
TRGATEV JE NA VRHUNCU – Zaradi poletne vročine in suše se je letošnja trgatev začela malo prej kot 
običajno, tako da je bila v teh dneh 'podaljšanega' poletja že na vrhuncu. Vinogradniki si kljub prej 
omenjenim vremenskim nevšečnostim obetajo kar dobro letino, tako količinsko kot kakovostno, da bo 
iz grozdja nastalo res dobro vino, pa jih seveda čaka še veliko dela v kleteh. Dnevi trgatve so v naših 
krajih, kjer je vinogradništvo še vedno pomembna kmetijska panoga in ljubiteljska dejavnost, tako rekoč 
praznik, na katerem se zberejo sorodniki in prijatelji, saj opravljenemu delu sledi druženje ob hrani in 
pijači, marsikje znajo ob tem še vedno tudi prešerno zapeti.  Foto: Peter Pavlovič
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Brezposelnost je še nižja
POSAVJE – Konec avgusta je bilo na območju sevniške službe 
Zavoda RS za zaposlovanje (območje upravnih enot Sevnica, 
Krško in Brežice) registriranih 2.397 brezposelnih oseb, kar 
je 603 osebe oz. 20,1 % manj kot avgusta 2021. V primerjavi 
s prejšnjim mesecem se je registrirana brezposelnost znižala 
za 11 oseb oz. 0,5 %. V obdobju od januarja do avgusta so de-
lodajalci Območni službi Sevnica sporočili 3.986 prostih de-
lovnih mest, največ na področju gradbeništva (881), izobraže-
vanja (640), predelovalnih dejavnosti (597), gostinstva (414), 
zdravstva in socialnega varstva (343) itd. V prvih osmih mese-
cih leta se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 1.287 
oseb, kar je 73 oseb oz. 5,4 % manj kot v enakem obdobju lani, 
iz evidence brezposelnih pa je bilo odjavljenih 1.784 oseb, kar 
je 159 oseb oz. 8,2 % manj kot v enakem obdobju lani, med 
njimi 1.089 zaradi zaposlitve, kar je 430 oseb oz. 28,3 % manj 
kot v enakem obdobju predhodnega leta.  P. P.

AKTUALNO

»Ognjeno« zborovanje 
v Spodnjem Starem Gradu
V KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna so zaradi 
avgustovskega požara na bližnjem centru za rav-
nanje z odpadki sklicali zbor krajanov. Razprava o 
vzrokih, ukrepih za preprečitev ponovljivosti poža-
ra in rokih za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti 
je trajala kar polne tri ure. 

Strani 3 in 4

Nova abonmajska sezona
v Kulturnem domu Krško

V Kulturnem domu Krško so začeli z vpisom gleda-
liških abonmajev za sezono 2022/2023, ki, kot pra-
vijo, »zajema še bolj obsežne in raznolike vsebine, 
kot ste jih bili vajeni doslej, večja je tudi možnost iz-
bire, med pomembnimi novostmi pa velja izposta-
viti tudi zastopanost premier iz aktualne sezone«. 
Ponujajo Modri, Zeleni in Rumeni abonma.

 Strani 15–18
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Županovanje Krškemu kot izziv
Aleš Žibert želi biti povezovalen
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POPRAVEK
V prejšnji številki (PO št. 18, str. 3) smo v članku z naslovom 
»V boj za župana tudi Janez Kerin« Luko Šebeka, predsedni-
ka Športne zveze Krško, pomotoma navedli kot člana društva 
Modra smer. Za morebitne nevšečnosti zaradi navedbe se mu 
opravičujemo. Naj za celovitost informacije dodamo, kar so v 
uradni izjavi zapisali organizatorji: »Na novinarski konferenci 
so potrebne razvojne usmeritve krške občine predstavili še Uroš 
Brezovšek, predsednik Zveze kulturnih društev Mestne občine 
Krško, Luka Šebek, predsednik Športne zveze Mestne občine 
Krško, in Mitja Valentinc, predsednik društva Modra smer, ki so 
predstavili razvojne priložnosti v Mestni občini Krško in izkaza-
li podporo kandidaturi Janeza Kerina, strankarsko neodvisnega 
kandidata s podporo in podpisi volivcev za župana Mestne ob-
čine Krško.«  Ur. 

Kandidirala bo tudi Janja Starc
KRŠKO – Kandidaturo za županjo Mestne občine Krško na 
letošnjih lokalnih volitvah je s sporočilom za javnost napo-
vedala Janja Starc, ki že vso poklicno kariero deluje v Ob-
močni obrtno-podjetniški zbornici Krško.

»Prav obrtniki in podjetniki so pobudniki moje kandidature za 
županjo Mestne občine Krško in z njihovo podporo in skupno 
listo vstopam na to pot, pot oblikovanja naše lokalne skupnos-
ti, kot ji pritiče, razvojno in gospodarsko močna Mestna občina 
Krško,« je zapisala Janja Starc in napovedala, da bo podrobnej-
ši program predstavila na uradni novinarski konferenci (ko-
nec septembra). Izpostavlja in na prvo mesto postavlja gospo-
darstvo, predvsem obrt in malo gospodarstvo, ki sta temeljni 
celici celotnega razvoja človeštva in skupnosti. »Naša občina 
ima velik razvojni potencial in veliko priložnosti, le izkoristi-
ti jih je potrebno, za kar pa je potrebno nekaj več kot črke, be-
sede, stavki predvolilnih programov, potrebno je cilje in pro-
gram uresničiti, ne biti le všečen občankam in občanom. Sem 
človek dejanj in rezultatov. Drži, včasih tudi odločevalcem na 
lokalni in nacionalni ravni kaj argumentirano pokomentiram, 
vendar vedno s konkretnimi predlogi,« je še zapisala v najavi 
kandidature.  P. P.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Prvič po skoraj treh mesecih in 
smrti župana Ladka Petretiča se bo kostanjeviški občinski svet 
sestal na redni seji, 19. v tem mandatu. Na dnevnem redu je re-
balans letošnjega občinskega proračuna, s katerim se prihod-
ki zvišujejo za dobrih 220 tisočakov na 4,8 milijona evrov, od-
hodki pa se zvišujejo za 188 tisočakov na dobrih 5 milijonov 
evrov. Kot zanimivost omenimo, da so občinski prihodki višji 
tudi zaradi 22.550 evrov davka na dobitke od iger na srečo, ki 
ga je občina dobila julija, kar pomeni, da je občan/ka prejel/a 
kar konkreten dobitek, okoli 150 tisoč evrov. Opravili bodo 
tudi prvo razpravo o predlogu proračuna za leto 2023, ki na 
prihodkovni strani znaša 4,4, na odhodkovni pa 4,6 milijona 
evrov. Namesto podžupana v funkciji župana Roberta Zagor-
ca bodo, če po predlog seveda potrjen, zaradi nezdružljivosti 
s funkcije predstavnika ustanovitelja v svetu OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki imenovali Jožeta Pavloviča, v uredni-
ški odbor Kostanjeviških novic pa poleg odgovorne urednice 
Alenke Žugič Jakovina še Nejca Jordana, Anito Grubar, Kri-
stino Tino Simončič in Marjano Krhin. Obravnavali bodo še 
sklep o pobratenju občine Kostanjevica na Krki s hrvaško ob-
čino Rešetari.  P. P.

BISTRICA OB SOTLI – Župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo 
Debelak je za jutri, 16. septembra, sklical 23. sejo občinskega 
sveta, na kateri bodo svetniki med drugim obravnavali pred-
log sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lo-
kalne volitve 2022 v občini Bistrica ob Sotli, poročilo o realiza-
ciji proračuna v prvih šestih mesecih letošnjega leta in idejne 
rešitve avtobusnih postajališč v bistriški občini. Projektan-
ti so na prošnjo občine, ki avtobusno postajališče v kraju vidi 
kot večnamenski objekt ter je hkrati tudi postaja za kolesarje 
in pešce (nudi turistične informacije, klop, solarno osvetlitev, 
stojalo za kolo …), pripravili dve varianti postajališča, s kate-
rima se bo občinski svet seznanil.  R. R.

Občanu lep dobitek, občini davek

Jutri spet zaseda bistriški svet

Izzivalec dosedanjega sevni-
škega župana, ki pred štiri-
mi leti na lokalnih volitvah za 
župana ni imel protikandida-
ta, Aleš Žibert je po zaključe-
ni osnovni šoli na Blanci obi-
skoval tehniško gimnazijo v 
ŠC Krško - Sevnica. Študiral je 
na Fakulteti za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in ar-
hitekturo Univerze v Maribo-
ru in postal magister inženir 
gradbeništva. V času srednje-
šolskega izobraževanja je tre-
niral tajski boks, danes s pri-
jatelji na nogometnem igrišču 
z umetno travo na Blanci ob-
časno odigra kakšno prija-
teljsko tekmo. Kot študent je 
bil tri leta prodekan za štu-
dentska vprašanja ter zasto-
pal študentke in študente v 

Aleš Žibert želi biti povezovalen
SEVNICA – 5. septembra je kandidaturo za župana sevniške občine kot neodvisni kandidat najavil 34-letni 
Aleš Žibert iz Kladja nad Blanco ter predstavil razloge za vstop v lokalni politični prostor. Za vložitev kan-
didature bo moral zbrati zadostno število podpisov volivk in volivcev.

organih fakultete in univerze. 
Poklicno pot je začel kot vod-
ja projektov v podjetju Geo-
invest d.o.o. in bil hkrati kot 
asistent strokovni sodela-
vec na fakulteti; nadaljeval je 
kot nadzorni inženir pri DRI, 
družbi za upravljanje z inve-
sticijami d.o.o., v kateri je op-
ravljal nadzor nad izvajanjem 
projektov in pripravo razpi-
sne dokumentacije za grad-
njo, nato je bil direktor teh-
nično komercialnega sektorja 
v sevniškem podjetju Rafa-
el d.o.o.; trenutno je zaposlen 
kot direktor podjetja Geodrill 
d.o.o., ki ima sedež v štajerski 
prestolnici. »V teku svoje po-
klicne kariere sem se dodatno 
strokovno izobraževal in pri-
dobil certifikat za izvajanje in 
vodenje investicijskih proce-
sov gradenj, opravil sem do-
datni kvalifikaciji ter pridobil 
naziv strokovnjaka za oddajo 
javnih naročil v Republiki Slo-
veniji in strokovnjaka za upo-
rabo FIDIC pogodb ter certifi-
kat za naziv strokovnjaka za 
pripravo in izvedbo gradbe-
nih projektov, sofinanciranih 
iz evropskih sredstev,« še po-
jasni kandidat za sevniškega 
župana.

O županski kandidaturi je, kot 

je dejal, intenzivneje razmi-
šljal zadnji dve leti. »Za kan-
didaturo za župana sem se 
odločil, ker želim dati lasten 
prispevek okolju, v katerem 
sem preživel otroštvo in del 
mladostniških let; okolju, v 
katerega sem se po zaključe-
nem šolanju vrnil, si ustvaril 
družino ter varen in prijazen 
dom. S svojim mladostniškim 
zagonom, svežino in idejami 
lahko prispevam k trem ključ-
nim zadevam pri razvoju obči-
ne, da bo napredna, razvojno 
naravnana in povezovalna,« 
je predstavil razloge, ki so del 
šestih programskih izhodišč, 
povezanih v skupnem geslu 
kandidature »Naprej, Sevnica! 
Priložnost za vse.« Program-
ska izhodišča se navezujejo 
na učinkovito in transparen-
tno delovanje občinske uprave 
in upravljanje krajevnih skup-
nosti ter na zagotavljanje po-
gojev za ugodno poslovno 
klimo za napredek in razvoj 
občine tako na infrastruktur-
nem kot na ostalih področjih; 
prizadeval si bo za medgene-
racijsko enotnost in skupno 
rast, za razvoj turizma, ak-
tivno politiko pomoči kmetij-
stvu itn. Celoten program bo 
podrobneje predstavil tekom 
volilne kampanje tudi na tere-

nu, v stiku z volivkami in vo-
livci, kjer se bo predstavil kot 
neodvisni kandidat z željo, da 
bi dobil čim širšo podporo po-
litičnih strank, društev, orga-
nizacij in posameznikov, saj 
želi delovati povezovalno, tudi 
na političnem parketu. 

»Nisem član nobene politične 
stranke ne društva, deloval 
bom v dobrobit vsakega po-
sameznika. V tem lokalnem 
okolju so dobre ideje, dobre 
stranke in liste, ključno pa je, 
da se povežemo med seboj in 
uresničimo čim več ciljev, ki 
vodijo h kvalitetnejšemu pre-
življanju vsakdana. Zavezu-
jem se, da bo gospodarstvo, ki 
je temeljni steber vsake druž-
be, zadihalo s polnimi pljuči, 
da se bo poljedelstvo skupaj 
z živinorejo razvijalo še nap-
rej, da bodo mladi iskali pod-
jetniške izzive in priložnosti 
v domačem okolju, kjer bodo 
tudi bivali v sožitju s starejšo 
generacijo,« je zaključil ter iz-
postavil že dalj časa načrto-
vano gradnjo mostu na Log 
in obnovo mostu, ki povezuje 
Sevnico z Boštanjem, pri če-
mer bo treba poskrbeti tudi 
za neovirano nujno helikop-
tersko pomoč.
 Smilja Radi

Aleš Žibert

Kot je na predstavitvi, ki je po-
tekala v obliki pogovora Ber-
narde Žarn z njim in aktu-
alnim krškim županom mag. 
Miranom Stankom, povedal 
49-letni Iztok Starc, se je za 
kandidaturo za župana odlo-
čil v prvi vrsti zaradi izziva: 
»Vodenje tako velike občine s 
takšnim neizmernim razvoj-
nim potencialom je že samo 
po sebi izziv. Da kandidiram, 
sem se odločil tudi zato, ker 
menim, da bi bil s svojim zna-
njem, izkušnjami in doseda-
njim delom, tako v javnem 
kot zasebnem sektorju, kos 
spopasti se z izzivi prihodno-
sti, ki so pred občino. In ne na-
zadnje, da kandidiram, sem se 
odločil tudi zato, ker sem od-
prt za povezovanje, za spreje-
manje novih in svežih idej.« H 

Županovanje Krškemu kot izziv
KRŠKO – V mestnem parku se je 7. septembra javno predstavil kandidat Slovenske ljudske stranke za žu-
pana Mestne občine Krško, 49-letni Krčan Iztok Starc. Njegovo kandidaturo podpirajo tudi Nova Slovenija, 
evropski poslanec in nekdanji župan Franc Bogovič ter aktualni župan mag. Miran Stanko.

kandidaturi ga je, kot je pove-
dal, spodbudila tudi družin-
ska zgodba, saj je bil njegov 
stari oče po očetovi strani, 
Franc Starc iz Leskovca, trik-
ratni predvojni župan takra-
tne občine Krško – okolica, 
leta 1943 kot talec ustreljen 
na Šentjernejskem polju. »Da 
sem se odločil za kandidatu-
ro, me je spodbudil prav nje-
gov pogum. Če je zmogel on 
pred skoraj 100 leti, zmorem 
danes tudi jaz,« je dejal.

Njegov program izhaja iz iz-
zivov prihodnosti, ki so pred 
Mestno občino Krško, njego-
va vizija prihodnosti občine 
pa  temelji na dveh izhodiščih: 
»Prvič: postati upravno, go-
spodarsko, izobraževalno, 
kulturno in športno središ-
če v samostojni pokrajini 
Posavje; in drugič: ustvari-
ti privlačno bivalno in delov-
no okolje, v katerega se bodo 
mladi radi vračali, tu živeli, 
delali, si ustvarili družino in 
okolje, v katerem se bo varno 
in udobno postarati in preži-
veti jesen svojega življenja, 
ter okolje, ki bo spodbudno za 
razvoj obrti, podjetništva, go-
spodarstva, kmetijstva in tu-
rizma.« Kot župan bo spod-
bujal stanovanjsko gradnjo, 
zagotovil podporno okolje 

za gospodarske dejavnosti, 
podprl umeščanje in gradnjo 
drugega bloka JEK, se zavzel 
za uporabo sredstev iz razvoj-
nih skladov EU ter za upora-
bo nadomestila za omejeno 
rabo jedrskega prostora za 
skupne razvojne in nadstan-
dardne projekte, za uresni-
čevanje policentričnega in 
skladnega razvoja krajev in 
krajevnih skupnosti, podpiral 
kulturno in športno udejstvo-
vanje ter zagotovil učinkovi-
to, razvojno naravnano in k 
ciljem usmerjeno občinsko 
upravo. Njegova osebna vizi-
ja je, da bi čez 12 let, na koncu 
njegovega tretjega in zadnje-
ga županskega mandata, kot 
župan Mestne občine Krško 
prisostvoval otvoritvi druge-
ga bloka jedrske elektrarne in 
nato odšel v pokoj.

Kot je povedal o sebi, že vse 
življenje živi na območju 
Spodnjega Griča v Krškem, 
po izobrazbi je univerzitetni 
diplomirani pravnik s pravo-
sodnim izpitom in licenco za 
odvetnika. Po zaključku štu-
dija se je kot štipendist Obči-
ne Krško zaposlil v občinski 
upravi, kjer je dve leti delal 
v kabinetu župana, poklicno 
pot je nadaljeval na Zavodu 
za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, Območni enoti Kr-
ško, kjer je delal enajst let, od 
tega pet let kot direktor, leta 
2012 pa je soustanovil prvo 
odvetniško družbo s sedežem 
v Posavju, Odvetniško druž-
bo Grilc, Starc & partnerji. 
Z delovanjem občine je bil v 
preteklosti povezan tudi kot 
član Nadzornega odbora Ob-
čine Krško in kot zunanji član 
normativno-pravne komisije 
občinskega sveta. 

Aktualni župan mag. Miran 
Stanko, ki se po desetih le-
tih poslavlja s čela občine, je 
dejal, da Starčevo kandidatu-
ro podpira, ker je pred občino 
čas, »ki bo zahteval človeka, 
ki je razgledan, sposoben po-
gajalec, se zna gibati v okviru 
zakonodaje, skratka, človeka, 
ki ni sanjač in ve, kako priti 
do cilja«. Obdobje naslednjih 
12 ali več let bo za krško ob-
čino po njegovem prepriča-
nju ključno, predvsem zara-
di umeščanja JEK2 v prostor. 
»Mislim, da je Iztok pravi člo-
vek, ki bo znal na te izzive od-
govoriti in jih uresničiti,« je 
dejal. Predstavitve se je ude-
ležilo tudi več kot 20 kandida-
tovih podpornikov, med njimi 
nekaj predsednikov krajev-
nih skupnosti v krški občini.
 Peter Pavlovič 

Iztok Starc

KRŠKO – Neodvisni kandidat za župana Mestne občine Krško 
Dušan Šiško je že v prvem tednu, ko so stekla volilna opravila, 
zbral zadostno število podpornikov za svojo kandidaturo. Kot 
pravi, bo z zbiranjem nadaljeval, saj ne želi nikogar zavrniti, po-
leg tega pa si bo prizadeval za čim večjo podporo. Uspešno po-
teka tudi zbiranje podpisov za njegovo listo kandidatov za ob-
činski svet pod imenom Energično za Krško.  Ur.

Šiško že zbral potrebne podpise
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Kot je 44-letni Igor Zorčič, 
doma sicer z Velikih Malenc, 
ki je pred štirimi leti proti žu-
panu Ivanu Molanu izgubil v 
drugem krogu, predstavnikom 
sedme sile izjavil pred spome-
nikom kmečkim uporom oz. 
»kosami« v Brežicah, se je za 
vnovično kandidaturo odlo-
čil zato, ker »Brežice ne sle-
dijo tistemu, čemur bi morale 
slediti«. Po njegovih besedah 
imata občina in mesto Breži-
ce velik potencial tako na po-
dročju turizma in kmetijstva 
kot tudi gospodarstva, vendar 
po njegovem ti potenciali niso 
izkoriščeni, kot bi morali biti. 
»Brežice v primerjavi s podob-
nimi občinami zaostajajo,« je 
dejal in dodal, da je cilj njega 
in njegove ekipe, da ta trend 

Brežicam bi rad vrnil življenje
BREŽICE – Nekdanji predsednik Državnega zbora in brežiški občinski svetnik Igor Zorčič je 13. septembra 
najavil kandidaturo za župana Občine Brežice, s čimer se v boj za županski stolček podaja drugič zapored. 
Med prednostnimi nalogami je izpostavil predvsem oživitev Brežic na več področjih.

spremenijo in Brežicam povr-
nejo nekdanjo slavo, ko so ve-
ljale za gospodarsko, trgovsko 
in urbano središče Posavja 
ter s tem zaživijo »staro« živ-
ljenje. Zorčič je povedal, da je 
primarni cilj njegove kampanje 
Brežicam vrniti življenje, saj je 
»mesto po tretji, četrti uri po-
poldne prazno, v njem bi lah-
ko snemali filme«. Nadaljeval 
je, da po drugi strani v občini 
številni kraji, ki so bili v času 
sedanjega župana nekoliko za-
postavljeni, iščejo svoj razvojni 
preboj, a ga ne dočakajo. »Za-
dali smo si, da bomo te kraje, 
kot npr. Bukošek, Artiče, Piše-
ce, Globoko itd., oživeli in jih 
bolj povezali z Brežicami, ne 
nazadnje so ostale še neizpol-
njene obljube glede prehodov 
čez železniške proge, saj je tre-
ba te kraje veliko bolj navezati 
na Brežice,« je poudaril. 

Ena od prioritet kandida-
ta za župana je poleg oživitve 
mestnega jedra in gradnje in-
frastrukture tudi energetska 
kriza. »Zagotovili bomo, da 
bodo položnice, katerih višina 
je odvisna od odločitev občin-
skega sveta, najnižje. Kot ob-
činski svetniki nismo podpira-
li višjih cen položnic in k temu 
bomo stremeli tudi v teh naj-

bolj zahtevnih časih. To bo za-
gotovo ena od prioritet takoj 
po prevzemu občinske oblas-
ti, če se tako izrazim. Vsi obča-
ni naj vedo, da tega ne bomo 
pozabili,« je izjavil Zorčič. Do-
taknil se je tudi staranja prebi-
valstva, pri čemer bodo na tem 
področju po njegovem dali več 
poudarka upokojencem in nji-
hovim nastanitvam. »Ne glede 
na to, da imamo nov dom upo-
kojencev, je ta za marsikoga ne-
dosegljiv in tu so Brežice pod 
kapacitetami, zato je to ena od 
prioritet v naslednjem man-
datu,« je pristavil. Glede go-
spodarstva je menil naslednje: 
»Brežice imajo svojo obrtno 
cono, ki pa je praktično zase-
dena in občina nima več svojih 
zemljišč. Nekoliko so na razpo-
lago zemljišča v t. i. gospodar-
skem središču Feniks, pa ven-
dar se obljube, da se bo to kdaj 
napolnilo, niso izpolnile. Na-
sprotno, menim, da Brežice ta 
trenutek stagnirajo in morebi-
tnim interesentom nimajo več 
kaj ponuditi v smislu zemljišč 
in drugih kapacitet.« 

Zorčič je še navedel, da bo svoj 
program in kandidatno listo 
za lokalne volitve še posebej 
predstavil čez nekaj tednov, 
kandidiral pa bo kot neodvi-

sni županski kandidat z zbi-
ranjem podpisov, zato vse ob-
čanke in občane vabi, da vsak 
dan predvidoma med 10.00 in 
12.00 v bližini Upravne enote 
Brežice oddajo svoj podpis nje-
mu v podporo. »Naš vstop v vo-
lilno obdobje bo zaznamovalo 
to, da bomo nastopili s številni-
mi somišljeniki, ki so zelo ak-
tivni v svojih krajih, nekateri so 
tudi občinski svetniki, nastopili 
bomo povezovalno in tudi obli-
kovali skupno listo,« je še dejal 
v krogu nekaterih svojih pod-
pornikov, med katerimi so bili 
tudi brežiški svetniki Jure Pez-
dirc, Stane Tomše, Ferdo Pin-
terič, Darko Udovič in Mla-
den Strniša. Na novinarsko 
vprašanje, da naj bi se v Breži-
cah ustvarjala koalicija, enaka 
državni, se pravi strank Giba-
nje Svoboda, SD in Levica, in da 
naj bi snubili tudi Zorčiča kot 
njihovega kandidata, je odvrnil, 
da to ne drži in da je sam poz-
val vse obstoječe politične de-
ležnike v občini, ki so priprav-
ljeni na »nek nov, svež veter v 
občini«, da stopijo skupaj, pri 
čemer so se nekateri odzvali, 
nekateri pa ne. »Verjamem, da 
bomo na koncu slej ko prej mo-
rali vsi stopiti skupaj,« je skle-
nil Zorčič.
 Rok Retelj

Igor Zorčič

»Namen zbora krajanov je, da 
se pogovorimo o požaru na 
Centru za ravnanje z odpadki v 
Spodnjem Starem Gradu (v na-
daljevanju CRO, op. p.), ki se je 
zgodil dne 4. 8. 2022. Želimo si, 
da se požar ne bi ponovil, zato 
je potrebno, da preučimo sta-
nje, obseg in dogajanja v času 
požara. Želimo in zahtevamo, 
da se izključijo vse možnosti 
za ponovni požar v prihodnje. 
Treba je določiti osebe in roke 
za izvedbo ukrepov za omeji-
tev širjenja požara na zbirnem 
centru za ravnanje z odpadki 
v prihodnje,« je uvodoma de-
jal Andreas Repše, predse-
dnik sveta Krajevne skupnosti 
Sp. St. Grad – Sp. Libna, ki šteje 
skupaj nekaj več kot 300 kra-
jank in krajanov, po naši oceni 
pa se jih je zbora udeležilo oko-
li deset odstotkov. 

Predhodno se je na to temo 
sestal tudi 7-članski Svet KS, 
na katerem so izoblikovali sta-
lišča, ki so jih zatem izpostavi-
li na zboru krajanov, in sicer o 
vplivih požara in samega CRO 
na naselje Sp. Stari Grad kot 
najbližje naselje CRO, katerega 
prebivalstvo je bilo tudi najbolj 
izpostavljeno posledicam po-
žara, to je gostemu dimu in po-
sledično padajočim sajam. Zah-
tevali so tudi odgovore v zvezi 
z neprožanjem zvočnega alar-

Kjer je dim, je voda, ali pa tudi ne ...
SPODNJI ST. GRAD – Zaradi požara, ki je 4. avgusta izbruhnil na odlagališču za kosovni odpad na Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu, je Kra-
jevna skupnost Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna 31. avgusta organizirala zbor krajanov, da se od pristojnih seznani z vzroki in posledicami požara.

miranja v Dolenji vasi za aktivi-
ranje gasilske enote in opozo-
rilo prebivalstvu na nevarnost, 
neažurno obveščanje prebi-
valstva o ukrepih za zmanjša-
nje vplivov požara na zdravje 
ljudi in okolje, neobstoječe oz. 
nezadostno hidrantno omrež-
je pri CRO, kdaj bodo pomanj-
kljivosti odpravljene, kdo bo 
odgovoren za realizacijo ukre-
pov in zahtevi, da se KS sezna-
ni z rezultati opravljenih analiz 
o vplivih na okolje ter po izgra-
dnji pokritega CRO. Ob tem so 
izpostavili tudi siceršnjo nižjo 
kakovost bivanja zaradi smra-
du, ki ga zaznavajo z deponije, 
raznašanje lažjih odpadkov z 
odlagališča in posledično sme-
tenje okolja, pa tudi pogoste 
prehode pripadnikov romske 
skupnosti skozi razrezano og-
rajo okoli CRO.  

Prve analize ne kažejo vplivov 
na zdravje ljudi

Predsednik družbe Kostak 
Krško Miljenko Muha se je 
na zboru krajanov prisotnim 
večkrat opravičil, v tednu po 
požaru pa so na KS naslovi-
li tudi dopis družbe z opravi-
čilom in dali pobudo za sesta-
nek, saj si želijo, kot je dejal, 
dobrega sodelovanja z delež-
niki v prostoru, kar so v prete-
klosti tudi že večkrat dokazali 

z različnimi oblikami podpo-
re KS. Zahvalil se je tudi vsem 
gasilcem, tako poklicnim kot 
prostovoljnim, Mestni občini 
Krško in zaposlenim v različ-
nih sektorjih družbe Kostak, 
ki so se aktivirali in pomagali 
pri gašenju ter prelaganju od-
pada. Že dan po požaru so iz 
Nacionalnega laboratorija za 
zdravje in okolje Novo mes-
to izvedli monitoring zemljin 
in izcednih voda na območju, 
vendar je malo verjetnosti, da 
bi do onesnaženja vodonosni-
kov prišlo, saj jih na tem prede-
lu ni, kar pomeni, da je s tega 
vidika  CRO umeščena na dob-
ro lokacijo: »Po eni strani nam 
je šlo na roko tudi vreme, ker 
ni bilo vetra, saj je bilo zato po-
žar lažje lokalizirati.« V dneh 
po zboru krajanov so bili zna-

ni tudi že opravljeni rezulta-
ti vzorčenja in analiz, ki so jih 
izvedle akreditirane instituci-
je in laboratoriji. Iz njih sledi, 
da v vzorcih podzemnih voda, 
s katerimi so preverjali more-
bitni vpliv na vodno okolje ta-
koj po požaru, ni bilo zaznati 
spojin, ki nastajajo ob nepo-
polnem izgorevanju, kot so di-
oksini in furani, prav tako še ni 
bilo zaznati vpliva na podze-
mne vode, medtem ko rezulta-
tov vzorčenja tal še niso preje-
li. Inšpekcijske službe bodo, po 
predvidevanjih v drugi polovi-
ci septembra, ponovno vzorčile 
območje, saj naj bi šele obilnej-
še deževje prispevalo k spira-
nju tal in pronicanju v nižje pla-
sti zemlje. Iz ocene rezultatov 
odpadne požarne vode, kjer 
je bilo analiziranih 235 para-

metrov, pa je razvidno, da si-
cer nekateri parametri prese-
gajo mejno vrednost za izpust 
v vode glede na Uredbo o emi-
siji snovi in toplote pri odvaja-
nju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo, vendar pa 
naj bi šlo za organske polutan-
te, ki ne bodo imeli bistvenega 
vpliva na okolje in zdravje lju-
di, saj bodo izhlapeli oziroma 
se redčili. 

Sicer naj bi po besedah Muhe 
zgorelo 150 ton nenevarnih 
odpadkov, pri čemer je izposta-
vil, da je vzrok požara domala 
nemogoče odkriti, predvideva-
jo pa, da je šlo za samovžig od-
padnega materiala bodisi zara-
di odloženega stekla, baterije, 
ki je utegnila eksplodirati, bo-
disi drugega vira odpadkov, ki 
ne sodijo med mešane komu-
nalne odpadke. Iz preventiv-
nih razlogov, zaradi izbruha 
požarov na več deponijah po 
Sloveniji, so sicer v družbi že 
v minulem letu tudi podpisa-
li pogodbo s Poklicno gasilsko 
enoto Krško, ki vsak dan dvak-
rat opravi obhode in preglede 
odlagališča s termovizijsko ka-
mero.

Hidrantno omrežje 
»počepnilo«

Kot je za naš časopis povedal 

poveljnik operativne gasilske 
enote pri Poklicni gasilski enoti 
(PGE) Krško Anton Starc, po-
žarno varovanje objekta izva-
jajo preko vgrajenega sistema 
aktivne požarne zaščite, ki je 
povezan z nadzornim varno-
stnim sistemom PGE preko 
telefonske in GSM linije: »Do-
datno pa smo, in še vedno iz-
vajamo, dvakrat dnevno pre-
ventivne obhode in površinske 
meritve s termovizijsko kame-
ro na objektu CRO Kostak, kar 
smo opravili tudi navedene-
ga dne, a povišane temperatu-
re na površini tedaj niso bile 
zaznane.« PGE, ki je bila akti-
virana preko Regijskega cen-
tra za obveščanje Brežice ob 
18:10, je na intervencijo napo-
tila 24 poklicnih gasilcev z de-
vetimi vozili. Gašenje na zuna-
njem platoju centra so pričeli z 
dvema večjima avtocisternama 
in zatem dodatno aktivirali še 
gasilski vozili s cisterno in av-
tolestvijo s košem, skupno pa 
so v PGE in PGD za gašenje po-
rabili 994,5 m3 vode. Gašenje 
so organizirali v treh sektor-
jih, naravnost in obeh bočnih, 
ob 1. uri zjutraj pa so opravili 
zamenjavo izmučenih gasilcev. 
Malico za sodelujoče pri gaše-
nju je zagotovila Mestna obči-
na Krško v sodelovanju z Okre-
pčevalnico Majolka, občina pa 
 nadaljevanje na str. 4

Očitno požar ni dvignil toliko »dima«, kot ocenjujejo na KS, 
sicer bi se zbora udeležilo okoli 10 odstotkov krajanov.

POSAVJE – Do lokalnih volitev, na katerih bomo izbirali nove 
župane, občinske in krajevne svetnike, sta (le) še dobra dva 
meseca in volilna vročica se tudi v Posavju stopnjuje. Zna-
nih je tudi že kar nekaj imen, ki se bodo potegovala za žu-
panske stolčke.

Še največja 'gneča' se obeta v največji posavski občini – mestni 
občini Krško. Kandidaturo za naslednika mag. Mirana Stanka, 
ki se po desetih letih poslavlja s čela občine, so doslej najavili 
nekdanji poslanec v Državnem zboru Dušan Šiško kot neodvi-
sni kandidat, višji kriminalistični inšpektor Janez Kerin kot prav 
tako neodvisni kandidat Društva Modra smer, s podpisi podpo-
re volivk in volivcev bo kandidirala tudi vodja Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Krško Janja Starc, kandidat stranke 
SLS in s podporo stranke N.Si pa bo odvetnik Iztok Starc. V jav-
nost je prišla informacija (ki uradno še ni potrjena), da bo kan-
didat Gibanja Svoboda za krškega župana bančnik Aleš Zorko, 
medtem ko se še vedno čaka, ali in s katerim kandidatom se bos-
ta na volitve podali stranki SDS in SD.
V brežiški občini bo imel Ivan Molan, ki je na čelu občine že od 
leta 2005 in se bo na županske volitve (kot neodvisni kandidat 
s podporo SDS) podal že šestič, za konkurenta nekdanjega pred-
sednika Državnega zbora Igorja Zorčiča, ki bo prav tako kan-
didiral z neodvisno listo. Tako kot v Krškem se tudi v Brežicah 
(neuradno) ve, da bo imelo kandidatko Gibanje Svoboda, in si-
cer Mojco Florjanič, zaposleno na Finančnem uradu Brežice.
V Sevnici bo župana Srečka Ocvirka (SLS), ki občino vodi od 
leta 2008, kot neodvisni kandidat izzval mladi inženir gradbe-
ništva Aleš Žibert, ki ga bo zelo verjetno podprla tudi stranka 
SDS. Ostalih kandidatov zaenkrat ni na vidiku oz. se še niso jav-
no naznanili. 
V manjših občinah očitno ne bo pretirane gneče na županskih 
volitvah. V radeški občini se bo za svoj tretji zaporedni mandat 
na mestu župana kot kandidat stranke SD potegoval Tomaž Re-
žun, znanih protikandidatov (zaenkrat) nima. Za župansko mes-
to v kostanjeviški občini se bo po smrti Ladka Petretiča potego-
val podžupan v funkciji župana Robert Zagorc, tudi tam glede 
morebitnih ostalih kandidatov ni še nič znanega. Da se bo po-
tegoval za svoj četrti zaporedni mandat bistriškega župana, je 
potrdil Franjo Debelak, tudi on znanih protikandidatov nima.

 Peter Pavlovič

Največja izbira županskih
kandidatov bo očitno v Krškem  
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ZLOM NOGE PRI PADCU S KOLESOM – V Radežu je 10. 9. 
opoldne 32-letni Sevničan pri vožnji s kolesom navzdol za-
vijal levo. Pri tem očitno ni prilagodil hitrosti vožnje in je pa-
del, pri tem pa si zlomil nogo. Z reševalnim vozilo so ga od-
peljali v celjsko bolnišnico. Preizkus alkoholiziranosti je pri 
njem pokazal 0,38 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 

KDO BO KOGA … – 8. 9. je v večernih urah 45-letni moški po 
telefonu obvestil policiste, da ga je v kostanjeviškem gostin-
skem lokalu udaril gost. Le nekaj minut kasneje so na števil-
ko 113 prejeli klic voznika, da se je med vožnjo v njegovo vo-
zilo namerno zaletel voznik z vozilom. Agresivnega voznika 
so izsledili in ugotovili, da gre za 45-letnega prijavitelja, ki si 
je očitno želel revanširati 31-letnemu moškemu, ki ga je pred 
tem udaril in se je kot sopotnik peljal v »napadenem« vozi-
lu. Po verziji povzročitelja nesreče naj bi se v vozilo zaletel 
iz nerodnosti pri prehitevanju. Preizkus alkoholiziranosti je 
pri 45-letniku pokazal 0,58 mg/l alkohola v izdihanem zra-
ku in so ga zaradi nevarne vožnje kazensko ovadili, medtem 
ko so 31-letnega moškega, ki je v lokalu udaril povzročitelja 
nesreče, kaznovali s plačilnim nalogom.

VLOMI IN TATVINE – Oškodovanec je 9. 9. zvečer poklical 
policiste, da mu je bilo vlomljeno v zidanico na Slinovcah, ne-
znani storilec pa mu je ukradel motorno žago Stihl in odpeljal 
otroški kros motor Husquarna v skupni vrednosti okoli 2.000 
€. Vlom v starejši objekt, iz katerega sta bili odtujeni motor-
na žaga in samokolnica, so obravnavali tudi policisti v Rade-
čah, brežiški pa tatvino hrušk v Mokricah. Kot so ugotovili, 
je oškodovanec 10. 9. v nasadu pobiral hruške viljamovke, po 
temnem delu dneva pa so neznani storilci odpeljali 1,5 t ob-
ranih hrušk, ki so jih obiralci zložili v odprt zabojnik. Krški 
policisti so obravnavali tatvino več kot 500 l goriva v vred-
nosti okoli 900 €, ki ga je bil tat iztočil iz delovnega stroja  to-
vornega vozila. 6. 9. so zaposleni v podjetju zjutraj ugotovi-
li, da jih je ponoči nepovabljeni obiskovalec 'oskubil' za nekaj 
tisoč €, kolikor se je nahajalo v blagajni. 

PORUŠIL LOVSKO PREŽO – Na Gorici so policisti obravnava-
li poškodovanje lovske preže lovske družine iz Velikega Po-
dloga. Nekomu je bila tako napoti, da je požagal dva nosilna 
stebra, zaradi česar se je porušila.  Zbrala: B. M.

Jože Bračun, Dol. vas pri Artičah: Zelo pozd-
ravljam nove kolesarske steze, saj bo s tem še 
več kolesarjev in manj motornega prometa. To 
je zagotovo investicija prihodnosti. Kolesar-
jenje je zelo zdravo, tudi sam imam kolo in se 
bom zagotovo zapeljal po kakšni od stez. Su-
per bi bilo, da bi bile kolesarske steze med sabo 

povezane in bi lahko na ta način prekolesarili celotno Posavje.

Živa Mlakar, Dolenja vas: Ravno pred kratkim 
smo razpravljali v družini, da je to trenutno za 
občine resda velik strošek, ker je treba v ta na-
men širiti ceste, da pa so kolesarske poti na dol-
gi rok zelo pomembne tako za ljudi kot okolje. 
Denimo, moja babica, ki sicer zelo rada kolesa-
ri, je dejala, da si zaradi gostega prometa na re-

gionalni cesti ne upa s kolesom iz Krškega do Brežic.

Franc Kožar, Pristava ob Krki: Kolesarske 
steze so zadeva prihodnosti in jo absolutno 
podpiram, saj so kolesarji pogosto žrtve pro-
metnih nesreč in je prav, da se umaknejo s cest. 
Sam sicer nisem kolesar oz. sem bolj motorist, 
je pa treba tovrstno rekreacijo podpreti. Gle-
de izgube kmetijske zemlje menim, da jo je tudi 

sicer veliko zapuščene, tako da v tem ne vidim posebne težave.  

Kristina Tabor, Boštanj: Gradnja kolesarskih 
stez je nujna tako zaradi varnosti kolesarjev 
kot ostalih udeležencev v prometu. Sama se 
vsak dan vozim v službo v Žalec in na cesti sre-
čujem tudi kolesarje, ki so, kjer ni kolesarskih 
stez, včasih ovira za nemoten potek prome-
ta, saj  onemogočajo varno prehitevanje. Ve-

seli me, da so se pričele gradnje kolesarskih povezav med kraji.

Posavje gradi kolesarske steze 
V Posavju se v tem času na več trasah gradijo kolesarske 
steze. Kaj menite o teh projektih, jih pozdravljate, kdo bo 
po vašem mnenju imel od njih največ koristi, boste te ste-
ze tudi sami uporabljali? To smo spraševali ob začetku Ev-
ropskega tedna mobilnosti, ki se začenja jutri.
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je tudi zagotovila polnjenje ga-
silskih vozil z gorivom na ben-
cinskem servisu OMV. 4. in 5. 
avgusta je na intervenciji so-
delovalo skupno 131 gasilcev, 
poleg poklicnih še 107 prosto-
voljnih gasilcev iz 16 prosto-
voljnih gasilskih društev z ob-
močja mestne občine Krško. 
Intervencijo so v PGE zaklju-
čili v večernih urah naslednje-
ga dne, požarno stražo pa so 
s svojimi pripadniki zagoto-
vila tri prostovoljna gasilska 
društva. 

Peter Blatnik, poveljnik PGD 
Dolenja vas, je zbranim udele-
žencem zbora povedal, da na  
odlagališču ni bilo razpoložlji-
vih postavitvenih površin za 
vozila, sicer pa je na intervenci-
ji s strani njihovega društva so-
delovalo devet operativnih ga-
silcev z moštvenim vozilom in 
cisterno, do jutranjih ur pa so 
v društvu izvajali tudi požarno 
stražo. »Naše društvo je pora-
bilo 175 m3 vode, to je okvir-
no 35 naših cistern vode, nekaj 
goriva, nekaj opreme je bilo v 
požaru tudi uničene. Izpostavil 
pa bi slabo oziroma neoobsto-
ječe hidrantno omrežje oziro-
ma je hidrantno omrežje hit-
ro počepnilo, saj je bilo cistern 
prek 14 (skupno 16, op. p.),« je 
dejal. Kot je za naš časopis še 
pojasnil poveljnik PGE Starc, 
je v tamkajšnjih hidrantih de-
jansko prišlo do pomanjkanja 
vode, ker so vse cisterne pol-
nili iz iste veje hidrantov pred 
objektom CRO, zaradi večje-
ga odvzema pa v hidrantih ni 
bilo zadostne količine vode. 
Zato so bili cisterne primora-
ni polniti tudi na drugih odje-
mnih mestih, najbližje je bilo v 
NEK. Po besedah predstavnika 
elektrarne Željka Selaka sicer 
sam požar ni imel vpliva na de-
lovanje NEK, posredno pa se je 
ob vstopu v elektrarno spro-

žilo nekaj požarnih senzorjev, 
njihovi detektorji pa so zazna-
li tudi padec tlaka v vodovodu: 
»Zato je elektrarna omogočila 
polnjenje cistern z vodo na na-
šem parkirišču, to je na zuna-
nji strani ograje. Pri tem ne gre 
za vodo iz našega črpališča, pač 
pa iz dela javnega omrežja na 
našem območju.« Da bi lahko 
v bodoče ob potencialno mo-
žnih dogodkih zagotovili za-
dostno količino vode, je Miljen-
ko Muha zagotovil, da se bodo 
v družbi še v tem letu lotili iz-
gradnje lagune z vodo, za kar 
so že pridobili tudi predračun.

Na očitke, da se na odlagališču 
nahajajo odpadki, ki niso zgolj 
z območja mestne občine in 
da je med njimi tudi nevaren 
odpad – krajani so namreč na 
platoju centra med odloženim 
kosovnim odpadom fotograf-
sko dokumentirali tudi odpad 
iz zdravstvenih ustanov – in 
da naj bi se tudi v tovarni Vi-
pap Videm kurili odpadki, pa 
je Muha dejal, da gre v prime-
ru medicinskega odpada za že 
predhodno obdelan odpad in 
da kategorično zavrača, da bi 
Kostak podjetju Vipap Videm 
dobavljal odpadni material v 
sežig ali kakršno koli gorivo, ki 
ga proizvajajo v centru, saj tega 
na podlagi pridobljenih dovo-
ljenj pristojnega okoljskega 
ministrstva izvažajo v Bosno 
in Hercegovino,  Avstrijo, Hr-
vaško, Madžarsko in Slovaško.

NEK zavira izgradnjo  
novega CRO

Predsednik uprave družbe 
Kostak je zbranim krajanom še 
dejal, da nameravajo z name-
nom preprečitve nepooblašče-
nih vstopov na deponijo skleni-
ti pogodbo z varnostno službo 
za izvajanje obhodov centra ter 
vzpostaviti doslednejši nadzor 
nad vrsto odpadkov, ki jih do-

važajo na center ter vsa priza-
devanja usmeriti v izgradnjo 
sodobno opremljenega pokri-
tega centra za ravnanje z od-
padki s skoraj ničelnimi vplivi 
na okolje. V zvezi s tem je Muha 
povedal, da bi bila po njiho-
vem načrtu gradnja centra že 
v teku, vendar potrebujejo za 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja zgolj še eno soglasje, na 
katerega pa že mesece in mese-
ce čakajo, moledujejo in trkajo 
na vrata pristojnih. Ker je pred-
sedujoči zboru kljub temu, da 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja ni odvisna od družbe 
Kostak, vztrajal na roku izgra-
dnje centra do konca leta 2023, 
je v »gordijski vozel« posegel 
župan mag. Miran Stanko, ki 
je zbranim odkrito dejal, da se 
je v navedenem primeru izka-
zalo, »da prvi sosed vendarle 
ni najboljši sosed«, četudi mu 
je skozi desetletja obratovanja 
lokalna skupnost stala ob stra-
ni in zagotavljala pogoje in so-
glasja v skladu s svojimi pristoj-
nostmi. Družbi Kostak namreč 
onemogoča pridobitev manj-
kajočega soglasja in posledič-
no gradbenega dovoljenja NEK 
oz. v njenem imenu Uprava za 
jedrsko varnost, kakor tudi še 
nekaj drugim investitorjem, ki 
so pripravljeni svoje objekte 
umestiti na območje Poslovne 
cone Vrbina. »Le zakaj je po-
temtakem Občina Krško vloži-
la tolikšna sredstva v komunal-
no opremljanje poslovne cone, 
če pa sedaj investitorji ne mo-
rejo pridobiti dovoljenj?« je de-
jal župan.

Skozi razpravo je, kakor smo 
temu že bili priča na tovrstnih 
oz. podobnih shodih in zboro-
vanjih občanov, izplavalo na 
površje še kar nekaj težav, ki 
pestijo krajane, ki pa niso vse 
pripisljive zgolj v bližini loci-
ranemu CRO. Med drugim smo 
slišali očitek krajanke vodstvu 

KS, da sokrajan iz Sp. St. Gra-
da Kovačič zelo pogosto kuri 
odpad, zaradi česar so v njego-
vi soseščini pogosto priča tako 
dimu kot smradu, a da se KS v 
navedenem primeru ne pote-
gne za zdravo okolje krajanov 
kot v primeru požara v avgu-
stu. Nedvomno je, da je družba 
Kostak s požarom utrpela zelo 
veliko finančno škodo, saj bo 
morala kriti stroške interven-
cije, sanacije, posledično novih 
preventivnih investicij, ne na-
zadnje tudi kazni, ki jih bodo 
naložile inšpekcijske službe, 
preko donacije pa namerava-
jo, kot je zagotovil Muha, kriti 
tudi del v požaru uničene ga-
silske opreme. Ne pa nadome-
stila prostovoljnim gasilcem za 
njihovo angažiranje ali službe-
no odsotnost z delovnega mes-
ta, kar je še med drugim žele-
lo iztržiti vodstvo KS v svojih 
zahtevah. Razsežnosti požara 
na CRO namreč niso primerlji-
ve s požarom na Krasu, jim je 
rekoč, da si je treba v tem pri-
meru naliti čistega vina, dejal 
župan Stanko. Krško namreč 
ima poklicno gasilsko jedro, ki 
je ustrezno opremljeno, poleg 
tega pa občina iz proračuna na-
menja precejšnja sredstva Ga-
silski zvezi Krško in s tem pro-
stovoljnim društvom: »Treba 
se je zavedati, da prostovolj-
na društva že poldrugo stole-
tje temeljijo na prostovoljstvu 
posameznikov, naj si bo, da se 
kot uniformirani člani udeležu-
jejo povork, pridobivajo znanja 
iz splošnega gasilskega znanja 
in veščine ali se skozi izobra-
ževanje usposobijo v določe-
nih specialnostih. Slednji, to je 
operativni gasilci, po sicer zelo 
številčnih prostovoljnih dru-
štvih ne predstavljajo velikega 
deleža in se po potrebi na in-
tervencije odzovejo v skladu s 
svojim razpoložljivim časom, 
torej prostovoljno.«
 Bojana Mavsar

Kjer je dim, je voda, ali pa tudi ne ...
nadaljevanje s str. 3
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OPERACIJA 
SIVE MRENE 

NA NAPOTNICO 
SEDAJ BREZ ČAKALNE DOBE

v Novem mestu

Naročanje: 07 33 24 144, okulist@preskar.si, www.preskar.si 

Osrednji govornik na slove-
snosti je bil župan Tomaž Re-
žun. Med drugim je izpostavil 
nekatere zaključene projek-
te in se dotaknil prihajajočih 
načrtov – po uspešno izvede-
ni gradnji pločnika in ostalih 
infrastrukturnih ureditev ob 
državni cesti Radeče-Sevnica 
(od savskega mostu do stare-
ga uvoza v Radeče) in ob delu 
lokalne ceste v radeškem na-
selju je v letošnjem letu načr-
tovana v sodelovanju z Direk-
cijo RS za infrastrukturo še 
ureditev prehoda za pešce na 
regionalni cesti pri trgovskem 
centru Spar. Rekonstrukci-
ja državne ceste skozi nase-
lje Vrhovo in regionalne ceste 
z ureditvijo pločnika na odse-
ku od Jagnjenice do tovarne 
Radeče papir nova je načrto-
vana v prihodnjem letu. Žu-
pan je napovedal tudi ponov-
no kandidaturo na jesenskih 
lokalnih volitvah.
 
Častni gost Borut Pahor, ki 
se mu v letošnjem letu izte-
ka desetletni mandat pred-
sednika Republike Slovenije, 
je v svojem nagovoru izposta-
vil, da nas v prihodnosti čaka-
jo neobičajni časi in problemi 
zaradi vrste okoliščin doma 
in zlasti v tujini, zaradi česar 
bodo zelo pomembni medčlo-
veški odnosi in pomoč, ki jo 
bomo nudili drug drugemu. 
»Če se bomo spoštovali, če se 
bomo poslušali, si pomagali, 

Dobrotnik Martin Kraniz je postal častni občan
RADEČE – 8. septembra so pred začetkom slavnostne seje tukajšnjega občinskega sveta, ki je bila uvod v praznovanje občinskega praznika, predali namenu ener-
getsko obnovljen Dom kulture ter nato v dvorani doma po sprejemu častnega gosta, predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, pričeli z osrednjo priredit-
vijo. Na njej so podelili srebrnik, dva zlatnika in naziv častnega občana ter razglasili najlepše urejene hiše in kmetije v občini. 

bomo razvijali občutek, da se 
lahko zanesemo drug na dru-
gega. To je v kriznih situaci-
jah nenadomestljivega pome-
na. Če bo prevladoval občutek 
solidarnosti, potem ne bo pro-
blema, ki bi ga skupaj ne mogli 
rešiti,« je nizal misel za misli-
jo o pomenu vrednot, ki dajejo 
občutek, da lahko skupaj pre-
magamo vse. 

Srebrnik, dva zlatnika  
in častni občan

Na osrednji slovesnosti ob ra-
deškem občinskem prazni-
ku je župan po sklepu občin-
skega sveta srebrnik podelil 
dolgoletnemu in prizadevne-
mu predsedniku KO Združe-
nja borcev za vrednote NOB 
Radeče Blažu Kravoglu za 
ohranjanje vrednot NOB. Zlat-
nik je v imenu PGD Radeče ob 
150-letnici delovanja prev-
zel predsednik društva Luka 
Suzić, v imenu PD Radeče ob 
70-letnici delovanja pa dolgo-
letni predsednik Jože Šušter-
šič. Martin Krajnc, ki se je ro-
dil leta 1923 v vasi Goreljce, a 
že osem desetletij živi v Nem-
čiji, kamor je bil izgnan v času 
druge svetovne vojne skupaj z 
ostalimi družinskimi člani, je 
postal novi častni občan obči-
ne Radeče zaradi svojega dol-
goletnega dobrotništva. 

Na temeljih dolgoletnega pri-
jateljstva s Karlom Krža-

nom in Dragom Klanškom 
je Martin Krajnc, ki si je na tu-
jem svoj priimek spremenil v 
Kraniz, večkrat prostovoljno 
prispeval finančna sredstva 
za delovanje PGD Vrhovo, kjer 
je tudi častni član. Žal se slo-
vesne podelitve ni mogel ude-
ležiti, zato sta ga na domu v 
nemškem Geislingenu obi-
skala Matjaž Šušteršič kot 
predstavnik Občine Radeče 
in Martinov dolgoletni pri-
jatelj Drago Klanšek ter po-
snela kratek film z izjavo in 
zahvalo nagrajenca, ki je v le-
tošnjem juliju praznoval 99. 
rojstni dan.

Dosedanji prejemniki nazi-
va častni občan občine Ra-
deče: Stane Koselj (2002), Ja-
nez Zahrastnik (2003), Janko 

Laznik (2004), Karlo Kržan 
(2005), dr. Emil Rojc (2010).

Najlepša hiša in kmetija 

Podžupan radeške občine Ja-
nez Prešiček in predsedni-
ca Hortikulturnega društva 
Radeče Jovanka Kranjec sta 
v zaključnem delu priredi-
tve podelila priznanja za naj-
lepše urejeno hišo in kmetijo 
(priznanje za najlepše ureje-
no krajevno skupnost ni bilo 
podeljeno). 

V kategoriji za najlepše ure-
jeno hišo v radeški občini je 
tretje mesto osvojila druži-
na Ramovš iz Svibna, dru-
go družina Zelič iz Vrhove-
ga, prvo družina Groznik iz 
Radeč. V kategoriji najlepše 

urejene kmetije je tretje mes-
to osvojila družina Šunta s 
Počakovega, drugo družina 
Zahrastnik z Jagnjenice, prvo 
družina Povše Labohar z Mo-
čilnega. Podeljevalca sta po-
delila še dve posebni prizna-
nji, in sicer družini Rozman, 
ki zgledno skrbi za družinsko 
hišo na Močilnem, ter družini 
Krajšek Knavs za urejenost 
kmetije na Žebniku.

Slovesen dogodek v počas-
titev radeškega občinskega 
praznika, ki ga je povezova-
la Katja Čeč, so popestrili in 
obogatili izjemni glasbeni ta-

lenti – Jernej Bevk z uvodno 
skladbo My way na klavirju in 
v nadaljevanju s skrbno izbra-
nimi skladbami mednarodno 
priznana radeška violinistka 

Tanja Sonc ob korepeticijah 
Božene Hrup na klavirju ter 
profesor glasbe Mihael Strni-
ša, ki s petjem in harmoniko 
vedno pričara nasmeh in vabi 
na ples. Pred začetkom prire-
ditve ob radeškem občinskem 
prazniku so obiskovalke in 
obiskovalce z živahnimi glas-
benimi ritmi pozdravili čla-
nice in člani Pihalnega orke-
stra radeških papirničarjev in 
s plesnim nastopom radeške 
mažorete. Delegacija pred-
stavnikov ZZB NOV Sloveni-
je, Društva izgnancev Slove-
nije, Zveze vojnih veteranov 
za vrednote NOB Slovenije in 

Zveza policijskih veteranskih 
društev Sever je odnesla ve-
nec k Plečnikovemu spomeni-
ku in k spomeniku ZVVS. 
 Smilja Radi

Jože Šušteršič in Luka Suzić sta prevzela zlatnik iz županovih 
rok v imenu PD Radeče in PGD Radeče (dva nagrajenca sta 
priznanje prevzela na domu).

Nagrajenci radeškega hortikulturnega društva s predsednico 
društva Jovanko Kranjec in podžupanom Janezom Prešičkom

Europa Donna je slovensko 
združenje za boj proti raku 
dojk, ki združuje več kot 
3.200 članic in članov. Pove-
zuje zdrave ženske, bolnice z 
rakom dojk ali rakom rodil ter 
posameznike in strokovne in-
stitucije v Sloveniji, ki deluje-
jo na področju raka dojk in ra-
kov rodil.

Kot je povedala članica uprav-
nega odbora Alma Paša-
nović, ki je obiskovalcem in 
vsem zainteresiranim skuha-
la in postregla s kavo, bodo pri 
Europi Donni ob 25. obletnici 
obstoja obiskali 25 slovenskih 
krajev. »Obiskovalci so pova-
bljeni, da z nami spijejo kavi-
co, obenem pa bomo to pri-
ložnost izkoristili tudi za to, 
da ljudi ozaveščamo o pome-
nu preventive pred rakom doj-
ke in o načinu zdravega življe-
nja,« je še dejala. Predsednica 
Združenja Europa Donna Slo-
venija in od leta 2020 predse-
dnica Evropske zveze za raka 
dojk – Europe Donna – Tanja 
Španić je za naš časopis po-
vedala: »Zelo pomembno je, 
da se ženske odzivajo na po-

Na kavi z Europo Donno 
KRŠKO – 7. septembra je pred nakupovalnim središčem Qlandia v Krškem v okviru 25. obletnice delovanja 
neprofitne organizacije Europa Donna potekala odmevna akcija Kava z Europo Donno, ki je privabila lepo 
število mimoidočih.

vabila na presejalne progra-
me, kot so Dora, Zora in Svit 
(tudi moški), vsak dan pa mo-
rajo skrbeti za svoje zdrav-
je z zdravim načinom življe-
nja, skrbjo zase in z rednim 
mesečnim samopregledova-
njem dojk, ki nam ne vzame 
več kot tri minute na mesec. 
Prepričana sem, da v tem ozi-
ru nobena ženska nima izgo-
vora, da ne bi našla časa za to.« 
Vodja skupine Europa Donna 
za Posavje Metka Semrajc 
Slapšak je dejala, da so sku-

pino ustanovili 18. septembra 
pred tremi leti: »Takrat je mi-
nilo 13 let od mojega zdravlje-
nja in na isti datum smo imeli 
predstavitev skupine. Po pok-
licu sem upokojena vzgojitelji-
ca in moje poslanstvo je ved-
no bilo, da pomagam drugim. 
To me tudi bogati.«

S svojo osebno izkušnjo in 
strokovnim znanjem je prisot-
ne pri stojnici pozdravila tudi 
članica upravnega odbora Eu-
rope Donne Darja Molan, ki jo 

v Posavju javnost pozna tudi 
po knjigi z naslovom 'Vem, 
da zmoreš, Darja', v kateri je 
iskreno popisala svojo izkuš-
njo o raku dojk, za katerim je 
zbolela pri rosnih 30 letih. Da 
je bil dogodek res popoln, so 
sveže pečeno pecivo, ki se od-
lično poda h kavi, prispevale 
članice Aktiva kmečkih žena 
Sremič, s svojo prisotnostjo 
je prizadevanja organizaci-
je podprla tudi podžupanja 
Mestne občine Krško Ana So-
mrak. 

V okviru akcije so na isti dan 
stojnico postavili tudi v Sev-
nici na Trgu svobode, 10. 
septembra pa tudi v Rade-
čah pred Sparom. Sicer pa so 
članice Europe Donne že v 
pripravah na rožnati oktober, 
v okviru katerega bodo ovi-
le breze v rožnate pletenine 
pred zdravstvenim domom, 
pripravile pa bodo tudi stoj-
nico. Poleg tega se obeta cel 
sklop aktivnosti, prireditve v 
Posavju bosta s svojima nasto-
poma podprli tudi pevki Nuša 
Derenda in Rebeka Dremelj.
 Andreja Kališnik

Od leve proti desni: članica UO Europe Donne Darja Molan, 
predsednica organizacije Tanja Španić in vodja skupine za 
Posavje Metka Semrajc Slapšak
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»To je naše prvo srečanje po 
letu 2019, saj ga v zadnjih 
dveh letih nismo mogli imeti 

zaradi korone. Zdaj smo nare-
dili vse, da smo ga lahko orga-
nizirali, tudi z ministrstvom 
sem bil v stiku, da smo to lah-
ko naredili,« je povedal pred-
sednik PZDU Posavje Jože 
Žnidarič. Planino so si izbra-
li, ker so si lahko z organiza-
torji tradicionalne prireditve 
v spomin na medvojni po-
boj vaščanov razdelili stro-
ške prireditvenega prostora 
in odra, udeležence pa so na 
prizorišče, ki ni ravno najbolj 
enostavno dostopno, pripe-
ljali z avtobusi. Predsednica 
Društva upokojencev Krško, 
ki je bilo organizator sreča-
nja, Snežana Resman, je iz-

SEVNICA – 1. septembra so v prostorih sevniškega gra-
du v organizaciji Pokrajinske zveze društev upokojencev 
(PZDU) Posavja ter v sodelovanju z Društvom upokojen-
cev (DU) Sevnica in članicami ročnodelske skupine Mar-
jetice odprli osmo razstavo ročnih del pod naslovom »Iz-
delki iz časa korone«.

Na razstavi v Stari galeriji sevniškega gradu se predstavljajo 
članice iz osmih posavskih društev upokojenk in upokojencev: 
DU Brestanica, DU Brežice, DU Kostanjevica na Krki, DU Krško, 
DU Raka, DU Radeče, DU Tržišče in DU Sevnica. Z izdelki iz ze-
lišč se predstavlja tudi zeliščarska skupina sevniškega in bres-
taniškega društva upokojencev. 
Pred odprtjem razstave so  v akustični grajski kapeli, v kateri 
je skrbela za sproščeno povezovanje članica DU Sevnica Tina 
Žnidaršič,  številne navzoče nagovorili predsednica DU Sevni-
ca Ana Jelančić, predsednica komisije za tehnično kulturo pri 
Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Zdenka Bevc Škof, 
predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavje 
Jože Žnidarič in sevniški župan Srečko Ocvirk. Z zapetimi 
pesmi so prireditev obogatili članice in člani MePZ DU Sevnica 
Srebrni glas ter člana DU Brežice Zdenka in Andrej Pinterič z 
vokalom in igranjem na kitaro. Vsem nastopajočim je predse-
dnica sevniškega društva upokojencev podarila dva cvetova 
marjetic, ki so jih izdelale članice ročnodelske skupine Marje-
tice, ki deluje pod vodstvom Irene Hribar v okviru DU Sevnica. 
Predsednik PZDU Posavje in koordinatorka rokodelskih sekcij 
za Posavje Manja Seher sta marljivim in ustvarjalnim rokodel-
kam podelila posebna priznanja. Razstava je na ogled do konca 
septembra v odpiralnem času sevniškega gradu. 
 S. Radi

Ročnodelske mojstrovine

V Stari galeriji na gradu Sevnica je na ogled razstava ročnih 
del in zeliščarskih izdelkov.  

Upokojenci 'okupirali' Planino
PLANINA – Na prireditvenem prostoru na Planini nad Podbočjem je 9. septembra potekalo 16. srečanje 
upokojencev pokrajine Posavje. Zbralo se je okoli 580 upokojenk in upokojencev iz 14 posavskih društev 
pod okriljem Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavje.

postavila pomoč Krajevne 
skupnosti Podbočje in njene-
ga predsednika Janija Barbi-

ča, brez katerega bi srečanje 
težko izvedli. 

Na uradnem delu prireditve, 
ki ga je povezovala Vidka 
Kuselj, je zbrane najprej poz-
dravil Žnidarič in jim zaželel 
predvsem zdravja, za podpo-
ro pa se je zahvalil posavskih 
občinam oz. njihovim župa-
nom. »Naj živi Slovenija, naj 
živimo upokojenci!« je zaklju-
čil. V nadaljevanju so besedo 
dobili predstavniki posavskih 
občin. Krška podžupanja Ana 
Somrak je dejala, da bomo 
kot družba dobro funkcioni-
rali le, če bomo poskrbeli za 
vse generacije. Če smo v pre-

teklosti poskrbeli predvsem 
za predšolske otroke in za izo-
braževanje, smo kar malo po-
zabili, da se bomo postarali, 
zato je treba urediti tudi sta-
tus starejših, je še dodala. Ra-
deški župan Tomaž Režun je 
izrazil zadovoljstvo, da je po 
dveh letih spet možno orga-

nizirati tako množično sre-
čanje, in ponos, da lahko na-
govori takšno množico. Župan 
Občine Sevnica Srečko Oc-
virk, ki je bil prvič na Planini, 
je poudaril, da imamo znotraj 
Posavja še vedno veliko kra-
jev, ki jih je vredno spozna-
ti, in zbranim zaželel prijet-
no druženje. Brežiški župan 
Ivan Molan je izpostavil ve-
selje, da posavski upokojen-

ci tako dobro sodelujejo med 
seboj, pa tudi, da se brežiš-
ko društvo upokojencev seli 
v nove prostore, ki so jih ure-
dili zanje. Zbrane na srečanju 
sta pozdravila še direktor ho-
tela Delfin v Izoli, kjer upoko-
jenci pogosto letujejo, Miloš 
Milivojević in podpredsedni-

ca Zveze društev upokojencev 
Slovenije Jožica Puhar.

Uradni del srečanja sta pope-
strili sopranistka Anja Žab-
kar in pianistka Nika Tka-
lec, ob pogostitvi, za katero 
je poskrbela Restavracija Sil-
vester z Rake, pa je zbrane za-
baval Ansambel Meh.

 P. Pavlovič

Pod velikim šotorom se je zbralo skoraj 600 upokojenk in 
upokojencev …

… med njimi so bili tudi člani DU Kostanjevica na Krki.

KRŠKO – V MC Krško smo 
se odločili, da bomo letos 
izvedli Generator festival 
zadnji vikend v avgustu – 
tik pred samim začetkom 
v novo šolsko leto. Naše po-
letje je bilo precej delovno, 
saj je pri pripravi in orga-
nizaciji festivala obilo po-
membnih malenkosti, ki 
lahko vplivajo na izvedbo 
festivala. 

Prvi dan festivala, 26. avgus-
ta, smo v dopoldanskem času 
začeli z otroško predstavo 
Jole Cole Čarodej, ki je navdu-
šil najmlajše in njihove star-
še. Istega dne je v popoldan-
skem času v Šumici potekala 
delavnica grafitiranja, izdel-
ke pa si lahko v Šumici ogle-
date do sredine septembra. 
Kmalu so sledile tonske vaje 
za večerni nastop dveh glas-
benih skupin. Skupina pros-
tovoljcev, ki skozi celo leto v 
MC Krško pripravljajo kon-
certe, je poskrbela za tehnič-
no plat nastopov glasbenih 
skupin Haiku Garden in Pan-
taloons. 

Naslednji dan festivala, 27. 
avgusta, smo dopoldne za-
čeli z otroško kreativno de-
lavnico, ki jo je za otroke pri-
pravila Špela Beuc Colner. 
V Šumici je sledila delavni-
ca pisanja rap besedil, ki jo 
je izvedel Urh Mlakar, znan 
pod umetniškim imenom UM, 

Za konec poletja Generator festival

medtem ko je v stavbi Mla-
dinskega centra fotografsko 
razstavo Intimations otvo-
rila mlada ustvarjalka Ali-
na Kozlova, ki je prostovolj-
ka pri rezidenčnem društvu 
Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka. Razstavo je popes-
trila glasbena spremljava le-
tos nastale lokalne glasbene 
skupine Kava za dva. V večer-
nem koncertnem delu so na-
stopili lokalni reperji Bayro, 
Yung Voodo in CDW, festival 
Generator pa so zaključili od-
lični Jimmy Barka Experien-
ce, ki so nas popeljali na žanr-
sko glasbeno popotovanje vse 
od  funka, brejkov, afra vse do 
balkanskih izrazov in rocka. 
Festival smo imeli namen na-
prej izpeljati v Šumici (gozdi-
ček pod MC Krško), vendar 
smo se tik pred samim začet-
kom odločili, da bomo večino 
dogodkov izvedli znotraj hiše 
zaradi možnosti slabega vre-

mena. Družabno stičišče fes-
tivala je tako postala ploščad 
tik pred vstopom v MC Krško, 
kjer smo oba dneva ponudili 
obiskovalcem brezplačne pa-
lačinke. V petek je bila zraven 
na ploščadi še foto stojnica, 
kjer so se lahko vsi brezplač-
no fotografirali in takoj tudi 
dobili natisnjene zabavne fo-
tografije, v soboto zvečer pa 
je zraven potekala še akcija 
Heroji furajo v pižamah v or-
ganizaciji Zavoda Vozim, ki 
so poskrbeli za brezplačno 
in varno vožnjo domov in za 
ozaveščanje, da se naj nikoli 
ne vozi pod vplivom alkohola. 

Festival smo uspešno izvede-
li, k uspehu pa so res veliko 
tudi pripomogle naše pros-
tovoljke in prostovoljci, ki so 
ves čas aktivno sodelovali.

 Vladimir Petković,
  MC Krško

Odprtje fotografske razstave Aline Kozlove

V harmoniji z naravo

Vrtni center

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

PIHALEC LISTJA
RAMDA

RASTLINA MESECA SEPTEMBRA 
SEDUM - HERMELIKE

SADJARSTVO IN 
VINOGRADNIŠTVO

RAMDA KVALITETA
*Akcija traja do 30. 9. 2022

-15%*

-20%*

-20%*

GOZDARSKA
PONUDBA

NE SPREGLEJTE

eurogarden.eu

-20%*

-20%*
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Tržnica

evrosad.si/trznica
031 681 547 

Lokalni ponudniki sadja, 
zelenjave in domačih izdelkov 
zbrani na enem mestu.

NOVA
SEZONAJABOLK

Vsekakor je ulični festival tis-
ti, ki med enomesečnimi pri-
reditvami Okusi Posavja, na-
menjenimi prepoznavnosti 
in promociji izvrstne posa-
vske kulinarike, vin in lokal-
nih pridelkov, pritegne največ 
obiskovalcev, saj gre ob že na-
vedenem predvsem za mno-
žičen družabni dogodek na 
prostem, kakršnih smo, res-
nici na ljubo, v družbi po dob-
rih dveh letih za štirimi stena-
mi toliko bolj »lačni«. Kot smo 
že zapisali v predhodni števil-
ki časopisa, so Okusi Posavja 
blagovna znamka, s katero 
upravlja CPT Krško, ki teme-
lji na prepoznavnosti gastro-
nomije v Posavju in združuje 
najboljše gostince, vinarje, pi-
vovarje in pridelovalce, ki so 
uvrščeni v navedeno blagov-
no znamko po strokovni pre-
soji neodvisnih ocenjevalcev 
iz VIVI – Šola okusov.

Trenutno je v blagovno znam-
ko uvrščenih 22 ponudnikov 
iz regije, od tega jih je devet s 
svojo ponudbo sodelovalo na 
tokratnem uličnem festivalu, 
saj, kot je povedala vodja pro-
jekta pri CPT Krško Ksenja 
Kragl, je sodelovanje ponu-
dnikov jedi in pijače pogojeno 
tudi z razpoložljivo površino 
tako po številu ponudnikov 
kot obiskovalcev v peš coni v 
starem mestnem jedru. Zato 
bodo tisti ponudniki, ki na 
uličnem festivalu niso bili 
prisotni, sodelovali na dru-
gih dogodkih ali na uličnem 
festivalu, ki ga ponovno na-
črtujejo ob letu osorej. Tok-
rat so z vinsko kapljico, jedmi 
in posladki brbončice obisko-
valcev zadovoljevali: Klet Kr-
ško, Albiana iz Nemške vasi, 
Vina Dular iz Kostanjka, Ku-
nej Vino & Čokolada iz Bresta-
nice, Kobal since 1931 iz Za-
bukovja nad Sevnico, Penine 

Okusi Posavja zapolnili ulico
KRŠKO – Na Centru za podjetništvo in turizem Krško (CPT) so po dveh letih premora 3. septembra v sta-
rem krškem mestnem jedru v sodelovanju s ponudniki kulinarike in vina ponovno pripravili gastronom-
ski ulični festival Okusi Posavja. Slednji je pritegnil več sto obiskovalcev.

Istenič z Bizeljskega ter Sla-
ščičarna Sladka zapeljivost, 
ki je postregla z domačimi 
torticami, štrudljem z modro 
frankinjo, domačimi piškoti, 
palačinkami, panakoto in ti-
ramisujem, Gostišče Tri Luč-
ke s Sremiča je pripravljalo 
jesetra v kuhanem kruhku, 
Gostilna Kunst iz Krškega je 
nudila hrbet krškopoljskega 
prašiča, Gostilna Šempeter iz 

Bistrice ob Sotli pa Šempetro-
vo kopunovo obaro. Ob tem 
so na CPT Krško za vse inte-
resirane obiskovalcem prip-
ravili tudi kotiček za ogled 
košarkarskih in odbojkar-
skih tekem ter kotiček za fo-
tografiranje, za še prijetnej-
še vzdušje v večernih urah pa 
je na odru nastopila glasbena 
zasedba Manouche.
 Bojana Mavsar 

V peš coni starega mestnega jedra se je na prireditvi zvrstilo več sto obiskovalcev …

… ki so imeli na voljo pestro ponudbo z najboljšo posavsko 
kulinariko, vini in sladicami.

Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) je objavila

Javni razpis štipendij za študij 
v tujini za študijsko leto 

2022/2023
za posameznike iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica 
na Krki, Radeče, Sevnica in mestne občine Krško.

PREDMET RAZPISA: Štipendiranje študija v tujini za študijsko 
leto 2022/2023 posameznikom z javno veljavnostjo na 
področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne 
umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva 
kulturne dediščine.

ROK PRIJAVE: Rok prijave je do vključno 15. 10. 2022.

Razpis je objavljen na spletni strani RRA Posavje: 
www.rra-posavje.si. 

Vsa dodatne informacije prejmete na: RRA Posavje, CKŽ 2, 
8270 Krško; Simona Hostar, simona.hostar@rra-posavje.si, 
telefon: 07 488 10 48
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POSAVSKA 
ŠTIPENDIJSKA 
SHEMA 

POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA 

SEVNICA – Prvi petek v sep-
tembru je bilo v parku ob 
občinski stavbi v starem 
trškem jedru živahno, saj 
je kulinarična prireditev 
na prostem privabila lepo 
število domačih ponudni-
kov odlične hrane in pija-
če. S svojimi izdelki so se 
predstavili tudi nekateri 
prejemniki certifikata ka-
kovosti Sevnica Premium.

Na že tradicionalnem kulina-
ričnem dogodku »Sevn'ška 
kuhinja na trgu« je tokrat po-
nujalo hrano pet gostincev – 
Restavracija Ajda, Kisli pek, 
Gostišče Dolinšek, Gostilna 
Jež in Food Wagon. Obisko-
valke in obiskovalci so se lah-
ko odžejali s pivom iz sevniš-
ke pivovarne APE ali uživali 
v kozarcu vina, ki so ga to-

Bogata ponudba Sevn'ške kuhinje

krat točili Kobalovi, Mastna-
kovi in Martinčičevi. Z izdel-
ki, katerih odličnost potrjuje 
certifikat kakovosti Sevnica 
Premium, so se na stojnicah 
predstavili Tina Železnik kot 
Ustvarjalka Tinka, Darko Ko-
sem z izdelki Naravno in diše-
če iz Radeža, Mojmir Dimec z 
Ovčarske kmetije Urban, Ciril 
Kolenc iz Čebelarstva Kolenc 

ter ekipa Kmečke zadruge 
Sevnica s tradicionalno sev-
niško suho salamo. Za glas-
beni del programa sta skrbe-
la vokalistka Sara Praznik in 
Primož Lisec na kitari. Dob-
ro razpoloženi in zadovoljni 
obrazi so bili potrditev, da so 
tovrstna sproščena druženja 
več kot zaželena. 
 S. R./A. Culetto, foto: J. Teraž
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Prireditve ob občinskem prazniku
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

Sobota, 17. september 2022
• ob 8.00 odhod izpred TRC Savus 
Kolesarsko popotovanje »S kolesom ob Savi« od Radeč do Brežic

Organizatorji: Občine Radeče, Sevnica, Krško, Brežice
• od 9.00 do 11.00 v Domu PORP 
Dan odprtih vrat PORP

Organizator: KD PORP Radeče
• ob 18.00 v Prosvetnem domu Vrhovo 
Likovniki in gledališčniki v Vrhovem

Organizatorja: Prosvetno društvo Vrhovo, Društvo ljubiteljev 
likovne umetnosti Radeče

• ob 19.00 v Domu kulture Radeče 
Večer filmske glasbe

Organizator: KD Godalni orkester Strunikat

Nedelja, 18. september 2022 
• ob 15.00 na ploščadi pred banko in knjižnico Šefi kuhajo

Organizator: Turistično društvo Radeče

Ponedeljek, 19. september 2022
• ob 9.00 na balinišču Balinček v Radečah 
Balinarski turnir za ženske »Pokal prijateljstva«

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Torek, 20. september 2022 
• ob 11.00 na šolskem dvorišču   
Otvoritev igrala na šolskem igrišču in obnovljene učilnice gos-
podinjstva

Organizator: OŠ Marjana Nemca Radeče
• ob 18.00 v Domu kulture Radeče 
Predstavitev knjige Sine avtorja Hrabroslava Lindiča

Organizator: Radeški utrip

Sreda, 21. september 2022 
• ob 11.00 na grajski pristavi (Počakovo 26) in v Hiši na 

Magolniku 
Gozd Jatne in Magolnika vabi v soj skrivnosti
Organizatorji: Zavod za gozdove Slovenije, SIDG, KTRC Radeče, 

ŠK od vznika do evra, Institut Treelogy, Društvo lastnikov gozdov 
Sopota - Laško

• ob 18.00 v prostorih Društva invalidov Radeče 
Predavanje ABC duševnega zdravja

Organizator: Društvo invalidov Radeče

Četrtek, 22. september 2022 
• od 14.30 do 15.30 na prireditvenem prostoru ob Savi 
Predstavitev Simulacijskega centra za področje zdravstva

Organizator: Zdravstveni dom Radeče
• na parkirišču Zdravstvenega doma Radeče 
ob 16.00 Otvoritev obnovljenih prostorov laboratorija 
od 16.30 do 18.30 Promocijske stojnice o preventivnih progra-
mih zdravja, okušanje zdrave hrane z zmagovalcem MasterChe-
fa Slovenije 2022, brezplačne meritve in določene laboratorij-
ske preiskave 

Organizator: Zdravstveni dom Radeče

Petek, 23. september 2022 
• ob 17.00 v jedilnici OŠ Radeče 
Večer radeških čebelarjev: čebele malo drugače

Organizator: Čebelarsko društvo Radeče
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče 
Abonma odrasli: kriminalka Smrtna past (KD Kranjska Gora)

Organizator: Gledališko društvo Radeče

Sobota, 24. september 2022 
• ob 9.00 v športni dvorani Radeče 
Odprto prvenstvo v namiznem tenisu v počastitev občinskega 
praznika

Organizator: Namiznoteniški klub Radeče

• ob 11.00 v cerkvi sv. Marjete na Jagnjenici in v šoli 
Srečanje starejših nad 70 let s sveto mašo

Organizator: KO Rdečega križa Jagnjenica 

Nedelja, 25. september 2022 
• ob 9.00 na igrišču na Jagnjenici 
Turnir v malem nogometu Marjanov memorial

Organizator: Telesno kulturno društvo Jagnjenica 

Torek, 27. september 2022 
• ob 17.00 na Radeški tržnici  
ŠtantFest ob svetovnem dnevu turizma

Organizator: KTRC Radeče

Sreda, 28. september 2022 
• ob 16.00 na Hotemežu  
Otvoritev vzdrževalne poti Hotemež-Vrhovo
Organizator: Občina Radeče, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

V Domu kulture so zbrane na-
govorili predsednik PGD Ra-
deče Luka Suzić, predsednik 
Gasilske zveze Radeče Rado 
Mrežar, podpoveljnik Gasil-
ske zveze Slovenije Klemen 
Repovš, državni sekretar na 
Ministrstvu za obrambo Rudi 
Medved in župan Občine Ra-
deče Tomaž Režun. Suzić je 
med drugim dejal: »Radeški 
gasilci ne bi bili tako uspeš-
ni pri svojem delu, če ne bi 
bili deležni tako visoke pod-
pore v svojem kraju in drža-
vi. Na tem mestu gre iskrena 
zahvala Občini Radeče in Ga-
silski zvezi Radeče, ki imata 
vedno posluh za naše potrebe 
in ideje ter nam jih pomagata 
uresničiti. Nadalje hvala Mini-
strstvu za obrambo in Gasil-
ski zvezi Slovenije, ki sta naši 
krovni organizaciji, ki skrbita 
da naše delo, financiranje in 
izobraževanje poteka na na-
čin, da lahko občanom nudi-
mo strokovno pomoč z ustre-

150 let plemenitega poslanstva
RADEČE – Osrednje prostovoljno gasilsko društvo v občini Radeče, PGD Radeče, je poleti obeležilo 150 let 
delovanja. Praznovanje visokega jubileja smo v Radečah obeležili kar s štirimi dogodki: slavnostno akade-
mijo, povorko gasilcev, prevzemom novega vozila in bogatim srečelovom. 

zno opremo, kadar je pomoč 
potrebna.« 

Na slavnostni akademiji so 
bili sicer navzoči še minister 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo Matjaž Han, namest-
nik generalnega direktorja 
Uprave Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje mag. 
Stanislav Lotrič ter poleg ju-

bilantov in ostalih gasilcev ra-
deške občine tudi predstavni-
ki pobratenih PGD Miklavž na 
Dravskem polju in Sisak in pri-
jateljskega PGD Lukovek. Po-
deljeno je bilo šest plaket PGD 
Radeče posameznikom za pri-
spevek k razvoju društva, pri-
znanja Gasilske zveze Radeče 
III. in II. stopnje ter najviš-
ja odlikovanja, ki jih podelju-
je Gasilska zveza Slovenije – 
teh je bilo podeljenih skupno 
sedem. Z glasbenimi vložki 
je dogodek obogatil Trobilni 
kvintet Godbe slovenskih že-
leznic. Po slavnostni akade-
miji je sledila povorka gasil-
cev in gasilk, na čelu katerih 
je bil poveljnik PGD Radeče 
Janez (Jano) Sonc. Z ubra-
nim korakom smo se napo-
tili z radeškega trga, nedaleč 
od Plečnikovega spomenika, 
mimo priložnostno oblikova-
ne častne tribune do nasled-
njega prireditvenega prosto-
ra, šotora ob reki Savi. Tam 
je isti konec tedna namreč 
potekalo tradicionalno spla-
varjenje. Izvedli smo še ura-
den prevzem nove pridobitve 
v voznem parku PGD Radeče, 

to je vozilo AC 35/60 na pod-
vozju MAN 18.340 4×4 BB, 
ki je zasnovano kot vozilo za 
prevoz požarne vode, hkrati 
pa vsebuje veliko gasilskega 
orodja in opreme, ki je v ra-
deški gasilski zvezi do sedaj 
nismo imeli. Novo avtocis-
terno je blagoslovil radeški 
župnik Miro Bergelj. Zatem 
je ključe vozila župan Režun 
predal poveljniku Soncu, ta pa 
šoferju in strojniku Sebastja-
nu Tratarju, ki je vklopil sire-
ne in prižgal utripajoče luči.

PGD Radeče je poleg zbranih 
sponzorskih in donatorskih 
sredstev za nakup nove av-
tocisterne, ki jo je sicer v Ra-
deče častni poveljnik PGD Ra-
deče Franc Titovšek pripeljal 
že 19. junija 2021, najelo po-
sojilo, celotna investicija zna-
ša okrog 300 tisoč evrov, kar 
za organizacijo prostovoljnih 
gasilcev pomeni velik zalogaj, 
zato je s proračunskimi sred-
stvi izdatno priskočila na po-
moč Občina Radeče. Za namen 
poplačila dela posojila se je 
odvijal še bogat srečelov v iz-
vedbi PGD Radeče – nekaj več 
kot 1600 srečk (vse dobitne) 
je šlo za med. Naš praznik, 
150-letnico obstoja, raz voja 
in delovanja smo tako obele-
žili v velikem in nepozabnem 
slogu, vsi skupaj, od najmlaj-
ših do najstarejših članov, pa 
nosimo v sebi svetel pogled na 
prihodnost gasilstva v Rade-
čah, ki se je na pot tega ple-
menitega poslanstva poda-
lo z ustanovitvijo požarne 
brambe daljnega 19. februarja 
1872. PGD Radeče danes šte-
je 65 članov in 25 članov ga-
silskega podmladka. 
 Doroteja Jazbec

Slavnostna povorka gasilcev ob jubileju

ARHEOLOŠKI PARK – VRANJE – SEVNICA

www.kstm.si
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Projekt »Ajdovske zgodbe iz Posavja« je sofinanciran s strani s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) v okviru 3. poziva LAS Posavje, in prispeva k doseganju ciljev na upravičenemu področju ukrepanja: Varstvo okolja in 
ohranjanje narave in naslavlja Ukrep 6: Ohranjanje narave. Za vsebino je odgovoren KŠTM Sevnica. Organ upravljanja, določen 
za izvajanje pomoči iz ESPR in zadevne nacionalne pomoči, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt Ajdovske zgodbe iz Posavja,  Ajdi!

ob 17. uri
• RIMSKE IGRE POD KROŠNJAMI
• ARHEOLOŠKE DELAVNICE
• USTVARJALNICE ZA MALE IN VELIKE
• IZDELAVA NAKITA
• SPOZNALI BAJESLOVNA BITJA
• RIMSKI PRIGRIZKI

22. september 2022 

RADEČE – Reke so v pre-
teklosti predstavljale naj-
bolj naravno, včasih pa tudi 
edino pot, ki je povezovala 
različne kraje. Legendarna 
argonavtska pot po reki Savi 
je že v času rimskega impe-
rija postala pomembna pro-
metna pot. Po njej so sprva 
vozili čolni in ladje, pozne-
je splavi. Janez Vajkard Val-
vasor v svoji Slavi vojvodi-
ne Kranjske omenja tombas 
– čoln za prevoz tovora po 
Savi in v lanskem letu se je 
v okviru projekta Po-Savski 
rečni turizem začela grad-
nja omenjenega čolna. Z njim 
želijo ohraniti del čolnarske 
tradicije na reki Savi, pove-
zati čim več ponudnikov na 
regijski ravni in hkrati okrepiti ponudbo za individualne goste, 
ki obiščejo destinacijo Čatež in Posavje. »Ko se uspešno poveže-
jo historična znanja, znanja blejskih pletnarjev, znanja obdela-
ve lesa, znanja ohranjanja kulturne dediščine in znanja plovbe 
po Savi, smo korak bližje petzvezdničnemu doživetju,« pravi 
direktorica KTRC Radeče Duška Kalin. Kot partner v projek-
tu sodeluje tudi Posavski muzej Brežice, ki je v ta namen pri-
pravil elaborat za izdelavo tombasa in poskrbel za vse potreb-
ne in znane zgodovinske podlage za izdelavo čolna. 
 S. R., foto: D. Kalin

Tombas bo kmalu zaplul po Savi

Tombas – tovorni čoln bo 
namenjen individualnim 
vožnjam po Savi. 



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 19, četrtek, 15. 9. 2022 9IZ NAŠIH KRAJEV

M
ož

ga
ne oskrbi z več kisika.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!  
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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Bilobil izboljša spomin  
in koncentracijo.

www.bilobil.si

Nekdo je nekaj pozabil  
in potrebuje Bilobil.

Moj um v vrhunski formi.
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POVABILO EKOLOŠKIM PRIDELOVALCEM 
ŽIVIL K ODDAJI PRIPRAVLJENOSTI ZA 

DOBAVO EKOLOŠKO PRIDELANIH ŽIVIL
Splošna bolnišnica Brežice išče potencialne dobavitelje 
ekološko pridelanih naslednjih živil:

Ekološko pridelana zelenjava:  
• sveže zelje 
• kislo zelje 
• krompir
• korenje

Ekološko pridelano sadje: 
• jabolka

Ekološko pridelani mlečni izdelki: 
• mleko 
• navadni jogurt 
• sadni jogurt 
• skuta

V kolikor ste zainteresirani za dobavo ekoloških živil letos ali 
v prihodnjem letu, pišite kontaktni osebi za naročanje živil, 
Alenki Planinc: alenka.planinc@sb-brezice.si. Ponudbe v tej 
fazi zbiramo informativno in bodo v nadaljevanju podlaga za 
izpeljavo ustreznega postopka za izbor dobaviteljev.

 Anica Hribar, direktorica

Javni zdravstveni zavod 

Moje zdravje. 

na
ro

čn
ik

: w
w

w
.s

b-
br

ez
ic

e.
si

Dogajanje se je najprej zače-
lo na prenovljenem lesenem 
mostu čez Krko, kjer so župan 
Občine Brežice Ivan Molan, 
predsednik sveta KS Cerklje 
ob Krki Damjan Kodrič, di-
rektorica glavnega izvajalca 
del, sevniškega podjetja Rafa-
el gradbena dejavnost d.o.o., 
Marija Možina in podpolkov-
nik Janez Kraševec iz Voja-
šnice Jerneja Molana Cerklje 
ob Krki s slavnostnim prere-
zom traku tudi uradno odprli 
prenovljen most, ki je bil sicer 
končan in ponovno sproščen 
za promet že aprila lani. Ob 
tem sta ga novi cerkljanski 
župnik Andrej Pažur in nje-
gov predhodnik mag. Janez 
Žakelj tudi blagoslovila, nato 
je kar na mostu potekalo vle-
čenje vrvi med prebivalci le-
vega in desnega brega Krke. 
Merjenje moči enih in dru-
gih je vodil Marjan Lopatič, 
na koncu se je izkazalo, da so 
močnejši – vsaj kar se vleke 
vrvi tiče – na desnem, »gor-
janskem« bregu. 

Nato se je dogajanje prese-
lilo pod velik šotor, ki je bil 
postavljen na prostoru pod 
cerkvijo sv. Marka v Cerkljah 
in kjer je potekala kultur-
na prireditev z naslovom 
»Cerkljanski most – stoletna 
vez med nami«. Predsednik 
sveta KS je v nagovoru uvodo-
ma omenil, da so se letos odlo-
čili, da praznovanje ob krajev-
nem prazniku, ki je drugače 
vedno oktobra, organizira-
jo že dober mesec prej in ob 
tej priložnosti uradno odpre-
jo največjo pridobitev v tem 
mandatu – prenovljen most, 
ki že sto let povezuje krajane 
KS Cerklje ob Krki. Tudi letos 
so izvedli mnogo projektov, 
ki so prispevali k lepši po-
dobi teh krajev, npr. gradnja 
optičnega omrežja, prodaja 
stavbe zdravstvenega doma 
v Župeči vasi, idejna zasnova 
za nov večnamenski objekt v 
Cerkljah. V septembru naj bi 
izvedli modernizacijo z as-
faltiranjem poti v Cerkljah in 
na Borštu, jeseni je tudi pred-
viden začetek del obnove lo-
kalne ceste med Cerkljami in 
Črešnjicami z izgradnjo ploč-
nika in nadaljevanje obnove 
lokalne ceste Velike Malen-
ce–Vrhovska vas, v prihodno-
sti pa še ureditev avtobusne-
ga postajališča in križišča ter 
obnova lesenega mostu na 
Borštu in gradnja vodovoda 
na Piroškem vrhu.

Plaketa bivšemu 
cerkljanskemu župniku

Pred koncem prireditve, ki 
jo je povezovala krajevna 
svetnica Patricija Haler, je 
sledila še podelitev priznanj 
in plakete letošnjim nagrajen-
cem KS. Priznanje sta prejela 
Srečko Hribar iz Bušeče vasi 
in David Smukovič iz Račje 
vasi. Plaketo KS si je prislu-

Vrv vlekli kar na »stoletniku«
CERKLJE OB KRKI – V Cerkljah ob Krki so prvo septembrsko soboto obeležili dan krajevne skupnosti, v 
okviru katerega so združili kar tri stvari – uradno otvoritev lesenega mostu, podelitev krajevnih priznanj 
in vaško veselico. Prvič so se prebivalci obeh bregov reke Krke pomerili tudi v vlečenju vrvi – in to na mo-
stu, ki bo 8. oktobra star natanko sto let.

žil župnik mag. Janez Žakelj, 
ki se je z avgustom po 14 letih 
poslovil od cerkljanske župni-
je. Jubilejni priznanji sta za 30 
let delovanja dobila Moto klub 
Škorpijon (zanj predsednik 
Gregor Lovše) in za deset let 
Kulturno-turistično društvo 
Boršt (zanj predsednik Sil-
vester Lopatič). Posebej so 
se zahvalili tudi čisto sveže-
mu upokojencu in do poletja 
tajniku KS Marjanu Lopatiču, 
ki je z 20-letnim delom pustil 
velik pečat v KS. V programu 
so nastopili pevci zbora DOM, 
Toni Marinček, Anamarija 
Merljak, učenke OŠ Cerklje 
ob Krki ob spremljavi učite-
ljice Jasmine Vučič, Stan-

ka Pucko in bivši cerkljanski 
župnik Žakelj. Sledila je pra-
va vaška veselica z živo glasbo 
skupine Firbci, ki je razvnela 

predvsem mladino. Še več o 
dnevu KS na www.posavski-
obzornik.si.
 Rok Retelj

Letošnji nagrajenci s predsednikom sveta KS Kodričem (levo)

V vlečenju vrvi je zmagala ekipa desnega brega Krke.

PIŠECE, GORNJA RADGONA – Člani Vinogradniškega 
društva Pišece so tudi letos postavili društveni klopo-
tec v vinogradu enega izmed članov, podali pa so se tudi 
na društveno strokovno ekskurzijo v Gornjo Radgono in 
spoznavali njen vinorodni okoliš.

V vinogradu Mirana Preskarja so že 18. zapovrstjo postavili 
vsakoletni klopotec, saj prav nobeno leto niso opustili tega sta-
rodavnega običaja. Postavitev klopotca je tudi pomembno sre-
čanje članov društva za izmenjavo izkušenj in pogovore pred 
bližajočimi se trgatvami. 20. avgusta so se pišeški vinogradni-
ki odpravili na društveno strokovno ekskurzijo v Gornjo Rad-
gono, kjer so si ogledali zdaj že uveljavljeni kmetijski sejem, od 
tam pa svojo pot nadaljevali do vinske fontane na Kapelskem 
Vrhu, kjer so opravili degustacijo lokalnih vin in spoznali dokaj 
nov način degustacije. Na kmetiji Vršič v Juršincih so pred de-
gustacijo vin s kmetije pogledali še vinograde, kjer jih je sprejel 
Simon Vršič, ki je strokovnjak predvsem za nove sorte vinske 
trte. Tako so se podrobno seznanili z novimi križanci, hibridi, 
ki zahtevajo predvsem bistveno manj škropljenja, grozdje pa je 
ob tem zdravo. Na svojem spoznavanju vinskih območij so se 
ustavili tudi v eni najmodernejših vinskih kleti v Evropi, Zla-
tem griču v Slovenskih Konjicah, kjer so si med drugim ogleda-
li veliko stiskalnico. Predsednik VD Pišece Vinko Lesinšek je 
ob tem povedal, da v njihovem društvu kar precej pozornosti 
namenjajo izobraževanju svojih članov, po zmožnostih sledijo 
sodobnim in naprednim trendom v vinogradništvu, ki ga po-
skušajo prilagajati, kolikor je to možno, tudi v vinograde okoli 
Pišec. Ob tem je tudi že pozval člane na društveno martinova-
nje, tako kot veleva tradicija v njihovem društvu.  R. R./D. L.

Klopota tudi v Pišecah

Sodelujoči pri postavitvi klopotca (foto: D. Lipej)

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

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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Po besedah direktorice za 
kadre Janje Ivanetič Novi-
nec želijo mlade za delo v nji-
hovem podjetju pritegniti že 
med obdobjem šolanja, da se 
seznanijo ne samo s teorijo v 
šolskem izobraževanju, am-
pak tudi s prakso, zato TPV 
Automotive nudi srednješol-
cem in študentom opravljanje 
prakse v podjetju, kjer z men-
torjem pridobijo dragocene 
prve delovne izkušnje. TPV 
Automotive že več let razpisu-
je tudi štipendije za strokovne 
smeri strojništva, elektroteh-
nike, informatike, mehatroni-
ke, orodjarje ipd. »Dijakom in 
študentom nudimo obvezne 
prakse v podjetju ter mentor-
stvo pri izdelavi diplomskih, 

magistrskih in doktorskih na-
log. V teh nalogah in s prakso 
mladi rešujejo konkretne iz-
zive v okviru svojega dela v 
TPV Automotive. Na takšen 
način mladi spoznajo podje-
tje, bodoče sodelavce in delo, 
zato je nadaljnji prehod v za-
poslitev po šolanju zelo eno-
staven. Tudi za vse druge po-
tencialne kandidate imamo 
vedno odprte možnosti, saj 
lahko vedno pokličejo, pride-
jo v podjetje na informativni 
pogovor ali nam pošljejo svo-
jo prošnjo za zaposlitev pre-
ko naše spletne strani ali po 
pošti,« pojasnjuje kadrovska 
direktorica in dodaja, da naj-
bolj iščejo profile s področja 
strojništva, elektrotehnike, 
informatike, robotike, meha-
tronike, orodjarje ipd. Vse, ki 
iščejo nove zaposlitvene pri-
ložnosti, v podjetju vabijo, da 
spremljajo objave razpisanih 
delovnih mest na njihovi sple-
tni strani, kjer je trenutno ob-
javljenih več kot 30 razpisov.

TPV Automotive na kariernem 
sejmu

V letošnjem letu so na obisk 
in ogled tehnološko najna-
prednejših tovarn povabi-
li 100 dijakov Šolskega cen-
tra Krško-Sevnica, ki so jim 

Z razvojem zaposlenih 
napreduje tudi podjetje
BREZINA – V podjetju TPV Automotive d.o.o. se s selitvijo sedeža podjetja v Bre-
zino tako v brežiški občini kot tudi širše odpirajo možnosti večjega števila za-
poslitev. Med bodočimi zaposlenimi bo zagotovo tudi kak tak, ki je tam op-
ravljal prakso ali bil štipendist podjetja. Le-to veliko pozornosti posveča tudi 
razvoju in nadgrajevanju znanja svojih zaposlenih.

predstavili možnosti karier-
nega razvoja, štipendij in za-
poslitev. Ob tem so jih sezna-
nili s svojim delom, razvojnim 
sodelovanjem TPV Automo-
tive s svojimi kupci, kot so 

BMW, Volvo, Daimler idr., in 
jim predstavili posamezne 
proizvodne procese. Prav 
tako sodelujejo z različnimi 
fakultetami, ki jih obiskujejo 
mladi iz Posavja in širše, ter 
Razvojnim centrom Posavje. 
Ker so mladi iz Posavja iz-
postavili, da želijo ostati in 
delati v Posavju, bo podje-
tje TPV Automotive z name-
nom lažje vzpostavitve sti-
kov z mladimi iz Posavja 29. 
septembra 2022 sodelova-
lo tudi na Posavskem karier-
nem sejmu v Brežicah, kjer 
bodo kot delodajalec mladim 
predstavili karierne možnos-
ti v podjetju. »Vabljeni ste vsi 

osnovnošolci, srednješolci, 
študentje ter iskalci zaposli-
tve in novih izzivov,« vabi Ja-
nja Ivanetič Novinec.

Razvoj vseh zaposlenih v pod-
jetju TPV Automotive se prič-
ne že z vstopom v podjetje, 
ko vsakdo dobi mentorja in 
individualni program uspo-
sabljanja. »S tem se novi so-
delavec seznani s podjetjem 
in specifičnimi nalogami de-
lovnega mesta. Ker so mož-
nosti napredovanj v podjetju 
vedno odprte, se prepozna-
jo talenti, ki lahko napredu-
jejo na bolj zahtevna delovna 
mesta kot tudi na druga pod-
ročja dela, za katera izkaže-
jo interes. Ob tem pa jim prav 
tako pripravimo individual-
ne programe usposabljanj za 
prehod na nova delovna mes-
ta,« razlaga sogovornica ter 
še dodaja, da se je v podje-
tju s skrbnim načrtovanjem v 
preteklosti vzpostavil sistem 
Letnih osebnih pogovorov in 

Razvojnih pogovorov, s ka-
terimi stremijo tudi k razvo-
ju kadrov. »Zavedamo se, da z 
nadgrajevanjem znanja zapo-
slenih napreduje tudi podje-
tje, zato podpiramo študij ob 
delu, zaposleni pa lahko na-
predujejo tudi preko sistema 
priznavanja interne strokov-
ne kvalifikacije – višje stopnje 
strokovnosti, ki so si jo prido-
bili skozi delovne izkušnje, iz-
obraževanja in usposabljanja 
ter dokazovanja znanja, stro-
kovnosti, sposobnosti, veščin 
in spretnosti pri tekočem de-
lovanju v podjetju,« še pouda-
ri kadrovska direktorica.
 Rok Retelj

Andreja Turk, raziskovalka površinske 
zaščite: V podjetju TPV Automotive sem 
se zaposlila januarja letos kot raziskoval-
ka površinske zaščite v kemijskem labo-
ratoriju oddelka za površinsko zaščito. V 
svoj krog me je toplo sprejela odlična ekipa 
zelo kvalificiranih ljudi, ki so mi bili ved-
no na voljo za vsa moja vprašanja. Najprej 
sem opravila proces usposabljanja, ki je 

trajal pol leta, v tem času sem imela na voljo super mentorico, 
ki mi je jasno predstavila moje naloge in me seznanila s proce-
som delovanja lakirnice. To mi je bilo zelo všeč, saj sem s tem pri-
dobila močne temelje, na podlagi katerih lahko zdaj svoje zna-
nje gradim naprej. Veliko mi je pomenilo, da sem lahko že v času 
uvajanja sama organizirala in vodila zadane naloge ter s tem 
pridobila nove kompetence. Trenutno sem poleg dela razisko-
valke začela opravljati še naloge s področja varstva okolja, kar 
mi predstavlja strokovni izziv, saj je delovanje podjetja v skladu 
z obsežno okoljsko zakonodajo bistvenega pomena, vendar mi 
podjetje omogoča dodatna strokovna izobraževanja in podpo-
ro, kar je pomemben korak za razvoj.

Uroš Repše, skrbnik poslovno-informa-
cijskega sistema: K zaposlitvi v TPV Au-
tomotive me pritegnilo predvsem to, da 
so razvojno usmerjeno podjetje, ki veli-
ko dela na vpeljavi najnovejših tehnologij 
in programskih rešitev. Najbolj mi je všeč 
kolektiv, v katerem je vzdušje zelo spro-
ščeno in spodbudno. Veseli me, da so me 
že od samega začetka vključili v zanimive 

delovne izzive, pri katerih pa so vedno na razpolago tudi men-
torji in ostali del ekipe, ki med sabo tesno sodelujejo. Sodelavci 
imajo veliko izkušenj, tako od njih lahko pridobim veliko novega 
znanja. Zelo tudi cenim, da podjetje z izobraževanji in podob-
nimi aktivnostmi dobro skrbi za razvoj zaposlenih. Ker priha-
jam iz Posavja, mi zelo ustreza tudi, da se je podjetje junija iz 
Novega mesta preselilo v Brežice.

Obisk dijakov ŠC Krško-Sevnica v podjetju TPV Automotive 
(foto: arhiv podjetja)

BREŽICE – Brežiški župan 
Ivan Molan je konec avgu-
sta skupaj s predstavnikom 
investitorja, direktorjem 
podjetja NIK INVESTICI-
JE d.o.o. Dušanom Simoni-
čem, položil temeljni ka-
men za novo stanovanjsko 
sosesko. V 1. fazi gradnje, 
ki se pričenja v septembru, 
sta načrtovana dva objekta 
s skupno 92 stanovanji, do-
končana naj bi bila v roku 
15 mesecev.

V zadnjem letu so v brežiški 
občini priča širitvi tako go-
spodarstva kot tudi izkaza-
nim interesom za stanovanj-
sko gradnjo. V letu 2022 sta 
bila sprejeta dva občinska 
podrobna prostorska načr-
ta za stanovanjsko gradnjo 
– eden za gradnjo do 50 indi-
vidualnih hiš in drugi za do 
250 stanovanj. Kot so sporo-
čili z Občine Brežice, z letom 
2023 načrtujejo tudi poveča-
nje fonda občinskih stano-
vanj, saj je izkazan interes 
tako za občinska neprofitna 
kot tržna stanovanja. Občina 
je pred leti na podlagi spora-
zuma pridobila nekaj nekda-
njih vojaških stanovanj, ki jih 
je obnovila in preko razpisa 
ponudila v najem za mlade 
družine. 

Kot je povedal investitor, 
bodo zgradili različna stano-
vanja, od garsonjer do štiri-
sobnih stanovanj, za kvadra-
tni meter bo treba odšteti 
2.200 evrov (in DDV). Stano-
vanja bodo ogrevana s toplo-
tno črpalko, v vseh bo talno 
ogrevanje, vsa bodo prezra-
čevana z lokalno rekuperaci-
jo, urejeno bo hlajenje. Par-
kirni prostori bodo na voljo 
tako v garaži kot zunaj ob 
blokih. Dodal je tudi, da bo 
stanovanja prodajalo podje-
tje Realia iz Ljubljane, gradi-
lo podjetje Saramati, projekt 
pa je pripravilo podjetje Sa-
vaprojekt. Vrednost investi-
cije znaša 13 milijonov evrov. 

Gradili bodo 92 novih stanovanj

Odlok o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu Sta-
novanjska soseska Cholewa je 
bil sprejet avgusta 2008, ta-
kratni investitor je bilo pod-
jetje Begrad d.d. Zemljišča 
je kasneje odkupilo podjetje 
NIK INVESTICIJE d.o.o., ki za-
čenja z gradnjo dveh stano-
vanjskih objektov.

Kot so ob tem še sporočil z 
brežiške občine, načrtuje-
jo tudi širitev obrtnih in po-

slovnih con, saj so obstoje-
če že zapolnjene. Z razvojem 
gos podarstva, kmetijstva, tu-
rizma se razvija tudi stano-
vanjska dejavnost – trenutno 
imajo trije investitorji v načr-
tu gradnjo treh novih stano-
vanjskih sosesk, s tem pa je 
povezana potreba po širitvi 
drugih dejavnosti – od zdrav-
stvene in lekarniške do šol in 
vrtcev ter socialnih in varo-
vanih stanovanj.
 P. P./vir: Občina Brežice

Zgradili bodo dva objekta s pripadajočimi površinami.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Gradnja novega t. i. južnega mostu 
čez reko Krko, ki so ga podrli v začetku poletja, je v zadnjih 
tednih vidno napredovala. Kot pravi nadzornik gradnje 
Andrej Unetič (dela izvaja domače podjetje KT Tršinar, 
glavni izvajalec pa je podjetje Rafael), se na južnem mostu 
trenutno izvaja prekladna konstrukcija mostu. Vsa dela v 
vodi so zaključena, v rečno dno so zabiti vsi piloti, sanirani so 
mostni oporniki, položeni glavni nosilci mostu z desnega na 
levi breg, iz struge reke Krke pa je odstranjen začasni nasip, 
ki je služil za zabijanje pilotov mostu. V naslednjem tednu 
bo dokončana še ograja mostu. »Vsa dela bodo zaključena 
do predvidenega roka, prevoznost mostu pa bo omogočena v 
začetku oktobra,« pravi Unetič. P. P.
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� ZIDARJA
� TESARJA
� ŽELEZOKRIVCA

� STROJNIKA
� VOZNIKA

ZAPOSLIMO

Za naslednjo številko, ki bo izšla 
v četrtek, 29. septembra, ponovno 

pripravljamo tematske strani z naslovom 
Podjetno Posavje, 
kjer bomo objavili 

lestvice največjih in najuspešnejših 
posavskih podjetij.

Vabimo vas k sodelovanju s prispevki in oglasnimi sporočili. 
Več informacij na: marketing@posavje.info ali 040 302 809.

Evropski poslanec Franc Bo-
govič je po uradnem delu sre-
čanja povedal, da je obisk or-
ganiziral v želji, da se poslanci 
iz obeh držav sestanejo v 40 
let delujočem energetskem 
objektu, katerega lastnici sta 
obe državi. Poudaril je, da je 
bilo v 20 letih meddržavne po-
godbe vzpostavljeno odlično 
sodelovanje, ki omogoča nor-
malno delovanje jedrskega 
objekta, njegovo nadgradnjo, 
uspešno poslovanje in načrte 
za JEK 2 ter nadgradnjo ener-
getike v posavskem prostoru z 
drugimi energetskimi objekti. 
Kot je še dejal, je velika ener-
getska odvisnost od Rusije 
pokazala, da Evropska uni-
ja v preteklem obdobju z za-
piranjem jedrskih elektrarn 
ni vodila smotrne energet-
ske politike, da pa je ta po no-
vem ponovno uvrščena v vire, 
ki omogočajo prehod v nizko-
ogljično družbo in da mora 
tudi Slovenija čim prej začeti s 
postopkom umeščanje druge-
ga jedrskega bloka v prostor: 
»Moje stališče je varno obra-
tovanje, to, kar v Krškem za-
gotovo imamo, konkurenčno 
proizvedena elektrika, ki 
omogoča razvoj družbe, so-
delovanje v lokalnem prosto-
ru pa je osnova za to, da lahko 
delujemo tudi naprej.« 

Poslanski čezmejni ogled NEK in GEN energije
KRŠKO – Nuklearno elektrarno Krško in družbo GEN energija so 2. septembra obiskali slovenski in hrvaški poslanci v Evropskem parlamentu ter poslanca v Dr-
žavnem zboru RS iz Posavja Tomaž Lisec in mag. Nataša Avšič Bogovič. Seznanili so se z obratovanjem NEK, načrtovano gradnjo odlagališča NSRAO in spregovori-
li o energetskih izzivih.

Košorok: Čas je dozorel  
za drugi blok

Hrvaški poslanec v Evrop-
skem parlamentu Karlo 
Ressler je izrazil zado-
voljstvo nad obiskom, pri ka-
terem so se lahko udeležen-
ci še podrobneje seznanili z 
obratovanjem objekta, ki Hr-
vaški zagotavlja 15 odstot-
kov vseh potreb po električni 
energiji na letnem nivoju. Ge-
neralni direktor GEN energi-
je Blaž Košorok je med dru-
gim izpostavil, da je čas, ob 
podpori obeh držav, poslo-
vodstva GEN energije in šir-
še, dozorel za drugi blok, 
predsednik uprave NEK Sta-
nislav Rožman pa, da že ob-
stoječi jedrski objekt dokazu-
je svojo vrednost, še posebej 
v teh zaostrenih razmerah: 
»Vrednost je prepoznana in 
prepoznavna z vidika stabil-
nosti, razpoložljivosti in za-
nesljivosti obratovanja. Mi 
smo tudi v obdobju izjemno 
kritične situacije, ekstremno 
sušnih razmer nizkega vodo-
staja celo obdobje obratova-
li na polni zmogljivosti in še 
vedno obratujemo. Naš pri-
spevek je na ta način maksi-
malen in bo tudi v prihodnje.« 
K navedenemu je član upra-
ve NEK Saša Medaković do-

dal, da je NEK dokazala, da je 
elektrarna z nadgradnjo in 
posodobitvami zanesljiva za 
nadaljnje obratovanje v nas-
lednjih 20 letih.  

Prehajajo v fazo umeščanja 
projekta 

Direktor Agencije za radio-
aktivne odpadke mag. San-
di Viršek je poudaril, da so 
v agenciji osredotočeni na 
glavno nalogo, to je izgra-
dnjo odlagališča NSRAO, ki 
naj bi stekla v bližnji priho-
dnosti, medtem ko se je Da-
nijel Levičar, poslovni direk-
tor GEN energije, navezal na 
projekt JEK 2: »Ki je nekako v 
osrčju te strategije razoglji-

čenja tako v naši družbi kot 
slovenskega elektroenerget-
skega sistema. Smo tudi mne-
nja, da nam ravno v situaciji, 
v kateri se trenutno nahaja-
mo, se pravi izjemne energet-
ske krize, lahko samo domači 
viri, se pravi energetska ne-
odvisnost, zagotavljajo tako 
zanesljivo oskrbo kakor tudi 
sprejemljive cene za končne 
odjemalce, to je gospodinjstva 
in male končne odjemalce. Dr-
žave sprejemajo različne uk-
repe, primarno za to, da ščiti-
jo končne odjemalce, za naprej 
pa je ravno tako pomembno že 
danes razmišljati o dolgoroč-
nih ukrepih, ki bodo v nada-
ljevanju preprečili ponovitev 
krize, v kateri se nahajamo da-

nes. In trdno smo prepričani, 
da je to sistem, ki ga imamo 
danes, nadgrajen z obnovlji-
vimi viri in jedrsko energijo v 
smislu energetske neodvisno-
sti in okoljske nevtralnosti. Mi 
danes v Skupini GEN razvija-
mo ta projekt. Projekt je v fazi 
strateškega odločanja, ki je 
bilo zaključeno, in prehajamo 
v drugo fazo, to je v fazo ume-
ščanja projekta s postopki Dr-
žavnega prostorskega načrta 
in trenutno še nismo tako da-
leč, da bi iskali partnerja na 
projektu. Ta faza prihaja v na-
daljevanju in bo do same inve-

sticijske odločitve, ki bo spre-
jeta najkasneje do leta 2027, 
treba imeti izbranega doba-
vitelja tehnološke opreme ka-
kor tudi partnerje, s katerimi 
se bomo lotili te finančne kon-
strukcije in kasneje tudi izgra-
dnje.«

Evropske poslance in državna 
poslanca sta pozdravila tudi 
župan Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko in predse-
dnik Sveta regije Posavje, sev-
niški župan Srečko Ocvirk.

 Bojana Mavsar  

Kot že v predhodnem mandatu poslanca v Evropskem 
parlamentu je tudi tokrat obisk energetskih družb organiziral 
evropski poslanec Franc Bogovič.

Družba GEN d.o.o. za študijsko leto 
2022/2023 razpisuje 5 kadrovskih 
štipendij za redne študente 
prvostopenjskega (UN) oziroma 
drugostopenjskega (MAG) 
študijskega programa:

•   elektrotehnika
•   fizika
•   strojništvo

•   energetika
•   gradbeništvo
•   računalništvo

•   kratek življenjepis, 
•   potrdilo o vpisu za študijsko leto 
     2022/2023 in
•   fotokopijo zadnjega spričevala oz. 
     potrdilo fakultete o  opravljenih izpitih.

Če ste uspešni, iznajdljivi in 
motivirani ter se v življenju 
veselite novih izzivov, potem do 
23. 9. 2022 pričakujemo vašo vlogo 
za dodelitev kadrovske štipendije, 
kateri priložite:

Vlogo s prilogami posredujte na naslov:  
GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 
ali e-naslov: kadri@gen-energija.si.

Prosilci niso upravičeni do kadrovske 
štipendije, če hkrati že prejemajo štipendijo 
iz kateregakoli drugega vira.

ODGOVORNA ENERGIJA

IŠČEMO 
NOVO 
ENERGIJO

GEN_Stipendije_Oglas_128x168mm_V07_EBA.indd  12/09/2022  13:38GEN_Stipendije_Oglas_128x168mm_V07_EBA.indd  12/09/2022  13:38 Page 1Page 1
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IZ NAŠIH OBČIN – BREŽICE

DARUJMO KRI-REŠUJMO ŽIVLJENJA!
Spoštovani! 

Kri je nenadomestljivo zdravilo, ki bolnikom omogoča ohra-
njanje zdravja, preprečevanje posledic in preprečevanje 
smrti. To omogočajo krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdra-
vljenju lahko pomagamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo je 
torej odsev človečnosti, ki temelji na načelih prostovoljnosti, 
brezplačnosti in anonimnosti. Da zadostimo potrebam zdra-
vstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.

Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za krvo-
dajalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 
let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri 
vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju z 
RKS, ZZTM Ljubljana in Občino Brežice organizira krvodajal-
sko akcijo v:

- PONEDELJEK, 19. septembra 2022,  
z vpisom od 8.00 do 13.00 

- TOREK, 20. septembra 2022, z vpisom od 7.00 do 13.00 v 
MLADINSKEM CENTRU BREŽICE, Gubčeva ulica 10/A

051-389-270, 051-671-147, 030-716-796

Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, razumevanje ter 
upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

Vljudno vabljeni!

Župan Občine Brežice Ivan 
Molan se je na delovnem sre-
čanju 31. avgusta sestal z v. d. 
direktorja Direkcije Republi-
ke Slovenije za infrastrukturo 
(DRSI) Bojanom Tičarjem in so-
delavci. Teme srečanja so bili 
skupni projekti, teh je v izva-
janju in v fazi načrtovanja kar 
21. Predstavniki direkcije so iz-
postavili težave pri zagotavlja-
nju sredstev za načrtovane pro-
jekte, predvsem zaradi rastočih 
cen storitev in materialov ter 
tudi zaradi inflacije. 

Udeleženci sestanka so sogla-
šali, da se bo direkcija zavze-

Zbiranje prijav škode 
zaradi suše še do 
21. 9. 2022
Občina Brežice na osnovi sklepa 
Uprave RS za zaščito in reševan-
je zbira vloge oškodovancev, 
ki so imeli škodo v kmetijstvu 
zaradi suše v letu 2022. Vloge 
se zbirajo v času uradnih ur do 
srede, 21. 9. 2022. Uradne ure 
Občine Brežice so v ponedel-
jek: 8:00–15:00; torek: 8:00–
12:00; sreda: 8:00–16:30 in pe-
tek: 8:00–13:30.

Za prijavo škode pridejo v po-
štev prizadete kulture, razen 
za pridelke, ki so dozoreli ozi-
roma se pobirajo v prvi polo-
vici leta (pšenica in ječmen). 
Prosimo, da škodo prijavljajo 
le tisti oškodovanci, ki so de-
jansko imeli škodo in je le-ta 
večja od 30 %. Pogoj je tudi, 
da so oškodovanci na dan 31. 
5. 2022 vpisani v register kme-
tijskih gospodarstev oz. imajo 
tako imenovani KMG-MID in 
je velikost prijavljene površine 
poškodovanih kultur večja od 1 
ha primerljivih površin.

Obrazec za prijavo škode je do-
segljiv na spletni strani občine 
www.brezice.si ali pa ga oško-
dovanci dobijo na občini. 

V tem šolskem letu osnovne 
šole v brežiški občini obiskuje 
2.100 otrok, med temi tudi 17 
iz Ukrajine

V občini Brežice osnovnošol-
ci obiskujejo pouk v 114 oddel-
kih, od tega je 232 otrok obisku-
je 1. razred v 12 oddelkih in pol. 
V osnovne šole je v tem šolskem 
letu vključenih tudi 17 ukrajin-
skih otrok, trije so prvič sedli v 
šolske klopi. 

Občina Brežice se zaveda po-
mena močnega sistema osnov-
nih šol za ohranitev in razvoj 
kraja, zato redno skrbi za mrežo 
osmih osnovnih šol (OŠ dr. Jo-
žeta Toporišiča Dobova in nje-
na POŠ Kapele, OŠ Globoko, OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ 
Bizeljsko, OŠ Artiče, OŠ Brežice, 
OŠ Velika Dolina in OŠ Cerklje 
ob Krki), ena šola ima podružni-
co in ena šola oddelke s prilago-
jenim programom z nižjim izo-
brazbenim standardom.

Investicija v energetsko obno-
vo stavb šol v letu 2020 pravil-
na odločitev, v 2023 začetek 
dograditve OŠ Artiče

V letu 2022 je Občina Brežice 

Mesec avgust je v tudi občini Brežice na ravni župnij prinesel nekaj 
sprememb. V župniji Brežice in Cerklje ob Krki sta prišla nova žu-
pnika. Brežiško župnijo sedaj vodi župnik Ivan Šumljak, ki bo v pri-
hodnje deloval ob pomoči duhovnega pomočnik, dosedanjega žu-
pnika Milana Kšele, in duhovnega pomočnika Petra Marčuna. Za 
župnijo Cerklje ob Krki od avgusta naprej skrbi župnik Andrej Pažur.
Župan občine Brežice Ivan Molan  je duhovnike povabil na spoznav-
ni sestanek, kjer so spregovorili o sodelovanju pri skrbi za občane 
oz. župljane in o temah, ki se nanašajo na pogrebno dejavnost in 
upravljanje pokopališč, delovanje Karitas, Slomškov dom, ureditev 
poslovilne vežice in načrte za večnamenski dom v Cerkljah ob Krki 
ter o skrbi za kulturne spomenike in o ostalih dogodkih. Ob tem je 
župan predstavil tudi vsakoletno srečanje z duhovniki in redovni-
cami, ki delujejo na področju občine Brežice in tradicionalno po-
teka v začetku novega leta.

Prvi šolski dan župan preživel v Pišecah
Župan Občine Brežice Ivan Molan ob prvem šolskem dnevu tradicionalno obišče eno od osmih osnovnih šol v občini. 
Ob začetku novega šolskega leta 2022/23 je obiskal OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in v večnamenskem domu pozdravil 
učenke in učence, ki letos prvič vstopajo v šolo, ter njihove starše. »Bodite ponosni na svoje otroke in jim pomagajte, 
saj danes šola zahteva močno sodelovanje staršev,« je dejal župan in hkrati učiteljem zaželel uspešno delo, prvošol-
cem pa prijetno počutje v šoli.

zaključila gradnjo dveh novih 
vrtcev – pri OŠ Artiče in pri OŠ 
dr. Jožeta Toporišiča Dobova. 
V letu 2021 je občina zaključila 

izvedbo celovite in delne ener-
getske prenove 15 javnih stavb 
v lasti občine, predvsem so bile 
to šolske stavbe. Glede na iz-

jemno povišanje cen energen-
tov je bila odločitev občine za 
energetsko sanacijo pravilna, je 
poudaril župan Ivan Molan, saj 
bi brez obnove morali zagoto-
viti javnim zavodom oz. šolam 
v 2022 dodatno cca. 300.000 
evrov za energente.

Občina Brežice na področju in-
vesticij v izobraževanje načr-
tuje dograditev OŠ Artiče (v 
letu 2023 predvidoma začetek 
2. faze tega projekta), nato pa 
dograditev in rekonstrukcijo OŠ 
Globoko, kjer se tudi soočajo s 
prostorsko stisko.

Župan z ravnateljico in učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

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.

Delovno srečanje s predstavniki DRSI 
mala, da zagotovi nadaljnje ak-
tivnosti za vseh 21 zastavljenih 
projektov v občini Brežice, ne-
kateri projekti se bodo verje-
tno časovno zamaknili glede na 
finančne zmožnosti direkcije. 
Skupni projekti, ki so že v teku, 
se bodo nadaljevali kot načrto-
vano. Med večje projekte, pri iz-
vedbi katerih sodelujeta Občina 
Brežice in direkcija, so obnova 
državne ceste R3-675/1207 in 
gradnja pločnika skozi nase-
lje Podgračeno, 3. faza gradnje 
pločnika in obnova državne ces-
te na Obrežju ter sanacija držav-
ne ceste ob gradnji kolesarskih 
povezavah Brežice–Dobova in 

Brežice–Krška vas.

Kot so opozorili predstavniki di-
rekcije, bo šele po sprejetju re-
balansa državnega proračuna 
jasno, ali bodo na voljo dovolj 
sredstev, da se bo lahko skle-
nila pogodba z v postopku jav-
nega naročanja že izbranim iz-
vajalcem za izdelavo projektne 
dokumentacije za nadvoz v Bre-
zini. Od višine sredstev, ki bodo 
na voljo v rebalansu, je tudi od-
visna realizacija v sklopu vzdrže-
vanja državnih cest načrtovane 
sanacije in preplastitve ceste Bi-
strica ob Sotli–Bizeljsko in ceste 
Bizeljsko–Orešje.

Župan se je srečal z novima župnikoma,  
ki od avgusta delujeta v brežiški občini

Župan s sodelavkami na sestanku z duhovniki
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NAGRADE:
- SUP

- ČELADA
- POHODNIŠKE 

PALICE

Ml adinsKi 
ce nt er Krš Ko

ZELENO ULICOZELENO ULICO
OB ZAKLJUČKU ETM 2022OB ZAKLJUČKU ETM 2022

18.00 KONCERT18.00 KONCERT  
KLARA & LOVROKLARA & LOVRO

VABLJENI NAVABLJENI NA

(ZAPRTI ODSEK C. 4 JULIJA)(ZAPRTI ODSEK C. 4 JULIJA)

V SREDO, 21. SEPTEMBRA,V SREDO, 21. SEPTEMBRA,  
OB 17. URIOB 17. URI

17.30 ŽREBANJE NAGRAD17.30 ŽREBANJE NAGRAD  

PROGRAM:PROGRAM:

PREDSTAVITEV GINKGO CARGOPREDSTAVITEV GINKGO CARGO  
BIKES IN TESTNE VOŽNJEBIKES IN TESTNE VOŽNJE

Krško gostilo partnerje evropskega projekta 
Skills for Health and Sports
Mestna občina Krško je v sode-
lovanju s Športno zvezo Krško 
gostila predstavnike italijanske 
občine Gaglianico, portugalske 
občine Viana do Allentejo in bol-
garske občine Svilengrad. Gre 
za partnerice skupnega projek-
ta »Skills for Health and Sports« 
ali »S športom krepimo zdrav-
je«, s katerim želijo vse sodelu-
joče občine razviti in izvajati ino-
vativne oblike krepitve zdravja 
občank in občanov skozi šport 
in rekreacijo.

V duhu skupnega projekta se je 
župan italijanske občine Paolo 
Maggia z ekipo na 750-kilome-

trsko pot proti Sloveniji odpra-
vil 3. septembra s kolesom, član 
ekipe Mauro Casotto pa že 31. 

avgusta. Tako predstavniki ita-
lijanske občine kot obeh osta-
lih občin so si v Krškem ogledali 
različne objekte športne infra-
strukture v Krškem, si na OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško ogledali že 
tradicionalni dogodek ob Evrop-
skem tednu športa Športofešta, 
ki jo organizira Športna zveza Kr-
ško, ter spregovorili o inovativ-
nih oblikah krepitve zdravja ob-
čank in občanov v posameznih 
občinah oziroma državah ter iz-
menjali dobre prakse.

Tudi letos se Mestna občina Kr-
ško pridružuje Evropskemu ted-
nu mobilnosti z različnimi do-
godki. V tednu med 16. in 22. 

Evropski teden mobilnosti (16. do 22. 
september 2022) – Trajnostno povezani

septembrom vabljeni, da za pot 
v službo in druge opravke izbe-
rete trajnostne oblike mobil-
nost, npr. peš ali s kolesom. 

Več o dogajanju Evropskega te-
dna mobilnosti na www.krsko.si.

Pridružite se nam.

Za sofinanciranje obnov v mestnem in trških 
jedrih 50 tisoč evrov
Mestna občina Krško je v teh dneh objavila javni razpis za sofi-
nanciranje obnove mestnega jedra Krško, trga Brestanica in po-
sameznih zgodovinskih stavb za letošnje leto. Rok za oddajo vlog 
je 17. oktober 2022.

V skupni višini 50.000 evrov bo sofinancirala projektno dokumen-
tacijo za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu 
Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, katerih obliko-
vanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota pre-
poznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, va-
rovanih kot naselbinska dediščina (Podbočje – vas, Leskovec pri 
Krškem – mestno jedro in Raka – vas) ter izvedbo obnov zunanjih 
delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda (obnov fasad, 
streh, dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofitni na-
jem, lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska po-
nudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe …), obnov objek-
ta kulturne dediščine in obnov zunanjosti gospodarskih objektov).
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo 
prispeti najkasneje do ponedeljka, 17. 10. 2022, na naslov: Mestna 
občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne 
občine Krško ali v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske de-
javnosti. Dodatne informacije: Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, 
e-pošta: milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v mestni občini Krško za leto 2022
ŠTIPENDIRANJE BODOČIH 
NOSILCEV KMETIJ (23. ČLEN 
PRAVILNIKA)
Okvirna višina razpisanih 
sredstev znaša 5.000 evrov in 
se dodeli za izobraževanje IV., 
V., VI., VII. stopnje kmetijske, ži-
vilske in gozdarske smeri, ki so 
predvideni za naslednike kmetij 
s sedežem na območju mestne 
občine Krško. Posamezen vlaga-
telj lahko prejme do 1500 evrov 
pomoči v tekočem letu. Vlogo 
na predpisanem obrazcu mora 
vsak kandidat oddati do pet-

ka, 30. 9. 2022 (datum poštne-
ga žiga).

PODPORA ZA TEKOČE 
POSLOVANJE V PRIMARNI 
KMETIJSKI PROIZVODNJI-
DE MINIMIS. (3. ČLEN 
UREDBE KOMISIJE (EU) ŠT. 
1408/2013)
Predmet podpore je nakup do-
datkov za zorenje gnojevke – 
nakup dodatkov, ki se bodo 
dodajali v gnojevko in ne kot 
dodatek krmi. Okvirna višina 
razpisanih sredstev je 30.000 

evrov. Sofinancira se do 50 % 
vrednosti nakupa preprarata, 
brez DDV. 

Za pridobitev sredstev po tem 
ukrepu je potrebno predložiti:
• kopijo oddane zbirne vloge 

(subvencijska vloga) za te-
koče leto, iz katere je raz-
viden podatek o nosilcu in 
sez nam staleža živali gove-
do, prašiči ter razvidna po-
vršina GERK-ov

• plačani računi, ki se glasi-
jo na ime upravičenca z da-

tumom opravljene storitve 
od 1. 1. 2022 do 3. 10. 2022. 
Eno kmetijsko gospodar-
stvo (KMG MID) lahko v letu 
2022 odda eno vlogo. Vlo-
go na predpisanem obrazcu 
morajo zainteresirani odda-
ti do petka, 3. 10. 2022 (da-
tum poštnega žiga).

Predmet javnega razpisa je so-
financiranje delovanja nepro-
fitnih oblik sodelovanja kme-
tov in nekmetov, povezanih v 
lokalna društva/zveze s pod-
ročja kmetijstva, čebelarstva, 
ljubiteljev živali, prehrane, goz-
darstva in razvoja podeželja,  ki 
so neprofitna in se ne ukvarja-
jo s komercialno dejavnostjo, in-
formiranja in podajanja vsebin 
povezanih z razvojem čebelar-
stva in razvoja podeželja. Okvir-
na višina razpisanih sredstev je 
15.000,00 EUR.

Upravičenci lahko pridobijo do 
100 % nepovratnih sredstev od 
vrednosti predloženega progra-
ma strokovnega dela društev in 
zvez. Znesek pomoči se določi na 
podlagi razpoložljivih sredstev in 
doseženih točk meril.

Vlogo na predpisanem obraz-
cu je potrebno oddati do pet-
ka, 14. 10. 2022 (datum poštne-
ga žiga).

Razpisna dokumentacija je na vo-
ljo na spletni strani Mestne obči-
ne Krško ali jo zainteresirani lah-
ko dvignejo v času uradnih dni v 
sprejemni pisarni Mestne občine 
Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Doda-
tne informacije: Magda Krošelj, 
tel. 07/498 13 19 v času uradnih 
dni od 8. do 10. ure ali e-pošta: 
magdalena.kroselj@krsko.si.

Javni razpis za sofinanciranje 
programov društev ali zvez na 
področju kmetijstva, čebelar-
stva, prehrane, gozdarstva in 
razvoja podeželja v letu 2022

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je prvi šolski dan v šolske 
klopi pospremil učenke in učence podružnične OŠ v Velikem Pod-
logu, ki so prestopili šolski prag v povsem novem objektu. V mest
ni občini Krško je na osmih osnovnih šolah v šolske klopi prvič sed
lo 308 prvošolk in prvošolcev, skupno pa je vpisanih 2633 učenk 
in učencev.

V SLUŽBO TUDI OTROCI ZAPOSLENIH – Na občinski upravi je bil 
25. avgusta poseben dan, ko so zaposleni seboj v službo pripelja-
li svoje otroke. Ti so se seznanili z delom uprave in si ogledali pra-
vljično pot Krško čara.

www.krsko.si
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Posameznike, skupine, razrede, ekipe, društva in organizacije tudi 
letos vabimo k sodelovanju v posebnem izzivu na spletnem porta-
lu https://gibaj.sevnica.si/, kjer je možno beležiti pohode, sprem-
ljati število prehojenih, pretečenih ali prekolesarjenih kilometrov 
ter sočasno tudi prihranek izpusta CO2 in ocenjeno porabo kalorij.

Aktualne ureditve komunalne in cestno-
prometne infrastrukture
Na več območjih sevniške občine so bile izvedene oziroma še potekajo komunalne in cestno-prometne ureditve, kate-
rih namen je izboljšanje različnih ravni prometne varnosti in kakovosti bivanja. 

V delu Boštanja, ki ima krajev-
no ime Pugelj, poteka izgradnja 
kanalizacijskega omrežja. Gre 
za nadaljevanje ureditev infra-
strukture za odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda na širšem 
območju Boštanja, Radne, Loga 
in Sevnice, torej območij, ki so 
priključena na Centralno čistil-
no napravo na Logu. Zgrajen je 
nov javni kanalizacijski kanal v 
dolžini 225 metrov. Poleg javne-
ga kanala so bile izvedene tudi 

povezave na zasebna zemljišča 
za priklop internih kanalizacij-
skih priključkov uporabnikov. 
Na obnovljen kanal se bo lahko 
z novimi priključki priključilo 8 
stanovanjskih objektov. Poleg 
kanalizacijskih del, ki so v zak-

ljučni fazi, bo na tem območju 
na novo urejeno tudi meteorno 
odvodnjavanje in polaganje no-
vih robnikov. Asfaltacija obmo-
čja je predvidena za konec me-
seca septembra. Z zaključkom 
tega projekta bo območje Bo-
štanja celovitejše urejeno z od-
vajanjem in čiščenjem odpa-
dnih voda. Gre za priključke, 
ki so precej oddaljeni od Cen-
tralne čistilne naprave na Logu, 
hkrati pa so priključki urejeni po 

novih ali obnovljenih kanaliza-
cijskih vodih.

Močnejše neurje, ki je v mese-
cu maju zajelo del sevniške ob-

čine, je povzročilo večjo škodo 
na prepustu čez Impoljski po-
tok v naselju Dolnje Impolje. 
Zato je Občina Sevnica, skladno 
s pristojnostjo interventnih po-
segov na območju vodotokov 
v primeru infrastrukturnih po-
škodb, pristopila k zamenjavi 
prepusta. Obstoječe cevi so bile 
zamenjane s škatlastimi pre-
pusti, ki omogočajo večji pre-
tok vode ob močnejših nalivih. 
V sklopu zamenjave prepusta bo 
izvedena tudi sanacija voziščne 
konstrukcije z nadvišanjem ces-
tišča v dolžini okoli 120 metrov. 

V sklopu rednega vzdrževanja 
so bile na poškodovanih delih 
cestišča na cesti Lončarjev Dol–

Podvrh izvedene plitve sanacije 
in nova asfaltacija.  Na Žigrskem 
Vrhu pa je zaključena sanacija 
večjega posedka cestišča v dol-
žini dobrih 60 metrov. Urejen 
je bil zajem in ureditev odtoka 
zalednih voda, ki so povzročale 
posedanje terena.

Ob ureditvenih delih na stru-
gi potoka Sevnična je bila ugo-
tovljena potreba po prenovi 
sprehajalne brvi čez potok. V 
poletnih mesecih je bila zato iz-
vedena nova hidroizolacija po-
hodne površine z novim pro-
tizdrsnim premazom, asfaltacija 
betonske površine ter obnova 
ograj.
 Foto: Občina Sevnica

Odprta sta javna razpisa za 
štipendiranje bodočih prev-
zemnikov kmetij in za defici-
tarne poklice za šolsko leto 
2022/2023. Razpisna doku-
mentacija obeh razpisov je 
dostopna na občinski spletni 
strani in na Oddelku za gospo-
darske dejavnosti Občine Sev-
nica. Rok za oddajo vloge na 
oba razpisa je do vključno 17. 
oktobra 2022.

Namen ukrepa štipendiranja 
bodočih prevzemnikov kmetij 
je finančna pomoč pri izobra-
ževanju rednih dijakov, študen-
tov kmetijske, živilske in gozdar-
ske stroke iz občine, ki bodo po 
končanem šolanju ostali in de-
lali na domači kmetiji kot njeni 
bodoči prevzemniki. Cilj ukrepa 
je povečati strokovno usposo-
bljenost nosilcev kmetijskih go-
spodarstev, s čimer se spodbuja 

tudi uvajanje novih znanj in teh-
nologij kmetijske proizvodnje. 
Upravičenec do štipendije mora 
imeti stalno prebivališče v ob-
čini Sevnica in živeti na kmetiji, 
ki je vpisana v register kmetij-
skih gospodarstev v občini Sev-
nica. Višina razpisanih sredstev 
je 14.280 evrov. Prejemniki ob-
činske štipendije ne morejo biti 
hkrati tudi prejemniki državne 
štipendije ali druge občinske šti-
pendije.

Občina Sevnica razpisuje tudi 
25 štipendij za šolsko leto 
2022/2023 za izobraževanje za 
pridobitev izobrazbe za nasled-
nje deficitarne poklice: kamno-
sek, tesar, izdelovalec kovinskih 
konstrukcij, oblikovalec kovin-
-orodjar, elektrikar, avtokaro-
serist, avtoserviser, pek, mesar, 
slaščičar, gastronomske in ho-
telske storitve (kuhar, natakar), 

mizar, zidar, klepar-krovec, iz-
vajalec suhomontažne gradnje, 
slikopleskar-črkoslikar, tapet-
nik, pečar-polagalec keramičnih 
oblog, gozdar, dimnikar, inšta-
later strojnih instalacij, kemijski 
tehnik, gastronomsko-turistič-
ni tehnik, gastronomski tehnik, 
strojni tehnik, elektrotehnik in 
lesarski tehnik. 

Štipendije se dodeljujejo posa-
meznikom z namenom zago-
tavljanja ustreznega kadra na 
trgu dela glede na povpraševa-
nje delodajalcev ter spodbuja-
nja vpisa na vrste in področja 
izobraževanja, ki pospešujejo 
gospodarski razvoj in izboljšu-
jejo zaposljivost, ter tistih pod-
ročij izobraževanja, za katere ni 
dovolj zanimanja. Skupna viši-
na razpisanih sredstev znaša 24 
tisoč evrov, višina mesečne šti-
pendije znaša 80 evrov.

Evropski teden mobilnosti v občini Sevnica 
»Trajnostno povezani.« Pod tem sloganom bomo Evropski teden 
mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra 2022, obeleži-
li tudi v občini Sevnica. Osrednja dogodka letošnjega Evropske-
ga tedna mobilnosti bosta tradicionalno kolesarsko popotovanje 
»S kolesom ob Savi« od Radeč do Brežic in Parkirni dan v Sevnici. 

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice skupaj z organizatorjem, 
Kolesarskim društvom Sevnica, vabijo na tradicionalno kolesarsko 
popotovanje »S kolesom ob Savi« od Radeč do Brežic, ki bo v so-
boto, 17. septembra, s startom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah. 
Prevoz z lokalnim vlakom bo v sodelovanju s Slovenskimi železnica-
mi iz Brežic do izhodišča v Radečah ter od cilja v Brežicah do izho-
dišča v Radečah organiziran tudi letos. Za udeležbo na dogodku in 
rezervacijo vozovnice za vlak se je treba prijaviti preko spletne pri-
javnice, ki je dostopna na spletnih straneh občin organizatoric. Pri-
jave se zbirajo do 15. septembra. Parkirni dan v Sevnici, letos s slo-
ganom »Ne parkiram, nov prostor izbiram«, bo prav tako v soboto, 
17. septembra 2022, na parkirišču pred HTC. Parkirišče se bo za en 
dan spremenilo v prostor, kjer bodo potekale raznolike dejavno-
sti in bogat program. Poglavitni namen dogodka je prikazati, kako 
lahko površina, namenjena parkiranju, postane prostor z novo na-
membnostjo in raznolikimi vsebinami. 
V primeru slabega vremena bosta tako kolesarsko popotovanje 
kot tudi Parkirni dan odpovedana. 
V času Evropskega tedna mobilnosti bodo še posebno pozornost 
vrednotam trajnostnih potovalnih navad in pomenu gibanja v sklo-
pu vzgojno-izobraževalnih programov namenjali po šolah in vrtcih. 
K osveščanju se letos pridružujeta Knjižnica Sevnica, ki v petek, 
16. septembra, ob 17. uri na otroškem oddelku knjižnice organizi-
ra prav ljično urico na temo prometa, in Meddruštveni odbor Pla-
ninskih društev Zasavja, ki v soboto, 17. septembra, na Lisci organi-
zira tradicionalno srečanje mladih planincev.

Sevnica, gibaj se!

NE PARKIRAM
NOV PROSTOR IZBIRAM#parkirnidan

17. SEPTEMBER 2022 PARKIRIŠČE PRED HTC V SEVNICI

NASTOP SKUPINE MODRE ZVEZDE
 

NASTOP SKUPINE MODRE ZVEZDE

PROMENADNI NASTOP GODBE SEVNICA IN MAŽORET DRUŠTVA 
TRG SEVNICA

NASTOP FOLKORNE SKUPINE SPOMIN S PEVCI 

OD 8.30 DO 9.00 URE

OD 9.00 DO 10.00 URE

OD 10.00 DO 10.30 URE SPREJEM KOLESARJEV NA POTI S KOLESI OD RADEČ DO BREŽIC 

OD 10.30 DO 11.00 URE

OD 11.00 DO 12.00 URE

RAZSTAVA IZBRANIH DEL MEDNARODNEGA SEVNIŠKEGA
LIKOVNEGA SHODA 2022 in LIKOVNO USTVARJANJE DOMAČIH
UMETNIKOV

KOLESARSKI CENTER SEVNICA in POPRAVLJALNICA KOLES

SEVNICA GIBA Z LISIČKOOD 9.00 DO 12.00 URE

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA ZDRAVSTVENEGA DOMA SEVNICA

V primeru slabega vremena prireditev odpade.  

 16.–22. SEPTEMBER 2022

Trajnostno povezani.

ŠPORTNA ZVEZA SEVNICA in PROJEKT GIBALNA SEVNICA

TENIŠKA AKADEMIJA GOSPOD FICKO

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Boštanju.

Zamenjava prepusta v Dolnjih Impoljah.

Saniran del cestišča na cesti Lončarjev Dol–Podvrh.

#evropskitedenmobilnosti

Trajnostno povezani.

#sevnicagibajse

Razpisa za štipendiranje bodočih 
prevzemnikov kmetij in za deficitarne poklice

Obnovljena brv čez Sevnično.
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NOVA RASA, satira

PALOMA, komedija

DR. PREŠEREN, dokumentarna drama

ZDRAVA PAMET, monokomedija o neumnosti

VSE ZASTONJ! VSE ZASTONJ!, proletarska komedija

BOEING, BOEING, situacijska komedija

NOVA RASA, satira

PALOMA, komedija

DR. PREŠEREN, dokumentarna drama

OLJE ČRNE KUMINE, drama

EMIGRANTA, drama

KRIZE, avtorski projekt

JANKO IN METKA, plesna predstava

NAJPRISRČNEJŠI VELIKAN, lutkovna predstava

POVODNI MOŽ AMBROŽ, plesna predstava

REPA VELIKANKA, lutkovna predstava

ZRCALCE, ZRCALCE, POŽRLA TE BOM, zmešnjavna pravljica

TISTA O BOLHAH, dramska predstava

PROGRAM ABONMAJEVSpoštovane ljubiteljice in ljubitelji gledališke umetnosti!

Po dveh precej težavnih epidemičnih letih kulturne ustanove v prihaja-
jočo sezono vstopamo bolj sproščeno in nemara celo z neko smelo mero 
optimizma.

Toda medtem ko je vsaj malo popustil neposredni primež zdravstvene 
krize, so se pojavile nove, še bolj zlovešče in morda celo dolgotrajnejše 
krize. Pravzaprav se zdi, kot da kriza ni zgolj pojav začasne narave, tem-
več najustreznejši označevalec t. i. običajnega stanja; kriza ne kot izredno, 
temveč kot redno stanje torej. Kako se lahko na to »krizno normalnost« 
odzove umetnost?

Naj bo njena vloga ta, da ponudi uteho, tolažbo, pobeg pred težavnostjo 
vsakdana? Ali nasprotno, spoprijem s situacijo, kritiko in spodbudo k raz-
misleku o najbolj perečih vprašanjih časa? Orisana alternativa zagotovo 
ni izčrpna, tudi ne izključujoča, a naj zavzamemo takšno ali drugačno sta-
lišče do izhodiščnega vprašanja, ostajamo trdno prepričani, da bo naše 
razumevanje vsakokratne situacije izrazito osiromašeno, če se o njej ne 
bomo spraševali skozi umetnost. 

Opogumljeni spričo dejstva, da nam je tudi preteklo sezono, kljub obilici 
težav in preprek, uspelo izvesti v celoti, smo se v načrtovanje nove sezone 
podali z ambicijo po osvežitvi oziroma delni prenovi našega gledališkega 
programa. Kultura je oživljeni duh svojega časa, ki v svojih mnogoterih iz-
razih zajema vso raznovrstnost človekovega bivanja. V Kulturnem domu 
Krško se trudimo zagotavljati estetsko pluralnost vsebin in v programe 
umeščati kar najrazličnejše gledališke oblike in uprizoritvene prakse, da 
bi se na ta način kar najbolj približali orisanemu idealu. V gledališče vsto-
pamo včasih po vedrino, drugič po spoznanje, včasih si želimo poetič-
ne blagosti, spet drugič ostrega preizpraševanja naših miselnih predpo-
stavk. Gledališče, ali umetnost nasploh, seveda ne more, in niti ne želi, 
dajati  preprostih pripravljenih-za-uporabo odgovorov, ponudi pa lahko 
priložnost za soočenje z novim in odpiranje prostorov za odkrivanje alter-
nativ; neguje čudenje kot odprtost duha in izvor vse vednosti.

Repertoar sezone 2022–2023 zajema še bolj obsežne in raznolike vsebine, 
kot ste je bili vajeni doslej, večja je tudi možnost izbire, med pomemb-
nimi novostmi pa velja izpostaviti tudi zastopanost premier iz aktualne 
sezone. Iskreno upamo, da vas bo program nagovoril in vas zvabil v našo 
družbo. V novo sezono vstopamo vznemirjeni ob obetu novih izkustev in 
spoznanj. Prijazno vabljeni, da se nam pridružite.

KJER ŠE OBSTAJA ČUDENJE
GLEDALIŠKI ABONMAJI 2022 - 2023

Na fotografiji: Žiga Udir in Anuša Kodelja, v predstavi Janko in Metka / foto: Peter Uhan, SNG Nova Gorica.

ZELENI ABONMA 
 KOMEDIJA

MODRI ABONMA 
 DRAMA

RUMENI ABONMA
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Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

Foto: Nada Žgank / PG Kranj

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

Foto: Mankica Kranjec / Grafična podoba: Ljudje, design studio

Foto: Matej Povše / SMG

Foto: Peter Giodani / Mestno gledališče ljubljansko

Foto: Sandi Fišer

Matjaž Zupančič
 NOVA RASA

Neda R. Bric
 DR. PREŠEREN

Sławomir Mrożek
 EMIGRANTA

Nik Škrlec
 ZDRAVA PAMET

Brina Klampfer, Kaja Blazinšek
 PALOMA

Barbara Zemljič
 OLJE ČRNE KUMINE

Žiga Divjak
 KRIZE

Dario Fo
 VSE ZASTONJ! VSE ZASTONJ!

Satirična drama

Dokumentarna drama

Drama

Monokomedija o neumnosti

Komična drama

Drama

Avtorski projekt

Proletarska komedija

Dva mlada slikarja, Adolf Hitler in Viktor 
Karlstein, se želita vpisati na Akademijo 
lepih umetnosti na Dunaju, ampak jima 
ne uspe. Mnogo kasneje, leta 1944, sta 
oba v Berlinu. Hitler je med tem časom 
postal führer, Karlstein pa njegov znan-
stvenik, ki za potrebe Wehrmachta kon-
struira novi monstruozni bitji, moškega 
in žensko. Dve telesi, po njegovih algori-
tmih nadčloveka z multiplicirano moč-
jo, ki se bosta plodili in začeli z novo raso.

SNG Drama Ljubljana

Uprizoritev Dr. Prešeren v avtorstvu in 
režiji Nede R. Bric je mnogoplastno do-
kumentarno dramsko besedilo, ki se 
dogaja na težko določljivi meji med res-
ničnim in fikcijskim. Dramsko pripoved 
sestavlja pet delov, vodijo pa jo ženske 
iz Prešernovega življenja. V hkratnosti 
časov, krajev in dogodkov, predstavlje-
nih iz več zornih kotov se gradi pripoved 
pesnikovega življenja, ki se poskuša iz-
muzniti iz polja naših predsodkov.

Prešernovo gledališče Kranj

Enodejanka Sławomirja Mrożka je zgod-
ba, ki se odvija na novoletno noč v živ-
ljenju dveh imigrantov – intelektualca 
(političnega, ideološkega migranta) in 
fizičnega delavca (ekonomskega mi-
granta). Skozi dialog med njima pride do 
soočenja dveh radikalno drugačnih pog-
ledov na svet in to v razpletu pusti tujca 
prepuščena samima sebi in brez iluzije o 
srečnemu koncu.

SNG Drama Ljubljana

Zdrava pamet je najbolj nora monoko-
medija o možganih, naših mislih in vseh 
vragolijah, ki nam jih uganjajo. Na odru 
bo svoje možgane seciral Nik Škrlec, 
igralec in tv voditelj, ki si lahko zapomni 
tisoče decimalk števila pi in je hkrati vsaj 
enkrat na mesec na banki, ker pozabi 
PIN bančne kartice. Predstava je polna 
miselno-telesnih akrobacij in humorja, 
smeh je konec koncev eden boljših po-
kazateljev naše možganske forme!

KUD Dveh in Rumena zavesa

Duhovita, grenko-sladka uprizoritev se 
naslanja na zgodbo o tovarni Paloma – 
Sladkogorska, ki je proizvajala higienski 
papir za vso nekdanjo Jugoslavijo in ki 
je pravzaprav razlog, da se je okoli nje 
razvilo naselje. Mlada ekipa ustvarjalcev 
se je lotila razmisleka o nostalgičnosti za 
socialističnim obdobjem, za spominom, 
vpisanim v generacije, ki so ga okusile, 
in tiste, ki ga niso – ali predstava o nek-
danjih »boljših« časih temelji na resnič-
nosti ali je vse skupaj le utvara?

Slovensko mladinsko gledališče

Družinski odnosi so poleg genov osnov-
ni gradnik človekovega značaja. V zgod-
bi o teh odnosih srečamo študenta 
Boruta in njegovo mamo, podjetno in 
delavno samohranilko Moniko, ki prise-
ga na vsemogočno zdravilno moč črne 
kumine. V njuno življenje vstopimo ne-
kega večera v letu 2001, ko Monika k sebi 
povabi svojo bodočo snaho Valentino, s 
katero želi proslaviti zaroko z Viktorjem, 
Valentininim bratom. Borut, ki prezira 
materino promiskuitetno vedenje, saj po 
njegovem mnenju prepogosto menjava 
partnerje, se odloči, da se bo preselil k 
babici …

Mestno gledališče ljubljansko

V življenju se nenehno soočamo s 
takšnimi in drugačnimi krizami – oseb-
nimi, poklicnimi, socialnimi, političnimi, 
begunskimi, zdravstvenimi, bivanjskimi 
itn. Še zlasti v zadnjih dveh letih pande-
mije se zdi, da nenehno živimo krizo, ki 
se kar ne konča. Vendar za vsemi še tako 
velikimi krizami preži nemara največja v 
zgodovini človeštva – okoljska. Prav skozi 
njeno prizmo se trenutno izredno stanje 
razkriva kot stalnica naše prihodnosti.

Slovensko mladinsko gledališče

Zgodba te duhovite, a hkrati ostre Foje-
ve družbenokritične farse se začne tik 
po uporu v trgovinskem centru, ko se 
ženske, ogorčene nad ponovnim dvigom 
cen, odločijo, da temu naredijo konec. V 
uporniškem zanosu ženske v hipu stopi-
jo skupaj, saj imajo dovolj neprestanega 
izkoriščanja in višanja cen osnovnih ži-
vil, zato sprva zahtevajo polovično ceno, 
kasneje pa jih jeza in upor pripeljeta tudi 
do tega, da si živila preprosto stlačijo pod 
obleke in z njimi odkorakajo domov.

Prešernovo gledališče Kranj
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Marc Camoletti
 BOEING, BOEING

Julia Donaldson, Axel Scheffler
 NAJPRISRČNEJŠI VELIKAN

Saša Eržen
 TISTA O BOLHAH

Maja Končar
 ZRCALCE, ZRCALCE, POŽRLA TE BOM

Jacob in Wilhelm Grimm
 JANKO IN METKA

Natalija Manojlović Varga, Andrej Rozman Roza
 POVODNI MOŽ AMBROŽ

Luna Ornik, Joži Šalej
 REPA VELIKANKA

Situacijska komedija

Lutkovna predstava

Dramska predstava

Zmešnjavna pravljica

Plesna predstava

Plesna predstava

Lutkovna predstava

Predstava, ki je prišla v Guinessovo knji-
go rekordov kot največkrat odigrana 
francoska komedija na svetu. V prestol-
nici ljubezni, Parizu, je skrit mali apart-
ma, v katerem živi arhitekt Bernard. Z 
izjemno geometrično natančnostjo žon-
glira s prihodi in ljubezenskimi uricami 
s kar tremi atraktivnimi stevardesami. 
Francozinja, Američanka in Nemka si-
cer letijo za različne letalske družbe, a 
ga navdušeno obiskujejo, on pa se med 
tem uri v kombinatoriki in skrbno načr-
tuje njihove pristanke in polete. Vse dok-
ler svet ne spozna novih hitrih boeingov.

Špas teater

Po Zverjascu in Zverjaščku, ki sta prema-
govala strah v gozdu, polnem plenilcev, 
in raznih dogodivščinah prav nič zlobne 
čarovnice v Bi se gnetli na tej metli, je 
v Lutkovnem gledališču Ljubljana zaži-
vela nova uspešnica svetovno prizna-
ne škotske avtorice Julie Donaldson in 
nemškega ilustratorja Axla Schefflerja 
Najprisrčnejši velikan. V režiji Jaka Ivan-
ca, dramatizaciji Jureta Karasa in z avtor-
sko glasbo Davorja Hercega igrivo upo-
dablja bogastvo medsebojne pomoči in 
nesebičnosti.

Lutkovno gledališče Ljubljana

Tista o bolhah je nagajiva, iskriva in za-
bavna pripoved o mačji kraljici, ki si 
noče priznati, da ima težave in se jih 
zato loteva na popolnoma neuspešen 
način. Bežanje pred težavami ni  nikoli 
rešitev, ne za bolhe ne za druge tegobe. 
Rešimo jih lahko le, če si jih priznamo, 
jih zgrabimo za vrat in se pogumno 
spopademo z njimi. To je zgodba o pri-
jateljstvu in spoštovanju, celo ošabna in 
vzvišena kraljica spozna, da je življenje 
brez prijateljev čista žalost, in se za svoje 
nesramno obnašanje pokesa.

SLG Celje

Kaj se zgodi, če se babica in dedek, izku-
šena bralca pravljic, nekega jutra zbu-
dita in ugotovita, da nista več v svojem 
stanovanju? Ni kuhinje, da bi skuhala 
čaj, ni jutranjega časopisa, ni radia, ni te-
lefona, da bi koga poklicala. In predvsem 
ni stare knjižne police s starimi knjigami 
pravljic. Vsak hip pa bodo prišli vnuki 
poslušat pravljice. Kaj se zgodi, če babi-
ca in dedek, prava poznavalca pravljic, 
ugotovita, da sta brez knjig pobrkljala 
vse zgodbe in pravljice? Zamešala sta 
pravljična števila in prave barve, pa pra-
vljične like in pravljične dežele.

SNG Drama Ljubljana

Janko in Metka je ena najbolj znanih 
evropskih pravljic. Njena krutost je stra-
šanska in nepojmljiva, toda v resnici 
gledamo na to zgodbo kot na metafo-
ro človeškega odraščanja – njegove poti 
skozi življenjsko pomembne situacije ali 
spremembe, s katerimi se moramo spo-
pasti in ob tem preživeti. Janko in Metka 
gresta tako na pot kot otroka, vrneta pa 
se kot mlada ženska in moški. Ta pot ju 
je zaznamovala in spremenila. In spre-
menila ni samo njiju, temveč tudi njuno 
okolje – v domu, kamor se vrneta, ni več 
zlobe.

SNG Nova Gorica

Ambrož živi v svetu, v katerem ni nobe-
nih strojev, nobenih tovarn in trgovin. 
Iz dolgočasja nagaja ribičem in se igra 
z vodnimi živalmi in predmeti, ki jih v 
njegovo jezero vržejo ljudje s kopnega. 
Starša sta mu naročila, da si mora nujno 
poiskati ženo, saj se drugače njihov rod 
ne bo nadaljeval. Odpravi se na kopno, 
kjer pa je svet zelo drugačen. Tamkajšnji 
ljudje nosijo obleke in namesto vode pi-
jejo čudne tekočine.

Plesni teater Ljubljana

V igralsko-lutkovni predstavi, ki se po-
igrava s tradicijo commedie dell’arte in 
filma noir, nam igralka, klovnesa smelo 
pripoveduje znano ljudsko pravljico o 
repi velikanki. Pravljica o repi velikanki 
je pravzaprav pravljica o nastanku sve-
ta. Kdo je izpulil repo velikanko, ki je 
planet? Miška je prijela za kokoške, ko-
koške so prijele goske, goske so prijele 
ovčki, ovčki sta prijeli kravico, kravica je 
prijela babico, babica je prijela dedka, 
dedek je prijel repo; vlekli so in vlekli, 
pulili in pulili – VELIKI POK. Potem so vsi 
padli po tleh, valjali so se in se smejali, 
smejali ...

Gledališče Lalanit in Društvo lutkovnih 
ustvarjalcev

Foto: Gregor Gobec / Lutkovno gledališče Ljubljana Foto: Jaka Varmuž

Foto: Peter Uhan / SNG Nova Gorica

Foto: Uroš Hočevar / SLG Celje Foto: Lojze Sedovnik / Gledališče Lalanit

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana
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Abonmajske programe Kulturnega doma Krško sofinancira Mestna občina Krško.

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2

8270 Krško
T: (07) 4880190

E: info@kd-krsko.si

• abonma vam zagotavlja ogled predstav po znižanih cenah - z 
vpisom namreč prihranite kar 20 % cene vstopnice za posamezno 
predstavo

• le abonenti imajo zagotovljen stalni sedež za vse predstave v 
sezoni

• abonma lahko vpišete takoj, odplačujete pa obročno in si 
strošek vpisa porazdelite

• brezplačna darilna predstava 

• ob hkratnem nakupu Zelenega / Modrega in Rumenega 
abonmaja ste upravičeni do dodatnih 15 EUR popusta

• abonmajska kartica je prenosljiva, zato lahko v primeru zadržanosti 
ogled posamezne predstave nekomu podarite

• 15 EUR popusta pri nakupu Rumenega abonmaja za spremljevalca 
otroka, dodatni popust pri nakupu abonmaja za več otrok hkrati

• abonentom omogočamo tudi možnost dodatnih popustov in 
predhodnih rezervacij za določene druge gledališke in glasbeno-
scenske dogodke, ki jih organiziramo v aktualni sezoni

Navdušite za gledališče tudi druge in si še dodatno znižajte ceno 
abonmaja; vsakemu dosedanjemu abonentu, ki k vpisu abonmaja 
pripelje novega abonenta, priznamo dodaten 20 % popust na ceno 
abonmaja.

ZELENI IN MODRI ABONMA
Redna (1)* - 75 €

Redna (2)* - 65 €

Upokojenci (1)* - 70 €

Upokojenci (2)* - 60 €

Študentje - 30 €

Dijaki - 20 €

*(1) sedeži 1. - 15. vrste sredina
*(2) ostali sedeži

V sezoni 2022-2023 razpisujemo 2 abonmaja za odrasle in 1 
abonma za otroke (3+).

ZELENI oziroma MODRI abonma zajema 7 izbranih predstav 
slovenskih profesionalnih gledališč: tri predstave so skupne 
obema, nadaljnje tri se razlikujejo za vsak abonma posebej, 
pri čemer so v Zeleni abonma zajete tri komedije, v Modri pa 
tri drame, sedmo predstavo pa si abonenti izberejo iz nabora 
predstav drugega abonmaja.

RUMENI abonma zajema 6 izbranih dramskih, lutkovnih 
in plesnih predstav slovenskih profesionalnih gledaliških 
producentov. Namenjen je otrokom med 3. in 9. letom 
starosti. 

Vpis abonmajev bo potekal od 12. septembra do 7. oktobra 
2022 na blagajni Kulturnega doma Krško.

Delovni čas blagajne:  
vsak delovni dan med 10. in 12. ter med 15. in 17. uro.

Kontaktni podatki blagajne:  
tel.: 07 488 01 94,  
blagajna@kd-krsko.si

RUMENI ABONMA
Odrasli - spremljevalec z otrokom:  
15 € + 30 €

Odrasli - spremljevalec z dvema ali  
več otroki:  
15 € + 28 € + 28 € + ...

Gledališki abonma je lahko čudovito in izvirno darilo za prijatelje 
ali sodelavce. Ugodnost za podjetja / društva / sindikate: ob vpisu 
petih abonmajev vam šestega podarimo.

Pri pripravi publikacije smo uporabili besedila in slikovna gradiva producentov predstav. 
Oblikovanje: Mateja Gačnik Miklavž, Kulturni dom Krško

ZAKAJ POSTATI ABONENT ? PRIPELJITE  PRIJATELJA

CENE 
 ABONMAJEV

INFORMACIJE 
 O VPISU

PODARITE GLEDALIŠČE
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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!

Kako poteka hematološki pregled?

Kaj nam pokaže hematološki pregled?
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V ospredje se postavlja predvsem trajnostne oblike prometa, kar 
pomeni pešačenje, kolesarjenje in javni potniški promet. Zaradi 
oddaljenosti krajev v naši občini pa ostaja resničnost tudi upora
ba osebnih avtomobilov, kar pa se skuša optimizirati.

V občini in mestu Brežice smo v zadnjih letih izpeljali več pro
jektov, s katerimi mobilnost povečujemo na trajnosten način.

ŠTEVILNE PEŠPOTI

Hoja velja za najstarejšo obliko mobilnosti, hkrati pa je pohod
ništvo vse bolj priljubljena oblika rekreacije. V občini Brežice so 
umeščene številne pešpoti, ki nas popeljejo v osrčje nedotak
njene narave. Ob poteh si je možno ogledati številne naravne in 
kulturne znamenitosti. Za izgradnjo oz. redno vzdrževanje ne
katerih pešpoti so bila zagotovljena tudi sredstva iz občinske
ga proračuna. Poleg lokalnega prebivalstva so zelo priljublje
ne tudi za turiste. 

Med bolj obiskane pešpoti v občini Brežice sodijo: Čateževa 
energijska pot, Vodna učna pot Gabernica, Brežiška pla-
ninska pot, Grajska pot (Bizeljsko), Sromeljska pot vina in 
sonca, Gozdna učna pot Pišece, Koščeva pot v Jovse, Artiška 
sadjarska pot, Vidova pot, Po poti Kozjanskih borcev, Pot 
med klopcama ljubezni, Pot k repnicam, Pot v Orešju, Po Ga-
dovi sledi, Artiška pot zdravja in Pot suverenosti.

KOLESARSKE STEZE IN POTI

Kolesarjenje kot oblika mobilnosti je vedno bolj v porastu, tako 
za dnevne kot turistične poti, in je priljubljeno med vsemi gene
racijami. Kolesarjenje je lahko nevarno, predvsem na mestnih 
vpadnicah in cestah z bolj zgoščenim prometom, zato je Občina 
Brežice pričela vzpostavljati primerno infrastrukturo za ta namen 
ter pristopila k ureditvi in izgradnji novih kolesarskih stez in poti, 
ki kolesarjem omogočajo varno udeležbo v cestnem prometu. 

Med pomembnejše dosežke zagotovo štejeta večja investicij
ska projekta, to sta izgradnja kolesarske povezave Brežice–
Dobova ter kolesarske povezave Brežice–Krška vas in Bre-
žice–Čatež ob Savi. Projekta sta del »Dogovora za razvoj regij« 
in ju delno financira Evropska unija. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politi
ke v obdobju 2014–2020, Prednostne naložbe 4.4: Spodbujanje 
multimodalne urbane mobilnosti. Sofinancirajo se upravičeni 
stroški projekta v razmerju 80 % EU in 20 % slovenska udelež
ba (državni proračun).

Kolesarska povezava Brežice–Dobova je dolga 4,6 km in pote
ka od krožišča Trnje v Brežicah do podvoza v Dobovi. Skupna 
vrednost projekta znaša 2,86 milijona EUR. Izgradnja kolesar
ske poti poteka sočasno z obnovo državne ceste R2420 Breži
ce–Dobova. Kolesarska pot bo v uporabo predana predvido
ma oktobra letos.

Kolesarska povezava Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi, 
ki je še v izgradnji, bo skupno dolga 4,3 km. Skupna vrednost pro
jekta je 2,8 milijona EUR. Trasa novozgrajene kolesarske steze bo 
potekala ob državni cesti R2–419, od območja stare gostilne Grič 
pri starem mostu čez Krko skozi Velike Malence do Krške vasi. 
Dodatni del kolesarske povezave se bo v dolžini 1,6 km izvedel 
z vodenjem po lokalnih cestah. Kolesarska steza bo dokončana 
in predana v uporabo predvidoma do poletja 2023. Sočasno bo 
primerno urejena tudi državna cesta z avtobusnimi postajališči.

Zgrajene kolesarske površine ali pa površine z označenim vode
njem kolesarjev dodatno razbremenijo promet skozi Brežice in 
omogočijo varnejše gibanje kolesarjem. Izpostaviti pa velja več 
večnamenskih poti, ki služijo pešcem in kolesarjem ob brežiški 
obvoznici – Cesti svobode in ob Prešernovi cesti v Brežicah ter 
ločen promet za kolesarje ob Dobovski cesti v Brežicah. V Breži
cah je vzpostavljenih tudi več območij z označenim vodenjem 
kolesarjev, kot npr. vodenje kolesarjev čez stari most čez Savo 
in Krko, Trdinova ulica, del Ceste bratov Milavcev ipd. Še kar ne
kaj projektov je pripravljenih na izvedbo. Za kolesarje je zelo pri
ljubljena tudi utrjena pot po nasipu ob akumulacijskem jezeru 
HE Brežice, ki omogoča povezavo preko Vrbine vse do Krškega.

MREŽA E-POLNILNIC

Električni avtomobili so vse pogosteje prisotni tudi v našem oko
lju. Kot dodatno spodbudo za nakup električnega avtomobila 
in podpora turistom, ki prihajajo v Brežice z eavtomobili v ved
no večji meri, je občina že v letu 2019 postavila mrežo električ
nih polnilnic, kjer je omogočeno brezplačno polnjenje vozila. 
Polnilnice so razporejene v Brežicah in na priljubljenih turistič
nih destinacijah, in sicer: Občina Brežice, Glasbena šola Bre-
žice, Apartmajska hiša Sumrak, Turistična kmetija Marti-
novi, Bubka bar, Gostinstvo Strniša, Pension Les, Istenič, 
Gostilna Krulc, Terme Paradiso, AFP, Intermarket Brežice, 
KS Sromlje, KS Kapele, ZPTM Brežice in Zavod za šport Bre-
žice (ŠD Brežice).

MESTNI AVTOBUS IN REDNE AVTOBUSNE LINIJE

Z željo po zmanjšanju prometa skozi mesto je občina podeli
la koncesijo prevozniku Nomago d.o.o. za opravljanje prevozov 
mestnih linij. Prevozi se opravljajo že od leta 2018. Uvedeni sta 
dve liniji, in sicer zelena linija, ki povezuje Trnje z nakupoval-
nim središčem Intermarket, modra linija pa vozi med Trnjem in 
Cesto bratov Milavcev. Enkratna vozovnica znaša 0,5 EUR, mož
no pa je kupiti tudi mesečno vozovnico, ki znaša 10 EUR z DDV, 
otroci do 6. leta starosti v spremstvu odrasle osebe uporablja
jo prevoz brezplačno.

Okoliški kraji pa so z Brežicami in med seboj prometno povezani 
s številnimi rednimi avtobusnimi linijami, ki jih zagotavlja pod
jetje Nomago d.o.o. Natančen vozni red avtobusov je dostopen 
na spletni strani www.nomago.si.

BRŽKOLO

Javni avtomatiziran sistem izposoje koles, imenovan Bržkolo, 
deluje v mestu Brežice od leta 2019. V sistemu je vključenih 32 
koles, ki si jih je možno izposoditi 24 ur na dan, vse dni v tednu. 
Izposoja je možna na šestih izposojevalnicah, in sicer: Železni-
ška postaja, Avtobusna postaja, Gimnazija, Mladinski cen-
ter, Tržnica in Trnje. Dostop do storitev sistema je brezplačen in 
omogočen z uporabniško kartico, ki jo lahko pridobite na sedežu 
Občine Brežice, TIC Brežice ali MC Hostel Brežice. Vzpostavi
tev sistema je bila sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU.

E-KOLESA

Električna kolesa predstavljajo sodobno obliko kolesarjenja in so 
primerna za vse starosti. Zaradi vgrajenega električnega motor
ja so odlična za premagovanje daljših voženj oz. strmejših vzpo
nov. Ekolesa si je možno izposoditi v Zavodu za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10, Brežice.

ZAVOD SOPOTNIKI –  
BREZPLAČEN PREVOZ ZA STAREJŠE

Občina Brežice v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turi
zem in mladino Brežice organizira in finančno podpira izvajanje 
brezplačnega prevoza za starejše, ki ga izvaja Zavod Sopotniki. 
Občane, starejše od 65 let, ki nimajo svojega prevoza oz. si ga ne 
morejo zagotoviti, vozijo vozniki prostovoljci po različnih oprav
kih. Največ starejši prevoze koristijo, da jih pripeljejo do zdravni
ka, v trgovino, banko, k frizerju … Prevoze morajo starejši rezer
virati najmanj pet dni vnaprej, saj se lahko le na tak način najbolj 
optimalno razporedi prevoze. Pri Sopotnikih so vedno veseli no
vih prostovoljcev. Dodatne informacije so na voljo na tel.: 041 
744 947 oz. na spletni strani www.sopotniki.org.

ŽELEZNIŠKI PROMET

Znotraj občine sta stacionirani dve železniški postaji, Brežice in 
Dobova, ki ležita ob glavni dvotirni železniški progi Dobova–Zi
dani Most–Ljubljana. Od tu lahko občani potujejo po Sloveniji 
in tudi Evropi, saj po progi vozijo tudi številni mednarodni vlaki. 
Vozni red vlakov je dostopen na www.potniski.sz.si.

Trajnostno povezani.
www.mobilityweek.eu, 
www.tedenmobilnosti.si

Trajnostna mobilnost v občini Brežice
Občina Brežice se je s sprejetjem Celostne prometne strategije leta 2017 zavezala k trajnostnemu načrtovanju prometne infrastrukture, se pravi k reševanju prometne 
problematike na način, da se povečuje kakovost bivanja in mobilnost vseh prebivalcev, lajša dostopnost vsem udeležencem v prometu (tudi gibalno oviranim) in dose-
ga pozitivne učinke na okolje, kot so izboljšanje kakovosti zraka, zmanjšanje porabe energije, zmanjšanje hrupa, blaženje podnebnih sprememb, zniževanje izdatkov 
za prevoz, bolj zdravo in vitalno prebivalstvo ipd.
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Motivacija sta zdravo življenje in druženje
BREŽICE – Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka med 16. in 22. septembrom, je »Trajnostno povezani«, kar poudarja vedno večji pomen zdra-
ve mobilnosti, česar se zaveda tudi vse več ljudi. Nekaj brežiških občank in občanov smo povprašali, kaj je njihova glavna motivacija za gibanje in dobili zanimive 
odgovore. Vsi so enotnega mnenja, da aktiven življenjski slog prispeva k ohranjanju oz. izboljšanju našega zdravja in preventivno deluje pred pojavom različnih 
zdravstvenih zapletov.  R. R., L. M.

Vida Tomše: Moja glavna motivacija za 
gibanje je ohranjanje kondicije in teles-
ne kot tudi duševne sposobnosti. Naše 
telo je narejeno za gibanje, in če želimo 
ostati zdravi, moramo biti čim več teles-
no aktivni. Pri meni je bil glavni razlog, 
da smo tudi v naši vasi ustanovili sku-
pino Šole zdravja, nenaden izbruh bo-
lezni in v takšni situaciji se pomena gi-

banja še toliko bolj zavedaš. Z gibanjem premagujemo stres, 
depresijo, pa tudi sicer s tem izboljšamo kakovost življenja. 
Veliko kolesarim – na leto naredim nekaj tisoč kilometrov 
–, pozimi plavam, pa tudi drugače veliko hodim, npr. s ’tor-
karji’ PD Brežice. To me zelo sprošča, saj v tem času poza-
bim na vse skrbi.

Josipa Bostić: Pri vsakodnevni jutra-
nji vadbi in na splošno gibanju me naj-
bolj motivira druženje, saj se po koncu 
vadbe redno dobivamo na kavi na bre-
žiški tržnici. Prav tako se udeležujem 
pohodov, naj bo to po Vrbini, na Šen-
tvid, najvišji vrh občine Špiček ali kam 
drugam. Vse to me rešuje pred osamlje-
nostjo in mi daje gibčnost tudi v viso-

ki starosti, saj sem jih napolnila že 86. Veliko se tudi vozim 
s kolesom in sem na zraku, v naravi, kjer zelo uživam in mi 
vliva dodatne moči. V bistvu sem že celo življenje vajena, da 
sem neprestano v gibanju, saj sem bila vzgojiteljica v vrtcu 
in pri otrocih je seveda težko biti pri miru. 

Zala Kek: Redna telovadba je zažele-
na predvsem zaradi pozitivnih učinkov 
na posameznikovo telesno in psihično 
zdravje. To je prvotni razlog, da sem se 
začela ukvarjati s športom, trenutno 
pa mi gibanje v naravi predstavlja ne-
pogrešljiv del dneva. Šport mi pomeni 
odklop od pogosto stresnega okolja ter 
priložnost za zbistritev misli, predsta-

vlja tudi koristno mero napora in izziva. Tečem trikrat te-
densko, čez vikend pa se odpravim na pohode. Seveda vča-
sih tudi težko začnem, vendar se opomnim na občutek, ki ga 
imam vedno po dobrem športnem izzivu, kot na primer kole-
sarjenje po Nizozemski, kjer se ravnokar nahajam.

Edi Zanut: V preteklosti sem imel bole-
čine v hrbtenici pa tudi revmo in z re-
dno jutranjo telovadbo v okviru Šole 
zdravja kot tudi hojo in kolesarjenjem 
sem uspel doseči, da nimam več takšnih 
bolečin kot včasih, pa še izboljšal sem 
kondicijo svojega telesa. K rednemu gi-
banju me najbolj žene druženje, z osta-
limi ’oranžnimi’ imamo pristne medse-

bojne odnose, izmenjujemo si izkušnje, motivacija je tudi ta, 
da ko zjutraj vstanem in ’naredim 1000 gibov’, sem veliko 
bolj razgiban in je dan toliko lepši. 

Nika Per: Šport v mojem življenju igra 
veliko vlogo. Že kot majhna sem treni-
rala ples, nato pa atletiko. Motivacijo za 
redno gibanje črpam iz različnih virov. 
Šport spremljam v medijih, se vsako-
dnevno gibam, veliko sem aktivna zu-
naj na sprehodih, ob lahkotnih tekih in 
atletskih treningih. Moja motivacija pa 
v največji meri izhaja iz dobrega poču-
tja. Po gibanju sem odlične volje in ve-

sela, da sem naredila nekaj zase. Veliko vlogo pa igrajo tudi 
mlajše generacije, zato sodelujem pri mnogih športnih ak-
tivnostih, povezanih z otroki. Prenašanje svojih izkušenj in 
znanja na mlajše me motivira za nadaljnje gibanje.

Matija Barbič: Z atletiko sem začel že 
pri štirih letih in tam tudi razvil vse mo-
torične, telesne sposobnosti. To je tudi 
razlog za ljubezen do športa, z njim sem 
odraščal, zdaj pa je to moj način življe-
nja. Ukvarjam se z mešanimi borilni-
mi veščinami (MMA). Treniram štiri-
krat tedensko, ostale dni pa izkoristim 
za telesno pripravljenost in regeneraci-

jo. Vsakič ko vstopim v dvorano, poskušam postati boljši, iz 
tega izhajata tudi moj zagon in motivacija. Lahko bi rekli, da 
sem z gibanjem ’obseden, zasvojen’, saj me to res osrečuje in 
se ob tem počutim fantastično.

Trajnostno povezani.
www.mobilityweek.eu, 
www.tedenmobilnosti.siEvropski teden mobilnosti 2022 v občini Brežice – program aktivnostiEVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2022 V OBČINI BREŽICE – PROGRAM AKTIVNOSTI  

  

Pon., 12.–pet., 23. 9. 2022, 7.30–8.00 Pon., 12.–pet., 23. 9. 2022 Sobota, 17. 9. 2022  
 

 
 

Jutranja telovadba – 1000 gibov za vse 
Izvajalec: Šola zdravja Brežice 
Lokacije: Brežice (Bizeljska c.) Dobova, 
Cerklje ob Krki, Krška vas, Velika Dolina, 
Žejno, Zgornji Obrež, Mostec, Dečno selo. 
Kontakt: Ana Kupina, 041 745 904 in Ernest 
Sečen, 041 747 956. 

Aktivno v šolo (Pešbus, Beli zajček, 
Kokoška Rozi) 
Izvajalec: OŠ Artiče, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ 
Dobova, OŠ Globoko, OŠ Velika Dolina 

Kolesarjenje ob Savi od Radeč do Brežic 
Izvajalec: Kolesarsko društvo Sevnica 
Rok prijave: 15. 9. 2022 
Prijave: https://www.brezice.si/ 
Kontakt: Damjan Žerjav, 051 675 408 

Ponedeljek, 19. 9. 2022 Torek, 20. 9. 2022 Sreda, 21. 9. 2022 – Dan brez avtomobila Četrtek, 22. 9. 2022 – Dan brez avtomobila 
Župani za volani 
Izvajalec: Zavod Sopotniki 

Knjiga na kolesu – razvoz odpisanih knjig 
s kolesom do knjigobežnic 
Izvajalec: Občina Brežice in ambasadorji 
branja 
Kontakt: Damjan Žerjav, 051 675 408 
 
17.00 
Brezplačna lutkovna predstava S 
Pikapoko na pot, da ne bo nezgod za 
vrtčevske otroke 
Izvajalec: Zavod Varna pot 
Lokacija: Dvorana ZPTM Brežice 
Kontakt: Klemen Mlakar, 040 618 260 

7.00–13.00 ZAPRTA CESTA CPB 
Kuhinja na ulici, Oddaja »Dobro jutro« 
RTV SLO z Mojco Mavec 
Skupinska jutranja telovadba na prostem, 
vadba za starejše, predavanje o zdravi 
prehrani (Nika Jevnik), predstavitev 
društev s področja ohranjanja zdravja 
Izvajalec: ZPTM Brežice 
Kontakt: Klemen Mlakar, 040 618 260 
 
17.30 ZAPRTA CESTA CPB 
Plesni večer na ulici 
Koncert plesnih skupin, ki delujejo v 
občini Brežice 
Izvajalec: Občina Brežice 
Kontakt: Damjan Žerjav, 051 675 408 

7.00–14.00 ZAPRTA CESTA CPB 
Delavnice za otroke osnovnih šol 
7.30  Jutranja telovadba 1000 gibov za vse 
Spretnostni poligoni, ustvarjalni kotički, 
številne delavnice 
Izvajalec: Zavod za šport Brežice s partnerji  
Kontakt: Jaka Lenart, 041 781 207 
 
16.30 ZAPRTA CESTA CPB 
Brežiški športni vikend 
Predstavitev športnih društev, ki delujejo v 
občini Brežice, delavnice, možnost 
preizkusa številnih športov 
Izvajalec: Športna zveza Brežice s športnimi 
klubi in društvi  
Kontakt: Jaka Lenart, 041 781 207 

Petek, 23. 9. 2022 Sobota, 24. 9. 2022 Nedelja, 25. 9. 2022 19.–30. 9. 2022 
Dan slovenskega športa 
Akvatlon (plavanje + tek) 
10.00 učenci OŠ in SŠ, 16.00 rekreativci 
Lokacija: Terme Paradiso  
Izvajalec: Športna zveza Brežice  
Kontakt in prijave: Jaka Lenart, 041 781 207 

9.00 
Pohod na Šentvid po energijskih točkah z 
Danijelo Srpčič (obvezne prijave) 
Izvajalec: ZPTM Brežice 
Zbirno mesto: parkirišče Motel Čatež 
Kontakt in prijave: Klemen Mlakar, 040 
618 260 

9.00  
Aktivna nedelja, Banova domačija Artiče 
Sadjarski zajtrk, pohod po Artiški 
energijski poti, ogled nove sadjarske 
zbirke (obvezne prijave) 
Izvajalec: ZPTM Brežice 
Kontakt: Klemen Mlakar, 040 618 260 

V službo na trajnostni način 
Spodbujanje zaposlenih, da pridejo v 
službo vsaj del poti na trajnostni način. 
Izvajalec: ZPTM Brežice, javni zavodi, 
podjetja 
Kontakt: Klemen Mlakar, 040 618 260 
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Župan Ivan Molan je ob tem 
poudaril, da je bil stadion, ki 
so ga odprli pred 23 leti, iz-
jemnega pomena za brežiški 
atletski klub. Na njem so tre-
nirali številni izjemni atleti in 
atletinje na čelu z olimpijskim 
in svetovnim prvakom v metu 
kladiva Primožem Kozmu-
som. »Seveda pa leta naredi-
jo svoje in stadion je dotrajan, 
zato je njegova obnova nujno 
potrebna,« je dejal župan. Po 
številnih pridobitvah na po-
dročju športne infrastruktu-
re v občini v zadnjem dese-
tletju je zdaj prišel na vrsto 
še atletski stadion, zajetno 
investicijo pa so razdelili na 
šest faz, najobsežnejša bo rav-
no prva, za katero so tokrat 
podpisali pogodbo. »Z obnovo 
bomo pričeli v jesenskih me-
secih, ko je vreme manj ugo-
dno za treninge na prostem. 
Upam, da bo nekje spomladi 
končana, tako da bo čim manj 
motena vadba naših atletov, 
ki bodo v tem času trenirali v 
'balonu',« je še povedal župan 
pred podpisom pogodbe.

Potek obnove stadiona je 
podrobneje predstavila Su-
zana Ogorevc, vodja občin-
skega oddelka za investicije, 
občinsko premoženje in jav-
na naročila. Kot je omenil že 

Molan, je projekt zaradi ob-
sega del razdeljen na šest faz. 
Prva zajema zamenjavo sin-
tetične podlage, drenažnega 
asfalta (kjer bo to potrebno), 
odvodnjavanje, zamenjavo 
opreme, vezane na zamenja-
vo sintetične podlage, uredi-
tev elektrike in kanalizacije, 
vezane na to fazo. Druga faza 
bo zajemala kontejnerje za 
garderobe, sanitarije, fitnes, 
prvo pomoč – objekte za ne-
moteno delovanje stadiona; 
tretja dostopno pot do tribun 
in merilnih mest s kontejner-
ji za izvajanje meritev (vključ-
no s kontejnerjema) ter pripa-
dajočo infrastrukturo; četrta 
montažne tribune s pripa-
dajočo infrastrukturo; peta 
novo ograjo z vsemi vhodi in 

kartičnim dostopom; in šesta 
ureditev parkirišč. Ocenjena 
vrednost celotne investicije 
je 1,6 milijona evrov, od tega 
je vrednost prve faze, vključ-
no z izdelavo dokumentaci-
je in nadzorom, vredna 909 
tisoč evrov. Začetek gradnje 
je predviden v začetku okto-
bra 2022, zaključek pa do juli-
ja 2023, ko pričakujejo prido-
bitev uporabnega dovoljenja. 
Predstavnik izvajalca Mati-
ja Čepon je sicer obljubil, da 
bodo dela, če bo vreme to do-
puščalo, poskusili izvesti že 
kakšen mesec prej.

Atleti so potrpežljivo čakali

Predsednik Atletskega klu-
ba Brežice Henrik Omerzu 

je ob tem poudaril, da so Bre-
žice Evropsko mesto špor-
ta 2022, brežiška atletika pa 
se ponaša s 45-letno tradici-
jo. Prvih 22 let so delovali na 
nogometnem stadionu, pred 
23 leti pa so se zelo razvese-
lili novega stadiona in doseg-
li številne odmevne rezultate. 
»Stadion nikoli ni bil do konca 
urejen, manjkale so nam gar-
derobe, tribune in še nekate-
re druge stvari, vendar smo 
bili zelo potrpežljivi in danes 
je za nas praznik. V zadnjih 
letih nam pogoji žal niso do-
voljevali organizacije tekmo-
vanj niti za mlajše kategorije, 
kaj šele za kaj več. Upam, da 
se bomo, ko bomo dobili novo 
tartansko prevleko in vse os-
talo, lahko spet predstavi-
li kot odličen organizator, po 
čemer smo bili v preteklosti 
zelo znani,« je izrazil veselje 
nad začetkom obnove njiho-
vega osrednjega vadbišča. V 
klubu je okoli 140 članov, ki 
imajo pod balonom, kamor se 
bodo zatekli v naslednjih me-
secih, dobre pogoje za zimsko 
vadbo. Podpisa pogodbe so se 
udeležili tudi trenerja Vladi-
mir Kevo in Iztok Glojna-
rič ter mladi atletinji Leja in 
Nika Glojnarič.

 Peter Pavlovič

Oktobra začetek obnove stadiona
BREŽICE – Župan Ivan Molan in predstavnik podjetja Lesnina MG oprema Matija Čepon sta 2. septembra 
podpisala pogodbo za obnovo atletskega stadiona v Brežicah. Obnova leta 1999 zgrajenega stadiona se bo 
začela oktobra in zaključila najkasneje do julija 2023. 

Matija Čepon in Ivan Molan ob podpisu pogodbe za obnovo

KOSTANJEVICA NA KRKI – Dolenjski tekaški pokal je prvič 
po junijskem Splavarjevem teku v Radečah na prvo sep-
tembrsko nedeljo ponovno gostoval v Posavju, natančne-
je v Kostanjevici na Krki. 

Kostanjeviški tek, ki so mu 
v zadnjih letih dodali ime 
'memorial Poldeta Bučar-
ja' v spomin na omenjene-
ga dolgoletnega kostanje-
viškega športnega delavca, 
je tek z najdaljšo tradicijo v 
dolenjskem pokalu, saj je bil 
letošnji že 36. po vrsti. Na 9 
km dolgo razgibano progo 
izpred kostanjeviške šole 
proti Orehovcu, nato mimo 
Griča in Ivanjš ter nato na-
zaj na izhodišče, se je poda-
lo 56 tekačev in tekačic. Na 
čelu tekačev sta bila ves čas 
domačin Gregor Bučar in 
Uroš Avguštinčič iz Dobr-
niča, v ciljnem šprintu pa je 
bil za nekaj sekund močnej-
ši Bučar, ki je tako po nekaj 
letih drugič dobil tek v spomin na očeta Poldeta. Kot je povedal 
Bučar po teku, mu je bolezen pred kratkim vzela nekaj moči, 
zato ni pričakoval zmage. »Vendar poznavanje domače proge 
vedno pomaga, na roko mi je šlo tudi, da konkurenca ni bila 
premočna. Z Urošem sva se dobro borila, na srečo pa sem imel 
na koncu dovolj moči, da sem pošprintal do zmage,« je pove-
dal. Tretji je bil znani krški triatlonec Jaroslav Kovačič. Pri 
dekletih je bila najhitrejša Mateja Ožanić iz hrvaških Delnic 
pred Vesno Šuštaršič in Darjo Jereb. 
Organizatorji na čelu s predsednikom ŠD Kostanjevica na Krki 
Borisom Polovičem in Markom Bučarjem so bili kljub ne 
tako številčni udeležbi kot v prejšnjih letih (osip udeležbe be-
ležijo skoraj na vseh tekaških prireditvah) s potekom tekme 
zadovoljni, prav tako udeleženci, ki so dobili toplo malico, pi-
jačo in praktično nagrado. Na roke jim je šlo tudi vreme, ki je 
bilo skoraj idealno za tek. Na šolskem stadionu so pripravi-
li kopico otroških tekov, ki jih je vodil športni pedagog Ervin 
Felicijan, udeležilo pa se jih je kar 76 otrok.
 P. P.

Zmagal je domačin Gregor Bučar

Bučar in Avguštinčič v boju za 
zmago

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

PETEK, 16. september 2022, 15:00-21:00:
GAMING SESSION: SEA OF THIEVES BINGO
INFO IN PRIJAVE: INFO@MC-KRSKO.SI
RAČUNALNIŠKA OPREMA BO 
ZAGOTOVLJENA.

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

ČETRTEK, 22. september 2022, 
17:30-19:30:
DELAVNICA PISANJA SCENARIJEV Z IZO 
STREHAR
INFO IN PRIJAVE: INFO@MC-KRSKO.SI

PETEK, 23. september 2022, 15:00-22.00:
GAMING SESSION: TURNIR COUNTER STRIKE: 
GLOBAL OFFENSIVE
INFO IN PRIJAVE: INFO@MC-KRSKO.SI
RAČUNALNIŠKA OPREMA BO 
ZAGOTOVLJENA, POTREBUJEŠ LE SVOJ 
COUNTER STRIKE PROFIL.

17:00-19:00:
TEČAJ ZNAKOVNEGA JEZIKA

18:00-21:00:
MC ZVEZDE: 1. KROG AVDICIJ
INFO IN PRIJAVE NASTOPAJOČIH POTEKAJO 
DO 20. 9. 2022 NA INFO@MC-KRSKO.SI
NAGRADA ZA 1. MESTO: BON ZA 150€ V 
TRGOVINI PO LASTNI IZBIRI.

PETEK, 23. september 2022
MLADINSKA TOČKA VELIKI KAMEN:
USTVARJALNE DELAVNICE 

SOBOTA, 24. september 2022
ZBOR: TRG MATIJE GUBCA,
ZAKLJUČEK: MC KRŠKO
10:00-12:00:
PRAVLJIČNO KRŠKO - POHOD PO KRŠKEM 
OB PRIPOVEDOVANJU 
PRAVLJIC IN SPOZNAVANJU MESTA
21:00:
KONCERT: LILITH CAGE & INSAN

INFO IN PRIJAVE NASTOPAJOČIH POTEKAJO INFO IN PRIJAVE NASTOPAJOČIH POTEKAJO 
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Pridobitev nove stalne zbirke 
umetnika Nandeta Vidmar-
ja (1899–1981), ki sodi med 
osrednje osebnosti sloven-
skega likovnega panteona 20. 
stoletja, je plod dolgoletnih 
prizadevanj in strokovnega 
dela kostanjeviške galerije, ki 
so ga začeli z evidentiranjem 
celotnega umetnikovega opu-
sa ob pripravi mednarodne 
razstave Obrazi ekspresioniz-
ma / Odtisi duha leta 2018. To 

je bila podlaga za retrospek-
tivno razstavo umetnika leta 
2019 in kasnejšo vključitev 
avtorja v mednarodni projekt 
Vezi / Spone, ki so ga v lan-
skem letu pripravili skupaj 
z Nacionalnim muzejem mo-
derne umetnosti v Zagrebu. 
Z Mišom Vidmarjem, sinom 
slikarja Nandeta Vidmarja, so 
v letošnjem letu uskladili do-
natorsko pogodbo 331 del (sli-
ke, risbe in grafična dela, ka-

Na ogled opus Nandeta Vidmarja
KOSTANJEVICA NA KRKI – Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki je od 1. septembra bogatejša za 
novo, že deseto stalno zbirko – odprli so namreč stalno zbirko del slikarja, grafika in risarja Nandeta Vid-
marja, ki temelji na obsežni donaciji njegovega sina Miša. 

terih skupna vrednost je pol 
milijona evrov), ki kronolo-
ško pokrivajo celoten ume-
tnikov opus. Omenjeno po-
godbo sta Vidmar in direktor 
kostanjeviške galerije Goran 
Milovanović podpisala pred 
večernim odprtjem razstave. 
Kot je ob tem povedal slednji, 
je nova stalna zbirka za vse-
binsko konstituiranje galeri-
je velikega pomena, »saj smo z 
njo koherentno povezali pred-

stavnike slovenskega ekspre-
sionizma in nove stvarnosti 
(generacijo praških študen-
tov – Tone in France Kralj ter 
Božidar Jakac) z obdobjem 
barvnega in predvojnega so-
cialnega realizma ter kasne-
je abstrakcije (generacijo za-
grebških študentov – Zoran 
Didek, France Gorše in Jože 
Gorjup). S tem smo še dodatno 
determinirali pomen likovnih 
zbirk Galerije Božidar Jakac, 

ki so v veliki meri definirane 
ravno z obdobjem med obema 
svetovnima vojnama.« Po nje-
govih besedah gre pri donaciji 
in postavitvi nove stalne zbir-
ke, sicer desete v Jakčevi gale-
riji, za velik, tako rekoč zgodo-
vinski dogodek.

Mišo Vidmar je ob podpisu 
donatorske pogodbe povedal, 
da si je njegov oče Nande že-
lel, da zbirka njegovih del os-
tane skupaj oz. da se ne poraz-
deli, zato je iskal možnosti za 
njeno javno postavitev v celo-
ti, najprimernejšo možnost za 
to pa je prepoznal v Kostanje-
vici na Krki. S končno posta-
vitvijo očetovih del je bil za-
dovoljen, v skladu s pogodbo 
bodo vsaka tri leta zamenja-
li tretjino umetnikovega fon-
da, s čimer bodo postopoma 
na ogled vsa njegova dela. Ku-
stosinja Kristina T. Simončič, 
ki je skupaj z Milovanovićem 

opravila izbor Vidmarjevih 
del za stalno zbirko, je pove-
dala, da je v zbirki na ogled več 
kot 80 del. Že 2. septembra je 
bilo v Galeriji Rika Debenjaka 
v Kanalu ob Soči odprtje raz-
stave Nande Vidmar: Iz zbir-
ke Galerije Božidar Jakac, na 
kateri je do 30. septembra 
na ogled 61 Vidmarjevih del, 
nato pa bo med 5. oktobrom 
in 7. novembrom gostovala 
še v Kulturnem centru Loj-
ze Bratuž v Gorici. Tako bo 
med septembrom in novem-
brom ljubiteljem umetnosti 
na dveh lokacijah na voljo za 
ogled več kot 150 del Nande-
ta Vidmarja. Podpisu pogodbe 
je prisostvoval tudi kostanje-
viški podžupan v funkciji žu-
pana Robert Zagorc, ki se je 
Vidmarju zahvalil za donacijo 
očetovega opusa ravno kosta-
njeviški galeriji. 

 Peter Pavlovič

Vidmar in Milovanović ob podpisu donatorske pogodbe.

V stalni zbirki je na ogled več kot 80 Vidmarjevih del.

BREŽICE – V avli Doma kulture Brežice je 30. avgusta pote-
kalo slavnostno odprtje fotografske razstave priznanega 
in večkrat nagrajenega fotografa Mateja Kramžerja.

Kot je povedala vodja JSKD OI Brežice Simona Rožman Strnad, 
so se pri JSKD odločili organizirati razstavo, saj je bil Matej 
Kramžer na njihovih območnih fotografskih razstavah pod 
imenom Fotografska razmišljanja največkrat nagrajen in po-
hvaljen avtor v zadnjih petih letih, na teh razstavah pa sodeluje 
že 11 let. Razstavljene fotografije so nastale v obdobju od leta 
2008 do 2021; gre za izbor nagrajenih in pohvaljenih fotogra-
fij s Fotografskih razmišljanj in pa tudi z drugih natečajev, je 
izpostavila Rožman Strnad in dodala, da so na ogled postavili 
večinoma umetniške odrske fotografije in fotografije narave. 
Kramžer si je prvi fotoaparat kupil leta 2003, svojo prvo foto-
grafijo z naslovom Balerina je razstavil leta 2009 v Celju, prvo 
razstavo pa je imel istega leta v Zvezdi v Krškem, medtem ko 
je prvo nagrado za prej omenjeno Balerino prejel v istem letu 
pri JSKD. Največ mu pomeni zlata medalja salona za fotografi-
jo Workers lunch na FIAP svetovnem natečaju Kotor, Makedo-
nija, ponosen pa je tudi na svojo najuspešnejšo in nagrajeno fo-
tografijo z naslovom Jure, za katero je prejel prvo nagrado na 
Fotografskih razmišljanjih 2021, zlato FIAP nagrado na med-
narodnem FIAP natečaju Aleksinac, Srbija, in prvo veliko nag-
rado na slovenskem fotografskem natečaju Voda – izvir življe-
nja – JSKD OI Novo mesto.
Razstavo je uradno odprla podžupanja Občine Brežice Mila Le-
vec, za vrhunski glasbeni program pa sta poskrbela odlična Ve-
ronika Strnad (vokal) in Rudolf Gas (kitara, vokal). Razstava 
bo na ogled do 19. septembra,   A. Kališnik

Kramžer razstavil 'jagodni izbor'

Fotograf Matej Kramžer

SEVNICA – 26. avgusta je na sevniškem gradu potekalo od-
prtje slikarske razstave Vesne Davidovič iz Dobove z nas-
lovom Perturbacija. Dogodek je obogatil mladi jazz trio iz 
Ljubljane, zmagovalec na letošnjem tekmovanju mladih 
slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev (TEMSIG). 

Vesna Davidovič deluje na področju abstraktne umetnosti kot 
slikarka, kiparka in grafičarka. Doslej je imela več samostoj-
nih razstav, razstavljala pa je tudi na številnih selekcioniranih 
skupinskih razstavah. Predstavila jo je kustosinja, dipl. prof. 
umetnostne zgodovine Olga Butinar Čeh. Akademski kipar Zo-
ran Poznič je v spremni besedi o razstavljenih slikarskih de-
lih zapisal: »Perturbacija, sinonim za občutek zmede, nemira, 
vznemirjenja, motnje in tesnobe, še kako ponazarja naša življe-
nja nekaj zadnjih let. Kdo drug, če ne umetnik, mora najti v tej 
odtujeni, manipulativni vseobsegajoči mašineriji naših življenj 
zopet smisel in red. Slikarstvo Vesne Davidovič skozi proces 
samospraševanja in posledično raziskovanja notranjih svetov, 
z vehementnim zamahom pred gledalca postavlja impresivno 
abstraktne podobe njenega sveta, njenega življenja. Eruptivni 
barvni odnosi skušajo v kaosu vzpostaviti red in zopet uteme-
ljiti fundamentalne vrednote. Dela, ki so nastajala zadnji dve leti 
in so na ogled, so avtorico skozi njene osebne perturbacije pri-
peljale na konec in obenem na začetek. Krog je sklenjen ...« Sli-
karska dela so na ogled v odpiralnem času gradu do 16. oktobra. 
Pred odprtjem razstave so v grajskem atriju navdušili talen-
tirani mladi glasbeniki, ki delujejo v zasedbi z imenom J. J. A. 
pod mentorstvom znanega in priznanega saksofonista, tolka-
lista in vokalista Braca J. Doblekarja.  S. Radi

Vesnin notranji svet skozi sliko

Slikarska dela posavske umetnice Vesne Davidovič (desno) 
so na ogled v Mosconovi in Stari galeriji na sevniškem gradu.   

Osrednja tema dobri dve uri 
in pol trajajočega dogajanja 
brez premora je bil – kisik. Z 
izjemno igralsko prezenco so 
mladi igralci in igralke sku-
šali opozoriti na marsikateri 
problem v naši družbi, pred-
vsem pa na odnose med ljud-
mi. Mladi gledališčniki so sko-
zi premišljene besede, gibe, 
kretnje, mimiko in igro s šte-
vili ob skrbno izbrani glasbi 
želeli predstaviti življenje, v 
katerem ima poleg vode po-
membno vlogo tudi kisik. 
»Potrebujemo ga za življenje, 
a se tega ne zavedamo in išče-
mo bližnjice. Ni jih. Denar, us-
peh, lepota … niso pomembni. 
Kisik, kisik je tisto, kar pot-
rebujemo,« so bili jasni Juna-
ki. Osem mladih je z vdihom 
in izdihom izražalo mešani-
co različnih čustev in občutij 
– samozavest, pogum, odloč-
nost, srčnost, ljubezen, a tudi 
strah, žalost, neizprosnost, 
nemoč, nasilje … Na koncu 
vsega je bilo  upanje, ki je priš-
lo skozi široko odprta vrata. 
»Danes je dan za spremem-

Premišljevanja o smislu bivanja
VRHOVO – Mladinska gledališka skupina Junaki, ki deluje v okviru Prosvetnega društva Vrhovo, se je 28. 
avgusta predstavila v vrhovškem Domu prosvete z družbeno-kritično dramo Kisik ter v njej izpostavila več 
različnih tem, ki so vodile k premišljevanju o človekovem bivanju. 

be, na nas temelji prihodnost 
… Vojna ni romantična pusto-
lovščina … Treba je stopiti iz 
cone udobja …« so bile bese-
de, ki so ’rezale’ zrak v dvora-
ni, kjer so bili igralci v resni-
ci vsi prisotni (tudi občinstvo, 
ki je imelo sedeže na odru in 
pod njim). Gledališka zgodba 
se zaključi z mislijo: »Nič ni 
samoumevno, celo kisik ne!« 

Pod besedilo gledališke pred-
stave sta se podpisala Nika 

Kaplja in Anže Rus, ki je 
predstavo tudi režiral. V odi-
grane vloge so se odlično vži-
veli Miha Čebin, Ula Knavs, 
Dea Vran Durmišević, Lea 
Titovšek, Anja Klenovšek, 
Anamarija Oblak, Andraž 
Starina in Nika Tržan. O os-
mih Junakih, katerih število 
se skriva v večkrat izgovorje-
ni številki 2492 dni (2 + 4 + 
9 + 2 = 17  1 + 7 = 8) je rež-
iser zapisal: »Sami lahko na-
redimo veliko. Skupaj nemo-

goče!« Soavtorica besedila 
pa: »Kisik se dotakne števil-
nih tem. Ne bom jih našteva-
la, vsak je z njim vdihnil nekaj 
svojega in če se mu prepusti-
te še enkrat, bo vaša izkušnja 
gotovo drugačna /... / Zato 
je tukaj gledališče. Kjer smo 
varni v svoji ranljivosti. Kjer 
se naučimo, da je v ranljivosti 
veliko več poguma kot v ne-
omajni trdnosti. Ni lahko. To 
zmorej(m)o samo Junaki.« 
 Smilja Radi

Junaki z avtorjema besedila Niko Kaplja in Anžetom Rusom, ki je predstavo tudi režiral. 
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kam v posavju
Četrtek, 15. 9. 

• od 9.00 do 11.00 in od 
17.00 do 19.00 v Sveto-
valnem središču Posav-
je na Ljudski univerzi Krš-
ko: brezplačna delavnica 
»ZOOM – nova možnost po-
vezovanja in učenja na dalja-
vo (obvezne prijave na 051 
279 635 ali na tanja.cizl@lu-
krsko.si)

• ob 18.00 v mali dvorani Kul-
turnega doma Krško: Pot do 
sreče obstaja – predavanje 
Gregorja Starca »Gibanje in 
zdravje«

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: odprtje razstave »Franjo 
Stiplovšek – nove pridobit-
ve iz zbirke Božene Encinas 
Vanič«

Petek, 16. 9.

• od 15.00 do 21.00 v MC Kr-
ško: Gaming session – Sea of 
thieves bingo

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave Paula O Ro-
binsona »Form of resistan-
ce«

Sobota, 17. 9.

• od 9.00 dalje na letali-
šču JGZ Letalskega centra 

pmb.si, 051 627 415 do 17. 
9. 2022)

Torek, 20. 9.

• ob 17.00 v MC Brežice: 
predstava za otroke »S pi-
kapoko na pot, da ne bo ne-
zgod«

• ob 19.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Bre-
žice: slavnostna akademija 
ob 150-letnici Splošne bol-
nišnice Brežice

Sreda, 21. 9.

• ob 19.00 v klubu Kulturne-
ga doma Krško: predstavi-
tev knjige dr. Blaža Kosovela 
»Zakaj ZDA nimajo ministr-
stva za kulturo?«

Četrtek, 22. 9.

• od 16.30 do 20.00 v atriju 
Mencingerjeve hiše Krško: 
pripovedovalska delavnica 
(še v četrtek, 29. 9., in pe-
tek, 30. 9.)

• ob 17.00 na Ajdovskem 
gradcu nad Vranjem pri 
Sevnici: Festival Ajdovski 
gradec (rimske igre, arheo-
loške in ustvarjalne delavni-
ce, glasbeno-pravljični koti-
ček ...)

• od 17.30 do 19.30 v MC Kr-
ško: delavnica pisanja sce-
narijev z Izo Strehar

Petek, 23. 9.

• od 10.00 do 18.00 na Gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
povabilo na razstavo najpo-
membnejših odličij Primo-
ža Kozmusa ob dnevu slo-
venskega športa

• od 15.00 do 22.00 v MC 
Krško: Gaming session – tur-
nir Counter strike: Global of-
fensive, od 17.00 do 19.00: 
tečaj znakovnega jezika, od 
18.00 do 21.00: MC zvezde 
– 1. krog avdicij (info in pri-
jave do 20. 9. na info@mc-
krsko.si)

• od 17.00 do 18.30 v MC 
Brežice: delavnica Mreža 
vzornikov – Opazuj, izkusi 
in vključuj!

• ob 18.00 v MC Sevnica: 
predstavitev knjige Matjaža 
Holca »Cena za novo je sta-
ro življenje« 

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: regijsko srečanje naj-
mlajših filmskih ustvarjalcev

• ob 19.00 v lapidariju Galeri-
je Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki: odprtje razstave 
Erika Mavriča »Dolgo črno 
poletje«

• ob 20.00 v MC Brežice: Fa-
zanc 2022

Sobota, 24. 9.

• ob 10.00 zbor na Trgu Ma-
tije Gubca Krško: Pravljično 
Krško – pohod po Krškem 
ob pripovedovanju pravljic 
in spoznavanju mesta

• od 14.00 do 18.00 na Gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
ustvarjalni kotiček »Sliko-
vita arhitektura gradu Raj-
henburg«

• od 14.00 do 18.00 v 

Mestnem muzeju Krško: 
ustvarjalni kotiček »Portret 
v kolažu«

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: grajski večer 
Godbe Slovenskih železnic z 
gosti, Nacionalnim mažoret-
nim ansamblom

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: 2. večer ljudske 
glasbe in plesa ob 20. oble-
tnici delovanja Folklorne 
skupine Spomin DU Sevnica

• ob 19.30 na koncertnem 
prizorišču v mestnem jedru 
Kostanjevice na Krki: kon-
cert Kvatropircev z bandom

• ob 20.00 v veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško: 
koncert Tadej Tomšič insti-
tution, koncert iz cikla ARSo-
nica 2022

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Lilith Cage in In-
san

Nedelja, 25. 9.

• ob 15.00 na športnem igri-
šču na Gornji Prekopi: po-
poldne ob ljudskih pesmih 
in spominih vaščanov z Dol-
nje in Gornje Prekope ter 
Dobrave »Pa zapojmo eno 
po prekopško«

Torek, 27. 9.

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
prost vstop v muzej ob sve-
tovnem dnevu turizma

• od 10.00 do 18.00 na Gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
prost vstop v muzej ob sve-
tovnem dnevu turizma

• od 10.00 dalje v Kostanje-
vici na Krki: celodnevno do-
gajanje ob svetovnem dne-
vu turizma – brezplačno 
vodstvo po mestu v sloven-
skem in angleškem jeziku, 
ustvarjanje iz recikliranih 
materialov, Krakovski gozd 
– Gozd in podnebne spre-
membe

• ob 16.00 v Mestnem muze-
ju Krško: strokovno vodstvo 
»Fran Bonač in tovarna ce-
luloze na Vidmu pri Krškem. 
Mesto industrijske dedišči-
ne«

*Prireditve ob prazniku občine 
Radeče so objavljene na stra-
ni 8.

Cerklje ob Krki: dan odprtih 
vrat JGZ Letalskega centra s 
prikazom letalskih in padal-
skih aktivnosti ter predsta-
vitvijo in ogledom letal ter 
letalske tehnike

• od 9.00 do 13.00 v Mencin-
gerjevi hiši Krško: arhitek-
turne delavnice z društvom 
Prostor vmes

• ob 10.00 v MC Krško: otro-
ška predstava »Čarobna Vi-
lavilandija«, ob 21.00: me-
tal koncert – Damnation & 
Challenger

Nedelja, 18. 9.

• ob 18.00 na Gradu Raj-
henburg v Brestanici: prire-
ditev »Pesmi, ki jih piše po-
letje« – Marko Železnik, Anja 
Žabkar, Tjaša Primc in pev-
ska skupina Lavrencij, kla-
virska spremljava: Jernej 
Fabijan

Ponedeljek, 19. 9.

• od 9.00 do 15.00 na graj-
skem dvorišču Posavskega 
muzeja Brežice: Šola pre-
nove – praktično izobraže-
vanje za kakovostno preno-
vo: mizarska delavnica (tudi 
v torek, 20. 9., udeležba je 
brezplačna, prosijo za pri-
javo na andreja.matijevc@

pa zapojmo eno po ... 
prekopško

vabi na popoldne 
ob ljudskih pesmih in spominih vaščanov 

z Dolnje in Gornje Prekope ter Dobrave 

NEDELJA, 25. SEPTEMBER 2022, OB 15. URI 
IGRIŠČE NA GORNJI PREKOPI 

Društvo podeželskih žena 
Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki

Ob Svetovnem dnevu turizma, 
27. september 2022, vas vabimo 

na celodnevno dogajanje 
v Kostanjevici na Krki:

10.00 
Brezplačno vodstvo po mestu v slovenskem jeziku 

12.00 
Brezplačno vodstvo po mestu v angleškem jeziku 

(zbirno mesto in obvezne prijave na TIC-u)

LOKACIJA: OŠ Jožeta Gorjupa

14.00 - 16.00
Ustvarjanje iz recikliranih materialov 

(Alja Fir, Galerija Božidar Jakac)

17.00 - 19.30
Kostanjevica na Krki za trajnostni turizem

Krakovski gozd - Gozd in podnebne spremembe 
(Mojca Bogovič, Zavod za gozdove Slovenije OE Brežice) / 

Reka Krka in vplivi okolja (Barbara Kink, Zavod za 
varstvo naravne dediščine Slovenije OE Novo mesto) / 

Izzivi za prihodnost mladih v občini (Jan Strajnar, 
Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki)

Lepo povabljeni!

T: (07) 488 01 94 
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

Zakaj ZDA nimajo 
ministrstva za kulturo? 

predstavitev knjige in pogovor z avtorjem
sreda, 21. 9., ob 19. uri

Tadej Tomšič Institution
koncert iz cikla ARSonica 2022

sobota, 24. 9., ob 20. uri

Erotika po Emeršiču
monokomedija 

petek, 30. 9., ob 19.30 uri

SEVNICA – Do 4. oktobra so v prostorih sevniške knjižnice na 
ogled plakati različnih velikosti in vsebin (na fotografiji), ki jih 
je skozi leta izdelala za različne dogodke Nevenka Flajs iz vasi-
ce Brezje pri Krmelju. Diplomirana grafična oblikovalka grafič-
no oblikovanje plakatov vidi kot kreacijo vseh vidnih sporočil, 
ki običajno podajajo kratke in jedrnate informacije, najpogoste-
je o času in kraju dogajanja ter nastopajočih. »Plakat je izraz pot-
rebe po sporočanju v želji nekoga povabiti na koncert, razstavo 
ali kakšen drug dogodek. Kljub splošni digitalizaciji ima plakat 
v fizični obliki še vedno moč v načinu, ki omogoča tudi izraža-
nje mnenj ali opozarja na pomembne lokalne, kulturne in ostale 
družbeno angažirane vsebine. S svojo obliko in možnostjo spo-
ročanja je plakat nepogrešljiv del urbanega življenja, ki nas lah-
ko nagovarja, opozarja, pritegne k razmišljanju ali celo – šokira,« 
pojasnjuje ustvarjalka, ki je tudi ljubiteljica fotografiranja in fo-
tografije.  S. R.

Razstava plakatov Nevenke Flajs 

www.PosavskiObzornik.si
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iz katerih bom skušala tudi 
sama vzgojiti nove sadike. 
Poskusila bom tudi s seme
ni hokaido bučke, ki jih bom 
dobila iz prerezanega plo
da. Semena bom prenesla 
v gosto cedilo, jih do čiste
ga sprala z vodo, razporedi
la po papirju, ki dobro vpija 
vlago, in jih nato dala sušiti, 
vendar ne na sonce,« pripo
veduje uporabnica Knjižnice 
semen, ki bo del novih, dob
ro posušenih semen vrnila v 
knjižnico v papirnatih vreč
kah, nikakor pa ne v vreč
kah iz polivinila. 
 S. Radi, A. Kališnik

Knjižnica semen – od semena  
do pridelka in novega semena

 

Ali ste vedeli, da si lahko v 
Knjižnici Sevnica izposodite 
tudi semena in tako prispe
vate k vzgoji novih rastlin iz 
zdravih avtohtonih semen, 
ki lepo uspevajo v našem 
domačem okolju? Knjižni

ca semen je začela delovati 
konec letošnjega februarja. 
Semena, lično zapakirana 
in označena, je za izposo
jo pripravilo Društvo Ajda 
Posavje, ki bo tudi v bodo
če skrbelo za zadostno šte
vilo zdravih domačih semen 
skupaj z vsemi, ki bodo priš

li v knjižnico, si brezplačno 
izposodili semena ter jih 
nato del vrnili za izposojo v 
novi vrtnarski sezoni.

»Postopek izposoje je pre
prost. Član oziroma članica 

naše knjižnice si lahko brez
plačno izposodi semena, ki 
so na voljo v naši Knjižnici 
semen skozi celo leto. Izbi
ra je bogata, imamo več kot 
80 različnih vrst semen, ki 
so zapakirana v 500 vreč
kah za izposojo. Semena za 
brezplačno izposojo so raz

Knjižnica semen s knjižno ponudbo o vrtnarjenju  

deljena po kategorijah bio
dinamične metode pridela
ve – list, korenina, cvet in 
plod. Po vzgoji novih rastlin 
uporabnik shrani del semen 
in jih vrne po zaključeni vrt
narski sezoni v knjižnico. 
Lahko se zgodi, da seme 
ni vzklilo, da rastlina zara
di suše, toče ali česa dru
gega ni zrasla in zato pri
delava semen ni uspela, a 
to ni težava. Uporabnik lah
ko vrne v knjižnico semena 
tistih rastlin, ki so lepo ob
rodile,« pojasni direktori
ca sevniške knjižnice Anita 
Šiško in doda, da si je mo
goče ob tem izposoditi tudi 
knjige na temo vrtnarjenja.

»V letošnji pomladi sem se 
odločila, da obiščem Knji
žnico semen, ki so jo uredili 
v Knjižnici Sevnica. Izbira je 
bogata, semena so kakovo
stna in domače, avtohtone 
sorte, ki uspevajo v našem 
okolju. Med semeni sem iz
brala rdeč korenček, nizek 
zelen stročji fižol in hokai
do bučke. Ob setvi sem pos
krbela za ustrezen prostor, 

da bi se semena med seboj 
ne križala z ostalimi rastli
nami, ki jih imam na vrtu. 
S pridelkom sem zadovolj
na in začela sem tudi že s 
pripravo semen, ki jih bom 
jeseni vrnila v knjižnico za 
ponovno izposojo. Razmi
šljam, da bi si za novo vr
tnarsko sezono izposodila 
poleg že omenjenih semen 

še seme graha in še česa, 
saj si želim, da bi se doma 
pridelana semena ohranja
la, ker so tudi prilagojena 
za rast v naših podnebnih 
razmerah. Izposoja semen 
me je spodbudila, da sem 
začela bolj pozorno spre
mljati rast rastlin in plodov, 
delati sem si začela zapi
ske in shranjevati semena, 

Poletje se poslavlja, prihaja jesen in z njo pobiranje pridelkov na poljih, njivah in vrtovih ter sočnih sadežev v sadovnjakih in vinogradih. Neka-
teri že pripravljajo ozimnico iz sadov z domačega vrta; nekateri so s svojimi mislimi pri pripravi vrta za zimski čas; nekateri so začeli shranje-
vati seme iz najboljših in najbolj zdravih plodov, da bodo rastline zdrave in lepo rodne tudi v novi vrtnarski sezoni. V naši tokratni redni rub-
riki VRTOVI POSAVJA bomo namenili pozornost Knjižnici semen in pripravi semen za novo sezono.

Del luščenega fižola bo ostal za seme

Prerezana hokaido bučka z 
zdravimi semeni

»Včasih, ko nimaš s seboj vsega orodja, moraš znati improvizirati«
Kolesje komunalnih delavcev se nenehno vrti. To dobro ve naš tokratni sogovornik Vladimir Hriberšek iz Sektorja gospodarskih javnih služb kolektivne rabe 
(SGJSKR) v družbi Kostak, ki pravi, da dela pri njih nikoli ne zmanjka. Poleg rednih nalog, ki vključujejo vzdrževanje občinskih cest, je čedalje več izrednega 
dela, kamor sodi vse od odstranjevanja polomljenega drevja do popravil podrtih prometnih znakov.

Ura je pol sedmih zjutraj. Zaposleni v Sek-
torju gospodarskih javnih služb kolektiv-
ne rabe v družbi Kostak na svoja vozila že 
nalagajo orodje, s katerimi se bodo kmalu 
odpravili vsak na svoje območje. »Običajno 
se zberemo pol ure pred sedmo, spijemo 
kavico in počakamo šefa Janka Gričarja, ki 
nam pove, kakšne naloge nas čakajo,« pri-
poveduje delovodja, skrbnik strojne meha-
nizacije, Vladimir Hriberšek. V ekipi jih je tri-
najst, od tega so delovodje trije. Delo skoraj 
izključno poteka na terenu. »Človek se na 
to navadi, za tako delo moraš biti tudi malo 
iznajdljiv. Včasih, ko nimaš s seboj vsega 

orodja, moraš znati improvizirati, tako da 
nekako kar gre.«

»Neurja zahtevajo takojšnje 
ukrepanje«

V tem obdobju imajo veliko dela s košnjo 
ob občinskih cestah, kjer pa strojna košnja 
ni izvedljiva, jo izvajajo ročno, predvsem 
okoli prometnih znakov in ograj. Za var-
nejši potek prometa čistijo jaške in odtoke 
ter varijo načete cestne rešetke. Ob rednih 
aktivnostih na področju vzdrževanja se 
pogosto pojavijo še izredne naloge, ki jih 
je treba odpraviti v čim krajšem možnem 
času, dodaja naš sogovornik. »Med drugim 
skrbimo za popravila cestne signalizaci-
je, predvsem zaradi poškodb, ki nastanejo 
pri prometnih nesrečah. Ko nam sporočijo, 
da se je nekdo z avtom zaletel v prometni 
znak in ga pri tem podrl ali zvil, ga je treba 
nemudoma popraviti.« Tudi neurja zahte-
vajo takojšnje ukrepanje. »Letos je ogrom-
no vetra in posledično podrtih dreves, ki jih 
moramo odstraniti. O tem nas obvestijo z 
Regijskega centra za obveščanje Brežice in 
v primeru, da se to zgodi med delovnikom, 
ko smo vsi v službi, odide na lokacijo tisti, ki 
je najbliže, ob popoldnevih in ponoči pa gre 
na teren dežurni sodelavec. Pri nas je ved-
no nekdo dežuren.«

Svoje delo rad opravlja, čeprav prizna, da ni 
vedno enostavno. »Včasih je luštno, včasih 
pa ne prav zelo. Zaradi vremenskih ali dru-
gih razlogov je treba kakšno delo preložiti 
na ugodnejše obdobje. Poleti, ko je vroče, 
se asfalt segreje in zna biti neprijetno. Zato 
smo v preteklih mesecih z delom začenjali 
že ob petih zjutraj, da bi se, kolikor je to le 
mogoče, izognili hudi vročini.«

Veliko dela je tudi v hladnejših mesecih 
leta, največ ga je seveda, ko zapade sneg. 
»Lanska zima je bila kar prizanesljiva, če 
jo primerjamo s preteklimi leti. Ni bilo ve-
liko snega. Pri nas je problem v tem, ker je 
precej hribovitega terena, kjer se naredijo 
zameti in če nismo na teh lokacijah vsake 
štiri ure, je cesta zaprta.« Pozimi je zopet 
pogosto dežurno delo. »Dežurni sodelavec 
ponoči preverja, ali je cesta ledena in jo je 
treba posipavati. Preverja tudi, koliko je za-
padlega snega, saj ga za pluženje mora biti 
vsaj osem centimetrov.«

Vladimir je delo ’dežurnega’ opravljal vse 
do letos, a mu ga zaradi skorajšnje upokoji-
tve zdaj več ni treba: »Z zadnjim januarjem 
grem v pokoj. To zimo bom še tu, malo bom 
še pomagal, dežurstva pa bom vseeno pre-
pustil drugim.« Na tem delovnem mestu je 
sicer od leta 2008, zadnja štiri leta je zapo-

slen v družbi Kostak. »Naša ekipa se trudi, da 
določeno delo opravi čim bolj kakovostno in 
v čim krajšem času, da so ljudje zadovoljni,« 
pravi Vladimir Hriberšek, ki skozi ves po-
govor izpostavlja pomen dobre uigranosti 
med sodelavci, ki jim je, verjamemo, dober 
zgled in mentor: »Sodelavci z mano delajo 
že toliko let, da nimam več koga kaj učiti. 
Fantje, s katerimi sem začel delati, z mojim 
delom nadaljujejo in so dobro vpeljani. Res 
nimam skrbi, kako bo naprej.«

In glede na to, da ga čez dobre štiri mesece 
čaka nova življenjska vloga, nam je za ko-
nec izdal nekaj načrtov, ki jih ima ob upo-
kojitvi: »Doma imam nekaj zemlje, tako da 
se bom malo ukvarjal s tem, malo pa bom 
užival na morju. Nekako bom že (smeh).« 
Srečno, Vladimir!

Vladimir Hriberšek

Skrbimo za zeleno Krško

naročnik: www.kostak.si
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Mateja Golob, Veliki Cirnik 

– dečka,
• Tatjana Malić, Zdole – 

dečka,
• Mojca Benetek, Dobova – 

dečka,
• Katarina Čunčić Dukić, 

Gornja Bistra (Hrvaška) – 
deklico,

• Floriana Berisha, Dragash 
(Kosovo) – dečka,

• Sara Grilc, Dobova – 
deklico,

• Martina Močivnik, Krško 
– dečka,

• Fatlinda Saramati, Krško 
– dečka,

• Manujela Hudorovič, 
Dobova – dečka,

• Jasmina Šušterič, Brezje 
pri Dovškem – dečka,

• Lejla Mulahusić, Brežice – 
deklico,

• Petra Simončič, Brestanica 
– dečka,

• Janja Koren, Veternik – 
deklico,

• Sandra Pyšna, Krško – 
deklico,

• Mojca Sintič, Veliko 
Mraševo – dečka,

• Sara Knez, Pristava pri 
Mestinju – deklico,

• Tadeja Pflege, Mrtvice – 
dečka.

ČESTITAMO!

rojstva poroke

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

Amadeja Filipčič in Primož Bogolin, oba iz Bojsnega, 27. 
avgust 2022, grad Brežice (foto: Gorazd Koletnik)

• Daniel Vovk iz Gornjega 
Brezovega in Katja Vovčko 
z Arta,

• Denis Kozole in Špela 
Jurkošek, oba z Metnega 
Vrha,

• Marko Zorić in Katarina 
Lukek, oba iz Nove vasi pri 
Mokricah,

• Miha Klemenčič z Mrtvic 
in Jerneja Ambrožič iz 
Župeče vasi,

• Tadej Slovenc iz Kapel in 
Špela Lašič iz Brežic, 

• Gregor Vimpolšek iz 
Brežic in Maja Barkovič iz 
Ribnice,

• Miha Vidmar in Suzana 
Špehar, oba z Brezja pri 
Dovškem,

• Jernej Marinč z Bučerce 
in Monika Volčanjšek iz 
Krškega,

• Gregor Umek z Malega 
Kamna in Anja Kranjc z 
Malega Vrha,

• Srđan Raca in Željana 
Katič, oba iz Krškega,

• Urban Duh in Anita Vesel, 
oba z Gmajne,

• Jakob Pintar in Tina 
Pangerčič, oba iz Krškega.

ČESTITAMO!

ZDOLE – Anica Černelič, ro-
jena Kolar, z Zdol pri Krškem, 
je 26. avgusta praznovala 90. 
rojstni dan. Pri teh letih je še 
zelo mladostna in tudi zdrav-
je ji služi, saj skrbi za svoj 
dom, vrt in po malem tudi vi-
nograd. Na pomoč ji prisko-
čita hčeri, ena živi na domu, 
druga pa jo vsak dan obisku-
je. Vsakodnevno jo obisku-
jejo tudi sosedje in prijatelji 
iz vasi, ki ji ob jutranji kavici 
ali popoldanskem kozarčku 
popestrijo dan. Še posebej 
jo razveseli obisk vnukinje 
z dvema pravnučkoma. Celo 
življenje je že zasidrana na 
Zdolah, kjer je kot najmlajši 
otrok v družini odraščala še z 
dvema sestrama. Ti sta ob za-
ključku šole odšli delat v Maribor, Anica pa je prevzela domačijo. 
Po poroki s Francem je skrbela za dom in dve hčeri in se ni niko-
li zaposlila. Še danes jo pokonci drži delo, vsako sezono se vese-
li pridelkov, ki končajo na njenem jedilniku. Zelo rada spremlja 
razvedrilne oddaje na televiziji ter aktualne teme v časopisju in 
revijah in za bistritev možganov reši kakšno križanko. Domači ji 
želimo še obilo zdravja in veselih trenutkov z nami, njenimi so-
sedi in prijatelji.  N. S.

Pri 90 letih še vedno mladostna 

90-letnica Anica Černelič

Vpis v začetne 
skupine  

Knjižnica Brežice   
Trg Jožeta Toporišiča 1,

Brežice 

Društvo JVVŽ
Cesta krških žrtev 31, 

Krško

OŠ Sava Kladnika 
Trg svobode 42, Sevnica

Prijave za vadbo v živo  
ali preko spleta (Zoom): 

novo.mesto@jvvz.org

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. (2.) Ans. MLADI ASI – Odpuščanje ljubezni
 2. (1.) Ans. REFREN – Rože za mamo
 3. (3.) Ans. UPANJE – Hišica ob morju
 4. (4.) Ans. POGUM – Slovo
 5. (5.) Ans. NEMIR – Za gasilke in gasilce
 6. (7.) SLOVENJEGORIŠKI MUZIKANTI – Mini krilo
 7. (6.) Ans. KLATEŽI – Za vse si kriva ti
 8. (8.) Ans. JARICA – Le zakaj slovo je godec vzel
 9. (10.) Ans. DOLENJSKIH 5 – Razočarana
 10. (–.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD – Moj fant

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Tomaža Rota – Dobra volja

Kupon št. 640
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, 10. 9. 2022, ob 20. uri

BORŠT – 27. avgusta je v krogu svoje družine praznovala 
90. rojstni dan Terezija Gramc. Ob njenem rojstnem dne-
vu ji je zdravja in dobrega počutja v krogu družine zaže-
lel tudi župan Občine Brežice Ivan Molan. 

O vitalni slavljenki je njena hči Jožica Pika Gramc zapisala: 
Terezija se je rodila na Kamencah, v družini petih otrok. Nje-
no otroštvo je zaznamovala vojna, saj je bila vasica  na tromeji 
(NDH, Italija, Nemčija). Svojega bodočega moža Jožeta – Bojči-
ja iz sosednje vasi Čedem je spoznala že mlada. Poročila sta se 
in si na Borštu ustvarila družino. Rodili so se jima štirje otroci: 
Jožica, Bernarda, Martina in Marjan. Za Terezijo je bila dru-
žina vedno na prvem mestu. Družino je razvajala s svojimi dob-
rotami vsak dan in vsako leto je poskrbela za bogato ozimni-
co. Pravi, da so otroci tisti, za katere se je splačalo živeti. Zelo 
je ponosna nanje in neizmerno hvaležna za izkazano ljubezen. 
Terezija je bila zaradi skrbi za otroke najprej doma, ko je šel naj-
mlajši v šolo pa se je zaposlila v Čateških toplicah. Na delo se je 
vedno vozila s kolesom, z avtobusom je šla samo, ko je bilo hlad-
neje kot minus 10 stopinj Celzija. Nazadnje je bila zaposlena na 
OŠ Cerklje ob Krki. Njen dom je bil vedno poln, razveseljevali 
so jo obiski otrok in vnukov (Marko, Gregor, Alen, Nina in Ta-
mara). V njihovi družbi je lažje prebolevala prezgodnjo izgubo 
moža. Danes jo razveseljuje že osem pravnukov in pravnukinj, 
vesela je vsakega obiska in telefonskega klica.
Terezija je še danes ponosna na priznanje, ki ga je dobila za lepo 
urejeno okolje. Svoje sadike rož je veselo razdajala vaščanom 
in drugim ter ljubezen do rož prenesla tudi na otroke. Ti zanjo 
pravijo: S svojo dobroto, toplino, srčnostjo, poštenostjo in de-
lavnostjo je bila mama naša opora in posebna šola za življenje.
 Vir: Občina Brežice

90 let Terezije Gramc 

Slavljenka z županom in otroci

Na lepo sončno jutro 3. septembra je ženin Jure Pušavec iz 
Tenetiš pri Kranju prišel v Pišece po nevesto Lucijo Mikelj. 
Tamkajšnji sosedje so se odločili, da se mora za lepo nevesto 
potruditi. Pripravili so šrango, ki jo po pripovedovanju 
domačinov na Orehovcu ni bilo že vrsto let. Jure je moral 
pokazati kar nekaj znanja in iznajdljivosti ter tudi seči v 
žep, šele potem so sovaščani popustili in mu Lucijo predali. 
Mladoporočencema želimo, naj ljubezen traja in naj bo njuna 
skupna pot obsijana s srečo ter zdravjem. T. M.

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

7. septembra je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustila naša draga mama, babica, sestra in teta

PAVLA DOBRAVC
s Pokleka pri Podsredi.

Hvala vsem, ki se je spominjate, postojite ob njenem grobu in ji 
prižigate svečke.

Žalujoči: vsi njeni, ki jo zelo, zelo pogrešamo

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

ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš, 

a v naših srcih že živiš.

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

SPOMIN

16. septembra mineva 20 let, 
odkar si nas zapustil nam vsem dragi

FRANCI RANGUS
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu,  

prižigate sveče in ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Čeprav te ni,
si v naših srcih vse dni.

SPOMIN

Danes mineva 10 let,
odkar nas je zapustil naš dragi

STANE JELER
s Trške Gore.

Hvala vsem, ki skupaj z nami ohranjate spomin nanj.

Žena Marinka, Petra in Tatjana z družinama

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

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

SPOMIN

MIRA VESELINOVIĆ 
iz Sevnice.

Spomin je večen, zato iskrena hvala vsem,  
ki se je z lepo mislijo spominjate.

Vsi njeni

Težko je pozabiti človeka, ki si ga imel rad, 
še težje izgubiti ga za vedno, 

a najtežje je naučiti se živeti brez njega.

Zahvala
V petkovi noči je tudi naša družina z grozo v očeh gledala, kako 
nam zaradi udara strele ogenj požira dom. Z vsem spoštova-
njem izrekamo zahvalo gasilcem PGD Cerina, ki so resnično 
v rekordnem času prihiteli na pomoč, PGD Sobenja vas, PGD 
Obrežje, PGD Krška vas, PGD Skopice in PGD Brežice. Zahva-
la vsem, ker ste nas dom obvarovali pred totalnim uničenjem, 
čeprav niti sami nismo verjeli, da bo to mogoče. Resnična hva-
la domačim gasilcem s Cerine, posebna iskrena zahvala sose-
dom Ferenčakom, ostalim sosedom, ljudem iz okoliških vasi, 
našim dragim prijateljem in sorodnikom. Hvala za vso ponu-
jeno pomoč, za vse klice in skrb, ki smo je deležni v teh dne-
vih. Hvaležni smo, ker imamo toliko srčnih ljudi ob sebi. Sku-
paj bomo naš dom kmalu naredili takega, kot je bil.
 Družina Kodrič Gramc

Poletje, ki se poslavlja, je bilo 
izredno vroče in sušno, na-
poved za prihodnja leta pa ni 
nič boljša. Midva imava do-
kaj velik zelenjavni in okrasni 
vrt ter sadovnjak in vinograd. 
Vse obdelujeva ekološko, ne 

zastrupljava zemlje in nara-
ve. Povsod so razne živalice: 
domača mucka, ki je posvoje-
na iz zavetišča, ježeva druži-
na, ki je že domača, razne ža-
bice in krastače, ki imajo svoj 
(umetno narejen) bajer. Veli-

ko različnih ptic pride k poso-
dam z vodo, ki sva jih nastavi-
la v ta namen. Opazovala sva 
tudi žuželke, kako pogosto pi-
jejo vodo. Najino mnenje je, da 
so ose in sršeni napadalni, če 
je suša. Še nikoli naju namreč 
ni pičila nobena od teh žuželk, 
pa jih je res ogromno v sadov-
njaku in na vrtu. Tudi, ko grem 
med rože, prepolne čebelic in 
os, me niso pičile. Sršeni in ose 
so imeli sadja, midva pa tudi za 
sebe dovolj, za fine marmela-
de, za prijatelje in sosede. Ni-
koli ne nastavljava vab in stru-
pa. Meniva, da je za vse dovolj 
in da moramo živeti v sožitju. 
Ta naš svet ni ustvarjen samo 
za nas, ljudi.

Res je lepo opazovati ptice, ki 
pridejo pit in še čofotajo v po-

sodicah z vodo, zvečer pa jež 
(eni so bolj boječi) pride k 
posodi z briketi za mucka, ki 
jo namensko nastavim. Tudi 
krastača je kar dolga leta že 
domača in pridno pobira pol-
že in zanimivo je, da je muc-
ka ne napadata. Zunaj najine-
ga doma, v senci dreves, vedno 
nastavim tudi vodo za potepu-
ške živali.

Najin moto je: Če je ljudi na-
rava bogato obdarila, mora-
mo tudi mi naravi nekaj vrniti. 
Ob tej priložnosti nikomur ne 
svetujeva  in 'ne soliva pame-
ti', poveva samo svoje mnenje 
in izkušnje. 

 Mira in Branko Božičnik, 
 Blanca

prejeli smo

Vroče poletje in nadležne žuželke

Več različnih delegacij se je 
pred spomenikom sredi vasi 
Planina najprej poklonilo 36 
vaščanom, ki so jih 14. in 15. 
septembra 1942 pomorili usta-
ši, vas pa požgali, obeležje na 
vrhu nekdanjega smučišča pa 
spominja na dogodek iz konca 
osamosvojitvene vojne 3. juli-
ja 1991, ko je takratna milica 
zajela 32 pripadnikov Jugoslo-
vanske ljudske armade (JLA), 
ki so po bitki v Krakovskem 
gozdu bežali proti Hrvaški. Po-
vezovalec programa Anton Pe-
trovič je dejal, da dogodki na 
Planini »niso šli v pozabo, žrtve 
niso bile zaman«, nato pa so z 
minuto molka počastili spomin 
na vse žrtve iz obdobja NOB in 
osamosvojitvene vojne. Letoš-
nji slavnostni govornik je bil 
častni predsednik Zveze slo-
venskih častnikov Miha Buta-
ra. Med drugim je povedal, da 
se žrtev tega grozovitega po-
boja na Planini ne sme nikoli 
pozabiti, saj bi »s pozabo pri-
zadeli civilne žrtve pa tudi nji-
hove preživele potomce, ki so 
odrasli v tistih težkih časih in 
neprijaznih okoliščinah viso-
ko pod gorjanskimi obronki«. 
Po besedah Butare je treba po-
novno povedati, da so se ljud-
je iz teh krajev postavili na pra-
vo stran, na stran Osvobodilne 
fronte slovenskega naroda, ki 
je med drugo svetovno vojno 
branila svojo domovino pred 
fašizmom in nacizmom. »Da-
nes smo priča množičnemu 
potvarjanju zgodovine, izkriv-
ljanju resnice in spreobračanju 
dejstev. Zgodovina je jasna in 
postavlja stvari na svoje mesto. 
Ne da se pretentati, pa čeprav 
jo poskušajo spremeniti na vse 
možne načine,« je izpostavil. 
Omenil je še, da so se 14. sep-
tembra ustaši po izdajstvu do-
mačina Herakoviča iz Novega 

Žrtve niso bile zaman
PLANINA NAD PODBOČJEM – 10. septembra so na Planini nad Podbočjem najprej s položitvijo vencev pri 
spomeniku sredi vasi, nato pa s proslavo pod šotorom na prireditvenem prostoru na vrhu pobočja organi-
zirali tradicionalno septembrsko srečanje »Planina – spomin in opomin 1942–1991–2022«. Slavnostni na-
govor je imel častni predsednik Zveze slovenskih častnikov Miha Butara.

Sela na hrvaški strani pripe-
ljali s kamioni iz smeri Zagre-
ba proti Brežicam in se od tam 
podali na svoj zločinski pohod 
na Planino na Gorjancih. Vas so 
obkolili, zajeli deset vaščanov 
in jih skupaj s 16 zajetimi mo-
škimi iz okoliških vasi ustrelili 
v novoselski vasi nad Planino. 
Naslednje jutro, 15. septembra, 
so svoj krvavi pohod nadaljeva-
li in na robu vasi ubili še deset 
aretiranih vaščanov. En odde-
lek ustaške vojske je medtem 
iz vasi odgnal ženske in otro-
ke, vas pa do tal požgal.

Na Planini gre za velik zločin

Butara je dogodke na Planini 
označil za »pretresljiv primer 
velikega zločina druge svetov-
ne vojne na slovenskih tleh« 
ter spomnil še na znamenito 
akcijo slovenske milice Sever in 
delovanje Manevrske struktu-
re narodne zaščite v času osa-
mosvojitvene vojne leta 1991 
in dela pomembnega proce-
sa osamosvajanja, ki se dotika 
prav teh krajev. »Osamosvoji-
tev Slovenije je dobila eno od-
ločnih spodbud po uspešno iz-
vedeni bojni akciji posebne 

enote milice Krško prav tu nad 
vasjo Planina. V neposredni 
bližini kraja današnje slove-
snosti je takratna enota milice 
Uprave za notranje zadeve Kr-
ško pod vodstvom inšpektor-
ja Andreja Bobka in s pomoč-

jo vodiča, domačina s Planine 
Francija Stipiča, zajela več-
jo skupino pripadnikov JLA, ki 
se je skušala po neuspešni bit-
ki v Krakovskem gozdu prebiti 
preko Gorjancev na Hrvaško do 
svojega matičnega garnizona v 
Karlovcu,« je še opisal.

V kulturnem programu so so-
delovali sopranistka Anja Žab-
kar ob spremljavi pianistke 
Nike Tkalec, recitatorka Ma-
gda Kerin iz KD Stane Kerin 
Podbočje ter recitatorska sku-
pina, sestavljena iz članov ve-
teranskih organizacij Mateja 
Ulčnika, Zvonka Mariniča, 
Lucije Golob, Monike Golob 
in Vide Dvoršek, ki je v spo-
min na stoletnico rojstva par-
tizanskega pesnika Karla De-
stovnika – Kajuha recitirala 
njegove pesmi. Program spo-
minskega srečanja se je pričel 
in končal s prihodom oz. odho-
dom praporščakov in članov 
prvega spominskega dolenj-
skega partizanskega bataljona. 
14. septembra je minilo tudi 80 
let od brutalnega zločina usta-
šev nad ranjenimi partizan-
skimi borci na Prisjeki na Hr-
vaškem, kjer je bil ubit tudi 

zdravnik dr. Stanko Černelč iz 
Brežic, zato so se predstavni-
ki združenja borcev iz Krškega 
in Brežic poklonili tudi spomi-
nu na te ranjene borce, po ve-
čini Slovence.

 Rok Retelj

Slavnostni govornik Miha Butara, za njim Anton Petrovič in 
Anja Žabkar

Venec k spomeniku pomorjenim vaščanom sta položila tudi 
predstavnika KS Podbočje in Cerklje ob Krki.
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, atija, ateta, tasta, svaka in bratranca

ALBERTA JENIČA
iz Velikega Podloga 5

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli be-
sede sožalja, darovali sveče, denarno pomoč in svete maše. 
Iskrena hvala PGD Veliki Podlog za svečano poslovitev in govorcu 
Rihardu za ganljive besede slovesa. Hvala tudi pogrebni službi Žič-
kar, pevcem, trobentaču, gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo 
opravljen obred. 
Iskrena hvala ekipi prve pomoči ZD Krško, gospe Martini Kocjan 
za vso pomoč in besede tolažbe ter vsem dobrim sosedom. Hva-
la tudi vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na njego-
vi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni te več na dvorišču, ne v hiši,
nikjer se tvoj glas ne sliši.

Srce je omagalo, dih je zastal,
v naših srcih boš za vedno ostal.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice 

FRANČIŠKE ARH ZORN 
(19. 5. 1930–31. 8. 2022) z Boršta 7, Cerklje ob Krki 

se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečene besede sožalja, darovano cvetje in sveče, denarno pomoč 
in svete maše. Posebna zahvala gre kolektivu Doma starejših ob-
čanov Krško za prijazno oskrbo in sodelovanje z nami, še posebej 
sestri Franji. Hvala za lep obred in za ustrežljivost pri organizaci-
ji pogrebne slovesnosti v cerkljanski cerkvi sv. Marka župniku An-
dreju Pažurju. Hvala govornikoma Darji Mandžuka in Franciju Sto-
parju, praporščaku DU Brežice, pevcem za zapete pesmi, pogrebni 
službi Žičkar za opravljene storitve, Cvetličarni Lilija za čudovi-
to aranžirano cvetje. Hvala upravi bolnišnice Brežice za izobešeno 
žalno zastavo. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranja-
li v lepem spominu! 

Žalujoči: vsi njeni

Je čas, ki da. Je čas, ki vzame. 
Pravijo, je čas, ki celi rane. 

In je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

PEPCE OMERZO 
s Kremena 16

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem za tolažilne besede, izrečena ustna in pisna 
sožalja v teh težkih trenutkih. Zahvaljujemo se za darovane svete 
maše, sveče in denarne prispevke. Posebna zahvala Centru za soci-
alno delo Posavje, Enoti Krško – Pomoč na domu in Most Krško ter 
ge. Ines za vso nudeno pomoč na njenem domu.
Hvala osebnima zdravnicama dr. Jagić in dr. Milanič, Urgentni službi 
ZD Krško, Splošni bolnišnici Brežice, pogrebni služni Kostak Krško 
za organizacijo pogreba, cvetličarni Kerin, g. župniku Alojzu Kačič-
niku za darovano sveto mašo in opravljen obred, g. Ivanu Učanjšku 
za besede slovesa ter pevcem za zapete žalostinke.
Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi, bili del njenega življenja in 
jo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

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 ostala.

ZAHVALA

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

MARIJE MALUS
iz Krškega, Kidričeva 2

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje in besede tolažbe v teh 
težkih trenutkih. Iskrena hvala gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, govorniku Zoranu, pevcem iz Brestanice, trobentaču za od-
igrano Tišino, pogrebni službi Kostak, cvetličarni Kerin, Urgentne-
mu centru Krško in bolnišnici Novo mesto. Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste se od nje poslovili na njeni zadnji poti.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,

le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,

so in tu ostanejo …

ZAHVALA

Po dolgi in težki bolezni je v 88. letu starosti 
odšla v nebeški objem naša draga mama 

ANTONIJA ANDROJNA 
rojena Mavrič, iz Rogačic, p. Studenec. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se prišli poslovit od naše dra-
ge mame in jo pospremili k večnemu počitku, nam izrekli pisna in 
ustna sožalja, darovali za mašne namene, dar za cerkev sv. Barbare 
na Druščah, cvetje in sveče. Zahvala družinam Novšak, Rak in Žibert 
za pomoč ob slovesu ter ge. Miri, Pepiki in Verici za pomoč na domu 
v času njene bolezni. Posebno se zahvaljujemo dr. Božidarju Grobolj-
šku za dolgoletno požrtvovalno zdravljenje, medicinskim sestram Jo-
žici, Simoni in Vlasti ter urgentnemu oddelku ZD Sevnica. Domače-
mu župniku, g. Tonetu Dularju, zahvala za obiske na domu, darovano 
mašo zadušnico in svečan pogreb, Janji, Marjetki in Davidu za sodelo-
vanje pri pogrebni maši, ge. Tini, Meliti in Roku za molitve na domu, 
g. Mirku in Silvu za zvonjenje, pevcem za lepo petje, pogrebni službi 
Blatnik Zeleni Piki in gostišču Janc. Hvala vsem, Bog povrni. 

Hvaležni otroci:  
Bernarda ter Lojze, Albin in Hermina z družinami

ZAHVALA
V 76. letu starosti se je poslovil od nas

STANISLAV 
BUKOVINSKI

iz Brežic.
Ob boleči izgubi našega Staneta se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem za izrečena sožalja, 
podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala pogrebni službi 
Leš za opravljene storitve, gospodu župniku za opravljen obred, 
pevcem za zapete žalostinke in trobentaču za zaigrano melodijo. 
Posebna zahvala gre Stanetovim lovcem, tako članom njegove 
Lovske družine Čatež ob Savi kot tudi ostalim lovskim družinam 
za sodelovanje na obredu njegove zadnje poti. Zahvaljujemo se še 
osebju Splošne bolnišnice Brežice za vso pomoč in lajšanje bolečin. 
Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali, a vas nismo 
posebej imenovali.
Ohranjali ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

 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.

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustila naša mami, babi

REMIGIJA BLAŽEKOVIČ – 
REMI

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom za vse izrečene 
tolažilne besede, cvetje, sveče in vso pomoč. Hvala Jasmini za nežne 
melodije citer, Juriju za Tišino in g. župniku za lepo opravljen obred.
Pogrešali jo bomo!

Žalujoči: vsi njeni

Solza, žalost, bolečina
tebe, babi, ni zbudila,

a ostala je tišina,
ki močno boli.

ZAHVALA

Odšla je draga žena, mami, babi 

VERONIKA CERJAK 
iz Dečnega sela.

Ob njeni izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste bili v dolgih, težkih, 
negotovih dneh njene bolezni v mislih z njo in z nami.
Hvala za izrečena sožalja, za vso pomoč, pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo pogreba, pevcem za zapete melodije, glasbeno 
spremljavo ter besede slovesa.  
Hvala vsem, ki boste Vero ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

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

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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega moža, ateta, dedka, pradedka, brata

FRANCA ŠKVARČA 
iz Mihalovca

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njegovega življenja. 
Hvala osebni zdravnici Marinček in sestri Mateji za dolgoletno 
zdravljenje. Iskrena zahvala osebju internega oddelka za skrbno 
nego in zdravljenje v zadnjih dneh življenja. Ob njegovem slovesu se 
zahvaljujemo vsem tistim, ki ste bili z nami, posebej sosedom, nam 
izrekli pisno in ustno sožalje, darovali za svete maše, sveče, cvetje 
in denarno pomoč. Posebna zahvala kolektivu Trima, kolektivu ZD 
Brežice in vsem patronažnim sestram. Zahvala g. župniku Mateju, 
nosačem praporja in križa, pevcem in trobentaču, govorniku g. 
Boraniču, gasilcem PGD Mihalovec in pogrebni službi Žičkar.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Ohranili ga bomo v 
lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

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

ostaja praznina, molk in tišina.

MIHAEL IN DARINKA 
LIPAR

(30. 9. 1923–1. 5. 1995) (17. 11. 1930–23. 9. 2020)

SPOMIN

MATEJA LIPAR
(28. 8. 1978–13. 9. 1978), iz Blatnega

Hvala vsem, ki se jih spominjate in prižigate sveče ob njihovem 
preranem grobu.

Vsi vaši, ki vas zelo pogrešamo

Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Prodam 2 x 300 l inox cisterni, 
cisterno za kurilno olje 3.000 l, 
peč za centralno kurjavo kom-
binirano drva – olje, ročni mlin 
za grozdje. Tel.: 041 396 172

Prodam dve steklenici po 50 l 
in eno 20 l, ugodno. 
Tel.: 031 822 242

Prodam cisterno za vino 600 l 
in električni mlin za sadje. 
Tel.: 041 813 074

Prodam cisterno za vino 380 
l in jedilni krompir. Kupim 
manj šo cisterno za gnojevko. 
Tel.: 051 483 103

Prodam grozdje žametne čr-
nine in modre frankinje. 
Tel.: 068 196 718

Prodamo vino, večje količi-
ne in stekleničeno. Suho: na-
mizno rdeče. Polsladko: muš-
kat, renski rizling. Prodamo 
grozdje žametne črnine. Cena 
po dogovoru. Tel: 031 738 843

Prodam grozdje modre fran-
kinje. Cena po dogovoru. Loka-
cija Bizeljsko (Orešje). 
Tel.: 031 326 160 (Martin)

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 
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obzornikova oglasna mreža

Prodam koruzo v zrnju in seno 
v rinfuzi. Tel.: 041 509 193

Prodam 14 m suhih bukovih 
drv, narezanih na 30 cm, na Ve-
likem Trnu. Tel.: 040 614 203

Kupim hlodovino, bukev ali 
gaber za drva. Plačilo takoj ob 
prevzemu. Tel.: 040 738 059

Prodam ječmen za krmo (cca. 
600 kg). Tel.: 031 717 064 

Prodam ječmen, cena po do-
govoru. Tel.: 041 601 691

Prodam suha mešana drva, 
žagana. Tel.: 041 310 683 

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam grozdje žametne čr-
nine, cca. 1.500 kg, lokacija 
Gadova peč. Tel.: 07 49 69 292 
(zvečer)

Prodam inox cisterne 3 x 300 
l, 2 x 500 l, plastične kadi 3 x 
500 l, mlin pecljalnik in stiskal-
nico. Tel.: 031 820 524 

NEPREMIČNINE
V najem oddamo vinograd – 
2.500 trt, pri Goleku ter pro-
damo kiblo za grozdje in kadi: 
800 in 1.000 l, cisterne 200, 
300, 400, 600, 800 in 1.100 l. 
Tel.: 031 396 150

AVTOMOBILIZEM

Prodam skuter Orbit III 50, 
star tri leta, zelo ohranjen, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 051 229 326

KMETIJSTVO

Eko-kurjava d.o.o., peleti s 
certifikatom kakovosti A1. 
Tel.: 070 665 823, www.eko-
peleti.si.

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

Prodam ličkalnik za koruzo in 
300 l cisterno za vino. 
Tel.: 070 687 360 
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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 cvetlični, akacijev 
in kostanjev med ter medeno 
žganje. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 148 916 

Prodamo grozdje žametne čr-
nine, belo in rdeče vino, mož-
na dostava. Tel.: 031 657 195

Prodamo ekološka jabolka, 
več sort (zlati delišes, gala, to-
paz, idared), tudi za predelavo, 
možna dostava. 
Tel.: 041 634 808

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

Prodam dve mini kozici z mla-
diči (4 mesece) in kozi. 
Tel.: 041 959 112 

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

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

Ugodno prodam prašiče, tež-
ke od 35 do 50 kg, mesnate 
sorte. Žibert Blanca. 
Tel.: 031 751 324

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

Prodam odojke, Pristava. 
Tel.: 070 756 548

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec pri Krškem

041 766 345
rob@hormann.partner.si

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

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

VZREJA KOKOŠI NESNIC

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

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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PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča, da bo prodaja rjavih jarkic pred 

nesnostjo 30. 9. 2022 na Kajuhovi 3, Senovo.
Prodaja belih kilogramskih piščancev in rjavih 

jarkic pa 10. 10. 2022 pri Alojzu Mirtu na Gmajni 
28, Raka, in 13. 10. 2022 na Kajuhovi 3, Senovo.

Vsako sredo si priskrbite 
enodnevne bele piščance.

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

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo 
vas, da sprejemamo 

naročila za bele 
kilogramske piščance, 
ki si jih lahko priskrbite 

8. oktobra.
Mlade rjave in grahaste 

jarkice si lahko priskrbite 
vsak delavnik po 
predhodni najavi.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Spoštovani,
vsak delovnik, po 18. uri, 
nudimo rjave enoletne 

kokoši, rjave in grahaste ter 
črne jarkice tik pred 

nesnostjo.
Nudimo tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.
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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, 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 (20/2022) bo izšla v 
četrtek, 29. septembra 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 22. september 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

Prodam kravo simentalko, 
brejo; telico simentalko, bre-
jo; in teličko, staro 3 mesece. 
Tel.: 031 717 595

Prodamo izločene svinje in 
štiri košare za porodne bok-
se za prašiče. Okolica Boštan-
ja. Tel.: 041 662 730

Prodam bikca simentalca, 
starega 4 mesece, teža 170 kg, 
pašni, cena po dogovoru pri 
ogledu. Tel.:040 742 730 

Na prodaj odojki za nadaljnjo 
rejo ali zakol, bela pasma, ne-
mastna, težki od 20 kg naprej. 
Tel.: 031 340 721

Prodamo odojke od 23 do 30 
kg, možna dostava. Tel.: 07 49 
68 348, 041 502 497

Prodam bikca, starega cca. 4 
mesece, pasen. Okolica Krške-
ga. Tel.: 031 705 083 

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obnova. 
Tel.: 041 493 455, Marko Kran-
jec 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

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                    

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

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

Greste morda v pokoj 
ali želite zapreti svoje podjetje?

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

Prodam cirkular s 6 opera-
cijami (Standard Osijek), ko-
palniško opremo – ohranjeno, 
hrastove stebre, primerne za 
uto ali nadstrešek, razne stari-
ne in vhodna vrata, enokrilna, 
ohranjena. Tel.: 031 761 559

Prodam rabljene polične rega-
le (stalaže), dim. 195 x 97 x 30 
cm. Tel.: 031 865 691 

Prodam 1.200 l kurilnega olja, 
možna tudi manjša količina, 
in plastično cisterno 1.500 l, 
ugodno. Tel.: 051 499 765

Živim na deželi v okolici mesta 
Brežice, imam hišo, njivo in 
sadni vrt. Želim si pošteno 
žensko ali moškega za družbo 
in v pomoč, saj zaradi bolezni 
nisem več toliko sposobna 
sama vse postoriti. Oddam 
opremljeno sobo brez stroš-
kov. Hrana je na zalogi. Vse os-
talo bi sledilo po dogovoru. Ve-
sela bom vsakega klica z željo 
samo resnih zanimanj. 
Tel.: 07 49 59 528

STIKI
Sem preskrbljen moški, dobre-
ga značaja. Rad bi živel s punco 
s temeljnimi vrednotami, 40–
55 let. Tel.: 041 230 134

»V teh več kot sto letih je bilo 
opravljenih nešteto ur prosto-
voljnega dela vseh generacij 
Vrhovčank in Vrhovčanov,« je 
dejal predsednik PGD Vrhovo 
Roman Remih ter predstavil 
najpomembnejše mejnike v 
razvoju društva, ki je bilo us-
tanovljeno 24. junija 1911 kot 
prostovoljno društvo požarne 
brambe v Vrhovem. »Prvi ga-
silci so bili zelo podjetni, saj so 
že v prvih letih obstoja začeli z 
zbiranjem finančnih sredstev 
za nakup parcele in gradbe-
nega materiala za postavitev 
gasilskega doma. Iz kasnejših 
zapisov je razvidno, da je bil 

Med gasilci je vsak drugi krajan
VRHOVO – PGD Vrhovo, ki je še s tremi prostovoljnimi gasilskimi društvi del Gasilske zveze Radeče, je 
3. septembra z enoletnim zamikom zaradi epidemije obeležilo 110 let obstoja, razvoja in delovanja. Po 
sloves ni gasilski povorki ob zvokih pihalnega orkestra radeških papirničarjev se je osrednja slovesnost 
odvijala pod šotorom na športnem igrišču, kjer so podelili tudi gasilska odlikovanja.

prvi dom zidan z dvanajst me-
trskim lesenim stolpom. Isto-
časno so najeli kredit za nakup 
prve ročne brizgalne, cevi ter 
nekaj ostale opreme. Med prvo 
in drugo svetovno vojno je de-
lovanje društva nekoliko za-
mrlo, precej opreme, orodja in 
dokumentov se je porazgubi-
lo. Po zaključku druge svetov-
ne vojne je delovanje prosto-
voljnega gasilskega društva 
ponovno oživelo. Leta 1955 
je gasilski dom z lesenim stol-
pom nadomestil novozgrajeni 
prosvetni in gasilski dom ...« 
je tekla predstavitev drugega 
najstarejšega prostovoljnega 
gasilskega društva v radeški 
občini. Danes PGD Vrhovo šte-
je okoli 200 gasilk in gasilcev 
(včlanjenih je skoraj polovica 
krajank in krajanov) in eden 
izmed načrtov društva je ure-
ditev novih prostorov v stavbi, 
za katero je bilo treba odšteti s 
pripadajočim zemljiščem 180 
tisoč evrov. Ob tem se je go-
vornik zahvalil za finančno po-
moč Občini Radeče, KS Vrhovo 
in nekdanjemu krajanu Marti-
nu Krajncu, ki kljub odhodu v 
Nemčijo ni pozabil na domači 
kraj in gasilsko društvo, za ka-
terega je vedno prispeval del 
prihrankov in v katerem je že 
vrsto let častni član. Na pred-
log vrhovskih gasilcev je 99-le-
tni dobrotnik prejel na letošnji 
osrednji slovesnosti še naziv 
častnega občana občine Ra-
deče.

»Če bi naše gasilke in gasilci v 
svoje zabeležke vpisali vsako 
uro, ki so jo namenili vajam, in-
tervencijam, izobraževanjem 
ter ostalim aktivnostim, bi se 
v teh 110 letih nabralo toliko 
zabeležk, da bi lahko odprli 
kar novo knjižnico v Radečah,« 
je menil moderator slovesno-
sti Luka Klanšek ter povabil 
k nagovoru tudi goste. Mnogo 
spodbudnih misli je z navzoči-
mi delil radeški župan Tomaž 
Režun ter izrekel za požrtvo-
valno delo iskreno zahvalo. Mi-
nister za gospodarski razvoj in 

tehnologijo Matjaž Han, ki se 
je dogodka udeležil kot občan 
domače občine, je spomnil na 
veliko solidarnost pri gaše-
nju požara na Krasu ter se ga-
silkam in gasilcem prav tako 
zahvalil za nesebično pomoč. 
Solidarnost pri delovanju ga-
silk in gasilcev je pohvalil tudi 
predsednik GZ Radeče Rado 
Mrežar, predstavnik Gasilske 
zveze Slovenije in član nadzor-
nega odbora GZ Slovenije Jan-
ko Žuntar pa je omenil, da so 
gasilci najbolj cenjeni ljudje v 
Sloveniji ter podelil gasilsko 
odlikovanje II. stopnje Dra-
gu Klanšku, gasilsko odliko-
vanje I. stopnje pa Franciju 
Bregarju in Rudiju Jevševar-
ju. Odlikovanje gasilska pla-
menica III. stopnje sta prejela 
Leon Žlajpah in Rudi Simon-
čič, plamenico I. stopnje pa 
Damjan Gomboc. Poveljstvo 
Civilne zaščite Republike Slo-
venije je PGD Vrhovo podeli-
lo srebrni znak Civilne zašči-
te, Gasilska zveza Slovenije pa 
bronasto plaketo Gasilske zve-
ze Slovenije. 
 Smilja Radi 

Prejemniki gasilskih odlikovanj s predsednikom PGD Vrhovo 
Romanom Remihom in predstavnikom GZS Jankom Žuntarjem

V TRŽIŠČU SO PLESALI – Plesna skupina Mlade žurerke je 
v domači kulturni dvorani pripravila nepozabno plesno 
doživetje. , Poleg gostiteljic, s katerimi so pri francoskem 
kankanu zaplesale tudi vnukinje (na fotografiji) so se 
predstavile še mažorete Društva Trg Sevnica, Kamniške 
mažorete, skupina plesalk Frajle z Rakeka pri Postojni in 
članice orientalske plesne skupine Irry Dance iz Šmarij pri 
Jelšah. Prireditev je povezoval radijski voditelj Darko Povše, 
občinstvo so nagovorili sevniški podžupan Janez Kukec, 
predsednik DU Tržišče Vinko Sitar in članica Mladih žurerk 
Ivica Lindič, sledilo pa je druženje ob domačih dobrotah in 
kozarčku rujnega pred kulturnim domom. S. R.
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naj blestijo

Alenka Černelič Krošelj, 
direktorica Posavskega 
muzeja Brežice: 

Posavski obzornik spremljam 
že ves čas, spomnim se še dru-
gačnega formata in profila, ki 
ga je imel na začetku. Zelo po-
membno je, da imamo regio-
nalni časopis in da določene 
teme dobijo večjo težo pa tudi 
večjo dostopnost, saj je pri me-
dijih po mojem mnenju najpo-
membnejše ravno to, da so raz-
noliki in dostopni. In to je vaš 
časopis v teh 25 letih dokazal. 
Identiteta Posavja se je v veli-
ki meri zadnjega četrt stoletja 
gradila tudi preko Posavskega 
obzornika, tako da ima pri tem 
veliko vlogo. Verjamem, da se 

zelo trudite pri povezovanju 
naše regije, tudi na ta način, 
da poročate in predstavljate 
teme z različnih koncev Po-
savja. Redno spremljam tudi 
vašo spletno stran, ki je zame 
ključni vir informacij za našo 
regijo. Če ne bi bilo Posavske-
ga obzornika, bi ga zagotovo 
pogrešala. Moja želja za pri-
hodnost je, da ne izgubimo 
tis kanega medija, saj je v da-
našnjem obdobju digitalizaci-
je še vedno veliko ljudi, ki radi 
vzamejo časopis v roke, in to 
ob različnih časih. Menim, da 
čedalje bolj korakamo v smer, 
ko si bo določen del populacije 
želel vedno več odklona od di-
gitalizacije. V končni fazi papir 
pomeni tudi večplastno upora-
bo, in če je Gutenberg v 15. sto-
letju izumil tisk in dal to komu-
nikacijsko orodje, bi res želela, 
da ostane. Zdi se mi, da je obja-
va v Posavskem obzorniku zelo 
pomembna, tako glede najave 
dogodkov kot poročanj z njih. 
Določen del ljudi to sprem-
lja in vidi, odzivi, kot npr. ’ni-
sem mogel priti, a sem videl v 
Obzorniku oz. na spletu’, so za 
nas zelo pomembni. Tistim, ki 
ne pošiljamo osebnih vabil in 
jih nimamo na ’mailing’ listi, 

je Posavski obzornik zagotovo 
pomembno komunikacijsko 
orodje, ne nazadnje tudi za de-
ljenje stališč, ki jih imamo v po-
savski skupnosti. Iskreno vam 
čestitam in sem vam hvaležna 
ter želim še veliko uspeha!

Jože Prah, inženir gozdarstva, 
predsednik MDO Zasavje – 
Posavje:

Novica, znanje, hec … Ja, vsega 
si želim po malem.  Želim iz-
vedeti, kaj vse se bo in kaj se 

je dogajalo v moji bližnji sre-
dini. Želim to izvedeti iz časo-
pisa, ki ga lahko primem v roke 
in prebiram. Vse to, predvsem 
pa dejstvo, da poznam novi-
narke in novinarje, ki ustvarja-

jo časopis, govori o dejstvu, da 
sem v stiku s sosedi. S sosedi, 
o katerih ni nič obarvano ru-
meno, temveč vem, da bo drža-
lo, kar preberem. Že morda, da 
kdaj začutimo kaj med vrstica-
mi, kar se ne prebere. Tudi so-
sedu se vedno vsega ne pove 
na prvo žogo, a vedno se ne 
laže. Ja, takšen je naš Posavski 
obzornik že 25 let in še kako ga 
potrebujemo. Z veseljem in lju-
beznijo v nove srčnosti.

Jerca Šantej, slikarka, 
samostojna kulturna 
ustvarjalka iz Sevnice: 

Posavski obzornik je pomem-
ben vir obveščanja za bolj-
šo kakovost življenja v lokal-

ni skupnosti. Zelo pomembno 
se mi zdi, ker je v tisti ta pravi 
obliki časopis, da ga vzameš v 
roke in pregledaš novice o lju-
deh in dogodkih iz tvoje bli-
žine. Spominjam se intervju-
ja, v katerem sem v časopisu 
predstavila svoje slikarsko 
delo in mnogih ostalih člankov 
v povezavi z likovnim ustvar-
janjem – tudi na prostem, kot 
je na primer Pekel, precej ozka 
in hladna dolina v moji doma-
či občini, v kateri se že več kot 
desetletje v prvi polovici juli-
ja odvija večdnevna mednaro-
dna likovna kolonija ArtEko. 
Časopis lahko tudi recikliraš 
ali celo kakšno stran uporabiš 
v ustvarjalne likovne namene 
in na ta način zaživi in zažari 
v novi podobi, ki bo prav tako 
ohranjena za mlajše rodove. 
Čestitke ob obletnici in dobro 
delo še naprej.

Ljubo Motore, predsednik 
fotosekcije Društva Trg 
Sevnica: 

Regionalni časopis, kot je Po-
savski obzornik, je vsekakor 
potreben. V časopisih, ki po-
krivajo območje celotne drža-
ve, za večino ljudi pomembnih 

informacij ter zanimivosti lo-
kalnega značaja ne bomo naš-
li. Vesel sem, ko v časopisu vi-
dim objavo svoje fotografije 
in če je kdaj treba, z veseljem 
pobrskam po svojem foto ar-
hivu za kakšno fotografijo iz 
preteklosti ter z njo pomagam 
obogatiti zapisane besede. Po-
savski obzornik s prinašanjem 
novic tudi iz najmanjših krajev 
našega Posavja lepo nadaljuje 
tradicijo svojih daljnih predho-
dnikov – časopisov Naše delo, 
Posavskega tednika, Zasavske-
ga tednika oziroma vestnika 
in časopisa Srž. Teh se pač še 
spomnim. In naj tako ostane 
tudi v bodoče.

Sara Ščuri, doma iz Brezine, 
je na evropskem prvenstvu v 
zračnem orožju na 10 m v nor-
veškem Hamarju, ki je poteka-
lo marca letos, v disciplini pi-
štola z uvrstitvijo v finale oz. 
med osem najboljših mladink 
v Evropi poskrbela za sploh 
prvi finale katerega koli Bre-
žičana na EP z zračnim orož-
jem. S tem največjim uspehom 
brežiškega kluba je še enkrat 
potrdila perspektivni razred 
kategorizacije OKS, najviš-
ji razred, ki ga lahko mladi-
nec doseže (prvič je ta razred 
dosegla lani na EP v Osijeku z 
uvrstitvijo v prvo tretjino na-
stopajočih). Prvič se je s tem 
športom srečala v OŠ, ko je šla 
v sklopu izbirnega športnega 
dneva pogledat v Strelski klub 
Brežice in že naslednji dan se 
je tudi včlanila vanj. Najprej 
je kot vsak začetnik začela z 
zračno puško, po enem letu pa 
je v roke prijela pištolo, ki je 
paradna disciplina brežiškega 
kluba. Kmalu so se začela tudi 
že prva tekmovanja. Že po ne-
kaj mesecih nastopanja je ko-
nec leta 2016 dosegla prvo 
zmago v državni kadetski ligi, 
novembra 2017 je v Smedere-
vu v Srbiji prvič nastopila tudi 
za reprezentanco, konec 2020 
je v Črenšovcih še kot kadeti-

Najbolj sproščena je na tekmovanjih
BREŽICE – 19-letna članica Strelskega kluba Brežice Sara Ščuri je ena najperspektivnejših športnih strelk v državi, kar potrjujejo tudi njeni rezultati v kadetski in 
zdaj mladinski konkurenci. Spomladi je poskrbela tudi za največji uspeh v zgodovini brežiškega kluba, njena največja želja je nekega dne nastopiti na olimpijskih 
igrah. Veliko zaslug za njene uspehe ima tudi trener Robert Ferenčak, ki je zelo uveljavljen mednarodni sodnik.

nja prvič postala tudi držav-
na prvakinja. Maja lani je bila 
med udeleženci EP v Osijeku 
in s takratnim osebnim rekor-
dom 561 zadetih krogov za-
sedla 15. mesto. V letošnjem 
letu je na začetku poletja na-
stopila tudi na sredozemskih 
igrah v alžirskem Oranu, kjer 
se ji s 15. mestom nastop si-
cer ni izšel po željah, saj je ne-
kaj dni prej ravno končala ma-
turo. V tem letu se bo mogoče 
udeležila tudi oktobrskega SP 
v Egiptu. V zadnjem krogu le-
tošnje državne mladinske lige 
je dosegla tudi svoj osebni in 
klubski rekord – 564 krogov, 
kar je izenačila tudi na EP na 
Norveškem. Je aktualna dr-
žavna prvakinja med mladin-
kami. Na klubski lestvici je že 
na drugem mestu, kar se tiče 
nastopov za reprezentanco 
(32), več jih je zbrala samo 
Ves na Kržan (38).

Cilj so OI 2028

Na lanskih OI v Tokiu je seve-
da z zanimanjem spremlja-
la tekmovanja v športnem 
strelstvu, še posebej nekda-
njo svetovno prvakinjo Srb-
kinjo Zorano Arunović in 
tudi že olimpijsko prvaki-
njo Grkinjo Anno Korakaki. 

Navdihujejo jo tudi doseda-
nji uspehi slovenskih strel-
cev, naj bosta to Živa Dvor-
šak, Rajmond Debevec ali 
kdo drug. Sarin cilj je nasto-
piti na olimpijskih igrah, a to 
po besedah njenega trener-
ja Roberta Ferenčaka ne 
bo tako lahko, saj se je treba 
najprej sploh uvrstiti nanje. 
»V strelstvu je zelo težko pri-
ti na OI, saj pri nas niso samo 
norme, ampak imamo sistem 
t. i. kvot, kar pomeni, da se na 
izbranih velikih tekmovanjih 
delijo kvote in ni nujno, da gre 
vsak tekmovalec, ki osvoji 
kvoto za svojo državo, potem 
na OI. Teh kvot je na splošno 
malo, tako da je do njih tež-

ko priti,« je pojasnil in dodal, 
da je njegov načrt, da bi nje-
gova varovanka – takrat že 
kot članica – prišla do kvote 
za OI 2028 v Los Angelesu, za 
Pariz 2024 je skoraj nereal-
no. Pred Saro sta v mladinski 
konkurenci še dve prvenstvi 
stare celine, na katerih je cilj 
nastop v finalu, poleg tega pa 
bosta s trenerjem skušala še 
dvigniti nivo streljanja in for-
me. »Sara je ena redkih tek-
movalcev, ki se zbere in spro-
sti ravno v pravem trenutku, 
na tekmah,« je pohvalil svo-
jo varovanko. Slednja se s tem 
športom aktivno ukvarja šes-
to leto, prva tri leta pod vod-
stvom Ernesta Sečna, nato je 

njen trener postal Ferenčak. 
Letos je na srednji zoboteh-
nični šoli v Ljubljani uspeš-
no opravila poklicno maturo 
in se odločila, da bo v nasled-
njem šolskem letu opravljala 
maturitetni tečaj za pridobi-
tev splošne mature, saj bi šla 
rada študirat nekaj v smeri 
medicine. Kot pravi Feren-
čak, je pri športnih strelcih 
profesionalno ukvarjanje s 
tem športom zelo zahtevno, 
skorajda nemogoče. »Nismo 
nogometaši z velikimi pogod-
bami, smo skriti, saj se nas po 
navadi ne vidi, tudi medijsko 
nismo izpostavljeni, svoje je 
naredila tudi korona. Kljub 
Rajmondu Debevcu, za kate-
rega lahko rečemo, da je sve-
tovna legenda strelstva, je 
naš šport še vedno zapostav-
ljen,« poudarja.

Prvi Slovenec, ki je sodil na 
(para)olimpijskih igrah

Ferenčak je mednarodni sod-
nik od leta 2006, ko je prvič 
sodil na SP v Zagrebu, tak-
rat je tudi še tekmoval (med 
drugim je bil državni mladin-
ski prvak z zračno pištolo na 
50 m), bolj resno pa se je vlo-
gi sodnika posvetil nekje od 
leta 2013 dalje. Je prvi sod-

nik iz Slovenije, ki je sodil na 
(para)olimpijskih igrah, zelo 
visok položaj ima tudi v med-
narodni sodniški organizaci-
ji, prav tako je mednarodni 
inštruktor in vodja sloven-
skih sodnikov. »Knjigo imam 
popisano, saj sem doslej sodil 
že na vseh največjih tekmova-
njih, od svetovnih in evrop-
skih prvenstev, svetovnega 
pokala in finala le-tega do pa-
raolimpijskih iger,« našteje in 
doda, da v to vlaga veliko svo-
jega časa, vse na prostovolj-
ni bazi. Na tekmovanjih po-
gosto sodi tudi Sari in v tem 
primeru kot trener z njo ne 
sme imeti komunikacije. Še 
posebej si bo zapomnil »za-
porniški režim« zaradi covi-
da na lanskih paraolimpijskih 
igrah v Tokiu, prve evropske 
igre leta 2015 v Bakuju, ki so 
bile megalomansko organizi-
rane, Hamar pa je bil prese-
žek glede same organizacije, 
saj je bilo strelišče postavlje-
no v vikinški ladji in tako ve-
likega prizorišča za strelce še 
niso videli. Njegov načrt je, da 
bi v Parizu spet sodil na pa-
raolimpijskih, v Los Angelesu 
pa na olimpijskih igrah, še to-
liko raje tudi Sari ...

 Rok Retelj

Robert Ferenčak in Sara Ščuri
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Zgodba Posavskega obzornika se dejansko piše vsak dan: z vsakim avtorjem in bralcem hkrati. Z vsakim 
novim izvodom časopisa, vsakim prispevkom, vsako kolumno, vsako fotografijo, vsako anketo z vašim 
mnenjem, vsakim poslanim pismom, vsakim obiskom vašega domačega kraja. Ko si v četrt stoletja na 
tisoče vaših zgodb skozi dogodke in izpovedi nadene naše zapise, postopoma nastane medij, ki krepi 
prepoznavnost in vpliv tudi najmanjših posavskih skupnosti. Majhni in veliki kraji – vsi so Posavje in vsi 
so dom Posavskega obzornika. Najlepša hvala za vse vaše želje in zapise.


