
ZBOGOM, POLETJE – Z današnjim dnem in nastopom meteorološke pomladi se začenja novo šolsko 
leto, v katerem bo posavske osnovne šole obiskovalo dobrih 7000 šolark in šolarjev, med njimi je nekaj 
manj kot 800 prvošolk in prvošolcev, v klopi posavskih srednjih šol pa bo sedlo slabih 1400 dijakinj 
in dijakov, med njimi okoli 430 novincev. Še preden so spet zasedli šolske poti (bodimo pozorni nanje 
v prometu, zlasti v času jutranje poti v šolo in popoldanskega vračanja domov), je v Posavju potekala 
največja rekreativna prireditev – kolesarski maraton po deželi cvička (na fotografiji), na katerem je 
kolesarilo blizu 400 kolesarskih navdušencev. Več o tem pa na str. 22.  P. P., foto: Matjaž Mirt
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Začeli se bodo volilni roki
Državna volilna komisija (DVK) je sprejela rokovnike za izved-
bo lokalnih volitev, ki bodo 20. novembra, morebitni drug vo-
litev za župana pa 4. decembra. Roki za volilna opravila za iz-
vedbo volitev županov in občinskih svetnikov začnejo teči 5. 
septembra. Politične stranke lahko kandidate za lokalne vo-
litve določajo do 20. oktobra, kar je tudi skrajni rok za zbira-
nje podpore skupin volivcev in vlaganje kandidatur. Tega dne 
se bo začela volilna kampanja, ki se bo morala končati najpo-
zneje 24 ur pred dnem glasovanja, to je v petek, 18. novem-
bra, ob polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Predčasno glaso-
vanje bo potekalo od 15. do 17. novembra.  P. P.

Poslanci o draginji, 
pokrajini in načrtovanih 
energetskih projektih

Energetska in prehranska draginja, Posavje kot sa-
mostojna pokrajina, energetska projekta HE Mokri-
ce in JEK2 – to je nekaj tem, o katerih smo za stali-
šča povprašali posavski poslanki mag. Natašo Avšič 
Bogovič in Tamaro Vonta ter poslanca Tomaža Lisca, 
za katerimi so prvi trije meseci dela v tem mandatu. 

Stran 2 in 3

V Radečah praznujejo
Občina Radeče bo v mesecu septembru s števil-
nimi prireditvami obeležila občinski praznik. Uro 
pred slavnostno sejo, ki bo potekala 8. septembra 
v Domu kulture in na kateri bodo podelili letošnja 
občinska priznanja (razglasili bodo tudi častnega 
občana), se bo na prostem pred domom odvijal slo-
vesen zaključek energetske sanacije objekta, ki je 
središče kulturnega dogajanja. Nekaj zanimivih pri-
spevkov in praznična voščila lahko preberete na po-
sebnih tematskih straneh. 

Strani 14–16 

Mesec za gurmane 
Kot navajata ocenjevalca ponudnikov Okusov Po-
savja, je Posavje kulinarična destinacija, »ki ni le 
za lačne in žejne, temveč tudi za radovedne, ki jih 
bodo presenetile šampanjske penine v amfiteatru, 
velika oranžna vina na majhni kmetiji, grajska vina 
v največji cvičkovi kleti na svetu, sladka zapeljivost 
ob pranju avtomobila, grozdni sokovi v vinski kle-
ti, krškopoljski čevapčiči v vinogradu, vinska degu-
stacija v knjižnici ...« Najboljši ponudniki se bodo 
že to soboto predstavili na uličnem festivalu Oku-
si Posavja v Krškem.
 Stran 6

Naslednja številka Posavskega obzornika  
bo izšla v četrtek, 15. septembra.
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Mlada režiserka Sara Krevelj

Brežice so na Tochki množično
stopile skupaj za Pilija

V boj za župana tudi Janez Kerin

Dobri nameni in pridne roke 

20 sezon sodelovanja z Mihaelo

»Tak popevajo« že 15 let

Zaključil se je s Kitariado

Srednjeveški dan bil je živ

Najvišja čast pokojnemu županu

Franci Gros, član GD Radeče in 
predsednik DI Radeče:

Primož Trubar  
bi bil še kdaj …

 str. 4
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čje, ki vključuje tudi medijsko 
politiko, sem članica odbora 
za notranjo politiko, ki obrav-
nava širok spekter zakonodaj-
nih rešitev na področjih naci-
onalnega in lokalnega, lokalne 
samouprave, potem pa še delo 
v dveh komisijah, ki je osredo-
točeno na človekove pravice in 
pobude oziroma peticije drža-
vljanov ter poslovnik Držav-
nega zbora. Obenem sem tudi 
vodja slovenske delegacije v 
Parlamentarni skupščini Sve-
ta Evrope.

Tomaž Lisec: Kot nekdo, ki 
je videl že delo več koalicij 
in opozicij, vidim prve tedne 
oz. mesece delovanja sedanje 
koalicije kot zmagoviti plen, 
kjer se v opoju zmage misli, 
da se lahko počne vse, kar te 
je volja. Značilna je tudi če-
dalje večja sovražnost novih 
poslancev do vsega pretekle-
ga dela Državnega zbora in 
prejšnjih vlad. Kar kaže že pa-
radoks, da se zasmehuje vse 
prejšnje ukrepe na področju 
soočanja s covid-19 in ener-
getsko in draginjsko krizo, a 
brez lastnih idej te »slabe« 
ukrepe kopirajo in predlaga-
jo kot svoje in zelo učinkovite. 
Sam se bom še naprej posve-
čal temam, ki so pomembne za 
Sevnico in Posavje, poleg tega 
želim aktivno še naprej sode-
lovati v Odboru za izobraže-
vanje in šport ter Odboru za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano. Bom pa aktivno sprem-
ljal in predlagat spremembe 
na področjih infrastrukture, 
okolja, prostora in zdravstva.

V središču javne pozornos-
ti je v tem trenutku pred-
vsem draginja, zlasti na 
področju energije (elektri-
ka, pogonska goriva ...) in 
hrane. Kako je oz. bi mo-
ral po vašem mnenju glede 
tega ukrepati Državni zbor, 
kakšne so možnosti poslank 
in poslancev, za kaj se zavze-
mate na tem področju?

Mag. Nataša Avšič Bogovič: 
Gibanje Svoboda je največ-

ja koalicijska stranka in v DZ 
bomo seveda podprli ukrepe 
vlade, povezane z energetsko 
in prehransko draginjo. Spre-
jetih je že nekaj pomembnih 
ukrepov, kot so regulacija cen 
pogonskih goriv, subvencije 
za goriva in gnojilo za kmete, 
javni razpis za odkup domače 
pšenice, omejitev najvišjih cen 
plina za zaščitene odjemalce, 
draginjski dodatek za najran-
ljivejše. Sledi še znižanje  DDV 
z 22% na 9,5% za omilitev 
dviga cen energentov. Ukrepi 
vlade se že poznajo tudi pra-
ksi. Naj navedem samo to, da 
so cene pogonskih goriv iz-
ven avtocest zdaj nižje kot ob 
ukrepih prejšnje vlade, naftni 
trgovci pa nimajo zahtevkov 
do države. Na področju hrane 
je Vlada sprejela ukrep spre-
mljanja maloprodajnih cen ko-
šarice 15 osnovnih živilskih 
skupin pri trgovcih. Ukrep gre 
v smeri porazdelitve bremena 
draginje, ki naj bo enakomer-
no porazdeljen v celotni veri-
gi od proizvajalca do trgovcev 
in potrošnikov. Ni namreč ko-
rektno, da trgovci na nabavne 
cene zaračunajo svoj pribitek 
v odstotkih, ker to pomeni, da 
vsak dvig nabavne cene za tr-
govca pomeni toliko večji zas-
lužek v absolutnem znesku, 
vse breme zvišane cene pa 
nosi potrošnik. In na to bom 
kot poslanka opozarjala pri-
stojne. 

Tamara Vonta: Zaupam vla-
di dr. Roberta Goloba, da je 
že in bo našla ustrezne odgo-
vore na izzive, ki jih imamo. 
Res je, da so verjetno najzah-
tevnejši v zgodovini naše sa-
mostojne države, tudi zato je 
pomembno, da se z njimi spo-
padajo ljudje, ki so strokovnja-
ki na tem področju. Res je, da 
je vlada tista, ki predlaga rešit-
ve in ukrepe, ki jih v DZ potrdi-
mo, dopolnimo ali zavrnemo, 
je pa precej učinkoviteje, če 
pri njih sodelujemo in se sez-
nanjamo z vsebino še preden 
dobimo zakonodajne predloge 
na poslanske klopi. Vloga par-
lamenta je bila v zadnjih dveh 

letih v marsičem zapostavlje-
na in zmanjšana do skrajnosti. 
Ne zavedamo se, kako nevarni 
so poskusi rušenja ravnovesja 
med vejami oblasti. Vse rešit-
ve vlade v zvezi z vprašanji, ki 
ste jih nanizali, so že v parla-
mentarnem postopku oziroma 
so že sprejeti skozi parlamen-
tarni – med drugim zakonski 
predlogi za pomoč socialno 
najbolj ranljivim, pomoč go-
spodarstvu, subvencije kme-
tom, nižji DDV za energen-
te … – brez dvoma bodo sledili 
novi, ki bodo rezultat sodelo-
vanja na vseh ravneh. Posebej 
pomembno pa se mi zdi pou-
dariti, da je delo vlade in par-
lamenta v tem mandatu zelo 
učinkovito, kar kažejo tudi 
konkretni rezultati.

Tomaž Lisec: Koalicija v DZ 
bo verjetno čakala predloge 
lastne Vlade, ki pa razen enega 
zakona (DDV) v DZ še ni vlo-
žila nič konkretnega. Ukrepa-
ti je treba na področju davkov. 
A tu gre sedanja vlada ravno v 
nasprotno smer kot večina EU 
držav. Pri nas so želje po viša-
nju davčne obremenitve ljudi. 
Še posebej srednjega in višje-
ga sloja, ki se sedaj namesto z 
ustvarjanjem ukvarja z razmi-
šljanjem, kako »optimizirati« 
svoje delo, plačilo in zaslužek 
– na žalost tudi z odhodom fi-
zičnih in pravnih oseb v tuji-
no. Namesto resnega reševa-
nja slovenskega kmetijstva s 
spremembami zakonodaje se 
je sedanji vladi zgodil fiasko z 
odkupom pšenice. V SDS smo 
pripravili nujno sejo in pre-
dlagali takojšne spremembe 
zakonodaje – interventni za-
kon, kot smo ga predlagali in 
sprejeli že v prejšnjem manda-
tu, in še vsaj pet nujnih ukre-
pov. Sam menim, da z nizkimi 
davčnimi obremenitvami tako 
pravne kot predvsem fizič-
ne osebe stimuliramo za delo 
in ustvarjanje. Na področju 
energetike ima Vlada ogrom-
no mehanizmov – naj samo 
podaljša ukrepe prejšnje vla-
de glede zmanjšanja oziroma 
zamrznitve marž, omrežnin 

in trošarin. Oni pa iščejo izva-
jalca, da bo ljudem pokazal, v 
kateri trgovini koliko stane 15 
dobrin.  

Državni svet je pred krat-
kim v zakonodajni postopek 
vložil nov predlog razdelit-
ve Slovenije na 15 pokrajin, 
med katerimi je tudi samo-
stojna Posavska pokrajina. 
Kakšno je vaše stališče do 
tega predloga kot celote in 
statusa Posavja v njem?

Mag. Nataša Avšič Bogovič: 
Osebno podpiram predlog, 
ki bi kot pokrajino vključeval 
Posavje. Posavci se že vse od 
uvedbe lokalne samouprave v 
letu 1994 zavzemamo za svo-
jo pokrajino, v tem duhu pa 
tudi živimo. Kakršna koli dru-
ga oblika umestitve posav skih 
občin ne bi bila zato smisel-
na, predvsem pa bi potepta-
la več desetletna zavzemanja 
njenih prebivalcev za Posavje. 

Za samostoj-
no pokraji-
no Posavje se 
je kot posla-
nec Državne-
ga zbora zav-
zemal že moj 
pokojni oče, 
Jože Avšič. 
Leta 2002 sta 
skupaj s pos-
lanskim kole-
gom Branetom 
Jancem vložila 
zakon o pok-
rajini Posavje. 
P o k r a j i n a 
Posavje že da-
nes na mnogih 
področjih de-
luje kot samo-
stojna pokra-

jina. Imamo regijsko splošno 
bolnišnico, Center za socialno 
delo Posavje, Regionalno ra-
zvojno agencijo Posavje, odlič-
no delujoči Svet regije Posavje, 
ne nazadnje pa tudi Klub po-
savskih poslancev. V regij-
sko razvojno mrežo Posavje 
so vključene tako nevladne 
organizacije, preko obrtne 
in gospodarske zbornice pa 
tudi predstavniki gospodar-
stva. To je seveda samo nekaj 
'posavskih' institucij, Posavje 
se povezuje tudi na podro-
čju športa. Gibanje Svoboda 
v programu vsekakor podpi-
ra koncept regionalizacije in 
zavzemanje za skladen in ena-
komeren regionalni razvoj na 
vseh področjih. 

Tamara Vonta: Osebno 
Posavje od nekdaj dojemam 
kot pokrajino, takšno je tudi 
njegovo organsko delovanje, 
deluje kot samostojna enota z 
vsemi pripadajočimi instituci-

Kakšni so vaši prvi vtisi o 
delu Državnega zbora v tem 
mandatu? Katerim vsebin-
skim področjem se boste, 
glede na članstvo v odborih 
in komisijah, najbolj posve-
tili?

Mag. Nataša Avšič Bogovič: 
V skladu s preferencami, do-
sedanjimi delovnimi izkušnja-
mi in zaznanimi potrebami v 
lokalnem okolju sem člani-
ca in tudi predsednica Odbo-
ra za infrastrukturo, okolje in 
prostor (OIOP), članica Od-
bora za pravosodje in člani-
ca Mandatno volilne komisije. 
Občasno sodelujem še v od-
boru za zdravstvo in za kme-
tijstvo. Trenutno se posvečam 
zakonu, ki bo uredil podro-
čje financiranja razgradnje 
NEK in odlaganja radioaktiv-
nih odpadkov in izrabljene-
ga goriva iz NEK. Zakon nas-
lavlja vsa vprašanja in dileme, 
ki so v letih poslovanja sklada 
vznikala na različnih ravneh. 
Pri tem je potrebno soočiti vse 
deležnike in strokovnjake, jim 
dati priložnost, da delijo svoj 
pogled na problematiko, da 
predstavijo pomisleke na eni 
in potencialne rešitve na dru-
gi strani. Da dobimo sodo-
ben in moderen zakon, ki bo 
ustvaril  temelje za konkreti-
zacijo obljub o tem, da bo ge-
neracija, ki uživa koristi od je-
drske energije, poskrbela tudi 
za to, da naslednjim generaci-
jam zagotovi dovolj sredstev 
za financiranje odlaganja ra-
dioaktivnih odpadkov ter izra-
bljenega goriva in razgradnje 
objektov NEK-a. V kratkem se 
bomo na OIOP ukvarjali tudi s 
sprejemanjem celostnega pro-
metnega načrtovanja, zakona 
o cestah, na odboru za pravo-
sodje pa bo na mizah tudi že 
dolgo časa pričakovani Zakon 
o varstvu osebnih podatkov. 

Tamara Vonta: Moj dru-
gi mandat v Državnem zbo-
ru (prvega sem po poldrugem 
letu zaključila kot državna 
sekretarka v KPV) je v teh-
ničnem smislu lažji zaradi 
dejstva, da ustroj in delo v par-
lamentu poznam, da imam iz-
kušnje. Dejstvo pa je, da bo ta 
mandat zaradi zunanjih oko-
liščin, na katere nimamo veli-
kega vpliva, in zaradi domačih 
političnih trenj, ko se nekate-
rim  pojmovanje politike zoži 
na ozek hodnik lastnih intere-
sov, moči in prestiža, zelo te-
žak in zahteven. In dinami-
čen. Morda je bolj smiselno, 
da pojasnim, kaj je tisto, kar je 
zame vsem mandatom skup-
no – iskati in potrjevati rešit-
ve, ki so najboljše za večino 
ljudi v naši državi, za državo 
kot tako. Tako dojemam politi-
ko in tako delujem. Predsedu-
jem parlamentarnemu odbo-
ru za kulturo, kar je od nekdaj  
moje močno vsebinsko podro-

Posavski poslanci po prvih treh mesecih mandata

Vsi podpirajo pokrajino, JEK2 in HE Mokrice
LJUBLJANA, POSAVJE – Sredi avgusta so minili trije meseci od ustanovne seje novega sklica Državnega zbora, v katerem imamo Posavci (po odhodu radeškega 
poslanca Matjaža Hana na ministrsko funkcijo) tri zastopnike: poslanki Gibanja Svoboda, Čatežanko mag. Natašo Avšič Bogovič in Krčanko Tamaro Vonta, ter pos-
lanca SDS, Sevničana Tomaža Lisca. Po uvodnih mesecih mandata smo z njimi opravili krajše (dopisne) pogovore o prvih vtisih o delu Državnega zbora ter o nji-
hovih stališčih glede nekaj aktualnih vprašanj, tako v državnem kot še zlasti v posavskem merilu.

Mag. Nataša Avšič Bogovič Tamara Vonta Tomaž Lisec

Poslanki od septembra s 
pisarnama, Lisec tako kot doslej
BREŽICE, KRŠKO – Poslanki Nataša Avšič Bogovič in Tamara 
Vonta, obe izvoljeni z liste Gibanja Svoboda, sta sporočili, da 
bosta septembra tudi uradno začeli delovati poslanski pisarni 
v Brežicah in v Krškem, kjer bosta na voljo občankam in obča-
nom oziroma Posavkam in Posavcem. 

Brežiška poslanska pisarna je na Černelčevi cesti 2, kjer se bos-
te lahko s poslanko Natašo Avšič Bogovič srečali vsak ponede-
ljek med 10. in 13. uro ter po dogovoru. Kontaktirate jo lahko 
tudi na elektronskem naslovu natasa.avsic-bogovic@dz-rs.si 
ter na mobilni telefonski številki 041 375 294. 

Tamara Vonta ima poslansko pisarno na Dalmatinovi ulici 8 
v Krškem, kjer bo vsak ponedeljek med 10. in 13. uro oziro-
ma po dogovoru. Dosegljiva je tudi na elektronskem naslo-
vu tamara.vonta@dz-rs.si ter na mobilni telefonski številki 
070 488 130. »Prepričani sva, da je neposreden stik z ljudmi 
najboljša pot za uspešno skupno delovanje na lokalni in na dr-
žavni ravni, zato se veseliva vašega obiska,« sporočata poslan-
ki Tamara Vonta in Nataša Avšič Bogovič.

Poslanec Tomaž Lisec bo imel poslansko pisarno tako kot do 
sedaj odprto vsak prvi ponedeljek v mesecu med 15. in 17. uro 
ter vsak tretji ponedeljek v mesecu med 10. in 12. uro v pro-
storih OO SDS Sevnica, Trg svobode 11, Sevnica.
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jami in politikami.  Zagotovo 
bom tudi kot poslanka vedno 
zagovarjala Posavje kot sa-
mostojno pokrajino, o tem ni 
nobenega dvoma. Ne nazad-
nje tudi naše Gibanje Svobo-
da zagovarja enakomeren re-
gionalni razvoj. Dejstvo pa je, 
da se o pokrajinah v Sloveni-
ji pogovarjamo že od takrat, 
ko sem bila še študentka, kar 
pomeni vrsto, vrsto let. Tudi 
to je eno od področij, kjer se 
zdi, da se težko zedinimo in 
kjer kar mrgoli različnih par-
cialnih interesov. Ti zagotovo 
niso usmerjeni v skupno dob-
ro. Razprave o tem vpraša-
nju se pogosto pojavljajo kot 
znak nekakšnega političnega 
prestiža in izkazovanja moči 
posameznih političnih igral-
cev, kar je eden od razlogov, 
da pokrajine še nimamo.

Tomaž Lisec: Sam že od 2006 
spremljam sprejemanje po-
krajinske zakonodaje. Še se-
daj mi je žal, da leta 2008 ni 
uspel referendum o paketu 
pokrajinske zakonodaje. Če 
bi bil tedaj ta paket sprejet, bi 
bilo Posavje že 10 let ne samo 
samostojna pokrajina, ampak 
predvsem vsebinsko močna 
pokrajina. Sploh glede na zelo 
dobro sodelovanje županov, 
poslancev, direktorjev različ-
nih institucij … Zato absolutna 
podpora predlogu pokrajinske 
zakonodaje, kjer je Posavje sa-
mostojna pokrajina. Morda je 
moj pomislek le glede števi-
la pokrajinskih svetov. Mis-
lim, da je v predlogu zakona 
preveliko število teh svetni-
kov bolj birokratska cokla kot 
razvoj. Pokrajinsko »uradni-
štvo« mora nastati iz seda-
njih upravnih enot ter ostalih 
regijsko razdeljenih državnih 
služb. A glede na mnenje te 
Vlade je pokrajinska zakono-
daja pod to vlado »zaključena 
zgodba«.

Posavje je v državnem me-
rilu znano in pomembno 
predvsem kot energetska 
regija. Kakšno je vaše stali-
šče do dveh trenutno najbolj 
izpostavljenih energetskih 
projektov v regiji – načr-
tovane gradnje JEK 2 in HE 
Mokrice?

Mag. Nataša Avšič Bogo-
vič: Podpiram izgradnjo še 
zadnje v verigi HE na spo-
dnji Savi – HE Mokrice, o če-
mer sem že govorila z minis-
trom za okolje in ga seznanila 
s pomembnostjo dokončanja 
tega projekta tako z vidika 
protipoplavne zaščite za kra-
je od reki Savi kot tudi z vidi-
ka same proizvodnje elektri-
ke iz tega vira. Jasno je, da bo 
samo zaključena veriga vseh 
HE dala optimalni in načrtova-
ni izkoristek proizvodnje elek-
trične energije. Ob dvigu cen 
električne energije na svetov-
nih trgih je njena lastna proi-
zvodnja za čim boljšo energet-
sko samooskrbo brez emisij 
toplogrednih plinov še toliko 
bolj pomembna. Investitor že 
vse od izgradnje prve HE skrbi 
za ohranitev biotopa od reki. 
Tisti, ki ne verjame, se lahko o 
tem prepriča ob že izgrajenih 
HE. Prej so bile ob reki zaraš-
čene površine, danes je to ure-
jeno okolje, ki nudi površine 

za rekreacijo in druženje pre-
bivalcem, hkrati pa zagotavlja 
živim bitjem primerne pogo-
je za rast in razvoj. Prav tako 
podpiram izgradnjo JEK 2. Se-
veda bo potrebno prisluhni-
ti tudi odločitvi ljudi na refe-
rendumu. Po mojem mnenju 
gre za vir električne energi-
je brez neposrednih izpustov 
toplogrednih plinov. V Posavju 
imamo za izgradnjo takšnega 
projekta skoncentrirano zna-
nje, energetske potrebe Slove-
nije pa so jasne.

Tamara Vonta: Seveda podpi-
ram gradnjo JEK 2, a ne brez-
pogojno in avtomatizirano. 
Kaj želim povedati? Energet-
ske potrebe po njej brez dvo-
ma so in bodo še večje, a gre 
za največji projekt v zgodo-
vini naše države, z nekim po-
dobnim na drugem koncu Slo-
venije, imamo slabe izkušnje. 
Zato pričakujem poglobljen 
strokovni strateški in okoljski 
razmislek, financiranje, ki ne 
bo omogočalo zlorab davko-
plačevalskega denarja, upora-
bo najvarnejših tehnologij ter 
nujno dosežen minimalni kon-
senz na referendumu. Naša ve-
lika prednost nedvomno je, da 
imamo največ znanja s tega 
področja in – ne nazadnje – 
izjemno dobre izkušnje z var-
nim delovanjem in uspešnim 
vključevanjem takega objekta 
v lokalni prostor. Kar pa se tiče 
HE Mokrice: samo zaključena 
veriga HE na spodnji Savi, kar 
je bilo načrtovano že pred za-
četkom gradnje prve HE, pred-
stavlja optimalni izkoristek 
potenciala reke in, ne nazad-
nje, poplavno zaščito krajem 
ob njej. Ob tem je treba spo-
štovati in poskrbeti tudi za ži-
vljenjski prostor vseh dru-
gih živih bitij in vsega živega 
v prostoru, ki si ga prisvojimo 
in spremenimo.

Tomaž Lisec: Moje mnenje 
je, da je sramota, da veriga 
HE na spodnji Savi že ni kon-
čana. Da se neko »okoljsko« 
društvo iz Ljubljane s par čla-
ni tako grdo igra s poplavno 
varnostjo Posavja, predvsem 
pa z energetsko usodo Slove-
nije. Proti razvoju obnovljivih 
virov energije so društva, ki se 
v besedah borijo za zeleni pre-
boj, z dejanji pa delajo škodo. 
Sprejet je bil v našem manda-
tu zakon o prevladi javnega 
interesa, a je sodna veja ob-
lasti odločila, da zakoni ne ve-
ljajo. Nerazumljivo. Z žalostjo 
spremljam tudi upočasnjeva-
nje izgradnje odlagališča niz-
ko in srednje radioaktivnih 
odpadkov, ko se vladajoča po-
litika in del uradnikov bolj 
igra kadrovske igrice kot vse-
binsko ukvarja s tem projek-
tom. Kar ima za posledico tudi 
zavlačevanje z dokončno odlo-
čitvijo glede izgradnje JEK 2. 
Kjer se dela večstomilijonska 
škoda na letni ravni – če pog-
ledamo energetske in finanč-
ne vidike novih virov/moči 
energije npr. za zadnje leto in 
za naslednja leta. Kar pomeni, 
da je škoda, da se vlada LDS 
leta 2003 ni odločila za JEK2 
namesto za TEŠ6. Zato upam, 
da se bomo v politiki čim prej 
vsi strinjali, da je JEK2 potre-
ben. Čim prej.
 Peter Pavlovič

Janez Kerin, zaposlen kot viš-
ji kriminalistični inšpektor na 
Nacionalnem preiskovalnem 
uradu kriminalistične policije 
vse od njegove ustanovitve v 
letu 2010, se je za kandidatu-
ro odločil iz želje, da bi z vode-

njem Mestne občine Krško pri-
speval k novi dodani vrednosti 
kakovosti bivanja občanov 
vseh generacij. Kot je povedal 
na predstavitvi za medije, se 
je kot predsednik Nadzornega 
odbora Mestne občine Krško 
v zadnjem štiriletnem obdob-
ju podrobneje seznanil z de-
lovanjem občine kot instituci-
je ter njenih organov in služb, 
kar ga je dodatno prepričalo, 
da so spremembe pri vodenju 
Mestne občine nujne in da je 
mogoče z bolj sodobno zastav-
ljenim občinskim proračunom, 
smotrnejšo rabo sredstev ter 

V boj za župana tudi Janez Kerin
LESKOVEC PRI KRŠKEM – 25. avgusta je kandidaturo za župana Mestne občine Krško najavil Janez Kerin iz 
Leskovca pri Krškem. 55-letni magister prava in managamenta nepremičnin bo kandidiral kot neodvisni 
kandidat, zato mora v podporo svoji kandidaturi zbrati zadostno število podpisov volivk in volivcev.

pridobivanjem teh tudi na raz-
pisih narediti kot dober gospo-
dar več. 

Kot je za primer navedel za 
Posavski obzornik, bi bilo med 
drugim treba postavke v pro-
računu, denimo na področju 
športa in kulture, ločiti iz sku-
pne malhe in določiti namen-
ska sredstva, ki se bodo vlagala 
v izgradnjo ali obnovo infra-
strukture na teh področjih in 
po drugi strani na sredstva, ki 
bodo izključno namenjena iz-
vedbi športnih panog in kul-
turnih dejavnosti. Sredstva bi 
bilo treba v večji meri name-
niti tudi v podporo srednje ve-
likim in malim gospodarskim 
subjektom z vidika ohranitve 
dejavnosti in delovnih mest, saj 
večjemu številu teh zaradi dra-
ginje grozi zlom. »Izboljšati je 
treba tudi stanovanjsko politi-
ko mladih, s ciljem ustvarjanja 
njihovega domicila v naši obči-
ni,« je povedal, saj naj bi obsto-
ječa stanovanjska politika, zas-
tavljena do leta 2025, temeljila 
pretežno na posnetku obstoje-
čih kapacitet bivanjskih enot 
in ostalih statističnih podat-
kih, medtem ko konkretnih re-
šitev ne nudi. »Prepričan sem, 
da je mogoče pridobiti posoji-
la za subvencioniranje mladih 
pri reševanju njihovega stano-
vanjskega problema, denimo, 

da Mestna občina postane so-
lastnica njihovih stanovanj, s 
čimer bi bilo mogoče prepreči-
ti nadaljnjo preprodajo stano-
vanj, mladim ljudem pa bi na ta 
način omogočili, da pridobijo 
stanovanja po ugodni ceni do 
določenega leta otrokove sta-
rosti,« je povedal v zvezi s tem.

Mnenja je, da je treba nadalje-
vati gradnjo in obnovo komu-
nalne in cestne infrastrukture 
ter pospešiti kmetijstvo, tudi 
skozi nadaljnjo izgradnjo na-
makalne infrastrukture, da bo 
to v večji meri samooskrbno, 
intenzivno in tržno. Izpostavil 
je še nekaj področjih, kot de-
nimo reševanje romske pro-
blematike, ki bi jo bilo mogoče 
učinkoviteje doseči z razselitvi-
jo Romov in ne širjenjem njiho-
vih skupnosti; osebno podpira 
izgradnjo drugega bloka NEK, 
pri čemer izhaja iz prepričanja, 
da jo narekuje sodoben način 
življenja in posledično vse več-
ja poraba in odvisnost od elek-
trične energije. Vendar pa, kot 
dodaja, potencialna izgradnja 
drugega bloka narekuje tudi 
izgradnjo novih stanovanjskih 
enot, vzgojno-izobraževalnih 
ustanov, športnih objektov idr., 
saj bi v tem primeru prišlo do 
velikega porasta števila prebi-
valcev v mestni občini. Navezal 
se je še na Krkin obrat Sinte-

za 2, katerega javna predsta-
vitev je bila šele po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja, na na-
črtovano gradnjo novega ba-
zena Krško, ki je po njegovem 
mnenju poddimenzioniran gle-
de na že obstoječe, kaj šele po-
večano število prebivalstva, na 
neznanke okoli poslovanja Vi-
papa ter dejanskega stanja in 
lastništva zemljišča okoli nje-
ga idr.  Sicer v projekte, ki so 
že v izvedbi, načrtovani ali že 
umeščeni v obstoječi Načrt ra-
zvojnih programov ne namera-
va posegati, saj nima želje, kot 
je poudaril, spreminjati nekaj, 
kar je že v teku ali kar je dob-
rega: »V Mestni občini Krško je 
veliko dobrega, so pa tudi slabe 
stvari, ki jih je treba popraviti. 
Moj cilj tudi je, da bi Mestna ob-
čina Krško po višini povpreč-
nega neto dohodka na prebi-
valca bila članica 'kluba' prvih 
deset občin v Sloveniji.«

Njegovi pogledi na razvoj ob-
čine se v pretežnem delu skla-
dajo s stališči Društva za parti-
cipacijo občanov Modra smer, 
katerega predsednik Mitja Va-
lentinc ter vidnejši člani Uroš 
Brezovšek, Luka Šebek, Pe-
ter Žigante in drugi so že iz-
kazali podporo njegovi kandi-
daturi.

 Bojana Mavsar

Janez Kerin

SPODNJI STARI GRAD – Sinoči, 31. avgusta, je v tamkajšnjem več-
namenskem domu potekal zbor krajanov, ki ga je sklicalo vodstvo 
KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna. Osrednja točka dnevnega 
reda je bil požar na bližnjem Kostakovem centru za ravnanje z 
odpadki, do katerega je prišlo 4. avgusta. Kot so zapisali v vabilu, 
je bil namen zbora »neposredna pridobitev informacij od oseb, ki 
so za požar na odlagališču odpadkov v Spodnjem Starem Gradu 
odgovorne in bi nam realno stanje morale sporočiti med in tudi 
takoj po samem dogodku«. Nanj so poleg krajanov KS povabili 
predstavnike MO Krško, Kostaka, NEK, Medobčinskega inšpek-
torata, PGE Krško, GZ Krško in PGD Dolenja vas. O poteku zbora 
bomo poročali v naslednji številki časopisa. 
 P. P.

KRŠKO – Neodvisni kandidat za župana Mestne občine Kr-
ško Dušan Šiško je na javnost naslovil svoja stališča v zvezi 
z energetiko, še posebej z nadaljnjim obratovanjem NEK in 
načrtovanjem JEK2.

V luči vse večjih težav z energetsko oskrbo se je Dušan Šiško 
zavzel za nadaljnji razvoj TE Brestanica z gradnjo blokov TEB 
8 in 9, postavljanje sončnih elektrarn povsod tam, kjer je to 
okoljsko sprejemljivo in ekonomsko upravičeno, ter racional-
no rabo električne in druge energije v javnih prostorih in na jav-
nih objektih. Podpira tudi nadaljnje obratovanje NE Krško, ven-
dar bo, če bo izvoljen za župana, zahteval od države in pristojnih 
organov ter tudi od odgovornih v energetskih družbah razreši-
tev nekaterih odprtih vprašanj v zvezi z obstoječo jedrsko elek-
trarno: od trajnega odlagališča NSRAO, realizacije preostalih 
protokolov med Vlado RS in občino Krško iz leta 2008, dejanske 
selitve sedeža ARAO in njenih zaposlenih v Krško, imenovanja 
nove Komisije za spremljanje gradnje odlagališča NSRAO v Vrbi-
ni, ohranitve sedeža Sklada NEK v Krškem itd. 

»Na vsak način pa si bom kot župan Mestne občine Krško in naj-
močnejše posavske občine prizadeval, da se ponovno preveri 
možnost uvedbe daljinskega ogrevanja naselij iz NE Krško, saj 
se po meni dostopnih podatkih le ena tretjina v NEK ustvarjene 
toplote izkoristi za proizvodnjo elektrike, z ostankom pa 'ogre-
va' reko Savo,« je zapisal Šiško. Meni tudi, da je treba pri načr-
tovanju novega bloka zagotoviti izkoristek toplotne energije za 
razvoj krškega in posavskega kmetijstva, še posebno v pridelavi 
zelenjave, pred dokončnim soglasjem za JEK2 je treba bolj real-
no kot doslej oceniti po eni strani potrebe in po drugi možnosti, 
predvsem pa dejanske učinke te velikanske investicije na lokal-
no gospodarstvo in kvaliteto življenja občanov, pri pripravi pro-
storskih dokumentov občine Krško za potrebe te investicije pa 
dajati prednost javnemu interesu prebivalcev občine Krško in 
Posavja pred interesi posameznikov in določenih lobijev. »Tudi 
zaradi vseh naštetih razlogov bom takoj po prevzemu funkcije 
v Mestni občini Krško predlagal občinskemu svetu ustanovitev 
Komisije za spremljanje priprav na gradnjo JEK2,« je še sporo-
čil kandidat za župana, ki se je za reševanje večine zgoraj naš-
tetih vprašanj odločno zavzemal že kot poslanec v Državnem 
zboru RS v mandatu 2018–2022. Celotna izjava je objavljena 
na www.PosavskiObzornik.si.
 Ur.

Šiško za ogrevanje iz NEK

Zbor krajanov zaradi požara

LJUBLJANA, POSAVJE – Vlada RS se je 18. avgusta seznanila 
s predlogi treh zakonov glede ustanovitve pokrajin, ki jih je 
v začetku julija v zakonodajni postopek vložil Državni svet, 
in sklenila, da predlogov zakonov ne podpira.

Spomnimo: v skladu s predlogom Državnega sveta bi Sloveni-
jo razdelili na 15 pokrajin, med njimi bi bila tudi samostojna 
Posav ska pokrajina, v katero bi bile vključene občine Krško, Bre-
žice, Sevnica, Radeče in Kostanjevica na Krki, ne pa tudi obči-
na Bistrica ob Sotli, ki se je na podlagi referendumske odločitve 
občank in občanov odločila za vstop v Savinjsko pokrajino s se-
dežem v Celju. Kot so zapisali v vladnem sporočilu za javnost, 
si Vlada prizadeva za pospešen razvoj vseh regij, vendar pa oce-
njuje, »da bo regionalizacija ob vseh izzivih, s katerimi se Slo-
venija sooča (svetovna varnost, energetska in podnebna kriza 
ter soočanje z epidemiološkimi razmerami zaradi civid-19 ...) 
ta težko med prioritetami prihodnjega leta. Predlogi t. i. pokra-
jinske zakonodaje namreč spreminjajo in rušijo celoten sistem 
državne uprave, kot jo poznamo v tem trenutku. Vlada ocenju-
je, da je trenutno nujna krepitev institucij regionalnega razvo-
ja, ki jih imamo že danes, regionalnih razvojnih svetov in regio-
nalnih razvojnih agencij, ki bi lahko opravljale razvojno funkcijo 
regij in pokrajin.« Po vladnem mnenju v dosedanjih poskusih 
tudi ni bilo doseženo politično soglasje o tem, kakšne naloge 
naj bi opravljale pokrajine, predvsem pa, koliko naj bi jih bilo. 
 P. P./vir: UKOM

Vladni ne predlogu 15 pokrajin
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SMRT TRAKTORISTKE – 18. 8. zjutraj se je na območju Lon-
čarjevega Dola v občini Sevnica pripetila tragična nesreča, v 
kateri je izgubila življenje 63-letna voznica traktorja. Po ugo-
tovitvah policistov s kraja nesreče naj bi traktoristka med vož-
njo po lokalni cesti izgubila oblast nad traktorjem in zapeljala 
s ceste. Ob padcu s traktorja se je tako hudo poškodovala, da 
je umrla na kraju nesreče. 

TATVINE IN GOLJUFIJA – Krški policisti preiskujejo tatvino 
artiklov iz trgovine v Kostanjevici na Krki, v kateri so pri pre-
gledu posnetkov videonadzornega sistema ugotovili, da si je 
skupina oseb, ki je v prodajalno prišla v poznih popoldanskih 
urah 27. 8., prisvojila za več kot 200 € suhomesnatih izdelkov 
in kozmetike. Pri odhodu iz trgovine so zamotili trgovko v to-
likšni meri, da jim je uspelo trgovino zapustiti brez plačila. Pri-
javo o tatvini, ki je bila izvedena med 27. in 28. 8., so policisti 
prejeli tudi s Senovega, kjer je neznani storilec (ali več njih) iz 
odprtega skladišča podjetja odnesel 280 lesenih evropalet v 
vrednosti skoraj 3.000 €. 

Policisti vodijo tudi preiskavo o kaznivih dejanjih goljufije 
30-letnega moškega z območja Ormoža, ki je samo v mesecu 
juliju v višini več tisoč evrov ogoljufal ljudi na območju več re-
gij, med drugim mu je nasedel tudi občan z območja sevniške 
občine. Slednjemu je Ormožan za 800 € prodal električno za-
piralko za vino. Ker se je izkazalo, da črpalka ni delujoča, mu 
je moški obljubil, da mu jo popravljeno prinese nazaj, kar pa 
se seveda ni zgodilo. Ker policisti sumijo, da je utegnil moški, 
ki je bil v zadnjih letih obravnavan že za 21 goljufij, tatvin, za-
tajitev in ponarejanje denarja, ogoljufati na našem območju še 
več oseb, potencialne oškodovance pozivajo, da podajo prijave.
 
OBRAČUNAVANJA S PESTMI – Brežiški policisti so 19. 8. inter-
venirali na Ponikvah, kjer sta zaradi dolžniških razmerij najprej 
verbalno, zatem pa še fizično obračunala 22 in 23 let stara mo-
ška, k pregretemu ozračju pa je botroval tudi alkohol. Pri spo-
ru je mlajši moški najprej z dražilnim razpršilom onesposobil 
leto starejšega moškega, nato pa mu z udarci s pestmi povzro-
čil lažje poškodbe. Policisti so 29. 8. posredovali tudi pri dru-
žinskem sporu na Mrtvicah, kjer sta si s pretepom povzročila 
vidne poškodbe 67- in 43-letni moški. Zaradi razgrajanja so ju 
kaznovali s plačilnima nalogoma.  Zbrala: B. M.

Nadja Kodrič, Cerina: Vsekakor se zavedam 
pomena zadostnega pitja količin čiste vode, zato 
vodo pijem iz vodovodnega omrežja. Iz okolje-
varstvenih razlogov ne podpiram uporabe plas-
tenk, moti pa me tudi, da ljudje ne skrbijo dovolj 
za naravo – to bi bilo treba ostreje sankcionira-
ti in povišati kazni. Želim si, da bi imeli v Breži-

cah več pitnikov na javnih površinah.

Nives Dobovšek, Razbor pod Lisco: Posku-
šam biti odgovorna do okolja in tudi do narav-
ne vode, ki je v našem okolju še čista. Običajno 
pijem vodo, ki si jo natočim v steklenico iz stek-
la. Vanjo potem dotakam svežo vodo, kjer koli je 
to mogoče. S tem se izogibam nakupovanju plas-
tenk in tudi ostalih izdelkov v plastični embala-

ži, saj vem, da je plastika težko razgradljiv material.

Ajda Podlesnik, Svibno: Vedno pijem vodo, ki 
priteče iz pipe, ker je v našem okolju še vedno 
čista in pitna. Po vodi iz plastenke posežem na 
kateri izmed prireditev, ker ni druge možnos-
ti. Problema glede odpadne plastične embalaže 
oz. nerazgradljivih materialov se zavedam, zato 
menim, da bi lahko namesto plastike uporablja-

li steklenice, ki so iz stekla, ker je ta material lažje razgradljiv.

Aleš Glas, Sremič: Običajno pijem vodo iz pipe, 
ki jo hranim v bidonu oz. v steklenici za večkrat-
no uporabo, ker se zavedam, da s tem prispe-
vam k manjši stopnji onesnaževanja okolja. Me-
nim, da je voda v Krškem sicer dovolj kvalitetna, 
podpiram pa tudi to, da se na javnih površinah 
postavi čim več pitnikov, čeprav bi se morali 

ljudje po mojem mnenju nanje šele postopno navaditi. 

Voda iz pipe ali iz plastenke?
Voda je v vročih poletnih dneh najboljša in tudi najcenejša 
osvežitev, zato nas je tokrat zanimalo, ali naši anketiran-
ci pijejo vodo iz vodovodnega omrežja ali iz plastenke, se 
zavedajo pomena odvrženih praznih plastenk po uporabi 
ter ali podpirajo postavljanje javnih pitnikov.

anketa

Kdaj ste se začeli posvečati 
gledališki dejavnosti, se spo-
minjate svojega prvega odr-
skega nastopa?
Moj najzgodnejši spomin je po-
vezan s podstrešjem domače 
hiše, kjer je stala velika lesena 
skrinja. V njej so bile shranjene 
knjige, ki sem jih kot otrok zelo 
rad listal in v njih gledal pred-
vsem slike. Vstop v osnovno 
šolo mi je omogočil poleg pri-
dobivanja znanja tudi sodelo-
vanje na šolskih proslavah in 
v predstavah, saj sem zelo rad 
obiskoval dramski krožek, ki ga 
je vodil slavist in režiser v Gle-
dališkem društvu Radeče Ja-
nez Pešec. Spominjam se prve 
igre Bedak Pavle, v njej sem za-
igral skupaj z danes uveljavlje-
nim gledališkim igralcem Jane-
zom Starino, s katerim sva bila 
sošolca. Po zaključenem služe-
nju vojaškega roka, to je bilo 
leta 1970, sem v domačem kra-
ju pričel z režiranjem in igra-
njem ter spodbudil k sodelova-
nju mlajše in starejše krajanke 
in krajane. Prva predstava, ki 
smo jo odigrali na Jagnjenici 
pred domačo publiko, kasne-
je pa smo z njo nastopili tudi v 
drugih krajih, je bila komedija 
ljubezenskih spletk z naslovom 
Klopčič. Leto dni zatem sem re-
žiral in odigral glavno vlogo v 
komediji Poslednji mož. Po 
letu 1980 mi je pomagala pri 
gledaliških predstavah in pri 
pripravi kulturnih programov 
za različne priložnosti žena Jo-
žica in takrat je z delovanjem 
začel tudi otroški pevski zbor-
ček, ki je prav tako postal del 
predstav. Za slavnostno prire-
ditev ob predaji namenu nove-
ga papirnega stroja v radeški 
papirnici, v kateri sem bil za-
poslen vseh 40 let, sem napi-
sal in s soigralci uprizoril skeč 
Slavnostna večerja z viceguver-
nerjem. Osnova skeča so bili re-
snični dogodki iz preteklosti. 
Sodeloval sem tudi pri prvem 
radeškem filmu Prvi spomin. 
Naj še povem, da imam zelo rad 
recitacije in na pamet še ved-
no znam skoraj vse Prešernove 
pesmi, rad odrecitiram Ašker-
ca, Kettejevega Pijanca in tako 
naprej. Pesmi sem od nekdaj 
raje bral kot pa romane, ker 
pesmi v zgoščenem jeziku ve-
liko povedo.

Bogate sadove je obrodilo 
vaše sodelovanje z Gledali-
škim društvom Radeče.
Drži, to so bogata in plodna 
leta. Sodelovanje se je priče-
lo s povabilom na posamezne 
nastope, na katerih sem reci-
tiral ali odigral kakšen gleda-
liški lik. V lepem spominu mi 
je ostala, na primer, upodobi-
tev Primoža Trubarja na prire-
ditvi Od drevesa do knjige. Ko 
sem leta 2007 postal član ra-
deškega gledališkega društva, 

sem sodeloval v vseh gledali-
ških predstavah in v vseh teh 
letih se je nabralo kar lepo šte-
vilo predstav in različnih vlog, 
ki sem jih odigral. Zelo zanimiv 
in atraktiven je bil, na primer, 
muzikal Rocky Horror Show, 
kjer sva bila z Natalijo Novak 
v vlogi pripovedovalca med 

posameznimi dejanji. Odlične 
predstave so bile Rokovnjači, 
Deseti brat, Celjski grofi, Vaja 
zbora, Gospa poslančeva, Mic-
ka se moži in še mnoge druge. 

Katera predstava je bila do 
sedaj najzahtevnejša za iz-
vedbo, zakaj? 
Če dobro premislim, je bila vsa-
ka predstava zahtevna, a mor-
da bi za najzahtevnejšo izbral 
romantično tragedijo Vilijem 
Ostrovrhar, ki je nastala v so-
delovanju s Turističnim dru-
štvom Svibno in z Zavodom 
Svibna ob 90-letnici Kultur-
nega društva Svibno. Predsta-
vo smo premierno odigrali na 
prostem pod razvalinami gra-
du v Svibnem in jo čez eno 
leto ponovili. Spominjam se, 
da je bila že sama postavitev 
odra zahtevna in nato sam na-
stop, saj je bil jezik, ki smo se 
ga morali igralci naučiti, arhai-
čen, iz obdobja grofov z Ostre-
ga vrha. Kasneje smo uprizar-
jali tudi krajše dele tragedije ob 
različnih priložnostih. Na pros-
tem smo se domačemu občin-
stvu z omenjeno predstavo 
predstavili še na Počakovem, in 
sicer na travniku v bližini Zo-
isove graščine, kjer smo upri-
zorili še dve igri – Rokovnja-
či in Micka se moži. Zahtevna 
je bila tudi upodobitev grašča-
ka Johanna Händla plemenite-
ga Rebenburga na slovesnem 
odprtju sevniškega grajskega 
parka, ker sem imel zelo malo 

časa, da sem naštudiral lik in 
se naučil tekst, v katerem je 
bil prav tako arhaičen govor, a 
kjer je volja, je tudi pot. Tekste 
se vedno skušam čim hitreje 
naučiti na pamet, da se potem 
lahko igram z glasom, z gibi in 
mimiko. Pri določenih vlogah 
je to bolj pomembno od besed. 

Obstaja morda vloga, ki si 
jo še posebej želite odigrati 
enkrat v prihodnosti?
Težko bi izpostavil samo eno 
vlogo, ker je imela vsaka svoj 
čar, posebnosti, v katere sem 
se skušal čim boljše vživeti. 
Na lanski obeležitvi 100-letni-
ce Kulturnega društva Svibno 
sem z veseljem ponovno od-
igral grofa Ureha iz tragedije 
Viljem Ostrovrhar. Tudi Primož 
Trubar bi bil še kdaj. Pravza-
prav je še kar nekaj vlog, s kate-
rimi bi se z veseljem predstavil 
občinstvu, a če še malo pomis-
lim, nikoli nisem odigral vloge 
ljubimca in sedaj je za kaj take-
ga že malo pozno (smeh). 

Kako skrbi Gledališko dru-
štvo Radeče, katerega dolgo-
letni član ste, za podmladek; 
kakšni so pogoji za delova-
nje društva? 
V društvu deluje več skupin, 
od najmlajših do najstarejših, 
a korona je v dveh letih zde-
setkala število članic in članov, 
predvsem med mlajšimi, kot 
slišim. Upam, da bodo v bo-
doče lahko ponovno poteka-
le vaje in predstave nemoteno, 
da bo lahko šel razvoj gledali-
ške dejavnosti naprej. Pogoji 
za delovanje društva so dobri, 
a izboljšave so vedno mogoče. 
Marsikje drugje imajo slabše, 
marsikje boljše pogoje. Za nas 
je pomembno, da imamo pros-
tor za vaje in gledališke uprizo-
ritve. Včasih je prihajalo do te-

žav pri časovnem usklajevanju 
skupin za vaje in tudi za nasto-
pe, ker se v Domu kulture odvi-
jajo tudi drugi dogodki, tako da 
je nastal problem zaradi zase-
denosti dvorane v določenem 
terminu. 

Pomemben del lokalne 
skupnosti je tudi Društvo in-
validov Radeče.
V našem društvu, ki je član Zve-
ze delovnih invalidov Slovenije, 
se trudimo za uveljavljanje člo-
vekovih pravic, nediskrimina-
cijo, socialno pravičnost in ena-
ke možnosti delovnih invalidov 
ter oseb s telesno okvaro. Čla-
nice in člane spodbujamo, da 
se opirajo na lastne moči ter 
se vključujejo v družbo in so-
delujejo v različnih aktivnostih. 
Radeško društvo invalidov vo-
dim že 17 let. Več kot 300 čla-
nic in članov je vključenih v 
različne sekcije. Športna sek-
cija vključuje ribiče, balinarje, 
strelce z zračno puško in igral-
ce pikada. Zelo aktivna je tudi 
delavnica ročnih del. Nekaj let 
je delovala tudi šahovska sekci-
ja. V letošnjem letu smo začeli s 
pohodi po naši okolici, ki smo 
jim dodali še predstavitev kra-
jev in določenih zanimivosti v 
njih. Odvijajo se še druge aktiv-
nosti, kot so, na primer, novo-
letna praznovanja, srečanja, iz-
leti, predavanja in drugo. Leta 
2018 sem na slovesnosti ob ob-
činskem prazniku za društvo 
prevzel zlatnik, ki ga je občin-
ski svet podelil Društvu invali-
dov Radeče, na kar smo članice 
in člani zelo ponosni. Sem tudi 
veteran PGD Jagnjenica in rad 
se spominjam dneva, ko sem 
sodeloval pri podpisu ustano-
vitve Gasilske zveze Radeče. 
Do tega je prišlo po osamosvo-
jitvi, saj smo bili pred tem del 
Gasilske zveze Laško. Štiri leta 
kasneje sem sodeloval tudi pri 
ustanovitvi poklicnega gasil-
skega jedra v GZ Radeče, kjer 
sta danes od takratnih štirih 
zaposlena le še dva gasilca – 
tudi zaradi požarne varnosti v 
papirnici. 

Če strneva misli, kaj je v živ-
ljenju najbolj pomembno, 
za kaj se je vredno truditi, si 
vzeti čas?
Če se ponovno ozrem v pretek-
lost, lahko povem kar z bese-
dami Karla Destovnika Kaju-
ha: ’Postal je tak fant, da bi 
gore premikal.’ V mojem živ-
ljenju skoraj ni bilo organiza-
cije ali društva, da bi v njem ne 
sodeloval, a sedaj, na jesen živ-
ljenja, ugotavljam, da je poleg 
prijateljev najbolj pomembna 
družina. Hvaležen sem svojim 
družinskim članom, ženi, obe-
ma hčerkama in sinu, da so mi 
ves čas stali ob strani, me pod-
pirali in razumeli. 
 Smilja Radi

Franci Gros, član GD Radeče in predsednik DI Radeče:

Franci Gros

Primož Trubar bi bil še kdaj …
JAGNJENICA – Del življenjske poti Francija Grosa, ki bo v septembru praznoval 72. rojstni dan, je povezan 
z odrskimi deskami, na katerih je upodobil nešteto likov v mnogih gledaliških predstavah. Za njegovo dol-
goletno delovanje na področju kulture se mu je lokalna skupnost leta 2012 zahvalila s priznanjem Ivana 
Pešca, dve leti pred tem mu je Gledališko društvo Radeče (GD) podelilo kipec Radeg, Javni sklad za kultur-
ne dejavnosti RS mu je leta 2015 podelil srebrno Linhartovo značko. V jeseni življenja del svoje ustvarjalne 
moči udejanja še kot predsednik Društva invalidov (DI) Radeče.
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Ker od prve pisne omembe Kostanje-
vice na Krki (kot Landstrass) letos mineva 770 let, bodo v nasled-
njih letih temu posvetili posebno pozornost oz. so praznovanje, 
kot smo že poročali, zastavili kot petletni projekt. Ena osrednjih 

točk praznovanja bo izdaja publikacije Kostanjeviško mestno 
pravo, saj je kostanjeviška listina mestnega prava najstarejša 
srednjeveška listina v tem delu države in so jo kasneje uporabi-
li kot vzorec za oblikovanje tovrstnih listin v Črnomlju, Metliki 
in Novem mestu, novomeška listina pa je služila še kot matrica 
za listino Loža. Vsa omenjena mesta so Kostanjevičani povabili 
k sodelovanju pri tem projektu in tako so pred slavnostno sejo 
predstavniki občin Kostanjevica na Krki (podžupan v funkciji 
župana Robert Zagorc), Črnomelj (zastopal jo je zgodovinar dr. 
Janez Weiss, ki kot avtor sodeluje pri projektu), Metlika (župan 
Darko Zevnik), Loška dolina (župan Janez Komidar) in Mestne 
občine Novo mesto (podžupan Boštjan Grobler) ter dr. Andrej 
Smrekar kot vodja projekta v prostorih Potokarjeve knjižni-
ce podpisali dogovor o sodelovanju pri projektu Družina mest 
kostanjeviškega prava. »Mislim, da imamo lepo priložnost, da 
ustvarimo nekaj novega, da prinesemo neko novo znanje, vede-
nje o naši skupni preteklosti izpred 700 in več let ter na ta način 
potešimo svojo radovednost,« je ob tem povedal Smrekar in po-
udaril še, da je strokovna ekipa pri projektu najboljša, kar jo je 
možno zbrati v državi. Zagorc se je sodelujočim zahvalil, da so 
se odzvali njihovemu povabilu k sodelovanju pri projektu.  P. P.

Udeležence in udeleženke slav-
nostne seje je v imenu Galerije 
Božidar Jakac pozdravil častni 
meščan in predsednik sveta za-
voda dr. Andrej Smrekar, ki je 
izpostavil praznovanje 770-le-
tnice pisne omembe mesta in 
njegove cilje, koordinatorka 
praznovanja Melita Skušek je 
prej naštetim podpisnikom do-
govora predala podpisane listi-
ne in spominsko darilo. Podžu-
pan v funkciji župana Robert 
Zagorc, ki je vodenje občine 
prevzel po junijski smrti župa-
na Ladka Petretiča, je zbrane 
najprej povabil k minuti molka 
v spomin na pokojnega župana, 
v nadaljevanju pa povzel izve-
dene projekte v občini v minu-
lem letu in jih povezal z nadalj-
njimi načrti (podrobneje o tem 
smo pisali v prejšnjem časopi-
su). »Da pa smo lahko opravi-
li vse zastavljeno delo, s kate-
rim bomo tudi nadaljevali, saj 
smo navsezadnje vsi skupaj tu-
kaj zaradi vas in za vas, je ve-
lika zasluga pokojnega župana 
Ladka Petretiča, sodelavcev v 
občinski upravi, predvsem pa 
občinskega sveta s konstruk-
tivnim, korektnim in pove-
zovalnim delovanjem. Vsem 
skupaj in vsakemu posebej 
iskrena hvala,« je dejal Zagorc 
in se zahvalil tudi kolegom žu-
panom, s katerimi sodelujejo v 
okviru posavskih ustanov.

V nadaljevanju je Zagorc po-
delil letošnja občinska prizna-
nja. Srebrno plaketo je dobil 
Odbojkarski klub Kostanje-
vica na Krki, ki od leta 2006 
deluje pod okriljem Športnega 
društva Kostanjevica na Krki, 
v njem trenira 60–75 otrok, 
njegova članska ekipa pa se je 

letos uvrstila v 1.B slovensko 
ligo. Priznanje je prevzel špor-
tni direktor kluba Nejc Toma-
zin. Kostanjeviški srebrnik je 
prejel učitelj športa na kosta-
njeviški šoli ter pobudnik tek-
movalne odbojke v kraju Ervin 
Felicijan, ki je izjemno vlogo 
odigral tudi kot strokovni so-
delavec pri načrtovanju nove-
ga Športno rekreacijskega cen-
tra z vsemi potrebnimi igrišči 
in pri ureditvi igrišč za odboj-
ko na mivki. Kostanjeviški 
zlatnik si je zaslužil dolgoletni 
član in predsednik Planinske-
ga društva Polom Kostanjevi-
ca na Krki Franc Štokar, ki je 
pomembno pripomogel, da je 
društvo v letu 2019 pridobi-
lo zavetišče na Štembuhu, ak-
tiven pa je tudi v številnih dru-
gih društvih, več mandatov je 
bil tudi občinski svetnik, tako 
v krški kot samostojni kosta-
njeviški občini. Kostanjeviški 
zlatnik je dobila tudi dolgolet-
na ravnateljica kostanjeviške 
šole Melita Skušek, ki je šolo 
vključila v številne nacionalne 

in mednarodne projekte ter si 
prizadevala za izboljšanje ma-
terialnih pogojev za izvaja-
nje programa osnovne šole in 
predšolske vzgoje, nepogrešlji-
va je njena vloga scenaristke in 
voditeljice prireditev v števil-
nih društvih, v vseh mandatih 
je bila izvoljena v kostanjeviški 
občinski svet. Na pobudo po-
sameznikov in občinskega sve-
ta ter v skladu s spremembo v 
odloku o občinskih prizna-
njih so letos prvič podelili tudi 
posthumno priznanje in za 
čast  nega meščana Kostanjevi-
ce na Krki imenovali nedavno 
preminulega župana Ladka Pe-
tretiča. Posebno oblikovano li-
stino je prevzela njegova žena 
Martina Petretič.  

Slavnostni govornik je bil mi-
nister za infrastrukturo RS 
mag. Bojan Kumer. Izposta-
vil je dva projekta s področja 
njegovega ministrstva: rekon-
strukcijo lokalne ceste Kosta-
njevica na Krki–Karlče–Pod-
bočje in gradnjo kolesarske 

povezave Krško–Kostanjevi-
ca na Krki. »Najbolj pomem-
ben projekt pa je reševanje 
poplavne ogroženosti Kosta-
njevice na Krki, ki mora urav-
notežiti dva cilja: zaščito pre-
bivalcev in stavb ter hkrati 
ohranitev značilne podobe 
Kostanjevice na Krki kot po-
membne in zaščitene kultur-
ne dediščine. Veseli me, da se 
delo pri tem razvija in zago-
tavljam vam, da bo imela vla-
da za takšne projekte vedno 
posluh,« je še poudaril.

Prireditev, ki jo je z vmesnimi 
skoki v kostanjeviško pretek-
lost vodil Jakob Gašpir, so s 
kulturnim programom polep-
šali domači pihalni orkester 
ter vrhunski umetniki – so-
pranistka Sabina Cvilak, Ja-
nez Dovč na harmoniki in Go-
ran Krmac na tubi. Sledilo je 
še druženje ob pogostitvi do-
mačih vinogradnikov in kmeč-
kih žena pod samostanskimi 
arkadami.
 Peter Pavlovič

Najvišja čast pokojnemu županu
KOSTANJEVICA NA KRKI – S podpisom dogovora o sodelovanju pri projektu Družina mest kostanjeviške-
ga prava, slavnostno sejo občinskega sveta, podelitvijo občinskih priznanj in kulturnim programom so 19. 
avgusta v Kostanjevici na Krki počastili letošnji občinski praznik, ob katerem se spominjajo prve pisne 
omembe mesta v judenburški listini 16. avgusta 1252.

Z leve: podžupan v funkciji župana Robert Zagorc, nagrajenci Nejc Tomazin (za Odbojkarski 
klub Kostanjevica na Krki), Franc Štokar, Melita Skušek in Ervin Felicijan ter minister za 
infrastrukturo mag. Bojan Kumer

Podpis dogovora o sodelovanju pri projektu Družina mest 
kostanjeviškega prava

Obudili bodo zgodovinske vezi
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JELŠE – Pri vaškem domu na Jelšah v KS Veliki Podlog so 29. av-
gusta uradno odprli obnovljen cestni odsek od konca vasi do kro-
žišča pri Velikem Podlogu. Kot je povedala predsednica sveta KS 
Veliki Podlog Karolina Cizerle, je nova pridobitev pomembna 

predvsem za krajane Jelš in Gorice, še zlasti za otroke, ki bodo 
imeli po novem pločniku bolj varno pot v podloško šolo ali na 
igrišče. Zahvalila se je županu Mestne občine Krško mag. Mira-
nu Stanku in občinskemu svetu za odobritev in izvedbo projekta. 
Župan Stanko je prav tako izpostavil pomen obnove slabih 400 m 
dolgega cestnega odseka, ki se je začela maja in za katero so na-
menili nekaj več kot 190.000 evrov, s tem pa zaključili infrastruk-
turno ureditev Gorice, Jelš in Velikega Podloga. Župan je nato sku-
paj s predstavnikom vasi Jelše v svetu KS Veliki Podlog Jernejem 
Urbančem simbolično prerezal otvoritveni trak, nato pa so se po 
obnovljeni cesti zapeljali domači otroci, ki so pod mentorstvom 
Milke Hudoklin tudi pripravili kratek kulturni program. P. P.

Pod do krožišča je varnejša

Kratek otvoritveni program na igrišču pri vaškem domu. 
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V sklopu meseca okusov Posavja 2022 od konca avgusta do za-
četka oktobra v Posavju poteka niz dogodkov, katerih del bo tudi 
podjetje Evrosad d.o.o. Krško s svojo trgovino Evrosad Tržnica. 
V ta namen bodo 13. septembra organizirali dan odprtih vrat, ki 
se bo pričel ob 10. uri. Obiskovalci si bodo lahko ogledali, kako 
poteka spravilo sadja, ter vse procese, od hlajenja, sortiranja in 
pakiranja. Na koncu sledi ogled trgovine in predstavitev lokalnih 
ponudnikov in izdelkov, nekatere izmed njih pa bodo obiskoval-
ci lahko tudi poskusili.

Evrosad Tržnica že dobri dve leti združuje ponudbo lastne pro-
izvodnje in tudi ponudbo lokalnih pridelovalcev. Le-teh je že več 
kot 30, sam nabor pa se je povzpel čez 500 artiklov najvišje ka-
kovosti. Obenem so pričeli tudi s prodajo svojih novih izdelkov 
iz Evrosadovega ekološkega sadja. Med njimi so bio jabolčni sok, 
kis, krhlji in jabolčni džem. Med novimi artikli sta še jagodna 
marmelada in suhi krhlji hruške viljamovke.
Njihovo kakovost ceni že kar nekaj posavskih gostincev, javnih 
zavodov in podjetij, s katerimi sodelujejo na različne načine. 
Dan odprtih vrat bo potekal pod sloganom SVEŽE – OKUSNO – 
LOKALNO, saj želijo širši javnosti prikazati, kako pomemben del 
Posavja so lokalni pridelki in izdelki.
Na dogodek se je treba predhodno prijaviti na elektronski naslov 
novak@evrosad.si, najkasneje do 12. septembra.
 Vir: Evrosad

Dan odprtih vrat v Evrosadu

V Kleti Krško so degustacijski 
dogodek organizirali kot prvi 
izmed prirediteljev v sklopu 
gastronomskega meseca Oku-
si Posavja. Namenjen je bil v 
prvi vrsti 'vinoljubcem', fizič-
nim in pravnim osebam, ki so 
dobili na ta način možnost, da 
na enem mestu v majhnih ko-
ličinah okusijo vina, katerih 
senzorika, sestav, zvrst, barva, 
vonj, okus idr. se je po mnenju 
ocenjevalcev »prelil« nad po-
vprečno kakovost posameznih 
sort in zvrsti in jih umestil med 
najboljša ne le v slovenskem, 
temveč tudi mednarodnem 
merilu. V zadovoljstvo Kleti 
Krško so obiskovalci s pred-
hodnimi prijavami zapolnili 
vseh razpoložljivih 200 mest 
v treh prostorih kleti, pri če-
mer je direktor kleti Jure Gru-
bar izpostavil, da je iz dogod-
ka razvidno, da je kultura pitja 
v porastu, saj so obiskovalci 
dokazovali, da cenijo kvalite-
to vin in ne kvantitete, vinarji 
pa, da znajo s svojimi izkušnja-
mi in znanjem, upoštevajoč kli-
matske spremembe, izkoristiti 
naravne danosti: »Kar se za-
tem rezultira tudi skozi stekle-

Blagovna znamka Okusi Po-
savja, ki jo je Center za podje-
tništvo in turizem (CPT) Krško 
zaščitil na pobudo gostincev in 
pridelovalcev v letu 2020, je re-
zultat desetletnega povezova-
nja gostinskih ponudnikov, 
pridelovalcev vin, lokalnih su-
rovin in drugih akterjev s pod-
ročja turizma in regionalnega 
razvoja z namenom, da Posavje 
postane prepoznavno in obi-
skano s strani domačih in tujih 
gostov, sta povedali direktori-
ca CPT Krško Kristina Ogo-
revc Račič in vodja projekta 
Ksenja Kragl v najavi enome-
sečnih prireditev. V ta namen, 
je dejala Ogorevc Račič, po-
tekajo večletna prizadevanja 
in razvoj v več smereh: »Med 
drugim smo že leta 2012 izda-
li prvo brošuro Okusi Posav-
ja, vse obdobje prirejali ulične 
gastronomske festivale v sta-
rem mestnem jedru Krškega, 
izdali knjigo Okusite Posavje, 
lani posneli zelo lep predsta-
vitveni film, ki ponazarja našo 
regijo. V preteklem letu smo se 
tudi skupaj s ponudniki odloči-
li, da naredimo še dodaten ko-
rak naprej. Kajti, nismo želeli 
govoriti o tem, da smo odlični 
in najboljši in pri tem ne ime-
ti neodvisne ocene, zato smo 
se skupaj odločili, da izvede-
mo neodvisno ocenjevanje na-
ših ponudnikov. Tako smo k so-
delovanju povabili Šolo okusov 
Vivi (Violeta in Uroš Mencin-
ger iz Maribora, op. p.), v kateri 

Blagovna znamka, ki združuje najboljše
POSAVJE, KRŠKO – Okusi Posavja, ki vključujejo po izboru presojevalcev najboljše domače ponudnike kulinarike, vin in druge pridelovalce, bodo do konca mese-
ca razvajali brbončice obiskovalcev po različnih posavskih krajih, vsi najboljši ponudniki pa bodo že to soboto s svojo ponudbo prisotni na uličnem gastronom-
skem festivalu v starem mestnem jedru Krškega.

so cenjeni strokovnjaki in tudi 
ustvarjalec Tedna restavracij.« 

Za namen izvedbe ocenjevanja 
so najprej pripravili dvodnev-
no delavnico, ki se jo je udele-
žilo 40 ponudnikov, od tega se 
jih je 22 z območja regije takoj 
prijavilo k ocenjevanju, ki po-
teka po različnih kriterijih (do-
živetje, videz, urejenost posa-
meznega lokala, destinacija, 
kakovost gastronomske po-
nudbe). Po besedah vodje pro-
jekta Ksenje Kragl, so s tem 
določili standarde, ki jim mora 
zadostiti posamezen ponu-
dnik, in dosegli nepristranski 
izbor tistih, ki bodo blagovno 
znamko Okusi Posavja z indi-
vidualno ali skupno oblikovano 
ponudbo predstavljali tudi na 
različnih sejmih in drugih pro-
mocijskih dogodkih po Slove-
niji in tujini, obenem pa so se 
izognili tudi posameznim na-
migovanjem, ki so se pojavljala 
v javnosti, da naj bi bili določe-
ni ponudniki preferirani. Seve-
da pa tokratno presojevanje ne 
pomeni, je še dodala Kragl, da 
je izbor za uvrstitev med po-
nudnike blagovne znamke za-
ključen, saj se bodo lahko tisti, 
ki tokrat niso zadostili kriteri-
jem ocenjevanja, z dodelano 
ponudbo ponovno prijavili k 
ocenjevanju, kakor tudi novi 
ponudniki. Sodelujoči (vinarji, 
turistične kmetije, gostinci, ek-
skluzivne restavracije) si priza-
devajo, da bi bili Okusi Posavja 

sinonim odličnosti tudi za naj-
bolj petične goste in da bi se 
Posavje uveljavilo na tem po-
dročju kot butična destinaci-
ja: »Naša regija je res bogata, 
pestra s kmetijsko pridelavo 
in mi dejansko res vse surovi-
ne, ki jih imamo zatem na kro-
žniku, pridelamo,« pravi direk-
torica CPT Krško, k čemur pa 
dodaja, da si želijo pridobiti še 
investitorja, ki bi zagotovil tudi 
kakovostne nastanitve, saj so 
obstoječe kapacitete povečini 
zasedene, zaradi česar so pot-
rebne vnaprejšnje večmesečne 
rezervacije prenočišč. 

Ključnega pomena sta 
sodelovanje in povezovanje

Prekaljeni gostinec Srečko 
Kunst sodeluje v projektu že 

vse od njegovega nastanka. 
Kot je povedal, so v prizadeva-
njih CPT Krško pri povezova-
nju ponudnikov prepoznali do-
ber veter v jadrih: »Pri čemer 
so obe strani zelo zainteresi-
rane za napredek, tako na eni 
strani ponudniki, proizvajalci 
hrane, vinogradniki in gostinci 
kot na drugi strani CPT Krško. 
Ta področja, kot sem opazil v 
praksi, saj v podjetju sodeluje-
mo pri več različnih projektih 
in z različnimi akterji, se sicer 
na način, kot so se v Posavju 
skozi povezovanje celotnega 
območja, poklopijo le v malo 
primerih.« Zadovoljstvo nad 
vključitvijo v blagovno znam-
ko sta na predstavitvi izrazila 
tudi Damjan Wallner, vodja 
pred dobrim mesecem odprte 
Restavracije A3 na gradu Raj-

henburg, in Miha Ritonja s Po-
sestva Žaren iz Nemške vasi. 

Wallner je povedal, da novo 
odprta restavracija predstavlja 
nadaljevanje 30-letne tradicije 
ribogojstva Pavlič, ki sedaj de-
luje pod nazivom Akval Blan-
ca, z restavracijo pa si bodo 
ribogojski dejavnosti prizade-
vali dodati še kakovostno ku-
linarično noto: »V restavraci-
ji si bomo prizadevali povzeti 
na krožnik čim več Posavja, 
v prvi vrsti pa pri delu uživa-
ti, saj bodo na ta način lahko v 
naši ponudbi in ambientu uži-
val tudi gostje.« Miha Ritonja s 
posestva Žaren je povedal, da 
je že ob preselitvi v Posavje s 
Štajerke opazil, da na našem 
območju izrazito izstopa »želja 
po več«: »Vinarji smo bili prip-

ravljeni narediti korak naprej, 
kar nisem v tolikšni meri opa-
zil drugje, to je željo po pove-
zovanju, razvoju. Nekako v tem 
obdobju so tudi Okusi Posavja 
začeli premikati letvico kako-
vosti še višje in vedno več vi-
narjev se pridružuje projektu. 
Veseli me, da se kazalci kako-
vosti sedaj preverjajo tudi pre-
ko neodvisnega ocenjevanja, 
saj nas to dela boljše. Posavje 
je trenutno gastronomsko zelo 
razvita regija v Sloveniji oziro-
ma kar se tiče vinarstva oce-
njujem, da se na tem področju 
največ dogaja ravno v Posavju. 
In pomembno je, da medseboj-
no sodelovanje in povezovanje 
negujemo in spodbujamo. Ti 
dogodki znotraj Okusov Posav-
ja so ključni kamenček k mo-
zaiku dogodkov, ki potekajo si-
cer skozi celo leto, a ta mesec 
prireditev ponuja še več mož-
nosti, da ljudi iz drugih krajev 
in regij pripeljemo v Posavje, 
da preživijo pri nas kakšen dan 
več ali celo vikend. Kot opaža-
mo na Posestvu Žaren, na ka-
terem smo že tretjič organiza-
tor Večera penin, na katerem 
s ponudbo sodeluje še nekaj 
peničarjev iz regije, da prihaja 
zelo zanimiva publika. Namreč 
vsi, ki so se dogodka udeležili 
prvo leto, se vračajo in pripe-
ljejo poleg še nove obiskoval-
ce. Se pravi, še vedno velja pre-
govor, da dober glas seže daleč 
in da se dobro delo obrestuje.«
 Bojana Mavsar 

Dobrodelna vinska degustacija

nice. Če se želimo predstaviti 
svetu kot vinska destinacija, 
se je treba zavedati, da smo iz-
redno butični. Tu je naš čar, ko 
se lahko še bolj posvetimo na-
šim vinom, jih predstavimo na 
bolj intimen način, kar domači 
in tuji potrošniki znajo prepoz-
nati.« Deset vinarjev je v treh 
delih obiskovalcem dalo v po-
kušino skupno prek 50 vin, in 
sicer Vinska klet Frelih iz Šen-
truperta, Vina Dular iz Kostan-
jka, Vinska klet Prus iz Metlike, 
Vinska klet Colnar iz Otoč-
ca, Vina Jelenič z Jablanc, Vin-

ska klet Metlika, Klet Štember-
ger iz Šentjerneja, Vinska klet 
Zajc s Studenca, peninar Iste-
nič z Bizeljskega in Klet Krško, 
organizator pa je obiskoval-
cem nudil za mirnejše pogo-
vore tudi prostor vinsko-gas-
tronomskega centra Turn, za 
okrepčilo sta z jedmi in prig-
rizki skrbela Kunstova »odpr-
ta kuhna« in Kisli pek iz Sevni-
ce, vinske koktajle pa je mešal 
barman Goran Škarlin iz Griž. 

Gastronomski dogodek so v 
Kleti Krško izkoristili tudi za 

predajo donacije sredstev v 
višini 2.460 evrov za oboga-
titev šolskega sklada Osnovne 
šole Leskovec pri Krškem. Kot 
je povedala ob tem ravnateljica 
navedene šole Jožica Repše, 
so donacije izredno veseli: »Na 
šoli smo se odločili, da siste-
matično pristopimo k uvajan-
ju didaktičnih sprememb v 
pouku. Sredstva bomo name-
nili za ureditev senzorne poti, 
ki omogoča gibanje in učenje 
hkrati. Otroci imajo ob takih 
priložnostih učenja občutek, 
da se igrajo, hkrati pa ves čas 
ponavljajo in utrjujejo snov. 
Senzorično pot bomo najprej 
vzpostavili v prostorih šole, 
saj je šola prostorna, zračna, 
ima široke hodnike, v kasnej-
šem času pa bomo senzorno 
pot pripravili tudi na zunanjih 
površinah in jo bodo lahko ko-
ristili otroci iz celotnega kra-
ja. Nekaj sredstev pa bomo na-
menili tudi nakupu opreme, ki 
bo omogočala lažje spremljan-
je pouka, višjo koncentracijo in 
večje pomnjenje otrokom s po-
sebnimi potrebami.«

 Bojana Mavsar  

Direktor in enolog Jure Grubar ob izročitvi donacije 
ravnateljici leskovške šole Jožici Repše 

Gastronomsko prireditev Okusi Posavja so na gradu Rajhenburg podrobneje predstavili (z 
leve): Miha Ritonja, Srečko Kunst, Ksenja Kragl, Damjan Wallner in Kristina Ogorevc Račič.

KRŠKO – V Kleti Krško so 25. avgusta pod naslovom Best Wines of Posavje (Najboljša vina Posavja) pripra-
vili degustacijo v zadnjem letu nagrajenih vin vinarjev z območja Bele krajine, Dolenjske in Bizeljsko-sre-
miškega podokoliša na prestižnih domačih in mednarodnih vinskih tekmovanjih.
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Srednjeveški dan na gradu 
Rajhenburg je množicam obi-
skovalcev, med katerimi so v 
velikem številu prevladova-
le družine s predšolskimi in 
šolskimi otroki, skozi dob-
rih pet ur trajajočo prireditev 
približal način življenja graj-
ske gospode v srednjem veku 
skozi organizirane postavitve, 
predstavitve, delavnice ter 
kulturno-umetniški program. 
Tako so se že na prostoru pred 
in ob gradu zvrstile v izvedbi 
Druščine Zlate ostroge iz Lju-

bljane predstavitve življenja v 
potujočem srednjeveškem ta-
boru, prikazi prehrane v sre-
dnjem veku, ponazoritev igra-
nja tedanjih družabnih iger, 
oblačilne kulture, viteških ok-
lepov, bojne opreme in tudi nji-

Srednjeveški dan bil je živ
BRESTANICA – V Kulturnem domu Krško so bili v sodelovanju z brestaniškima turističnim in kulturnim dru-
štvom ter drugimi ponudniki programskih tematskih vsebin 20. avgusta na 60 m visokem skalnem pobočju 
nad izlivom potoka Brestanica v reko Savo organizator prireditve Srednjeveški dan na gradu Rajhenburg.

hove izdelave; Bohorska ko-
njenica je z dvema konjema 
zadovoljevala ježe željne otro-
ke, Kulturno umetniško dru-
štvo Klati vitez iz Šentruperta 
je na ogled postavilo grajsko 
tiskarno s tiskanjem vedute 
gradu Rajhenburg in orožar-
no vitezov, v Kulturnem ume-
tniškem društvu Ampus iz Tr-
žiča so obiskovalce povabili k 
metanju sekir in nožev v tarče, 
razstavili igre, igrače, srednje-
veško bojno opremo in orožje, 
Red čuvara grada Zagreba je 

zainteresirane podučil o loko-
strelstvu, v Kulturnem domu 
Krško (vodja projekta srednje-
veškega dneva Zinka Junkar, 
kustosinja pedagoginja v mu-
zejskih enotah KDK) pa so za 
najmlajše udeležence pripra-

vili iskanje skritega zaklada in 
vse zainteresirane popeljali po 
novo vzpostavljeni stalni graj-
ski razstavi Vitezi Rajhenbur-
ški, ki jo nameravajo v prihod-
njem letu še nadgraditi.

Z obiskovalci so bile zelo oble-
gane tudi delavnice, ki so se 
zvrstile v atriju, notranjih in 
kletnih prostorih gradu: cir-
kuške delavnice (v izvedbi 
Združenj Cirkokrog iz Ljublja-
ne), zračne delavnice na svili 
(Trupa Adutaiz Ljubljane), iz-
delovanje vrečke s sivko (Pri-
dne roke Rajhenburga), izde-
lava ščitov in mečev, kovanje 
rajhenburškega novca, izdela-
va modela gradu Rajhenburg 
iz kartona (Turistično društvo 
Brestanica), usnjenih zapestnic 
(Inštitut za svobodo oblačenja 
Brestanica) in kronic, kaligrafi-

je (Katarina Kotnik, Radomlje), 
pisanje z gosjimi peresi (Dru-
žinsko gledališče Kolenc, Vače), 
izdelave mazila proti komar-
jem (Šepet narave iz Brestani-
ce) in mila (Darko Kosem s.p.), 
v KD Svoboda Brestanica pa so 
ob tej priložnosti tradicional-
no izvedli delavnico srednjeve-
ških plesov. Grajska gospoda je 
za obiskovalce sicer vsako uro 
zaplesala v grajskem atriju, pa 
tudi v večernih urah, ko je ura-
dno otvorila večerni del pri-
reditve, ki je postregel z vrsto 
atraktivnih nastopov: žongli-
ranjem in ognjeno predstavo 
skupine Čupakabra iz Lesc, ak-
robatka Ronja iz Trupa Aduta 
je na zračni svili uprizorila dih 
jemajoč ples, vitezi Reda čuva-
ra grada Zagreb pa so se pome-
rili v mečevanju. 
 Bojana Mavsar 

Zelo oblegane so bile vse delavnice, dečki so se v velikem 
številu opremili s sabljami in ščiti, deklice so si glave okitile 
s kronami, roke pa z zapestnicami.

Na prostoru pred gradom se je mnogo udeležencev pomerilo 
v srednjeveških miselnih igrah.

SROMLJE – Leto je naokoli in trgatve so pred vrati. Tako smo čla-
ni Vinogradniškega društva Sromlje, kot že nekaj let pred tem, 
ponovno dvignili klopotec. S svojo prisotnostjo nas je počastil 
podžupan Občine Brežice Jure Pezdirc, ki je tudi daroval klo-
potec društvu. Pred leti smo na vhodu v Sromlje postavili sod, 
darovalec je bil Ferdo Pinterič, in vinsko prešo, ki jo je daro-
val Franc Molan, zato smo hkrati pritrdili spominske ploščice s 
posvetilom, kdo in kdaj je daroval. Predsednik VD Sromlje Franc 
Hrastovšek se je vsem darovalcem zahvalil. Z veseljem in po-
nosom je pozdravil letošnjega dobitnika županovega vina 2022 
Zvoneta Petana ter mu simbolično predal predpasnik in kozar-
ce z napisom županovo vino. Ob druženju in dobri kapljici smo 
prisluhnili melodijam sromeljskega klopotca.
  Alenka Preskar

KRŠKO – Člani Društva vi-
nogradnikov Sremič so 26. 
avgusta že desetič po vrsti 
tradicionalno postavili klo-
potec. Letos se je dobro obis-
kan dogodek s prijetnim 
druženjem ob domači glas-
bi, rujni kapljici in okusni 
hrani odvijal pri vinski kleti 
Kostanjšek na Bučerci. 

Kot je povedal predsednik 
Društva vinogradnikov Sremič 
Jože Kodela, ima postavljanje 
klopotca v prvi vrsti simboli-
čen pomen, obenem pa klopo-
tec kot tak iz vinograda učin-
kovito odganja raznorazne 
ptice, ki so željne grozdja. »K 
sreči toče v našem vinoro-
dnem okolišu ni bilo oziroma 
jo je bilo bolj 'za vzorec', pro-
blem pa predstavlja letošnja 
suša in posledice lanske poze-
be. Sicer pa ugotavljamo, da se 
je vinograd letos vendarle po-
kazal v svoji najboljši luči,« je 
razložil Kodela. Letina letos po 
količini verjetno ne bo enor-
mna, po kvaliteti pa se, tako 
Kodela, nadejajo dobre letine 
z visokimi sladkorji, zato pri-
čakujejo vina višje kakovosti. 
Kodela je še izpostavil: »Slišali 
smo tudi, da je na Primorskem 
zaradi izjemne suše pridelek 
za 50 odstotkov manjši. Kako 
bo pri nas, pa bomo še videli.« 

Na Sromljah je zapel klopotec

Postavljanje sromeljskega klopotca

Klopotec stoji tudi na Bučerci 

Čeprav so preteklo leto izvedli 
nekoliko manj delavnic zaradi 
posledic koronakrize, je letos, 
vse steklo po načrtih – obele-
žili so Praznik vina, imeli de-
lavnice in pohod, načrtujejo 
še delavnico o pridelavi letoš-
njega letnika z vinsko strokov-
njakinjo Ivanko Badovinac iz 
Novega mesta, v načrtu pa ima-
jo tudi kostanjev piknik, ki ga 
bodo dopolnili s pohodom, če 
bo vreme to dopuščalo. 

Letošnji gostitelj tradicional-
nega postavljanja klopotca je 
bil Franci Kostanjšek ml., ki 
sicer obdeluje 1120 trsov – 
tri vrste žametne črnine, laški 
rizling, rumeni muškat, char-
donnay, modro frankinjo in ru-
meni plavec. Pri vinogradni-
škem poslu, ki ga je prevzel po 

očetu Franciju st., mu zavzeto 
pomaga celotna družina.
Prisotne je v okviru dogodka 
nagovoril tudi župan Mestne 
občine Krško mag. Miran 
Stanko: »Upam, da bo letošnje 
leto dobro navkljub suši in da 
bo letina dobra. /…/ Opažam, 
da ste uspešni, dobri in da ima-
te znanje o tem, kako se kletari 
in kako se pridela kakovostno 
vino, ki nam ga ni nerodno po-
nuditi gostu oziroma ga proda-
ti, če imamo kupce. Želim vam 
uspešno trgatev in odličen iz-
delek, s katerim se boste lahko 
posladkali in pohvalili.«

Ko so močne in marljive vino-
gradniške roke v nekaj minu-
tah postavile klopotec, so bili 
obiskovalci deležni prave vino-
gradniške malice, ki so jo zalili 

s kapljico rujnega in se ob dob-
ri glasbi vinogradniških muzi-
kantov podružili še v bolj spro-
ščenem tonu, tako da je zabava 
trajala še dolgo v noč.

 Andreja Kališnik

Pridne vinogradniške roke so v hipu postavile klopotec.

MALKOVEC – Društvo vinogradnikov Malkovec je 15. avgusta 
organiziralo tradicionalen Cvičkov pohod, na katerem so pos-
tavili v vinogradih t. i. malkovškega amfiteatra tudi tri klopotce. 
Prvi klopotec je svojo pesem začel prepevati v vinogradu Uroša 
Flajsa (na fotografiji), ki je na letošnjem Tednu cvička v Novem 
mestu prejel najvišjo oceno za cviček med člani malkovškega vi-
nogradniškega društva. Pohodnice in pohodniki so naslednji klo-
potec postavili v vinogradu lanskoletnega kralja cvička Matjaža 
Goloba, tretjega v vinogradu letošnjega ambasadorja cvička Pe-
tra Camloha. Po postavitvi vsakega izmed klopotcev so dogodek 
z zapeto pesmijo popestrili pevci DV Malkovec, zbrana sredstva 
pohoda pa so namenili družini Camloh, ki je v julijskem poža-
ru ostala brez gospodarskega objekta in bivanjskih prostorov. 
 S. Radi 

Tudi na Malkovcu zapeli klopotci
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Obnova brvi čez potok Sevnična
SEVNICA – Po zaključeni prvi 
fazi projekta ureditve stru-
ge Sevnične v skupni dolži-
ni 1.238 metrov, ki je obse-
gala razširitev rečnega dna, 
poglobitev nivelete korita 
in na določenih mestih novo 
ureditev obrežnega zidu, se-
daj poteka obnova mostička 
pri nekdanjem taborniškem 
domu.

Ob ureditvenih delih struge hu-
dourniškega potoka Sevnična, 
ki ima svoj izvir pod Bohor-
jem, je bila ugotovljena potre-
ba po prenovi sprehajalne brvi 
čez potok, ki stoji v bližini sev-
niškega planinskega zavetišča 
in ribnika. Čiščenje in hidro-
izolacija pohodne površine z 
novim premazom in asfaltaci-
jo betonske površine ter ob-
nova ograje je v izvajanju, tako 
da je prehod, ki je za nekatere 
bližnjica v večstanovanjsko na-
selje na Planinski cesti, zaradi 
obnovitvenih del zaprt. Vred-
nost obnove, za katero je pred-
viden zaključek v začetku sep-
tembra, je 33.266,30 evrov z 
vključenim DDV. 

Ali bo obnovljen tudi most, ki 

vodi na Taborniško ulico in 
po katerem so v času ureditve 
struge Sevnične vozili tudi ka-
mioni z naloženim kamenjem, 
s katerim so utrjevali brežino? 
»Most, ki povezuje naselje na 
Taborniški ulici s Planinsko 
cesto je bil prav tako obrav-
navan v sklopu urejanja proti-
poplavne varnosti potoka Sev-
nična. Most bo zaradi redne 
uporabe dolgoročno potreben 
obnove, vendar njegovo obsto-
ječe stanje ne ogroža varnosti 
uporabnikov. Ugotovljeno je 
bilo, da izvajanje del, vožnja to-
vornjakov čez most, ni povzro-
čila dodatnih poškodb in da je 

most v obstoječem stanju sta-
bilen,« so pojasnili na Občini 
Sevnica ter dodali, da je v prip-
ravi projektna dokumentacija 
za drugo fazo urejanja proti-
poplavne varnosti Sevnične, v 
sklopu katere bodo obravna-
vani tudi mostovi na tem delu 
Sevnične. Od omenjene brvi, 
ki je v obnovi, sta gorvodno v 
slabšem stanju dva mostova 
(poleg mostu, ki vodi na Tabor-
niško ulico, še razmajan star le-
sen most pri nekdanjih zapor-
nicah, s katerimi je bil zajezen 
potok, in kjer je bilo v poletnih 
mesecih majhno naravno ko-
pališče).  Smilja Radi

Obnova brvi bo zaključena v septembru.

Prvi dan festivala je bil name-
njen dnevu za zdravje. Obisko-
valke in obiskovalci so se sez-
nanili s teorijo Tao joge obraza, 
nadaljevali s prakso obrazne 
joge, nato je sledila vadbe joge 
po sistemu Joga v vsakdanjem 
življenju. Dan se je zaključil s 

Festival mladih se je zaključil s Kitariado
SEVNICA – V tednu med 16. in 20. avgustom se je v prekrasnem okolju grajskega parka na sevniškem gradu po krajšem premoru odvijal razgiban in vsebinsko bo-
gat Festival mladih, ki je bil namenjen vsem generacijam in tudi družinam. Festivalsko dogajanje se je zaključilo na igrišču pri sevniškem bazenu s Kitariado.

sprostitvijo ob zvočni gong ko-
peli. »Za mano je krasen večer 
– najprej vadba joge, ki se je v 
poletnih mesecih redno udele-
žujem v grajskem parku, nato 
še zvočna kopel. Tole je bila 
sprostitev telesa in duha,« je 
povedala udeleženka, ko se je 

s podlogo za jogo zadovoljna 
vračala proti domu. Drugi dan 
festivala je bil namenjen dru-
žinam. Sodelovalo je veliko lo-
kalnih društev in organizacij, ki 
so predstavili in izvajali razne 
aktivnosti: lov na zaklad, pla-

ninsko plezanje, gozdni twis-
ter itn. Glavna atrakcija so bile 
gledališka predstava za otro-
ke, napihljiva igrala in ’Zipline’ 
– adrenalinsko spuščanje po 
jekleni vrvi med dvema točka-
ma. Tretji dan je bil dan za kon-
cert v parku. Nastopila sta Tina 
Marinšek in Daniel Vezoja z 
bendom. Oba sta dobra znanca 
slovenske glasbene scene. Tino 
poznamo kot bivšo pevko sku-
pine Tabu, Daniel je kantavtor 
in kitarist iz Brežic, ki je razpet 
med Ljubljano in Dublinom, saj 
veliko nastopa tako v Sloveni-
ji kot na Irskem. Svoj prvi al-
bum, posnet v angleščini z nas-
lovom Where The Light Resides, 
je posnel v Dublinu in velja za 
enega izmed najbolj zaokrože-
nih in zrelih prvencev kakšne-

ga slovenskega avtorja v zad-
njem času. 

Četrti dan je bil namenjen kinu 
pod zvezdami in prav tako pod 
zvezdami grajskega parka v 
prijetnem ambientu z ležalni-
ki, odejami in blazinami. Zara-
di slabe vremenske napovedi 
sta se filma predvajala names-
to v četrtek v petkovem veče-
ru. Prvi film, dokumentarni z 
zelo kratkim imenom 2017, je 
gledalke in gledalce popeljal v 
zakulisje evropskega košarkar-
skega prvenstva, na katerem je 
naša zlata košarkarska repre-
zentanca s srčnostjo, vztraj-
nostjo in prijateljstvom do-
segla neverjetno zmago in se 
zapisala v zgodovino. Drugi, 
ki se je nato predvajal ob 22. 
uri, je bil srbski film Zlati fant, 
ki je prišel v slovenska kina le-
tos. Festival mladih se je za-
ključil z glasbenim dogodkom 
– 15. Kitariado, ki se je odvija-
la na igrišču pri Bazenu Sevni-
ca. Kot vsa leta doslej so nasto-

pile lokalne glasbene skupine, 
kot so Cantina Thrash, Maka-
dam, ARS Groova, Štandgas in 
Modre zvezde. Zvezda večera je 
bila sarajevska pop rock skupi-
na Crvena jabuka. 

»KŠTM Sevnica smo kot orga-
nizatorji Festivala mladih zelo 
zadovoljni s potekom in z iz-
vedbo. Kljub poletnem času 
oziroma času dopustov smo 
bili deležni lepega obiska, tako 
s strani občanov kot tudi s stra-
ni lokalnih organizacij, ki so 
pokazale veliko zanimanje za 
sodelovanje. Najbolj smo bili 
veseli medgeneracijsko obar-
vane publike, saj so na dogod-
ke – kljub imenu Festival mla-
dih – prihajali tako mladi kot 
tudi mladi po srcu. Dobri odzi-
vi na festival so nas navdušili in 
pustili polne idej in planov za 
Festival mladih 2023,« je strni-
la misli svetovalka za mladino 
Nataša Rupnik. 

 Smilja Radi

V grajskem parku so se odvijale različne in privlačne vsebine 
za vse družinske člane (foto: Nataša Rupnik).

Lisička giba (foto: Nataša 
Rupnik)

Pika Nogavička (foto: Nataša 
Rupnik)

Na Kitariadi so nastopile tudi sevniške glasbene legende, 
skupina Modre zvezde (foto: Jože Hvala).

RADEČE – Med 7. in 10. juli-
jem se je v mestecu ob izli-
vu Sopote v Savo odvijal že 
šesti Sonc Festival z boga-
tim in raznolikim glasbenim 
programom, ki so ga obliko-
vali izjemni domači in tuji 
glasbeniki. Prvič je nastopi-
la vokalistka, mezzosopra-
nistka Nuška Drašček, ki se 
rada vrača v kraj svojega od-
raščanja.

Tako kot pretekla leta se je 
Sonc Festival začel z matinejo 
za otroke in mlade po srcu, ki 
daje festivalu še edukativno in 
socialno noto. »Na podlagi po-
snetkov smo izbrali najboljše 
učenke in učence glasbenih šol 
Laško – Radeče in Sevnica, ki 
so v  glasbeni delavnici nasto-
pali skupaj s festivalskimi glas-
beniki v različnih komornih 
sestavih. V veliko pomoč nam 
je bila Radečanka Klara Mla-
kar, sicer študentka kompozi-
cije v nemškem Karlsruheju, ki 
je napisala priredbe otroških 
skladbic. Nastopajoči in tudi 
vsi v Domu kulture so zelo uži-
vali ob izvedbi zimzelenih pe-
smic, nekateri so celo zaplesa-
li,« je povedala mednarodno 
uveljavljena radeška violinist-
ka Tanja Sonc ter dodala, da 
se glasbene matineje poleg ot-
rok iz Vrtca Radeče vedno ude-
ležijo tudi osebe z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju 
CVD Golovec.

Posebno glasbeno doživetje 
so predstavljali trije izjemni 
koncertni večeri, ki so se od-
vijali v cerkvi sv. Petra v Ra-
dečah. Nadarjeni in mednaro-
dno uveljavljeni glasbeniki so 
pričarali prekrasno glasbeno 

Na Sonc Festivalu prvič Nuška

prezenco godalcev in pihalcev 
ter vokalistov. Prvi festivalski 
večer, poimenovan Uvertura, 
je bil novost festival. Prvič so 
z manjšim orkestrom kot so-
listi nastopili Boštjan Lipov-
šek (rog), Tanja Sonc (violi-
na), Dudu Carmel (oboa), Eva 
Nina Kozmus (flavta) in Nu-
ška Drašček (mezzosopran). 
Poslušalke in poslušalci so s 
stoječimi ovacijami nagradi-
li vrhunske nastope solistov 
in orkestra. Naslednji večer je 
minil v znamenju pihal, tret-
ji je bil namenjen godalom, 
na obeh pa vrhunska dela ro-
mantične literature, glasbe 18. 
in 19. stoletja v izvedbi rezi-
denčnih glasbenikov.

»Radečanke in Radečani so se 
spet izkazali za odlične poslu-
šalce, vedno več ljudi pa priha-
ja na koncerte tudi iz drugih 
krajev. Dobili smo vso podporo 
inštitucij, zlasti Občine Radeče 
z županom Tomažem Režu-
nom na čelu, prostovoljcev, ki 
prispevajo k domači atmosferi  
in druženju po koncertih, kar 
se mi zdi v teh časih neprecen-

ljivo. Gostujoči glasbeniki iz Iz-
raela, Švice, Srbije in Slovenije  
so bili navdušeni nad gosto-
ljubnostjo domačinov, odlično 
hrano našega kuharja Zvone-
ta Lipoglavška in odličnimi 
pogoji za vaje v Ribiški vasi-
ci na Hotemežu ter v Glasbeni 
šoli Laško – Radeče,« je strnila 
vtise ustanoviteljica Sonc Fes-
tivala, ki z umetniškim vodjo 
Boštjanom Lipovškom odlič-
no sodeluje že od leta 2017. 
»Z izvedbo letošnjega festiva-
la sva bila zelo zadovoljna. Ve-
seli naju, da je vse tri koncerte 
posnela ekipa Radia Sloveni-
ja za program Ars. Vztrajala 
bova naprej, ambicije so veli-
ke in prva orkestrska drznost 
verjetno ne bo zadnja. V Rade-
če bi rada privabila slavna ime-
na, s katerimi imava priložnost 
sodelovati v tujini. Prav tako je 
še kar nekaj Radečank in Rade-
čanov, ki bi jih v prihodnjih le-
tih rada povabila k sodelova-
nju,« je zaključila Tanja Sonc. 
Vse tri koncertne večere je po-
vezovala Urška Klajn Marion. 
 Smilja Radi, 
 foto: Mitja Resnik 

Prvi koncertni večer Sonc Festivala je popestrila domačinka, 
mezzosopranistka Nuška Drašček (tretja z leve).
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ROBANOV KOT, SENOVO – Mladinski planinski tabor je največja 
akcija v Planinskem društvu Bohor Senovo. S ponosom povemo, 
da smo letošnje leto organizirali že kar 50. Mladinski planinski 
tabor. Potekal je od 16. do 23. julija v bližini Kamniško-Savinjskih 
Alp, natančneje v Robanovem kotu. Udeležilo se ga je 26 mla-
dih planincev iz celotne posavske regije. Tabor otroke in mlade 
pritegne, saj ponuja edinstveno izkušnjo večdnevnega bivanja 
v naravi. Teden dni smo se na prijeten in zabaven način učili in 
pridobivali veščine, ki nam koristijo pri zahajanju v gore. Vsebi-
na tabora zajema pohode, planinsko šolo, ustvarjalne delavnice, 
različne športne aktivnosti ter spoznavanje naravnih in kultur-
nih znamenitosti v okolici. Za izvajanje naštetih vsebin skrbimo 
prostovoljni planinski vodniki, mladinski voditelji in ostali po-
močniki. Planinski tabor vsako leto poteka v gorskih dolinah in 
krajih, ki so dobro izhodišče za planinske izlete. To leto smo si 
ogledali Potočko zijalko, slap Rinka in osvojili kar dva dvatisoča-
ka – Ojstrico in Raduho. Vedno stremimo k temu, da s tabora odi-
demo s kar najlepšimi spomini, nepozabnimi izkušnjami, z malo 
več znanja in seveda z novimi znanstvi. Vir: PD Bohor Senovo

ZAVRŠNICA – Od 9. do 16. julija je v Završnici potekal družin-
ski planinski tabor v organizaciji Planinskega društva Brežice. 
Ob robu tabora je tekel potok, v bližini pa je bilo tudi veliko je-
zero Završnica, ki je prava paša za oči. Vseh skupaj nas je bilo 60 
nadobudnih planincev starosti od 2 do 82 let. Vsak dan smo se 
odpravili na drug vrh, ponavadi smo se razdelili v dve težavnostni 
skupini. Obiskali smo Mali vrh, Smokuški vrh, Valvasorjev dom in 
arheološko najdišče Ajdna, Talež, Zelenico, Roblekov dom in Veli-
ki vrh na Begunjščici, osvojili pa smo tudi Stol, najvišji vrh Kara-
vank. V sredo, ko smo imeli prost dan, smo imeli olimpijske igre, 
ki so jih organizirali naši mladinci, šli smo pogledat tudi rojstno 
hišo Franceta Prešerna na Vrbo. Družbo nam je delal štirinožec 
Miki, otroci so ga oboževali. Imeli smo dva taborna ognja, veliko 
je bilo igre na prostem, še posebej badminton in odbojka. Zjutraj 
in zvečer smo se zbirali ob zastavi in naši himni, za naše želodč-
ke je skrbela nepogrešljiva kuharica Marija. Z nami so bili vod-
niki Franci Kržan, Franci Petelinc, Mojca Šterk, Mija Novak, 
Nuša Rožman. Ne bi šlo brez Olge Kržan, ki je skrbela za vso 
organizacijo, in Marjana Rovana, ki je prevzel tehnične zadeve. 
 Mojca Šterk

Družine taborile v Karavankah

Udeleženci družinskega planinskega tabora (foto: PD Brežice)

Jubilejni mladinski tabor

Udeleženci tabora so osvojili kar dva dvatisočaka.

Po slovenski in gasilski himni 
ter pozdravnih besedah pred-
sednika PGD Sobenja vas Jo-
žeta Savnika in minuti mol-
ka v spomin na vse preminule 
člane društva je članica PGD 
Sobenja vas Katja Ferenčak 
prebrala vse podrobnosti o 
zgodovini društva. PGD So-
benja vas je bilo ustanovlje-
no 3. aprila 1932, rasti je za-
čelo po 2. svetovni vojni. Leta 
1957 je društvo dobilo prvo 
ročno brizgalno, deset let kas-
neje prvo motorno brizgalno, 
leta 1969 pa od PGD Obrež-
je prvi gasilski kombi znam-
ke Fiat. Leta 1988 je društvo 
s prispevki vaščanov in Gasil-
ske zveze Brežice kupilo nov 
kombi IVM za prevoz ljudi in 
opreme. Leto kasneje so s stra-
ni PGD Sromlje dobili rabljeno 
motorno brizgalno, ki jo upo-
rabljajo še danes. V letu 2010 
so pridobili novo gasilsko vozi-
lo Iveco GVV-1, naslednje leto 
je društvo z lastnimi sredstvi 
kupilo rabljeno vozilo Opel Vi-
varo in izvedlo nadgradnjo le-
-tega. V letu 2012 so ob 80-le-
tnici društva kupili nov prapor. 
V letu 2012 so obnovili notra-
njost gasilskega doma, pred 
tremi leti so v njem namesti-
li še omarice za shranjevanje 
oblačil in obutve gasilcev. PGD 

Dobri nameni in pridne roke
BREŽICE, SOBENJA VAS – Prostovoljno gasilsko društvo Sobenja vas v letošnjem letu praznuje 90-letnico 
delovanja in v ta namen so 19. avgusta v Restavraciji Štefanič v Brežicah organizirali slavnostno sejo, na 
kateri so se med drugim sprehodili čez pomembne mejnike v zgodovini društva.

Sobenja vas, ki trenutno šteje 
67 članov, od tega 11 operativ-
nih gasilcev, deluje na območju 
požarnega okoliša Žejno, So-
benja vas, Globočice, Stanko-
vo in Mrzlava vas. Pohvalijo se 
lahko tudi z organizacijo zdaj 
že tradicionalnega pohoda na 
Veliki Cirnik na prvo soboto v 
letu in v soorganizaciji z Obči-
no Brežice tudi prvomajskega 
srečanja na Šentvidu. »Za ko-
nec lahko rečemo, da se je dru-
štvo začelo razvijati z dobrimi 
nameni ljudi in pridnimi roka-
mi. Tako je prostovoljno delo 
in pomoč soljudem društvo vo-
dilo vse do današnjih dni, ko se 
lahko pohvalimo s tradicijo in 
številnimi dejanji, ki dokazuje-

jo dejstvo, da se da z ekipnim 
delom premagati vse ovire, ki 
pridejo na poti,« je sklenila Fe-
renčak.

Na Krasu tudi gasilca iz 
Sobenje vasi

V nadaljevanju sta navzoče na-
govorila predsednik GZ Breži-
ce Herman Premelč in brež-
iški župan Ivan Molan. Prvi je 
med drugim izpostavil, da se 
vodstvo GZ Brežice zaveda, da 
PGD Sobenja vas pokriva zelo 
pomemben in težek požarni 
okoliš ter da »poleg svojega 
dela, znanja, truda in časa vla-
gate v razvoj gasilstva in jav-
ne gasilske službe tudi svoja fi-

nančna sredstva, za kar se vam 
v imenu zveze zahvaljujem«. 
Omenil je, da sta tudi dva čla-
na PGD Sobenja vas sodelovala 
pri intervenciji največjega po-
žara v zgodovini Slovenije na 
Krasu, zato se je Vinku Krče-
liču, tudi poveljniku društva, 
in Aleksandru Beribaku še 
enkrat zahvalil za to. Predse-
dniku društva Savniku je Pre-
melč izročil srebrno plake-
to GZ Brežice, z namestnikom 
poveljnika GZ Brežice Vilkom 
Vogrincem pa tudi gasilsko 
odlikovanje plamenica I. stop-
nje. Župan je ob tej priložnosti 
društvu oz. njegovemu predse-
dniku ob jubileju podelil pla-
keto Občine Brežice. Predse-
dnik in poveljnik PGD Sobenja 
vas sta podelila zahvale za so-
delovanje in pomoč pri delo-
vanju društva. Za vezno bese-
do je poskrbela članica društva 
Urška Tomše, za glasbeni do-
datek pa skupina Trta. Drugi, 
bolj veseli in zabavni del je sle-
dil 27. avgusta, ko so v Sobenji 
vasi praznovanje društvenega 
jubileja združili s praznikom 
KS Čatež ob Savi ter organizi-
rali traktorsko povorko, vaške 
igre in piknik s skupino Džu-
boks.

 Rok Retelj

Podelitev gasilskega odlikovanja plamenica I. stopnje; z leve: 
Vogrinc, Krčelič, Savnik in Premelč

Nova in hkrati stara predse-
dnica društva Zdenka Mirtek 
se je v svojem nagovoru član-
stvu zahvalila za sodelovanje 
v prejšnjem mandatu in poz-
vala vse prisotne k še večje-
mu vključevanju v aktivnosti 
društva. Zahvalo je namenila 

tudi Občini Brežice, še pose-
bej pa županu Ivanu Molanu. 
V delovnem programu izsto-
pa ureditev prostora na novi 
društveni lokaciji, posek sta-
rega vinograda in začetek pre-
nove starega vinskega hrama. 
Objekt v osrčju Gadove peči so 
kupili lani in z njegovo celovito 
prenovo bodo začeli prihodnje 
leto. Seveda računajo tudi na 
finančni delež iz razpisa ustre-
znega občinskega sklada. Pre-

Preuredili bodo vinski hram
STOJANSKI VRH – Na nedavnem volilnem zboru Vinogradniškega, turističnega in kulturnega društva 
(VTKD) so vodenje znova zaupali Zdenki Mirtek, podpredsednika sta postala Tone Zakšek in Andrej Fran-
ko. Izvolili so tudi nov 46-članski upravni odbor in druge organe društva. 

urejen vinski hram bo lahko 
dolgoročno služil za društve-
no dejavnost in turizem. VTKD 
Gadova peč je tudi letos izved-
lo društveno ocenjevanje vin. 
S svojimi vini so sodelovali na 
izboru za županovo vino in se 
udeležili tedna cvička v Novem 

mestu. Skupaj z Društvom lo-
vske kulinarike v ustanavljanju 
so že drugo leto zapored v Ga-
dovi peči organizirali medna-
rodno ocenjevanje lovskih sa-
lam. Poleg mnogih aktivnosti 
so izvedli tudi strokovno eks-
kurzijo za svoje člane. Skupaj 
z vaščani Poštene vasi so or-
ganizirali obnovo in otvoritev 
starega vodovoda v vasi, kot 
del turistične ponudbe. Zada-
li so si še, da sredi oktobra or-

ganizirajo tradicionalni pohod 
Po gadovi sledi. Za miklavže-
vo, kar je postalo že tradicija, 
bodo spet obdarili stanovalce 
Doma upokojencev Brežice, za 
božič postavili jaslice pri svo-
jem hramčku in organizirali 
obisk dedka Mraza.

Zbor članic in članov VTKD 
Gadova peč so sklenili s po-
delitvijo priznanj za najbolje 
ocenjena vina lanskega letni-
ka. Zmagovalec je postal Mar-
tin Kodrič z najbolje ocenje-
nim cvičkom, najvišjo oceno 
nasploh pa je za chardonnay 
2019 PT prejel Miha Koma-

tar. Zbor članov sta nagovo-
rila tudi predsednik sveta KS 
Cerklje ob Krki Damjan Kod-
rič in župan Ivan Molan. Sle-
dnji je še posebej pohvalil delo 
društva in pozitivno vpetost le-
-tega v izvedbo občinskih pro-
gramov. Pohvalil je tudi delo 
predsednice Zdenke Mirtek, 
ki je poleg vsega tudi občinska 
svetnica, ob tem pa tudi pred-
sednica odbora za kmetijstvo. 
Kot se spodobi, so zbor zaklju-
čili z vinogradniško malico, ki 
so jo zalili z najbolje ocenjenim 
cvičkom v Gadovi peči. 
 R. Retelj/ 
 vir: VTKD Gadova peč

Zmagovalec Martin Kodrič in nova (stara) predsednica 
Zdenka Mirtek (foto: Stane Omerzu)

BUŠEČA VAS – V Društvu Sonček Posavje so v avgustu izvedli že 
tretjo zdravstveno terapevtsko kolonijo v CAIO – Centru aktiv-
nosti invalidnih oseb v Bušeči vasi. Otroci so bili sami, brez star-
šev, s spremljevalci pa so preživeli čudovit teden v naravi: kopali 
so se v zdravilni vodi, imeli terapije, hodili na sprehodih do Klu-
novih toplic in po vasi, peli, se vozili s kanuji po Krki, imeli dru-
žabne glasbene večere pa tudi holistične terapije in hipoterapije. 
Za zaključek so pripravili manjšo plesno predstavo. »Vsi smo bili 
zelo navdušeni nad lokacijo in nad popolnoma prilagojeno name-
stitvijo, ki nam je vsem olajšala delo, in resnično smo uživali brez 
strahu in ovir, zagotovo se z veseljem vrnemo. Iz srca hvala Mar-
janu Dorniku za vso pomoč tako pri namestitvi kot tudi pri iz-
vedbi. Preživeli smo čudovite, nepozabne dni, veliko smo se na-
učili in z našo vodjo kolonije Mašo Račič smo se počutili kot ena 
velika družina,« je zapisala predsednica Društva Sonček Posavje 
Nataša Solomun.  P. P./vir: Društvo Sonček Posavje 

Sončki cel teden v Bušeči vasi
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Agencija za radioaktivne odpadke – ARAO, je specializirana strokovna organizacija na področju ravnanja z radioaktivni-
mi odpadki in izrabljenim gorivom.

Smo gospodarska javna služba in izvajamo naloge ter projekte, za katere nas pooblasti država. Zagotavljamo dolgoročne, 
varne in gospodarne rešitve ravnanja z radioaktivnimi odpadki in nudimo infrastrukturne ter strokovne podpore uporabi 
jedrskih in sevalnih tehnologij v Sloveniji. Naše poslanstvo je vzpostavitev celostnega sistema ravnanja z radioaktivnimi od-
padki in izrabljenim jedrskim gorivom v RS, skladno z najvišjimi standardi, ki jih narekuje in razvija stroka. Ob upoštevanju 
domačega in tujega znanja zagotavljamo sistem ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki trajno varuje 
tako človekovo zdravje kot okolje, je tehnološko sodoben v svetovnem merilu in ekonomsko učinkovit z nacionalnega vidika.

V prijeten kolektiv vabimo kandidate za naslednja delovna mesta:

PODROČNI SVETOVALEC I  
Poslovni sekretar (m/ž) (I017111)

Naloge:
• zbiranje in urejanje podatkov za pripra-

vo letnih programov dela in poročil,
• strokovno-organizacijska podpora vod-

jem projektov pri izvajanju javnih naro-
čil in vodenje letne evidence,

• koordiniranje aktivnosti med resornim 
ministrstvom in agencijo,

• tehnična pomoč pri kadrovskem načr-
tovanju, izvajanje kadrovske politike in 
vodenje personalnih map zaposlenih,

• priprava sej Upravnega odbora ARAO in 
skrb za realizacijo sklepov,

• spremljanje in proučevanje zakonodaje 
s področja delovanja agencije,

• strokovna pomoč pri pripravi internih 
predpisov.

Izobrazba:
VII/1 - visokošolska strokovna izobrazba 
(prejšnja), visokošolska strokovna izobraz-
ba ali visokošolska univerzitetna izobrazba 
upravne, pravne ali organizacijske smeri.

Zahtevana delovna doba: 5 let.

Zahtevana dodatna znanja in sposobnosti: 
• znanje angleškega jezika,
• uporaba računalniških orodij oz. pake-

ta MS Office.

Za to delovno mesto iščemo proaktivno, 
natančno, urejeno in komunikativno osebo 
z visokimi organizacijskimi sposobnostmi.

Način prijave:
Prijave skupaj z obveznimi prilogami (po-
trdila o izobrazbi in potrdilo o nekazno-
vanosti) pošljite najkasneje do ponedelj-
ka, 19. septembra 2022, preko e-pošte na 
e-naslov zaposlitve@arao.si s pripisom »Za 
kadrovsko službo – razpis Poslovni sekre-
tar m/ž«.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izra-
zi, zapisani v moški slovnični obliki, so upo-
rabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 
6-mesečno poskusno dobo, stabilno de-
lovno okolje in sodelovanje z visoko uspo-
sobljenim kadrom.

TAJNICA DIREKTORJA (m/ž)  
(J025016)

Naloge:
• organizacija in vodenje pisarniškega po-

slovanja,
• tehnično-organizacijska podpora pri 

pripravi pogodb za izvajanje programa 
dela agencije in posameznih aktivnosti 
v tem okviru,

• organizacija sestankov,
• sprejemanje strank,
• vodenje arhiva in korespondence,
• upravljanje z bazami,
• po potrebi tekoče aktivnosti, povezane 

z računovodskim poslovanjem.

Izobrazba:
V – srednja strokovna izobrazba ali srednja 
izobrazba splošne, ekonomske ali admini-
strativne smeri.

Zahtevana delovna doba: 2 leti.

Zahtevana dodatna znanja in sposobnosti: 
• znanje angleškega jezika,
• uporaba računalniških orodij oz. pake-

ta MS Office.

Za to delovno mesto iščemo proaktivno, 
natančno, urejeno in komunikativno osebo 
z visokimi organizacijskimi sposobnostmi.

Način prijave:
Prijave skupaj z obveznimi prilogami (po-
trdila o izobrazbi in potrdilo o nekazno-
vanosti) pošljite najkasneje do ponedelj-
ka, 19. septembra 2022, preko e-pošte na 
e-naslov zaposlitve@arao.si s pripisom »Za 
kadrovsko službo – razpis Tajnica direktor-
ja m/ž«.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izra-
zi, zapisani v moški slovnični obliki, so upo-
rabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 
6-mesečno poskusno dobo, stabilno de-
lovno okolje in sodelovanje z visoko uspo-
sobljenim kadrom.

PODROČNI SEKRETAR v Sektorju za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov 

(Vodja projekta odlagališča  
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov)  

(I017080)

Naloge:
• vodenje in usmerjanje dela sektorja,
• najzahtevnejše naloge pri pripravi ana-

liz, projektov, poročil in drugih gradiv s 
področja dela sektorja,

• organizacija in vodenje projektov s 
področja odlaganja radioaktivnih od-
padkov.

Izobrazba:
VII/2 – specializacija po visokošolski izo-
brazbi (prejšnja), visokošolska univerzite-
tna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izo-
brazba naravoslovne oz. tehnične smeri.

Zahtevana delovna doba: 11 let.

Zahtevana dodatna znanja in sposobnos-
ti: 
• delovne izkušnje na področju reaktor-

ske tehnike oziroma ravnanja z radio-
aktivnimi odpadki,

• nadpovprečne organizacijske in komu-
nikacijske sposobnosti,

• aktivno znanje angleškega jezika,
• uporaba zahtevnejših računalniških 

orodij.

Posebni pogoji za sklenitev delovnega 
razmerja: strokovni izpit iz jedrske varnos-
ti ali strokovni izpit iz ustreznega tehnolo-
škega področja.

Način prijave:
Prijave skupaj z obveznimi prilogami (po-
trdila o izobrazbi in potrdilo o nekazno-
vanosti) pošljite najkasneje do ponede-
ljka, 19. septembra 2022, preko e-pošte 
na e-naslov zaposlitve@arao.si s pripisom 
»Za kadrovsko službo – razpis Vodja pro-
jekta odlagališča nizko- in srednjeradioak-
tivnih odpadkov«.

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 
6-mesečno poskusno dobo, stabilno de-
lovno okolje in sodelovanje z visoko uspo-
sobljenim kadrom.

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I  
v Sektorju za odlaganje  
radioaktivnih odpadkov  

(I017159)

Naloge:
• priprava celotne tehnične in projektne 

dokumentacije, povezane z odlagališ-
čem nizko- in srednjeradioaktivnih od-
padkov,

• sodelovanje z notranjimi in zunanjimi 
sodelavci pri projektu odlagališča niz-
ko- in srednjeradioaktivnih odpadkov,

• priprava analiz, projektov, poročil in 
drugih gradiv, povezanih z odlagališ-
čem nizko- in srednjeradioaktivnih od-
padkov,

• sodelovanje pri razvoju in nadgra-
dnji lokalnega partnerstva z lokalno 
skupnostjo.

Izobrazba:
VII/2 – specializacija po visokošolski izo-
brazbi (prejšnja), visokošolska univerzite-
tna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izo-
brazba naravoslovne oz. tehnične smeri.

Zahtevana delovna doba: 8 let.

Zahtevana dodatna znanja in sposobnos-
ti: 
• delovne izkušnje na področju reaktor-

ske tehnike oziroma ravnanja z radio-
aktivnimi odpadki,

• sposobnost dobrega sodelovanja z raz-
ličnimi ekipami (t. i. team player),

• znanje angleškega jezika,
• uporaba ustreznih računalniških orodij.

Posebni pogoji za sklenitev delovnega 
razmerja: strokovni izpit iz jedrske varnos-
ti ali strokovni izpit iz ustreznega tehnolo-
škega področja.

Način prijave:
Prijave skupaj z obveznimi prilogami (po-
trdila o izobrazbi in potrdilo o nekazno-
vanosti) pošljite najkasneje do ponedelj-
ka, 19. septembra 2022, preko e-pošte na 
e-naslov: zaposlitve@arao.si s pripisom 
»Za kadrovsko službo – razpis Višji sveto-
valec področja I v Sektorju za odlaganje ra-
dioaktivnih odpadkov«.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni iz-
razi, zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moš-
ke.

Nudimo zaposlitev za določen čas zaradi 
dolgotrajne bolniške odsotnosti.

Delo vseh razpisanih delovnih mest pote-
ka na sedežu podjetja v Krškem ali v PE 
Ljubljana.
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GORNJA RADGONA, POSAVJE – Na 60. mednarodnem kme-
tijsko živilskem sejmu Agra, ki je potekal med 20. in 25. av-
gustom v Gornji Radgoni, se je tradicionalno zvrstilo več 
ocenjevanj, na katerih so proizvajalci in pridelovalci z ob-
močja Posavja prejeli vrsto odličij. Najštevilčnejše so bili za-
stopani vinarji. 

Mlečni izdelki, mesnine in sokovi

Na 36. mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov je 
bilo za kakovost mlečnih proizvodov nagrajenih več izdelkov Mi-
loša Majcna iz Šentjanža. Zlato medaljo je prejel Majcnov domači 
mlečni sladoled jogurt, srebrno medaljo mlečni proizvodi Kmet 
Miloš rajski jogurt borovnica, Kmet Miloš rajski jogurt vanilija s 
čokoladnimi krispiji ter Kmet Miloš navadni jogurt, bronasto me-
daljo pa so si prislužili mlečni izdelki: kmečko kislo mleko, Kmet 
Miloš rajski jogurt marelica ter Rajski jogurt stracciatella. Poleg 
Majcna je prejel srebrno medaljo tudi grški jogurt z gozdnimi sa-
deži, proizvajalca Mateja Ključevška s Počakovega. Na 43. med-
narodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov so se že tradici-
onalno z medaljami okitili v Kmečki zadrugi Sevnica, v kateri 
so prejeli zlati medalji za mesna proizvoda Sevniška panceta kr-
škopoljskega prašiča in Sevniška salama – Krškopoljka, srebrno 
medaljo za tlačenko, Sevniška tradicionalna salama pa je bila na-
grajena z bronasto medaljo.
Na 26. mednarodnem ocenjevanju sokov, brezalkoholnih pijač in 
embaliranih vod si je veliko zlato medaljo prislužil motni jabolč-
ni sok rdeči, ki ga pridelujejo na Kmetiji Rožman v Anovcu pri 
Zdolah, za bistri jabolčni sok iz starih sort pa so Rožmanovi pre-
jeli srebrno medaljo; družba Evrosad iz Krškega je prejela zlato 
medaljo za 100 % jabolčni sok Hofer rio d'oro motni, s srebrni-
mi medaljami pa so bili nagrajeni njihovi sokovi: 100 % jabolčni 
sok Zima, BIO jabolčni sok ter 100 % jabolčni sok Hofer rio d'oro. 
S srebrno medaljo je bil nagrajen tudi 100 % matični sok iz aro-
nije, ki ga izdeluje Kmetija na Črneškem hribu iz Črneče vasi.

Čebelarji in vinarji

Na 21. ocenjevanju medu in medenih pijač z mednarodno udelež-
bo so se z več medaljami okitili v Čebelarstvu Ferenčak iz Bre-
žic. Njihov gozdni med 1 je prejel zlato medaljo in bil razglašen 
za prvaka vrste, zlato medaljo so Ferenčakovi prejeli tudi za goz-
dni med 2, kostanjev med in akacijev med, njihov cvetlični med 
je bil nagrajen s srebrno medaljo, zlati medalji pa sta si prislu-
žili tudi njihova medica in medeni liker. Med medičarji je Jernej 
Lekše iz Kalce-Nakla prejel zlato medaljo za kostanjev med in 
srebrno medaljo za gozdni med, čebelar Luka Jurečič iz Hrastja 
pri Cerkljah pa zlato medaljo za kostanjev med. Na 48. odprtem 
državnem ocenjevanju vin – Vino Slovenija je Stanislav Barkovič 
iz Brezja pri Veliki Dolini v ocenjevanje oddal dva vzorca cvič-
ka PTP (2021), ki sta bila nagrajena z zlato in srebrno medaljo. 
Srebrne medalje so si prislužili vzorci vin kerner (2021) ter cvi-
ček PTP C2 (2021) in cviček PTP C7 (2021), ki so jih pridelali v 
Družini Bizjak s Cirnika; s srebrnima medaljama sta bila nagra-
jena cviček PTP (2021) Uroša Flajsa iz Spodnjih Vodal in peni-
na Marco (2017), ki so jo pridelali v Hiši pesmi in vina Sagme-
ister v Orešju na Bizeljskem. Družina Sagmeister je prejela tudi 
zlato medaljo za bio penino Michel (2020). Hiša vina Grabnar je 
prejela zlato medaljo za modro frankinjo (2018) ter srebrni me-
dalji za renski rizling in cviček PTP (obe vini let. 2021). Kmečka 
zadruga Krško je za vina prejela skupno kar 15 medalj. Njihov 
laški rizling, suhi jagodni izbor (2011) si je prislužil veliko zlato 
medaljo, zlate medalje vina: sauvignon, ledeno vino (2008), Turn 
pemium bela penina (2018) ter Turn emotion cuvee (2020), s 
srebrnimi medaljami pa so bila nagrajena vina: modra frankinja 
(2021), Turn emotion muscat cuvee (2021), Turn gourmet bela 
penina (2018), Turn premium beli pinot (2018), Turn classic ru-
meni muškat (2021),  Turn classic zeleni silvanec (2020), Turn 
emotion rose (2021), Turn classic modra Frankinja (2020), Turn 
premium modra frankinja (2019), Turn premium rose penina 
(2018) in Turn classic cviček (2021).  Z modro frankinjo (2021) 
si je prislužil srebrno medaljo Stane Možič z Ledine, Ferdo Pin-
terič s Sromelj zlato medaljo za laški rizling – izbor (2020) in sre-
brno medaljo za traminec (2021), Ribogojstvo Goričar iz Slivja 
je prejelo srebrno medaljo za cviček (2021), Milan Valek s Ko-
ritnega zlato medaljo za cviček PTP (2021), Vinska klet Dular 
iz Kostanjka zlato medaljo za modro frankinjo (2020) in srebr-
no medaljo za sauvignon (2021), Vinska klet Resnik z Bučerce 
pa srebrno medaljo za modro frankinjo (2021). 

Kmetijska mehanizacija

Na 40. mednarodnem ocenjevanju kmetijske mehanizacije in opre-
me se je z dvema medaljama okitilo podjetje INO Brežice iz Kr-
ške vasi, ki je v k ocenjevalni kategoriji Novi proizvodi iz domače 
proizvodnje prejelo zlato medaljo za mehanizacijo Profesionalna 
kombinacija strojev za vinogradništvo in sadjarstvo, sestavljena 
z mulčerja ELITE L 190, dveh bočnih diskov z elektronskim krmi-
ljenjem, dvema pletvenikoma in sistemom za nadzor vibracij INO 
vibration control ter srebrno medaljo za Profesionalni bočni in 
poljedelski mulčer CAYMAN s senzorjem INO operation control.

 Bojana Mavsar

Posavci uspešni na sejmu AGRA



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 18, četrtek, 1. 9. 202212 OKOLJE IN PROSTOR

Voda je pijača, ki jo uživamo vsak dan, večkrat dnevno, a ekološka 
ozaveščenost o problematiki varovanja okolja, o pomenu sorti
ranja odpadkov, o negativnih posledicah odpadne embalaže na 
naravne vodne vire, o razumevanju povezanosti vodnega kroga 
ter o uporabi sveže pitne vode je še vedno (pre)majhna, zato se 
projekt DIGIVODA osredotoča na celotno območje LAS Posavje, 
na prebivalke in prebivalce vseh starosti, da bi postali aktivni pri 
zmanjševanju onesnaževanja v lokalnem okolju, kajti skrb za 
okolje (in vodo) se začne z vsakodnevnimi dobrimi odločitvami. 

Poseben poudarek partnerjev v projektu DIGIVODA (Komuna
la d.o.o. Sevnica, Kostak d.d. Krško, Komunala Brežice d.o.o., Ob
čina Sevnica, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sev
nica in Rokometni klub Sevnica) temelji na spremembi navad 
prebivalk in prebivalcev pri navadah glede uporabe sveže pitne 
vode, in sicer z vzpostavitvijo funkcionalne infrastrukture ter di
gitalnih tehnologij, ki so neposredno povezane z dostopnostjo in 
načinom uporabe pitne vode. »S projektom želimo prebivalkam 
in prebivalcem Posavja zagotoviti dostop do kakovostne pitne 
vode na javnih mestih in s tem zmanjšati obremenjenost okolja 
z odpadno plastično embalažo, s čimer neposredno zmanjšuje
mo obremenitev komunalnih deponij, ki so ena glavnih groženj 
trajnostni oskrbi s pitno vodo. Hkrati s tem zagotavljamo ekolo
ško osveščenost z uporabo sveže vode na javnih mestih,« poja
snjujejo sogovorniki. 

SVEŽA PITNA VODA NA JAVNIH MESTIH

Ko se odločimo za pitje vode iz plastenk za enkratno uporabo, 
po nepotrebnem ustvarjamo odpadke. Okolje obremenjujemo s 
plastično embalažo, ki se kopiči na deponijah, a tudi v gozdovih, 

rekah in morju. Za proizvodnjo embalaže in embaliranje vode 
se porabi ogromna količina energije, hkrati pa se za embaliranje 
enega litra vode tekom proizvodnega procesa porabi tri litre pi
tne vode, ki se po končanem postopku zavrže kot odpadna voda, 
zato projekt DIGIVODA uresničuje cilj zagotavljanja dostopa do 
kakovostne pitne vode na javnih mestih, s čimer se zmanjšuje 
obremenjenost lokalnega okolja z odpadno plastično embalažo.

Odlično nadomestilo plastenkam z vodo so pitniki, saj so postav
ljeni v bližini območij za preživljanje prostega časa – v središčih 
naselij, ob sprehajalnih ali kolesarskih poteh, ob avtobusnih po
stajališčih in igriščih. Pitniki nudijo možnost osvežitve s tekočo 
pitno vodo med opravljanjem obveznosti v mestu, med športni
mi aktivnostmi, med sprostitvijo v naravi in igro na igriščih. Pitni

ki – vanje priteka voda iz javnega vodovodnega sistema, zato je 
uživanje te vode ravno tako varno, kot je uživanje vode iz pipe 
doma – obratujejo od pomladi do jeseni (pred začetkom delo
vanja so pregledani in očiščeni). 

V okviru omenjenega projekta je družba Kostak postavila pitnike 
za pitje vode iz javnega vodovoda, in sicer v neposredni bližini 
večine osnovnih šol v mestni občini Krško. V sevniškem mestnem 
središču bosta v nadaljevanju projekta postavljeni tudi dve vod
ni hiški, ki bosta nudili brezplačno in ohlajeno vodo iz vodovo
dnega omrežja. S tem bo dopolnjena mreža brezplačnih mestnih 
vodnih virov oziroma pitnikov z brezplačno in kakovostno pi
tno vodo, kajti v posavskih krajih je voda iz vodovodnega siste
ma neoporečna in neprestano podvržena meritvam kakovosti. 

Projekt DIGIVODA je edinstven 
pilotni projekt v slovenskem pro
storu. S trajnostnimi ukrepi bo 
dolgoročno prispeval k čistej
šemu lokalnemu okolju in večji 
okoljski ozaveščenosti prebivalk 
in prebivalcev. Z rezultati pro
jekta bo ustvarjen nabor dobrih 
praks, ki bodo služile kot zgled 
vsem nadaljnjim tovrstnim pro
jektom in ukrepom; rezultati 
bodo prenosljivi tudi na druge re
gije in širše. Vrednost projekta je 
224.933,24 evrov; sofinancerski 
delež Evropskega sklada za regi
onalni razvoj je 149.273,31 evrov.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

Voda je najdragocenejša naravna dobrina – voda je življenje
Si predstavljate, da ni vode, s katero bi se odžejali; vode, s katero bi se umili; vode, ki jo uporabljamo v kuhinji pri pripravi jedi ...? Voda je najdragocenejša naravna dobrina in z 
njo moramo ravnati odgovorno, in sicer tako, da skrbimo za čisto okolje, saj to vpliva tudi na vodne vire in zdravo pitno vodo. Partnerji v projektu DIGIVODA so pristopili k sis-
temskim in trajnostnim izboljšavam varovanja okolja in narave ter pitne vode. 

Razstava raznolikih vodnih virov, postavljena na ploščadi pri 
sevniški železniški postaji, želi opozoriti na dragocenost vode 

in njen pomen za življenje.

Pitniki, postavljeni na 
javnih mestih, omogočajo 

brezplačno pitje vode.

V PROJEKTU SODELUJEJO ŠTEVILNI PARTNERJI

Kot vsako leto bo Občina Brežice vse aktivnosti pripravila 
skupaj s partnerji. To so lokalni javni zavodi, osnovne šole, 
športna in kulturna društva, Šola zdravja, občinski Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policija in mnogi 
drugi. K oblikovanju vsebine vsako leto pristopijo tudi šte-

vilna podjetja in posamezniki, ki prepoznavajo pomen traj-
nostne mobilnosti in zdravega življenjskega sloga. Organi-
zatorji so prepričani, da lahko le s sodelovanjem nagovorijo 
širšo množico ljudi.

PESTER NABOR AKTIVNOSTI

Tudi letos bodo pripravili številne aktivnosti, namenjene ob-
čanom vseh starosti. Vse aktivnosti so zastavljene tako, da 
bodo občane ozaveščale o pomenu trajnostne mobilnosti, 
spodbujale k izbiri prevoznih sredstev, ki so alternativa avto-
mobilom ter promovirale vse oblike trajnostne mobilnosti v 
lokalnem okolju. Letošnja novost bo promocijska kampan-
ja o trajnostni mobilnosti, v kateri bo Občina predstavila na-
predek na trajnostni mobilnosti, h kateremu se je zaveza-
la s sprejetjem Celostne prometne strategije v letu 2017. 

DAN BREZ AVTOMOBILA – ZAPORA DVA DNI

Osrednji dogodek projekta je Dan brez avtomobila, kjer se 
zapre Cesta prvih borcev med Bizeljsko cesto in Kržičniko-
vo ulico. Letošnja izvedba bo potekala dva dni, in sicer v 
sredo 21. 9., in četrtek, 22. 9. 2022. Na zaprti ulici se bo 
v sredo dopoldne odvijal program za starejše, popoldne bo 
izvedena predstavitev plesnih društev, četrtek bo namen-
jen osnovnošolcem. 
 

Brežiški Evropski teden mobilnosti 2022

Podrobnejši program aktivnosti je dostopen na spletni strani Občine Brežice na naslovu: www.brezice.si

Občina Brežice že 15. leto zapored sodeluje v mednarodnem projektu Evropski teden 
mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom: Trajnostno povezani. Osnovni namen pro-
jekta je ozaveščati širšo javnost o pomenu trajnostne mobilnosti in vsakodnevnega gi-
banja, s katerim prispevamo k boljšemu počutju in manjšemu onesnaženju mest. 
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VOJVODINA, PIŠECE – Čas po ukinitvi ukrepov za zajezitev 
širjenja covida-19 je Vinogradniško društvo Pišece izkoris-
tilo za izvedbo strokovne ekskurzije v tujino. Letos so obi-
skali vinorodne predele Vojvodine v Srbiji. 

Prvi postanek je bil na Fruški gori v Mali Remeti. Ogledu sa-
mostana je sledil ogled najsodobneje opremljene vinsko-sad-
jarske kleti Deurić, po tem pa bogato kosilo s tradicionalno 
lokalno kulinariko, dopolnjeno z degustacijo lastnih vin. Po 
slikoviti fruškogorski pokrajini so pot nadaljevali do Nove-
ga Sada. Sprehod po mestu in ogled znamenitosti so zaključi-
li z večerjo v Lazinem Salašu. Nedeljsko jutro so izkoristili za 
ogled Petrovaradinske trdnjave in prisrčno srečanje z našo 
rojakinjo Rut Zlobec, ki dela kot učiteljica slovenščine v Srbi-
ji. Naslednja destinacija je bilo Paličko jezero in kosilo na etno 
urejenem Majkinem Salašu. Nedeljsko popoldne so izkoristi-
li za ogled in degustacijo v vinariji znanega srbskega glasbe-
nika in vinarja Zvonka Bogdana. Klet z gostinskimi prostori 
leži sredi neskončnih vinogradov. Odlično pripravljena degu-
stacija z izbranimi prigrizki je potrdila kvaliteto njihovih vin. 
Na poti domov se je vesela druščina ustavila še v Iloku v vi-
nariji Trs. Člani VD Pišece so videli veliko zanimivega, glede 
na vsa degustirana vina pa se strinjajo s trditvijo, da na tem 
področju, kjer je temelj tradicija, nadgradnja pa sodobni pris-
topi pridelave grozdja in nege vin, pridelujejo odlična vina. 

 Irena Markovič

Pišeški vinogradniki v Srbiji

Vinogradniki iz Pišec so obiskali vinorodne predele Vojvodine 
(foto: VD Pišece).
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Zaradi neenakomerne porazdelitve padavin preko leta zgolj varovanje vodotokov, brez ustrezne
ga upravljanja in vlaganj v ohranjanje vodnih količin in reguliranje vodotokov, ne bo več mogo
če. Gradnja zadrževalnikov in pregrad, ki bodo pomagali zadrževati in ohranjati vodo ter jo časov
no prerazporediti preko leta, tako ne bo nujna le za zagotavljanje pitne in tehnološke vode, vode 
za namakanje in bogatenje podtalnice, pač pa tudi za ustvarjanje pogojev za ohranjanje biotske 
raz novrstnosti. Podnebne spremembe namreč vplivajo na naravno okolje in so – zaradi neizpol
njevanja osnovnih življenjskih pogojev – vzrok za izginotje številnih živalskih in rastlinskih vrst ter 
življenjskih združb. Tako spreminjajo naravo, kot jo poznamo, ter vzpostavljajo novo, na katero se 
moramo pripraviti z modrimi ukrepi.

»VODA – ENERGIJA – PODNEBJE«

Pregrade že po svoji naravi spadajo med najkompleksnejše objekte in so plod sodelovanja števil
nih inženirskih področij. Zaradi posega v prostor in s tem tudi v okolje in družbo, so v fazo projek
tiranja in umeščanja v prostor vključeni tudi drugi nosilci urejanja prostora (naravovarstveniki, kul
turovarstveniki, različne interesne skupine, kot npr. ribiči, razna športna društva, kulturna društva, 
kmetijske skupnosti itd.) in tudi širša javnost.

Glede na to, da se večina pregrad in zadrževalnikov nahaja v območjih varovanja narave, vendarle 
ne gre za skrajno degradirani prostor in gradnja pregrad na dolgi rok ne predstavlja tako drastič
nega posega v prostor, da se mu narava ne bi prilagodila. Še več, v večini primerov so bile šele z iz
gradnjo zadrževalnikov vzpostavljeni pogoji, ki so omogočali naselitev ogroženih vrst, na podlagi 
katerih je bilo območje uvrščeno na sezname posebnega naravovarstvenega pomena (Kočevska 
reka, Prigorica, Ptujsko jezero ipd.). V prihodnje pa bodo ti objekti še dodatno igrali pomembno 
vlogo tudi pri ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti.

Pri načrtovanju hidroenergetskih objektov je prioriteta urejanje poplavne varnosti in sočasno po
večanje učinkovitosti izrabe vodnega potenciala z upoštevanjem zavez glede izkoriščanja obno
vljivih virov energije, kot tudi koristi za naravno in grajeno okolje (ohranjanje najmanj ekološko 
sprejemljivih pretokov, zagotavljanje ekosistemskih storitev ter tudi pogojev za ohranjanje narave). 

PREGRADE IN AKUMULACIJE PREDSTAVLJAJO KLJUČNI SISTEM V OKVIRU 
CELOSTNEGA UPRAVLJANJA Z VODNIMI VIRI IN VZPOSTAVITVE ODPORNOSTI 

NARAVE IN DRUŽBE NA KLIMATSKE SPREMEMBE. 

Vodno bogastvo je treba ohraniti, vendar pa prepoved in brezkompromisno nasprotovanje pro
jektom, ki so nujni za zaščito državljanov pred izrednimi dogodki in so ponekod tudi pogoj za raz
voj in napredek regij, ni prava rešitev. Vse ostrejše zastopanje ekstremnih stališč za naravo na dol
gi rok ne morejo imeti koristi. Kot primer lahko izpostavimo Nemčijo, kjer je dolga leta potekala 
velika kampanja proti nuklearnim elektrarnam, s pozivi po njihovih zapiranjih. Sedaj se je izkaza
la za veliko napako, na katero je energetska stroka sicer opozarjala, vendar je bila preglasovana s 
strani okoljskih aktivistov. Nemčija je trenutno v veliki zagati, v katero je potegnila celotno Evro
po. Celo Švedska je pred energetskim kolapsom.

Napačne politične odločitve imajo izjemne posledice. Potrebno je pripraviti akcijski načrt za izgrad
njo velikih zadrževalnikov vode, ker klimatskih sprememb ne moremo več ustaviti, lahko jih le bla
žimo. Narava se zaradi podnebnih sprememb tako hitro in drastično spreminja, da njeno ohranja
nje v stanju, kot smo ga poznali do sedaj, enostavno ni več možno.

www.he-ss.si

Vodni zadrževalniki kot  
blažilci podnebnih sprememb
V zadnjih letih se vedno pogosteje srečujemo s pojavom hidroloških ekstremov – na eni strani suše, na drugi kratkotrajni močni nalivi z neurji. Spre-
membe se posledično odražajo tudi na naših rekah in potokih. 

Sinergija energetike, okolja in kmetijstva.

Sonaravno urejen vodni zadrževalnik pri HE Brežice.

Na Tochkinem dobrodelnem 
jamu, kjer se je v desetih urah 
na dveh različnih odrih zvrsti-
lo kar deset različnih glasbe-
nih skupin, se je skozi ves dan 
zbralo cca. 1.200 obiskoval-
cev, ki so pomagali zbrati de-
nar za pomoč kritja operacij v 
tujini za našega občana Uroša 
Piltaverja – Pilija, ki je pred 
svojo boleznijo ves čas tudi 
sam aktivno sodeloval na bre-
žiški glasbeni sceni. Denar za 
pomoč se je pričel zbirati že v 
tednu pred dogodkom, ko so 
se prostovoljni prispevki lah-
ko nakazovali na TRR ali preko 
QR-kode Območnega združe-
nja Rdečega križa Brežice. Na 
dan dogodka so se sredstva 
poleg prej omenjenega načina 
zbiranja lahko prispevala tudi 
na samem dogodku.

Brežice so množično stopile skupaj za Pilija
VELIKE MALENCE – Brežice so v soboto, 27. avgusta, dokazale, da se ljudje v kraju, kjer živijo, delajo in so si v njem ustvarili družine in zgradili svoja življenja, s 
pozitivnimi medčloveškimi odnosi in skupno močjo lahko združijo v zgodbo srčnosti, sočutnosti, pomoči in dobrodelnosti. 

Ob realizaciji res velike in us-
pešne humanitarne akcije se 
velja posebej zahvaliti ekipi 
Tochke, ki je omogočila, da so 
se ljudje dobrega srca sreča-
li in povezali – lastniku Jure-
tu Ostreliču, ki je za Uroša do-
niral Tochkin celotni sobotni 

dobiček, ter organizatorkama 
Hani Jurečič in Manci Buca-
lo. Velika zahvala gre prav tako 
glasbenima mojstroma Petru 
Dirnbeku in Tomici Greglu za 
ozvočenje, fotografu Luki Ru-
dmanu, Krajevni skupnosti 
Čatež ob Savi za oder ter vsem 

nastopajočim glasbenim talen-
tom, da so delili svoj sobotni 
čas – Veroniki Strnad, Žanu 
Bračunu, Neke znam, Triu 
pojoči hrast, Grizl, Birdland, 
Mams, Krškopoljac, Munken-
dorfs in Imset. Hvala tudi do-
mačim gostincem – Gostilni in 
piceriji Santa Lucija, Gostilni 
penzion Les, Gostilni Pr' šefu 
in Gostilni Grill, ki so donira-
li hrano za vse sodelujoče, ter 
ekipi, ki je skrbela za stopnje-
vanje napetosti in povezovala 
program – Boštjanu Pulku, 
Davidu Križmanu, Vesni Kr-
žan, Mateji Klakočar in Mojci 
Florjanič, ki je pomagala tudi 
pri organizaciji jama. Zahvala 
tudi Območnemu združenju 
Rdečega križa za celotno or-
ganizacijo finančne plati do-
nacij ter da gredo sredstva, ki 

so bila zbrana in se še zbirajo 
do 15. 9. 2022 preko TRR-ja 
in QR-kode Območnega zdru-
ženja Rdečega križa Brežice, 
v prave roke. Hvala tudi Stari 
šoli za njihov prispevek na do-
brodelnem jamu, Robiju Lov-
šetu za šotor ter vsem mlade-
ničem, športnikom in gasilcem 
iz Skopic in okolice, ki so po-
magali pri postavljanju šotora 
in ostalih fizičnih opravilih. Ve-

lika hvala tudi vsem, ki ste tako 
ali drugače zajeli veter v jadra 
dobrodelnosti in pomagali – 
nekateri s finančnimi prispev-
ki, drugi s prijaznimi beseda-
mi podpore.

Brežice torej še znajo in še 
zmorejo. Skupaj, za dober na-
men.

 M. F., foto: Luka Rudman

Pomoč za Uroša Piltaverja lahko še vedno prispevate na:

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA BREŽICE
TRG JOŽETA TOPORIŠIČA 2, 8250 BREŽICE
TRR NLB: SI56 0237 3001 0819 504
SKLIC: SI00 760500
KODA: CHAR
NAMEN NAKAZILA: 
humanitarni prispevek za Uroša Piltaverja
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Spoštovane, spoštovani,
ko pregledujem prejete tekste za nove 
Radeške novice, se mi zdi, da covid-19 
sploh ni nikoli obstajal. Seveda avtor-
ji člankov virus občasno omenjajo, vem 
tudi, da je število okužb v letošnjem letu 
relativno zelo visoko, precej višje od zad-
njih dveh poletij, konec koncev sem okuž-
bo pred mesecem dni tudi sam (ponov-
no) prebolel, a vseeno … dogajanje, ki 
izhaja iz prejetih tekstov, kaže, da se Ra-
dečanke in Radečani ne damo. 

Če sem bil v času omejitev navdušen nad odgovornim obnaša-
njem naših občank in občanov, sem v času po sprostitvi omejitev 
iskreno navdušen nad bliskovitim ponovnim razcvetom društve-
nega življenja v našem kraju. To ne kaže le na dejstvo, da smo 
v minulih dveh letih vsi skupaj močno pogrešali socialne stike, 
pač pa priča tudi o tem, da je društveno življenje v našem kra-
ju izredno globoko zakoreninjeno, organizacije pa so ob moč-
no pripadnih članih tudi kvalitetno vodene in prav to je podla-
ga za razvoj izjemnih posameznikov, kakršnih v naših krajih res 
ne manjka – kar poglejte si področja kulture, športa, politike na 
nacionalnem in tudi mednarodnem nivoju.

Ker se zavedam človeškega kapitala, ki ga premoremo, me ni 
presenetilo, da so se v začetku epidemije in vsesplošnem po-
manjkanju zaščitne opreme prostovoljke Društva upokojencev 
Radeče takoj lotile šivanja pralnih mask. Ni me presenetilo, da 
so se takoj javili prostovoljci za izvajanje nujnih prevozov hrane 
in zdravil občankam in občanom. Ni me presenetilo niti, da je 
bil odziv na zbiranje humanitarne pomoči za ukrajinske begun-
ce izredno pozitiven. Še najmanj pa me je presenetil podatek, 
da so imela naša prostovoljna gasilska društva težave s sesta-
vo ekip za gašenje velikega požara na Krasu – ne zato, ker bi 
kandidatov manjkalo, ampak zato, ker je bilo kandidatov kljub 
znanim tveganjem preveč. 

Covid-19 je na plan prinesel marsikatero slabo človeško la-
stnost, vseeno pa smo vedno znova dokazovali, da znamo sto-
piti skupaj, ko je to potrebno. In to je bogastvo, ki ga moramo 
ne glede na vsa politična, ideološka, verska in še kakšna razha-
janja, negovati, varovati in predajati našim potomcem. Čeprav 
o covid-19 tu pišem v pretekliku, je jasno, da zgodba še ni kon-
čana. Jesenski in nato še zimski čas bo znova prinesel takšne in 
drugačne omejitve, verjamem pa, da tako ostrih omejitev, kot 
smo jih poznali v zadnjih dveh letih, ne bo več. Vsekakor pa po-
mirja tudi spoznanje, da znamo v kriznih časih še toliko bolj sto-
piti skupaj. Covid-19 je sicer močno vplival tudi na dogajanje na 
radeški občini in tudi mi smo znali stopiti skupaj, čeprav mnenja 
niso bila vedno enotna, odločitve pa ne vedno prijetne. Smo pa 
v razmerah negotovosti in strahu takoj na prvo mesto postavili 
skrb za dobrobit naših občank in občanov – v sledenju temu ci-
lju je občasno trpelo oz. se zamikalo delo na naših rednih pod-
ročjih, a sem na dosežene rezultate v minevajočem mandatu 
vseeno izredno ponosen.

Dogajanju na naslovu Ulica Milana Majcna 1 tokrat na tem 
mestu dajem malce manj pozornosti, saj o projektih obsežne-
je pišemo v drugem tekstu. Veliko večino ciljev nam je uspelo 
realizirati v celoti oz. do te mere, da lahko rečem, da covid-19 
razvoja naše občine ni bistveno upočasnil. Za to gre v prvi vrsti 
zahvala mojim sodelavkam in sodelavcem na občini, hkrati pa 
tudi številnim ostalim posameznicam in posameznikom, ki so 
prek svojih organizacij ali zasebno pripomogli k našemu trudu 
za dobrobit občine in občanov. Prijetno je županovati v kraju, 
katerega prebivalke in prebivalci se zavedajo odgovornosti na-
pram svojim sosedom in zanamcem.

Drage občanke in občani, ob občinskem prazniku vam vsem sku-
paj iskreno čestitam in vam želim obilo zdravja, posebne čestit-
ke pa namenjam prejemnikom občinskih priznanj. 

Tomaž Režun, župan

Za Občino Radeče je pestro, a zelo uspešno leto
Na delo radeške občinske uprave in še posebej na izvajanje projektov je tudi v zadnjem letu dni precej vplivala epidemija covid-19, predvsem v smislu zamikanja projektov, nekaj pa 
tudi z razporejanjem sredstev na strani ministrstev in posledičnim ukinjanjem razpisov in celo projektov. Ko so se te posebne razmere malce umirile, je prišlo do rasti cen surovin, zara-
di česar so postali vprašljivi tudi že potrjeni projekti.  

V pandemičnem kaosu minule-
ga leta, ki je prineslo tudi vojno 
v Ukrajini in rast cene surovin, 
je radeška občinska barka plula 
precej mirno in naravnost. Že ko-
nec lanskega septembra je po-
tekala slovesna otvoritev Ribiške 
vasice v okviru operacije Po-Sav-
ski rečni turizem (PORT), v ka-
terem Občina Radeče nastopa 
skupaj s partnerji KTRC Radeče, 
Ribiška družina Radeče, Posav-
ski muzej Brežice in Hortikul-
turno društvo Radeče. Izgrad-
nja Ribiške vasice kot ključnega 
infrastrukturnega elementa te 
operacije je ob sofinanciranju 
Evropskega sklada za pomorstvo 

in ribištvo Radečam prinesla tri 
manjše enoetažne turistične ob-
jekte s skupaj 15 posteljami za 
prenočevanje. Operacija, ki sledi 
dolgoročnemu cilju razvoja reč-
no-ribolovnega turizma v po-
savski regiji v panogo, sposob-
no generiranja novih delovnih 
mest, se zaključuje v letošnjem 
letu s kopico manjših aktivnosti, 
usmerjenih v nadgradnjo aktiv-
nosti prve faze. 

V poznojesenskem času so se 
pričela tudi prva rekonstrukcij-
ska dela na ploščadi, ki v centru 
Radeč povezuje knjižnico, banko 
in bloka na Ulici OF in je bila v 
naslednjih mesecih popolnoma 
prenovljena. V okviru izvedbe 
projekta so bila izvedena 
izolacijska dela na celotni 
ploščadi, obnovljena je bila 
vsa komunalna infrastruktura, 
obnovljena in delno na novo 

zgrajena so bila stopnišča s klan-
činami za invalide, zamenjane so 
bile ograje, nameščena je bila 
nova urbana oprema s klopmi, 
koši za smeti in stojali za kolesa, 

zaključni sloj ploščadi pa je bil ob 
delni zatravitvi ploščadi z umet-
no travo izveden po metodi što-
kanega betona, kot je bilo ureje-
no že območje varne poti v šolo 
in okolice ZD Radeče.

V letošnjem letu so bila izvede-
na tudi dela na projektu ener-
getske sanacije Doma kulture v 
okviru operacije Energetska sa-
nacija objektov Doma kulture in 
ZD Radeče, sofinancirane s sred-
stvi iz Kohezijskega sklada EU. V 
okviru del je izvajalec izvedel nov 
kontinuiran izolativni ovoj po 
vseh zunanjih površinah fasade, 
izolacijo podstrešja, zamenjavo 

dela zunanjega stavbnega pohi-
štva in vzpostavitev energetske-
ga monitoringa. Medtem ko je 
energetska sanacija Doma kul-
ture potekala v letošnjem letu, 
bo energetska sanacija Zdrav-
stvenega doma Radeče izvede-
na v naslednjem letu. 

Na področju prometne infra-
strukture je trenutno obdob-
je zelo pestro. V minulih mese-
cih je bil izveden projekt, ki je bil 
v sodelovanju z Direkcijo RS za 
infrastrukturo najavljan že dlje 
časa, t. i. rekonstrukcija pločnika 
ob ulici V Gaju oz. projekt ure-
ditve hodnika za pešce ob držav-
ni cesti G1-5/0360 in ob lokalni 
cesti LC342051. V okviru izved-
be projekta je izbrani izvajalec 
del vzdolž celotne trase zgradil 
hodnik za pešce, vključno z no-
vim podestom ob starem mos-
tičku za ulico V Gaju, urejeno je 

bilo odvodnjavanje, zamenjana 
cestna razsvetljava, obnovlje-
ni in delno na novo zgrajeni in-
frastrukturni vodi, obenem pa 
je bila odstranjena in postavlje-

na nova protihrupna ograja ob 
državni cesti. 

V poletnih mesecih je bil re-
konstruiran tudi del javne poti 
842791 Sv. Janez–Magolnik, na 
relaciji od Pristave na Počako-
vem do odcepa Čonda pod Ma-
golnikom v skupni dolžini okoli 
800 metrov. Rekonstrukcija sta-
re makadamske poti je zajemala 
ureditev odvodnjavanja, dogra-
ditev oz. zamenjavo zgornjega 
ustroja v ustrezni debelini ter po-
laganje dvoslojnega asfalta v širi-
ni 3,5 metra, urejene pa so bile 
tudi bankine z muldo.

V letošnjem letu je v sodelovan-
ju z Direkcijo RS za infrastruktu-
ro načrtovana še ureditev pre-
hoda za pešce na regionalni 
cesti R3-665 pri trgovskem cen-
tru Spar, medtem ko sta projek-
ta rekonstrukcije glavne ceste 
G1-5 skozi naselje Vrhovo in re-
kostrukcije regionalne ceste R3-
665 z ureditvijo pločnika na od-
seku od Jagnjenice do tovarne 
Radeče papir nova, oba ravno 
tako v sodelovanju z Direkcijo 
RS za infrastrukturo, načrtovana 
za naslednje leto. 

Z Odlokom o Občinskem pod-
robnem prostorskem načrtu za 
del enote EUP RA 11/8 – sta-
novanjsko območje Dobrava 
v Radečah so bile v maju 2021 
v naselju Dobrava za območje 
prostorske ureditve v velikosti 
2,98 ha sprejete pravne podla-
ge s pogoji za umeščanje novih 
stanovanjskih objektov. Obči-
na Radeče je tako že lansko leto 
posledično naročila projektno 
dokumentacijo za izvedbo ko-
munalne infrastrukture na ob-
močju Dobrave. V spomladan-
skih mesecih letošnjega leta pa 
smo pristopili k urejanju komu-
nalne ureditve na območju pred-
videnega novonastalega naselja, 
najprej z izgradnjo meteorne ka-
nalizacije in nato še z urejanjem 
vodovodnega sistema z izgradn-
jo novega vodohrana.

Na podlagi uspešne prijave na 
poziv Evropske komisije za do-
delitev nepovratnih sredstev za 
spodbujanje internetne povez-

ljivosti v lokalnih skupnostih je 
Občina Radeče v maju letošn-
jega leta zaključila projekt Wifi-
4EU, za katerega je s strani Ev-
ropske unije prejela bon v višini 
15.000 €. V okviru projekta je 
Občina Radeče zagotovila brez-
plačen dostop do interneta na 
desetih različnih lokacijah, ka-
tere pokriva šest zunanjih in se-
dem notranjih točk: občinska 
zgradba, Zdravstveni dom Rade-
če, športna dvorana v Radečah, 
tenis hišica, Dom PORP, pomoli 
TRC Savus, Rekreacijski park Sa-
vus, Bazen Njivice, Stara šola na 
Jagnjenici in Hiša na Magolniku. 

V letošnjem letu sta za izved-
bo predvidena še dva večja 
projekta z že pripravljeno pro-
jektno dokumentacijo. Projekt 
Obnova atletskega stadiona v 
Radečah je tik pred pričetkom 
del ter temelji na utrditvi in pre-
plastitvi obstoječe atletske ste-
ze in ostalih atletskih površin z 
novo sintetično prevleko. V sk-
lopu izvedbe projekta, ki bo tra-
jala več mesecev, bo urejeno 
tudi odvodnjavanje, popravl-
jeni bodo nekateri radiusi, po-
daljšan bo tudi iztek za šprinte. 
Projekt je sofinanciran s strani 
Fundacije za šport.

V sodelovanju s Sektorjem 
za zmanjševanje posledic na-
ravnih nesreč na Ministrstvu 
za okolje in prostor je tik pred 
izvedbo tudi projekt sanacije 
plazu na Žebniku. Plaz na Žeb-
niku velja za enega od desetih 
najbolj problematičnih plazov 
v državi, ki že desetletja ogro-
ža stanovanjske in gospodarske 
objekte ter prometno in osta-
lo infra strukturo na območju. 
Po dogovoru z Ministrstvom za 
okolje in prostor bo projekt, ka-
terega ocenjena vrednost znaša 
okoli 2,5 mio €, izveden v treh 
fazah oz. treh letih: v letošnjem 
letu naj bi bili izvedeni obe pi-
lotni steni, v letu 2023 naj bi 
bil z velikim odvodnim jarkom 
in vanj stekajočimi se drenažni-
mi rebri saniran spodnji del pla-
zu, v letu 2024 pa na podoben 
način še zgornji del plazu z re-
konstrukcijo javne poti na nje-
govem območju. 

Ploščad v centru Radeč

Ribiška vasica

Dom kulture
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Prireditve ob občinskem prazniku
Četrtek, 1. september 2022

• ob 18.00 v prostorih Društva invalidov Radeče 
Predavanje: Uporaba defibrilatorja

Organizator: Društvo invalidov Radeče

Sobota, 3. september 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

• na športnem igrišču v Vrhovem: 
ob 18.00 Obeležitev 110-letnice Prostovoljnega gasilskega 
društva Vrhovo 
ob 21.00 Gasilska veselica z ansamblom Saša Avsenika

Organizator: PGD Vrhovo

Sreda, 7. september 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

Četrtek, 8. september 2022
• ob 18.00 pred Domom kulture Radeče 
Otvoritev obnovljenega Doma kulture – zaključek del energetske 
sanacije objekta Dom kulture Radeče

Organizator: Občina Radeče, Gledališko društvo Radeče

• ob 19.00 v Domu kulture Radeče 
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Radeče s podelitvijo 
priznanj

Organizatorji: Občina Radeče, Gledališko društvo Radeče, 
Hortikulturno društvo Radeče

Sobota, 10. september 2022
• ob 8.00 odhod avtobusa z ŽP Radeče v Zagrad 
Tradicionalni pohod na Nebeško goro

Organizator: Planinsko društvo Radeče

• ob 10.00 pri lovskem domu na Močilnem 
Srečanje lovcev, lastnikov zemljišč in lokalne skupnosti ob 
divjačinskem golažu

Organizator: Lovska družina Radeče

• ob 10.00 na tekmovalni trasi ob Savi na Hotemežu 
Tekmovanje v ribolovu – Pokal Sava

Organizator: Ribiška družina Radeče

• v prostorih Društva invalidov Radeče 
ob 15.00 Meddruštveni turnir v pikadu
ob 17.00 Srečanje invalidov

Organizator: Društvo invalidov Radeče

Nedelja, 11. september 2022
• ob 10.00 na tekmovalni trasi ob Savi na Hotemežu 
Tekmovanje v ribolovu – Pokal Sava

Organizator: Ribiška družina Radeče

• ob 15.00 pri podružnični šoli na Svibnem 
Nedelja pod lipo – 20. obletnica društva

Organizator: Društvo kmečkih žena Arnika

Ponedeljek, 12. september 2022 
• ob 17.00 zbor pri Prosvetnem domu Vrhovo 
Pohod po Vrhovem

Organizator: Društvo invalidov Radeče

• ob 18.00 na ploščadi pred knjižnico 
20. obletnica Knjižnice Laško – enote Radeče

Organizator: Knjižnica Laško - enota Radeče

Torek, 13. september 2022
• ob 9.00 na balinišču Balinček v Radečah 
Spominski turnir v balinanju - moški

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sreda, 14. september 2022
• ob 16.00 na Magolniku 
Otvoritev asfaltirane javne poti Sv. Janez–Magolnik  

Organizator: Občina Radeče, KS Svibno

Četrtek, 15. september 2022
• ob 15.00 na strelišču na Močilnem 
Društveno prvenstvo v streljanju z zračno puško 
• ob 17.00 v ribiškem domu na Hotemežu 
Občinsko prvenstvo v šahu

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Cenjene in spoštovani,
prejmite iskreno voščilo ob prazniku vaše občine!

Čas praznovanja je poseben čas – je trenutek, v 
katerem se ozremo v preteklost, se soočimo s 

sedanjostjo in z načrti za prihodnost. Ideje so gibalo 
razvoja, ki jih v vaši občini uresničujete v prepletu 

tradicije, znanja, izkušenj in inovativnosti. Vse to vodi 
v še večjo urejenost bivalnega okolja ter dobro 

počutje občank in občanov. Ste skupnost, 
ki zna poskrbeti za vse generacije, od najmlajših 
do najstarejših. Odločno in pogumno še naprej 

stopajte po poti pričakovanj in vizij, 
ki so usmerjene v prihodnost. 

Franjo Debelak, župan Občine Bistrica ob Sotli, 
s sodelavci

Spoštovane občanke in spoštovani občani,
prejmite iskreno voščilo 

ob prazniku občine Radeče!

Vsak posameznik je del skupnosti in vsak 
posameznik ima svoje želje, pričakovanja in 
upanja, ki jih skuša skupnost uresničiti. Pri 

uresničevanju načrtov je pomembno 
medsebojno sodelovanje, razumevanje, 

spoštovanje in zaupanje. Vse te pozitivne 
vrednote, ki so vaša odlika, naj še naprej 

vplivajo na razvoj vaše občine in širše skupnosti. 
Srečno pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Robert Zagorc, podžupan v funkciji župana 
Občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

Spoštovani občanke in občani občine Radeče,
vsaka lokalna skupnost je močna toliko, kolikor je 

močna vez med ljudmi. In kolikor močnejša je ta vez, 
toliko bolj skupnost napreduje in se razvija. 

Iskrene čestitke ob prazniku vaše občine ter za vse 
projekte in naložbe, ki ste jih v preteklem letu uspeli s 

skupnimi močmi uresničiti in tako omogočili boljše 
pogoje bivanja in dela v vaši skupnosti. Naj praznični 

čas še krepi vezi med vami, da boste odločno, 
pogumno in odgovorno stopili na pot novih izzivov, 

ki jih prinaša prihodnost. 
Iskrene čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem 

za prepoznaven prispevek in delo.
Vse dobro in prijetno praznovanje želim.

Srečno, Radeče.

Župan Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Radeče.  

Občinski praznik je vselej priložnost za veselje ob preteklih 
dosežkih in snovanje načrtov za prihodnost. Naj vam nove 
pridobitve v vaši občini dajejo sveže spodbude in navdih za 
sprejemanje novih izzivov in doseganje novih uspehov. 

Ob občinskem prazniku vam iz občine Sevnica izrekamo 
iskrene čestitke. Hkrati vam želimo dobro počutje v okolju, ki 
ga soustvarjate. Naj vas praznovanje občinskega praznika še 
tesneje poveže. 

Županu s sodelavci in občinskemu svetu želim uspešno delo. 
Veselim se tudi nadaljnjega odličnega sodelovanja v okviru 
razvojne regije Posavje. V letošnjem letu je naši občini še 
posebej povezalo tekmovanje v športnem ribolovu. Naj bo 
tovrstnih promocijskih dogodkov, ki dober glas o lepoti 
posavske narave in gostoljubnosti posavskih ljudi ponesejo v 
svet, v prihodnje še več. 

Srečko Ocvirk, 
župan Občine Sevnica, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani!

Iskrene čestitke ob prazniku naše občine Radeče, z željo, 
da bi se tudi v bodoče dobro počutili v okolju, 

ki ga skupaj soustvarjamo.
Direktorica Brigita Stopar s sodelavci

Spoštovane občanke in občani!

Iskrene čestitke ob prazniku naše občine Radeče, z željo, 
da bi se tudi v bodoče dobro počutili v okolju, 

ki ga skupaj soustvarjamo.
Direktorica Brigita Stopar s sodelavci

Življenje bo v veliki meri takšno, 
kakršno si bomo sami ustvarili.
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Šolska pot 5, 1433 RADEČE
Tel.: (03) 56 87 004, 56 88 138
E-pošta: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Splet: www.gslasko-radece.si

Občinski praznik je dogodek, posvečen druženju, 
razvoju in ustvarjalnosti kraja, 
k čemur prispevamo tudi mi 

z glasbenimi in plesnimi dejavnostmi. 

Ob prazniku čestitamo vsem občanom 
in vabimo na naše prireditve.

Iskreno čestitamo 
ob prazniku občine Radeče

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, 
E: info@teb.si, T: (07) 481 60 00, www.teb.si

Na svetovnem mladinskem ri-
biškem prvenstvu je nastopilo 
36 ekip iz 16 držav. Vseh tek-
movalcev je bilo 180, sodni-
kov pa 140. Tekmovalci v kate-
goriji U-15 in U-25 so nastopili 
na tekmovalni trasi v Radečah 
in na Hotemežu, v kategori-
ji U-20 pa na tekmovalni trasi 
Orehovo pri Sevnici. »Ekipo so 
sestav ljali štirje tekmovalci in 
rezerva ter vodja in trener eki-
pe. Zelo številčne so bile eki-
pe Anglije, Španije in Italije, ki 
so imele v odpravi po 30 in več 
oseb,« pove predsednik orga-
nizacijskega odbora svetovne-
ga ribolovnega prvenstva za 
mlade in Ribiške družine Ra-
deče Branko Zelič. »Prve štiri 

180 mladih ribičev iz 16 držav

dni so se odvijali treningi, za-
dnja dva dneva sta bila tekmo-
valna. Dan pred tekmovanjem 
je tekmovalce takoj po trenin-
gu čakala antidoping kontrola. 
Tako treningi kot samo tekmo-
vanje so potekali brez pripomb 
in napak. Morda so bili malo 
moteči starši, ki so želeli po-
magati več, kot je bilo dovolje-
no, a sodniki so svoje delo ko-
rektno opravili, saj bi kakršna 
koli fizična pomoč pomenila 
diskvalifikacijo,« nadaljuje so-
govornik in doda, da je bilo za 
samo tekmovanje malo prema-
lo zanimanja medijev, saj je bil 
to »več kot regijski projekt Po-
savja«. Pohvale organizatorje-
ma ter številnim prostovoljcem 

sta med drugim izrekla pred-
sednik Ribiške zveze Sloveni-
je dr. Miroslav Žaberl in pred-
sednik Mednarodne federacije 
športnega ribolova v sladkih 
vodah (FIPS) Ugo Claudio 
Matteoli. Oba sta pohvali-
la tudi urejeno ribiško traso, 
umeščeno v naravno okolje z 
zgrajenimi betonskimi podes-
ti, s katerimi radeški v sodelo-
vanju s sevniškimi ribiči nudijo 
kolegom od drugod odlične po-
goje za lovljenje rib. S spreje-
mom in organizacijo so bili za-
dovoljni tudi tekmovalci, ki jim 
je bila še posebej všeč pokraji-
na v spodnjem toku reke Save 
in ribji živelj, ki so ga po tekmo-
vanju vračali v vodo. 

Otvoritev in zaključek sve-

tovnega ribiškega prvenstva 
za mlade sta se odvijala v ra-
deški športni dvorani, kjer so 
ob izjemnih nastopih radeških 
glasbenikov in mažoretk raz-
glasili rezultate tekmovanja 
ter podelili medalje in pokale. 
Slovenski tekmovalci so v ka-
tegoriji U-15, v kateri so slavili 
Italijani, med devetimi ekipa-
mi osvojili 5. mesto. Omenje-
no mesto so osvojili tudi v ka-
tegoriji U-20, v kateri so med 
13 ekipami zmagali Madža-
ri. V kategoriji U-25 so med  
13 ekipami, v kateri so slavili 
Francozi, zasedli zadnje mes-
to. Bronasto medaljo je za Slo-
venijo v kategoriji posamezni-
kov priboril 16-letni Klemen 
Rožič Šoštar iz Črnomlja. 
 Smilja Radi

Tekmovalci so bili z urejenostjo ribolovnih tras zelo zadovoljni.   

RADEČE, HOTEMEŽ, OREHOVO – V organizaciji RD Radeče in RD Sevnica se je med 2. in 7. avgustom na ure-
jenih ribolovnih trasah v radeški in sevniški občini odvijalo svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za 
mlade v kategorijah U-15, U-20, U-25 in posamično. 

SEPTEMBER 2022

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

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

WWW.MC-KRSKO.SI
DELOVNI ČAS INFO TOČKE

PON-PET: 8.00–22.00
SOB: 10.00–22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI: ZAPRTO

SOBOTA, 3. september 2022, 10:00:
USTVARJALNA DELAVNICA
ZA OTROKE

SOBOTA, 17. september 2022, 10:00:
OTROŠKA PREDSTAVA
21:00:
METAL KONCERT: DAMNATION &
CHALLENGER

PETEK, 9. september 2022,
IGRALNE URICE
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Rezervirajte termin. Poklilčite nas:
+385 1 3703 498 ali +385 99 4803 700
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Če je tudi vaša težava brezzobost – na kliniki Ortoimplant Dental Spa se 
je boste rešili z najmodernejšimi implantološkimi metodami All-on-4 in 
Zygoma All-on-4. Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

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

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

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

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

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

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

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

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

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

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

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

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

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

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

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

vračanju nasmeha brezzobim pacientom ter tistim ljudem, ki so že 
popolnoma izgubili upanje, da bodo še 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 limf ne 
drenaže ter terapije s kisikom. Vsemu temu je treba prišteti še dodat-
no medicinsko obdelavo, ki uspešno poskrbi za kar najhitrejše okre-
vanje pacientov s pomočjo intravenoznega postopka nadomešča-
nja vitaminov, mineralov in aminokislin, ter postopek avtotransfuzije 
krvi, ki je obogatena z ozonom. 

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

 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

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

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!

Gre za tanko jekleno žičko, ki jo namestimo 
pod levi in desni rob nohta in tako omogočimo 
nohtu pravilno rast. Z namestitvijo nohtne 
sponke lahko dosežemo trajno rešitev 
vraščanja nohta. Možna je namestitev tudi pri 
sladkornih bolnikih in nohtih, kjer je že prišlo do 
hipergranulacije. 

Prednost namestitve medicinske nohtne 
sponke: 
• Takojšnja razbremenitev prsta  
• Bolečine izginejo takoj po namestitvi nohtne 

sponke 
• Ne potrebujete bolniške odsotnosti 
• Možnost ukvarjanja s športom 
• Estetski videz nohta po odstranitvi nohtne 

sponke 
• Strokovna obravnava na podlagi več kot 15 

let izkušenj reševanja vraščenih nohtov z 
metodo AN.NIKA 

V Centrih medicinske pedikure AN.NIKA imamo 
razvite lastne AN.NIKA metode dela na podlagi 
več kot 15 let izkušenj. Specializirani smo za 
reševanje vraščenih nohtov z medicinsko 
nohtno sponko, glivičnih okužb nohtov, kurjih 
očes in otiščancev, bradavic in trde kože na 
petah. 

Hitra in učinkovita rešitev 
pri vraščanju nohta 

AN.NIKA medicinska pedikura Krško, Ul. mladinskih del. brigad 2a v Leskovcu pri Krškem 
040 334 352 | www.annika.si | www.annika.si/shop | annika-krsko@annika.si
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Več kot 15 let se vsakodnevno srečujemo 
z glivičnimi obolenji nohtov, zato smo 
razvili lasten produkt Nailodon-obnovit-
veni lak za nohte pri glivičnem obolenju, 
ki bazira na treh edinstvenih antimiko-
tičnih sestavinah - eteričnih olj klinčkov, 
timijana in čajevca. Nailodon bo vašim 
nohtom zopet povrnil čvrstvo strukturo, 
lep videz in odpravil nepravilnosti, ki so 
lahko posledica glivičnega ali bakterijske-
ga obolenja nohtov.

Vraščeni nohti so problematika sodobnega sveta, zaradi hitrega tempa življenja, nošenja 
sintetične obutve in nogavic ter nepravilnega krajšanja nohtov. V Centru medicinske pe-
dikure AN.NIKA Krško uspešno rešujemo vraščene nohte z namestitvijo medicinske noht-
ne sponke. 

PREJ

PREJ

POTEM

POTEM

USKLADITEV PODATKOV ZA OBRAČUN 
KOMUNALNIH STORITEV

Uporabnike komunalnih storitev v občini Brežice obveščamo, da bomo v me
secu septembru 2022 uskladili podatke o številu članov gospodinjstva s cen
tralnim registrom prebivalstva.
Hkrati pozivamo vse uporabnike, ki imajo prijavljeno začasno prebivališče izven 
občine Brežice, da nam dostavijo potrdilo o začasnem prebivališču, da bomo 
lahko to pravilno upoštevali pri obračunu. Tistim, ki so potrdila že prinesli in so 
še veljavna, novih ni potrebno prinesti. 

www.komunalabrezice.si

KRK – Tudi v tem letu so se 
na vrhuncu turistične sezone, 
med 17. julijem in 18. avgu-
stom, trije slovenski policisti 
nahajali na Hrvaškem, kjer so 
svojim hrvaškim kolegom po-
magali pri postopkih s sloven-
skimi turisti. Med njimi je bil 
že tretjič doslej Drago Butara, 
vodja policijskega okoliša na 
PP Krško, ki je deloval na ob-
močju PU Primorsko - Goran-
ska, na Policijski postaji Krk. 
Sodeloval je pri policijskih de-
javnostih v povezavi s sloven-
skimi državljani, predvsem pa 
omogočal hitrejšo komunika-
cijo s slovenskimi turisti ter 
jim dajal pojasnila glede poli-

Butara že tretjič na Krku

cijskih postopkov. Pri svojem 
delu je nosil uniformo sloven-
ske policije in ni bil oborožen, 

prav tako ni izvajal policijskih 
pooblastil in ukrepov, za ka-
tere so pristojni samo hrva-
ški policisti. V času njegovega 
službovanja je na otoku Krk 
dopustovala tudi predsednica 
Državnega zbora RS mag. Ur-
ška Klakočar Zupančič (na 
fotografiji, foto: osebni arhiv 
D. B.). V projektu Varna turi-
stična destinacija slovenska 
policija sodeluje od leta 2011. 
Gre za podobno obliko sodelo-
vanja policij, kot je sodelova-
nje v zimski turistični sezoni, 
ko slovenskim policistom na 
smučiščih pomagajo tudi hr-
vaški kolegi.
  R. R./vir: GPU
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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. 

REX (22175S) 
je pasji samček, star 18 mese-
cev, srednje rasti, odvzet zaradi 
neprimernih razmer. Rex je pri-
jazen kuža, rad ima ostale pse in 
ljudi. Zelo hitro se uči lepega ve-
denja in hoje na povodcu. 

MIŠA (22230P) 
je muca, stara približno tri me-
sece, ki išče topel dom. Je zelo 
umirjena in cartljiva, navajena 
na mačji pesek in ostale mač-
ke. Pred oddajo bo veterinarsko 
urejena, sterilizirana in razglis-
tena. 

BARTO (22229ROG) 
je kuža manjše rasti, star pri-
bližno eno leto. Je zelo cartljiv 
in prijeten kuža, ki vam lahko ve-
liko ponudi. Privaja se hoje na 
povodcu, vesel je vsake človeš-
ke družbe in pozornosti.

Mladim želimo dati možnost odločanja, zato te 
vabimo, da se udeležiš prvega zasedanja SVETA 
MLADIH, katerega naloga je poslušati predstavitev 
mladinskih projektov in glasovati o njihovi finančni 
podpori s strani Občine Brežice. 

Odločanje o mladinskih projektih je izključno v 
pristojnosti »Sveta mladih«, ki je pri odločanju 
neodvisen. Članstvo v svetu je prostovoljno za 
občane občine Brežice, starosti 13 do 30 let. 
Število članov ni omejeno, članstvo in pravica 
odločanja je dodeljena s prostovoljno vključitvijo. 

Če želiš soustvarjati zgodbe pomembne mladim za 
mlade, se nam pridruži v petek, 30. 9. 2022 ob 
18h v večnamenski dvorani MC Brežice, Gubčeva 
10a, 8250 Brežice. V kolikor se zasedanja ne moreš 
udeležiti v živo, se prijavi na mail: 
vesna.krzan@brezice.si in omogočeno ti bo 
spletno sodelovanje preko aplikacije Zoom. Seboj 
prinesi osebni dokument.
Glasovanje bo izvedeno anonimno s pomočjo 
aplikacije Mentimeter (www.menti.com). 

Ali si se s prijatelji kdaj pogovarjal o tem, kako noro 
dobro bi bilo, da bi v občini zaživel nov projekt za 
mlade, ki bi ga izvajali mladi? Meniš, da veš kaj 
mladim v občini Brežice manjka? 

Vidiš  priložnosti za razvoj športih, izobraževalnih in 
kulturnih programov v lokalnem okolju? Imaš 
mogoče odlično idejo za manjši infrastrukturni 
projekt?

Želimo si slišati tvoje ideje in jih pomagati 
uresničiti, zato se prijavi na Javni poziv 
za oddajo mladinskih projektov, kjer 
je na voljo 7.000 EUR.   

Za prijavo potrebuješ izpolniti le en obrazec, ki ga 
najdeš na spletni strani Občine Brežice in ga do 
20.9.2022 pošlješ na naslov: Občina Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, priporočeno v 
zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – AKCIJA 
MLADIH«.

Za vsa vprašanja in pomoč smo ti na voljo na 
e-naslovu: vesna.krzan@brezice.si.
O sofinanciranju projektov bo odločal Svet mladih. 

MESTO MLADIHBREŽICE
Participativni proračun 
za mlade – AKCIJA MLADIH

Odločanje o finančni 
podpori mladinskim 
projektom - SVET MLADIH

1. 2.

VLJUDNO VABLJENI!

Spoštovane učenke in učenci, dijakinje in dijaki, spoštovani 
učiteljski zbor, ravnatelji ter vsi šolski delavci in starši!
Želim vam prijeten začetek novega šolskega leta, uspešno 
delo ter varno pot v šolo.

Župan Občine Brežice Ivan Molan

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

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN) za enostanovanjsko gradnjo Cerklje ob Krki,  

EUP CEK-11 (zahod).

Javna razgrnitev se je pričela 5. 8. 2022 in bo trajala do vključno 
16. 9. 2022 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Breži-
ce ter v prostorih Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki. Gradivo OPPN 
bo objavljeno tudi na spletni strani občine www.brezice.si (Sporo-
čila za javnost) ter na naslovu www.brezice.si/sl/prostor (spletni 
portal Prostor).

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

Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 7. 9. 2022, ob 16. uri 
v sejni sobi na Občini Brežice. Pisne pripombe in predloge na pro-
storski akt lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno 
v knjigah pripomb na Občini Brežice (Oddelek za prostor) in Krajev-
ni skupnosti Cerklje ob Krki, posredujejo po pošti na Občino Breži-
ce, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na 
elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si.

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

 Ivan Molan, župan Občine Brežice

Vsem občankam in občanom občine Radeče 
iskreno čestitam ob občinskem prazniku!

Naj bo občinski praznik priložnost 
za prijetno druženje in veselje 
ob številnih uspešno izvedenih 
projektih, s katerimi bo življenje v 
občini Radeče še bolj kakovostno. 
Prepričan sem, da si boste tudi 
v prihodnosti s sodelovanjem in 
dobrimi načrti prizadevali za nadaljnji 
razvoj vaše občine! Želim vam še 
veliko uspehov na vseh področjih 
vašega delovanje in uresničitev vseh 
zastavljenih ciljev. 
Iskreno čestitam prejemnikom občinskih priznanj, vsem občankam 
in občanom pa želim prijetno praznovanje! 

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

Opomnik 
Do petka, 2. 9. 2022, je rok za oddajo predlogov za podelitev 
priznanj Občine Brežice za leto 2022 in za prijavo oktobrskih 
prireditev.

Več podatkov na spletni strani občine www.brezice.si 
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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.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Državna sredstva tudi za nov 
večstanovanjski objekt Žlapovec v Krškem
Ministrstvo za okolje in prostor je konec julija izdalo odločbe o odobritvi sofinanciranj projektov zagotavljanja javnih 
najemnih stanovanj iz Načrta za okrevanje in odpornost. Ministrstvo je odločbo o sofinanciranju izdalo 34 projektom, 
ki skupno zagotavljajo pridobitev 1036 javnih najemnih stanovanj v skupni višini 60 milijonov evrov. Med temi tudi 
1,7 milijona nepovratnih sredstev za projekt večstanovanjskega objekta v Žlapovcu, ki ga je na razpis prijavila Mestna 
občina Krško. Gre za odobrena sredstva, pri čemer odločba še ni pravnomočna. Na občini pričakujejo, da bodo pogod-
bo podpisali v kratkem.

Večstanovanjski objekt s 17 
neprofitnimi najemnimi stano-
vanji bo Mestna občina Krško 
gradila v Žlapovcu, neposred-
no v bližini stanovanjskih blo-
kov na Gubčevi cesti. Občinski 
svet Mestne občine Krško je na 
majski seji obravnaval in potrdil 
nakup zemljišča ter investicij-
sko dokumentacijo. Gradbeno 

dovoljenje je pridobljeno, pro-
jektna dokumentacija za izved-
bo je v izdelavi, naslednji korak 
pa je priprava razpisa za prip-

ravljalna dela, vključno z arhe-
ološkimi izkopavanji. Konec le-
tošnjega leta bo objavljen razpis 
za izbor izvajalca. Gradnja naj bi 
se po načrtih začela spomladi 
prihodnje leto, zaključila pa do 
konca leta 2024. Skupna ocenje-
na vrednost projekta znaša 4,1 
milijona evrov, od tega bo obči-
na iz razpisa prejela 1,7 milijo-

na evrov. Razpis za najem sta-
novanj bo Mestna občina Krško 
objavila že v času gradnje v nas-
lednjem letu.

Po podatkih okoljskega ministr-
stva se bodo vsa pridobljena sta-
novanja upravičencem oddajala 
prek javnih razpisov in po nepro-
fitni najemnini, s čimer bo inve-
sticija pomembno prispevala k 
olajšanju dostopa do primernih 
stanovanj v Sloveniji. Prednost 
pri vrednotenju vlog so imele 
investicije, ki zagotavljajo ener-
gijsko najučinkovitejše rešitve. 
Tako bo 82 % pridobljenih stano-
vanj, med njimi tudi stanovanj-

ski objekt v Krškem, izpolnjevalo 
zahteve najvišjega razreda ener-
getske učinkovitosti A1, s čimer 
se zagotavlja nizko porabo ener-
gije in nižje obratovalne stroške 
za najemnike.Gradnja večstanovanjskega objekta s 17 neprofitnimi najemnimi 

stanovanji naj bi se po načrtih začela spomladi prihodnje leto, za-
ključila pa do konca leta 2024. Razpis za najem stanovanj bo Me-
stna občina Krško objavila že v času gradnje v naslednjem letu.

Večstanovanjski objekt bo Mestna občina Krško gradila v Žlapovcu, 
neposredno v bližini stanovanjskih blokov na Gubčevi cesti.

Izhodišče letošnjega Nacionalnega meseca skupnega branja 2022, 
ki bo potekal med 8. septembrom in 9. oktobrom 2022 in se mu 
pridružujemo tudi v mestni občini Krško, je misel irskega pisatelja in 
politika Richarda Steela (1672–1729), ki poudarja povezanost med 
umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim razvojem: 
»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.«

Branje in gibanje želijo organizatorji povezati s:
• spodbujanjem/oblikovanjem zdravega življenjskega sloga, spret-

nosti in razvoja nasploh,
• vlogo kakovostnega preživljanja prostega časa in sprostitvijo,
• oblikovanjem ustvarjalne osebnosti in pozitivnega odnosa tako 

do branja kot do gibanja,
• vseživljenjskim razvijanjem in bogatenjem sposobnosti na področ-

ju branja in gibanja – vitalnost, dobro počutje,
• gibanjem, namenjenim/prilagojenim ljudem z različnimi omejit-

vami, interesi, potrebami … ter
• rehabilitacijskim/terapevtskim vidikom obojega.

Program, ki so ga pripravili in se sprotno še dopolnjuje, lahko sprem-
ljate na spletni strani nmsb.pismen.si, posebej za mestno občino Kr-
ško pa na spletnih straneh Mestne občine Krško www.krsko.si in Val-
vasorjeve knjižnice Krško www.knjiznica-krsko.si. 

Vabljeni k udeležbi in branju.

Nacionalni mesec skupnega branja 2022 – 
povezava med branjem in gibanjem 

Obvestilo o zbiranju prijav škode v kmetijstvu 
zaradi posledic suše v letu 2022 

Za prijavo škode se upoštevajo prizadete kultu-
re, razen pridelki, ki so dozoreli oziroma se po-
birajo v prvi polovici leta (pšenica in ječmen). 
Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovan-
ci, ki so dejansko imeli škodo in je le ta večja od 
30  %. Pogoj je tudi, da so oškodovanci na dan 
31. 5. 2022 vpisani v register kmetijskih gospo-
darstev oz. imajo tako imenovani KMG-MID in 
je velikost prijavljene površine poškodovanih 
kultur večja od 1 hektarja primerljivih površin.

Vloge bomo na vseh zgoraj navedenih obči-
nah zbirali v času uradnih ur do srede, 21. sep-
tembra 2022. 
Obrazec za prijavo škode je dosegljiv na splet-
nih straneh občin ali pa ga oškodovanci dobi-
jo na pristojni občini. Obrazec mora biti s strani 
oškodovanca podpisan dvakrat in oddan oseb-
no ali po pošti.

V primeru, da bodo oškodovanci prijavljali ško-
do na pristojni občini, morajo s sabo prinesti 
kopijo subvencijske vloge za leto 2022, in sicer 
kopijo prve strani zbirne vloge, kjer so osnovni 
podatki o nosilcu in kmetijskem gospodarstvu, 
ter kopijo geoprostorskega obrazca za prija-
vo vlog in zahtevkov na površino. Na tej stra-

ni zbirne oz. subvencijske vloge je zbirnik vseh 
GERK-ov z navedbo kultur in površin. Kopije 
prej navedenih strani so potrebne zaradi lažje-
ga vnosa podatkov in preverjanja podatkov, ki 
jih vnese oškodovanec na obrazec. 

Prosimo, da zaradi preprečevanja širjenja CO-
VID-a oškodovanci prinesejo že izpolnjen obra-
zec ter zgoraj navedene kopije iz zbirne vloge.  
V primeru, da niso imeli možnosti pridobiti ob-
razca s spletne strani občine, le tega dobijo na 
občini in potem vrnejo izpolnjeni obrazec s pri-
logami.

Na terenu bodo določene vloge preverjale re-
gijske komisije za ocenjevanje po elementarnih 
nesrečah in kmetijski inšpektor. Posamezne vlo-
ge pa bo preverila tudi državna komisija.

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo 
sredstev za odpravo posledic naravne nesre-
če, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, v kate-
ri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da 
se uporabijo sredstva za odpravo posledic ško-
de v kmetijstvu, in sprejela predpisan program 
odprave posledic škode.

Občine Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica obveščajo, da  bodo na osno-
vi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje začele z zbiranjem vlog oškodovancev, ki 
so imeli škodo v kmetijstvu zaradi suše v letu 2022.

noo.gov.si, evropska evropskasredstva.si
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Zveza kulturnih društev Sevnica in Javni sklad Republike Slove-
nije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Sevnica, razpi-
sujeta fotografski natečaj na temo kulturne in naravne dedišči-
ne občine Sevnica. 

Vse ljubitelje fotografije vabijo, da v vsakdanjem utripu življenja 
v domačih krajih ujamejo trenutke kulture in narave ter s svojimi 
fotografijami sodelujejo na natečaju. Na natečaju lahko avtorji 
fotografij sodelujejo z največ tremi fotografijami v barvni ali čr-
no-beli tehniki. Fotografije je treba oddati v digitalni obliki, brez 
dodatnih obrob, podpisa avtorja in datuma. 
Fotografije je skupaj s spletno prijavnico treba oddati najka-
sneje do nedelje, 16. oktobra 2022, na elektronski naslov: 
oi.sevnica@jskd.si . 
Med prispelimi fotografijami, ki bodo ustrezale vsem pogojem 
razpisa, bo strokovna komisija izbrala 15 najboljših fotografij. 
Za več informacij v zvezi z razpisanim fotografskim nateča-
jem lahko zainteresirani pokličejo na 041 328 166 ali pišejo na 
oi.sevnica@jskd.si. Povezava do spletne prijavnice:

Neugodne vremenske razmere letošnjega leta so povzročile 
sušo in škodo na kmetijskih pridelkih. Zato je Uprava Repu-
blike Slovenije za zaščito in reševanje pristopila k aktivnos-
tim za ocenitev škode v tekoči kmetijski proizvodnji in zbira-
njem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic 
suše na prizadetih katastrskih občinah in prizadetih kulturah.  
Občina Sevnica je s ponedeljkom, 29. avgustom 2022, priče-
la z zbiranjem vlog. 

Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, 
ki je imelo do 31. maja 2022 urejeno identifikacijsko številko 
KMG-MID. V kolikor kmetijsko gospodarstvo ni uredilo identifi-
kacijske številke do roka, ne bo upravičeno do državne pomoči. 
Škode prav tako ni mogoče uveljavljati za pridelke, ki so dozo-
reli oziroma se pobirajo v prvi polovici leta oziroma niso uvr-
ščeni v popis škode. 
Prijavo škode je treba oddati na predpisanem obrazcu 2 – oce-
na škode, ki je na voljo na spletni strani Občine ali osebno na 
oddelku za gospodarske dejavnosti. K vlogi je treba priložiti tudi 
kopijo zbirne subvencijske vloge 2022. Izpolnjeno prijavo je tre-
ba oddati osebno ali po pošti priporočeno na naslov: Občina 
Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica. Prijave se zbirajo do srede, 
21. septembra 2022.
Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo 
posledic suše, če bo Vlada Republike Slovenije odločila, da se 
uporabijo namenska sredstva za odpravo posledic škode v kme-
tijstvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode.
Dodatne informacije in obrazci so dostopni na občinski spletni 
strani, za pomoč pri oddaji vlog pa se upravičenci lahko obrne-
jo na Oddelek za gospodarstvo Občine Sevnica, na telefonsko 
številko 07 81 61 200.

Participativni proračun 2023: 

Glasujte za svoj izbran projekt
Od 1. do 10. septembra lahko preko SMS sporočila glasujete za svoj izbran projekt za umestitev v občinski proračun za 
leto 2023. Za oddajo glasu pošljite SMS na telefonsko številko 030 400 360 s ključno besedo POBUDA in številko pro-
jekta, ki ga podpirate. 

V proračun Občine Sevnica za 
leto 2023 se bodo uvrstile tiste 
pobude, ki bodo prejele največ 
glasov znotraj posameznega ob-
močja, seštevek njihovih vred-
nosti pa ne bo presegel najviš-
je vrednosti območja. V primeru 
enakega števila glasov ima pred-
nost pobuda, ki bo število glasov 
zbrala hitreje. Vsak občan lahko 

odda svoj glas zgolj enkrat.

Vsak poslan SMS uporabnika se 
zaračuna po vsakokratnem ve-
ljavnem ceniku izbranega mo-
bilnega operaterja. Ceno posla-
nega SMS-a vam torej zaračuna 
vaš mobilni operater po enakem 
ceniku kot za pošiljanje običajnih 
SMS sporočil. 

Pobuda Območje Ključna beseda  
za glasovanje

Gasilske mize in klopi na Artu Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA1

Gumijasta podloga, nova igrala in ureditev okolice na 
igrišču Dolnje Brezovo Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA2

Pohištvena oprema za gasilsko mladino Prostovoljnega 
gasilskega društva Blanca Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA3

Obnova perišča v Rovišču Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA4

Postavitev vodnjaka ali fontane v Sevnici Območje 2: KS Sevnica POBUDA5

Senzorični vrt v Sevnici Območje 2: KS Sevnica POBUDA6

Seunška odprta kuhinja večkrat na leto Območje 2: KS Sevnica POBUDA7

Postavitev pasjega parka in pasjih pitnikov v Sevnici Območje 2: KS Sevnica POBUDA8

Ureditev dostopa za invalide v večnamenski dom na 
Šmarčni in sanacija sanitarij Območje 3: KS Boštanj POBUDA9

Obnova kurilnice in osvežitev odra dvorane TVD Partizan Območje 3: KS Boštanj POBUDA10

Vzpostavitev mreže meteoroloških postaj Območje 3: KS Boštanj POBUDA11

Ureditev vaškega igrišča na Vrhu pri Boštanju Območje 3: KS Boštanj POBUDA12

Nova oprema za Kulturni dom Lukovec Območje 3: KS Boštanj POBUDA13

Defibrilator za Kulturni dom Lukovec Območje 3: KS Boštanj POBUDA14

Gradnja pomožnega objekta pri Gasilskem domu Boštanj Območje 3: KS Boštanj POBUDA15

Postajališče za avtodome v Krmelju Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž POBUDA16

Postavitev usmerjevalnih tabel v Šentjanžu in prenova 
spletne strani turističnega društva Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž POBUDA17

Novi prostori Društva vinogradnikov Šentjanž Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž POBUDA18

Delna obnova fasade pri vhodu v Kolonijo 54 in Galerijo 
Krmelj Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž POBUDA19

Naprave za razvlaževanje Galerije Krmelj Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž POBUDA20

Solarna svetilka pri odcepu za Rogačice Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA21

Klopi za igrišče v Češnjicah Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA22

Ureditev okolice gasilskega doma Telče Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA23

Označevalne table in novoletna dekoracija v Tržišču Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA24

Prenova kletnih prostorov Aktiva kmečkih žena Tržišče Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA25

Namestitev klopi in košev za pasje iztrebke v Loki Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje POBUDA26

Posodobitev otroških igral v Loki Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje POBUDA27

Solarne svetilke ob sprehajalni poti ob Savi Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje POBUDA28

Postavitev kozolca za plakatiranje in dveh oglaševalskih 
panojev Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje POBUDA29

sodelujem

soodločam

sobivam

 Prijava škode zaradi suše na kmetijskih 
pridelkih 

Fotografski natečaj Kulturna in naravna 
dediščina občine Sevnica

Še do 15. septembra lahko občani, podjetja, zavodi, društva, 
združenja, druge organizacije in skupine ter organi lokalne skup-
nosti podajo predloge za podelitev priznanj ob letošnjem ob-
činskem prazniku.
Razpisna dokumentacija je dostopna na občinski spletni strani 
in v Splošni službi Občine Sevnica. 

Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike 
priznanj Občine Sevnica za leto 2022

VARNO V ŠOLO - Pred pričetkom novega šolskega leta se je s pred-
stavniki osnovnih šol sestal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Sevnica. Osrednja razprava je bila namenjena ak-
tivnostim ob začetku novega šolskega leta. V tem času se na na-
še ceste znova vračajo številni šolarji, med njimi tudi prvošolci, ki 
sodijo med najbolj ranljive skupine udeležencev v prometu. Zato 
je pred šolami in vrtci potrebna še posebna previdnost vseh ude-
ležencev v prometu. Tudi v letošnjem letu so oblikovane skupine 
prostovoljcev, ki bodo v prvih šolskih dneh spremljale varnost ot-
rok na poti v in iz šole ob najbolj frekventnih poteh. 

Simbolična fotografija (foto: Canva)
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Strmo pobočje je postalo terasast 
zelenjavni, okrasni in sadni vrt

 

Imate kos zemlje na strmem pobočju, na katerem bi lahko uredili poleg sadnega še zelenjavni in okrasni vrt? Z voljo in trudom je mogoče vse, pravi-
ta Darinka in Andrej Božič, ki sta na obrobju Krmelja, nad opuščenim rudnikom rjavega premoga, strm neravninski del spremenila v prijetno oazo 
tako za delo in rekreacijo kot za počitek in druženje. Do njunega skrbno urejenega počitniškega bivališča vodijo samo stopnice, vkopane v zemljo.

Med počasnim vzponom po 
stopnicah je mogoče ob-
čudovati zdrave vrtnine na 
urejenih, z lesom ograjenih 
gredicah, okrasno in sadno 
drevje ter cvetje. Nekaj me-
trov pod vrhom strmega po-
bočja stoji lesena hiška in ob 

njej pomožni objekt za shra-
njevanje orodja ter klet, ki je 
vkopana v zemljo. Nad zani-
mivim bivališčem – na delu 
območja, kjer je v preteklo-
sti potekala rudniška proga 
in so po njej vozili rudniški 
vozički z nakopanim rjavim 
premogom – je Andrej Božič 
iz starih debel dreves uredil 

še preprosto fitnes napravo 
na prostem, na kateri rad po-
telovadi, čeprav nosi na svo-
jih ramenih že več kot sedem 
križev. »Dvakrat na teden 
po dve uri igram tudi tenis 
na našem teniškem igrišču v 
športnem parku v Krmelju, ki 

se od tu, kjer telovadim, prav 
lepo vidi,« še doda, ko se dvi-
guje na drogu lesene napra-
ve, ki jo je sam izdelal.

»To parcelo je moj oče ku-
pil leta 1953, ker je namera-
val graditi hišo, a je zbolel, 
tako da načrta ni uresničil,« 
se spominja gostitelj. »Vse, 

Del strmega pobočja je preurejeno v vrt s terasami.

kar je ravninskega na tem 
hribu, smo naredili z ročni-
mi deli – s krampom, motiko 
in lopato. Vse, kar smo pot-
rebovali pri delu in kasnejši 
gradnji, je bilo treba znositi 
na ramenih. Na parcelo se še 
vedno ni mogoče pripeljati z 
avtom,« pripoveduje in na-
daljuje, da mu je bilo ureja-
nje in spreminjanje strmega 
pobočja poseben izziv. »Rad 
imam zemljo in les, zato me 
delo v tem naravnem oko-
lju sprošča,« še pojasni in 
se nato s pogledom ustavi 
na lično urejeni leseni hiški 
na drevesu lipe, ki je nasta-
jala, ko so vnuki in vnukinja 
prihajali na počitnice ter si 
z gradnjo krajšali čas. »Moj 
oče je bil rudar v krmeljskem 
rud niku in z vnuki smo izko-
pali kratek rudniški rov, s 
tramovi in zračnikom, da so 
si lažje predstavljali delo ru-
darjev,« se nasmehne sogo-
vornik ob še enem prijetnem 
spominu ter nato predstavi 
še svoj hobi, ki se mu po-
sveča z veliko pozornosti – 
z žepnim nožkom izrezuje 
na različne dolžine nareza-
ne palice iz leske zanimive in 

dekorativne ornamente. Ob 
tem pojasni: »Leskovo palico 
je treba odrezati v času mi-
rovanja. Pravi čas je od jese-
ni do pomladi, ko drevo poči-
va, ko ne raste. V tem času je 
lubje tako mehko, da je mo-
goče vanj z lahkoto zarezo-
vati. Palice, ki jih z veseljem 
podarjam, so lahko opora pri 
hoji.« 

ZDRAVI IN SOČNI SADEŽI

Lepo urejeno zemljišče, ki se 
strmo dviga nad nekdanjim 
rudniškim rovom, čigar za-
raščen vhod ob vznožju hri-
ba je še vedno viden skupaj 
z letnico 1950, obsega 21 
arov in ima več na roke iz-
kopanih teras, na katerih so 
urejene večje in manjše, vi-
soke in nizke grede. Na njih 
raste raznovrstna zelenjava 
in plodovke – solata, papri-
ka, čebula, česen, kumari-
ce, bučke, nizek in visok fi-
žol, krompir … Na delu, ki ni 

terasasto urejeno, je zasaje-
no sadno drevje. Poleg hru-
šk, sliv, orehov in tako naprej 
raste tudi večje število lešni-
kov, ki v rodnih letih zelo bo-
gato obrodijo. Na sončnem 
pobočju uspeva tudi na bolj 
redko zasajena vinska trta 
pa okrasno grmičevje in dre-
vesa, ki v poletnih mesecih 
nudijo prijetno senco. 

»Če ima človek idejo, vizi-
jo in občutek za prostor ter 
se ne boji fizičnega dela, je 
mogoče čisto vse,« poteka 
predstavitev posestva na 
sončni legi, ki ga Andrej Bo-
žič z ženo Darinko obdeluje 
z veliko ljubezni že dobra tri 
desetletja.

  Smilja Radi

Andrej in Danica Božič čas najraje preživljata na posestvu, 
ki je oddaljeno le ’streljaj’ od njunega stanovanja.

Kako pomembna je voda, se zavemo šele takrat, ko je zmanjka
Pitna voda je dragocena dobrina. Ker živimo na območju, ki je bogato z vodnimi viri, imamo vode k sreči na pretek. A ker je imamo obilo, nam je samoumevna. 
Med tistimi, ki skrbijo, da je pitna voda iz pipe na voljo v katerem koli trenutku, 24 ur na dan, je tudi Janko Brulc iz družbe Kostak.

Janko Brulc je vodja enote oskrbe s pitno 
vodo v družbi Kostak. Njegovo delo obse
ga vse od samega vzdrževanja vodovodne 
inštalacije, te je v občinah Krško in Kosta
njevica na Krki okoli 800 kilometrov, do 
skrbi za 125 objektov. »To so vodohrani, 
črpališča, prečrpališča, razbremenilniki,« 
pojasnjuje in dodaja, da gre tu predvsem 
za čiščenje, menjave armaturnih sklopov 
v objektih in skrb za urejenost oklice teh 
objektov. »Posredujem pri popravilu samih 
okvar na vodovodnih sistemih,« nadaljuje. 
Velika večina vodovodnega sistema je bila 
zgrajena v 70. letih prejšnjega stoletja, kar 

pomeni, da so cevi precej dotrajane, zato 
tudi veliko obnavljajo. »Mislim, da smo ena 
večjih komunal pri nas, ki daje velik pouda
rek obnovam omenjenega sistema.« Janko 
tudi sodeluje pri izdelavi projektov za ob
novo in nadzoruje delo na gradbiščih. Teh je 
trenutno, ko je sezona, osem. Poleg nave
denega, nadzoruje izgube iz vodovodov in 
skrbi za telemetrijo. »Gre za računalniško 
voden sistem, kjer spremljamo delovanje 
vodovodnega sistema,« pojasnjuje. Janko 
Brulc je tudi oseba, na katero se obrnejo 
občani, ki želijo novi vodovodni priključek 
in priklop na vodovodni sistem. »Moj osem
urni delovnik je prekratek, dan prehitro 
mine,« pove v smehu.

Redno je v stiku s strankami in načeloma se 
te vedno najprej obrnejo nanj. Sicer imajo 
pri oskrbi s pitno vodo zagotovljeno dežur
no ekipo, ki je zadolžena za popoldansko in 
po potrebi nočno delo. »Imamo 14 monter
jev in vedno je kdo od njih na voljo. V dežur
ni ekipi sta vselej dva, ki opravljata delo v 
popoldanskem času in sta v pripravljenosti 
za primere, ki se zgodijo ponoči. Teh sicer ni 
veliko, se pa zgodijo,« dodaja. Kar se tiče sa
mega dela s strankami, Janko poudarja, da 
so dejansko v službi za ljudi. »Vsaki stranki 
pomagamo. Kdor koli ima kakšno težavo, 
mu dejansko priskočimo na pomoč, četu
di gre za težave na internih inštalacijah. Te 

namreč niso v naši domeni – mi skrbimo za 
vzdrževanje do vodomera oz. v primeru, ko 
se vodomer nahaja v objektu, do njegove 
prve zunanje stene.«

»zagotavljamo varno in 
zanesljivo oskrbo s pitno 
vodo«

Janko s svojo zagnano ekipo skrbi, da imajo 
občani nemoteno oskrbo s pitno vodo. Da 
ta ni samoumevna, smo zapisali že v uvo
du. Kot nam je zaupal, morajo vodo včasih 
kar trikrat prečrpati, da priteče do pipe. »S 
svojim delom zagotavljamo varno in za
nesljivo oskrbo s pitno vodo, z naložbami 
v vodovodni sistem pa da bo prav taka tudi 
za prihodnje generacije. V občini Kostanje
vica na Krki smo denimo leta 2016 vgradili 
peščeno filtrirno napravo, saj je bilo tam 
pred časom, pred to vgradnjo, ob slabem 
vremenu potrebno prekuhavanje vode. Po
vezano s tem smo imeli tudi mi veliko dela, 
saj je bilo treba vse rezervoarje oprati. Ne
davno smo tudi na Senovem poskrbeli za 
takšno rešitev.« Brulc je izpostavil še pred 
leti zaključen projekt hidravličnih izboljšav 
vodovodnega sistema, s katerimi so v obči
nah Krško in Kostanjevica na Krki izboljšali 
pogoje za dobavo pitne vode.

Pri delu je treba biti previden, poudarja, saj 
je marsikdaj nevarno. Vendar se kljub temu 
pošalijo na račun kakšnega sodelavca, ki 
ga zalije voda. »V tem smislu so neke šale 
in zbadanja. Enega sodelavca, ki je zdaj že 
v pokoju, je zalilo na črpališču, ko je pomo
toma odprl nek ventil, a ga nato ni mogel 
zapreti. Voda je tako močno tekla, da ni šlo. 
Zaprli smo jo od strani, ker je bil povsem 
moker. Za ožeti.«

Janko Brulc je v družbi Kostak zaposlen od 
leta 2005, na delovnem mestu vodje pa je 
od 2016. V preteklosti je bil nadebuden no
gometaš, zato je ponosen, da je navdušenje 
nad tem športom prenesel na svoja najs
tniška sinova. »Zdaj bolj spremljam njune 
treninge in tekme. Vesel sem, da se sploh 
ukvarjata s športom, ker mislim, da je to 
najprej zdravo, pa tudi družba je prijetna. Ži
vita v nekem zdravem duhu, vsaj zaenkrat. 
Današnji čas je pač tak, da so otroci zrasli za 
računalnikom ali telefonom.« Kot sam pra
vi, pa je narava tista, h kateri se vselej vrača.

Janko Brulc

Skrbimo za zeleno Krško

naročnik: www.kostak.si
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KRŠKO – Po dveh letih premora zaradi koronskih omejitev 
je Rekreativno kolesarsko društvo Krško na tretjo nedeljo 
v avgustu znova organiziralo kolesarski maraton po deželi 
cvička, tokrat že 18. po vrsti.

Na videmski strani mesta oz. na Trgu Matije Gubca se je dopol-
dne zbralo več sto ljubiteljev kolesarjenja, po podatkih organi-
zatorja je bilo uradno prijavljenih 371 udeležencev, ki so lahko 
izbirali med tremi (zaradi zapore ceste med Krško vasjo in Ča-
težem ob Savi nekoliko prenovljenimi) trasami: daljšo 65-kilo-
metrsko, krajšo 36-kilometrsko in otroškim »čričkovim« ma-
ratonom. Pred štartom sta jih pozdravila in jim zaželela srečno 
vožnjo župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko in pred-
sednik RKD Krško Luka Šebek.
Čeprav prireditev načeloma ni tekmovalnega značaja, so se naj-
hitrejši seveda pošteno 'udarili' za zmage. Na daljši preizkuš-
nji sta bila tako najhitrejša Sebastijan Deržič med moškimi in 
Vesna Alegro Baznik med ženskami na daljši trasi ter Miran 
Gračner med moškimi in Tina Zagorc med ženskami na kraj-
ši trasi. »Doživeli smo pravi kolesarski praznik za celotnega Po-
savja. S svojo prisotnostjo je trud nas organizatorjev nagradilo 
kar 400 kolesarjev. Želja je, da skozi leta še zrastemo v priredi-
tev, na kateri preprosto ne moreš manjkati. Želimo si povezave 
s kakšnim drugim športnim in kulturnimi dogodki, ki bi doga-
janje potegnilo v večer,« je po zaključku prireditve povedal Še-
bek in se zahvalil vsem prostovoljcem, članom društva, Mestni 
občini Krško ter drugim sponzorjem in donatorjem, ki so omo-
gočili lepo prireditev.
 P. Pavlovič 

SPODNJE DULE – Na tamkajšnjih skakalnicah je 20. avgu-
sta v organizaciji Sekcije za smučarske skoke pri Športnem 
društvu Gora potekala tekma v smučarskih skokih za pokal 
Krajevne skupnosti Gora, ki je s tekmovanjem tradicional-
no zaokrožila letošnji krajevni praznik. 

V skokih se je pomerilo 25 tekmovalk in tekmovalcev iz petih 
slovenskih skakalnih klubov (ŠD Gora, SK Zagorje, SK Triglav, SD 
Dolomiti in SSK Šmartno na Pohorju), ki so nastopili v sedmih 
različnih kategorijah, na najmanjši K7, srednji K15 in veliki ska-
kalnici K33. Barve domačega ŠD Gora sta zastopala dva tekmo-
valca, in sicer najmlajši, šele 5-letni Žak Plak, ki je bil na skakal-
nici K7 v kategoriji začetnikov tretji, ter Stane Martinjak, ki je 
med veterani osvojil 1. mesto. Vse rezultate si lahko ogledate v 
priponki. Vsi tekmovalci so prejeli sladko presenečenje, najboljši 
trije v kategoriji pa pokale, ki sta jih podeljevala predsednik ŠD 
Gora Jože Šinkovec in podpredsednik društva Aleš Bizjak. Rde-
čo nit skakalnega programa je povezovala Anita Petrič. 
Naslednje tekmovanje bo na skakalnici v soboto, 22. oktobra, ko 
bo potekalo državno prvenstvo v smučarskih skokih za dečke in 
deklice U-12 in U-13.  A. P.

Kolesarilo skoraj 400 kolesarjev

Cvičkov kolesarski maraton je potrdil status največje 
rekreativne prireditve v Posavju (foto: M. Mirt).

Smučarski skoki za pokal KS Gora 

Podelitev pokalov najmlajšim skakalcem

BREŽICE, VICHY – Posav-
ski triatlonec, Brežičan Am-
brož Rožman, je 21. avgusta 
nastopil na triatlonu serije 
Ironman v francoskem Vi-
chyju in si s 3. mestom v sta-
rostni kategoriji 45–49 let 
priboril vstopnico za sloviti 
ironman triatlon na Havajih 
oktobra naslednje leto.

Ambro, kot mu pravijo v špor-
tnih krogih, je z najdaljšo tria-
tlonsko preizkušnjo (180 km 
kolesarjenja in 42,2 km teka, 
plavanje, v ironmanu dolgo 
3,8 km plavanja, je zaradi sla-
be kvalitete vode odpadlo) op-
ravil v času 8 ur, 53 minut in 
44 sekund. Na kolesu je prebil 

KRŠKO – Članska ekipa Ro-
kometnega kluba Krško bo 
naslednjo soboto, 10. sep-
tembra, na gostovanju v Slo-
venj Gradcu pričela prvoli-
gaško sezono. Za nekoliko 
okrepljeno ekipo, ki temel-
ji na domačih fantih, je na-
porna faza pripravljalnih 
treningov. 

Igralci Andraž Novak, Alen 
Šibanc, Patrik Glaser, Tadej 
Sobotič, Marko Sintič, Tomaž 
Grobelnik, Jure Švalj, Matej 
Sarajlić, Mitja Romih, Matic 
Dosedla, Filip Baznik, Ma-
tej Košir, Jure Škafar, Mar-
ko Resnik, Kristjan Kozole, 
Josip Žitkovič in Luka Logar 
ter strokovni štab v sestavi Si-
mon Ropret, Goran Brečko 
pod vodstvom trenerja Aleja 
Kukavice so polno motivirani 
in prepričani, da v prvi ligi ne 
bodo le statisti, temveč lahko 
premešajo štrene na papirju 

Rokometaši pripravljeni na elito

močnejšim moštvom. Da ima 
ekipa pravi karakter, je poka-
zala že v lanski sezoni, ko se 
je suvereno uvrstila v 1.A ligo.

»Z nestrpnostjo pričakujemo 
dobre rokometne tekme 
proti evropskim ekipam, kot 
so Celje, Velenje, Trebnje, 
slednji gostujejo v Krškem 
že v soboto, 17. septembra. 

V krškem šolskem centru se 
po daljšem obdobju ponovno 
pričakujejo pravi rokometni 
prazniki s polnimi tribunami,« 
so sporočili iz kluba pred 
začetkom sezono.

Hkrati s člani bodo v tek-
movanja vstopile tudi mlaj-
še selekcije, od kadetov do 
najmlajših. RK Krško ima v 

slovenskem merilu priznano 
rokometno šolo, ki je vzgoji-
la vrsto odličnih športnikov, 
hkrati pa otrokom ponudila 
kvalitetno preživljanje proste-
ga časa. »Ob tej priložnosti vas 
vabimo, starši in otroci, da nas 
obiščete. Morda vam bo všeč, 
kako delujemo,« še sporočajo.

 P. P.

Krški rokometaši so pripravljeni na tekmovanja v novi sezoni.

Ambro do vstopnice za Havaje

5 ur in 35 minut, maraton pa 
je pretekel v času 3 ure, 16 mi-
nut in 42 sekund. »Kolesarski 
del je bil zelo težak, dejansko 
dolg 182 km, s kar 2400 metri 
višinske razlike. Odpeljal sem 
po pameti in nisem šel na pol-

no že od začeta oz. sem hranil 
moči, kar mi je potem prišlo 
prav na teku. V menjalni pros-
tor sem prišel na 8. ali 9. mes-
tu, v teku pa sem pridobival 
mesto za mestom in se nekje 
na 30 km prebil na tretje mes-
to, ki sem ga obdržal do kon-
ca,« je povedal po vrnitvi do-
mov za naš časopis. Pred njim 
sta bila v cilju le Francoz Lau-
rent Lambert in Nemec Mar-
co Sahm. Da bo dobil vstopni-
co za svetovno prvenstvo na 
Havajih, t. i. sveti gral dolgega 
triatlona, je izvedel šele nas-
lednji dan, s čimer so se izpol-
nile njegove triatlonske sanje. 
»Načeloma si vsak triatlonec, 
ki tekmuje v seriji Ironman, 

želi priti na Havaje, kar pa uspe 
le majhnemu številu. Sam sebi 
sem pa dal obvezo, da na Hava-
jih, kjer bodo razmere brutal-
ne, ne bom le kot turist, ampak 
se bom na tekmo resno pripra-
vil in poskusil doseči čim bolj-
ši rezultat,« je še dodal 47-le-
tni triatlonec, po poklicu mag. 
strojništva, ki poleg redne služ-
be v podjetju Q Techna opravi 
povprečno dva treninga dnev-
no. Rožman, član JK Tri teama, 
v katerem se povezujejo posa-
vski triatlonci pod vodstvom 
Jaroslava Kovačiča, je po Bru-
nu Glaserju drugi posavski tri-
atlonec, ki bo nastopil na slovi-
tem triatlonu na Havajih.
 P. P., foto: Ironman Vichy

Ambrož Rožman v Vichyju

www.PosavskiObzornik.si



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 18, četrtek, 1. 9. 2022 23KULTURA

Gremo spet v knjižnico?
Za večino je s 1. septembrom konec poletja, konec počitnic, 
vrnitev v vsakdan … Ki pa ga lahko popestrite z obiskom Knjiž-
nice Sevnica!

Knjižnice smo najbolj obiskane kulturne ustanove, saj smo sre
dišča številnih dejavnosti. Prav vsem prebivalcem sta zagoto
vljena dostop in uporaba knjižničnega gradiva, kar je osnov
na dejavnost slovenskih splošnih knjižnic. Knjižnične zbirke 
so sestavljene iz raznovrstnega gradiva. Prevladujejo seveda 
tiskane knjige, knjižnice pa ponujamo tudi neknjižno gradivo 
(npr.  glasbene in filmske posnetke na različnih nosilcih), eknji
ge, ki si jih lahko izposodite preko portala Biblos, zvočne knji
ge pa na portalu Audibook. 

Naj vas spomnimo, da lahko do 20. novembra 2022 še so
delujete v projektu posavskih knjižnic Posavci beremo sku-
paj. S projektom oz. izbranimi knjigami želimo opozoriti na 
pomembne predstavnike literarnega ubesedovanja pri nas in 
širše po svetu ter vam, bralcem, ponuditi tematsko pester raz
pon leposlovnih del, ki bivanjsko izkušnjo človeka prikazuje
jo z raznolikimi kulturnimi, socialnimi in estetskimi izhodišči.

Poleg zgoraj omenjenega v okviru vsebin, s katerimi splošne 
knjižnice izvajamo svoje poslanstvo, vsako leto izvedemo tudi 
veliko različnih dogodkov. 

V septembru se bo v prostorih knjižnice z razstavo avtorskih 
plakatov predstavila grafična oblikovalka Nevenka Flajs. Na 
ogled bodo plakati, ki s svojo obliko predstavljajo komunika
cijski in vizualni medij; vabijo, sporočajo in izobražujejo ...

Humanist, publicist in duhovnik Karel Gržan je v Knjižnici Sev
nica že večkrat predstavil svoje delo. V sredo, 14. septembra 
2022, ob 18. uri nam bo predstavil svojo novo knjigo Ta krasni 
nori svet. Urednik knjige pravi, da je to delo predvsem miselni 
izziv bralcem, ki radi širijo obzorje svojega razmišljanja in ve
denja o zgradbi in ureditvi tega sveta, ki ga živimo, ter o od
nosih, ki prevladujejo in na ta način obvladujejo naše razmi
šljanje, življenje in delovanje.

Naj bo vse povedano zadosten razlog za obisk Knjižnice Sevni
ca, ki vas v svoje prostore vabi od ponedeljka do sobote v od
piralnem času knjižnice (za vračilo izposojenega oz. prevzem 
naročenega gradiva pa lahko 24 ur na dan vseh 7 dni v tednu 
uporabite knjižnični nabiralnik oz. paketnik).

 Vir: Knjižnica Sevnica

BREŽICE – Vitrini trgovine 
La Tangerine v središču Bre-
žic sta bili do konca avgusta 
zapolnjeni s keramičnimi iz-
delki Zlatke Vučinić, ki se je 
predstavljala z razstavo Po-
tovanje. Razstavljena dela so 
nastala pri raziskovanju ke-
ramičnih tehnik bucchero, 
obvara in ob uporabi različ-
nih materialov pri izdelavi 
glazur, je ob tem dodala Vučinić, ki je tudi predsednica Društva 
likovnikov Brežice. Ob pričujoči razstavi je avtorica še zapisala: 
»Na prvi pogled se zdi, da veliko poti vodi do cilja. Morda si po-
potnik po tehtnem premisleku izbere pravo pot, morda jo najde 
naključno, morda pa sploh ne izbere pravega cilja. Potovanje, mi-
selno ali stvarno, lahko vodi po vijugastih poteh, po bližnjicah, po 
vzponih v višine do padcev v globine. In ko se mu že zdi, da pot 
gladko teče, da je ujel srečno zvezdo za enega od njenih srebrnih 
rogljev, se le-ta izmuzne in ga zavrti, da se spet najde na začet-
ku. In tako se keramiku, ki preučuje teorijo in prakso, upošteva 
preverjene recepte in napotke, se spogleduje s knjigami in pre-
skuša srečo, tudi včasih nasmehne sreča, izdelek je lep, izviren, 
enkraten; pa mu sreča obrne hrbet in kot goljufiva kača z repom 
pomete črepinje ... in le sledi potovanja ostanejo.« 
 R. R./vir: DLB

Ostanejo le sledi potovanja

Del razstavljenih izdelkov 
Zlatke Vučinić

ŠOLA PRENOVE z Združenjem 
zgodovinskih mest Slovenije

Prva nedelja v muzeju: 
PREDSTAVITEV PRENOVE 
STAVBNEGA POHIŠTVA NA 
PRIMERU VRAT Z GRADU BREŽICE
4. september, 18.00

Praktično izobraževanje  
za kakovostno prenovo
19. in 20. september, 9.00–15.00 

Posavje v diplomskih in 
raziskovalnih nalogah: VITEŠKA 
DVORANA GRADU BREŽICE, 
predavanje Eliške Škaler
8. september, 19.00

FRANJO STIPLOVŠEK –  
NOVE PRIDOBITVE,
odprtje razstave
15. september, 19.00
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www.pmb.si         Posavski muzej Brežice   

KLADJE PRI KRMELJU – Na letošnjem največjem otroškem li-
kovnem natečaju v Tokiu,  glavnem mestu Japonske, je Sara 
Zupan osvojila najvišjo nagrado. 10-letna ustvarjalka je na 
sliki upodobila risjo samico z mladičkom. Z njo je pouda-
rila skrb za ohranitev populacije risov na slovenskih tleh. 

»Zmage na Ja-
ponskem sem 
zelo vesela, po-
meni mi veliko 
zadovoljstvo. 
Pomembno mi 
je tudi, da lah-
ko s svojo sliko 
risinje z mla-
dičkom poka-
žem, kako so v 
Sloveniji ogro-
ženi risi. Tudi 
v bodoče si še 
želim sodelo-
vati na različnih likovnih natečajih,« pove mlada nagrajenka Sara 
Zupan, ki je na omenjenem natečaju, na katerem je sodelovalo 
6390 mladih likovnih ustvarjalk in ustvarjalcev od 7. do 15. leta 
starosti iz 61 držav, osvojila najvišjo nagrado ’The International 
Best Prize’. Saro je v prekrasen svet barv popeljala njena mati, 
ljubiteljska slikarka Gordana Dobriha, ki je pred štirimi leti vpi-
sala svojo hčer še v avtorski slikarski program Mala Akademija, 
ki ga je tudi sama obiskovala. »V programu, ki daje začetno aka-
demsko klasično likovno znanje – risanje, slikanje in kompozicija 
– je Sara pri desetih letih že osvojila primarne osnove risanja in 
slikanja, ki jih z vajami nadgrajuje. V slikarstvu ima visoke cilje 
in uspešno sodelovanje na natečaju ji je zagotovo v veliko spod-
budo,« pravi mentorica Elena Sigmund.  S. Radi

Nagrada za mlado slikarko

Sara Zupan med slikanjem nagrajene slike 
(foto: osebni arhiv)

Kot je za naš časopis povedala 
vodja projekta Aninih glasbe-
nih večerov Mateja Žarn Če-
pin, 20 sezon organiziranja in 
izvajanja poletnih glasbenih 
večerov pomeni tudi dve de-
setletji tvornega sodelovanja s 
sopranistko in profesorico pe-
tja Mihaelo Komočar Gorše, 
saj je slednja vsa leta umetni-
ški in konceptualni vodja po-
letnih glasbenih koncertov v 
kraju: »Pri izboru nastopajočih 
je Komočar Gorše v vseh sezo-
nah izkazala tudi pronicljiv 
čut za odkrivanje talentov, saj 
je pri nas skozi desetletji na-
stopilo veliko glasbenikov, ki 
so danes v svetu glasbe uve-
ljavljena imena tako doma kot 
v tujini, že v času njihovih štu-
dijskih let.« Pobudnik orga-
niziranja koncertov v baroč-
ni cerkvici sv. Ane je bil sicer 
župnik Župnije Leskovec Lud-
vik Žagar, ki se je v želji po to-
vrstnih večerih povezal s prav 
tako pred 20 leti ustanovlje-
nim Kulturnim društvom (KD) 
Leskovec pri Krškem. Od tedaj 
dalje je prireditev živa in žele-
na tako med domačim občin-
stvom kot ostalimi obiskovalci, 
ki vsako leto radi prisluhnejo 
nastopom kvalitetnih komor-
nih zasedb in izvajalcem soli-
stičnim nastopov, ki prihajajo 
tako iz območja celotne Slove-

20 sezon sodelovanja z Mihaelo
LESKOVEC PRI KRŠKEM – 24. avgusta je na 79. Aninem glasbenem večeru ob spremljavi violončelista Tilna 
Artača, klarinetista Primoža Razborška in pianista Dejana Jakšiča nastopila sopranistka Mihaela Komočar 
Gorše, ki je že 20 sezon tudi umetniški vodja poletnih glasbenih večerov v cerkvici sv. Ane.

nije kot tudi iz Posavja. 

S sopranistko Mihaelo Komo-
čar Gorše, ki poučuje petje na 
Glasbeni šoli Brežice, do se-
daj pa je koncertirala tako na 
domačih kot tujih odrih, so 
na tretjem od štirih letošnjih 
koncertov (zadnji v letošnji 
sezoni se bo z nastopom An-
sambla pozavn Akademije za 
glasbo zvrstil v jutrišnjem ve-
čeru, op. p.) nastopili akadem-
ski violončelist Tilen Artač, 
ki nastopa kot solist v različ-
nih zasedbah, širši javnosti 
pa je znan kot imitator, satirik 
in voditelj televizijskih oddaj, 
akademski klarinetist Primož 

Razboršek, profesor klarine-
ta na Glasbeni šoli Laško-Ra-
deče in član Kvinteta Dori ter 
Dejan Jakšič, akademski pi-
anist Akademije za glasbo v 
Ljubljani, skladatelj in zboro-
vodja, ki je obenem tudi kore-
petitor in profesor klavirja na 
GŠ Laško Radeče. Vsi navede-

ni glasbeniki so bili bodisi so-
šolci v času študija na Akade-
miji za glasbo v Zagrebu bodisi 
so povezani skozi poklicno in 
glasbeno delo. Z venčkom na-
rodnih skladb se jim je na odru 
pridružila tudi mlada violinist-
ka Iva Razboršek, sicer hči 
Primoža Razborška. Komočar 
Gorše je v zadovoljstvo sluša-
teljev ob spremljavi izvrstnih 
instrumentalistov odpela 15 
pesmi domačih in tujih skla-
dateljev.

Vsem nastopajočim, v prvi 
vrsti pa umetniški vodji pro-
jekta, se je v imenu KD Lesko-
vec pri Krškem zahvalil pod-
predsednik društva Boštjan 
Arh, članica sveta krške Ob-
močne izpostave Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti 
Vlasta Moškon pa je soorgani-
zatorjema prireditve ob tej pri-
ložnosti podelila jubilejni pri-
znanji sklada.
 Bojana Mavsar 

Mihaela Komočar Gorše v družbi glasbenih kolegov, 
instrumentalnih spremljevalcev, na levi Primoža Razborška 
ter na desni Tilna Artača in Dejana Jakšiča

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Na predvečer praznika Marijinega 
vnebovzetja člani literarne sekcije KD Leskovec pri Krškem že 
tradicionalno pripravljamo literarni večer ob leskovškem vodnja-
ku, ki ga posvetimo pomembnejšim literarnim obletnicam. To-
krat smo predstavili pesnika, pisatelja, prevajalca in odvetnika 
Janeza Mencingerja (letos mineva 110 let od njegove smrti), ki 
je drugo polovico življenja preživel v Krškem. Tu se je zapisal kot 
izkušen in pošten odvetnik, preudarni gospodar posesti na Trški 
gori ter mestni odbornik in župan. Ravno čas bivanja v Krškem 
pa velja za njegovo pisateljsko najplodnejše obdobje. Literarni 
kritiki poudarjajo, da so ga pri njegovem literarnem delu vodi-
li temeljita izobrazba, pravična presoja in prirojen zdrav okus, 
zato v slovenski literaturi zavzema osamljeno mesto kot pisatelj 
– prerok slovenstva in bohinjski modrijan. Po scenariju Mojce 
Pacek, ki je predstavila Mencingerjevo življenje, so odlomke iz 
njegovih najbolj znanih del – povesti Vetrogončič ter romanov 
Moja hoja na Triglav, Abadon in Meniški spomini prebirali še So-
nja Levičar, Mirjana Marinčič, Verica Rep, Doroteja Jazbec, 
Vida Slivšek, Viktorija Hruševar in Filip Černelč. Slednji je na 
dogodku tudi upodobil Janeza Mencingerja (KD Leskovec namreč 
sodeluje v projektu z JSKD Krško Oblačilni videz znamenitih Kr-
čanov). Literarni večer, ki se ga je udeležilo lepo število obisko-
valcev, se je zaključil s prijetnim kramljanjem ob žlahtni kapljici. 
 Vir: KD Leskovec pri Krškem 

Obeležili spomin na Mencingerja 
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Na veliki šmaren so imeli v Ka-
pelah žegnanje kar na prostem, 
saj v potresu konec leta 2020 
poškodovana domača cerkev 
Marijinega vnebovzetja še ni 
toliko sanirana, da bi lahko v 
njej svete maše potekale var-
no. Na ta praznik mnogi roma-
jo k Marijinim svetiščem in nič 
drugače ni bilo v preteklosti 
tudi v Kapelah, kar so želeli Ka-
pelski pubje prikazati tudi na 
prireditvi. Najprej so zapeli tri 
romarske pesmi, med kateri-
mi je bila ena posvečeni jezer-
ski Mariji, saj se je v preteklosti 
kapelska cerkev imenovala Ma-
rija na jezeru, kajti sredi Jovsov 
je bilo včasih jezero. V nadalje-
vanju so na »romanje« v Kape-
le s konjskimi vpregami prišli 
še njihovi gostje: Ragle iz Treb-
njega, Pevci iz Globokega ter 
zasedba KUD Franc Ilec Loka - 
Rošnja iz okolice Miklavža na 
Dravskem polju, katere član 
je med drugim zaigral tudi na 
bršljanov list. V zadnjem delu 

KRŠKO – Potem ko so celovečerni dokumentarni film »Ena 
za reko: Zgodba Save« julija predvajali v Posavskem muze-
ju Brežice, so 8. avgusta v okviru Poletnega večera v parku 
pripravili projekcijo še v mestnem parku Krško.

Četrti Poletni večer v parku je bil izveden v organizaciji JSKD OI 
Krško in Valvasorjeve knjižnice Krško v sodelovanju z Luksuz 
produkcijo oz. Društvom zaveznikov mehkega pristanka Krško. 
Odlično obiskano projekcijo dokumentarnega filma je podprla 
Mestna občina Krško, zbrane pa je v imenu organizatorjev poz-
dravila vodja krške območne izpostave Javnega sklada za kultur-
ne dejavnosti Tinka Vukič.
Kot so zapisali v uradnem vabilu na dogodek, »reka Sava med se-
boj povezuje štiri države in številne ekosisteme«, v filmu pa so 
predstavljene dogodivščine štirih kajakašev, ki so v enajstih dneh 
preveslali celoten tok reke Save v Sloveniji. Film tako predstavi 
»lepote reke Save, ki na svoji dolgi poti ustvarja kanjone, globoke 
tolmune in brzice«, gledalci pa lahko vidijo tudi, kakšne so posle-
dice človekovih posegov v reko Savo. Zgodba Save je 84-minutni 
celovečerni film, ki ga je idejno zasnoval 34-letni slovenski veslač 
Rok Rozman iz Kranja, ki je obenem producent filma in v njem 
tudi igra. Film je režiral Rožle Bregar iz Radovljice, za montažo je 
poskrbel Denis Artač, za kamero pa Rožle Bregar in Mitja Legat. 
Predvajani dokumentarni film v gledalcu vzbudi razmislek o 
okoljski problematiki in ohranjanju lepot reke Save. Nastal je v 
okviru Leeway Collective produkcije, v koprodukciji z Vizualist 
& LegitFilms, s pomočjo NRS, Pyranha Kayaks in Ortlieb, posneli 
pa so ga leta 2021 v okviru projekta Balkan River Defence, ki si z 
okoljevarstvenega vidika prizadeva za čim manj jezov na rekah 
Balkana.  A. Kališnik

»Tak popevajo« že 15 let
KAPELE – Ljudski pevci Kapelski pubje, sekcija KD Kapele, so 15. avgusta, na praznik Marijinega vnebov-
zetja, s prireditvijo na Kapelskem placu, ki so jo poimenovali Romanje na 15-letnico Kapelskih pubov in na 
kateri so prikazali petje ob romanju nekoč, ob jubileju predstavili tudi lastno zbirko ljudskih pesmi in iz-
dali že tretjo zgoščenko.

so še enkrat nastopili Kapelski 
pubje v bolj »domači« opra-
vi, temu primerne so bile tudi 
pesmi. Nastope je z govorom 
v domačem narečju in anek-
dotami »začinil« povezovalec 
Darko Ferlan. Kapelski pubje, 
ki so bili do zdaj že sedemkrat 
uvrščeni na državno tekmova-
nje ljudskih pevcev, so ob jubi-
leju izdali že tretjo zgoščenko z 
naslovom Travniki so že zeleni. 
Poleg tega je luč sveta ugledala 

zbirka ljudskih pesmi Kapelski 
pubje še tak popevamo, ki jo je 
pripravil njihov mentor Miha 
Haler. Povedal je, da so v njej 
tudi notni zapisi, ki jih je skozi 
vsa ta leta pridno zbiral – nab-
ralo se jih je 60 oz. toliko, koli-
kor je pesmi na vseh treh izda-
nih zgoščenkah.

Simona Rožman Strnad in 
Lučka Černelič z JSKD OI Bre-
žice sta kapelskim ljudskim 

pevcem podelili jubilejne Ma-
roltove značke. Bronasto sta 
prejela Jure Juratovac in Mi-
ran Kopinč, srebrno Marko 
Blaževič, zlato pa Silvo Hot-
ko, Vlado Hotko in Ivan Ra-
danovič. »Ste ponos ljudske-
ga petja in po navadi strokovni 
spremljevalci, ki pridejo na 
našo območno revijo, pravi-
jo, da je to že skoraj državni 
nivo, prav gotovo tudi po za-
slugi Kapelskih pubov,« je ob 
tem dejala Rožman Strnad in 
se še posebej zahvalila Halerju 
za »ogromno naložbo, ki ste jo 
naredili za slovensko ljudsko 
pesem«. Celotno prireditev je 
posnela Vesna Sever Borov-
nik, ki na Radiu Ognjišče ure-
ja oddajo o ljudski glasbi Pevci 
zapojte, godci zagodte, tako da 
bodo odlomki iz Kapel predva-
jani 5. septembra ob 21. uri, te-
den pozneje pa bo oddaja na-
menjena izključno Kapelskim 
pubom.
 Rok Retelj

Kapelski pubje z mentorjem Miho Halerjem

Zgodba Save tudi v Krškem

Odlično obiskana projekcija filma Zgodba Save v Krškem

SEPTEMBER V GALERIJI

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki

Tel.: 07 49 88 140, info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

NANDE VIDMAR, Postavitev nove stalne zbirke
četrtek, 1. september, ob 19. uri

MAŠA JAZBEC: Sintetični organizmi
otvoritev razstave, petek, 9. september, ob 19. uri

ERIK MAVRIČ: Dolgo črno poletje
otvoritev razstave, petek, 23. september, ob 19. uri

Javno vodstvo po razstavi Vladimir Makuc: Retrospektiva
sobota, 10. september, ob 10. uri

LEVITAN. Primer Vitomil Zupan
predstava Anton Podbevšek Teater
14.-16., 20.-22., 27.-28. september, ob 20. uri

Vljudno vabljeni!

Zbrane je v imenu organiza-
torjev toplo pozdravila direk-
torica Valvasorjeve knjižnice 
Krško Urška Lobnikar Pau-
nović, pesniško branje pa je 
povezovala Stanka Hrastelj, 
ki je predstavila posamezne 
literarne ustvarjalce in nato 
prebrala oz. interpretirala tudi 
slovenske prevode njihove po-
ezije. Na dogodku v Krškem so 
svojo poezijo predstavili trije 
ugledni in uveljavljeni literarni 
ustvarjalci, ki prihajajo iz Bol-
garije, Slovenije in Turčije.

Kot prvi se je s svojo poezijo v 
bolgarskem jeziku predstavil 
pesnik in literarni raziskova-
lec Ivan Hristov (1978, Bolga-
rija), ki je avtor več pesniških 
zbirk in ene znanstvene mo-
nografije. Njegovo poezijo je 
v slovenski jezik prevedla Na-
mita Subiotto.

Na oder je nato stopila Nata-
ša Velikonja (1967, Sloveni-
ja), ki jo javnost pozna kot so-
ciologinjo, pesnico, esejistko 
in prevajalko. Leta 2016 je za 
svoje delo prejela Župančičevo 
nagrado, leta 2018 pa medna-
rodno literarno nagrado kons, 
je še zapisano v spremljajoči 
knjižici, v kateri je objavljena 
tudi njena poezija, ki jo ustvar-
ja v slovenskem jeziku.

Svojo poezijo je v turškem je-
ziku predstavil tudi literarni 
ustvarjalec Selahattin Yolgi-
den (1977, Turčija), ki jo je v 
slovenski jezik prevedla Erna 
Pačnik Felek, sicer pa ga je 
Hrastelj napovedala kot pesni-

Mednarodno pesniško branje
KRŠKO – V okviru tradicionalnih Poletnih večerov v parku so 24. avgusta v krškem mestnem parku pripra-
vili pesniško branje, posvečeno Dnevom poezije in vina, ki sicer kot osrednji večdnevni festival poteka na 

Ptuju in tudi v drugih slovenskih mestih. 

ka, prevajalca in urednika, ki je 
objavil osem pesniških zbirk. 

Lepo obiskan večer sta z odlič-
nim izborom spremljajočih 
skladb na visok nivo dvignila 
tudi Lucijan Cetin na klaviatu-
rah in vokalistka Nina Berger.
Na tokratnem Poletnem veče-

ru v parku je sodelovala tudi 
založba Beletrina, ki jo je za-
stopal vodja trženja Aleš Ve-
sel. Za organizacijo in izvedbo 
večera pa so poskrbeli pri Val-
vasorjevi knjižnici Krško v so-
delovanju z JSKD OI Krško ob 
podpori Mestne občine Krško. 
 A. Kališnik

Dnevi poezije in vina v Krškem so bili prava poslastica za 
obiskovalce.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac bodo nocoj, 1. 
septembra, odprli novo stalno zbirko del slikarja, grafika in risar-
ja Nandeta Vidmarja (1899–1981), ki sodi med osrednje osebno-
sti slovenskega likovnega panteona 20. stoletja. Pridobitev nove 
stalne zbirke umetnika je plod dolgoletnega strokovnega dela, ki 
so ga v Jakčevi galeriji začeli z evidentiranjem celotnega umetni-
kovega opusa ob pripravi mednarodne razstave Obrazi ekspresi-
onizma / Odtisi duha leta 2018. To je bila podlaga za retrospek-
tivno razstavo umetnika leta 2020 in kasnejšo vključitev avtorja 
tudi v mednarodni projekt Vezi / Spone, ki so ga v lanskem letu 
pripravili skupaj z Nacionalnim muzejem moderne umetnosti v 
Zagrebu. Z Mišom Vidmarjem, sinom slikarja Nandeta Vidmar-
ja, so v letošnjem letu uskladili donatorsko pogodbo 331 del (sli-
ke, risbe in grafična dela), ki kronološko pokrivajo celoten umet-
nikov opus. Več v naslednjem časopisu.  P. P.

Odpirajo Vidmarjevo zbirko
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kam v posavju
Četrtek, 1. 9.

• ob 11.00 na gradu Sevnica: 
odprtje VIII. posavske raz-
stave ročnih del članic dru-
štev upokojencev Posavja

• ob 19.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
odprtje postavitve nove stal-
ne zbirke Nandeta Vidmarja

• ob 21.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: DŠB poletni 
koncerti – zasedba The Raf-
ters

Petek, 2. 9.

• ob 17.00 v starem sevni-
škem trškem jedru: Sevn'ška 
kuhinja na trgu

• ob 19.00 v starem mestnem 
jedru Kostanjevice na Krki: 
Mesto v oknih – razstava po-
dob Kostanjevice na Krki

• ob 19.00 na igrišču v Arti-
čah: gasilska veselica z an-
samblom Firbci in DJ Banom

• ob 20.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: Festival Spectrum 2022 
– klavirski trio Amael

• ob 20.00 na gradu Raka: 
Mladinski kulturni festival 
– monokomedija Profesor 
Kuzman mlajši

Sobota, 3. 9.

• od 9.00 dalje na ploščadi 
pred Kulturnim domom Kr-
ško: Mladinski kulturni festi-
val – jutranja Inbed vadba s 
Klaro Leben, DSP brunch, 
glasbena delavnica z Maru-
šo Juvanc, napihljiv tobogan, 
kiflova dežela, MC ustvarjal-
nica, Čeberol'ca delavnica in 
gasilska delavnica

• od 14.00 do 17.00 na Baze-
nu Sevnica: Igre brez meja

• od 17.00 dalje v starem 
mestnem jedru Krškega: 
ulični festival Okusi Posavja

• ob 17.15 pri/na lesenem 

zvoj zelenega Posavja«
• ob 20.00 na grajskem dvori-

šču Posavskega muzeja Bre-
žice: mednarodni festival 
dokumentarnega filma Po-
tujoči Dokudoc – projekcija 
dokumentarnega filma Sava

Sreda, 7. 9.

• od 9.00 do 16.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: informa-
tivni dan za vpis v Osnovno 
šolo za odrasle – 6., 7., 8., in 
9. razred

• od 10.00 do 11.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: sreča-
nje študijskega krožka Moja 
zgodba, moji spomini

• ob 17.00 na poletni tera-
si Treh lučk na Sremiču: 
Sommelierjev izbor Wine 
& Dine

• ob 18.00 v knjižnici v Bi-
strici ob Sotli: Drevo obilja – 
pravljično ustvarjanje frak-
talov za najmlajše z mag. 
Mihaelo Kežman

Četrtek, 8. 9.

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
Posavje v diplomskih in raz-
iskovalnih nalogah – preda-
vanje Eliške Škaler

Petek, 9. 9.

• ob 19.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
odprtje razstave Maše Jaz-
bec »Sintetični organizmi«

• ob 20.00 v MC Brežice: Lati-
no večer – Café Mezclado in 
DJ Gašper

Sobota, 10. 9.

• ob 10.00 na dvorišču 
Mestnega muzeja Krško: 
glasbena pravljica Čarovniš-
ka šola Krškočara, od 10.30 
do 13.30: voden pohod po 
pravljično – doživljajski poti 
Krškočara

• ob 10.00 v Galeriji Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki: javno vodstvo po raz-
stavi Vladimirja Makuca 
»Retrospektiva«

• ob 17.00 v MC Sevnica: pre-
davanje Andreja Pešca »Od-
nosi, stres in vpliv čustev na 
telo, bolezni in zdravje« 

Nedelja, 11. 9.

• ob 9.00 na igrišču v Loki pri 
Zidanem Mostu: 4. medna-
rodna čilijada

Torek, 13. 9.

• ob 10.00 v Evrosad tržnici: 
Evrosad tržnica – dan odpr-
tih vrat in okušanje lokalnih 
dobrot s kmetij

Sreda, 14. 9.

• od 9.00 do 12.00 na Ljudski 
univerzi Krško: Čarobnost 
branja v naravi (na točkah » 
Krškočara«), Nacionalni me-
sec skupnega branja 2022

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Kar-
la Gržana »Krasni nori svet«

*Prireditve ob prazniku občine 
Radeče so objavljene na stra-
ni 15.

mostu v Cerkljah ob Krki: 
Dan KS Cerklje ob Krki – 
uradna otvoritev mostu z 
blagoslovom, ob 17.45: 
vlečenje vrvi med levim in 
desnim bregom preko mo-
stu, ob 18.15 pod šoto-
rom ob Krki: kulturna pri-
reditev »Cerkljanski most 
– stoletna vez med nami 
(1922–2022)« s podelitvi-
jo priznanj in plakete KS, od 
19.30 dalje: druženje kraja-
nov z ansamblom Firbci

• ob 19.00 na gradu Sevni-
ca: Glasbena prepletanja z 
MePZ Leo Fortis Trebnje in 
Vokalnih 5

• ob 20.00 na gradu Raka: 
Mladinski kulturni festival 
– Žan Bračun in bend Batis-
ta Cadillac

Nedelja, 4. 9.

• ob 10.00 v Kostanjevici na 
Krki: 36. Kostanjeviški tek

• ob 14.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Mladinski kulturni festival – 
lončarska delavnica

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Prva nedelja v 
muzeju – predstavitev pre-
nove stavbnega pohištva na 
primeru vrat z gradu Brežice 

• ob 18.00 na Gradu Raj-
henburg v Brestanici: 
Notburga – dramatizacija, 
zgodovinska predstava o 
zavetnici revežev in kmetov, 
vstop prost

• ob 20.00 na makadamskem 
parkirišču ob ŠC Krško – 
Sevnica: Mladinski kulturni 
festival – drive-in kino: Bri-
ljantina

Torek, 6. 9.

• ob 9.00 pri Treh lučkah na 
Sremiču: srečanje turistič-
nih ponudnikov »Moč rege-
nerativnega turizma za ra-

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

5. 
september
PONEDELJEK

BRESTANICA (VRTEC) 10.50−11.20

TRŽIŠČE 12.00−13.00

KRMELJ 13.10−13.40

ŠENTJANŽ  14.25−14.55

BOŠTANJ 15.30−16.00

BLANCA 16.20−16.50

BRESTANICA 17.05−17.35
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september

TOREK

GOLEK 11.30−11.50

GORA 12.00−12.30

VELIKI TRN 12.50−13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45−14.15

VELIKI PODLOG 15.00−15.30

GORICA 15.40−16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25−16.55

DRNOVO 17.10−17.40

7. 
september

SREDA

VELIKA DOLINA 9.30−11.00

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.40−12.10

ČATEŽ OB SAVI 12.20−12.50

BUKOŠEK 13.05−13.35

DU BREŽICE 13.50−14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45−15.30

8. 
september

ČETRTEK

SVIBNO (1) 9.20−10.10

JAGNJENICA (1) 10.20−10.50

RADEČE VPD 11.00−11.20

VRHOVO (1) 12.10−12.40

ŠMARČNA 12.50−13.20

LOG 13.35−14.00

12. 
september
PONEDELJEK

DOLNJA PREKOPA 12.30−13.00

OREHOVEC 13.15−13.45

ČRNEČA VAS 15.00−15.30

OŠTRC 15.45−16.15

PODBOČJE 16.35−17.05

13. 
september

TOREK

VRTEC KRŠKO (KEKEC) 9.20−9.50

DOLENJA VAS (VRTEC) 10.05−10.50

KRIŽE 11.15−11.45

ARTIČE (1) 12.05−13.05

SROMLJE 13.50−14.35

ARNOVO SELO 15.00−15.30

ZDOLE 15.45−16.15

14. 
september

SREDA

VRTEC BREŽICE (MAVRICA) 9.45−11.00

BIZELJSKO (OŠ) 11.30−12.45

PIŠECE 13.10−13.55

DEČNO SELO 14.45−15.15

DOBOVA 15.35−16.20

TRNJE 16.35−17.05

15. 
september

ČETRTEK

STUDENEC POŠ 8.10−9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20−10.00

RAZBOR 11.10−11.40

BOŠTANJ (OŠ) 12.10−13.10

IMPOLJCA (DUO enota BREZOVO) 13.25−13.45

19. 
september
PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15−10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30−11.30

RAKA (OŠ) 12.30−13.30

SMEDNIK 13.40−14.10

VELIKA VAS 14.25−14.55

SENUŠE 15.05−15.35

20. 
september

TOREK

VRTEC KRŠKO (CICIBAN) 9.30−11.00

DSO KRŠKO 11.15−12.00

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30−13.45

ARMEŠKO 14.45−15.15

ŠEDEM 15.35−16.05

21. 
september

SREDA

VRHOVO (2) 8.20−8.50

SVIBNO (2) 9.10−9.50

JAGNJENICA (2) 10.00−10.30

ZABUKOVJE 11.55−12.25

TRNOVEC 12.40−13.00

LONČARJEV DOL 13.15-13.35

22. 
september

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45−8.15

KRMELJ (OŠ - NOVA ŠOLA) 8.25−9.10

KRMELJ (OŠ - STARA ŠOLA) 9.15−9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40−11.40

LUKOVEC 12.05−12.35

BLANCA (OŠ) 12.50−13.50
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26. 
september
PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 13.25−13.55

KOPRIVNICA 14.15−14.45

VELIKI KAMEN 15.30−16.00

MALI KAMEN 16.10−16.40

ROŽNO 17.00−17.30

27. 
september

TOREK

VRTEC KRŠKO (GRIČ) 10.45−11.05

DOBOVA (OŠ) 12.00−13.15

KRŠKA VAS 13.30−14.15

GORENJE SKOPICE 14.55−15.40

VIHRE 15.50−16.20

RAKA 16.40−17.10

28. 
september

SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.25−10.10

KAPELE  (OŠ) 10.30−11.15

GLOBOKO (OŠ) 11.30−12.15

MOSTEC 13.10−13.55

DOLENJA VAS 14.45−15.15

ARTIČE (2) 15.25−16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20−16.50

29. 
september

ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45−10.45

BUŠEČA VAS 11.40−12.10

VELIKE MALENCE 12.20−12.50

SOBENJA VAS 13.05−13.35

CERINA 13.45−14.15
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Ponovno na poti … ljudem naproti
Bibliobus Posavske potujoče knjižnice s 5. septembrom 
2022 začenja z novo sezono obiskov.
Bibliobus Posavske potujoče knjižnice se po poletnem premoru 
ponovno vrača na pot med kraji Posavja. Nekateri med vami ste 
ga že imeli priložnost obiskati in spoznati. Za tiste, ki ga še ne 
poznate − to je živopisan bibliobus, imenovan Bralko, ki je svojo 
pot s knjigami začel oktobra 2020. Gre za skupni projekt štirih 
splošnih knjižnic, to so Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica 
Brežice, Knjižnica Sevnica in Knjižnica Laško z enoto v Radečah, 
ki delujejo v petih posavskih občinah (Krško, Brežice, Sevnica, 
Radeče in Kostanjevica na Krki). Bibliobus se na mesec ustavi 
96-krat v 61 vaseh in zaselkih, v 18 osnovnih šolah, v 7 vrtcih, v 4 
Domovih za starejše občane in v 1 prevzgojnem domu. S seboj 
prevaža okrog 5.000 enot knjižničnega gradiva, dvakrat toliko 
gradiva je shranjeno v skladišču. 
Član Posavske potujoče knjižnice lahko postane vsak, 
za vpis potrebujete le osebni dokument, gradivo si na 
Posavski potujoči knjižnici lahko izposodite za en mesec, 
če ga potrebujete dlje, ga lahko tudi podaljšate. Našim 
članom ne zaračunavamo članarine.

Več informacij najdete 
na spletni strani www.posavska-potujoca.si 

in na našem Facebook profilu (posavskapotujoca), 
lahko tudi pokličete na telefonsko številko 040 765 004 

ali pišete na info@posavska-potujoca.si.
Lepo vabljeni k obisku knjižnice na kolesih vsi, ki ste že naši 
člani in vsi, ki to še želite postati. 

Vaša Posavska potujoča knjižnica

v

v

v

v
v

v

v

neodplačna objava

Informacije: 
nina.sotelsek@mestnimuzejkrsko.si 

anita.radkovic@mestnimuzejkrsko.si
T: (07) 492 10 98 in (07) 492 10 99

Mestni muzej Krško znova prosi ljubitelje 
nogometa za pomoč pri zbiranju gradiva za 

razstavo. 
Čeprav smo ga veliko že pridobili, nam 

manjkajo fotografije in predmeti iz zadnjih 
dvajset let igranja nogometa v Krškem.

100 let nogometa v Krškem

“Za koga? Za Krško!”

Krško moštvo iz leta 1971. Fotografijo hrani: Štefan Gajšek.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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1.-10. nagrada:  1x romanska pizza po izbiri

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 8. sep-
tembra, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, 
ali po e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Kri-
žanka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči sogla-
ša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade 
objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skla-
du z zakonodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitva-
mi bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

PIZZERIA FONTANA
POHLE TG D.O.O. - DALMATINOVA ULICA 2, 8270 KRŠKO

Geslo 16-2022 številke:

TOP TEKSTIL BREŽICE VABI
Nagrade, ki jih podarja TOP TEKSTIL, PE BREŽICE, Cesta pr-
vih borcev 21, 8250 BREŽICE:
1. nagrada:  darilni bon v vrednosti 30 € prejme 
 Antonija Grmšek, Dobeno 
2. nagrada:  darilni bon v vrednosti 20 € prejme 
 Marjan Starc, Krško 
3. nagrada:  darilni bon v vrednosti 10 € prejme 
 Tilka Turšič, Župeča vas

Za slovenske gasilce zbranih skoraj 830 tisoč evrov, 
Hellcats nastopile v trdnjavi angleškega rocka, 
kostanj eviška skupina navdušila na mednarodnem 
festivalu. Tokrat preberite:

RTV Slovenija je v sodelo-
vanju z Gasilsko zvezo Slo-
venije pripravila posebno 
dobrodelno oddajo Sto-
pimo skupaj za slovenske 
gasilce. V oddaji so zbirali 
sredstva za nakup dotra-
jane ali uničene gasilske 
opreme, v zahvalo več ti-
soč prizadevnim gasilkam 
in gasilcem za njihovo 17- 
dnevno borbo s požari na 
slovenskem Krasu. V do-
brodelni akciji zbiranja 
je bilo do sedaj zbranih 
skoraj 830 tisoč evrov. V glasbenem delu so nastopili Eva 
Boto, Raiven, Polkaholiki, Saša Lešnjek, LPS, Eva Hren, 
Tinkara Kovač, Ansambel Spev in naša posavska rojaki-
nja Nuša Derenda (foto: Facebook). Slednji so oboževalci 
pred koncertom sporočili, da kar žari, predvsem zato, ker 
pomaga. Dodajmo, da še vedno lahko donirate sredstva za 
nakup gasilske opreme prek SMS-sporočil ali spletnega ob-
razca, več informacij pa dobite na spletni strani gasilec.net.

Prva slovenska ženska metal zasedba Hellcats (foto: Fa-
cebook), njeni članici sta tudi Sasha in Sonja Zagorc, ki 

prihajata iz Kostanjevice na Krki, v okviru njihove angle-
ške turneje nastopa v angleških mestih, ki so svetovni rock 
glasbi dala mnogo nepozabnih trenutkov. V Londonu so 
tako nastopile v eni od trdnjav angleškega rocka, O2 are-
ni Islington, v kateri so med drugim nastopili že Kiss, Def 
Lepard, Maneskin ... Pot jih je vodila še v Majestic Theatre 
v Darlingtonu, od koder so se javile na družabnih omrež-
jih ter zapisale, da je bila to ena izmed najboljših izkušenj. 
V Manchestru so nastopile na velikem koncertu ob sve-
tovnem dnevu boja proti raku na dojkah, projektu, ki po-
teka v organizaciji International Women of Rock. Ni pa niti 
skrivnost, da bodo šla dekleta morda prav kmalu ponov-
no na turnejo izven EU, saj imajo na mizi vabila z Argenti-
ne, ZDA, Japonske ... V Sloveniji jih boste v kratkem lahko 
poslušali na festivalu MetalWitch v Ljubljani ter v Kočev-
ju, nato pa še čez mejo v avstrijskem Wildonu, kjer so si že 
nabrale veliko zveste publike. Vse našteto pa služi tudi kot 
priprava na novo ploščo!

Glasbena skupina Džu-
boks (foto: osebni ar-
hiv), fantje in dekle pri-
hajajo iz Kostanjevice na 
Krki, se je prejšnji me-
sec uspešno predstavila 
na mednarodnem glas-
benem festivalu Lobor-
fest, ki je potekal v hrva-
škem Zagorju. Prestavili 
so se s skladbo Poljub-
ljaj me počasi, ki je pre-
jela nagrado strokovne 
komisije »zlati bariton« 
ter nagrado za najboljši 
nastop. Skupina tako na-
daljuje uspešne festival-
ske nastope, saj je leta 

2019 na festivalu Graška gora poje in igra prejela nagrado 
za najboljši aranžma skladbe ter nagrado stroke »zlatega 
pastirčka« za nastop. Kostanjeviška skupina sicer nastopa 
širom Slovenije. Ustvarjajo avtorsko glasbo in preigrava-
jo glasbo različnih žanrov, kot pravijo, 'za vsakega nekaj', 
s čimer sledijo svoji viziji ter širijo svoj krog poslušalcev.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

pizzeriafontanakrsko
pizzeriafontanakrsko/www.dostavahrane.com

07 49 22 200  
041 944 933

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. (10.) SLOVENJEGORIŠKI MUZIKANTI - Mini krilo
 2. (1.) Ans. PRVA LIGA - Vriskaj
 3. (2.) Ans. JARICA - Le zakaj slovo je godec vzel
 4. (4.) Ans. NEMIR - Za gasilke in gasilce
 5. (3.) Ans. POGUM - Slovo
 6. (9.) Ans. GLAS - Človek do ljudi
 7. (5.) Ans. KLATEŽI - Za vse si kriva ti
 8. (-.) Ans. UPANJE - Hišica ob morju
 9. (-.) Ans. MLADI ASI - Odpuščanje ljubezni
 10. (-.) Ans. REFREN - Rože za mamo

Predlog tega tedna za glasovanje:
 Ans. Dolenjskih 5 - Razočarana

Kupon št. 638
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, 27. 8. 2022, ob 20. uri

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.
Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Špela Županc, Stojanski 

Vrh – deklico,
• Maja Dornik, Spodnji Stari 

Grad – dečka,
• Lea Likozar, Kranj – 

deklico,
• Nudžejma Bektaš, Krmelj 

– dečka,
• Vesna Kobe, Mikote – 

dečka,
• Sonja Jaki, Gabrijele – 

deklico,
• Kaja Galič Lenkič, Brežice 

– deklico,
• Simona Kulišak, Krška vas 

– dečka,
• Amelija Panić, Brežice – 

deklico. 
• Nada Pavlovski, Ljubljana 

– deklico,
• Tea Andrejčič, Dolenji 

Leskovec – dečka.

ČESTITAMO!

rojstva

poroke

• Vili Bunderšek in Tadeja 
Kukec, oba s Svinjskega,

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

Estera Žibert iz Leskovca pri Krškem in Primož Zupan 
iz Brestanice, 23. julij 2022, Leskovec pri Krškem (foto: 
Bojana Mavsar)

BRESTANICA – V baziliki Lurške Marije je 3. julija zlatomaš-
ni jubilej obhajal brestaniški rojak monsignor Jože Pribožič, 
zadnjih 42 let župnik v združeni župniji Šoštanj, Zavodnje 
in Bele Vode. 

»2. julija 1972 je ravno v tej cerkvi iz kora odmevala pesem Novo-
mašnik bod' pozdravljen,« je svojo jubilejno pridigo začel jubilant 
Jože Pribožič, »… in potem čez en teden še v Brežicah.« Tam je 
novo mašo obhajal njegov sošolec in prijatelj Vlado Zupančič, s 
katerim sta ostala povezana vse do danes in skupaj obhajala zlato 
mašo. V uvodu v slovesnost je zlatomašnika in zbrane na njej na-
govorila Mojca Kranjec. »Pred 50 leti ste v tej cerkvi pred Lur-
ško Marijo stopili na duhovniško pot. Polni mladostne energije 
in globoke vere ste zapustili rojstni dom in svoje drage domače 
na Gorici pri Raztezu – in z navdušenjem ter gorečnostjo šli za 
Njim, ki vas je poklical na delo v svoj vinograd. Mnogo obrazov 
ste srečevali na vaši poti. Obrazov, ki so se vam vtisnili v spomin 
in obrazov, katerih spomin je morda zbledel. A Božji obraz je za 
vas ostal tak kot pred 50 leti. Kot duhovnik ste podelili mnogo 
zakramentov – mnogim ste podarili dar Božjega otroštva, mno-
gim položili v srce živega Boga, mnoge spravili z Bogom, med se-
boj in z drugimi, mnoge mlade pospremili na pot odraslih kristja-
nov in skupnega življenja. Mnoge kristjane pa ste tudi spremili v 
večni očetov dom. Kot pridigar ste z lepo besedo in srčno dobro-
to nagovarjali navzoče pri vaših svetih mašah, zato so vas takoj 
vzljubili in spoštovali. Vaši rojaki pa smo ponosni in hvaležni, da 
ste vsa ta leta obdržali tudi stik z nami in nas radostili z občas-
nim maševanjem v naši podružnični cerkvici Sv. Duha v vaši do-
mači Gorici,« je povedala. Po slovesnosti so se domači farani in 
Pribožičevi sorodniki družili še ob kruhu in vinu pred cerkvijo.
 M. K./P. P., foto: B. Colarič

Jože Pribožič obhajal zlato mašo

Zlatomašnika Pribožič in Zupančič (v sredini) med jubilejno 
slovesnostjo

Napačna navedba TRR
V prejšnji številki časopisa je v novici o tem, da gasilci PGD Bi-
zeljsko kupujejo vozilo za gozdne požare in prosijo za dona-
cije, prišlo do napačne navedbe številke TRR. Pravilna je SI56 
6000 0000 0444 913. Bizeljski gasilci se opravičujejo za napa-
ko ter se že vnaprej zahvaljujejo vsem tistim, ki so že prispe-
vali in še bodo.  R. R.

KRMELJ – V začetku letošnjega avgusta je potekalo v gostišču 
Barbara prijetno srečanje dveh sokrajanov, Milana Levsteka in 
Antonije Kumar, ki v letošnjem letu praznujeta 90 let. Tretja 
slavljenka, Ana Verbič, se druženja žal ni mogla udeležiti. Slav-
ljenca sta v pogovoru obudila nekaj spominov na preteklost ter 
razkrila recept, kako dočakati tako visoko starost. »Veliko dela 
in zdrav način življenja,« sta dejala. Milan Levstek je po upoko-
jitvi postal član Univerze za tretje življenjsko obdobje Sevnica, 
kjer je pred leti slušateljicam in slušateljem predstavil svojo ži-
vljenjsko pot. Antonija Kumar preživlja jesen svojega življenja 
zaradi težav s hojo predvsem v zavetju doma, kjer ji čas med 
drugim hitro mineva ob branju knjig. »Mama je od nekdaj rada 
brala in v naši družini vsi skupaj nismo prebrali toliko knjig, kot 
jih je ona,« je povedala hči Slavica Mirt. Življenjska zgodba Ane 
Verbič je povezana s prezgodnjo izgubo moža, ki se je ponesre-
čil v hrastniškem rudniku, tako da je potem sama vzgajala hčer-
ki. Mnogo dobrih želja so jubilantom izrekli sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk in predstavnice krmeljske organizacije RKS, Milena 
Bregar, Pepca Mirt in Jožica Knez.  S. Radi

Desetletni Izak Vukič je 19. avgusta, kot že nekaj počitniških po-
poldnevov, s starim atom Romanom Budičem lovil ribe na Savi 
in nasmehnila se mu je sreča – na blinker mu je prijel som. Sprva 
je kazalo, da gre za manjšo ribo, a Izak je hitro spoznal, da ve-
likanu ne bo kos. Na pomoč je vskočil ata Roman in skupaj sta 
ga, s kar nekaj napora, privlekla iz vode.  Na veliko presenečenje 
obeh, sta ugotovila, da gre za res veliko ribo in je sama ne bosta 
zmogla naložiti v avto. Na pomoč sta poklicala atija Dejana. Soma 
so doma skrbno izmerili in stehtali ter ugotovili, da teže nihče od 
prisotnih sorodnikov, tudi zapriseženih ribičev, ni uganil. 48-ki-
logramski in 212 cm dolg kapitalec je vse prisotne krepko prese-
netil! Izak pravi, da so se mu uresničile sanje. In od navdušenja 
je prvo noč bolj malo spal. Ata Roman pa je zadovoljen, da se tra-
dicija ljubezni do ribolova prenaša naprej.  T. B.

90 let življenjskih izkušenj

Slavljenca v prijetni družbi
Mladi ribič Izak in njegova trofeja

Izak in Roman Budič z 48-kilogramskim ulovom

• Gašper Antolin iz Lesc in 
Nina Kranjec s Selc nad 
Blanco,

• Jurij Kranjec in Teja 
Okrajšek, oba iz Srednika,

• Slavko Majcen iz Sevnice 
in Jasmina Krmelj iz 
Šentjanža,

• Gašper Pacek in Stefanela 
Božičnik Pacek, oba iz 
Velike vasi, 

• Dragan Robi z Velikega 
Cirnika in Lea Tori iz 
Štajngroba,

• Aleksander Travnikar in 
Suzana Marinček, oba iz 
Brežic, 

• Lazar Bogdanović iz 
Zemuna in Katarina Rešek 
iz Krškega,

• Primož Bogolin in 
Amadeja Filipčič, oba iz 
Bojsnega,

• Daniel Kočevar z 
Drnovega in Lea Pšeničnik 
iz Bojsnega,

• Tomi Kranjec iz Krške vasi 
in Katja Hotko z Dvorc,

• Tomi Hriberšek iz 
Dolenjega Leskovca in 
Delfina Bariša s Cerine,

• Matija Grojzdek in 
Vedrana Šarić, oba s 
Senovega.

ČESTITAMO!

BREŽICE – Na dvorišču brežiškega gradu je 28. avgusta po-
tekal finalni večer Mednarodnega otroškega pevskega festi-
vala, na katerem so otroci iz Slovenije, Srbije, Bosne in Her-
cegovine, Hrvaške, Bolgarije ter Ukrajine predstavili svoj 
izjemen talent ter strast do petja. 

Na avdicijo se je prijavilo 154 otrok, v polfinale jih je prišlo 60, 
na finalni večer pa 25 najboljših kandidatov po izboru strokov-
ne komisije ter občinstva. Nastopajoči so bili stari od 6 do 17 
let, razdeljeni v tri starostne skupine. Pevke in pevce je ocenila 
štiričlanska žirija v sestavi Jožica Župančič, Alen Jelušič, De-
jan Stojanov in Alex Volasko, svoj glas pa je imela tudi publika, 
ki se je štela kot peti član žirije. 
Otroci so peli skladbe različnih žanrov, od pesmi iz animiranih 
filmov do pop in avtorskih skladb. Po oceni strokovne komisije je 
v kategoriji 14 do 17 let zmagala Tia Valentinc iz Krškega, ki je 
navdušila z izvedbo pesmi The voice within Christine Aguilera, 
druga je bila Eva Julija Borovšak iz Brežic in tretja Hana Grubič 
iz Brestanice. V kategoriji 10 do 13 let je zmagala Eva Brumen 
Košar iz Miklavža na Dravskem polju pred Josipom Šušnjaro 
in Moniko Jukić, oba iz Splita. V starostni skupini 6 do 9 let je 
bil najboljši Leo Ogrizek (Lovrenc na Dravskem polju) pred Ali-
no Jezernik Širca (Žalec) in Tonko Jadrić (Split). Po oceni ob-
činstva je bil tretji že omenjeni Leo Ogrizek, druga Tia Grubel-
nik (Šentjanž pri Dravogradu), prva pa Iva Mozetič (Šempas). 
Festival je organizirala Partitura d.o.o. s podporo Občine Breži-
ce, ZPTM Brežice in Posavskega muzeja Brežice.
 Vesna Vodeb

Najboljši so bili Tia, Eva in Leo

Najboljše pevke in pevci po kategorijah, brežiški župan Ivan 
Molan, voditeljica Anja Urek, organizatorica festivala Brigita 
Šuler in producent Alen Jelušić

 Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 
sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 

Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

FRANCA NOVAKA
iz Zakota

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, darovane sveče, denarne prispevke in svete maše.
Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, gospodu 
župniku za opravljen obred, sosedu Francu Zevniku za poslovilne 
besede.
Hvala sodelavcem doma upokojencev, Lekarne Brežice, lekarne kli-
nike Golnik in podjetja KOP.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni te več na dvorišču, ne v hiši,
nikjer se tvoj glas več ne sliši.
Srce je omagalo, dih je zastal,
v naših srcih boš vedno ostal.

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:

• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 
od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, oz. do zapolnitve 
prostora.

• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za 
objavo v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa 
do 15. ure oz. do zapolnitve prostora. 

Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

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

SPOMIN

Mineva peto leto, odkar z višine paziš na nas, preljuba 

DRAGICA ŽIVIČ
Hvala. Pogrešamo te. Vsi tvoji.

In pride čas, ko spomin nate, ljuba 
mama, ne zlomi več mojega srca,  

ampak ga prepoji z neizmerno toplino 
in hvaležnostjo, da si bila del mojega 

življenja. Ko si zmogla premostiti vsa težka 
bremena, si postala lahkotna in v svoji 

svobodi končno lahko žariš. 
Žari! Žari brez mej!

SPOMIN

V teh dneh bo minilo 25 let,  
odkar nas je zapustila naša draga

MARJETKA JALOVEC
iz Velikega Mraševega.

Hvala vsem, ki skupaj z nami ohranjate spomin nanjo.

Mož Jože ter Simona in Robi z družinama

Ne bomo tožili, ker si odšla.
Hvaležni bomo, ker si bila.

SPOMIN

2. septembra bo minilo žalostno leto,  
odkar nas je zapustil

IVAN JALOVEC
iz Žejnega 2. 

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

Žalujoči: vsi njegovi

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

ALOJZIJE PFAJFAR

SPOMIN

27. avgusta je minilo deset let  
od izgube naše drage mame

s Spodnje Libne 8.

Vsi njeni

Hvala vsem, ki obiskujete njen grob in ji prižigate sveče.

SPOMIN

Vsi njegovi

iz Ostrešja pri Sevnici.

Hvala vsem, ki se ga spominjate. Zelo te pogrešamo!

MARTIN KOZINC

Kamor se zazre oko,
povsod je praznina.

So le sledi tvojih pridnih rok
in tiha bolečina.

Minila so tri leta,  
odkar nas je zapustil naš dragi

SPOMIN

Pred desetimi leti se je od nas poslovila ljuba mama Marija (Vovkova 
Mici). Rodila se je na Cerini,  umrla je v tujini pri hčerki Jožici. 
Pokopana je na Čatežu ob Savi v svoji ljubi Sloveniji. Pogrešamo 
njen mili obraz, optimizem, vztrajnost, ljubezen do ljudi in narave, 
ne glede na travme in bolečine, ki jih je prinesla kruta usoda. Vse kar 
je lepega in dobrega okoli nas spominja na njo in bo večno z nami.

Hči Jožica Hudomalj – Gabitzsch in mož Norman

MARIJA  
HUDOMALJ

1. 10. 1910–5. 9. 2012

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

SPOMIN

Mineva žalostno leto, odkar sta nas zapustila naša draga

JOŽEFA in IVAN KOZMUS
iz Stržišča.

Hvala vsem, ki se ju spominjate in postojite ob njunem grobu.

Vsi njuni

Solza, žalost, bolečina
vaju zbudila ni.

A ostala je tišina,
ki močno boli.

(T. Pavček)

Zahvala
Iskrena hvala, Matej Slak iz Krške vasi, za tvojo srčnost, odpr-
to srce za sočloveka in vso pomoč. 
S hvaležnostjo,
 Hana in Nada

PIŠECE – Društvo Pleteršnikova domačija (DPD) iz Pišec je 
julija gostilo Društvo Slovencev Kredarica Novi Sad iz Srbije, 
štiri dni zatem pa predstavilo publikacijo V domovini pred-
nikov, v kateri so zbrani vtisi udeležencev srečanj v okviru 
projektov Moja hiša je tvoj dom in Od Maksa do faksa.

V sklopu ekskurzije Moja domovina so se učenci dopolnilnega 
pouka slovenščine in drugi člani Društva Slovencev Kredarica 
Novi Sad najprej udeležili in tudi nastopili na osrednji prireditvi 
srečanja Slovencev iz zamejstva in sveta Dobrodošli doma v No-
vem mestu, naslednji dan so se najprej ustavili v Globokem, kjer 
jih je pozdravila tajnica KS Globoko in KS Pišece Anica Novose-
lović, nato so se poklonili spominu na izgnane družine in padle 
v letih 1941–1945, pot pa so nadaljevali v Pišece, kjer jih je pred 
rojstno hišo slovarnika Maksa Pleteršnika pozdravil predsednik 
DPD Pišece Martin Dušič. Ogledali so si Pleteršnikovo zidanico, 
v kateri si Slovenci iz tujine že več let za nekaj dni brezplačno 
ustvarjajo svoj začasni slovenski dom v okviru projektov Moja 
hiša je tvoj dom in Od Maksa do faksa, ki ju podpira Urad RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu. 7. julija pa se je na Pleteršni-
kovi domačiji odvijala predstavitev publikacije V domovini pred-
nikov z vtisi udeležencev srečanj in obeh projektov. Pozdravni 
govor je imel sekretar Urada za Slovence v zamejstvu in po sve-
tu Primož Ilešič, nato je članica društva in učiteljica Rut Zlo-
bec povabila k branju pesmi, napisanih na eni od delavnic na 
prvih srečanjih Slovencev iz Srbije v Pišecah, ter k predstavit-
vam lastnih doživetij v tujini predsednika DS Emona Ruma Zora-
na Jovičića, domačina Zvoneta Podvinskega, župnika na Šved-
skem, ter domačinke Ane Sodič, ki je pred več kot 50 leti odšla 
na delo v Francijo. Ob tem je slovenske ljudske pesmi prepeval 
Ženski pevski zbor Pišece.  R. R./vir: DPD Pišece

Rojaki v gosteh in publikacija

Slovenci iz Novega Sada pred Pleteršnikovo domačijo (foto: 
DS Kredarica NS)

KRŠKO, KOPE – 6. avgusta smo se člani in podporni člani Društva 
invalidov Krško odpeljali na Kope, kjer smo se na planinskem 
dnevu invalidov srečali z društvi invalidov iz širne Slovenije. 
Najprej smo pozorno prisluhnili bogatemu kulturnemu progra-
mu. Nagovorila nas je županja Slovenj Gradca, nato predsedniki 
društev invalidov Slovenije in na koncu še predsednik Državne-
ga sveta. Kulturni program je bil preplet nastopov številnih pev-
skih zborov in duhovitih recitacij. Na koncu je DI Slovenj Gradec 
razglasilo najstarejše člane v društvih, iz DI Krško je bila to Mi-
mica Kamnikar, ki so ji na glavo poveznili lep zelen planinski 
klobuk z všitim emblemom cvetice planike. Slavljenki smo vsi 
iskreno čestitali! Po končanem kulturnem programu smo prejeli 
bone za hrano in pijačo, postrežba je bila hitra in izvrstna, hrana 
pa zelo okusna in obilna. Nato smo si ogledali raznolike stojnice 
in se osvežili s sladoledom in kavo. Našo pozornost je pritegnil 
mini živalski vrt, na koncu našega prijetnega bivanja na Kopah 
smo se udeležili še tombole. Izlet je bil odlično organiziran in vo-
den, za kar imata zasluge naši požrtvovalna predsednica Mimi-
ca Stopinšek in tajnica Darinka Ferlin. Gostitelju, Društvu in-
validov Slovenj Gradec, smo na koncu izleta spontano vzkliknili: 
»Na veselo snidenje zopet na Kopah v letu 2023!«
 Zora Pevec, foto: Nada Pirc

Planinski dan invalidov na Kopah

Najstarejšim članom so na glavo poveznili planinske klobuke.
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ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustila naša draga

FANIKA DROBNIČ
z Malenc 8, Kostanjevica na Krki.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, 
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče, svete maše in denarno pomoč. Iskrena hvala dr. Nevi Volk 
z Onkološkega inštituta v Ljubljani, ambulanti dr. Branke Cepić 
ter patronažni sestri Lidiji za vso skrb v času njene bolezni. Hvala 
pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba ter pevcem in 
kvartetu pozavn. Iskren boglonaj g. župniku za vse obiske na domu, 
molitve ob krsti in lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo!
Ujeta v naša srca z najlepšimi spomini,

bo vsak naš korak spremljala v tišini.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice

ŠTEFANIJE ŠTURBEJ
iz Orešja 23, Sevnica

se iskreno zahvaljujemo pogrebni službi Komunale Sevnica, 
Cvetličarni Tina Brežice, kaplanu Štefanu, Domu upokojencev 
Sevnica, Ani za govor, pevcem Jarica za lepo odpete pesmi, dr. Juriju 
Pesjaku za dolgotrajno zdravljenje. Iz srca hvala vsem prijateljem, 
sorodnikom, ki ste sočustvovali z nami in jo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti.

In sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni.

ZAHVALA

Ob smrti našega dragega brata, strica, 
bratranca, soseda in prijatelja 

JOŽEFA PIRCA 
iz Kalce - Nakla 14

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani in prispevali cvetje, sveče, denarne prispevke, darove 
za sv. maše oziroma ste nam kakor koli pomagali. Hvala pevcem 
za zapete pesmi, krževskemu župniku msgr. Francétu Novaku, 
pogrebni službi Žičkar, praporščakoma DU Kostanjevica na Krki in 
PGD Malo Mraševo in Heleni za prebrano slovo. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

JOŽETA PETRIČA 
z Dvorc

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za 
tolažilne besede in izrečena sožalja, darovane sveče in denarne 
prispevke. Hvala pogrebni službi Žičkar, PGD Cerina, PGD Sobenja 
vas, Združenju šoferjev in avtomehanikov, vsem praporščakom, 
govornikoma predsedniku PGD Cerina Marku Tomšetu in sosedu 
Jožetu Jagriču, pevcem za zapete pesmi ter izvajalcu Tišine. Še 
enkrat hvala vsem, ki ste nam stali ob strani, pa vas nismo posebej 
imenovali, in vsem, ki ste se v tako lepem številu poslovili od njega.

Žalujoči: žena Jožica ter sin Stanko in hčerka Nataša  
z družinama

Ni te več na dvorišču, ne v hiši, 
nikjer se tvoj glas več ne sliši. 
Srce je omagalo, dih je zastal, 
v naših srcih boš vedno ostal.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

SLAVKA MATJAŠIČA
(22. 8. 1957–19. 8. 2022)

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so bili ob nas in z ljubeznijo pospremili našega Slavčeka 
k večnemu počitku. Hvala vsem, ki ste nam izrekli besede sožalja, 
denarne prispevke in vsem, ki ga boste kakor koli obdržali v lepem 
spominu.
V tišini večnega doma počivaj v miru božjem.

Žalujoči: vsi njegovi

… duša je odšla daleč stran,
njegova ljubezen pa bo ostala za vedno …

ZAHVALA

Zahvala ob boleči izgubi  
dragega moža, očeta in dedka

MIRKA KUKOVIČIČA
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste se v tako velikem številu poslovili od našega Mirka in nam 
izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče.
Prisrčna hvala naši zdravnici Stanki, patronažni sestri ge. Slavici in 
oskrbovalcem pomoči na domu: Mateji, Nataši, Jolandi in Amadeju 
za neprecenljivo pomoč.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga boste pogrešali in ohranjali v 
lepem spominu.

Žalujoči: žena Marija in hčerka Jasna z družino

Kako je hiša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni,

prej tako prijazna,
zdaj otožna se nam zdi.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, 
dedija, brata, soseda in prijatelja 

JOŽETA ROŽMANA 
iz Cundrovca, 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete maše 
in denarne prispevke. Iskrena hvala sosedu Martinu Kržanu za 
ganljive besede slovesa, pogrebni službi Komunale Brežice, gospodu 
župniku Milanu Kšeli za lepo opravljen obred, kolektivoma Pošte 
Brežice in Krško, upokojenim sodelavcem pošte, kolektivu OMV 
Brežice, cvetličarni Žičkar ter restavraciji Štefanič za gostinske 
storitve. Hvala tudi vsem, ki vas nismo prav posebej imenovali, pa 
ste nam nesebično pomagali in nam stali ob strani ter ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Irena, sin Marko z družino, hčerki Urška  
in Mihaela s Slavišo ter ostalo sorodstvo

Prazen je dom in dvorišče, 
naše oko zaman te išče. 

Ni več tvojega smehljaja, 
le delo tvojih pridnih rok ostaja. 

Si kot sonce življenja sijal, 
za vse svojo ljubezen razdal, 

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

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega 
dragega očeta, tasta, dedka, pradedka, svaka, 

strica in botra 

JOŽETA DUŠIČA 
s Trebeža 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem kolektiva Adria Mobil za izrečene besede 
sožalja, darovane sveče, cvetje, denarno pomoč in svete maše ter 
vsem, ki ste nam na kakršen koli način pomagali. Posebna zahvala 
tudi gospe Gabrijeli in sodelavkam iz CSD Brežice za pomoč na 
domu ter kolektivu DUO Impoljca enote Brežice za vso prijazno 
oskrbo v zadnjem letu. Hvala gospodu župniku Mateju za lepo 
opravljen obred slovesa, ge. Erni Ernestini Rožman za ganljive 
besede slovesa, pogrebni službi Žičkar, vokalni skupini Andante za 
zapete žalostinke in trobentaču Jožetu Staniču za zaigrano melodijo. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi, bili del njegovega življenja 
in se od njega poslovili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo,
 a ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo. 

(J.W. Goethe) 

ZAHVALA
V 58. letu nas je po težki bolezni zapustil

DARKO BELOŠEVIĆ
iz Dobove.

Ob boleči izgubi dragega sina, moža, očeta, dedka in tasta se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče in denarne prispevke.
Hvala pogrebni službi Žičkar in Komunali Brežice za pogrebne 
storitve, praporščakom, gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
pevcem za zapete žalostinke in trobentaču. 
Hvala osebni zdravnici dr. Kseniji in patronažni sestri Božici za 
zdravniško pomoč ter ekipam Urgentnega centra Brežice.
Hvala kolektivu SŽ in sodelavcem GEN-I ter drugim organizacijam, 
ki so nam kakor koli pomagali.
Vsem in vsakomur posebej hvala, ker ste ga pospremili na zadnji 
poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob izgubi 

DRAGA VALENTINČIČA 
iz Stare vasi v Krškem 

se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki so nam stali ob strani. Iskrena hvala tudi Dragovim bivšim 
sodelavcem NEK Krško in sodelavcem Term Čatež za denarni 
prispevek. Hvala tudi Cvetličarni Kerin, pogrebni službi Kostak in 
gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

OSMRTNICA

Z žalostjo v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu 
starosti za vedno zapustila naša draga

MARIJA PLANINC
roj. Lapuh, z Zdol 42 a, zadnja leta oskrbovanka DSO Krško.

Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu.

Vsi, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA

Ob nenadni izgubi naše drage mame 

JOŽEFE SEVŠEK 
klobučarke iz Krškega, 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za darovano cvetje, sveče, iskren stisk roke in tolažilne 
besede. Hvala gospodu župniku za opravljen obred, pevcem 
za zapete žalostinke, govorniku za ganljive besede slovesa ter 
pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba. Naj naše hvaležne 
misli dosežejo vse, ki ste se poklonili naši mami, jo pospremili na 
zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, 

le daleč, daleč je …
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Prodam suha brezova drva za 
kamin in kravo, mlado, za za-
kol ali rejo. Tel.: 031 843 282

Prodam hidravlično stiskalni-
co 150 l, v zelo dobrem stanju. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 558 356

Prodam cirkular domače iz-
delave, kovinski, motor 10 km, 
cena 250 € in ročni ružilec ko-
ruze za 35 €. Tel.: 031 643 409

Prodam suha metrska drva - 
bukev, gaber. Šest m pa meša-
nih s hrastom. 
Tel.: 070 820 330

Prodam 5 metrov suhih bre-
zovih drv, kalana na meter. 
Cena 85eur/m. 
Tel.: 051 315 421

Prodam pšenico A+, slamo 
v kockah, transportni polž 
za žita, krompir, ajdo, molzni 
stroj. Tel.: 031 845 064 

Prodam dva hrastova soda 
200 in 300 litrov, vhodna bo-
rova vrata, notranja vrata, bal-
konska vrata in polkna. 
Tel.: 040 772 634

041 659 659

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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obzornikova oglasna mreža

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 Tomo Vinkovič 821 s 
hidravličnim čelnim plugom, 
lepo ohranjen. 
Tel.: 051 654 236

Prodam gozdarske verige za 
traktor, mlin za sadje, nekaj 
starin – obličev, 10 kuncev, sta-
rih 4 mesece. Tel.: 031 501 801

Prodam mešana drva. 
Tel.: 041 910 307

Prodam traktor Univerzal 4 x 
4, l. 90, hidravlični volan, gume 
90/8, kabina, 3.500 ur in veri-
ge za univerzal 12. col. 
Tel.: 041 233 834

Prodam 30m3 suhih, bukovih 
drv. Tel.: 031 609 956 

NEPREMIČNINE
Prodam parcelo z brunarico 
v izmeri 43 a, Žejno - Sobenja 
vas, cena po dogovoru. 
Tel. 040 745 248

Prodam 2 njivi, Drnovo K. O., 
p. št. 4502 meri 40,663 a; p. št. 
3962 meri 8,42 a. 
Tel.: 051 337 467

AVTOMOBILIZEM

Kupim motor Tomos avtoma-
tik, odlično ohranjen. 
Tel.: 070 567 080

Prodam 4 gume, komplet, ko-
lesa že montirana, za avto Ci-
troen. Tel.: 031 217 285

KMETIJSTVO

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

Prodam tračni transporter za 
kocke ali koruzo, dolžine 7 m 
ali menjam za prašiča. 
Tel.: 041 472 390 
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

Prodam sadilec krompirja, 
vile za bale in zgrabljalnik sena 
250. Tel.: 070 815 003

Prodam okrogle bale slame. 
Tel.: 031 594 663

Prodam letošnjo tritikalo. 
Tel.: 041 959 476 

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 vino modre frankinje 
in žametne črnine. 
Tel.: 041 638 868

Prodam 3 tone grozdja ža-
metne črnine, vino cviček in 
modre frankinje ter tropino-
vec, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 809 209 

Prodam grozdje rumeni mu-
škat in modra frankinja ter 3 
prašiče, težke 130 kg. 
Tel. : 041 697 775

Prodam stiskalnico 230 l, hi-
dravlična, z elektro motorjem, 
zaboje za grozdje, različne PVC 
kadi in inox cisterne za vino. 
Tel.: 041 492 608

Prodam inox sode 2x 600 l, 
1x 500 l, 1x 170 l in električ-
ni mlin pecljalnik. 
Tel.: 041 813 074

Prodam grozdje (trgatev), 
700 trt, mešano rizling, fran-
kinjo, belo in črnino. 
Tel.: 031 355 397

Prodam grozdje žametne 
črnine in frankinje, cena ugo-
dna. Tel.: 068 196 718

Prodam grozdje za cviček. 
Tel.. 041 831 731

Prodam grozdje modre fran-
kinje, črnino in nekaj mešano 
belo, možna tudi dostava, oko-
lica Krškega. Tel.: 041 929 830

Prodam grozdje žametne 
črnine in modre frankinje. 
Tel.: 031 550 712

Prodam dve cisterni za vino 
380 l, elektro motor Rade Kon-
čar tri faze, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 649 268 

Prodam 100 l rdečega vina. 
Cena za liter je 1,2 €. Prodam 
tudi 400 kg grozdja žametne 
črnine, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 223 957

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 
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PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča, da bo prodaja 

belih kilogramskih piščancev ter rjavih jarkic 
pred nesnostjo 10. 9. 2022 pri Alojzu Mirtu na 

Gmajni 28, Raka, in 13. 9. 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.

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

VZREJA KOKOŠI NESNIC

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

Črna

Rjava

Leghorn

Štajerska

Grahasta

Kmetija Šraj, Čadramska vas 19, 2319 Poljčane

KRATKOROČNA
POSOJILA, 

ODKUP TERJATEV
OD 1.000 DO 7.500 EUR

041 229 460
INFO@N2J.SI za samostojne podjetnike in podjetja;

odobritev že v 24-urah;
ročnost do 12 mesecev;
tudi brez zavarovanja do 3.000 EUR.
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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 (19/2022) bo izšla v 
četrtek, 15. septembra 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 8. september 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 grozdje modre fran-
kinje in vino letnik 2021. 
Tel.: 031 669 848 

Prodam mešano grozdje na 
trti, za cviček, 120 trt, mešane 
črnine, modre frankinje, kra-
ljevina, laški rizling. Na sončni 
legi. Tel.: 07 49 27 808

Prodamo ekološka jabolka, 
več sort, tudi ekološka jabolka 
za predelavo, možna dostava. 
Tel.: 041 634 808 

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

Prodam kozličko srnaste pa-
sme za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Okolica Dobove. 
Tel.: 041 231 451

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                    

Prodam prašiče za zakol ali 
nadaljnjo rejo; 130 – cca 145 
kg, 3 x do 125 kg in 120 kg, 
okolica Dobove. Cena 180 €/
kom. Tel.: 069 621 852

Prodam prašiče, težke od 100 
do 300 kilogramov. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 575 471

Prodam odojke, težke od 25 
do 40kg, krmljene z domačo 
hrano. Tel.: 041 390 068

Odojke 30 kg prodam ter 
okrogle bale slame. 
Tel.: 041 576 801

Prodamo odojke in pitanega 
prašiča za zakol. Tel.: 07 49 68 
348, 041 502 497

RAZNO

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

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

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

Okvirjanje slik, gobelinov, 
priznanj, čipk, ogledal in 
prodaja slik. Ortoks d.o.o., 
Cesta prvih borcev 10, Bre-
žice. Tel.: 041 353 503 

Prodamo hladilnik, kolesa in 
Orgle Höhner za simbolično 
ceno oz. po dogovoru. 
Tel.: 070 438 153

Prodam kurilno olje, ugodno. 
Tel.: 031 497 783 

Prodam drsna vrata, nova, še 
zapakirana, komplet z žaluzi-
jo, dimenzija: 25 x 200, maha-
goni. Tel.: 031 344 407

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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

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

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 3 mesece, brejo mladico 
svinjo, prašiče 40, 80 in 100 kg 
ter svinjo 250 kg. 
Tel.: 051 872 179 

Damjaka – trofejnega za pleme 
ali odstrel, prodam. 
Tel.: 041 583 618

Odojki za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Hranjeni z domačo hra-
no. Tel.: 031 492 837

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila za 
bele kilogramske piščance, 

ki bodo na voljo 30. 9. 2022.
Vsak delovnik, po 18. uri, 

nudimo rjave enoletne 
kokoši, rjave in grahaste 
ter črne jarkice tik pred 

nesnostjo. Nudimo tudi prašiče.
031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo 
vas, da sprejemamo 

naročila za bele 
kilogramske piščance ter 
enoletne kokoši nesnice.
Mlade rjave in grahaste 

jarkice si lahko priskrbite 
vsak delavnik, po 
predhodni najavi.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Prodam peč za centralno ogre-
vanje, na drva in olje, brez go-
rilnika, lepo ohranjena, kom-
binirana, Centrometal, letnik 
2017. Tel.: 031 344 407

STIKI

Prijazen 68-letni upokojenec 
želim spoznati žensko, staro 
od 45 do 60 let. 
Tel.: 068 147 219 

70-letna vdova iščem prijate-
lja, samo resni klici. 
Tel.: 070 103 304

56-letni išče prijateljico, do 
svojih let. Samota ubija. Resne 
in poštene. Tel.: 031 527 458

PODARIM
Podarim kotno sedežno garni-
turo za dnevno sobo. 
Tel.: 040 227 760

KRŠKO – V Dvorani v parku je 25. avgusta potekalo odprt-
je kiparske razstave Društva likovnikov Krško OKO z naslo-
vom Forma 22 »Komplet«, na kateri razstavlja enajst članov 
društva pod mentorstvom uveljavljene akademske kiparke 
Dragice Čadež. 

Kot je povedala predsednica Društva likovnikov Krško OKO 
Branka Benje, so imeli člani društva letos spomladi delavni-
co kiparstva v ateljeju v Mencingerjevi hiši, kjer so oblikovali iz 
bele univerzalne gline in se prvič srečali tudi s črno glino. »Os-
nova razstave so naši avtoportreti v nizkem reliefu, naredili smo 
cel komplet,« je še dejala Benje. Izdelali so tako profilne portre-
te s silhueto iz črne gline kot tudi nekaj malih plastik – doprsni 
kip dame in nekaj abstraktnih del. 
Mentorica članom društva je že osmo leto zapored Dragica Ča-
dež, ki velja za zelo priznano in cenjeno akademsko kiparko in 
je v dosedanjem več kot 50-letnem ustvarjanju prejela številne 
nagrade. »Vsako leto ima za nas pripravljene nove, sveže ideje in 
zamisli in je polna ustvarjalne energije,« je o mentorici še dejala 
Benje. Prisotne je nagovorila tudi mentorica sama, ki je pouda-
rila, da so likovni ustvarjalci glino sprejeli kot medij in da jo ob-
vladajo ter da je zelo zadovoljna s končno podobo razstave. To-
krat so svoja dela razstavljali: Hermina Agrež, Branka Benje, 
Roman Blatnik, Iva Gošek, Milena Mraović, Jožica Petrišič, 
Mihaela Prevejšek, Lidija Strle, Stanislav Udvanc, Darja Velj-
ković in Milena Volk.
Slavnostno odprtje razstave sta glasbeno dopolnili učenki Glas-
bene šole Krško, klarinetistki Ana Baznik, ki se uči pri Petru 
Gabriču, in Mojca Rostohar, katere učitelj je Robi Pirc. Na kla-
virju ju je spremljal Martin Šušteršič.
Odprtje razstave, ki bo na ogled do 19. septembra 2022, so orga-
nizirali člani Društva likovnikov Krško OKO v sodelovanju z JSKD 
OI Krško ter ob podpori Mestne občine Krško.
  A. Kališnik 

Razstavili avtoportrete iz gline

Razstavljalke in razstavljalec z mentorico
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naj blestijo

Enaindvajsetletna Sara Kre-
velj iz Globokega pri Brežicah 
bo v kratkem diplomirala na 
Ekonomski šoli v Novem mes-
tu, smer Medijska produkcija. 
Pri celovečernem filmu Razo-
detje se je prvič preizkusila kot 
prava režiserka, saj je prej sne-

mala in ustvarjala le s prijatelji, 
tokrat pa je bilo po njenih be-
sedah drugače – bila je namreč 
bolj stroga, želela je doseči to, 
kar si je zastavila, pri vsem tem 
pa ji je bilo najbolj všeč, da jo je 
snemalna ekipa dojemala kot 
vodjo in da je bila prvič resnič-
no upoštevana. »Zastavila sem 
si visoke cilje, lahko rečem, da 
sem pri teh stvareh perfekci-
onistka, a vendarle do zdrave 
meje,« je poudarila Sara. De-
jala je, da bi snemanje in re-
žiranje filma Razodetje lah-
ko primerjala z nevihto, saj je 
bil celoten filmski projekt po-
vezan z ogromno stresa: »Vse 
je šlo preko mene, vsa organi-
zacija, ampak ves čas sem ver-
jela, da po dežju vedno posije 
sonce, in tako je tudi bilo. Na 
koncu si je film na premieri 
ogledalo 500 ljudi, predvajan 
pa je bil še devetkrat; v Breži-
cah, Krškem, Velenju, zavrte-
li ga bodo predvidoma tudi v 
Sevnici, ciljam pa tudi na Ljub-
ljano.«

Od ene zgodbe  
do celovečerca

Kot je povedala, je bilo v času 
koronakrize velik izziv dobiti 
igralce brez avdicije, saj je šlo 
pri vsem skupaj le za zaupa-
nje; imeli so zgolj sedem naje-
tih igralcev, vključno s statisti 
pa je v filmu nastopilo okrog 
70 igralcev, med njimi tudi 
prepoznavne medijske oseb-
nosti, kot sta pevca Nuša De-
renda in Isaac Palma. »Og-
romno mailov je bilo treba 
napisati, opraviti kar nekaj 
telefonskih klicev, organizacija 
je bila zahtevna, a se je izpla-
čalo,« je dejala Sara. »Snemal-
ni dan je potekal večinoma od 
9. ure zjutraj pa vse tja do pol-
noči, celo do 3. ure zjutraj. Ce-
lotna ekipa je dejansko dala 

Mlada režiserka Sara Krevelj

Enaindvajsetletnica s celovečercem
GLOBOKO – Malokdo se lahko pri svojih rosnih 21 letih pohvali s tem, da je že ustvaril odmeven celovečer-
ni film o življenju in smrti s katarzičnim učinkom, ki gledalcev ne pusti ravnodušnih in jim ponudi več kot 
zgolj običajen film. Ena takšnih režiserk je nedvomno mlada Brežičanka Sara Krevelj, ki je s svojim celove-
černim filmom Razodetje, premierno predvajanim v Krškem v mesecu aprilu, filmsko produkcijo v Posavju 
in širše znova dvignila na zavidljivo raven. Več o tem, kakšna je Sara, ko na snemanju v rokah drži megafon, 
in tudi po tem, ko kamere ugasnejo, pa nam je zaupala v krajšem pogovoru za rubriko Naj blestijo.

vse od sebe, moja desna roka 
je bil Domen Zupančič, glavni 
direktor fotografije, s katerim 
sva skupaj reševala sprot ne te-
žave in zaplete,« je še razloži-
la Sara. Prvotno so nameravali 
posneti le eno zgodbo, nato pa 
se je film vendarle 'razvil' v ce-
lovečerec. Omeniti velja, da je 
bila Sarina mentorica pri nas-
tajanju filma znana slovenska 
režiserka Maja Weiss, ki je 
Saro tudi spodbudila k temu, 
da so film poslali na Festival 
slovenskega filma, vpisan pa je 
tudi v bazo slovenskih filmov.

Sara Krevelj je poleg filma Ra-
zodetje do sedaj ustvarila ne-
kaj kratkih filmov, med dru-
gim je kot maturitetni izdelek 
režirala kratki desetminutni 
film z naslovom Karma na-
mesto Boga, ki je objavljen tudi 
na spletnem portalu You tube, 
kjer svoje kratke filme obja-
vlja v okviru strani oz. projek-
ta Team Someday. Sodelovala 
je tudi pri nastajanju projek-
ta Vidova zgodba, ki je rav-
no tako objavljen na spletu, 
o njem pa so tako kot o filmu 
Razodetje poročali tudi v ne-
katerih slovenskih časopisih. 
V tem kratkem filmu je nasto-
pila kot igralka, film pa sta re-
žirala Žiga Jagodič in Luka Ci-
gale. Omeniti velja, da je Sara 
kot statistka sodelovala tudi 
pri profesionalni slovenski 
produkciji v okviru Viba fil-
ma ter italijanske produkcije 
– gre za film z naslovom Vzor-
nik, ki naj bi luč sveta uzrl pri-
hodnje leto. »Trenutni projekt, 
ki ga ustvarjam z Domnom Zu-
pančičem, pa je kratkometraž-
ni avtobiografski film z moč-
no metaforično sporočilno 
noto, v katerem oba tudi igra-
va,« nam je še zaupala sogo-
vornica. 

Želi posneti tudi serijo

Sicer pa so Sari Krevelj všeč 
tako kratki filmi kot tudi ce-
lovečerci, saj po njenih bese-
dah s kratkim filmom »na hit-
ro sporočiš idejo«, medtem ko 
s celovečernim filmom »lahko 
veliko več poveš«. Razložila 
nam je tudi, da rada sede na 
režiserski stolček: »Kot reži-
serka imam v rokah vse niti, 
vse poteka po mojih željah in 
drugi mi sledijo.« V tem ozi-
ru pa je še poudarila, da je kot 
predstopnja pri ustvarjanju 
filma pomembna tudi vizua-
lizacija, saj ji pomaga, da po-
samezne scene v filmu 'vidi' 
kar vnaprej. Na vprašanje, ka-
teri tip filma ji je bližje, je od-
govorila, da je sicer pogledala 
več holivudskih filmov, a ven-

dar ji počasi postajajo bolj všeč 
evropski filmi, ker so po nje-
nem mnenju tako zelo raznoli-
ki. Poudarila pa je, da inspira-
cijo črpa tudi iz azijskih filmov, 
sploh kar zadeva rotacijo ka-
mere in način, kako so zajeti in 
predstavljeni posamezni prizo-
ri v njenih filmih. »Dokumen-
tarec mi ni ležal, dokler ga ni-
sem posnela. Všeč so mi tudi 
trilerji in drame, ker menim, 
da nekaj vzbudijo v gledalcih,« 
je še razmišljala mlada režiser-
ka. Zastavili smo ji tudi vpraša-
nje, kakšen film bi posnela in 
o čem, če bi imela na voljo ne-
omejena sredstva in popolno 
snemalno ekipo ter igralsko 
zasedbo. »Pred leti sem pisa-
la knjigo, ki je še nisem dokon-
čala – gre za neke vrste triler 
in psihološko dramo. Menim, 
da bi na podlagi tega materi-
ala lahko posnela serijo. To je 
moja srčna želja,« je dejala.

Sara je tekom pogovora tudi iz-
postavila, da je kino njen dru-
gi dom in da ima rajši filme 
kot knjige. Povprašali smo jo 
tudi, kdo so v svetu filma nje-
ni vzorniki – dejala je, da se ji 
najboljši igralec zdi Tom Han-
ks, kot režiserja pa je izposta-
vila Rona Howarda in Jame-
sa Camerona. »Film kot tak 
me je začel zanimati v srednji 
šoli, rada sem nastopala pred 
kamero in kaj posnela. S sne-
manjem kratkih filmov pa sem 
začela v srednji šoli pri pred-
metu zgodovina,« je še dejala 
mlada režiserka in poudarila, 
da navdih za filme dobi pred-
vsem ob poslušanju klasične 
glasbe. »Ljubezen do fotogra-
fije mi pride prav pri ustvar-
janju filmov, v osnovi je treba 
poznati pravila dobre kompo-
zicije, saj lahko že s sliko ozi-
roma kadrom vzbudiš določe-
na čustva pri gledalcih. Sicer pa 
sem se v zadnjem času specia-
lizirala za portrete in studijsko 
fotografijo,« nam je še zaupala. 

Preprosta punca,  
ki rada potuje

Sara bo v kratkem postala in-
ženirka medijske produkcije. 
Zanimalo nas je, ali bo nada-
ljevala s študijem in izobraže-
vanjem na področju, ki ji več 
kot očitno leži, na kar je odgo-
vorila: »Trenutno potrebujem 
svobodo, morda se nadaljnje-
mu študiju posvetim kasneje.« 
Sama sebe opiše takole: »Sem 
preprosta punca. Preden sem 
ustvarila film Razodetje, sem 
bila zelo introvertirana, sedaj 
pa sem postala bolj odprta do 
ljudi. Rada berem kriminalke, 
v osnovni šoli sem pisala poe-
zijo, v srednji šoli sem ustvar-
jala prozna dela, s pisanjem 
scenarijev pa sem se prvič sre-
čala že v srednji šoli, moj naj-
večji dosedanji dosežek pa je 
scenarij za film Razodetje, ki 
je nastal na 50 straneh.« Pra-
vi še, da obožuje potovanja: 
»Rada potujem, kolikor se le 
da, zanimajo me druge kultu-
re, drugačen svet, ker potem 
bolj cenim rodno Slovenijo. 
Bila sem že v Dubaju in Egip-
tu, vleče pa me tudi v evrop-
ske kraje, planiram tudi obisk 
Londona.«

»Najbolj so mi pomembni pri-
jatelji, s katerimi lahko skupaj 
ustvarjam. Pri ljudeh cenim to, 
da povejo, kar mislijo in da mi 
stojijo ob strani. Resnično mi 
veliko pomenijo prijateljstva,« 
je poudarila mlada režiserka 
in citirala znani stavek iz fil-
ma Razodetje: »Samo enkrat 
se živi.« Njeno življenjsko vo-
dilo je, »da je treba zagristi v 
stvar in zaplavati; treba je iz-
kusiti čim več in pluti s tokom. 
Menim, da sem tudi s filmom 
Razodetje nekaj tega sporočila 
vendarle ponesla v svet.« 

Sogovornica je ob koncu pogo-
vora nagovorila tudi mlade, ki 
bodo stopali ali že stopajo po 
poti, ki jo je ona že prehodila. 
Mladim in nadobudnim krea-
tivcem je na srce položila na-
slednjo misel: »Treba je ime-
ti vizijo in pogum. Najtežje je 
ideje zapisati na papir, a je to 
potrebno, saj se sicer izgubijo 
za vedno. Za dober film potre-
buješ poleg dobre ideje še do-
ber tim – ljudi, ki jim zaupaš, 
in preprosto greš v to. To zvi-
šuje samozavest. Treba je iti 
iz cone udobja in si reči: kar 
bo, pa bo. Zagotavljam vam, da 
tega ne boste obžalovali.«

 Andreja Kališnik, 
 foto: osebni arhiv 
 Sare Krevelj

Sara Krevelj

Prizor s snemanja filma 
Razodetje

KRŠKO –  Med 22. in 26. avgustom je potekal v prostorih In-
štituta za energetiko v Vrbini že peti Poletni tabor energeti-
ke, ki ga je Inštitut za energetiko organiziral v sodelovanju 
z družbo GEN energija in Fakulteto za energetiko Univer-
ze v Mariboru.

Raziskovalno-izobraževalnega poletnega tabora, katerega 
osrednji namen je mladim navdušencem za tehniko omogočiti 
pridobivanje novih izkušenj, jih pritegniti k ustvarjalnemu delo-
vanju in razvoju v svetu novih tehnologij, se je udeležilo sedem 
dijakov iz Gimnazije Brežice in Šolskega centra Krško – Sevnica. 
Udeleženci so se ob strokovni podpori mentorjev posvetili 3D 
načrtovanju, sestavljanju in programiranju sončnega sledilnika, 
svoje izdelke pa so predstavili na zaključni prireditvi. 
»V okviru Poletnega tabora energetike dijaki spoznavajo različna 
področja energetike in s tem krepijo svoje znanje. Gre za eno od 
aktivnosti, s katerimi skušamo dijake pritegniti k študiju tehniš-
kih ved, saj na tem področju že sedaj primanjkuje kakovostnega 
kadra. Opažamo, da se za tovrstni študij odloča vse več deklet. 
Mnoga med njimi dosegajo odlične rezultate, kar je gotovo dober 
obet za prihodnost,« je podal oceno dekan Fakultete za energe-
tiko Univerze v Mariboru prof. dr. Sebastijan Seme. Koordina-
tor tabora, strokovni sodelavec v Svetu energije Garsia Kosi-
nac, je poudaril, da gre za eno od aktivnosti, s katerimi družba 
GEN energija mladim odpira vrata v svet energetike: »S takšni-
mi projekti skušamo mlade spodbuditi k zanimanju za energe-
tiko, ki je izjemno pomembna, zanimiva, uporabna in za družbo 
pravzaprav ključna dejavnost.« Poslovni direktor GEN energije 
Danijel Levičar je dejal: »Iz tovrstnega raziskovanja mladih se 
oblikujejo številne zanimive ideje, nekoč morda nove inovaci-
je. Prav te bodo gradniki družbene odpornosti in gospodarske-
ga razvoja. Namen tabora je tako mladim navdušencem za teh-
niko omogočiti začetno pridobivanje pomembnih izkušenj, jih 
pritegniti k ustvarjalnemu delu in pridobivanju znanj o energe-
tiki prav v Posavju, ki je osrednja slovenska energetska regija.« 
Energetske družbe v Skupini GEN, katerih proizvodni portfelj te-
melji predvsem na jedrski, hidro in sončni energiji, mladim v Po-
savju ponujajo različne možnosti za razvoj in odzivi udeležencev 
omenjenega tabora, ki je bil že peti zapovrstjo, so vedno izjemno 
pozitivni.  S. R./Vir: Gen energija

Dijaki programirali sončni sledilnik

Sodelujoči dijaki so na zaključni prireditvi prejeli za 
sodelovanje in predstavitev izdelkov posebne zahvale.

BOŠTANJ – V župniji Boštanj je od 25. do 29. julija potekal orato-
rij. Okrog 70 otrok je z animatorji in duhovnim vodjem domačim 
župnikom Fonzijem Žibertom, za katerega so bili to zadnji dne-
vi v boštanjski župniji, saj je z avgustom postal župnik v župniji 
Šmarjeta, za en teden skočilo več kot 500 let nazaj v zgodovino, 
pri čemer so skupaj z letošnjim junakom Ignacijem Lojolskim 
spoznavali srednjeveško življenje, viteško življenje in življenje 
jezuitov. Tudi sami so postali člani viteške rodbine, saj so bile 
skupine poimenovane po viteških rodovih, ki so obstajali sko-
zi zgodovino. Kot je zapisala voditeljica oratorija Sara Praznik, 
je bil teden obarvan z raznovrstnimi aktivnostmi: viteškimi tur-
nirji, vodno drčo, obiskom gasilcev, mladinsko mašo, kateheza-
mi, romanjem na Topolovec ... Animatorji so pripravili tudi pose-
ben srednjeveški večer, na katerem so lahko spoznali, kakšno je 
bilo življenje v srednjem veku. Otroci so spoznali življenje Igna-
cija Lojolskega preko filma, ki so ga posneli boštanjski animator-
ji.  R. R.

Srednjeveška vas v Boštanju

Udeleženci boštanjskega oratorija (foto: Oratorij Boštanj)


