Piškur. S 
tem je bila razstava uradno odprta in navzoči so si jo nato z zani-
manjem tudi ogledali.  R. Retelj

Vodil jih je holistični pristop

Na odprtju prisotni sodelujoči avtorji z mentorjem Koncem

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



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 17, četrtek, 18. 8. 202226 VRTOVI POSAVJA

Sadovi dela so okusni sadeži in 
vrtnine ter zdrav odnos do narave

 

Imate lasten vrt ali razmišljate, da bi si ga uredili? Od besed do dejanj je včasih dolga pot, a ko je ideja uresničena, je zadovoljstvo zelo veliko, saj lah-
ko domač vrt poleg užitnih sadežev nudi tudi sprostitev in posebno življenjsko filozofijo, kako živeti z naravo in uživati v njenih darovih. V okviru 
akcije Vrtnarimo z mentorjem na naših tematskih straneh VRTOVI POSAVJA smo v letošnjem vročem poletnem popoldnevu obiskali posestvo v ne-
posredni bližini Pišec, na katerem uspevajo številne vrste sadnega drevja, grmovnic ter zelenjave. 

Ob prihodu na posestvo nas 
je prijazno sprejel lastnik Mi-
lan Hervol. »Vrtičkam že 40 
let in znova in znova prido
bivam izkušnje, kajti še ved
no me kaj preseneti,« pove 

dobrodušen, veder in na
smejan gostitelj z napredno 
življenjsko vizijo in visoki
mi etičnimi standardi. »Trdo 
delam in predvsem delam z 
zgledom,« poudari 65-letnik, 
ki je popolnoma zdrav in vi
talen, kar gre pripisati nje
govemu življenjskemu slo
gu, o katerem poučuje tudi 
tiste, ki si tega želijo, saj je 
tudi vodja projekta oziroma 
zavoda z zanimivim imenom 
Naravno življenje. »Naš sa
mooskrbni projekt Narav
no življenje je v Sloveniji in 
Evropi redkost. Zastavljen 
je samoorganizacijsko, kajti 
ljudje na ta način lažje delu
jejo v skupnosti,« razloži in 
doda, da je omenjeni projekt 
osnovan izključno na pro
stovoljni bazi. V njem so po
vezani za dobro ljudi Marko 
Štrubelj, Boris Papac, Milan 
in njegova žena Milena Her-
vol. 

Posestvo se nahaja v bližini 
Pišec v brežiški občini in se 
razteza na šestih hektarih 
površine ter v obsegu zaob
jema 1,5 kilometra. Na pose
stvu je kar 1500 kvadratnih 
metrov rastlinjakov in skupaj 
z grmovnicami blizu 2000 
sadnih dreves. »Parcela je 
izredno lepa, v enem kosu, 
razgibana in čez dan dobi 
ogromno sonca,« poudari 
sogovornik in omeni, da ima 
parcela tudi tri izvire vode, 
ki pridejo še kako prav pri 
pridelavi sadja in zelenjave. 
Pred petimi leti je bilo zem
ljišče popolnoma zaraščeno, 

tako da je trajalo skoraj pol 
leta, da so počistili vse, kar 
se je z leti zaraslo. Zdaj na 
posestvu uspeva resnično 
vse, kar si človek sploh lah
ko zamisli: kakiji, orehi, rin
gloji, slive, nešplje, breskve, 
fige, namizno grozdje, mali
ne, ameriške borovnice, vi
šnje, češnje, lešniki, kiviji, 
jagode, šmarna hrušica, aro
nija, paprika, brokoli, cveta
ča, zelje, kumare, endivija, 
radič, paradižnik, korenje in 
celo lubenice, ki so še pose
bej okusne, in tako naprej. 
Na posestvu stoji tudi čebel
njak s čebelami, ki ga je dobil 

Milan Hervol v dar. Na sredi
ni posestva je še lepo ure
jen ribnik oz. pravo kopališče 
s pomolom in prečudovi
tim raznobarvnim okrasnim 
cvetjem. V ribniku naš so
govornik rad zaplava po na
pornem delu v sadovnjakih 
in rastlinjakih ter s tem po
skrbi za »zdrav duh v zdra
vem telesu«. Predvidena je 
še gradnja kozolca, za kate
rega so temelji že položeni, 
predstavljal pa bo dodaten 
prostor za druženje in mo
rebitne prenočitve na pose
stvu. Poleg temeljev za ko
zolec ima parcela še pašnik 
z ovcami in kozami.

Na drugem posestvu v bli
žini zaselka Curnovec se v 
okviru projekta Naravno 
življenje odvijajo tudi kampi, 
predavanja in izobraževanja, 
kjer gre za predajo in izme
njavo znanj o pridelavi hra
ne, čiščenju telesa, zdravju, 
meditaciji ter presnem pre
hranjevanju. »Presna hrana 
je hrana za človeka – gre za 
zelenjavo, sadje in oreščke. 
Sam se tako prehranjujem 
že 30 let in še nikoli nisem 
imel nobenih zdravstvenih 
težav,« pojasnjuje gostitelj. 

ŽIVLJENJSKA FILOZOFIJA  
V POVEZAVI Z NARAVO

Milan Hervol je v okvi
ru predstavitve svojih živ-
ljenjskih nazorov, filozofije 
in prakse dejal, da že dol
go »nismo v naravnem po
ložaju«. Po njegovih bese

Pogled na parcelo z vzpetine, na kateri uspeva sadno drevje. 

dah prihajamo v negotove 
čase in na vidiku je lakota, 
zato edino rešitev vidi v sa
mooskrbi. »Marsikdo v mes
tih bo lačen, na policah bo še 
bolj nekvalitetna hrana, kot 
posledica tega pa bo vse več 
bolnih ljudi v nizkem stanju 
zavesti,« poudari in nadalju
je, da se mu zaradi vsega na
štetega zdi življenje v skup
nosti, kot je bilo to včasih, 
zelo smotrno. »Ljudje so za
peljani. Za vse je rešitev, če 
imaš denar, to pa nikakor ni 
dobro. Menim, da se mora za 
zdravje vsak potruditi sam. 
Ravno tako resnica danes ni 
ravno na dobrem glasu, zato 
se želimo potruditi, da bodo 
ljudje pri nas dobili pravo 
informacijo,« pojasnjuje ter 
poudari, da na poti življe
nja lahko spremenimo samo 
sebe, zato »moramo težiti k 
temu, da se dvigujemo na 
življenjski poti«. Razložil je, 
da je poanta v tem, da pri
demo »do visoke stopnje za
vesti, to pa je seveda najtež
je delo«. 

Milan Hervol je razvil šti
ri pravila zdravega življenj
skega sloga, v skladu s kate
rimi tudi živi – prvo pravilo je 
čist zrak, drugo čista voda, 
nato čista hrana in kot zad
nje »trdo gibanje«, da osta
nemo čili in zdravi tudi na 
stara leta življenja. Po nje
govih besedah je telo kakor 
čoln, s katerim preplujemo 
materialno življenje in tudi 
trpljenje. »Če bi Slovenke in 
Slovenci čas za 'športanje' 
namenili pridelovanju hrane, 

bi nahranili ogromno lačnih,« 
razmišlja, »toda ljudje smo 
kot podgane – šele ko smo 
stisnjeni v kot, smo prisilje
ni poiskati rešitev za situaci
jo, v kateri smo se znašli. Vse 
velike stvari so zelo prepros
te, enostavne. Jaz vidim vse 
pozitivno, gremo na bolje, 
a rabimo čas, ki je naš za
veznik.« Ob tem pravi tudi, 
da nikogar ne smemo soditi, 
obsojati pa še manj. »Z mi
lostjo gre vse hitreje, toda 
skrajni čas je, da pohitimo, 
saj moramo biti slepi, da ne 
vidimo, kam drvi ta svet,« je 
z resnim tonom dejal gosti
telj in poudaril, da je treba 

delati tudi na čistosti telesa, 
saj ko je telo čisto, potrebuje 
manj spanja, mi pa tako de
lujemo na višji stopnji zave
danja. »Če v proces čiščenja 
ne gremo prostovoljno, gre
mo skozi trpljenje, ampak ni 
potrebe, da bi trpeli,« pred
stavlja lastno življenjsko fi
lozofijo in nadaljuje, da je 
delo z ljudmi zelo lepo, če so 
ljudje pripravljeni na to in si 
tega želijo. »To, kar dajem, ni 
moje znanje, to sem vse 'do
bil', zato tudi dajem prosto
voljno naprej. To je po mo
jem mnenju najbolj čist način 
pristopa k ljudem,« pripove
duje in nato spregovori še o 

tem, da je v življenju potreb
no imeti cilj, kajti če ga imaš, 
prideta rezultat in zdrav
je. »V življenju imamo raz
lične cilje. Mene, denimo, je 
vedno privlačilo preprosto, 
enostavno, a filozofsko glo
boko – Življenje, pisano z ve
liko začetnico, ker ga cenim 
in spoštujem,« skuša opre
deliti svoj odnos do življe
nja, ki pred vsakega izmed 
nas postavlja nove naloge, a 
od nas samih je odvisno, če 
se jih bomo lotili – in na kak
šen način. Narava je naša za
veznica, a moramo ji prisluh
niti, kaj nam šepeta. 
 Andreja Kališnik

NAGRADNA IGRA 
Cenjene bralke, spoštovani bralci, ljubiteljice in ljubitelji vrta, odgovor na nagradno 
vprašanje ’Katero je vaše najljubše orodje pri vrtnarjenju? ’ ni bilo zahtevno in med 
številnimi prispelimi odgovori smo izžrebali deset nagrajenk oz. nagrajencev. Z zani
manjem smo prebrali tudi vaše predloge za vsebine, s katerimi bomo rubriko VRTOVI 
POSAVJA  dodatno obogatili. Hvala za vaše sodelovanje!

Prejemniki nagrad

1. nagrado – 500-litrski kompostnik – prejme:
Jožica Lendaro, Vrhe 5, 8000 Novo mesto

2.-4. nagrado – ročni kultivator – prejmejo:
Slavica Rabzelj, Krmelj 107, 8296 Krmelj
Helena Golobič, Podsreda 63, 3257 Podsreda
Sonja Naraglav, Ardro pod Velikim Trnom 14, 8270 Krško

5.-7. nagrado – rahljalnik zemlje – prejmejo:
Dragica Ana Štefanič, Vodnikova ul. 3, 8250 Brežice
Jože Žveglič, Rudarska 9, 8281 Senovo
Cvetka Podbršček, Ul. Anke Salmičeve 54, 8273 Leskovec pri Krškem

8.-10. nagrado – motika, dve konici – prejmejo:
Klara Kočnar, Cesta 4. julija 52a, 8270 Krško
Ivan Repec, Cankarjeva ul. 1a, 8270 Krško
Verica Rep, Brezje pri Senušah 12a, 8273 Leskovec pri Krškem

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

Ribnik s pomolom

Milan Hervol je odraščal v Brezini pri Brežicah, nato je ži-
vel 25 let v Sevnici in se potem zopet vrnil v kraj svoje-
ga odraščanja. Po tridesetih letih dela v papirni industriji 
v Krškem se je odločil, da je čas za nov korak v življen-
ju. Napočil je trenutek, ko je popolnoma opustil uživanje 
alkohola in kajenje ter se za osem mesecev posvetil ve-
getarijanstvu, nato je prišlo do premika k izključno pres-
ni hrani, ko je v roke dobil knjigo Helmuta Wandmakerja 
z naslovom Proč s kuhinjskim loncem. Ko je Hervol od-
hajal iz službe, ga je nekdo namreč prosil, da naj ljudem 
še naprej govori o tem, kar prakticira, ter tudi nadaljuje 
s svojim življenjskim slogom, kar je bila še dodatna mo-
tivacija za naprej – zato je tudi ustanovil zavod Narav-
no življenje. Žena Milena ga v njegovem delu in poslan-
stvu srčno podpira.

Na posestvu je tudi izvir 
vode.
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Aleksandra Pšeničnik, 
Kapele – dečka,

• Špela Mrakič, Gorenje 
Skopice – deklico,

• Anamarija Krajan, Dolenje 
Skopice – dečka,

• Kaja Budič, Jesenice na 
Dolenjskem – deklico,

• Melisa Zupančič, Kremen 
– deklico,

• Milena Rozman, Koludrje 
– deklico,

• Sara Biber, Sevnica – 
dečka,

• Mateja Les, Zdole – dečka,
• Sandra Vlaški, Mostec – 

dečka (dvojčka),

rojstva

poroke

• Tomaž Kamnikar iz Račje 
vasi in Katarina Fluher iz 
Dečnega sela,

• Manuel Bruno Škorja in 
Ana Peša, oba iz Vrhovega,

• Danijel Pezdirc in Melita 
Pajtler, oba iz Pleterij.

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

Matevž Sodič in Simona Povh, oba s Ponikev, 16. julij 
2022, Brežice (foto: Tjaša Oman, Omanova photography)



DELOVNI ČAS INFO TOČKE
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SOB: 10.00-22.00
NEDELJA IN PRAZNIKI: ZAPRTO

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

T: 07/488 22 86
INFO@MC-KRSKO.SI
WWW.MC-KRSKO.SI
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OKUSTIČNI
2 0 .  8 .  2 0 2 2  |  2 1 : 3 0  

N A  B A Z E N U  B R E S T A N I C A

V S T O P N I C E :  
B A Z E N  B R E S T A N I C A

1 5 .  8 . - 1 9 .  8 . ,  9 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ,
1 6 .  8 . ,  9 . 0 0 - 2 0 . 0 0

V S T O PV S T O P   
P R O S T !P R O S T !
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MONTANA, LOČE PRI DOBOVI – Od 21. 7. do 23. 7. so člani 
KD Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi skupaj z do-
bovskimi mažoretami gostovali na 17. mednarodnem festi-
valu pihalnih orkestrov »Diko Iliev«, ki je potekal v mestu 
Montana v Bolgariji. 

Prvi dan so se predsednik Ivan Kovačič, dirigent orkestra Mi-
ran Petelinc in spremljevalka dobovske mažoretne skupine 
Maša Radanovič udeležili svečanega sprejema pri županu Mon-
tane in tako z ostalimi predstavniki odprli pričetek festivala. V 
večernih urah so se pred spominsko ploščo slovesno poklonili 
priznanemu bolgarskemu skladatelju Diku Ilievu. Kot je opisa-
la godbenica Sara Cizelj, so v paradi v spremstvu domačih do-
bovskih mažoretk prikorakali na trg mesta, kjer so odigrali slo-
vensko himno in dve skupni bolgarski skladbi z ostalimi tujimi 
orkestri, večer pa nadaljevali s poslušanjem programa na pri-
zorišču, ki so ga pripravili bolgarska in grški pihalni orkester. V 
petkovem večeru so v ritmih domačih koračnic prikorakali na 
prizorišče, kjer so se s slovenskimi in tujimi glasbenimi uspe-
šnicami predstavili ter navdušili zbrane poslušalce. Po zaključku 
sobotne promenade in krajšega večernega nastopa je sledil od-
hod proti domu. »Za godbeniki je nova nepozabna izkušnja. Ži-
vahno nekajdnevno druženje smo zaključili polni vtisov, ki bodo 
pustili lepe in unikatne sledi. Ob novih poznanstvih in navduše-
nju grške godbe smo obenem dobili povabilo na snidenje na fe-
stivalu pihalnih orkestrov v Grčiji,« je še navedla. 
 R. R.

Godbeniki in mažorete so 
gostovali v Bolgariji

Godbeniki iz Loč so navdušili v Bolgariji (foto: GPO Loče).

• Petra Pavlič Grojzdek, 
Župeča vas – deklico,

• Ana Glogovšek, Curnovec 
– deklico,

• Karmen Duhanič, Gazice 
– dečka,

• Valentina Cvetkovič, 
Podvinje – deklico.

ČESTITAMO!

BIZELJSKO – V PGD Bizeljsko so se v luči nedavnih dogodkov na 
Krasu odločili, da bodo kupili rabljeno gasilsko vozilo GVGP-1, tj. 
manjše gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov. Ob tem so Bi-
zeljsko primerjali kar s Krasom: »Kras, razgiban in neprehoden 
teren. Bizeljsko – težko dostopne in neprevozne gozdne poti, gri-
čevnat in razgiban teren. Po tako zahtevnem terenu se naša ve-
lika vozila zelo počasi premikajo. Naši gasilci, ki so posredovali 
na Krasu, se borili z ognjenimi zublji in zahtevnim terenom, so se 
vrnili domov z novimi izkušnjami in dejstvi, da se lahko že manj-
ši požar v naravi na težko dostopnem terenu zelo hitro razširi ter 
postane neustavljiv in neobvladljiv.« Zato so se v društvu odloči-
li za nakup rabljenega GVGP-1. »V naši občini manjšega gasilske-
ga vozila za gašenje gozdnih požarov ni. Gozdnih površin imamo 
veliko in v veliki večini se nahajajo na zelo zahtevnem terenu. Vo-
zilo GVGP-1 nam bo olajšalo hitrejše posredovanje na težko do-
stopnih terenih,« so poudarili gasilci, ki krajane Bizeljskega, pre-
bivalce občine Brežice in vsa podjetja naprošajo za donacijo na: 
Prostovoljno gasilsko društvo Bizeljsko, Bizeljska cesta 47, 8259 
Bizeljsko, TRR: SI56 6000 0000 044 913.  R. R.

Radi bi nabavili gasilsko vozilo
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SPOMIN

24. avgusta bodo minila žalostna štiri leta, 
odkar si nas zapustil, nam vsem dragi

MIRKO ZORIČ
Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

Čeprav Te ni,
si z nami vse dni.

SPOMIN

24. avgusta bo minilo pet let,  
odkar nas je zapustil

FRANC BOŽIČNIK
z Velikega Kamna.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu,  
mu mir zaželite in svečke prižigate.

Vsi njegovi

Pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,

a v naših srcih še živiš.

SPOMIN

11. avgusta je minilo leto dni,  
odkar nas je zapustil 

BRANKO AMERŠEK 
iz Sevnice. 

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

Vsi njegovi

Ni besed več tvojih, ni pesmi tvojih, 
ostala je le praznina, žalost in bolečina. 

Tvoj tihi dom rože zdaj krasijo 
in svečke ti v spomin gorijo. 

SPOMIN

16. avgusta mineva 10 let, odkar nas je 
zapustil naš dragi mož, oče, dedi, pradedi

FRANCI KRŽAN 
z Zalok pri Raki.

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

Vsi njegovi

Če ravno v tihem grobu spiš,
v naših srcih vselej ti živiš.

SPOMIN

25. avgusta mineva eno leto, 
odkar nas je zapustil naš dragi 

MARTIN ŠOŠKO 
iz Brežic. 

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 večno ostal. 

SPOMIN

14. avgusta je minilo eno leto,  
odkar nas je zapustil naš dragi 

DUŠAN RATEŠIĆ
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, prižigate sveče  

in ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame.

Pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,

ko zasanjaš se v spomine.

SPOMIN

29. avgusta bo minilo pet let, odkar te več ni,

MARIJA ILJAŠ
z Bizeljskega.

Zelo te pogrešamo vsi, ki te imamo neskončno radi.

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni ...

Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni.

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi našega dragega 

JOŽETA DERNIKOVIČA
iz Drenovca na Bizeljskem

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, nekdanjim 
sodelavcem, lovskim tovarišem za organizacijo pogreba, lovskim 
tovarišem iz Begunj in vsem praporščakom iz sosednjih lovskih 
družin. Posebej hvala govorniku Miranu Veršcu, gospodu župniku 
za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi in pogrebni 
službi Žičkar. Iskrena hvala sosedi Metki Premelč za nesebično 
pomoč v času njegove bolezni in družini Maček za pomoč v vežici. 
Hvala Srečkovim sodelavcem in vodstvu podjetja Babič, Sonjinim 
sodelavcem s postaje mejne policije Obrežje ter Policijski upravi 
Novo mesto. Hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in denarno 
pomoč, ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Razum nam pravi,
da je odrešitev. 

Srce pa ne razume in boli.

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

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

Pred slabima dvema letoma smo v tej rubriki objavili foto-
grafijo odvržene strešne kritine v reko Krko v bližini Podbo-
čja, malce dolvodno proti Velikemu Mraševemu. Isti bralec 
nam je pred dnevi poslal fotografijo z iste lokacije, kjer si je 
brezvestnež (morda isti kot pred dvema letoma?) privoščil 
v to rečno lepotico, ki poleti nudi osvežitev številnim doma-
činom in turistom, odvreči kopico nesnage, vključno z odslu-
ženimi garažnimi vrati, plastično folijo in (po smradu sodeč) 
celo živalsko kožo. »Kako zavržen človek lahko v teh časih, 
ko je za odvoz odpadnih stvari dobro poskrbljeno, stori kaj 
takega?!?« se sprašuje bralec in upa, da bo v zadevi ukrepa-
la pristojna inšpekcija.  

prejeli smo

Jaz, turist v mojem kraju
Poletni dopusti in  potepanja tistih, ki so dopustovali v  predelih Slo-
venije in Jadrana, so skoraj pri kraju. Tudi potovanja v tujino niso 
več pregrešno draga. Prvi so preživeli dni na plaži in v ogledih oko-
lice. Zapomnili so si lepote, tudi neurejenosti in jih primerjajo z do-
mačim okoljem. Drugi so v turističnih krajih tujine ogledovali pov-
sem drugačno okolje od lastnega. Vsega lepega, kar so videli prvi in 
drugi, ni mogoče ustvariti v domačem okolju zaradi tradicije, pod-
nebja, rastlinja, ki pri nas ne uspeva, arhitekturnih značilnosti itd. 
Da se pa prenesti gledanje z očmi turista in ocenjevati, kaj je ure-
jeno in kaj lepo. Nekako je postala hit fraza »Slovenija, turistična 
destinacija«. Ali res samo za turiste? Ali bom moral biti jaz turist v 
mojem kraju, da bom dojel njegove lepote? Kdor je pred več dese-
tletji obiskal avstrijsko Koroško, je pripovedoval o lepih rožah na 
oknih hiš, o urejenih vrtovih, lepo pokošeni travi, lepo parkiranih 
očiščenih vozilih in kmetijskih strojih in je morda mislil, da je to tako 
zaradi turizma. Ne, tako je zaradi tamkaj bivajočih ljudi še danes.

V vsakem  »domačem kraju« v Posavju se nekaj turistično usmerje-
nih ljudi trudi urejati in predstaviti lepe dele kraja. Veliko več kra-
janov nima nobene volje polepšati svoje okolje in nekaj je tudi »za-
drtih« nasprotnikov urejenosti. Turist pride in gre. Ustvari si pač 
vtis, kot ga zazna. Krajani pa bivamo ves čas v svojem okolju, ki naj 
bo prijetno in urejeno.

»Jaz, turist v mojem kraju« moram večkrat kraj obhoditi z očmi tu-
rista. Opaziti moram lepe kotičke, ki morda niso promovirani, in 
tiste, ki bi se jih dalo z malo truda urediti. Vseeno je, ali je to okoli-
ca mestnega bloka, mestna četrt, mesto, trg ali naselje na podeže-
lju. Opozorimo komunalo za tisto, kar je pristojna, in v družbi sok-
rajanov uredimo drobne pomanjkljivosti, kot so odvržene smeti v 
naravi, neželene zeli, nesnaga ob smetnjakih in podobno. Tudi ure-
janje dela mestnega okolja je lahko družaben dogodek. Če imamo 
lastno posest v mestu, poskrbimo, da pogled z ulice pritegne mi-
moidočega. Pogoste neobrezane žive meje, ki segajo v pločnik ali 
cestišče, visoke zaprte ograje ne kažejo na sodelujočega krajana. 
Pogosto taki pravijo: »To je moja posest. Na njej lahko postavim in 
delam, kar hočem«. Pa je res tako? Ali se lahko prepreči pogled mi-
moidočega, ki v ničemer ne posega v lastnino. Predpisi v večini slo-
venskih občin zahtevajo prost pregleden prostor v razdalji enega 
metra od roba javne površine ne glede na lastnino.

Podeželske vasi so nekoliko specifične zaradi kmetijske dejavno-
sti. So lahko ogrlica pravih biserov, če iz nje odstranimo navadno 
kamenje. Kamenje so običajno z javne poti videni razmetani neo-
čiščeni kmetijski stroji, drva, navlaka, gnojišča ob cesti, onesnaže-
ne javne poti z gnojem in zemljo, zaraščenost živih mej v cestišča, 
opuščanje drobnih del na javnih površinah v neposredni okolici 
lastnine, kot so zel, odpadki, drobne smeti itd. Res bi moral vsak la-
stnik posesti na podeželju večkrat postati  občasni »turist« na javni 
površini pred svojim posestvom. Pogled z očmi turista bo narekoval 
potrebna pospravila. Največkrat je potrebno le premeščanje, zla-
ganje, škarje in metla. Torej izgovorov o pomanjkanju denarja ni.
Polepšajmo domače okolje zaradi sebe in sokrajanov. Tako nas 
bodo tudi turisti obiskovali in hvalili lepoto kraja.
 Franc Černelič, Podbočje    
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

FRANCA STRNADA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje in besede tolažbe v teh težkih 
trenutkih.
Posebna zahvala Zdravstvenemu domu Krško, Vrtcu Krško, podjetju 
Kostak, Lovski družini Krško, Društvu upokojencev in Društvu 
izgnancev.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste se v tako velikem številu 
poslovili od njega.

Žena Danica in vsi njegovi

Samo to še opravim, 
samo to še postorim, 

potem se spočijem 
in umirim. 

(T. Kuntner)

ZAHVALA

V 92. letu nas je zapustil naš dragi

JOŽEF GLAVAN
iz Velike vasi pri Leskovcu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekali sožalja, darovali 
sveče, denarne prispevke in svete maše. Iskrena hvala pogrebni 
službi Žičkar, gospodu župniku za lepo opravljen obred in pevcem 
za zapete žalostinke.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.

Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

MILKE JALOVEC
iz Kremena 37a

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, svete maše in denarne 
prispevke. Hvala pogrebni službi Žičkar in Kostak za organizacijo 
pogreba, gospodu župniku Ivanu Šumljaku za lepo opravljen obred, 
pevcem MoPZ Slavček za zapete žalostinke ter Francu Žinku in Petri 
Pleterski za ganljive besede slovesa. 
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo drago mamo pospremili 
na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njeni, ki jo neizmerno pogrešamo

Ni te pred hišo, kjer ptički pojo,
ni te na vrtu in v vinogradu, 

kjer rožice cveto. 
Samo sledi ostale so od dela tvojih rok.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare 
mame, babice, sestre, tašče in tete

MARIJE BREMŠE
iz Pavlove vasi

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, tolažilne besede v težkih trenutkih, darovano 
cvetje, sveče in denarno pomoč.
Posebna zahvala Tinetu Dušiču za ganljive besede slovesa, Marini 
Škof, Boži Podvinski in Roziki Černelič za nesebično pomoč.

Žalujoči: vsi njeni

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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljube mame, babice, 
prababice, tašče, tete in botre

IVANKE HERVOL
se toplo zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in 
preostalo pomoč.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste mami podarili lepe trenutke 
in nam pomagali ter bili v oporo v času njene bolezni, predvsem ge. 
Jožici, ge. Mojci, ge. Mileni, ge. Faniki, patronažni sestri ge. Zdenki. 
Hvala pogrebnima službama Žičkar in Komunale Brežice za 
organizacijo pogreba, praporščakoma, Župniji Brežice za lepo 
opravljen obred, pevcem za zapete pesmi in Restavraciji Štefanič za 
pripravljeno sedmino.
V trenutkih žalosti in bolečine ne najdemo pravih besed, vendar 
iskrena hvala vsem, ki ste se ji v tako velikem številu poklonili na 
njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni 

Na svetu je sveto obličje
samo eno samcato – dom.

Ikona. Gnezdo lastovičje,
nad njim mile večnosti zvon.

(Tone Pavček)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka, 
tasta, soseda in dobrega prijatelja 

DUŠANA PETRIŠIČA 
iz Bukovja 32 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki nam v teh težkih trenutkih stojite 
ob strani. Hvala gospodu Miranu Veršcu za srčne besede slovesa, 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za odpete 
pesmi in pogrebni službi Žičkar. Hvala za vse tolažilne besede, 
darovane sveče in cvetje, denarno pomoč ter izrečeno sožalje. Vsem 
in vsakomur posebej, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, 
iskrena hvala. 

Kogar imaš rad, nikoli ne umre, samo daleč, daleč je. 

Žalujoči: žena Anica in otroci z družinami 

Bil si trden kakor skala, 
bil pokončen kakor hrast. 

In prišel je dan usode, 
ki je zrušil skalo, ki je zlomil hrast.

ZAHVALA

V 86. letu nas je po težki bolezni zapustil

STANISLAV KOZOLE
z Belega brega, Leskovec pri Krškem.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta, brata in tasta 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in vsem, ki ste nam 
v teh težkih dneh stali ob strani. 
Najlepša hvala župniku Ludviku za lepo opravljen obred in sveto 
mašo, pevcem z Rake za čutno zapete žalostinke in trobentaču, 
pogrebni službi Kostak Krško za organizacijo pogreba ter vsem, ki 
ste našega Stankota pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala velja tudi uslužbenkam in uslužbencem Pomoči 
na domu, ki so v zadnjih letih pomagali pri Stankotovi oskrbi na 
domačem domu.   

Žalujoči: žena Rezika, sinova Branko in Tomaž z družinama 
ter sestra Anica 

Zapel je zvon tebi v slovo,
poln bolečin ostaja spomin,

ostaja praznina, molk in tišina. 

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi soproga, očeta, 
dedka, brata, botra, strica, svaka in bratranca

ALOJZA GASIORJA
se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete 
maše, denarno in preostalo pomoč. Hvala njegovi osebni zdravnici 
dr. Ojsteršek za dolgoletno zdravniško oskrbo in vsem ostalim 
zdravnikom, medicinskemu osebju, ekipam Urgentnega centra 
Brežice in Krško, ki ste mu v minulih letih zagotavljali medicinsko 
pomoč. Hvala pogrebni službi Žičkar in Komunali Brežice za 
organizacijo pogreba, praporščakoma, gospodoma župnikoma 
Pažurju in Žaklju za lepo opravljen obred s poslovilnim govorom, 
pevcem Andante in cerkvenemu zboru za zapete pesmi. Hvala 
bivšim sodelavcem iz NE Krško in kolektivu Sipra za izrečeno 
sožalje. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste možu in očetu 
podarili lepe trenutke ter nam pomagali in bili v oporo v času 
njegove bolezni ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Metka s hčerkama Metko in Mojco z družinama 

Pomlad se na zemljo vrne,
petje slavcev se zbudi,

v cvetje zemlja se zagrne,
zame pa pomladi ni.

(Simon Jenko)

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je po bolezni zapustil 
naš dragi mož, oče, dedek in brat

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za stisk roke, izrečena sožalja, 
podarjene sveče, cvetje in denarne prispevke. Hvala pogrebni 
službi in župniku za lepo opravljen obred, trobentaču, govorniku 
predsedniku PGD Sevnica, pevkam iz Boštanja za ubrano zapete 
žalostinke ter govor o aktivnem življenju pokojnika. Še posebno 
se zahvaljujemo vsem praporščakom, gasilskemu društvu Sevnica, 
obrtni zbornici Sevnica, Društvu invalidov Sevnica, Društvu 
vinogradnikov Sevnica-Boštanj in Društvu upokojencev Sevnica.
Iz srca hvala vsem, ki ste z nami sočustvovali, ga v velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

JANEZ HOHKRAUT
iz Sevnice.

ZAHVALA

ANE MEDVED 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za vse, kar ste v teh težkih časih dobrega storili za nas 
in našo mamo pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

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

 
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.

Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Prodam dve inox cisterni, 100 
l in 220 l, cena po dogovoru.
Tel.: 040 233 235

Prodam grozdje chardonnay, 
muškat, rizling, plavec, franki-
njo, žametno črnino, cena po 
dogovoru – Bizeljsko. 
Tel.: 040 781 444

Prodam grozdje modre fran-
kinje. Tel.: 078 142 364

Prodam mešano grozdje za 
cviček, cca. 1300 kg, cena ugo-
dna. Možna trgatev na lepi rav-
ni sončni legi – Gadova peč. 
Tel.: 031 735 368

Prodam dve cisterni za vino: 
600 l in 300 l ter škropilnico 
Stihl SR400, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 670 586

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

Prodam dva prašiča, težka po 
70 kg. Tel.: 040 389 015 

041 659 659

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Prodam domač krompir. Preb-
ran in v gajbicah. 
Tel.: 068 166 987

Prodam okrogle bale slame. 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Prodam 2 cisterni po 150 l 
»Zottel«. Cena ugodna. 
Tel.: 031 822 242

Prodam grozdje črnino, fran-
kinjo, rizling. Tel.: 031 558 852

Prodam 200 l nadzemno cis-
terno za vodo, cena 230 €. 
Tel.: 031 431 788

Prodam inox cisterne za vino, 
in sicer: 500 l, 800 l, 1000 l in 
1500 l, plastične kadi 600 l in 
800 l. Tel.: 031 304 420

KMETIJSTVO
Eko-kurjava d.o.o., peleti s 
certifikatom kakovosti 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 letošnji ječmen, cena 
po dogovoru. Okolica Dobove. 
Tel.: 041 913 887

Prodam 15 metrov mešanih 
drv, okolica Brežic. 
Tel.: 031 757 220

Prodam droben krompir za 
pujse. Tel.: 070 709 767

Prodam letošnjo tritikalo ter 
slamo v okroglih balah. 
Tel.: 041 959 476 
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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.

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 race tekačice - pobi-
ralke polžev in mrčesa. Race so 
stare 3 mesece. 
Tel.: 031 669 810 

Prodam prašiče od 100 kg 
naprej za nadaljnjo rejo. Mo-
žna dostava. Tel.: 041 525 628

Prodam mlado kravo simen-
talko (brejo 6 mesecev), ječ-
men, tritikalo ter mešana in 
bukova drva. Tel.: 040 796 830

Prodam odojke, okolica Bre-
žic. Tel.: 031 529 306 

Prodam dve telički simental-
ki, stari 1 mesec. 
Tel.: 031 877 272

Prodam odojke 30 kg ter 
okrogle bale slame. 
Tel.: 041 576 801 

Prodam prašiče, težke od 60 
kg naprej, in krompir za ozim-
nico. Tel.: 051 483 103

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.

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. 

031 621 522, 07 49 21 563

Perutnina Rostohar
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emSprejemamo naročila za bele kilogramske 

piščance, katerih prodaja bo konec avgusta in 
v začetku septembra ter za enoletne rjave 

kokoši nesnice, ki bodo naprodaj v septembru.
Naročila obvezna. Mlade rjave in grahaste 
jarkice si lahko priskrbite vsak delavnik, 

po predhodni najavi.
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (18/2022) bo izšla v 
četrtek, 1. septembra 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 25. 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.

Prodam telička ČB, star 3 me-
sece, teža 160 kg, in prikolico 
Krone za prevoz silaže s trans-
porterjem 10 kubikov. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 284 604

Prodam simentalke – kravo, 
brejo gensko brezrožno telico, 
teličko. Tel.: 031 482 427 

Prodam bikca ČB za nadalj-
njo rejo ali zakol, težak 160 
kg. Tel.: 041 559 136

RAZNO 
Oddam tri kose knaufa. 
Tel.: 041 705 197 

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                    

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

PODARIM

Podarim večjo količino izabe-
le na brajdi. Vi oberete in od-
peljete! Konec avgusta v Kr-
škem. Tel.: 041 644 663 

STIKI

Hočem živeti z žensko, staro 
37–47 let, brez potomcev, ki si 
želi urejenega zakonskega živ-
ljenja. Tel.: 031 2 777 53

Upokojenec, star 64 let, bi rad 
spoznal upokojenko do 66 
let za skupno jesen življenja 
pri meni v hiši. 
Tel.: 068 600 955

Oddamo sobe v najem!

CERKLJE OB KRKI

070 77 77 95

Enoposteljne in dvoposteljne

INFO in rezervacije:

Naročnik: Agencija Spin d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

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. (4.) Ans. PRVA LIGA - Vriskaj
 2. (1.) Ans. POGUM - Slovo
 3. (2.) Ans. JARICA - Le zakaj slovo je godec vzel
 4. (3.) Ans. NEMIR - Za gasilce in gasilke
 5. (10.) Ans. KLATEŽI - Za vse si kriva ti
 6. (9.) Ans. POLJANŠEK - Kaj mi mar
 7. (6.) FANTJE SPOD ŠILENTABRA- Pogrešal te bom, 
   prijatelj moj
 8. (7.) Ans. VRLI MUZIKANTI - Moja pesem
 9. (8.) Ans. JAVOR - Deklica mala
 10. (-.) Ans. PETKA - Ko ozrem se nazaj

Predlog tega tedna za glasovanje:
Slovenjegoriški muzikanti - Mini krilo

Kupon št. 636
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, 13. 8. 2022, ob 20. uriIzdelava nagrobnih napisov, 

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

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

Iščem sodelavca za pridelavo 
orehov 2023. Urejen nasad 50 
orehov v polni rodnosti v oko-
lici Sevnice. Tel.: 031 702 003 

MK Škorpijon s sedežem v 
Cerkljah ob Krki je eden izmed 
najstarejših motorističnih klu-
bov v Sloveniji, ustanovljen je 
bil leta 1992. Prepoznaven je 
v Sloveniji in širše, predvsem 
na Hrvaškem, BiH, Srbiji, Itali-
ji, Avstriji, Švici, Franciji in Slo-
vaškem. Klub je z leti pridobil 
velik ugled in prepoznavnost. 
Že nekaj zadnjih let se uvršča 
v sam vrh moto scene tako 
po prepoznavnosti imena kot 
tudi po kakovosti organizaci-
je vsakoletne prireditve. V le-
tošnjem letu tako organizirajo 
že jubilejno 30. mednarodno 
moto srečanje, ki se bo odvi-
jalo med 19. in 21. avgustom. 
Pred letom 2003, ko je bila po-
letna prireditev prvič organizi-
rana na športno-rekreacijskem 
prostoru na Velikih Malencah 
in od takrat ostaja na tej lokaci-

ji, so se srečanja v začetku delo-
vanja kluba odvijala v Klunovih 
toplicah, Kostanjevici na Krki 
in Karlčah. Kot pravijo v klubu, 
se z motorističnimi prijatelji 
srečujejo tako na cesti kot na 
raznih srečanjih, vsi pa se radi 
vračajo na njihovo prizorišče 
na Velikih Malencah, predvsem 
z namenom dobrega druženja, 

Vikend, ki bo namenjen motoristom
CERKLJE OB KRKI, VEL. MALENCE – Prihajajoči vikend je tretji v avgustu in že tradicionalno se ta konec tedna odvija mednarodno mo-
toristično srečanje v organizaciji Moto kluba Škorpijon, ki že vse od leta 2003 poteka na športno-rekreacijskem prostoru ob Krki na 
Velikih Malencah. Letošnje bo že 30. po vrsti in bo spet ponudilo veliko zabavnih trenutkov.

zabave in krepitve prijateljstva. 
Vsako leto jih obišče okoli 160 
registriranih moto klubov iz 13 
različnih držav. »Po odzivu mo-
toristk in motoristov ter osta-
lih obiskovalcev nam kljub dol-
gotrajnim pripravam in vsemu 
vloženemu trudu ni žal časa in 
energije, da srečanje uspe,« je 
poudarila članica MK Škorpi-

jon Urška Švigelj. Tudi letos 
ne bo nič drugače. Na priredi-
tvi – omogočeno bo tudi kam-
piranje za motoriste – bodo 
motoriste in druge obiskoval-
ce v večernih urah zabavale 
skupine Krshkopoljac, Crazy 
Uncle in Let3 (petek) ter War-
ning band, Crush – Bon Jovi tri-
bute in glavna skupina viken-
da Mi2 (sobota). V soboto ne 
bo manjkalo zabave tudi čez 
dan. Po panoramski vožnji po 
okolici s postankom v Breži-
cah sledijo motoristične igre, 
na katerih ne manjka smeha in 
glasnih motorjev. Vstop na pri-
zorišče je prost za vse obisko-
valce. »Pri nas ste vsi dobrodo-

šli, da skupaj z nami preživite 
lep vikend. Se vidimo!« vabijo 
na jubilejno srečanje.

V klubu, ki mu predseduje Gre-
gor Lovše, še dodajajo, da je 
rdeča nit njihovega delovanja 
udeleževanje podobnih moto-
rističnih prireditev doma in v 
tujini. Poleg tega si članstvo že 
vrsto let prizadeva za izboljša-
nje motorističnega vzdušja in 
preventivo v smislu kulture ob-
našanja do ostalih udeležencev 
v prometu, aktivno pa sodelu-
jejo tudi pri vsakoletni izved-
bi šole varne vožnje. Še več na 
www.posavskiobzornik.si.
 R. Retelj, foto: MK Škorpijon

»Škorpijoni« vabijo na jubilejno moto srečanje.
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25.8. ob 17.00
Best wines of Posavje
Klet Krško/info@klet-krsko.si

27.8. ob 18.00  
Večer penin Albiana
Posestvo Albiana/info@albiana.si

3.9. ob 17.00 
Ulični festival Okusi Posavja 
Staro mestno jedro Krškega 
organizator CPT Krško/info@cptkrsko.si 

6.9. ob 9.00 
Srečanje turističnih ponudnikov: 
“Moč regenerativnega turizma 
za razvoj zelenega Posavja” 
Tri lučke/Organizator RRA Posavje/
agencija@rra-posavje.si 

7.9. ob 17.00 
Sommelierjev izbor Wine & Dine 
na poletni terasi Treh lučk 
Tri lučke/info@trilucke.si

13.9. ob 10.00 
Evrosad tržnica- dan odprtih vrat in 
okušanje lokalnih dobrot iz kmetij
Evrosad Tržnica/info@evrosad.si

15.9. ob 18.00
Večer gastronomije- Sprehod po Posavju 
Gostilna Repovž/info@gostilna-repovz.si

17.9. ob 18.00 
Lokalni pozdrav jeseni s plesno glasbo 
Restavracija Ajda/info@hotel-ajdovec.com

23.9. ob 18.00
Steak pašnih govedi & Tajfl
(vino, sok in olje) 
Turistična kmetija Grobelnik/ 
info@grobelnik.si

30.9. ob 19.00 
Kulinarično glasbeni večer z Nušo Derendo
Gostilna Kunst/gostilna@kunst.si 

Več informacij: 
www.visitkrsko.com

2022
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