
MLADI O KARIERNIH MOŽNOSTIH – Morda se zdi komu, da je današnja mladina preveč apatična in 
jo zanima bolj malo reči, a prvi karierni sejem v Brežicah (več na str. 10) je dokazal ravno nasprotno. 
Številni mladi iz posavskih osnovnih in srednjih šol so po videnem sodeč izkazali velik interes na stojnicah 
različnih podjetij in organizacij iz Posavja o možnostih opravljanja prakse, zaposlitev, pridobivanja 
štipendij itd. Veliko »prometa« in dobre volje je bilo tudi na stojnici Posavskega obzornika (na fotografiji), 
kar nas je razveselilo, saj smo dobili potrditev, da je zanimanja za poklic novinarja še precej. Prav tako 
pa je lepo doživeti, ko tudi v dobi intenzivne digitalizacije mladi takoj prepoznajo osrednji posavski 
časopis ter ga povezujejo z domom in domačnostjo.  Foto: Rok Retelj
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Košorok že na izhodnih vratih
KRŠKO – Iz GEN energije so sporočili, da je nadzorni svet druž-
be 10. oktobra z generalnim direktorjem Blažem Košorokom 
sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Le-ta 
mu preneha z imenovanjem novega generalnega direktorja 
oz. najkasneje s 15. novembrom 2022. »Nadzorni svet GEN se 
je generalnemu direktorju zahvalil za dobro opravljeno delo 
v času opravljanja funkcije in mu zaželel uspešno delo na nje-
govi nadaljnji poslovni poti,« so zapisali. Da so Košoroku, ki 
je vodenje GEN energije prevzel 1. aprila letos, šteti dnevi na 
tem položaju, je bilo jasno že v začetku avgusta, ko je Slovenski 
državni holding (SDH) odpoklical dotedanje člane nadzorne-
ga sveta GEN energije in za nadzornike imenoval Matejo Čuk 
Orel, Ivano Nedižavec Korada, Miloša Pantoša, Roka Ma-
rolta, Marijana Penška in Žigo Debeljaka, kot predstavniki 
zaposlenih pa so v nadzornem svetu ostali Samo Fürst, Mar-
janca Molan Zalokar in Rene Jeromel. P. P.

AKTUALNO

Se bo Posavje zedinilo
glede državnega svetnika?
Občinski sveti posavskih občin v tem času opravlja-
jo še zadnje seje v iztekajočem se mandatu, na njih 
pa potekajo tudi volitve kandidatov občin za člane 
Državnega sveta in elektorje, ki bodo 23. in 24. no-
vembra izvolili državne svetnike. Bo obveljalo ne-
pisano pravilo, po katerem naj bi posavske občine 
izmenično predlagale skupnega kandidata za dr-
žavnega svetnika?

Strani 2 in 6

Osveščenost je slabša  
v domačem okolju

Medtem ko je osveščenost glede požarne varnos-
ti nadpovprečna, je pri splošni osveščenosti, pred-
vsem po gospodinjstvih, velik del prebivalstva še 
vedno nepoučen glede preventivnih ukrepov, upora-
be gasilnih aparatov in ukrepanja v primeru požara, 
meni direktor podjetja Posavc d.o.o. Ivan Vogrinc.

 Strani 14–16

Naslednja številka Posavskega obzornika  
bo izšla v četrtek, 27. oktobra.
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Brez kulture je družba kot džungla

Muzikali so ji zlezli pod kožo

Gostinstvo s 130-letno tradicijo

Močnejša bo za 60 ha fotovoltaike

Županovanje je še vedno izziv
Ne nosi političnega nahrbtnika
Nove ideje in mlajša generacija

Generalmajor Roman Urbanč, 
poveljnik sil Slovenske vojske:

Domovino in svojo 
grudo bi morali 
spoštovati
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Sprejemamo prijave za

TEČAJ CPP – B kategorija

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

Brežice, 20. 10. 2022, ob 16:00
Krško, 7. 11. 2022, ob 15:30

TRENING VARNE VOŽNJE
Prijavite se lahko na

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

Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem
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Kot je povedal direktor Sek-
torja komunale v družbi Kos-
tak Jože Leskovar, se je cena 
elek trične energije zviša-
la med 400 in 1400 odstot-
ki. Povprečna cena megava-
tne ure električne energije 
(MWh) je v letu 2021 znašala 
50 €, letos pa je cena za MWh 
električne energije narašča-
la v razponu od 192 € do 702 
€/MWh, zaradi česar se kljub 
izvedeni racionalizaciji zvišu-
jejo tudi cene storitev oskrbe 
s pitno vodo in prevzem gošč 
iz greznic in malih čistilnih 
naprav. Konkretno to pomeni, 
da bodo zneski na položnicah z 
mesecem oktobrom v primer-
javi z mesecem avgustom višji 
za dobrih 8 %, to je od 4,50 do 
5,00 € za 4-članska gospodinj-
stva, ki so priključena na jav-
no kanalizacijsko in porabijo v 
povprečju 12 m3 vode/mesec, 
medtem ko bodo za gospodinj-
stva z greznico ali malo čistil-
no napravo zneski na mesečni 
ravni višji za dobrih 10 %, to 
je v povprečju za okoli 4,50 €. 
Ob tem je povedal, da na črpa-
lišču že nekaj tednov obratu-
jejo z agregatom, kar sicer ne 
govori v prid ekologiji, pome-
ni pa to med 5.000 in 7.000 € 
prihranka na mesečni ravni, 

Investicijsko dinamično leto 2023
KRŠKO – Krški občinski svet je 29. septembra na 34. redni seji potrdil zvišanje cen komunalnih dejavnosti, na katere ima neposreden vpliv dvig cene električne 
energije, to je za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje padavinske vode gospodinjstvom na območju mestne občine Krško. 

saj predstavlja črpanje vode 
na mesečnem nivoju tako ve-
lik strošek, kot je prej znašal 
strošek za elektriko na tem 
segmentu na letnem nivoju. Če 
je pred enormno podražitvijo 
elektrike strošek za m3 načrpa-
ne vode znašal 13 centov, sedaj 
ta znaša 48 centov. Podražitev 
so sicer svetniki podprli z ve-
čino glasov, nekaj pa jih je od-
ločitvi nasprotovalo, med nji-
mi svetnik Jože Žabkar, ki je 
menil, da bi se v družbi lahko 
izognili podražitvi cen v zad-
njem trimesečju leta, saj naj bi 
Kostak v kalkulaciji za podra-
žitev upošteval pomoč s stra-
ni države 30 % nad dvakratni-
kom tega stroška primerljivo 
z letom 2021, medtem ko je 
vlada spremenila odločitev na 
50 % pomoči. Svoje nasproto-
vanje je med drugim podkrepil 
tudi s ceno stroškov goriva, ki 
se po napovedih vsaj do kon-
ca leta naj ne bi znatno dražila 
ali se celo nekoliko pocenila, in 
možnost odpovedi izplačila di-
vidende za leto 2022.

Tretji popravek občinske 
blagajne navzgor

Prisotni svetniki na seji so po-
trdili tudi tretjo spremembo 

občinskega proračuna za le-
tošnje in prihodnje leto. V letu 
2022 se prihodki zvišujejo za 
335.144 € oz. na skupno oko-
li 47,2 mio €, odhodki pa za 
331.064 €, to je na okoli 48,8 
mio €. In če gre pri letošnjem 
proračunu zgolj za »lepotne« 
popravke, ki znatno ne odsto-
pajo od do sedaj veljavnega 
proračuna, pa se ta znatno po-
večuje za leto 2023, in sicer 
na prihodkovni strani kar za 
dobrih 1,8 mio € ali skupno na 
okoli 43,6 mio €, na odhodkov-
ni strani pa za okoli 5,4 mio €, 
to je na skupno dobrih 46,8 
mio €.  K zvišanju odhodkov v 
letu 2023 botrujejo predvsem 
načrtovane investicije. Že ko-
nec tega meseca bodo stekla 
dela pri nadaljevanju obnove 
glavne krške ulice CKŽ (od po-
kopališča do najjužnejšega NC 
Stop Shop), večje investicije 
bodo med drugim še izgradnja 
novega bloka na Gubčevi ulici 
v Krškem, energetska sanaci-
ja senovskega Doma 14. divi-
zije in športne dvorane, uredi-
tev podstrešja v Mencingerjevi 
hiši, dograditev Zdravstvenega 
doma Krško, financiranje delo-
vanja vrtca v Kerinovem Grmu, 
ureditev panoramske terase 
nad Gradom Rajhenburg idr. 
Ob tem – upoštevajoč potenci-
alno možnost, da Vipap Videm 
preneha z obratovanjem – je 

predviden tudi odliv sredstev 
na račun izgradnje nove, od 
tovarne neodvisno obratujo-
če skupne čistilne naprave za 
mesto Krško in osem prime-
stnih naselij ter za na javno 
kanalizacijsko omrežje priklju-
čene industrijske obrate na ob-
močju aglomeracije Krško. Za 
izvedbo investicij se bo Mestna 
občina Krško tudi dodatno za-
dolžila v višini 3 mio €.

Načrtovana pozidava  
pod sv. Rozalijo

Zeleno luč so svetniki prižgali 
tudi občinskemu podrobnemu 
prostorskemu načrtu (OPPN) 
za ureditveno območje druž-
be Avtoline Krško v starem 
mestnem jedru Krškega, inve-
sticijskemu projektu obnove 
Lovske ceste v Brestanici ter 
rekonstrukciji ceste, ureditvi 
križišča in pločnikov na Veli-
kem Trnu. Predmet OPPN na 
Bohoričevi ulici, katerega na-
ročnik je družba Avtoline, se 
nanaša na predvideno izgra-
dnjo poslovno-stanovanjske-
ga kompleksa med CKŽ in po-
bočjem Trške gore. Avtoline 
Krško namerava namreč sto-
ritve z lokacije na Bohoriče-
vi ulici preseliti in združiti z 
dejavnostmi (tehnični pregle-
di, prodaja rabljenih vozil ...), 
ki od maja 2020 že obratu-

jejo v novem kompleksu v IC 
Žadovinek, s čimer se bo ob-
stoječe območje sprostilo. Na 
njem je predvidena izgradnja 
niza kvadratnih in pravokot-
nih stavb velikosti med 250 
do 590 m2 v obliki nepopolne 
črke U, s spremljajočimi parki-
rišči, otroškim igriščem in par-
kovno ureditvijo, pri čemer bo 
ohranjen dostop do vodnjaka 
sv. Rozalije kot dela vedute 
mestnega jedra ter pešpot na 
Trško goro. Najvišji objekt bo 
visok 19 m, kar pomeni, da po 
višini ne bo izstopal od drugih 
visokih objektov v njegovem 
vznožju (nekdanja PU Krško, 
bloki na Bohoričevi ul.).  

Najkasneje do konca leta 2024 
bo zaključena obnova dela Lo-
vske ceste od Šolske poti v Bre-
stanici v smeri Dolenjega Le-
skovca. V 1. fazi bo izvedena 
obnova ceste v dolžini 450 m, 
a ker je ta v izredno slabem 
stanju, je svetnik Vlado Bez-
jak predlagal, da se iz Načrta 
razvojnih programov name-
ni sredstva še za nadaljevanje 
del, vsaj do odcepa k brestani-
škem gradu. Sicer je predmet 
obnove, ki je ocenjena na dob-
rih 670.000 €, razširitev ces-
tišča, izgradnja  enostranske-
ga pločnika, ureditev javne 
razsvetljave, obnova ali dogra-
ditev vodovoda idr. Prav tako 

bo po načrtovani dinamiki del 
do konca leta 2024 zaključena 
obnova glavne ceste skozi na-
selje Veliki Trn v dolžini 460 m. 
Z okoli 380.000 € vredno inve-
sticijo bodo Svetoduhčani ob 
obnovljenem in razširjenem 
cestišču skozi naselje pridobi-
li enostranski pločnik, urejeno 
meteorno kanalizacijo, vodo-
vod in javno razsvetljavo, ure-
jeno trikrako križišče ter nekaj 
dodatnih parkirišč.

Izpostavimo še, da je bil spre-
jet tudi Letni program špor-
ta za leto 2023, za katerega 
je namenjenih 2,1 mio €, in 
da je občinski svet tokrat so-
glasno potrdil prečiščen Sta-
tut Mestne občine Krško, ki 
prinaša novo celostno podobo 
oz. spremenjene znake občine 
(po novem se bo v žigu nahajal 
okrogel, posodobljen grb mes-
ta Krško namesto dosedanjega 
valovitega znaka, srebrn grb se 
bo nahajal tudi v središčnem 
delu zastave, ki ostaja zelene 
barve). Sicer se novi statut bi-
stveno ne razlikuje od predho-
dnega, spreminjata se še poi-
menovanji KS mesta Krško in 
KS Leskovec pri Krškem v me-
stni četrti, a njuni pristojnosti 
in območji ostajata nespreme-
njeni.

 Bojana Mavsar 

KOSTANJEVICA NA KRKI – Občinska svetnica in ravnateljica tam-
kajšnje osnovne šole Melita Skušek je sporočila, da se bo kljub 
sprva drugačni napovedi vendarle podala v volilno tekmo. Sku-
šek je že štiri mandate občinska svetnica, nekaj časa je bila tudi 
podžupanja. Velja za eno najbolj vsestransko aktivnih Kostanje-
vičank, za kar je bila ob letošnjem občinskem prazniku nagra-
jena s kostanjeviškim zlatnikom. Kandidirala bo kot neodvisna 
kandidatka s podpisi podpore volivk in volivcev. Že pred njo je 
kandidaturo za župana najavil Robert Zagorc, trenutni podžu-
pan v funkciji župana. P. P.

Za županjo tudi Melita Skušek

KRŠKO – 17. oktobra bodo na 35. redni seji občinskega sveta sve-
tniki prejeli v izvolitev kandidata Mestne občine Krško za člana 
Državnega sveta RS, obenem pa izvolili tudi elektorje, ki bodo 23. 
in 24. novembra na posrednih volitvah izvolili zastopnike lokalnih 
in funkcionalnih interesov v ta 40-članski organ. V Državni svet 
RS, ki ima funkcijo svetovalne in nadzorne institucije, prednostno 
pa bdi nad sprejemanjem zakonodaje v Državnem zboru RS, za-
radi česar se ga je oprijel tudi vzdevek 'zgornji dom slovenskega 
parlamenta', in ga sestavljajo predstavniki posamičnih družbe-
nih interesov (delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov, sa-
mostojnih poklicev in negospodarskih dejavnosti), se svetnikov 
ne izvoli s splošno volilno pravico, pač pa tega izvolijo predhodno 
izvoljeni predstavniki (elektorji) s strani občin. Pred več kot dve-
ma desetletjema so sicer občine Brežice, Krško in Sevnica dosegle 
nepisan dogovor, da bodo izmenično predlagale skupnega kandi-
data za državnega svetnika, a je, resnici na ljubo, vse od leta 2002 
dalje, ko je mandat državnega svetnika zaključil Brežičan Bojan 
Petan, izvolitev državnega svetnika le v domeni krške in sevniške 
občine (v mandatu 2002–2007 Štefan Teraž/Sevnica, od 2007 do 
2017 Jože Slivšek/Krško in od 2017 do izteka mandata v mese-
cu novembru aktualni državni svetnik Srečko Ocvirk/Sevnica). 
Poleg tega bodo svetniki med drugim prejeli v obravnavo osnutek 
preimenovanja Mladinskega centra Krško v Zavod za šport in mla-
dino, predlog sklepa o sprejemu Operativnega programa odvaja-
nja in čiščenja komunalne odpadne vode v mestni občini Krško, 
investicijski projekt in program gradnje kanalizacije in rastlinske 
čistilne naprave na Raki ter Načrt upravljanja Arheološko nara-
voslovnega parka Ajdovska jama. Potrdili naj bi tudi sklep, da bo 
v Gaju zaslužnih občank in občanov na predlog KS Leskovec pri 
Krškem postavljen doprsni kip učiteljice, družbene delavke na po-
dročju otroškega varstva in izobraževanja ter pobudnice in usta-
noviteljice Zveze prijateljev mladine Krško Rezi Pirc.
 B. Mavsar

O kandidatu za državnega svetnika

59-letni Ivan Molan, doma v 
Selah pri Dobovi, kandidira 
že za svoj peti polni mandat 
na mestu župana občine Bre-
žice. O odločitvi za vnovično 
kandidaturo je povedal, da se 
je pokazalo, da je kontinuite-
ta pomembna za razvoj, saj je 
ta možen le s projekti in pro-
grami, zastavljenimi za dalj-
še obdobje. »Vodenje občine 
zame predstavlja še vedno iz-
ziv, ki sem ga ob dobrem po-
čutju pripravljen sprejeti tudi 
v novem mandatu,« je dejal in 
dodal, da občino po toliko letih 
vodenja – župan je že od leta 
2005 – odlično pozna, zaveda 
se, katere projekte občanke in 
občani še pričakujejo, ter tudi 
ve, da jih bodo z njegovo eki-
po uresničili. Molan je navedel, 

Županovanje je še vedno izziv
BREŽICE – Župan Občine Brežice Ivan Molan se je 11. oktobra, ravno na dan, ko je tudi uradno vložil kan-
didaturo za župana s podporo več kot 640 volivk in volivcev, predstavil še sedmi sili in opisal svoj program 
mandata 2022–2026 pod sloganom »ZA aktivne Brežice« v primeru, da bo ponovno izvoljen na čelo občine.

da tudi tokrat kandidira z zbra-
nimi podpisi volivk in volivcev, 
h kandidaturi ga zavezuje 647 
podpisov občank in občanov 
različnih profilov, pri čemer je 
poudaril, da je med njimi tudi 
več kot 40 % občinskih svetni-
kov zadnjega mandata iz različ-
nih strank in list. »Za uspešen 
razvoj občine ter dobro občank 
in občanov je nujno sodelova-
nje z vsemi, ki si to želijo, ne 
glede na ideološke razlike. To 
z dejanji izkazujem od prvega 
dne županovanja, ko sem opus-
til prakso delitve občinskega 
sveta na koalicijo in opozici-
jo,« je povedal. 

Nov načrtovan mandat Molan 
označuje s sloganom »ZA ak-
tivne Brežice«, kjer izpostavlja 
več področij. Razvoj občine vidi 
v tesnem sodelovanju z obča-
ni, zato zagovarja sooblikova-
nje proračuna preko dobrega 
sodelovanja KS, z neposredni-
mi predlogi skozi proračunsko 
leto in rednim izvajanjem par-
ticipativnega proračuna, kjer 
bodo tudi v prihodnje ločeno 
ohranili participativni prora-
čun za mlade. Njegova želja je 
tudi, da nov mandat zaznamu-
je ponovna aktivna vključitev 
občanov v družbeno življenje, 
zato bo tudi v prihodnje zago-

varjal in nadgradil sodelovanje 
s skoraj 300 nevladnimi orga-
nizacijami (društvi, zvezami). 
Krepili bodo aktivnosti v sme-
ri oživljanja mestnega jedra ter 
delovanje občinskih javnih za-
vodov in programov državnih 
institucij v občini. Glede inve-
sticij je dejal, da so v obdobju 
njegovega županovanja obseg 
le-teh povečali za desetkrat 
in bodo še naprej zagovarjali 
enakomerna vlaganja v vseh 
krajih občine. Na pogosto sli-
šane očitke o tem, da se do-
ločeni deli občine hitreje raz-
vijajo in je tam narejenih več 
investicij, se je odzval: »Če bi 
se občina res neenakomerno 
razvijala, sem prepričan, da 
svetniki ne bi soglasno podpi-
rali občinskega proračuna, gle-
de na to, da prihajajo iz vseh 
štirih volilnih enot v občini,« 
je izjavil. Še naprej bodo ak-
tivno pridobivali nove vlagate-
lje za popolnitev industrijskih 
con, ki jih bodo nadalje razvi-
jali in tudi širili, veliko načrtov 
imajo tudi na področju turiz-
ma. S posebnimi ukrepi (npr. 
privabiti nove investitorje sta-
novanj, povečanje fonda ob-
činskih stanovanj, prednostno 
namenjenim mladim, cenov-
no ugodne stanovanjske eno-
te, vzpostavitev dnevnega cen-

tra itd.) bodo poskrbeli tudi za 
starejše in mlade. Pri številnih 
pomembnih državnih projek-
tih na območju občine in regi-
je bo Molan še naprej zagovar-
jal pomembno pozicijo njihove 
občine, med drugim tudi pri iz-
gradnji drugega bloka NEK ter 
aktivnem reševanju romskega 
vprašanja. Kot je sklenil, bodo 
občino Brežice še naprej kre-
pili kot aktivno športno, kul-
turno in upravno središče re-
gije Posavje ter obmejnega 
območja.

Na predstavitvi so bili prisotni 
še direktor ZD Brežice Dražen 
Levojević, sicer tudi prvopod-
pisani pod podporo občank in 
občanov Molanu, direktorica 
občinske uprave Patricia Ču-
lar in direktorica ZPTM Bre-
žice Katja Čanžar. Vsi trije so 
zatrdili, da sedanjega župana, 
s katerim sodelujejo že vrsto 
let, podpirajo predvsem zato, 
ker je dokazal, da mu je mar 
za občane, njegovo delo teme-
lji na sodelovanju, povezova-
nju in vključevanju, prav tako 
je, kot je poudarila Čular, pod 
njegovim županovanjem nas-
tala občinska uprava, ki je kos 
vodenju velikih investicijskih 
projektov.
 Rok Retelj

Ivan Molan
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KRŠKO – Iz Nestrankarske ljudske liste Krško so sporočili, 
da se bodo aktivno vključili v jesenske lokalne volitve v me-
stni občini Krško. 

»Skupaj z nosilci list, ostalimi kandidati in drugimi člani gibanja 
Zdrava družba smo oblikovali temeljni program, ki ga bomo po-
skušali uresničiti v prihodnosti. Ključne točke programa sledijo 
pobudam in predlogom mnogih občanov, ki smo jih pridobivali v 
zadnjem letu in so se manifestirale skozi osebna srečanja in po-
govore, predlogom na socialnih omrežjih ali nerealiziranim pro-
jektom, ki najbolj pestijo navadne občane.« Nosilci njihovih list 
na jesenskih volitvah so v I. volilni enoti Laura Simonišek s Se-
novega, v II. volilni enoti Aleš Zajc iz Spodnjega Starega Grada, v 
III. volilni enoti Božo Kosalec iz Krškega, v IV. volilni enoti Jan-
ko Božič iz Leskovca in v V. volilni enoti Katja Čelič iz Podbočja.
Med drugim bodo podpirali izgradnjo skupnega velikega dru-
žinskega mestnega parka, opremljenega z igrali in prostorom za 
družinska druženja, in vzpostavitev enotnega sistema sofinan-
ciranja vrtca v občini, se zavzemali za izgradnjo stanovanjske-
ga naselja – majhnih vrstnih hiš za mlade družine in ustanovitev 
stanovanjskega sklada Mestne občine Krško, sprejem celovitega 
Načrta varstva okolja Mestne občine Krško, čim večje ohranjanje 
kmetijskih zemljišč in ureditev stanja gradbenih parcel po celotni 
občini ter ureditev zavetišča za zapuščene živali v občini. Preučili 
bodo izvajanje koncesionarskih storitev v občini Krško, zagoto-
vili razpršenost dodeljenih koncesij ter s tem omogočili čim več-
jemu številu manjših podjetnikov možnosti za razvoj in zaposlo-
vanje, pri načrtovanju in realizaciji občinskih projektov pa bodo 
zagovarjali možnosti, ki bodo najmanj bremenile lastnino posa-
meznikov (brez razlastitve zemljišč).  P. P.

Na lokalne volitve tudi 
Nestrankarska ljudska lista Krško

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V Mestnem odboru SDS Krško so 30. 
septembra na kandidacijski konferenci kot kandidata za župa-
na Mestne občine Krško potrdili Jožeta Olovca in listo kandida-
tov za izvolitev v Občinski svet Mestne občine Krško. Jože Olo-
vec, kandidat stranke in Mestnega odbora SDS Krško, je že po 
dva mandata predsednik občinskega odbora SDS in član svetni-
ške skupine SDS v Občinskem svetu Mestne občine Krško, osem 
let kot predsednik vodi Svet KS Leskovec pri Krškem, v kandi-
daturo za župana Mestne občine Krško pa se podaja prvič. Ob 
potrditvi kandidature je dejal, da si želi Mestno občino približa-
ti ljudem in jo zanje narediti bolj prijazno, pri čemer je iz svo-
jega programa izpostavil trajno nižje cene električne energije 
za občane, ureditev politike priseljevanja tujcev in romske pro-
blematike, izgradnjo športno-turističnega centra na Planini, ob-
novo Šrajbarskega turna, dodeljevanje več sredstev krajevnim 
skupnostim, ureditev cen zemljišč na območju mestne občine in 
drugo. »Živimo v izredno močni in bogati občini, naš proračun 
se lahko skoraj primerja z Mestno občino Novo mesto. Prepričan 
sem, da lahko z razpoložljivimi sredstvi naredimo veliko več«. 
Olovec bo program podrobneje predstavil v prihodnjih tednih. 
Listo kandidatov za občinske svetnike je opisal kot najmočnejšo 
ekipo kandidatov doslej, zato pričakuje izvolitev vsaj šestih ali 
sedmih svetnikov iz njihovih.  B. M./vir: MO SDS Krško 

V župansko tekmo še Jože Olovec

Volivcem in volivkam bodo na 
lokalnih volitvah ponudili novo 
generacijo kandidatov, ki pa že 
imajo izkušnje, je povedal vod-
ja lokalnega odbora Gibanje 
Svoboda Krško Aleš Stopar: 
»Želimo, da volivci in volivke 
prepoznajo možnost, da lahko 
naše skupne predloge kot edi-
ni prenesemo direktno na mi-
nistrstva in vlado, kar bo ključ-
no pri projektih, ki prihajajo v 
mestno občino Krško, in pri na-
daljnjem razvoju občine.« 

Kandidat za župana Aleš Zor-
ko, po poklicu ekonomist in 
zaposlen kot vodja poslovne 
enote banke, je dejal, da je za 
njim težka in premišljena od-
ločitev, zaradi podpore druži-
ne, ekipe in prijateljev pa v bi-

Nove ideje in mlajša generacija
KRŠKO – Na svojem domu v Krškem se je kot kandidat Gibanja Svoboda za župana Mestne občine Krško 
6. oktobra predstavil 49-letni Aleš Zorko. Pri kandidaturi ga podpirajo tudi Socialni demokrati, s prisot-
nostjo na predstavitvi pa mu je podporo izrazil tudi predsednik uprave NEK Stanislav Rožman.

stvu čisto enostavna. »Zakaj 
kandidiram za župana MO Kr-
ško? Zato, ker je tako prav. Ker 
je prav, da v MO Krško pride-
jo nove ideje, ker je prav, da 
pridejo mlajše generacije, ker 
je prav, da pride nova ener-
gija. Vem, da lahko MO Krško 
pripeljem z ekipo in prijatelji 
iz Socialnih demokratov med 
uspešnejše občine v Sloveniji 
in to bomo storili na način, da 
vas bomo povabili, vprašali in 
poslušali. Najboljše rešitve so 
po navadi najenostavnejše,« je 
povedal Zorko. V Krško priha-
jajo pomembni projekti, npr. 
JEK2 in odlagališče NSRAO, ki 
bodo močno vplivali na kako-
vost življenja občank in obča-
nov. »Gre za državne projekte, 
kjer je potrebno sodelovanje 
med lokalno politiko in vlado. 
Ravno iz tega razloga sem se 
tudi odločil, da grem v kandi-
daturo s stranko Gibanje Svo-
boda. Naš osnovni cilj je spod-
buditi ljudi, da se vključijo v 
lokalno in regionalno politiko 
in tako prispevajo svoje znanje 
in izkušnje v splošno dobro in 
boljše življenjske standarde v 
našem okolju,« je poudaril in v 
strankine vrste povabil vse, ki 
so jim blizu sodelovanje, vklju-
čevanje, moralne vrednote in 
medsebojno spoštovanje. »Če 

si želimo priznati ali ne, politi-
ka kroji naša življenja, zato mo-
ramo v njej aktivno sodelova-
ti,« je še dodal. 

Kot prednostne naloge je iz-
postavil urbanizem, racionalno 
upravljanje z javnimi sredstvi 
in ustvarjanje prostora, ki bo 
mladim ponujal prostor, kjer si 
bodo želeli ustvariti družino in 
imeli možnost zaposlitve, sta-
rejšim pa nagrado za dobro op-
ravljeno delo. »Pri urbanizmu 
mislim na urejanje obstoječega 
stanja, rabo zemljišč, ki bodo 
zagotovilo za gospodarski ra-
zvoj, in predvsem na vizijo dol-
goročnega razvoja občine. Mis-
lim na stanovanja, domove za 
starejše, sprejetje OPPN, vrtce, 
parke in športno infrastruktu-
ro,« je pojasnil. Pri vprašanju 
izgradnje 25-metrskega baze-
na v Krškem je po njegovem 
mnenju potreben razmislek 
za umestitev in izgradnjo tudi 
50-metrskega odprtega baze-
na, pri čemer bi bil zaprt ba-
zen namenjen športnim klu-
bom in rekreaciji za izvajanje 
svojih programov, odprt ba-
zen pa širši javnosti kot mesto 
za druženje, kot smo ga nekoč 
že poznali. »V občino je treba 
vrniti veselje in zabavo v obli-
ki koncertov, festivalov, letne-

ga kina in športnih dogodkov,« 
je še dodal Zorko, ki s partner-
ko in dvema sinovoma živi na 
Vidmu, v prostem času pa rad 
kolesari. 

Predstavitve se je udeležil tudi 
predsednik uprave NEK Stani-
slav Rožman, ki je dejal, da bo 
z zanimanjem prisluhnil vsem 
kandidatom za župana Mestne 
občine Krško, saj ga zanima, 
kakšni so obeti, ideje in vizije 
za prihodnost. »To, kar je Aleš 
Zorko predstavil, je za moje 
pojmovanje impresivno, zato 
sem se tudi udeležil tega sre-
čanja,« je dejal Rožman. Pred-
sednica občinskega odbora SD 
mag. Nataša Šerbec je pojasni-
la, da so se v želji po sinergi-
ji realizacije programa odločili 
za podporo Zorkovi kandidatu-
ri. »Nismo samo občina, kjer je 
paradni konj energetika, am-
pak imamo potencial na vrsto 
področjih, ustvariti moramo 
seveda pogoje za njegovo gra-
ditev. Premalo poudarka je 
dano spodbujanju gospodar-
stva in ustvarjanju pogojev za 
podjetništvo,« je dejala in s Sto-
parjem podpisala koalicijski 
sporazum, a bosta imeli stran-
ki vsaka svojo listo kandidatov 
za občinske svetnike.
� Peter�Pavlovič�

Aleš Zorko

KRŠKO – Predstavniki društva Modra smer so 7. oktobra občinski 
volilni komisiji predali zbrane podpise podpore volivk in voliv-
cev za kandidaturo za članice in člane Občinskega sveta Mestne 
občine Krško, ki jih na volitvah predstavlja omenjeno društvo. 
Kot je povedal Boštjan Levičar, nosilec liste kandidatov v III. vo-
lilni enoti, so zbrali skoraj dvakrat več podpisov, kot je bilo pot-
rebno (412, zahtevanih je bilo 212). »To kaže, da so nas ljudje res 
podprli in začutili potrebo po določenih spremembah v naši ob-
čini. Menimo, da je po dolgih letih dovolj političnega enoumja in 
da je čas za spremembo. Mi jo bomo bazirali na našem bogatem 
programu, ki je bil v izdelavi približno leto in pol. Program ni bil 
napisan v pisarni neke politične stranke, ampak v avtorstvu ob-
čanov in občank,« je pojasnil. Poleg njega so nosilci kandidatnih 
list še Robert Kostevc v I. volilni enoti, Dejan Žnideršič v II. vo-
lilni enoti, Janez Kerin (ki je tudi kandidat za župana) v IV. vo-
lilni enoti in Ivanka Černelič Jurečič v V. volilni enoti.  P. P.

Modra smer predala 412 podpisov

Predstavniki društva Modra smer pred predajo podpisov

51-letna Brežičanka Mojca 
Florjanič, ki prvič kandidira 
za županjo, je uvodoma deja-
la, da imajo Brežice zelo velik 
potencial in veliko različnih 
danosti, zaradi česar potrebu-
jejo nekaj novega, nek preboj. 
»V Brežicah je nastopil trenu-
tek, ko potrebujemo premik 
naprej,« je poudarila in v na-
daljevanju izpostavila nekaj 
pomembnih točk svojega pro-
grama, ki ga je že pred časom 
objavila na svoji spletni strani. 
Najprej se je dotaknila gospo-
darstva. Po njenih besedah je 
treba v Brežice pritegniti nove 
gospodarske družbe in inve-
sticije, tako domače kot tuje. 
Omenila je tudi, da bi bilo tre-
ba obrtno-industrijske cone, 
ki jih v občini že imajo, še raz-
širiti in ustanoviti nove. Drugo 

Ne nosi političnega nahrbtnika
BREŽICE – 7. oktobra se je v Mestni hiši Brežice javnosti predstavila kandidatka za županjo Občine Breži-
ce Mojca Florjanič. Po njenem je v Brežicah nastopil trenutek za premik naprej, zato se je tudi odločila za 
kandidaturo. Podporo so ji izrazili tudi predstavniki štirih političnih strank.

področje je stanovanjska poli-
tika, o kateri pravi: »Zagotoviti 
moramo primerne pogoje, da 
se bodo mladi po šolanju radi 
vračali v Brežice oz. tu tudi os-
tali. Na kakšen način? Da jim 
omogočimo ugodne finančne 
možnosti pri nabavi nepre-
mičnin in najemih, prav tako 
pa bi morali ustanoviti poseb-
ne oblike bivalnih skupnosti, 
kjer bodo lahko mladi zažive-
li pod normalnimi finančni-
mi pogoji.« Kot tretje je iz-
postavila turizem, pri čemer 
je prepričana, da bi se dalo 
brežiške vinarje, ki se lahko 
po njenem primerjajo z Bri-
ci, Vipavci in ostalimi veliki-
mi v državi, z močno energijo 
in pravo agendo združiti. Po-
leg tega bi lahko po njenem 
prepričanju v Brežicah začeli 
z uvajanjem t. i. butičnega tu-
rizma. Kot še pravi Florjanič, 
bi bilo treba resno pristopi-
ti k obnovi starega mestnega 
jedra Brežic, saj le-to »umira 
pred očmi vseh tistih, ki se v 
njem vsak dan pojavljamo in 
delamo«. Glede infrastruk-
ture je povedala, da je v tem 
času, ko se je začelo govoriti, 
da bo kandidirala za županjo, 
do nje prišlo največ pripomb 
na račun tega, da se določeni 
deli občine, predvsem na ob-
robju, počutijo zapostavljeni 

v smislu vlaganj. »To pomeni, 
da se v določene dele občine 
vlaga zelo in zelo pospešeno, 
medtem ko se na druge dele 
preprosto pozablja,« je izjavi-
la. Izpostavila je tudi vpraša-
nje staranja prebivalstva v ob-
čini in omenila, da bi se lahko 
zgradil še kak dom starejših 
občanov bolj na obrobju, na 
primernejši lokaciji od trenu-
tne. Kot je še dejala, se nika-
kor ne sme pozabiti na kulturo 
in šport. Po njenih besedah si 
kulturniki v Brežicah zaslužijo 
svojo mestno galerijo, akustič-
no koncertno dvorano in kul-
turno skupnost z umestitvijo 
knjižnice, kulturnega doma in 
parka pri Rokovi cerkvi v eno 
obliko. Prepričana je tudi, da 
bi morali v vsakem trenutku 
brežiškim športnikom zagoto-
viti nagrado za njihove dosež-
ke v obliki zadostnih finančnih 
sredstev iz občinskega prora-
čuna kot tudi na način, da se 
jim podeli posebno priznanje 
v zahvalo za vse, kar naredijo 
za promocijo občine.

Na volitve gre s podporo štirih 
na levo usmerjenih strank, in 
sicer Gibanja Svoboda, Social-
nih demokratov (SD), Levice in 
Demokratične stranke upoko-
jencev Slovenije (DeSUS), tako 
da so Brežice doslej edinstven 

primer v Sloveniji, da so se vse 
tri koalicijske stranke uskladi-
le o skupni podpori županski 
kandidatki. Mojco Florjanič, 
ki je velika ljubiteljica in pod-
pornica kulture ter tudi pred-
sednica KD Drugi oder, po izo-
brazbi pa pravnica, zaposlena 
na Finančni upravi RS, Fi-
nančnem uradu Brežice, so na 
predstavitvi podprli poslan-
ka mag. Nataša Avšič Bogo-
vič (Gibanje Svoboda), Matija 
Kolarič (SD), Peter Dirnbek 
Vatovec (Levica) in Drago-
tin Sotler (DeSUS). Avšič Bo-
govič je Mojco Florjanič ozna-
čila za osebo, ki na sebi nima 
političnega nahrbtnika, in kot 
nov, svež obraz na političnem 
parketu, ki ima iskrene name-
ne. Kolarič je o kandidatki za 
županjo povedal, da je ravno 
ona prava za to funkcijo, ker 
»ima posluh za ljudi, verjame 
v prave vrline in želi za Bre-
žice najboljše«. Dirnbek Va-
tovec jo je ob morebitni izvo-
litvi označil za »inteligentno, 
srčno, komunikativno, izo-
braženo in predvsem kultur-
no županjo«. Sotler pa je po-
vedal, da ga je Mojca Florjanič 
presenetila kot oseba z meh-
kim pristopom v debato in pri-
jetnimi razgovori.

 Rok Retelj

Mojca�Florjanič
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POŠKODBE MED DELOM – 10. 10. je pri delu v gozdu pri Oš-
trcu v občini Kostanjevica na Krki hude poškodbe glave utr-
pel 64-letni moški. Slednji je po ugotovitvah policistov po-
diral drevje v družbi 26-letnega moškega. Med podiranjem 
se je eno od dreves nepričakovano prelomilo in starejšemu 
moškemu padlo na glavo. Hudo poškodovanega moškega so 
s helikopterjem prepeljali v Klinični center v Ljubljano. Zara-
di hudih poškodb, ki so ogrožale življenje, je bil 4. 10. s heli-
kopterjem Slovenske vojske v mariborski klinični center pre-
peljan tudi moški, ki je med opravljanjem del padel s strehe v 
naselju Brunk v radeški občini. Prav tako je poškodbe pri pad-
cu z domače s strehe 7. 10. utrpel krajan senovskega Reštanja, 
ki so ga na kraju nesreče oskrbeli krški reševalci in ga v nada-
ljevanju prepeljali v oskrbo v brežiško bolnišnico. 

VLOMI V VOZILA IN OBJEKTE – 10. 10. je neznani storilec v 
popoldanskih urah na parkirišču na Velikem Cirniku vlomil v 
tamkaj parkirano vozilo, v katerem si je iz predala vozila, v ka-
terem je lastnik pustil denarnico, prilastil denar. Z vlomom in 
tatvino je lastnika oškodoval za okoli 650 evrov. 5. 10. je ne-
povabljen obiskovalec izkoristil odsotnost stanovalcev ene iz-
med hiš v Dobravi ob Krki, skozi vhodna vrata vlomil vanjo in 
jo zapustil z denarjem, ki ga je našel med stikanjem po prosto-
rih. V zadnjih dneh septembra je neznani storilec vlomil skozi 
vrata tudi v poslovne prostore na območju Jesenic na Dolenj-
skem. Odtujil sicer naj ne bi ničesar, je pa povzročil premoženj-
sko škodo z vlomom.

V PARKIRANIH VOZILIH NE PUŠČAJTE VAB – Na Policijski 
upravi Novo mesto opozarjajo prebivalstvo k večjim samo-
zaščitnim ukrepom, saj v zadnjem obdobju beležijo tudi več 
vlomov v vozila, ki jih gobarski navdušenci med nabiranjem 
plodov pustijo na manj obljudenih in očem skritih gozdnih po-
teh. Žrtve vlomilcev so predvsem tisti oškodovanci, ki na vi-
dnih mestih v vozilih pustijo različne predmete, tudi denarni-
ce z dokumenti in gotovino. Vsaka puščena torbica ali vrečka 
v vozilu, četudi se v njih ne nahajajo dragocene stvari, namreč 
povečujejo tveganje vloma, v največ primerih z razbitjem ste-
kla na vozilu in s tem najmanj povzročitev premoženjske ško-
de. Na to naj bodo še posebej pozorni tudi občani, ki se bodo 
v prihajajočih dneh v večjem številu odpravili na pokopališča 
urejat grobove. Zbrala: B. M.

Milan Vogrinc, Krško: Javno razsvetljavo bi 
vsekakor lahko marsikje ob enajstih zvečer 
ugasnili, saj razen v mestih ni smiselno, da sve-
ti celo noč. Če je kriza, bi lahko ugasnili tudi 
osvetlitev cerkva in podobnih objektov, čeprav 
je lepo, če so osvetljeni. Nekje je treba začeti in 
morda bi na podlagi zgleda države ljudje tudi 

doma začeli bolj varčno ravnati z energijo. 

Renato Klenovšek, Sevnica: Časi so, kakršni 
so, in verjetno bomo morali nekaj narediti, tako 
kot posamezniki in kot lokalna skupnost. Raz-
mišljanje o ugašanju javne razsvetljave v noč-
nem času se mi zdi smiselno, kajti zaenkrat še 
nimamo razvitega nočnega turizma, začela pa 
so se že tudi opozorila o svetlobnem onesna-

ževanju, kar ima vpliv tako na človeka kot na ostala živa bitja. 

Janja Omerzu, Dečno selo: Določeni predeli 
oz. stavbe bi bili lahko manj osvetljeni, kar pa 
ne pomeni, da bi jih bilo treba povsem zatemni-
ti. Zdi se mi tudi, da je predvsem ob nekaterih 
cestah razsvetljava postavljena pregosto. Prav 
je, da že otroke spodbujamo k varčevanju tudi 
na tem področju. Doma se na primer med seboj 

opozarjamo, da je treba ugašati luči, če nisi v prostoru.

Sanja Žgalin, Ravne pri Zdolah: Moje mnenje 
je, da je potrebno glede na energetsko krizo in 
potrebo po varčevanju prej kot na državni ravni 
prihraniti elektriko že v osnovni celici družbe – 
v domačem gospodinjstvu – v tem oziru vsi čla-
ni gospodinjstva pazimo, da redno ugašamo luči, 
da peremo le ob vikendih ter da smo na sploš-

no varčni z elektriko.

Kako privarčevati z elektriko?
Čedalje več govorimo o energetski krizi in posledični 
potrebi po varčevanju z elektriko. Kako bi jo po vašem 
mnenju lahko prihranili, morda z zgodnejšim ugašanjem 
javne razsvetljave, zmanjšanjem osvetlitve sakralnih ob-
jektov, gradov ipd., morda še kako drugače?

anketa

Kakšne načrte ste si zada-
li ob prevzemu nove funkci-
je? Ne nazadnje ste na ura-
dni predaji dolžnosti izjavili, 
da boste v središče postavi-
li človeka, pripadnico in pri-
padnika Slovenske vojske ...
Poveljstvo sil in s tem tudi po-
veljnik sil SV sta odgovorna 
za vso pripravo, usposoblje-
nost enot SV tako doma kot 
v tujini, se pravi na operaci-
jah in misijah. In če želimo to 
imeti, potrebujemo zadovolj-
ne in kompetentne pripadni-
ce in pripadnike. Ne pomagajo 
mi sodobna oborožitvena teh-
nika in sistemi, če tega ne bom 
vzporedno peljal z ljudmi, ki 
bodo imeli znanje, veščine in 
sledili sodobnim trendom. Na-
čeloma bomo stremeli k temu, 
da se postavi ljudi na določe-
na mesta v skladu z njihovi-
mi kompetencami in potreba-
mi službe, še bolj pa bom iskal 
takšne, ki so pripravljeni tam 
delati, kar daje t. i. ’win-win’ 
kombinacijo, pri kateri zmaga-
ta obe strani. Prepričan sem, 
da nam bo to uspelo. Seveda 
se to ne bo zgodilo že jutri, am-
pak sem si ta cilj zadal do nas-
lednjega poletja. Iskali bomo 
različne profile tako za zapol-
njevanje stalne kot rezervne 
sestave pa tudi strateške re-
zerve. Če potegnem črto, bosta 
definitivno zmogljivost in prip-
ravljenost tisto, za kar se bom 
še naprej boril, še vedno pa bo 
človek v središču našega delo-
vanja.

Kako bi kot poveljnik sil oce-
nili trenutno stanje v Sloven-
ski vojski? Tudi zavoljo tega, 
ker je bilo že večkrat sliša-
ti marsikatero kritiko gle-
de pripravljenosti in opre-
me naših vojakov.
Lahko ocenim stanje v silah SV, 
za katere sem pristojen, in je po 
mojem mnenju dobro. Najpo-
membnejše naloge vojske so 
zagotavljanje pripravljenosti 
za vojaško obrambo države, iz-
vrševanje obveznosti, ki jih je 
ta država sprejela z včlanitvijo 
v mednarodne organizacije in z 
mednarodnimi pogodbami ter 
sodelovanje pri zaščiti in reše-
vanju ter pomoči ob naravnih 
in drugih nesrečah. To vse mo-
ramo zagotavljati in ocenjujem, 
da zaenkrat tudi uspemo nare-
diti. Tudi nam, vojakom, je mir 
temeljna vrednota, kar se mar-
sikdaj komu zdi čudno, a živeti 
v miru je tudi za nas nekaj naj-
lepšega. Opravili bomo vse za-
konske naloge, a to verjetno 
glede na nove sodobne trende 
ne bo dovolj. Za odzivanje na 
sedanje in prihodnje grožnje 
ter izzive potrebujemo sodob-
ne oborožitvene sisteme, zmo-

gljivosti za delovanje v vseh 
dimenzijah, mlad, zdrav, moti-
viran kader, ki bo lahko kos no-
vim izzivom, ki jih prinaša so-
dobno varnostno okolje. Le na 
ta način bomo lahko tudi v pri-

hodnje opravljali svoje ključne 
naloge. 

Pojem pripravljenosti SV je 
stanje, ki odraža njeno spo-
sobnost za izvrševanje z zako-
nom predpisanih nalog v miru 
kot tudi v vojni. Pri tem je treba 
razumeti, kako je vojska opre-
mljena, usposobljena, kakšno 
je njeno številčno stanje itd. 
Stanje v SV je odraz širše druž-
be, njenega zavedanja o nacio-
nalno-varnostnih tveganjih in 
pomembnosti ter sprejetosti 
vojske že v miru. Pomemben 
je celoten obrambni sistem ter 
pripravljenost družbe za vlaga-
nje v zmogljivosti in obrambni 
sistem. V družbi smo še vedno 
kredibilen partner, prav tako 
v mednarodnem okolju, ter 
bomo vedno sodelovali pri za-
gotavljanju miru in varnosti 
tako v domovini kot izven nje. 
Treba je vedeti, da je General-
štab najvišji strokovni vojaški 
organ, ki je edini pristojen v tej 
državi, da podaja vojaške nas-
vete političnim gospodarjem, 
ki se odločajo tako ali drugače, 
tako da je vojska vedno podre-
jena temu. 
Nekaj lahko rečem tudi še gle-
de števila pripadnic in pri-
padnikov SV. V zadnjem ob-
dobju spet beležimo negativne 
trende, potem ko nam jih je v 
letih 2020 in 2021 uspelo zau-
staviti. Bojim se, da bomo v le-
tošnjem letu spet dosegali ne-
gativen kadrovski izid, če lahko 

temu tako rečem. Ne samo da 
je problem odhod mladih, ki 
dobijo bolje plačane službe v 
civilni sferi ali tujini, ampak je 
tudi element upokojevanja zelo 
velik. Številke, ki bi jih potrebo-

vali za ohranjanje kadra, niso 
tako zanemarljivo majhne, re-
kel bi tam do 500 pripadni-
kov in pripadnic letno, da bi 
spet začeli z neko rahlo rastjo 
v srednjeročnem obdobju. Ve-
like napore vlagamo v to, da se 
približamo državljanom, jim 
predstavljamo, kaj in kako de-
lamo; da iščemo različne ka-
drovske profile. Štipendijska 
politika je odlična. Tudi šola-
nje častnikov je zdaj naravna-
no na način, da je kar nekaj fa-
kultet akreditiralo programe 
z vojaškim modulom, npr. po-
morstvo, strojništvo, informa-
tika, logistika. Ob tej priložnos-
ti spodbujam vse bralce vašega 
časopisa, da se nam pridruži-
jo tako v stalni kot rezervni se-
stavi, nabor profilov in izobraz-
benih profilov je res zelo širok. 

Kaj vas je v mladosti prite-
gnilo k vojaškemu poklicu, 
je bilo to nekaj, kar ste si res 
želeli, ali ste vanj prišli po 
kakšnem naključju?
Odkrito povedano, od začetka 
nisem bil preveč zagret za ta 
poklic, čeprav sem imel v bliži-
ni letališče, obiskoval tudi dne-
ve odprtih vrat ter se jim prid-
ružil vedno, ko so se vojaki 
pojavljali v krajevni skupnosti 
in mladostnikom predstavljali 
svoje zgodbe. Šele po 4. letni-
ku srednje šole sem si rekel, ali 
študij kemije ali vojska. Po slu-
ženju vojaškega roka v Krušev-
cu sem ugotovil, da to pa res ni 

tako slabo, saj spoznaš ogrom-
no novih vidikov prijateljstva, 
predvsem pa vojaški način 
življenja, ki sledi poslanstvu 
obrambe domovine in ima le 
en cilj – ohranjanje miru.  Da 
bi se pa prav pridružil vojski, 
je odločitev padla po vojni za 
Slovenijo, v času katere sem bil 
v civilni zaščiti najprej povelj-
nik RKB-voda in potem čete ter 
sem kot inženir kemije preda-
val kemijo podjetjem v nepo-
sredni bližini, npr. v nuklearki 
ter tovarni papirja in celuloze 
Djuro Salaj, kjer je bilo ogrom-
no kemikalij. 

V Ukrajini že več kot pol 
leta divja vojna, pa tudi si-
cer je zaradi nekaterih dru-
gih napetosti med državami 
vedno bolj ogrožen medna-
rodni mir. Kako vi kot pripa-
dnik Slovenske vojske gleda-
te na vse to? Ali se po vašem 
mnenju dovolj zavedamo, da 
mir vendarle ni tako samou-
mevna zadeva, kot se nam je 
morda zdelo nekaj časa?
Tako kot vse članice Nata se 
tudi Slovenija na rusko ogro-
žanje mednarodnega reda in 
miru s pomočjo Ukrajini in 
sankcijami zoper Rusijo od-
ziva kot aktivna članica in kot 
sestavni del zahodnega sveta. 
Res pa je, da je ta vojna mar-
sikaj spremenila in lahko po-
meni tudi potencialno pot v 
kakšno poglobljeno varnostno 
krizo. Spremljamo situacijo in 
se po potrebi odzivamo na njo, 
usklajeno na državni ravni. Na 
vaše drugo vprašanje pa lah-
ko odgovorim, da po mojem 
mnenju ni več Slovenca, ki se 
tega ne zaveda. Potreben je re-
sen razmislek glede vlaganj v 
obrambni sistem in zmogljivo-
sti, ki bodo v prihodnje potreb-
ne v državi in SV, ki je nosilka 
vojaške obrambe, da bo še nap-
rej sposobna izvajati zakonsko 
določene naloge. 

V zvezi s tem je na mestu tudi 
vprašanje, ali ponovno uves-
ti obvezno služenje vojaške-
ga roka. Kaj menite o tem?
To je ena od zakonskih mož-
nosti, ki obstaja. Že pred sa-
mim sprejemom odločitve, da 
preidemo iz naborništva v po-
klicno vojsko, je bil odziv mla-
dih fantov zelo slab, saj se je 
večina že odločala za civil-
no služenje vojaškega roka. 
Če mene vprašate, se odkri-
to bolj nagibam k temu, da ok-
repimo poklicni del, bi pa bilo 
verjetno treba v prihodno-
sti razmisliti tudi o obveznem 
služenju. Ta pojem sicer oči-
tno ni najbolj zaželen, zato bi 
ga bilo morda primerneje za-
menjati z besedno zvezo držav-

Generalmajor Roman Urbanč, poveljnik sil Slovenske vojske:

Roman�Urbanč

Domovino in svojo grudo 
bi morali spoštovati
CERKLJE OB KRKI – S prvim avgustom letos je funkcijo poveljnika sil Slovenske vojske (SV) prevzel »posav-
ske gore list« generalmajor Roman Urbanč, ki prihaja iz Gržeče vasi v KS Veliki Podlog v mestni občini Kr-
ško. Urbanč, rojen leta 1967, je v SV zaposlen od leta 1994. Končal je Fakulteto za naravoslovje in tehnolo-
gijo, Ekonomsko fakulteto in pridobil znanstveni magisterij obramboslovja na Fakulteti za družbene vede 
v Ljubljani. Z njim smo se dobili kar v cerkljanski vojašnici, kjer je tudi začel svojo vojaško pot.
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ljanska dolžnost, kjer bi lahko 
mladi služili v različnih sektor-
jih družbe, npr. zdravstvenem, 
informacijskem, notranje-, za-
ščitno- ali obrambnovarno-
stnem. Razmisliti moramo o 
predlogih našim (političnim) 
odločevalcem in najti poeno-
tenje na tem področju. Defi-
nitivno imamo težave z nabo-
rom mladih ljudi, predvsem ko 
govorimo o ’kraljici’ kopenske 
vojske – pehoti. Trend upada-
nja bo treba v bližnji prihodno-
sti ustaviti in ga dvigniti. 

Kako je pa z 'domovinskim 
čutom', ki se je včasih najbrž 
bolj poudarjal, danes pa se 
pogosto smatra kot nekak-
šna zastarela vrednota?
Če se ta pojem predstavlja kot 
nauk in vzgojo v smeri izobra-
ževanja mladih z etničnim in 
teritorialnim območjem, na 
katerem živimo, je vsekakor 
dobrodošlo. Domovino in svo-
jo grudo bi morali spoštova-
ti. Če se vrnemo v polpreteklo 
zgodovino, vidimo, da je bilo 
prelite kar nekaj krvi za našo 
Slovenijo tako v prvi kot dru-
gi svetovni vojni in osamosvo-
jitveni vojni. Če so se Slovenci 
v prvi in drugi znašli na dveh 
straneh, je pri osamosvojitveni 
vojni izjemno to, da so se znaš-
li vsi na eni strani. Če lahko na 
tem gradimo, bi bilo dobro. 
Mogoče bo potrebna še kakšna 
generacija, da pridemo tudi do 
tam. Res je, da danes domolju-
bje sovpada z zadovoljstvom, 
kakovostjo življenja. Dokler 
je ta v določeni državi visoka, 
ni zelo težko biti domoljuben. 
Utopično pa je pričakovati, da 
se bo mlad, perspektiven Slo-
venec, odpovedal neprimerno 
boljšim kariernim možnostim 
in se odločil za kariero v Slove-
niji izključno zaradi tega, da bi 
pomagal državi, sploh če mu 

ni veliko do tega. Domoljubje 
ne pomeni samo tega, da si v 
vojski. Sem Gržečan, Krčan, si-
cer sem malo tam, a ljubim ta 
kraj. Imam se za svetovljana, a 
nikoli ne bom pozabil svoje ro-
dne grude, prav takšni so tudi 
moji otroci, čeprav dva živita v 
tujini. 

Na začetku svojega vojaške-
ga poklica ste delovali v Voja-
šnici Jerneja Molana Cerklje 
ob Krki. Kakšne spomine 
imate na to in ali ste zado-
voljni z razvojem vojašnice 
oz. posodobitvijo letališča? 
Kakšen je vpliv tovrstnega 
objekta na varnost v naši re-
giji, zlasti zaradi neposredne 
bližine NEK in v bodoče tudi 
odlagališča NSRAO?
V Cerkljah sem bil med letoma 
1994 in 1996 ter potem še od 
1999 do 2000. Na ta leta imam 
zelo lepe spomine. Časi, ko 
sem bil poveljnik voda in čete, 
ko sem imel neposredni stik s 
fanti in dekleti, jim neposredno 
poveljeval, čutil njihove proble-
me, so bili drugačni kot potem 
kasneje in danes, ko si v siste-
mu višje in nimaš neposredne-
ga stika. Lahko se zgodi, da se 
neka informacija tudi spreme-
ni, preden pride do tebe. Tista 
začetna leta so bila zelo lep del 
moje vojaške kariere.
Cerkljanska vojašnica je bila 
najprej učni center, v njej sta 
se v preteklosti nahajala tudi 
oklepni bataljon in območ-
ni štab, a vedno je bilo letali-
šče oz. letalska baza njen pri-
mat in tako bo tudi v prihodnje. 
Eden od ciljev je, da Vojašni-
co Jerneja Molana pripelje-
mo do točke, kjer bo letalska 
baza tako za naše letalnike in 
tudi za vse druge, ki bodo pot-
rebovali in bodo upravičeni 
do uporabe njenih zmogljivo-
sti. Pri tem je ključno, da bo le-

talska baza – njen dokončni ra-
zvoj načrtujemo do leta 2027 
– operativna 24 ur na dan, se-
dem dni v tednu in 365 dni v 
letu. V naslednjem obdobju bo 
s strani poveljnika vojašnice 
oz. 15. polka vojaškega letal-
stva več predstavitev načrtov, 
ki jih imamo z vojašnico, tako 
lokalni skupnosti, posamezni-
kom, šolam kot tudi gospodar-
stvu. Naša ambicija je imeti 
čez pet let fluktuacijo tisoč lju-
di znotraj baze. Že zdaj dela-
mo na tem, da bo v podpornih 
službah večinoma zaposleno 
civilno prebivalstvo iz lokalne-
ga, občinskega in regionalnega 
okolja. Občine bodo pravočas-
no seznanjene, kdaj bomo za-
čeli z zaposlovanjem, pa tudi 
dokončanjem izgradnje vseh 
manjših zmogljivosti, ki jih mo-
ramo v vojašnici še realizirati. 
Tako da lahko zatrdim, da ima 
vojašnica svetlo prihodnost.
Tukaj imamo dve kritični in-
frastrukturi na enem mestu 
– NEK in vojaško letališče. Če 
imaš letalsko bazo, moraš ime-
ti vse elemente zaščite tako na 
kopnem, v zraku in kibernet-
skem prostoru. Naša ambicija 
je imeti vse elemente integrira-
ne zračne obrambe. Za dosega-
nje polnih zmogljivosti letalske 
baze bomo nekaj elementov 
zračne obrambe zgradili sami, 
za ostale pa bodo poskrbeli za-
vezniki. Takrat bo varnost NEK 
še boljša. 

V mladosti ste se resno 
ukvarjali z rokometom, tudi 
danes še kdaj poprimete za 
rokometno žogo? Zagotovo 
ste veseli ponovne uvrstitve 
krških rokometašev v prvo 
ligo, kajne?
Rokomet sem igral kot kadet, 
takrat je bil moj soigralec reci-
mo tudi Uroš Šerbec. Aktivno 
ga ne igram več, smo pa ne tako 

dolgo nazaj organizirali kakšno 
revialno tekmo med rokometa-
ši moje prve brigade in igralka-
mi Krima. Vesel sem, da so se 
Krčani spet vrnili v prvo ligo, 
čeprav zadnja leta nisem tako 
podrobno spremljal krškega 
rokometa, da bi lahko komen-
tiral kaj več. Tudi sicer redno 
spremljam tekme reprezentan-
ce in sem bil tudi že kdaj v stiku 
s slovenskimi igralci, pa tudi na 
splošno rad spremljam vse ko-
lektivne športe.

Dom ste si ustvarili v Gržeči 
vasi, kaj bi rekli o razvoju va-
šega kraja in občine? Ne na-
zadnje je bližnji Veliki Pod-
log pred kratkim dobil novo 
podružnično šolo.
Včasih se s sovaščani pogovar-
jamo o tem, da smo najbolj za-
ostala vas v občini, kar se tiče 
lokacije, pa je ne bi zamenjal 
za nič na svetu. Obronki Kra-
kovskega gozda, čez vas teče 
potok, ki je zdaj sicer večkrat 
presušen zaradi klimatskih 
sprememb. Ko so naporni dne-
vi in bi moral ostati v Ljubljani, 
grem raje domov, da se napol-
nim z energijo in je potem lažje 
zjutraj začeti nov delovni dan. 
Ko sva si z ženo začela ustvar-
jati dom v Gržeči vasi, je bila 
hiša bolj na samem, danes pa 
so okoli hiše mladih družin, kar 
je res lepo videti. Vesel sem, da 
se mladina vrača na podeželje 
in je prepoznala, da je narava 
še dokaj čista in so tukaj dobri 
ljudje doma. Tako bosta nova, 
zelo lepo urejena vrtec in šola, 
sigurno napolnjena še naprej. 
Glede mestne občine pa lahko 
samo rečem, da ima Krško po-
tencial in da se bo ambicija ve-
čine posavskih občin po lastni 
pokrajini enkrat tudi uresniči-
la, saj se bo s tem kakovost živ-
ljenja samo še dvignila.
 Rok Retelj
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Prostorska sprememba, ki jo je 
sprejel sevniški občinski svet, 
se nanaša na povečanje obsega 
območja kamnoloma Červivec 
v krajevni skupnosti Primož 
(gre za pobudo zasebnega in-
vestitorja iz leta 2018). V dru-
gi obravnavi je bil sprejet Od-
lok o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za stano-
vanjsko sosesko ob Drožanjski 
cesti – zahod na 8,5 ha povr-
šine (na območju nekdanjega 
sadovnjaka ob lokalni cesti na 
Sveti Rok), kjer je načrtovana 
gradnja nove stanovanjske so-
seske in doma upokojencev ter 
javnih zelenih površin.

Predlog Lokalnega energetske-
ga koncepta in Akcijskega na-
črta za trajnostno energijo in 
podnebne spremembe Občine 
Sevnica je predstavil dipl. inž. 
energ. Tadej Koštomaj iz Lo-
kalne energetske agencije Do-
lenjska - Posavje - Bela krajina 
(LEAD) in med drugim nave-
del, da trajnostna energijska 
politika zahteva celovit pristop, 
ki povezuje in usklajeno obrav-

Manj časa za javno razsvetljavo?
SEVNICA – 21. septembra so svetnice in svetniki na 33. redni seji občinskega sveta, ki je potekala v kulturni 
dvorani, v prvem delu obravnavali prostorske akte ter lokalni energetski koncept, v nadaljevanju potrdili 
višje cene v vrtcih ter se seznanili tudi z izvajanjem proračuna v prvem polletju.

nava tako področje energetike, 
varstva okolja vključno s pod-
nebjem kot tudi gospodarski 
in regionalni razvoj. »Pri tem 
moramo upoštevati tudi os-
tale dejavnike, kot so zniže-
vanje energijskih stroškov, 
emisij toplogrednih plinov, 
lokalno izboljšanje kvalitete 
zraka, upravljanje z lokalnimi 
energijskimi obnovljivimi in 
neobnovljivimi viri ...« je na-
vajal. Pri pripravi obeh doku-
mentov so bile opravljene tudi 
analize, in sicer za stanovanjski 
in javni sektor, podjetja in jav-
no razsvetljavo, ki dajejo zani-
mive podatke. V občini Sevnica 
je, na primer, v stanovanjskem 
sektorju nekaj čez 8.400 kuril-
nih naprav, med katerimi naj-
večji delež predstavljajo kuril-
ne naprave na lesno biomaso v 
višini okoli 67 %, ekstra lahko 
kurilno olje se uporablja v 18 
%, dobrih 10 % je gospodinj-
stev z zemeljskim plinom. V 
javnih objektih predstavlja 70 
% ogrevanje na zemeljski plin, 
raba električne energije je 30 
%, delež toplotnih črpalk je 

okoli 2 %. Okoli 1.360 poslov-
nih subjektov v sevniški obči-
ni uporablja energijo za tehno-
loške procese in ogrevanje. V 
obeh dokumentih so tudi pre-
dlogi za izboljšanje rabe ener-
gentov – za ustrezno in trajno-
stno ravnanje z energenti ter 
primeren odnos do okolja. V 
razpravi je Tomaža Lisca zani-
malo, kako se občina pripravlja 
na napovedane višje cene elek-
trične energije. Ivan Orešnik 
je predlagal ugašanje javne 
razsvetljave od 23. do 4. ure. 
Božidar Beci je opozoril na 
slabšanje pogojev dela v kme-
tijstvu in v proizvodnji ter ži-
vilski industriji. Tanja Novšak 
je dejala, da se v podjetjih prip-
ravljajo na hibridni sistem dela 
v času kurilne sezone.

V nadaljevanju občinske seje, 
na kateri je prvič sodelova-
la Mojca Jekoš (mandat na-
domestne članice občinskega 
sveta so potrdili na avgustov-
ski dopisni seji, kajti 1. julija je 
občinski svetnik Franc Povše, 
ki je bil pred štirimi leti izvo-

ljen na Listi Marjana Šarca v 
3. volilni enoti, podal odstop-
no izjavo), so svetnice in sve-
tniki podali soglasje k sistemi-
zaciji delovnih mest v vrtcih v 
občini Sevnica in k predlaga-
nim cenam vzgojno-varstve-
nih programov v vrtcih na ob-
močju občine. V sevniške vrtce 
je trenutno vključenih 779 ot-
rok v 44 oddelkih. Cene pro-
gramov predšolske vzgoje se 
bodo spremenile, in sicer v 
povprečju za 5 %, odvisno od 
starostne skupine in vrtca. Po-
ročilo o izvrševanju proračuna 
Občine Sevnica v prvem polle-
tju leta 2022, v katerem je lik-
vidnostni trend pozitiven (vse 
krajevne skupnosti, javni zavo-
di in javno podjetje so v dob-
ri finančni kondiciji), so podali 
župan Srečko Ocvirk, direk-
tor občinske uprave Zvone 
Košmerl in vodja oddelka za 
finance mag. Vlasta Marn, ki 
je še pojasnila, da je planirano 
zadolževanje v višini 2,7 mili-
jona evrov za realizacijo vseh 
projektov, ki so v izvajanju. 
 Smilja Radi

KRŠKO – Na povabilo načelnice Upravne enote Krško mag. Lidi-
je Božič se je 22. septembra sestal koordinacijski sosvet načel-
nice, ustanovljen v skladu z zakonom o državni upravi z name-
nom sodelovanja med upravno enoto (UE), občinskimi upravami 
in območnimi enotami, izpostavami in drugimi dislociranimi or-
ganizacijskimi enotami ministrstev, organov v njihovi sestavi ter 
osebami javnega prava, katerih ustanovitelj je država in ki prete-
žno opravljajo upravne naloge za območje upravne enote.
Seje sta se udeležila župan Mestne občine Krško mag. Miran 
Stanko in podžupan Občine Kostanjevica na Krki v funkciji žu-
pana Robert Zagorc ter predstavniki državnih organov, ki izva-
jajo naloge na območju UE Krško: Policijske uprave Novo mesto, 
Policijske postaje Krško, Centra za socialno delo Posavje, Zavoda 
RS za zaposlovanje, Območne enote (OE) Sevnica, Finančne upra-
ve RS, Finančnega urada Brežice, Direktorata za obrambne zade-
ve, Uprave za obrambo Novo mesto, Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS, Izpostave Krško, Agencije za javno pravne evidence 
in storitve, Izpostave Krško, Inšpektorata RS za kmetijstvo, goz-
darstvo, lovstvo in ribištvo, OE Novo mesto, Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, OE Krško, ter vodje oddelkov UE Krško.
Načelnica UE Krško je predstavila informacije o aktualnem doga-
janju, spremembah, novostih in trendih v poslovanju ter rezultate 
in izzive na posameznih delovnih področjih. S podobnimi temami 
so sodelovali tudi ostali navzoči. Razprava je potekala o aktualnih 
vsebinah in sodelovanju organov na lokalnem nivoju. Ugotovitev 
prisotnih članov koordinacijskega sosveta je, da organi dobro so-
delujejo in rešujejo tekočo problematiko v skladu z mož nostmi in 
pričakovanji. P. P./vir: UE Krško

Sestal se je Koordinacijski sosvet
načelnice Upravne enote Krško

ČRNEČA VAS – V prostorih obnovljene nekdanje šole v Črneči 
vasi, ki jo bodo slovesno odprli to soboto, 15. oktobra, se bo v 
sredo, 19. oktobra, na zadnji seji v tem mandatu sestal kostanje-
viški občinski svet. Osrednja točka dnevnega reda bo potrditev 
dopolnjenega predloga proračuna za leto 2023, ki v času javne 
razprave ni doživel bistvenih sprememb oz. le manjše poprav-
ke. Obravnavali bodo tudi sklep o Strategiji trajnostnega razvoja 
turizma v občini za obdobje 2022–2032, se seznanili s pobudo 
občanov za zaporo t. i. južnega mostu čez reko Krko ter izved-
li volitve predstavnika občine v volilno telo za volitve člana Dr-
žavnega sveta in kandidata za državnega svetnika.  P. P.

Zasedali bodo v Črneči vasi
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VABILO
Vljudno vabljeni, da obiščete posvetovalnico v lokalni skupnosti, ki jo bo 

izvajala diplomirana medicinska sestra iz Centra za krepitev zdravja Brežice.

Kdo se je lahko udeleži?

 Vsi, ki bi želeli preveriti vrednosti krvnega pritiska in sladkorja ter se o njih 
posvetovati

 Vsi, ki vas zanima zdrav življenjski slog in bi želeli več informacij, kako ga 
doseči

 Vsi, ki imate vprašanja namenjena diplomirani medicinski sestri
 Vsi, ki bi želeli izvedeti več o programih in delavnicah Centra za krepitev 

zdravja Brežice
 Vsi, ki težje dostopate do izbranega osebnega zdravnika. Vaše potrebe v 

zvezi z zdravstveno oskrbo bo sprejela prisotna diplomirana medicinska 
sestra ter jih posredovala vašemu izbranemu osebnemu zdravniku.

Lokacija in datum izvajanja:

 Velike Malence: 18. 10. 2022, 15. 11. 2022, 13. 12. 2022 ob 13:15 uri.
 Mrzlava vas: 18. 10. 2022, 15. 11. 2022, 13. 12. 2022 ob 12:00 uri. 
 Jesenice na Dolenjskem: 19. 10. 2022, 16. 11. 2022, 21. 12. 2022 ob 12:15 uri.
 Velika Dolina: 19. 10. 2022, 16. 11. 2022, 21. 12. 2022 ob 11:00 uri.
 Šentlenart: 26. 10. 2022, 23. 11. 2022, 28. 12. 2022 ob 11:00 uri. 
 Čatež ob Savi: 26. 10. 2022, 23. 11. 2022, 28. 12. 2022 ob 12:15 uri.

BREŽICE – S podpisom več 
pogodb so 27. septembra na 
ploščadi pred Zdravstvenim 
domom Brežice prižgali ze-
leno luč za projekt »Dogra-
ditev prizidka ZD Brežice«. 
Ena največjih investicij v ob-
čini, vredna približno 7,6 mi-
lijona evrov, se s prvimi deli 
pričenja že oktobra, zaključi-
la pa se bo predvidoma mar-
ca oz. aprila 2024.

Kot je izjavil direktor ZD Bre-
žice Dražen Levojević, bodo v 
nov prizidek preselili otroške 
in šolske dispanzerje ter njiho-
ve podporne storitve (defekto-
loga, logopeda in psihologa), 
dispanzerja za medicino dela, 
prometa in športa ter laborato-
rij, s tem pa bodo v obstoječem 
objektu ustvarili prostor za 
druge dejavnosti. V zdravstve-
nem domu načrtujejo ume-
stitev 13 ambulant družinske 
medicine s pripadajočimi pro-
stori, prostore so načrtovali 
glede na obstoječe kadrovske 
zmogljivosti, ki jih imajo. Žu-
pan Ivan Molan je dejal, da 
ga veseli, da zdravstveni dom 
širi svoje programe (npr. Cen-
ter za krepitev zdravja) in eki-
pe. Za kakovostno delo so pot-
rebni dodatni prostori, zato je 
bila sprejeta odločitev za grad-
njo prizidka. Po njegovih be-
sedah so občina, lekarna in 
zdrav stveni dom združili moči 
in sredstva, projekt bo sofinan-
ciran tudi z državnimi sredstvi. 

Hram zdravja gre v dozidavo

Glede na dobre izkušnje z izva-
jalcem gradbenih del, ki je gra-
dil tudi vrtec v Dobovi (podje-
tje Strabag d.o.o.), župan meni, 
da če bo finančna situacija v 
letu 2023 ugodna, bo občina 
lahko razmišljala o predčas-
nem končanju investicije že do 
konca naslednjega leta. Direk-
torica Lekarne Brežice Božena 
Omerzel je izpostavila, da bo 
lekarna z novimi prostori ohra-
nila dobro dostopnost zdravil 
za uporabnike, za gibalno ovi-
rane in vozičke pa se bo do-
stopnost bistveno izboljšala. 
Zagotovljen bo prostor za sve-
tovanje uporabnikom, opre-
mljen bo tudi prostor za magi-
stralno recepturo in aseptično 
pripravo zdravil, pomembna 
pridobitev bo sistem za robo-
tizirano skladiščenje in izda-
jo zdravil. Z dodatnimi prosto-
ri se bodo izboljšali tudi pogoji 
za praktično usposabljanje di-

jakov in študentov ter za opra-
vljanje dežurne službe.

Župan je z direktorjem ZD Bre-
žice najprej podpisal dogovor o 
sofinanciranju investicije, nato 
z direktorico Lekarne Brežice 
ter predstavnikoma izvajalca 
del podjetja Strabag d.o.o. Pe-
tro Krajncovo in Karlom Bo-
gatinom pogodbo za izved-
bo del, z direktorico lekarne 
in direktorjem podjetja MTH, 
servis, trgovina in svetovanje 
d.o.o. Martinom Hočevarjem 
pogodbo za opremo ter za iz-
vajanje strokovnega nadzora v 
času gradnje z direktorjem Ur-
banom Žigantejem iz podje-
tja Savaprojekt d.d. V spremlje-
valnem programu so nastopile 
učenke OŠ Brežice Vanessa 
Volk, Gaia Cekuta in Sara 
Žnideršič ob kitarski sprem-
ljavi učiteljice Katje Lipičnik.
 Rok Retelj

Župan�Ivan�Molan,�direktor�ZD�Brežice�Dražen�Levojević�in�
direktorica�Lekarne�Brežice�Božena�Omerzel

Občinski svet je soglasno potr-
dil letošnje prejemnike občin-
skih priznanj. Oktobrske na-
grade prejmejo Ljudmila Ban 
s Sromelj, ki je s svojim dolgo-
letnim prostovoljnim delom 
na različnih področjih in v več 
društvih v KS Sromlje močno 
prispevala k prepoznavnosti in 
razvoju kraja ter občine Breži-
ce; župnik Vlado Leskovar z 
Bizeljskega, ki je v letu 2022 
obeležil 25 let mašniškega po-
svečenja, 20 let vodenja Župni-
je Bizeljsko in 15 let vodenja 
Župnije Kapele ter je oboga-
til in oplemenitil versko, kul-
turno ter družabno medge-
neracijsko življenje v kraju in 
občini; ter Jožica Penič s Pod-
vinj pri Kapelah, ki ima izredne 
zasluge v prizadevanju, da se 
v Kapelah in občini ohranja-
ta ter predstavljata snovna in 
nesnovna dediščina; priznanje 
občine pa dobi KD Drugi oder 
iz Brežic za deset let delova-
nja, društvo s kakovostno kul-
turno ponudbo, ki zajema tudi 
avtorske kulturne prireditve, 
širi in dviguje kulturno zavest 
med Brežičani in tudi širše. 
Kot je ob tem dejala predse-
dnica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenova-
nja Katja Čanžar, so predla-
gali tudi spremembo odloka, 
ki bi omogočal večkratno po-

Brežice (končno) spet do državnega svetnika?
BREŽICE – Na 25. seji Občinskega sveta Občine Brežice so na prvi oktobrski ponedeljek svetnice in svetniki potrdili letošnje občinske nagrajence, s tajnim glaso-
vanjem izvolili predstavnike občine v volilno telo za volitve članov Državnega sveta in kandidata občine za člana DS ter soglašali s podaljšanjem mandata ravna-
teljice pišeške šole.

delitev v primeru posebnih do-
sežkov, saj je en letošnji pred-
log (MePZ Viva Brežice), ki so 
ga zavrnili, občinsko priznanje 
pred leti že prejel.

Kolarič kandidat za DS, 
Zorčič o ’kravji kupčiji’

Svetniki so s tajnim glasova-
njem, ki so ga izvedli v avli 
MC Brežice med sejo, določi-
li pet predstavnikov občine 
v volilno telo za volitve čla-
nov DS in tudi kandidata ob-
čine za člana DS. Za t. i. elek-
torje so bili izvoljeni Martina 
Živič (22 glasov), Ferdo Pin-
terič (19), Peter Dirnbek Va-
tovec (17), Stane Tomše (16) 
in dr. Tomaž Teropšič (12), 
kandidati so bili še Mila Le-
vec (11), Aleksander Gajski, 
Vinko Ogorevc (oba po 10) in 
Bogdan Palovšnik (8). Z vse-
mi 26 oddanimi glasovi pa so 
Matijo Kolariča (SD) soglas-
no potrdili kot kandidata za 
člana Državnega sveta. Sve-
tnik Igor Zorčič (Neodvisni) 
je pri tej točki razpravljal, da 
se je v preteklosti lepo vide-
lo, da pri izvolitvi posavske-
ga predstavnika v DS obstaja 
nek dogovor med SLS in SDS, 
da izberejo svoje kandida-
te. »Z vsem spoštovanjem do 
sevniškega župana in držav-

nega svetnika Srečka Ocvir-
ka, ampak mislim, da je čas, da 
po dolgem času spet dobimo 
državnega svetnika iz Brežic. 
Zato bom tudi glasoval za tiste 
elektorje, ki se ne bodo drža-
li navodil v neki ’kravji kupči-
ji’, kar se je zgodilo na zadnjih 
volitvah v DS,« je povedal, na-
kar mu je župan Ivan Molan 
odgovoril, da je na nivoju dr-
žave po navadi vedno politič-
na kupčija in da je bil v prete-
klosti v Posavju sklenjen nek 
dogovor, da naj bi državni sve-
tniki rotirali po vseh občinah, 
a so Brežičani vedno bolj kot 
ne »izviseli«, ker naj bi se Kr-
ško in Sevnica po navadi dogo-

vorila med seboj. Spomnil je, 
da so imele Brežice nazadnje 
državnega svetnika konec 90. 
let, »od takrat pa ga žal pravi-
loma dobi SLS in je očitno zelo 
spretna pri tem«. Dodal je, da 
je Zorčičev očitek, da je pri 
tem dogovarjanju zraven tudi 
SDS, popolnoma neprimeren.

Vodja oddelka za finance in 
računovodstvo mag. Alek-
sander Denžič je v poroči-
lu o izvrševanju proračuna 
za obdobje med januarjem 
in junijem 2022 med dru-
gim navedel, da je bilo v bi-
lanci prihodkov in odhodkov 
realiziranih dobrih 15 mili-

jonov evrov, realizacija glede 
na sprejeti plan je 38,8 %. Re-
alizacija odhodkov za enako 
obdobje znaša slabih 12 mi-
lijonov evrov oz. 26,7 %. »Oce-
njujemo, da prihodki do kon-
ca leta ne bodo realizirani v 
planirani višini 38,7 milijona 
evrov,« je pojasnil. Župan ga je 
dopolnil, da je vsako leto rea-
lizacija bistveno manjša v prvi 
polovici leta, saj gre za finanč-
no realizacijo in ne realizaci-
jo projektov, omenil je tudi, da 
bo treba za proračunsko leto 
2023 narediti rebalans, saj se 
bodo nekateri projekti presta-
vili v drugo leto. Občinski svet 
je soglasno podal pozitivno 
mnenje k imenovanju ravnate-
ljice OŠ Maksa Pleteršnika Pi-
šece Nuške Ogorevc še za eno 
petletno mandatno obdobje. 
Kot je Ogorevc, ki pišeško šolo 
vodi deset let, med drugim po-
udarila, se bo še naprej zavze-
mala, da bodo imeli otroci in 
mladostniki dovolj možnos-
ti za razvoj svojih potencialov 
ter razvijanja in ohranjanja te-
lesnega in duševnega zdravja, 
njena skrb pa bo namenjena 
zagotavljanju kvalitetne pred-
šolske vzgoje, ki ohranja in širi 
oddelke vrtca ter nadalje za-
gotavlja vpis v šolo, kar je za 
majhne kraje, kot so Pišece, iz-
jemno pomembno.

Nekateri projekti gredo po 
željah, drugi ne

Župan je v svojem poročilu o 
opravljenih nalogah od zad-
nje seje med drugim omenil, 
da je bil narejen pomemben 
korak naprej v zvezi s projek-
tom gradnje nadvoza v Brezi-
ni, tako da se bo projektiranje 
nadaljevalo. Po drugi strani je 
velika težava s projektom ure-
janja križišča ob glavni cesti na 
Borštu, je navedel, kajti ena od 
lastnic ne želi prodati zemljiš-
ča in pri tem postavlja pogoj, 
da je treba najprej zgraditi nov 
lesen most. Po Molanovih be-
sedah bo ta projekt verjetno 
zastal, če zemljišča ne bodo us-
peli pridobiti, ker so jih z DRSI 
obvestili, da se bodo nasled-
nje leto zmanjšala sredstva 
za investicije v državne ceste. 
Občina ima po njegovem tudi 
velike težave s prejemanjem 
prihodkov, saj so predvideva-
li, da bodo letos na razpisih 
dobili sredstva za kanalizaci-
jo v Krški vasi, vodovod Pečice 
- Križe, razgledno ploščad na 
Šentvidu in nadaljevanje ob-
nove brežiškega gradu, a nova 
vlada teh sredstev še ni razpi-
sala, tako da se bo začetek naš-
tetih investicij zamaknil v na-
slednje leto.
 Rok Retelj

Tajno�glasovanje�so�svetniki�opravili�v�avli�MC�Brežice.
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V PGD Leskovec pri Krškem 
so se v teku del na večnamen-
skem objektu soočili z ne-
kaj težavami oz. mirovanjem 
del. Konec maja 2023 naj bi 
bil objekt, v sklopu katere-
ga je tudi leskovški gasilski 
dom, pripravljen za tehnični 
prevzem. Ko bodo gasilci pri-
dobili nove prostore, bodo le-
-ti bolj sodobni ter znotraj 
njih tudi primerne gardero-
be, imeli bodo tri nove garaže, 
kar bo skupaj z eno obstoje-
čo pomenilo možnost zašči-
te štirih vozil pred zunanjimi, 
predvsem vremenskimi vpli-
vi. Nad garažnim delom bo ar-
hivska soba, manjša sejna soba 
in pisarna za tajnika, predse-
dnika in poveljnika društva. 
Celotna naložba je ocenje-
na na 950.000 evrov, od tega 
bo glavnino, okoli 810.000 
evrov, prispevala Mestna ob-
čina Krško. Ob tem naj doda-
mo, da bo občina del nad gara-
žami financirala v obsegu do 3. 
gradbene faze, pravijo investi-
torji (MO Krško) in dodajajo: 
»Cilj naložbe je pridobitev no-
vih prostorov za gasilsko dru-
štvo, krajevno skupnost in do-

Nove prostore dobijo spomladi
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Leskovec pri Krškem letos beleži 130 let 
obstoja in delovanja, a bodo jubilej s slovesno prireditvijo obeležili v prihodnjem letu, ko bo gasilski dom, 
katerega prenova trenutno poteka, predvidoma služil namenu v posodobljeni obliki. 

mača društva, in sicer bodo 
leskovški prostovoljni gasilci 
pridobili nove garaže, doma-
ča društva pa kulturno dvora-
no v prostorih, kjer so bile prej 
garaže gasilskega doma.«

Trenutno so v teku dela iz-
gradnje prizidka (garaža za 
PGD Leskovec pri Krškem). 
Vzporedno z opisano preno-
vo objekta gasilci PGD Lesko-
vec pri Krškem že lep čas zbi-
rajo finančna sredstva tudi za 
novo vozilo: »Leta 2025, upa-

mo, bomo pridobili avtocister-
no GVC 16/25, ki nam glede na 
našo III. kategorijo pripada kot 
osnovno vozilo in tedaj bo naš 
vozni park posodobljen, saj se 
bo 36 let stara cisterna znam-
ke Mercedes lahko 'upokojila'. 
Pred slabima dvema mesece-
ma so se leskovški gasilci že 
razveselili trenutne posodobi-
tve, s strani PGE Krško so na-
mreč pridobili v uporabo gasil-
sko avtocisterno GVC 24/50 s 
5000-litrskim rezervoarjem 
vode, ki sta jo odkupila Gasil-

ska zveza Krško in PGD Lesko-
vec pri Krškem. 

PGD Leskovec pri Krškem v 
povprečju beleži 10 do 15 in-
tervencij letno, toda letos so 
jih zabeležili že 12 – tudi na ra-
čun velikega požara na Krasu 
in požara na deponiji odpad-
kov v Spodnjem Starem Gra-
du. V zadnjem času sicer glede 
na vrsto intervencije izstopajo 
travniški požari in požari sta-
novanjskih objektov, pogosto 
pa leskovški gasilci priskočijo 
na pomoč manjšim društvom, 
čeprav se intervencija ne odvi-
ja na leskovškem teritorialnem 
območju. Društvo, ki ga orga-
nizacijsko vodi predsednik Bo-
rut Arh, operativno pa povelj-
nik Aleš Kranjčevič, šteje 40 
operativnih članov, vseh članov 
pa je 140. Načrtujejo, da bodo, 
ko bo objekt zgrajen in dokon-
čan ter avtopark posodobljen, 
vse svoje napore usmerili v 
krepitev mladinskih vrst. Nji-
hov najstarejši član je veteran-
ka Anica Kranjčevič, ki šte-
je 90 let. Znotraj njihovih vrst 
uspešno delujejo še komisija 
za delo s članicami, ki jo vodi 
Marija Arh, komisija za delo z 
mladino pod vodstvom Mate-
je Letnar ter komisija za delo z 
veterani, ki jih koordinira Ivan 
Pečnik.� Doroteja�Jazbec

Predsednik�društva�Borut�Arh�ob�društvenem�voznem�parku

MALO MRAŠEVO – Na prvi 
dan oktobra, meseca po-
žarne varnosti, so v Malem 
Mraševem s slavnostno sejo 
društva, krajšo prireditvijo 
za javnost in gasilsko veseli-
co obeležili 70-letnico tam-
kajšnjega prostovoljnega ga-
silskega društva, ki skrbi za 
požarno varnost v vaseh na 
levem bregu Krke v KS Pod-
bočje.

Ustanovni zbor društva je po-
tekal 12. maja 1952 v gostilni 
Križaj, je povedala povezoval-
ka prireditve Ivanka Černelič 
Jurečič, izmed 13 ustanovnih 
članov pa je danes živ le še Jože 
Kovačič, ki so se mu zbrani na 
dogodku poklonili z aplavzom. 
Društvo, ki ima danes okoli 30 
članov, od tega 20 operativnih 
gasilcev, letno pa opravi tri do 
štiri intervencije, zadnja leta 
vodi David Olovec, gasilcem 
pa poveljuje Toni Strgar. Pred-
sednik je v svojem nagovoru iz-
postavil pomen besede 'pro-
stovoljno' v nazivu društva, saj 
se čut za to v današnjem svetu 
izgublja. »Gasilska društva pa 
so še organizacije, ki se tega za-
vedajo in to tudi počnejo. To se 
v zadnjih letih še toliko bolj ob-
čuti in vidi, da smo gasilci po-
memben faktor v družbi. Iz leta 
v leto nas pesti vse več narav-
nih nesreč in dogodkov, ki pot-
rebujejo našo prisotnost,« je 
povedal. Poudaril je še, da ima 
društvo zelo številčen in nade-
buden podmladek, žal pa je tre-
nutno brez gasilske avtocister-
ne, saj prejšnje po okvari ni bilo 
več smiselno popravljati. Načr-
tovali so, da jo bodo dobili oz. 

Na avtocisterno bodo še počakali

predali namenu ob letošnjem 
jubileju, saj so zanjo že zbira-
li sredstva, a se je izdelava in 
nabava zaradi situacije v svetu 
prestavila. Olovec je zagotovil, 
da bodo vsa zbrana sredstva 
ostala rezervirana za ta namen 
ter da se skupaj z Gasilsko zve-
zo Krško in Mestno občino Kr-
ško prizadevajo za čim prejšnjo 
nabavo vozila. V vmesnem času 
velja dogovor, da malomrašev-
skim gasilcem v primeru pot-
rebe po dostavi vode pomagajo 
gasilci iz sosednjega PGD Veli-
ki Podlog. Tudi gasilski dom, ki 
je deset let mlajši kot društvo, 
bo potreben vzdrževanja na 
čelu z novo strešno kritino. Si-
cer so dobro opremljeni, želijo 
si predvsem novih intervencij-
skih oblek, je še povedal. V ime-
nu Gasilske zveze Krško je dru-
štvu čestital Zdravko Kerin in 
zagotovil podporo pri naba-
vi nove gasilske avtocisterne, 
čestitke in manjša darila pa 
so Olovcu predali tudi pred-
stavniki nekaterih sosednjih 
društev. Že omenjeni gasilski 
podmladek pod mentorstvom 
Marjana Packa je prireditev 

popestril s prikazom vaje z ve-
drovko, nato pa so pod taktir-
ko Alenke Olovec še zapeli ki-
tico Zdravljice. 

Na slavnostni seji pred osre-
dnjo prireditvijo so članom 
društva podelili priznanja. Pri-
znanje Gasilske zveze Krško I. 
stopnje so dobili Marjan Kel-
bič, Peter Levičar, Vincenc 
Vrhovšek, Vinko Brudar, 
Breda Jalovec, Stanko Jure-
čič, Darko Kovač, Simon Olo-
vec in David Olovec, priznanje 
II. stopnje Alenka Kelbič, Sa-
bina Banič in Alojz Levičar, 
priznanje za 50 let delovanja v 
gasilstvu Stanislav Žugič in za 
70 let Jože Kovačič, plaketo ve-
terana pa Alojz Vintar.

Društvo je bilo v preteklosti 
znano po organizaciji gasilskih 
veselic, ki so predstavljale sko-
raj edini vir prihodka, to tradi-
cijo pa so obudili ob tokratnem 
jubileju. Za jedačo in pijačo so 
poskrbeli člani društva, za glas-
bo pa ansambel Folk&Špas.

� Peter�Pavlovič

Gasilski�podmladek�je�prikazal�vajo�z�vedrovko.

KRŠKO – V Lions klubu Krško so konec septembra začeli z 
novim lionističnim letom 2022/2023, v katerem bodo po-
novno izvedli več dobrodelnih akcij zbiranja sredstev, saj 
si že vse od ustanovitve v letu 1996 prednostno prizadeva-
jo za družbeno, kulturno, socialno in moralno blagostanje 
družbene skupnosti. 

V septembru so se člani Lions kluba Krško pridružili stanovskim 
kolegom iz Lions kluba Podzemelj na dobrodelni trgatvi v Semi-
ču in s humanitarnim prispevkom pomagali zbirati sredstva za 
starejše v stiski z območja Bele krajine, prvo dobrodelno akcijo 
»doma« pa krški Lionsi pripravljajo 8. novembra, ko bodo zbi-
rali sredstva na tradicionalnem martinovanju. V minulem letu, 
v katerem so dopolnili 25 let delovanja, so med drugim nameni-
li sredstva za delovanje Kriznega centra za otroke in mladostni-
ke Krško in nakup posebnega stola za gibalno ovirane v Domu 
starejših občanov, izvedli donacijo tabličnega računalnika Zave-
tišču za ženske in otroke Pepcin dom, da so lahko tamkaj zača-
sno nastanjeni najmlajši varovanci spremljali pouk na daljavo, 
Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca donirali koledar-
je, z zbranimi sredstvi pomagali veččlanski družini v stiski, z de-
narnim prispevkom podprli med tekom skozi posavske občine 
mlado dobrotnico Špelo Šavs, ki je med tekom po Sloveniji zbi-
rala sredstva za Društvo Junaki 3. nadstropja onkološkega od-
delka Pediatrične klinike v Ljubljani idr. V sodelovanju z osmimi 
osnovnimi šolami z območja Posavja jim je kljub razmeram šo-
lanja na daljavo uspelo pod sloganom 'Vsi smo povezani' izves-
ti tudi vsakoletni natečaj Plakat miru. Vodenje kluba so v novem 
lionističnem letu zaupali Nejcu Kunstu. 
 B. Mavsar

Lionsi za večje blagostanje

Krški�lionsi�na�uvodu�novega�lionističnega�leta�(foto:�Lions�
klub Krško)
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AJDOVSKI GRADEC – Na jesenskem festivalu, ki se je odvijal v 
drugi polovici septembra na Ajdovskem gradcu nad vasico Vra-
nje pri Sevnici, so obiskovalci dobili delček vpogleda v vsakdanje 
življenje v naselbini iz 5. st. n. št. skozi različne delavnice. Obisko-
valke in obiskovalci so spoznavali rimski vsakdan z reševanjem 
različnih ugank in izzivov, in sicer tako, da so oblekli rimsko ob-
lačilo, pisali na voščene tablice, prepoznavali različne surovine iz 
rimske kuhinje, zakrpali oblačilo … Prisotni so se seznanili z na-
činom gradnje, rimsko arhitekturo in obrtmi, preizkusili so se v 
klesanju ter se preko igre, glasbe in pripovedovanja seznanjali z 
različnimi zgodbami iz bajeslovja ter spoznavali bajeslovna bit-
ja. Pod širokimi in gostimi krošnjami dreves so potekale rimske 
igre ter različne namizne igre. Na ogled so bili tudi različni pred-
meti: kuhinjsko in namizno posodje, oljenka, del freske, gradbe-
ni material in različno obrtniško orodje itd.
  S.�R.,�foto:�E.�Urh

RADEČE – Na tukajšnji tržnici se je 27. septembra ob svetovnem 
dnevu turizma odvijala peto leto zapored prireditev ŠtantFest 
z bogato ponudbo domačih dobrot in lokalnih kulinaričnih po-
sebnosti (na fotografiji). Potekalo je tudi okušanje izbranih po-
savskih mirnih in penečih vin, ki jih je predstavil sommelier Rok 
Petančič, nekateri obiskovalci in obiskovalke so zapeli z odlič-
no vokalistko Alenko Godec. Ljubiteljski slikar Ludvik Kos je 
predstavil nekaj vodnih znakov na voščenih tablicah, ki so nekoč 
nastajali v ateljeju radeške papirnice, kjer je bil zaposlen. Prije-
ten uvodni del so pripravili učenke in učenci podružnične šole s 
Svibnega, zbrane pa je nagovoril župan radeške občine Tomaž 
Režun.  S.�R.,�foto:�D.�Kalin

Petič zapored ŠtantFest

Izzivi po rimsko 

Projekt, ki pomeni tudi doda-
no vrednost nadaljnjemu ra-
zvoju turizma v radeški občini, 
sta s skupnimi močmi realizi-
rali Savske elektrarne Ljublja-
na d.o.o. in Občina Radeče. Za 
uresničitev projekta se je žu-
pan Tomaž Režun zahva-
lil predstavniku Savskih elek-
trarn Ljubljana, univ. dipl. inž. 
gradb. Rudiju Brinšku, ter 
predsedniku Ribiške družine 
Radeče Branetu Zeliču, ki je 
skupaj s člani ribiške družine 
podprl izgradnjo povezovalne 
poti, katere del poteka ob ri-
bolovni trasi. »Ureditve poti, 
ki jo danes predajamo name-
nu, sem vesel iz več razlogov,« 
je med drugim dejal župan, ki 
meni, da bo vzdrževalna pot 

Povezovalna pešpot ob Savi
HOTEMEŽ – 28. septembra so pri bajerju v bližini Ribiškega doma Radeče uradno predali namenu na novo 
urejeno vzdrževalno pot ob reki Savi, ki bo odslej povezovala Hotemež in Vrhovo, dve naselji v radeški ob-
čini, ki ju je doslej povezovala samo prometna regionalna cesta.

omogočala tudi različne re-
kreativne in ostale aktivno-
sti tako za odrasle kot za otro-

ke ter nadaljevanje turistične 
zgodbe, ki jo v Radečah priza-
devno gradijo (tudi z ribiško 
vasico, v kateri so letos zabe-
ležili tisoč sto nočitev).

Po prerezu traku so se po 
pešpoti (del poti ima status 
gozdne vlake, po kateri je gi-
banje dovoljeno na lastno od-
govornost) podali prvi spreha-
jalci in pohodniki. Med njimi 
je bila skupina petih radeških 
upokojenk, ki se vsak dan in 
v vsakem vremenu vsako po-
poldne odpravi na skupinski 
sprehod. »Imenujemo se Jut-
ranjke, ker se vsako jutro do-
bimo na skupinski jutranji 
vadbi na prostem, v popoldan-
skem času pa gremo na daljši 

ali krajši sprehod. Če gremo iz 
Radeč ob Savi do Hotemeža in 
še naprej do mostu v Vrhovem 
ter potem nazaj mimo bajerja 
čez hotemeško polje do lipe in 
nato ob Savi nazaj v Radeče, 
to traja dobri dve uri, ampak 
kar hitro stopimo,« povedo so-
govornice. Po na novo urejeni 
povezovalni poti se je v druž-
bi višjega svetovalca za gospo-
darstvo na Občini Radeče Dali-
borja Crljenkovića sprehodil 
tudi višji svetovalec za ceste 
in komunalo na Občini Sevni-
ca Robert Kaše, ki je za naš ča-
sopis povedal: »To je odlična 
pridobitev za celotno Posavje. 
To je lahko tudi bodoča trasa 
kolesarske poti ob Savi. Vem, 
da je bila ureditev poti eden iz-
med zahtevnejših projektov in 
’sosedom’ čestitam za vztraj-
nost, ki je pripeljala do ures-
ničitve dolgoletne želje.«  

Dogodek, ki je sodil v sklop 
praznovanja občine Radeče v 
mesecu septembru, so pope-
strili mladi domači glasbeniki 
– brata, Matija Lazar na har-
moniki in Dušan Lazar na ba-
ritonu, ter njun prijatelj Blaž 
Novak na kitari (vsi trije so 
povezani v glasbeno zasedbo 
Nagajivi tris). Za povezovanje 
je skrbela Katja Čeč, za dobro 
slišnost Tomaž Lavrinec. 
 Smilja Radi

Trak�na�vzdrževalni�poti�sta�prerezala�župan�Tomaž�Režun�
in�predstavnik�Savskih�elektrarn�Ljubljana�Rudi�Brinšek�ob�
pomoči�mlade�prebivalke�iz�Vrhovega.�

RADEČE – 29. septembra se je v Domu kulture Radeče odvi-
jala predstavitev almanaha Radeški utrip 2021. To je tretji 
almanah (letopis) zapovrstjo, za katerega je gradivo zbra-
la in uredila Doroteja Jazbec, za naslovnico pa izbrala zele-
no barvo in umetniško preoblikovano fotografijo kraja ob 
izlivu Sopote v Savo.

Dogodki, zabeleženi v tiskani besedi po mesecih od januarja do 
decembra 2021 ob slikovnem gradivu, so pomembno domoznan-
sko gradivo, o čemer je na prireditvi spregovorila dolgoletna 
knjižničarka v radeški enoti Knjižnice Laško Veronika Draš-
ček. »Almanaha ne beremo kot roman, kot podatkovnik pa ima 
ogromen pomen za vsak kraj. Nimam podatka, koliko občin v Slo-
veniji se lahko pohvali s tako publikacijo, sem pa skoraj prepri-
čana, da jih ni prav veliko ...« je dejala med drugim. Spodbudne 
besede je na predstavitvi almanaha avtorici izrekel tudi radeški 
župan Tomaž Režun ter ob tem pohvalil prisotnost Doroteje 
Jazbec na večini dogodkov, kjer fotografira in pozorno spremlja 
dogajanje, o katerem potem napiše preverjeno in objektivno no-
vico, kar je danes po županovem mnenju redkost.
V spremljevalnem programu so v uvodu nastopile radeške ma-
žorete, v nadaljevanju pa domača glasbena zasedba Nagajivi tris. 
Pred sklepnim delom je uglasbeno Prešernovo Pod oknam zapela 
Anja Novak, na kitari jo je spremljal Brane Matošec Bizjak. Za 
prijetno povezovanje je skrbela Urška Klajn Marion. 
 S. Radi

Tretji almanah radeške občine

Prvi�izvod�almanaha�je�prejel�župan�Tomaž�Režun.

Študijski krožki v Radečah beležijo že 20 let obstoja. Ves ta čas de-
lujejo pod okriljem KTRC Radeče, ob odlični podpori Občine Rade-
če, Andragoškega centra Slovenije ter Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. Ta sicer izvirno skandinavska oblika neformal-
nega izobraževanja odraslih je danes v našem okolju že utečena 
in priljubljena metoda učenja, ki združuje posameznike različnih 
strok in hobijev, udejanja številne ideje ter raziskuje pomembne 
družbene, kulturne ter zgodovinske vidike krajevne preteklosti. 

V letošnjem letu so pod vodstvom mentoric Marije Imperl in Marije 
Šuler delovali štirje študijski krožki: Joga v objemu gozdne harmoni-
je, Bralni študijski krožek Ko besede oživijo, Vrvarska obrt v Radečah 
– zgodovina in priložnosti ter Savski vlačugarji. Z zadnjima dvema 
navedenima krožkoma smo želeli primarno raziskati etnografsko 
in rokodelsko dediščino Radeč ter opredeliti smernice za vključitev 
slednje v nadaljnje oblikovanje turistične ponudbe kraja. 

V sklopu vrvarskega študijskega krožka smo brskali po zgodovinskem 
spominu te zanimive obrti, ki je bila pomemben podporni gradnik 
nekdanjega živahnega rečnega prometa po Savi. Radeče so namreč 
vseskozi živele s čolnarjenjem in splavarjenjem, vrvarstvo pa se je 
v veliki meri razvijalo prav na račun cvetočega rečnega prometa. V 
sklopu delovanja krožka smo se osredotočili na identifikacijo raz-
nolikih virov (pisni zapisi, ustna pričevanja, foto material ipd.), ki 
so razkrili temeljne značilnosti razvoja vrvarske obrti. Preko identi-
ficiranih virov smo obudili tradicionalna znanja in veščine, z izsled-
ki pa pomembno dopolnili védenje o kulturni in rokodelski dedišči-
ni našega kraja. Pridobljeno znanje ne bo imelo zgolj teoretičnega 
doprinosa, temveč bo pozitivno odmevalo tudi v čisto konkretnih, 
praktičnih vidikih. V kontekstu interpretacije, v prihodnosti pa tudi 
v kontekstu oblikovanja integralnih produktov bo namreč omogo-
čilo dopolnitev obstoječe turistične ponudbe Radeč. 

V sklopu študijskega krožka Savski vlačugarji smo raziskali že skoraj 
pozabljeno tradicijo vlačuganja. Izraz vlačuganje v današnjem času 
zbuja hudomušne asociacije, a vendar pri tej že skoraj pozabljeni 
dejavnosti ni bilo niti trohice moralno spornega. Ob Savi je v prete-
klosti potekala tako imenovana vlačugarska pot, po kateri so manj-
še splave in ladje gorvodno po reki  vlačugarji vlekli s pomočjo vrvi. 
Delo vlačugarjev je bilo izjemno težaško, zaznamovano s številnimi 
poškodbami in boleznimi. Z izsledki, pridobljenimi v okviru delova-
nja krožka, smo pomembno obogatili znanje o življenju naših predni-
kov, pridobljena znanja pa bo v prihodnosti moč uporabiti na števil-
nih področjih, ki v današnjem času sooblikujejo razvoj našega kraja. 
V okviru delovanja obeh krožkov smo obiskali tudi Posavski mu-
zej Brežice, kjer smo si ogledali razstavo o življenju Posavcev z reko 
Savo. Na podlagi opravljenega terenskega ter administrativnega dela 
je pripravljena brošura z zapisi in foto gradivom o tradiciji savskega 
vlačuganja in vrvarske obrti v naših krajih. 

Eden pomembnejših vidikov delovanja študijskih krožkov je zago-
tovo utrjevanje zavedanja, da kakovost okolja, v katerem bivamo, 
ustvarjamo prav vsi enakovredno ter da je učenje tisto, preko kate-
rega se sleherna skupnost samouresničuje, razvija, skozi generacije 
ohranja vezi s svojo preteklostjo ter gradi podobo svoje identitete. 
Ta pozitivna sporočilna vrednost, ki učenje opredeljuje kot svo-
jevrstno, neprecenljivo vrednoto, je pravzaprav tista, ki šteje največ. 

Študijska krožka Vrvarska obrt v Radečah – 
zgodovina in priložnosti ter Savski vlačugarji 
pomembna za sooblikovanje utripa kraja

Priprava za spletanje vrvi (hrani Posavski muzej Brežice)
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Spoštovane občanke, spoštovani občani.

Ponovno je pred nami obdobje volitev, obdobje odločitev in pred-
vsem pogleda vnaprej in nazaj, k vsemu tistemu, kar smo v naši 
občini v preteklih štirih letih doživeli in kar je krojilo naš vsak dan.

V stranki  – stranki za razvoj občin in krajev smo se odločili, 
da ponovno sodelujemo na občinskih volitvah naših občin Krško 
in Brežice. Še več. Želimo biti tvorci naše sedanjosti in prihodno-
sti. To nam je v preteklih letih tudi uspevalo, saj smo imeli v ob-
činskih svetih obeh občin po enega svetnika oziroma svetnico, zato 
hvala vam za dosedanje zaupanje. V svetu občine Krško Luko 
Gramca, v brežiškem občinskem svetu pa je po tragični nezgodi 
svetnika in predsednika stranke , pokojnega Marijana Žiber-
ta, nadomestila svetnica Zdenka Mirtek. Pokojni Marijan Žibert 
je pustil velik pečat v svojem delu, pristopu in čutu do ljudi in živ-
ljenja. Bil je nagrajenec Občine Brežice za pomemben prispevek 
pri krepitvi razvoja gospodarstva in družbenega življenja v kraju 
in v občini, dejaven član v številnih društvih, zato je prav, da nje-
govo njegovo pot nadaljujemo še vnaprej.

Na političnem in volilnem »parketu« so se pojavila mnoga nova 
imena kandidatov in strank, ki izhajajo z lokalnega kakor tudi z dr-
žavnega »parketa«. Mnogi želijo biti del naše občinske prihodno-
sti, ker so trenutno uspešni tudi na državnem nivoju. Mi iz stranke 

 pa imamo prioritete v lokalnem okolju, za domačega člove-
ka. Predvsem si želimo še vnaprej truditi in krojiti naš lastni pros-
tor, iz katerega izhajamo, živimo in bomo tu ostali še v prihodnje. 
Zato je za nas toliko bolj pomembno, da problematiko, katere del 
smo predvsem občanke in občani občin Krško in Brežice, ustvarja-
mo ljudje, ki tu živimo in ta prostor doživljamo kot naš dom.

Na prihajajočih volitvah v mestni občini Krško so med predstavni-
ki kandidatov napovedane mnoge povezave in podpore posame-
znih list ter strank in kandidatov za župana. V stranki  smo 
se odločili, da namenoma v tem trenutku na volitvah v mestni ob-
čini Krško posebej ne podpremo nobenega županskega kandida-
ta, ker bi prav s tem morali izpolnjevati zaobljube in povezave, ki 
jih bi dali že sedaj, preden sploh občutimo in mi vsi skupaj ovred
notimo delo novega župana. Zato bomo po volji volivk in volivcev 
podprli novoizvoljenega župana za tvorno delovanje Občinskega 

sveta Mestne občine Krško in predvsem v dobro vseh občank in 
občanov.

V občini Brežice pa je dosedanje dobro sodelovanje z županom 
Ivanom Molanom obrodilo trdno zaupanje za dobro županovanje 
in zato podpiramo v kandidaturi in vodenju Občine Brežice gos-
poda Ivana Molana še naprej.

V preteklosti smo mnogokrat prav mi bili tisti, ki smo znali s tanči-
co preudarnosti in z vsebinskimi razpravami ter dejanji soustvarja-
ti našo sedanjost, biti včasih kritični za preteklost in imeli vizijo za 
našo skupno prihodnost. V naši viziji je pomembna vsaka občanka 
in občan, naša socialna perspektiva, skrb za starejše občane, rom-
ska problematika, energetska prihodnost Posavja, vizija mladine 
in njihovega ostajanja v domačem kraju, pomena kakovostnega 
družbenega življenja, povečevanja in ohranjanja delovnih mest, 
varovanje okolja in trajnostni razvoj, ohranjanja posavske krajine, 
kmečkega in vaškega utripa, pomen krajevnih skupnosti in pove-
čevanja gospodarskoekonomskega ugleda mestne občine Krško 
in občine Brežice v celotnem slovenskem prostoru.

In da bomo še v prihodnje lahko bili konstruktivni del občin Kr-
ško in Brežice, vas pozivamo, da preudarno na volitvah podprete 
naše kandidatke in kandidate za svetnike Mestne občine Krško in 
Občine Brežice. Kajti gre za, kot smo v uvodu zapisali, »za Domo-
vino«, za del domovine, kjer živimo, kjer so naše družine in vse, 
kar nam je najdražje. Zato je prav in nujno, da smo vsi skupaj so-
ustvarjalci tega, zaupanega nam prostora.

S spoštovanjem, 
predsednik stranke  David Imperl, 

podpredsednica Mateja Zupan,
tajnik stranke ROK Ivan Urbanč, 

svetnik Občinskega sveta Mestne občine Krško Luka Gramc 
in svetnica Občinskega sveta Občine Brežice Zdenka Mirtek 

ter člani, simpatizerji in podporniki stranke 

Za Domovino z -om naprej

Naročnik: Stranka ROK, Dalmatinova ulica 8, 8270 Krško

BREŽICE – Društvo za zdrav-
je srca in ožilja Slovenije – 
podružnica Posavje je na 
zadnji septembrski petek v 
Viteški dvorani Posavskega 
muzeja Brežice pripravilo 
prireditev v čast svetovne-
mu dnevu srca. Poudarje-
no je bilo, naj nas zdrav živ-
ljenjski slog spremlja skozi 
vse življenje. 

Uvodoma je podpredsednica 
posavske podružnice društva 
Milena Strašek v odsotnosti 
predsednika Franca Černeli-
ča omenila, da je letošnje ge-
slo svetovnega dneva srca »S 
srcem za vsako srce«. Sporo-
čilo tega dneva je, da razmis-
limo o tem, kaj lahko sami sto-
rimo za svoje srce, in izberemo 
zdrav življenjski slog ter prave 
življenjske odločitve, ki omo-
gočajo, da živimo dlje in bolje, 
je dodala. Bolezni srca in oži-
lja so najpogostejši povzroči-
telji smrti na našem planetu. 
Vzrokov za to je veliko: ka-
jenje, sladkorna bolezen, vi-
sok krvni tlak, debelost, one-
snaženost zraka – ti dejavniki 
tveganja prizadenejo največ 
ljudi vseh starostnih skupin. 
Dostopnost do zdravljenja in 
do ozaveščanja srčno-žilnega 
obolenja se po svetu razlikuje 
in zato je vključevanje v lokal-
na društva za zdravje srca in 
ožilja po njenih besedah zelo 
pomembno, prav tako skrb za 
naravo. »Onesnaženost zra-
ka je odgovorna za 25 % vseh 

BREŽICE – Občinska turistič-
na zveza (OTZ) Brežice je 28. 
septembra. dan po svetov-
nem dnevu turizma, pode-
lila priznanja letošnjim naj-
bolje ocenjenim vasem in 
šolam v brežiški občini, prav 
tako pa tudi posebno prizna-
nje. Letos med vasmi slavijo 
Pišece, Črešnjice in Sromlje.

V sklopu projekta Moja dežela 
– lepa in gostoljubna (MDLG) 
je ocenjevalna komisija v sesta-
vi Milena Vranetič kot pred-
sednica, Jože Lovenjak in Ana 
Kranjčič odločila, da v katego-
riji vaških jeder prvo mesto 
pripada Pišecam in drugo Ka-
pelam; v kategoriji vasi so naj-
boljšo oceno dobile Črešnjice 
pred drugo Cerino in tretjim 
Rakovcem; med krajevnimi 
središči so prvo mesto zase-
dle Sromlje, za njimi pa sta se 
razvrstili Krška vas in Pečice; 
posebno priznanje so nameni-
li Trnju – blokom; med osnov-
nimi šolami pa je najbolje oce-
njena OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece, na drugem mestu je OŠ 
Brežice ter na tretjem skupaj 
POŠ Kapele in OŠ Globoko. Pri-
znanja so prevzeli: Anica But-
kovič (Pišece), Robert Lub-
šina (Kapele), Matjaž Špiler 
(Črešnjice), Aleksander Bra-
tanič (Cerina), Franc Vranetič 
(Rakovec), Sabina Ferenčak 
(Sromlje), Ivanka Germšek 
(Pečice), Duša Najvirt Jeli-
čić z otroki (Trnje), ravnatelji-
ca Nuška Ogorevc (OŠ Maksa 

Zdravo življenje za dobro srce

smrti zaradi srčno-žilnih bo-
lezni, vsako leto umre sedem 
milijonov ljudi. Vsakdo izmed 
nas lahko prispeva k zdrave-
mu okolju npr. s hojo, kole-
sarjenjem namesto vožnje z 
avtomobilom ter s podporo 
zakonodaji, ki bo omogočila 
zdravo okolje,« je poudarila in 
kot pomemben dejavnik za na-
stanek srčno-žilnega obolenja 
omenila tudi stres.

Nekaj besed je zbranim na-
menil tudi župan Občine Bre-
žice Ivan Molan in izrazil za-
dovoljstvo, da v občini delujejo 
društva, ki ljudi ozaveščajo in 
spodbujajo k zdravemu slogu 
življenja. Antropološke razi-
skave so pokazale velik pomen 
prehrane v evoluciji človeštva, 
kar je v svojem krajšem preda-
vanju z naslovom Človečnjaki 
– človek – prehrana izposta-
vil tudi prim. Matija Cevc, dr. 

med., s Kliničnega oddelka za 
žilne bolezni v UKC Ljubljana. 
Med drugim je izpostavil, da 
je razvoj človeka šel skozi že-
lodec, da prehranjevanje vpli-
va na genetiko in da pred sto 
leti praktično še ni bilo srč-
no-žilnih obolenj. Stanje se je 
predvsem v zadnjih nekaj de-
setletjih spremenilo tudi z 
nezdravim načinom prehra-
njevanja. Posavsko društvo je 
pohvalil, da je eno najaktivnej-
ših v Sloveniji, stalno prisotno 
v svojem okolju ter je s svojim 
zgledom pripomoglo k temu, 
da so se življenjski kazalniki 
za Posavje v zadnjih letih dra-
stično popravili. V zaključnem 
delu sta Maja Weiss in Robert 
Petan z glasbo poskrbela, da 
so navzoči v dvorani imeli ne 
samo za srce, ampak tudi kaj 
za dušo.

 R. Retelj

Gost prireditve prim. Matija Cevc in podpredsednica društva 
Milena Strašek

Dvojni razlog za veselje Pišec

Pleteršnika Pišece), ravnatelji-
ca mag. Tamara Ogorevc (OŠ 
dr. Jožeta Toporišiča Dobova 
– POŠ Kapele) in v. d. ravna-
teljice Zdenka Bregar Umek 
(OŠ Globoko). Kot je poveda-
la predsednica OTZ Brežice 
Branka Stergar, ob dnevu, 
posvečenem turizmu, pode-
ljujejo priznanja v sklopu pro-
jekta MDLG na občinski ravni, 
vsaka tri leta pa tudi na regij-
ski, tako da slednje pride na 
vrsto spet drugo leto. Za njiho-
ve člane vsako leto organizirajo 
strokovno ekskurzijo, 27. sep-
tembra pa pred Mestno hišo 
Brežice postavijo tudi stojnico 
z lokalnimi dobrotami, s katero 
mimoidoče opozorijo, da je ta 
dan svetovni dan turizma. Izra-
zila je tudi željo, da bi pri nas-
lednjem ocenjevanju sodelova-
lo še več vasi v občini, da bi bila 
konkurenca še močnejša. 

Priznanja je podelila skupaj 
z županom Ivanom Mola-
nom, ki je poudaril, da gre ob-
čina, kar se tiče razvoja turiz-
ma, v pravo smer. Dodal je, da 
predstavitev nagrajenih vasi in 
šol kaže na to, da je celotna ob-
čina, ne samo mesto, lepo ure-
jena in privlačna za ljudi, ne 
nazadnje je k temu pripomo-
gla tudi obnova nekaterih kul-
turnih znamenitosti. »Če bomo 
imeli lepo urejene kraje, kjer 
se bomo najprej prijetno poču-
tili mi, potem se bodo tudi tu-
risti,« je zaključil. Za glasbeni 
program sta poskrbela učen-
ca Glasbene šole Brežice Jaša 
Pav lin na kitari (mentor To-
mislav Vrandečić) in Lucija 
Pšeničnik na citrah (mentori-
ca Anita Veršec), podelitev pa 
je povezovala Anja Urek.

 R. Retelj

Po�posebno�priznanje�so�prišli�kar�otroci�iz�blokov�v�Trnju.

DOBOVA – Turistično društvo Dobova je prvega oktobra v 
popoldanskih urah na platoju pred kulturnim domom v Do-
bovi po lanski prvi izvedbi spet pripravilo kulinarično pri-
reditev z naslovom Kulinarični izzivi. Različne jedi so tokrat 
pripravljale le tri ekipe, a ponudba je bila vseeno bogata in 
raznovrstna.

Vsaka kuharska ekipa si je šla sestavine sama iskat v trgovino in 
po svoji lastni izbiri pripravila vsaj dve jedi. Ekipa sekcije Faš-
jenk pri TD Dobova je kuhala golaž in pekla girice, ekipa Občin-
ske turistične zveze Brežice je ponujala različne jedi iz ajde (pol-
pete, namaze), ekipa kulinarične sekcije dobovskega turističnega 
društva pa je pripravljala gobovo juho in palačinke. Ker so zara-
di določenih odpovedi sodelovale le tri ekipe (ob krstni izved-
bi lani jih je bilo denimo sedem) se je predsednica TD Dobova 
Branka Stergar odločila, da tudi sama pripravi solato z morski-
mi sadeži in kozice (škampove repke) na buzaro. Kot nam je po-
vedala, že sam naziv prireditve pove, da je hrana, ki jo pripravijo 
ekipe, raznovrstna. S prireditvijo, ki je že sodila v sklop breži-
škega oktobra, so obeležili tudi svetovni dan turizma. »Lahko 
rečemo, da se brežiški oktober začne in tudi konča v Dobovi, saj 
nas 30. tega meseca čaka še tradicionalna prireditev Dobova se 
predstavi, s katero se po navadi zaključi celomesečno dogajanje 
v občini,« je izjavila in omenila, da so sredstva za izpeljavo do-
godka pridobili iz občinskega razpisa za sofinanciranje prazno-
vanj in pokroviteljstva v letu 2022. Tudi lokacija na platoju pred 
kulturnim domom v Dobovi je za tako prireditev idealna, saj jim 
ni treba najavljati zapore ceste in imajo vse na dosegu roke, je 
še dejala Stergar. 
 R. R.

Ekip malo, jedi dovolj

Ekipa�sekcije�Fašjenk�se�je�proslavila�z�okusnimi�giricami.
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Na kariernem sejmu je bilo po 
uvodnih pozdravih direktorice 
ZPTM Brežice Katje Čanžar in 
brežiškega župana Ivana Mo-
lana kljub deževnemu vreme-
nu živahno že od vsega začet-
ka, ko so v avlo in dvorano MC 
Brežice začele hoditi skupine 
šolarjev in dijakov posavskih 

šol. Čez dan se je zvrstilo več 
kot 400 mladih iz devetih OŠ in 
SŠ pa tudi nekaj študentov, ki 
so se lahko ustavili na 35 stoj-
nicah. Izvedeli so marsikaj, od 
predstavitev podjetij, prilož-
nosti za opravljanje prakse, šti-
pendij do drugih pomembnih 
informacij o zaposlitvah. Vmes 
so v učilnicah in sejni sobi po-
tekale različne delavnice, do-

poldne za mlade, popoldne 
bolj za podjetnike. Predavali 
so Anamarija Toth Kostevc 
(Psihološki center Plus re-
šitve), Klara Eva Kukovičič, 
Workforce d.o.o. (Mjob), Za-
vod RS za zaposlovanje – Ob-
močna služba Sevnica, v. d. di-
rektorja agencije Spirit Rok 

Capl, Nika Jevnik (EMB, pre-
hransko svetovanje) in Ivan 
Jakovljevič (Center za krepi-
tev zdravja). Kot nam je pove-
dala Nastja Volovec z ZPTM 
Brežice, so izredno zadovoljni 
z obiskom prve izvedbe sejma, 
zadovoljni so tudi razstavljav-
ci. »Dosegli smo tisto, kar smo 
želeli – mladi so se na sejmu 
seznanili z možnostmi zapo-

slitve in spoznali potencialne 
delodajalce, to pa je obenem 
tudi priložnost za podjetja, da 
se mrežijo med sabo,« je pou-
darila in še navedla, da si bodo 
prizadevali, da bo sejem postal 
tradicionalen. V večernih urah 

je sledilo še vodeno mreženje 
podjetnikov ter neformalno 
druženje ob pogostitvi in glas-
bi v prenovljenem MC klubu.

Na sejmu je s svojo stojnico 
sodeloval tudi naš Zavod Ne-
viodunum, ki izdaja regional-
ni časopis Posavski obzornik. 
Novinarja Andreja Kališnik 
in Rok Retelj sta odgovarja-
la na različna vprašanja zain-
teresiranih mladih, jim skuša-
la približati novinarski poklic 
ter predstaviti, kako nasta-
ja časopis. Mlade je zelo za-
nimalo tudi sodelovanje v na-
šem nagradnem literarnem 
natečaju, ki poteka še do kon-
ca oktobra in o njem lahko iz-
veste na naši spletni strani 
www.posavskiobzornik.si pod 

razdelkom Ne spreglejte. Vpra-
šali smo tudi nekaj mladih, ki 
so se ustavili na naši stojnici. 
Neža Rozina Lončarič, deve-
tošolka OŠ Marjana Nemca Ra-
deče, je izjavila, da jo zelo zani-
ma novinarski poklic in delo z 
ljudmi, njena sošolka Sola No-
vak je dodala, da ji je bila stoj-
nica PO izredno zanimiva. Obe 
sta še povedali, da redno spre-
mljata naš časopis in spletno 
stran ter da sta na sejmu iz-
vedeli veliko novega in našli 

marsikaj, kar ju zanima. Jaka 
Rainer, dijak 3. letnika Gim-
nazije Brežice, pa je bil med 
obiskom sejma pozitivno pre-
senečen, saj se v prihodnosti 
vidi v poklicu, ki bo povezan z 
mehaniko, tako da je našel ne-
kaj zase na stojnicah. Meni, da 
bi moralo biti v prihodnosti še 
več tovrstnih sejmov, saj bi se 
na ta način mladi lažje odloča-
li za poklic.

� R.�Retelj,�A.�Kališnik

NOVO MESTO, TRŽIŠČE – Družba Dnevnik je v sodelovanju z Go-
spodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine ter GZS Posav sko 
gospodarsko zbornico, Krško 28. septembra priznanje dolenj-
sko-posavska gazela 2022 podelila podjetju Status, d. o. o., Met-
lika. Med tremi nominiranci sta bili še novomeško podjetje Acer 
in podjetje CNC Borštnar, d. o. o. iz Tržišča, katerega direktor je 
Marko Borštnar. CNC Borštnar je družinsko podjetje, usmer-
jeno v obdelavo različnih vrst materialov, ki nudi storitve stru-
ženja in rezkanja na najsodobnejših in tehnološko najbolj na-
prednih CNC-strojih. Ravno najnovejša tehnologija je ena izmed 
prednosti, ki podjetje s pretežno mladim kadrom loči od konku-
rence. V sodelovanju z drugimi podjetji večino svojih izdelkov 
izvažajo v tujino, pri čemer končne kupce predstavljajo velika-
ni, med katerimi je tudi Siemens. 
Gazela je najstarejši, največji in trajnostno zasnovan projekt pro-
mocije rasti. Projekt najboljših med najhitreje rastočimi in boni-
tetno odličnimi slovenskimi podjetji je letos pripravljen v obliki 
šestih regionalnih in enega nacionalnega dogodka.
 P. P./vir: Dnevnik

Med nominiranci za Gazelo 
tudi CNC Borštnar iz Tržišča

Od�leve�proti�desni:�Marko�Borštnar, direktor podjetja CNC 
Borštnar,�Marko�Čulig,�direktor,�in�Ana�Čulig,�prokuristka,�iz�
podjetja Status Metlika�ter�Suzana�Simič, direktorica podjetja 
Acer�Novo�mesto�(foto: Nik�Erik�Neubauer�za�Dnevnik)

Na kariernem sejmu tudi Posavski obzornik
BREŽICE – Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Brežice je na zadnji septembrski četrtek prvič organiziral karierni sejem, na katerem so se lahko 
mladi s prisotnimi podjetniki pogovorili o kariernih možnostih, štipendijah, opravljanju prakse ipd. Svojo stojnico je imel tudi Posavski obzornik, katerega sode-
lavca sta predstavljala naš časopis in poklic novinarja.

Sejem�je�bil�priložnost�za�izmenjavo�informacij�med�podjetniki�
in mladimi.

Nastja�Volovec

Novinarja�Posavskega�obzornika�ob�stojnici

Dogajanje�na�stojnicah�je�bilo�živahno.

www.PosavskiObzornik.si

V sevniškem mestnem središču 
se izvaja projekt ’Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v pore-
čju spodnje Save – Občina Sev-
nica’ z izgradnjo ustrezne komu-
nalne infrastrukture. Z njo bodo 
doseženi visoki okoljski standar-
di z zagotavljanjem kakovosti bi-
vanja prebivalk in prebivalcev 
občine. V sklopu gradnje fekal-
ne kanalizacije bo urejenih se-
dem gravitacijskih kanalov, dva 
tlačna kanala v skupni dolžini 
1,58 km ter dve črpališči.

»Izgradnja komunalne infra-
strukture, ki poteka na obmo-
čju Sevnice, je velik izziv – op-
raviti jo moramo v določenem 
roku in kvaliteti z vsemi pred-
pisanimi postopki. Od leta 
2009 upravljamo z največjo či-
stilno napravo v občini, čistil-
no napravo na Logu, v katero 
se stekajo odpadne vode iz ag-
lomeracije Sevnica, ki ima svo-
jo velikost, svoje populacijske 
enote. Naloga lokalne skup-
nosti je, da zagotovi ustrezno 
odvajanje in čiščenje na tej 
centralni čistilni napravi s pri-
ključitvijo na kolektorje kana-

lizacije razbremenilnih baze-
nov, ki potekajo ob sami reki 
Savi in so pod zajezno gladino. 
Projekt ’Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju spo-
dnje Save – Občina Sevnica’ 
prinaša gradnjo novih kana-
lov in novih priključitev v mes-
tu Sevnica. Rok izvedbe je 30. 
junij 2023 in te nove pridobi-
tve se veselim. Čeprav se ka-
nalizacija pod zemljo ne vidi, je 
zelo pomembna tako z vidika 
preprečevanja onesnaževanja 
okolja kot z ohranjanjem zdra-
vih vodnih pitnih virov,« pojas-
ni Mitja Udovč, direktor Komu-
nale d.o.o. Sevnica, ki je v vlogi 
izvajalca del, po zaključeni iz-

gradnji pa bo podjetje postalo 
upravljavec novega dela kana-
lizacijskega sistema. 

»Varovanje okolja je evrop-
ski cilj, ki mu skuša slediti tudi 
sevniška občina z odpravlja-
njem čim večjega števila okolj-
skih tveganj z različnimi projek-
ti. Projekt ’Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju spo-
dnje Save – Občina Sevnica’ je 
pomembna podpora prizade-
vanjem za še čistejše okolje. 
Po poti čistejšega okolja hodi-
mo že več kot desetletje z izgra-
dnjo Centralne čistilne naprave 
na Logu in veliko ciljev je že do-
seženih, a nekaj jih še ostaja,« 
pove župan Srečko Ocvirk ter še 
omeni, da je še en projekt odva-
janja komunalne odpadne vode 
na območju Krmelja v Mirnski 
dolini v fazi pridobivanja grad-
benega dovoljenja, medtem 
ko je za čistilno napravo Krmelj 
gradbeno dovoljenje že prido-
bljeno. Za kanalizacijo in čistil-
no napravo v Loki pri Zidanem 
Mostu je gradbeno dovoljenje 
tudi že pridobljeno in oddana 
je vloga za sofinanciranje inve-

sticije iz sredstev Mehanizma za 
okrevanje in odpornost. Grad-
nja kanalizacije in rastlinske čis-
tilne naprave na Blanci je v fazi 
pridobivanja gradbenega do-
voljenja, za ureditev kanalizaci-
je in rastlinske čistilne naprave 
v Šentjanžu poteka iskanje vari-
antnih rešitev.

V okviru projekta ’Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v pore-
čju spodnje Save – Občina Sev-
nica’ je izgradnja kanalizacije 
na območju Ribnikov v nase-
lju Šmarje in na Bohorski uli-
ci v Sevnici zaključena, v indu-
strijski coni Ines v dolini potoka 
Sevnična so kanalizacijska dela 
prav tako zaključena, v nasled-
njem mesecu je predvidena še 
asfaltacija. Dela so se že zače-
la na črpališčih Zelena pika in 
v Naselju heroja Maroka s pri-
padajočimi kanali. Na obmo-
čju večstanovanjskega naselja 
Pod Vrtačo v starem delu Sev-
nice se bodo dela izvajala v nas-
lednjem mesecu. Na Drožanjski 
cesti pod sevniškim gradom so 
predvidena dela v prihodnjih 
mesecih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
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O
dgovorno z odpadno vodo

V okolju ima vse pomembnejšo vlogo odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kajti s porastom prebivalstva in z ra-
zvojem industrije se povečuje tudi poraba vode. Ta se po uporabi zavrže in onesnažuje reke, potoke in morja, zato 
je zelo pomembno, da je vsa odpadna voda iz industrij, naših domov in padavin očiščena pred vrnitvijo v naravo.

Vrnimo odpadno vodo očiščeno v naravno okolje 

Črpališče v NHM v Sevnici
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Ne gre zgolj za zaključek obra-
tovalnega ciklusa št. 32, am-
pak tudi za zadnji remont v 
prvotno načrtovani življenj-
ski dobi elektrarne, torej 40 
let, je na novinarski konferen-
ci dan pred začetkom remon-
ta poudaril predsednik uprave 
NEK Stanislav Rožman. »Ob 
tem je vredno izpostaviti, da 
je NEK danes zagotovo v bolj-
ši kondiciji, kot je bila na začet-
ku obratovanja, v tehnološkem 
in organizacijskem smislu ter 
smislu delovnih procesov in 
proizvodnje. Začetno načrto-
vana proizvodnja je znašala 
4,5 teravatne ure na leto, da-
nes pa dosegamo povprečno 
5,6 teravatne ure na leto, to-
rej smo v 40 letih na temelju 
tehnoloških posodobitev, op-
timizacije gorivnega ciklusa, 
delovnih procesov, ne nazad-
nje motivacije vseh zaposlenih, 
dosegli povečanje proizvodnje 
za eno teravatno uro letno,« je 
še povedal. Za ilustracijo: to 
pomeni proizvodnjo osmih 
HE na spodnji Savi. V tem ob-
dobju je NEK, je nadaljeval Ro-
žman, zmanjšala obratovalna 
tveganja, ki so bila v začetni 
fazi sprejemljiva, kar je doseg-
la s stalno tehnološko nadgra-
dnjo na področju varnosti, na-
zadnje z velikim projektom v 
zadnjem desetletju. Elektrar-

Po remontu bo močnejša za 60 ha fotovoltaike
KRŠKO – S 1. oktobrom se je v Nuklearni elektrarni Krško začel predvidoma 32-dnevni redni remont, ki sledi zaključku 32. gorivnega ciklusa oz. 513 dnem ne-
prekinjenega obratovanja, v katerem je elektrarna v omrežje oddala 8,35 teravatnih ur električne energije. Poleg menjave goriva, vzdrževanj, pregledov in pre-
verjanj bodo opravili tudi menjavo visokotlačne turbine, kar bo omogočilo povečanje moči elektrarne za 10 do 12 megavatov.

na je dokazala tudi neobčutlji-
vost na ekstremne vremenske 
situacije, še posebej na letoš-
nje ekstremno visoke tempe-
rature in nizke vodostaje reke 
Save. »NEK je skozi celotno ob-
dobje tudi striktno spoštovala 
vse okoljske omejitve in s tem 
dokazala, da je okolju prijazna 
proizvodnja, še posebej z nič-
nim ogljičnim odtisom, kar je 
v današnji situaciji energetske 
krize dokaj zanemarjeno,« je 
zatrdil. Elektrarna je zgradi-
la tudi razumno (pozitivno) 
mednarodno prepoznavnost 
in dosegla najvišji rating med 
obratujočimi jedrskimi elek-
trarnami v svetu. »In ne na-
zadnje: NEK je z rednimi da-
jatvami lokalnim skupnostim, 
zaposlovanjem, motiviranjem 
domačih lokalnih storitev, po-
stala motor gospodarskega ra-
zvoja v občini in širši regiji,« 
je še poudaril Rožman. Vod-
ja proizvodnje v NEK Gorazd 
Pfeifer je dodal, da so ne gle-
de na že omenjeno vroče in 
sušno poletje elektrarno 'vo-
zili' na polni moči in pomagali 
k zanesljivosti delovanja elek-
troenergetskega sistema, prvi 
del minulega gorivnega ciklu-
sa pa so zaznamovale zahtevne 
razmere, zaznamovane z epi-
demijo covida-19, a so ga kljub 
temu izpeljali izjemno.

Menjava 56 gorivnih palic  
pa tudi visokotlačne turbine

Član uprave NEK Saša Me-
daković je povedal, da bo re-
mont predvidoma trajal 32 dni, 
v tem času pa bodo ob zame-
njavi 56 gorivnih elementov 
s svežimi opravili še preven-
tivno vzdrževanje tehnološke 
opreme, pregled stanja tehno-
loških struktur in preverjanje 
tlačnih pregrad skladno s pri-
padajočimi programi. Remon-
tna dela vodijo in nadzirajo za-
posleni v NEK, poleg tega pa se 
jim bo pridružilo še prek 1200 
zunanjih izvajalcev iz Sloveni-
je in Hrvaške ter izvajalci spe-

cifičnih del v jedrski industri-
ji iz mednarodnega okolja, ki 
jim bodo pomagali opravi-
ti blizu 45.000 remontnih ak-
tivnosti. Njihovo kakovost bo 
nadzorovala Uprava RS za je-
drsko varnost, spremljale pa 
jih bodo tudi pooblaščene or-
ganizacije in po remontu poda-
le svoje mnenje. 

Tehnični direktor Mario Glu-
hak je dodal, da bodo izvedli 
14 modifikacij, med katerimi 
velja posebej izpostaviti zame-
njavo visokotlačne turbine, kar 
bo omogočilo povečanje moči 
elektrarne za 10 do 12 mega-
vatov (MW), kar bo letno po-
menilo 90 do 100 gigavatnih 

ur večjo proizvodnjo električ-
ne energije. »Za ilustracijo: to 
pomeni proizvodnjo električ-
ne energije iz sončne elektrar-
ne, ki bi pokrivala površino pri-
bližno 60 hektarjev zemljišča 
oz. skoraj devetmesečno pro-
izvodnjo ene HE na spodnji 
Savi,« je ponazoril. Poleg tega 
bodo zmanjšali napetosti na 
priključnih cevovodih na reak-
torsko posodo, zamenjali dva 
velika in pomembna toplotna 
izmenjevalnika, posodobili sis-
tem za merjenje potresnega ni-
hanja, v sodelovanju z ELES pa 
posodobili opremo v stikali-
šču NEK.

Stroške pokrivajo z lastno 
ceno elektrike

Stroški remonta bodo znašali 
okoli 90–100 milijonov evrov, 
sredstva pa so zagotovljena 
znotraj lastne cene električ-
ne energije (okvirno 35 €/me-
gavatno uro), je pojasnil Rož-
man. Za nadomeščanje izpada 
električne energije sta zadolže-
na GEN energija in HEP. »Kar 
se slovenskega dela tiče, se ra-
čuna na povečanje zmogljivosti 
hidroelektrarn, kjer so se raz-
mere izrazito popravile, glede 
na potrebe bo pripravljena tudi 
Termoelektrarna Brestanica z 
vsemi svojimi zmogljivostmi,« 

je pojasnil Rožman. Izgradnja 
suhega skladišča izrabljenega 
jedrskega goriva je v zaključ-
ni fazi oz. ga bodo zaključili v 
prvi polovici leta s prenosom 
prvih 592 izrabljenih gorivnih 
elementov iz bazena za izrab-
ljeno gorivo v suho skladišče. 
Življenjska doba tega skladišča 
je 100 let. Izgradnja odlagališča 
za nizko- in srednje radioaktiv-
ne odpadke v formalnem smi-
slu sicer ni pogoj za podaljšanje 
življenjske dobe elektrarne, »v 
vsebinskem smislu pa je seve-
da še kako velik pogoj«, je po-
udaril Rožman. Ker odlagališče 
še vedno ni zgrajeno, se fizič-
ni prevzem NSRAO zato seveda 
ne bo zgodil v letih 2023–2025, 
kot predvideva meddržavna 
pogodba. »Zato se bo spet iska-
la pomoč in premostitev s stra-
ni NEK, da uredi nadaljnjo 'po-
tuho' za približno pet let tistim 
inštitucijam, ki bi morale odla-
gališče že zdavnaj zgraditi,« je 
bil oster. Kar se tiče podaljša-
nja obratovalne dobe NEK, ra-
čunajo, da bodo do konca leta 
realizirali vse pogoje zanj, tako 
tisto, kar jim je naložila Uprava 
za jedrsko varnost, to je varno-
stna nadgradnja, kot tisto, kar 
je naložila Agencija RS za oko-
lje, to je presoja vpliva na oko-
lje in okoljevarstveno soglasje.
� Peter�Pavlovič

Predsednik� in�član�uprave�NEK�Stanislav�Rožman�in�Saša�
Medaković

»Vsak izmed nas prispeva svoj delež«
Ljudje se učimo, nekateri hitreje, drugi počasneje, a kot kaže, se vse bolj zavedamo, da smo sami tisti, ki okolje onesnažujemo. Vsak od nas ustvarja odpad-
ke, zato je prav, da vsak od nas zanje tudi ustrezno poskrbi, meni vodja Enote za zbiranje in odvoz odpadkov v družbi Kostak Marjan Božič.

»Letno zberemo približno 11.000 ton ko
munalnih odpadkov, od tega 70 odstotkov 
ločeno zbranih odpadkov. S tem se uvršča
mo v sam vrh komunalnih podjetij v državi, 
na kar smo ponosni. Z novimi zbiralnicami 
odpadkov in dodatnimi posodami za emba
lažo smo dosegli lep rezultat,« pojasnjuje 
Marjan Božič, ki je v družbi Kostak zaposlen 
petnajst let. Prvih pet let je opravljal delo 
’operativca’, skrbel je za odvoz odpadnih je
dilnih olj in organskih kuhinjskih odpadkov. 
»Odpadno olje smo odvažali predvsem iz 
gostinskih lokalov, osnovnih šol in nekate
rih drugih večjih organizacij,« opisuje svoje 

začetke. Zadnjih deset let pa opravlja delo 
vodje zbiranja in odvoza odpadkov, kjer je 
zaposlenih 39 sodelavcev.

»Skrbimo za čisto okolje, za čiste ekološke 
otoke, zbiralnice in druga odjemna mes
ta. Uporabnikom omogočamo, da lahko 
vse odpadke odložijo ločeno,« poudarja 
Božič in ob tem dodaja, da je treba na te
renu spremljati potrebe uporabnikov in 
poskrbeti za zadostne količine zabojnikov 
in njihove ustrezne volumne. »V občinah 
Krško in Kostanjevica na Krki imamo prib
ližno 300 nadzemnih in devet podzemnih 
zbiralnic, enkrat letno pa imajo občani na 
voljo brezplačen odvoz kosovnih odpad
kov. Poleg tega razpolagamo s približno 
15 zbiralnicami za odpadno elektronsko 
opremo in 20 zbiralnic za odpadno jedil
no olje. Odpadke lahko stranke pripeljejo 
tudi na katerega od naših zbirnih centrov, v 
Spodnjem Starem Gradu ali v Kostanjevici 
na Krki.« Našega sogovornika kljub vsem 
možnostim odlaganja preseneča, da še 
zmeraj najdejo odpadke v naravi, predvsem 
v rekah in gozdovih. Poleg tega organizira
jo akcije zbiranja nevarnih odpadkov, ki so 
med občani dobro sprejete. »Cilj teh akcij 
je, da ti ne pristanejo v posodah za mešane 
komunalne odpadke ali v posodah za loče
no zbiranje odpadkov.«

»Pomembno je, da smo vpeti v  
lokalno okolje«

Vedno bo obstajala določena skupna ljudi, 
ki ji enostavno ni mar za okolje, a je k sreči, 
vsaj tako je prepričan naš sogovornik, teh 
malo. »Pomembno je, da smo vpeti v lo
kalno okolje in da sodelujemo z občani. Iz 
leta v leto zmanjšujemo količino mešanih 
komunalnih odpadkov, kar je najbrž tudi re
zultat dosedanjega osveščanja, predvsem 
najmlajših. Opažamo, da je v šolah – tja 
običajno pripeljemo specialno komunalno 
vozilo za odvoz odpadkov – veliko zani
manja. S tem pritegnemo zlasti najmlajše 
otroke in marsikateri pove, da bo voznik ali 
pobiralec (smeh, op. p.). Otroci nato novo 
pridobljeno znanje z zgledom posredujejo 
staršem in starim staršem.« Prav otroci so 
namreč največji pomočniki pri osveščanju 
odraslih, še dodaja.

Marjana najbolj razveselijo pohvale s tere
na za dobro opravljeno delo njegovih sode
lavcev. »Pohvale mi dajejo zagon in vsaka 
je še dodatna motivacija za slehernega od 
zaposlenih. Tiste, ki so bodisi neposredno 
bodisi posredno povezane z našim delom. 
Ravno ena od slednjih se mi je vtisnila v 
spomin, in sicer ko je naš voznik pri pobira

nju odpadkov na Vidmu, poleg posode za 
odpadke, našel denarnico. Odnesel jo je na 
bencinsko črpalko, kjer so gospo prepoznali 
in ji denarnico vrnili, ona pa je nato čez dan 
ali dva na Kostak za tega voznika prinesla 
darilo in želela njegovo telefonsko številko, 
da se bi mu še osebno zahvalila. Ponosen 
sem na svojo ekipo. Tudi sicer dobimo pre
cej pohval za voznike in pobiralce, da so pri
jazni, da vedno rečejo kakšno lepo besedo, 
da so z nasmeškom v službi.«

Marjan Božič je, kot pravi, po naravi šport
nik. Košarka je njegova velika strast, z njo 
se je v preteklosti ukvarjal profesionalno, 
danes pa jo igra rekreativno in v Košarkar
skem klubu Krško pomaga kot tajnik. »Sem 
šel počasi med veterane. Poleg igranja ko
šarke tudi kolesarim in tečem. Šport mi je 
dal disciplino in verjamem, da sem od nje
ga dosti odnesel. Ne nazadnje sem danes 
večkrat omenil ekipo – v košarki sem bil 
organizator igre in to mi še kako pride prav 
tudi pri samem delu.«

Marjan Božič

Skrbimo za zeleno Krško

naročnik: www.kostak.si
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PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2022

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
[mg/m3]

NOx  
[mg/m3]

CO  
[mg/m3]

dimno število,  
celotni prah  

[mg/m3]

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

PB 1* TG 4 - 353 - 10 - 1 -

PB 2* TG 21 - 348 - 36 - 2 -

PB 3* TG 25 - 371 - 35 - 2 -

PB 4* TG - - 52 - 1,5 - 2 mg/m3 -

PB 5* TG - - 70 - 1 - 2 mg/m3 -

PB 6** TG - - 80 - 3,5 - 2 mg/m3 -

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[ura]

Število zagonov
[/]

Plinski bloki PB1, PB2, 
PB3, PB4, PB5 in PB6 532.807 8 10

CPB 18, 8280 Brestanica

TG	 -	tekoče	gorivo
*	 -	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij.
**	 -	pri	uporabi	TG	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij

Pitna voda je javno dostopna 
SEVNICA – 6. oktobra so pri OŠ Sava Kladnika Sevnica predstavili in predali na-
menu ulično vodno hiško, ki nudi brezplačno pitno vodo iz vodovodnega omrežja 
na dveh lokacijah v središču Sevnice (pri osnovni šoli in športnem domu).  

V obeh vodnih hiškah je na vo-
ljo ohlajena in prefiltrirana na-
ravna ali gazirana voda. Vodo 
je mogoče natočiti v pollitrsko, 
litrsko ali dvolitrsko embalažo 
za večkratno uporabo, ki jo mi-
moidoči prinese prazno s seboj 
in nato napolnjeno odnese. Do-
tok vode se avtomatsko zausta-
vi po natočeni izbrani količini, 
mogoče pa ga je zaustaviti tudi 
ročno s pritiskom na gumb. Hi-
ški sta opremljeni z navodili in 
priporočili za uporabo in delu-
jeta tudi v primeru nizkih tem-
peratur. Voda iz vodovodnega 
sistema je neoporečna in pod-
vržena stalnim meritvam kako-
vosti. Vodni hiški sta opremlje-
ni tudi s pitnikom za štirinožne 
prijatelje.

Postavitev vodnih hišk, kar je 
novost tako v lokalnem kot v 
slovenskem prostoru, je bila iz-
vedena v okviru projekta Digi-
voda. Potek in namen projekta 
je predstavil direktor Komuna-
le Sevnica Mitja Udovč, ki se je 
najprej ozrl v preteklost, v ka-
teri so imeli pomembno vlogo 
vodnjaki, danes pa jih počasi 
nadomeščajo vodne hiške. »Vo-
odoskrba za samo mesto Sev-
nica in tudi širše se je stabilizi-
rala šele med leti 2000 do 2004 
z dvema globinskima vrtina-
ma pri podjetju Stilles. Vrtini 
omogočata nemoteno distri-

bucijo pitne vode v potrebnih 
količinah. Projekt Digivoda je 
nadaljevanje nekaterih prete-
klih aktivnosti, med katere sodi 
tudi promoviranje vode, ki pri-
teče iz vodne pipe. Leta 2009, 
ko smo ob gradnji vodovoda iz 
Krakovega proti Sevnici zame-
njali salonitne vodovodne cevi, 
smo osnovni šoli donirali hišne 
notranje pitnike za točenje pi-
tne vode, ki so bili dobro spre-
jeti, zato smo se v letošnjem 
letu odločili še za postavitev 
dveh zunanjih vodnih hišk. Iz 
njune notranjosti tečeta dve 
vrsti vode – ena je naravno hla-
jena pitna voda, drugi smo do-
dali CO2 in tako ustvarili gazi-
rano vodo. Pitna voda v obeh 
vodnih hiškah je brezplačna in 
namenjena vsem občankam in 
občanom,« je opisoval pot do 
dveh novih pridobitev direktor 
komunale. Pomen zdrave pitne 
vode, ki jo je mogoče svežo na-
točiti v embalažo za večkratno 
uporabo, je izpostavil tudi žu-
pan Srečko Ocvirk. »Zagota-
vljanje brezplačne in javno do-
stopne pitne vode sredi mesta 
je pomembna pridobitev,« je 
omenil in nadaljeval, da se s 
tem zmanjšuje onesnaževa-
nje okolja s plastenkami, ki 
po uporabi, odvržene v okolje, 
predstavljajo težko razgradljiv 
odpadek. Ravnatelj OŠ Sava 

Kladnika Aleš Tuhtar je spre-
govoril o tem, kakšna pridobi-
tev je vodna hiška za šolo, za 
učenke in učence ter zaposle-
ne: »Mi smo eko šola že vrsto 
let in učence navajamo na upo-
rabo vode kot najboljšega vira, 
s katerim se najlažje odžeja-
mo. Pitje vode spodbujamo pri 
urah športa, pri pouku, tako da 
so steklenice za večkratno upo-
rabo že postale del našega šol-
skega vsakdana.« 

Vrednost projekta, v okvi-
ru katerega je bilo izvedenih 
več aktivnosti, ki so prispeva-
le k ohranjanju vodnih virov in 
promociji uživanja vode iz vo-
dovodnega omrežja, je 224.933 
evrov. Prispevek Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj 
znaša 149.273 evrov. Partnerji 
v projektu so bili poleg Javnega 
podjetja Komunala d.o.o. Sev-
nica še Kostak d.d. Krško, Jav-
no podjetje Komunala Brežice 
d.o.o., Občina Sevnica, Društvo 
Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Sevnica in Rokome-
tni klub Sevnica. Mlajši člani 
sevniškega rokometnega klu-
ba so si v sklopu naravoslov-
nega dne ogledali vodovodno 
zajetje Dolna, kjer so se sezna-
nili s pomembnostjo ohranja-
nja vodnih virov. 
 Smilja Radi

Vodna� hiška� pri� sevniški�
osnovni šoli

Ob� otvoritvi� vodne� hiške� je� 5.a� razred� pripravil� prijeten�
kulturni program. 

Kot smo lahko izvedeli na so-
botni uradni otvoritvi, je bilo 
v vseh teh letih v okviru Pra-
znika kozjanskega jabolka 
postavljenih okoli 1900 stoj-
nic, dvodnevno dogajanje pa 
je v 23 letih obiskalo krepko 
več kot 200 tisoč obiskoval-

cev. Tudi letos je lepo jesensko 
vreme v Podsredo privabilo og-
romno število ljudi od blizu in 
daleč, prav tako pa so bili med 
razstavljalci številni ponudniki, 
seveda tudi iz Posavja. V ime-
nu organizatorja, Kozjanskega 
regijskega parka, je direktorica 
Mojca Kunst na otvoritvenem 
dogodku poudarila, da ima-
jo vsako leto več obiskovalcev, 
veča se tudi število ponudni-
kov, prav tako število preno-
čitvenih kapacitet. Praznik je 
letos dobil tudi svojo spletno 
stran, je še omenila. Sejem so 
uradno odprli s simboličnim 
obiranjem jabolk, pri tem je 
sodeloval tudi evropski posla-
nec Franc Bogovič, ki je dejal, 
da velikokrat odnese kozjan-
ska jabolka tudi v Bruselj oz. 
Evropski parlament in s pono-
som pove, kje so zrasla. Naziv 
Carjevič leta, ki so ga letos po-

Podsredški trg pokal po šivih
PODSREDA – Drugi oktobrski vikend je bil spet rezerviran za vrhunec priredi-
tve Praznik kozjanskega jabolka, letos že 23. po vrsti. Na trgu v Podsredi so se 
na sejemskem delu na rekordnih 170 stojnicah predstavljali številni prideloval-
ci in predelovalci domačih dobrot, ekološke kmetije, tradicionalni obrtniki in 
društva, parkovne šole, zavarovana območja itd. Ustoličili so tudi Carjeviča ter 
izbrali zmagovalce v peki ’štrudla’ in najdaljšem jabolčnem olupu.

delili že 14. leto, si je prislužil 
sadjar Jurij Krivec iz Pokleka 
pri Podsredi in so ga v družbi 
njegove družine tradicional-
no ustoličili na posebnem tro-
nu. Pri podelitvi je sodeloval 
tudi varuh kozjanskega jabol-
ka Adrijan Černelč.

Na otvoritvi sejemskega dela 
sta nastopila MePZ Vinea Koz-
je in mlada glasbenica Maru-
ša Kunst, ob ustoličenju car-

jeviča je zapel MePZ Bistrica 
ob Sotli, v teku sejma pa so se 
na prizorišču zvrstili še god-
beniki, ljudski pevci in godci, 
harmonikarji, folklorne skupi-
ne, skupaj prek 200 nastopa-

jočih. Že tradicionalno je po-
tekalo tudi tekmovanje v peki 
jabolčnega zavitka oz. po do-
mače ’štrudla’, ’štrudlmojstri-
ci’ leta 2022 sta po mnenju ko-
misije postali Irena Vavričuk 
in Stanka Alegro iz okolice 
Podčetrtka. Najdaljši jabolčni 
olup, tokrat je meril 4,65 m, je 
olupila Olga Simončič, med 
tekmovalci je bil tudi večkra-
tni zmagovalec in rekorder s 
7,30 m Martin Magdalenc, ki 
je letos zasedel drugo mesto. 
Drugi dan sejma, v nedeljo, so 
izvedli rekreacijski tek v or-
ganizaciji ŠD Podsreda. Naj-
hitrejši med skupno 30 teka-
či je bil Matevž Kunšič, drugi 
je v cilj pritekel Marko Sta-
nič iz Kapel, tretji je bil Pe-
ter Plevčak. Med ženskami je 
zmagala Nataša Šušterič pred 
drugouvrščeno komaj 9-letno 
Zarjo Preska in tretjo Anito 
Ban iz Križ. Družabnega ko-

lesarjenja »Z jabko na kolo« v 
sodelovanju s kolesarsko sek-
cijo Orans iz Bistrice ob So-
tli pa se je udeležilo 19 kole-
sarjev.
 Rok Retelj

Nagovor�Franca�Bogoviča�na�otvoritvi�sejemskega�dela

Ob lepem vremenu je prišlo tudi ogromno obiskovalcev.
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Tvoja hrbtenica – tvoje življenje

Metod Horjak je po izobraz-
bi inženir strojništva, v prvi 
vrsti pa je človek, ki je hotel 
razumeti in rešiti svoje teža-
ve s hrbtenico. V 25 letih tre-
nerskega dela se je posvečal 
otrokom, vrhunskim športni-
kom in tudi starejšim, na pod-
lagi tega pa si je pridobil ve-
liko izkušenj in znanja. Tako 
je v zadnjem obdobju delo-
val predvsem izven Sloveni-
je ter pomagal ustvariti veliko 
uspešnih zgodb. Predavate-
lja je uvodoma napovedala di-
rektorica Valvasorjeve knji-
žnice Krško Urška Lobnikar 
Paunović.

Kot je izpostavil Horjak v okvi-
ru svojega prvega predavanja 
v Posavju, ima vsako fizično 
delo, položaj oziroma drža, 
vaja, obremenitev oziroma ak-
tivnost svojo kapaciteto, kar v 
praksi pomeni, da se hrbteni-
co lahko obremeni do določe-
ne stopnje, preden nastopijo 
bolečine ali nelagodje. Velik 
pou darek je po Horjakovih be-
sedah treba nameniti hoji, za 
katero je dejal, da je to vaja za 
vsakogar, »seveda s tempom, 
držo, trajanjem in na terenu, 
ki nam ustreza«. Treba je to-
rej delovati v skladu z nače-
lom »dam več, kot vzamem«, 
kar v praksi pomeni, da nare-

dim za hrbtenico več dobrega 
kot slabega, kar se bo odražalo 
tudi v zdravju hrbtenice in ne-
nazadnje v življenju posame-
znika, je še poudaril Horjak. 
»Vsaka stvar, ki najprej koris-
ti, koristi le do določene meje, 
potem začne škoditi, kot npr. 
8 ur spanja, vaje, hoja, stanje, 
sedenje in fizično delo,« je še 
dejal Horjak. Poudaril je tudi, 
da je treba razumeti izvor bo-

lečine – disk 
lahko priti-
ska na živč-
no korenino, 
lahko gre za 
fasetne skle-
pe, kronično 
mišično na-
petost ali pa 
se npr. živčna 
korenina dr-
gne ob kost-
ne izrastke 
ipd.

Ob koncu za-
nimivega in 
v s e b i n s k o 
pestrega pre-
davanja je 
Metod Hor-
jak še pou-
daril, da je v 
primeru po-
navljajočih 
se simpto-

mov, ki jih sami ne znamo re-
šiti, treba poiskati strokovno 
pomoč in v skladu s tem pri-
ti do ustreznega diagnosticira-
nja, načrta ter učenja oz. men-
toriranja gibanja.

Predavanje je v okviru Nacio-
nalnega meseca skupnega bra-
nja 2022 organizirala Valva-
sorjeva knjižnica Krško. 
 A. Kališnik

Trener in predavatelj Metod Horjak je pripravil 
zanimivo�predavanje�o�hrbtenici.

KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško je 14. septembra potekalo predavanje z 
naslovom »Tvoja hrbtenica – tvoje življenje«, ki ga je na podlagi 25-letnih izku-
šenj s področja trenerskega dela z ljudmi, ki jih pestijo težave s hrbtenico, prip-
ravil Metod Horjak.

Najprej so obiskovalce s pev-
skim nastopom razveselili ot-
roci Vrtca Leskovec pri Krškem 
– enota Pika Nogavička, zbra-
ne pa je pozdravila povezoval-
ka dogodka Anja Šeško, dipl. 
m. s., iz Zdravstvenega doma 
Krško. Sledil je pozdravni go-
vor direktorice zdravstvenega 
doma Tatjane Fabjančič Pa-
vlič, v katerem se je zahvalila 
celotnemu osebju Zdravstve-
no vzgojnega centra Krško, 
ki je »zbral vse svoje kreativ-
ne ume in organiziral prire-
ditev«, zahvala pa je šla tudi 
vsem donatorjem. Podžupan 
Mestne občine Krško Vlado 
Grahovac je izrazil željo, da bi 
tovrstno druženje postalo tra-
dicionalno, nekaj pomembnih 
besed o preventivi v okviru 
raka na materničnem vratu je 
spregovoril ginekolog dr. Aljo-
ša Preskar iz Zdravstvenega 
doma Krško. 

Vodja Zdravstveno vzgojnega 
centra ZD Krško Helena Žu-
lič, dipl. m. s., je izpostavila, 
da imamo v Sloveniji tri pre-
ventivne presejalne progra-
me – Dora, Zora in Svit. »Rak 
na dojki je dobro ozdravljiv, 
če ga odkrijemo dovolj zgo-
daj,« je še poudarila in doda-
la, da pri preventivi štejejo tudi 
zdrava prehrana, skrb za teles-
no in psihično zdravje. Žulič je 
spregovorila tudi o pomemb-
ni vlogi rednega mesečnega 
samopregledovanja dojk ter 
predstavila program Svit – gre 
za preventivni presejalni pro-
gram, namenjen zgodnjemu 
odkrivanju predrakavih spre-
memb ter raka na debelem 
črevesju in danki. Pozdravnim 
besedam se je pridružila tudi 
vodja skupine Europa Donna 
za Posavje Metka Semrajc 
Slapšak, ki je med drugim 
dejala, da združenje Europa 
Donna obstaja že 25 let, skupi-

Ko spodnese tla pod nogami …
KRŠKO – V okviru rožnatega oktobra, mednarodnega meseca osveščanja o raku 
dojk, je pred urgenco pri Zdravstvenem domu Krško 7. oktobra potekal dogo-
dek Rožnata pot, na katerem se je zvrstilo lepo število govorcev in glasbenih 
točk. Publiko je še posebej navdušil dobrodelni nastop pevke Rebeke Dremelj. 

na Europa Donna Posavje pa je 
bila ustanovljena pred dvema 
letoma in šteje že več kot 60 
ozdravljenk in tudi podpornic.  
»Ko zbolimo, nam spodnese tla 
pod nogami, smo nemočni in 
v strahu – takrat potrebujemo 
tudi nasvet nekoga, ki je sam 
prehodil to pot,« je še dejala 
Semrajc Slapšak, ki se je tudi 
zahvalila možu za nesebično in 
ljubečo podporo.

Svojo življenjsko zgodbo je z 
občinstvom pogumno deli-
la sodelavka Zdravstvenega 
doma Krško Damjana Gru-
bar, dipl. m. s., ki jo je življe-
nje z diagnozo rak pred izziv 
postavilo kar dvakrat, skupaj 
z Janjo Janc Jagrič z Območ-
ne enote NIJZ Novo mesto pa 
je pred publiko stopil tudi Bo-
jan Cizel, ki je na podlagi oseb-
ne izkušnje s podpisom listine 
postal ambasador programa 
Svit za posavsko regijo. 

Za glasbeno popestritev je 
poskrbela Rebeka Dremelj, 
ki je med drugim zapela pe-
sem Le za kratek čas, ki jo je 
sama napisala in ji je zelo pri 
srcu, saj ji je pomagala, ko je 
pred leti sama zbolela. Na Ro-
žnati poti je z nastopom nav-

dušil tudi Band Glasbene šole 
Krško pod vodstvom Mihe 
Koretiča z izborom lepih pe-
smi. Nastopili sta vokalistki 
Iza Pucelj in Tia Valentinc, 
na kitari sta ju spremljala Bor 
Mitrovič in Žiga Zakšek, na 
klaviature je igral Nejc Turšič, 
za ritem sta poskrbela David 
Poznič (bas) in Lovro Zakšek 
(bobni).

V okviru dogodka so si obi-
skovalci lahko ogledali števil-
ne stojnice predstavljenih pre-
ventivnih programov, pa tudi 
programa Mira in SOPA v okvi-
ru NIJZ ter stojnico Šole zdrav-
ja Krško, ki je obiskovalcem 
predstavila vadbo za zdravo 
telo in duha v njihovi značilni 
oranžni opravi. Potekal je tudi 
srečelov, izkupiček od proda-
nih srečk pa bo namenjen na-
kupu simulacijskih očal za 
novo delavnico o tveganem in 
škodljivem pitju alkohola. Po 
končanem uradnem delu do-
godka so se obiskovalci lahko 
z Europo Donno podali na po-
hod do Mestne občine Krško 
in si po poti ogledovali roza 
pentlje, ki so jih spletle stano-
valke Doma starejših občanov 
Krško. 
 Andreja Kališnik

Nastop�Rebeke�Dremelj�na�dogodku�Rožnata�pot�pred�urgenco�
Zdravstvenega doma Krško

PE DOBROVA PRI LJ - tel: 01 24 25 100        PE KRŠKO - tel: 07 49 88 385

GOZDARSKA OPREMA
RASTLINA MESECA OKTOBRA

OKRASNE TRAVE ŽALNI PROGRAM

RAMDA KVALITETA

-15%*

CVETLIČARNA
EUROGARDEN

NE SPREGLEJTE

eurogarden.eu

-20%*

*Akcija traja do 31. 10. 2022

*Akcija traja do 31. 10. 2022

V harmoniji z naravo

Vrtni center
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Tematske strani  Posavskega obzornika,  13.  oktober 2022

»Varnost na prvem mestu« je naslov že tradicionalnih tematskih strani Po-
savskega obzornika ob vstopu v oktober, ki je posvečen zlasti požarni, pa 
tudi drugim vidikom varnosti. Gre za zelo širok pojem, ki ga uporabljamo 
na številnih področjih (kolektivna varnost v smislu odsotnosti vojne, okolj-
ska varnost, varnost pri delu, varnost v prometu, požarna varnost, informa-
cijska varnost itd.). Kot pravi naš osrednji sogovornik na tokratnih temat-
skih straneh, direktor podjetja Posavc d.o.o., so z varnostjo povezane tudi 
človeške vrednote, kot so npr. zdravje, kvaliteta življenja, zdravo in varno 
okolje ipd., zato se ta koncept nenehno razvija in dopolnjuje, tako na ravni 
zakonodaje, predpisov in standardov kot na ravni naše osveščenosti in var-
nostne kulture. Vabljeni k branju in seveda – ostanite varni!

RUDAR SENOVO d.o.o.
E: info@rudar-senovo.si

Cesta kozjanskega odreda 4
SI - 8281 Senovo

Dojemanje varnosti se na 
splošno iz leta v leto vzpe-
nja na višjo raven, pravi Ivan 
Vogrinc, »kajti kot družba smo 
spoznali, da so z varnostjo po-
vezane tudi človeške vredno-
te, kot so npr. zdravje, kvaliteta 

življenja, zdravo in varno oko-
lje ipd. Upal bi si trditi, da var-
nost nikoli ne bi prišla na tako 
visoko raven, če vmes ne bi po-
segla zakonodaja, predpisi in 
zahteve določenih standardov, 
kajti varnost tudi nekaj stane, 
in marsikdo bi se v preteklosti 
zaradi varčevanja na tem po-
dročju rajši zadovoljil z manj-
šo mero varnosti, pa naj bo to 
na delovnem mestu, v prome-
tu ali okolju. Proces dojemanja 
varnosti je dolgotrajen proces, 
marsikdaj pa se mora na žalost 
tudi nekaj tragičnega zgoditi, 
da se zadeve najprej normativ-
no, potem pa še v praksi ure-
dijo in zagotovijo pogoji za za-
dostno varnost.« 

Stopnja varnosti na delovnem 
mestu je odvisna predvsem 
od vrste dejavnosti, usmerje-
nosti in posluha vodstva pod-
jetja, zagotavljanja ustreznih 
ukrepov za preprečevanje ne-
varnosti in zmanjševanja tve-
ganj za nastanek nezgod, za-
gotavljanja varnega delovnega 
okolja ter usposabljanja in mo-
tiviranja zaposlenih. »Vodstvo 
podjetja je tisto, ki ima ključen 
pomen za učinkovito zagota-
vljanje varnosti in zdravja pri 
delu za zaposlene, to pa se do-
seže le s celovitim pristopom 
upoštevanja varnostnih ukre-
pov,« poudarja naš sogovornik. 
Zagotavljanje varnega in zdra-
vega delovnega okolja ter var-

Pogosto smo bolj varni na delu kot doma
Podjetje Posavc d.o.o. s sedežem v Brežicah se že vrsto let ukvarja z različnimi vidiki varnosti, zlasti na področju t. i. tehnične varnosti, od varnosti pri delu do 
prometne in požarne varnosti. V mesecu, posvečenem varnosti, smo njegovega ustanovitelja in direktorja Ivana Vogrinca kot poznavalca povabili k besedi o ne-
katerih splošnih in bolj konkretnih vprašanjih z varnostnega področja.

nih delovnih razmer na delov-
nih mestih hkrati predstavlja 
tudi dejavnike učinkovitosti 
in produktivnosti posamezne-
ga podjetja, meni Vogrinc, zato 
je zelo pomembno, da med za-
poslenimi razvijamo ozave-
ščanje in dojemanje varnosti 
in zdravja pri delu ter proble-
matike, ki izhaja iz nezgod pri 
delu ter bolezni, povezanih z 
delom: »Skratka, če hočemo 
zagotavljati dovolj visoko var-
nost, je treba predvsem de-
lati na preventivi, tako da do 
nezgod, obolenj in neželenih 
stanj sploh ne pride.«

Tudi delo na domu  
mora biti varno

V zadnjih dveh letih, zlasti za-
radi epidemije covida-19, je 
veliko podjetij prešlo na hi-
bridni način dela ali uvajanje 
dela od doma. Vogrinc pravi, 
da mora delodajalec v tem pri-
meru prilagoditi pogodbo o za-
poslitvi za delo na domu in iz-
delati oceno tveganja za delo 
na domu. »Pri delu na domu je 
pomembno dosledno upošte-
vanje ukrepov za varno delo, 
delovni prostor se mora prila-
goditi vsem zahtevam varnega 
in zdravega delovnega okolja, 
izpostaviti pa je treba pred-
vsem osvetlitvene zahteve in 
primerno pisarniško opremo. 
Delodajalci vidijo pri tem na-
činu dela predvsem manj stro-
škov, vendar v praksi z vidika 
zagotavljanja ustreznih pogo-
jev ne sme biti tako. Za oba, 
delodajalca in zaposlenega, je 
tak način dela lahko prednost, 
saj lahko prinaša večje učinke, 
sama izpostavljenost delav-
ca morebitnim zdravstvenim 
tveganjem pa je tudi bistveno 
manjša,« meni sogovornik.

Na vprašanje, kakšna je var-
nostna kultura v Posavju v 
primerjavi z ostalimi regija-
mi, odgovarja, da je dokaj po-
dobna kot drugje po Sloveniji, 
saj so pravila, ki se jih mora-
mo držati, natančno določe-
na in predpisana, nadzor nad 
tem področjem pa je vsepov-
sod približno enak. Tako kot 
na vseh področjih obstaja tudi 

na tem področju več ponudni-
kov storitev varnosti in zdravja 
pri delu ter varstva pred poža-
rom, kar lahko po njegovih be-
sedah posledično pomeni tudi 
nestrokovno izvajanje posa-
meznih nalog ter površinski 
pristop k reševanju predmetne 
problematike. »Obstajajo raz-
lične možnosti in s tem tudi 
različni pristopi oziroma me-
todologije ocenjevanja tvega-
nja, vsem pa mora biti enoten 
cilj, kako opravljanje dela na-
rediti bolj varno in preprečiti 
nezgode na delovnih mestih.«

Varnost je pogosto odvisna 
od financ

Ugotavlja, da imajo določena 
posavska podjetja med svoji-
mi zaposlenimi varnostne in-
ženirje, vendar pa je tovrstne-
ga kadra še vseeno premalo. V 
podjetjih so večinoma določe-
ni zaposleni, ki vodijo eviden-
ce in notranji nadzor glede za-
gotavljanja varnosti in zdravja 
pri delu ter varstva pred poža-
rom, strokovne naloge pa po 
večini prepuščajo zunanjim 
pooblaščenim podjetjem, ki 
jim izvajajo pogodbene storit-
ve v skladu s predpisi. »Naše 

podjetje se od ostalih tovrstnih 
podjetij razlikuje predvsem v 
tem, da ima za pokrivanje stro-
kovnih nalog s področja var-
nosti in zdravja pri delu ter 
požarne varnosti strokovnja-
ke z različnih področij: strojni-
štva, elektrotehnike, gradbeni-
štva, lesarstva, gozdarstva ipd., 
kajti za določanje varnostnih 
ukrepov, predpisovanja na-
vodil za varno delo in izvaja-
nje ustreznih izobraževanj in 
usposabljanj je potrebno, da 
dobro poznamo tehnologijo 
dela in da imamo na posame-
znem področju dolgoletne iz-

kušnje,« poudarja. Raven var-
nosti v posameznem podjetju 
namreč ni odvisna samo od 
strokovnega kadra, ampak je 
velikokrat pogojena s finanč-
nimi sredstvi, ki se namenjajo 
za zagotavljanje osebne varo-
valne opreme in posameznih 
usposabljanj, pregledov stro-
jev, kontrole delovnega okolja, 
posameznih meritev itd.

Osveščenost glede požarne 
varnosti je odvisna od ustre-
znega usposabljanja in zavze-
tosti posameznika. Po njiho-
vih izkušnjah je osveščenost 

na delovnih mestih nadpov-
prečna, kar ugotavljajo pri iz-
vajanju poučevanj in usposa-
bljanj, številu udeležencev in 
seveda samem interesu po-
sameznikov za pridobitev 
ustreznega znanja za primer 
gašenja začetnih požarov in 
pravilno izvajanje evakuacije 
oseb iz objekta v primeru po-
žara z izvajanjem rednih eva-
kuacijskih vaj. »Osveščenost se 
opazi tudi pri nadzoru stanja 
s področja požarne varnosti v 
raznih objektih, kjer opažamo, 
da se zavest zaposlenih pove-
čuje, kar se vidi po prehodno-
sti evakuacijskih poti, prostih 
dostopih do gasilnih sredstev 
ter nameščenosti ustreznih 
navodil in evakuacijskih na-
črtov. Veliko več težav vidi-
mo,« nadaljuje Vogrinc, »pri 
splošni ozaveščenosti, pred-
vsem po gospodinjstvih, kjer 
opažamo, da je še vedno ve-
lik del prebivalstva nepoučen 
glede preventivnih ukrepov 
varstva pred požarom, upo-
rabe in zagotavljanja gasilnih 
aparatov, ukrepanja v prime-
ru dimniških požarov, požarov 
na štedilnikih pri prekomerne-
mu segrevanju olja, problemi 
pa se pojavljajo tudi pri  kur-
jenju v naravi.«

Letošnja tema meseca požarne 
varnosti je preprečevanje po-
žara litij-ionskih baterij, zato 
sogovornika povprašamo za 
kakšen nasvet v zvezi s tem. 
»Glede uporabe litij-ionskih 
baterij in s tem povezanih tve-
ganja za požar in druge nevar-

DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

35 LET

• • •

Zagotavljanje�varnih�razmer�na�delovnih�mestih�pripomore�tudi�k�učinkovitosti�in�produk-
tivnosti podjetja. Foto: Canva

Ivan�Vogrinc
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07 488 23 70 
07 488 23 71 

dolenjska-rival@siol.net   
rival-varovanje.si

Izvajanje sistemov tehničnega varovanja 
protipožarni in protivlomni sistemi ter video nadzorni sistemi

Varovanje ljudi in premoženja
�zično varovanje oseb, receptorska služba, obhodi in intervencije

Varovanje javnih zbiranj in prireditev v gostinskih lokalih
zagotavljanje reda na shodih oziroma javnih prireditvah, v gostinskih lokalih in drugih dogodkih

Vse za vašo varnost!

Komb. porabe goriva: 4,8 – 7,0 l/100km, emisije CO2: 127 – 159 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d, emisije NOX: 0,0178-0,0432 g/km. 1Navedena cena že vključuje BONUS popust in velja za: Kia Sportage 1.6 T-GDI LX Start M/T 2WD. 
BONUS popust je možno uveljaviti ob nakupu novega vozila KIA preko financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vključuje sklenitev pogodbe o finančnem leasingu 
preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev vsaj (AO) 
zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske/
bele barve (0 EUR za barvo RNG, 280 EUR za belo barvo in 620 EUR za ostale barve). Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem 
zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. AVTO DOBOVA, Prima Elekta d.o.o., Vadnalova ulica 6, 8257 Dobova.

AVTO DOBOVA, Prima Elekta d.o.o.
Vadnalova ulica 6, 8257 Dobova, 07 292 7 393, avto-dobova.kia.si

Že za 24.199 € *Ob financiranju

Popolnoma novi Kia Sportage
#PrihodnostDizajna

Preverite možnosti financiranja
S FIKSNO OBRESTNO MERO

ZELENA 
obrestna 

mera

NLB Zeleni krediti za podjetja

Investirajte v zeleno 
prihodnost. 

Če ste trajnostno naravnano podjetje s potrebo in željo po investiciji v energetsko učinkovitost in okolju prijazne rešitve, 
so NLB Zeleni krediti z nižjo obrestno mero v primerjavi z redno ponudbo banke natanko to, kar potrebujete. Z njimi 
boste hitreje in lažje izpeljali investicije v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, povečali energetsko učinkovitost 
ali trajnostno mobilnost ter prispevali k trajnostnim ciljem. Izkoristite priložnost za financiranje zelenih investicij ter 
obenem poskrbite tako za posel kot tudi za okolje. 

Obiščite spletno stran nlb.si/zeleni-krediti in nas kontaktirajte za pridobitev individualne ponudbe za svoje podjetje.

nosti je naš nasvet upošteva-
nje navodil proizvajalca glede 
varne uporabe ter osnovnih 
požarnovarnostnih pravil, da 
baterije polnimo predvsem 
podnevi, ko smo nekje blizu 
in imamo postopek polnje-
nja pod nadzorom, da napra-
va med polnjenjem ni pokri-
ta, zaradi česar bi lahko prišlo 
do pregrevanja in posledično 
do nastanka požara. Za zago-
tavljanje varnosti bi moralo 
tudi vsako gospodinjstvo ime-
ti na razpolago ustrezen gasil-
ni aparat za gašenje začetnega 
požara, s katerim bi lahko tudi 
takoj ukrepalo, če bi do poža-
ra prišlo,« odgovarja. 

Predpisi in infrastruktura 
niso vedno v prid varnosti

Del dejavnosti podjetja Po-
savc je tudi šola vožnje, po 
Vogrinčevih besedah ena iz-
med najuspešnejših v Slove-
niji, predvsem zaradi temeljne 
usmeritve po implementaci-
ji vseh novosti v učni proces 
usposabljanja ter zagotavlja-
nju ustrezne kvalitete. Pravi, da 
novosti na področju promet-
nih predpisov in prometne in-
frastrukture niso vedno v prid 
varnosti, kajti tudi na tem po-
dročju posamezni lobiji uspe-
vajo izpodrivati osnovne cilje 
varnosti. »Prometna zakono-
daja je tako uvedla možnost 
vožnje v naseljih z električnimi 
skiroji tudi po cestišču,  kar je 
precej ogrozilo temelje varnos-
ti, dodatno pa je omogočila še 
vožnjo motornih koles do 125 
cm3 posameznikom po 6 urah 
usposabljanja brez preverja-

nja znanja,« opozarja, zato ga 
skrbi, kakšne bodo posledice 
na področju varnosti vožnje 
enoslednih vozil, kajti že v lan-
skem letu je bilo na naših ce-
stah med 102 smrtnima žrtva-
ma kar 33 voznikov enoslednih 
vozil. »Tudi pri infrastrukturi 
imamo podobno situacijo, saj 
z gradnjo t. i. mini ali povoznih 
krožnih križišč ne dosegamo 
pričakovanih rezultatov, prav 
tako pa gre za precej eksperi-
mentiranja pri zarisovanju ko-
lesarskih poti na vozišču, ki je 
v osnovi namenjeno vožnji mo-
tornim vozilom in ne kolesom. 
S tem dajemo predvsem kole-
sarjem lažen občutek varnosti, 
vsi pa vemo, da kolesarji tega 
na vozišču, na žalost, nimajo v 
dovolj velikem obsegu. Rešit-
ve so kolesarske steze izven 
vozišča, kar se v zadnjem času 
intenzivno počne in to je edina 
prav pot za zagotovitev dovolj 
velike varnosti za kolesarje.«

Ko smo pri šoli vožnje – je bo-
lje, da kandidati za voznike pri-
dejo v avtošolo povsem brez 
praktičnih izkušenj ali je dob-
ro, da že prej kdaj sedejo za vo-
lan? »Vsekakor zagovarjamo in 
imamo tudi močne argumente, 
da kandidati brez nadzora stro-
kovno usposobljenih učiteljev 
vožnje ne poskušajo voziti mo-
tornega vozila. Prvi problem je 
že v pravilnem speljevanju, ki 
ga je potem zelo težko spre-
meniti oziroma je vse, kar se 
kdo nauči narobe, težko potem 
spremeniti oziroma se pra-
vilno naučiti. Drugi razlog je 
predvsem varnost, kajti mar-

nadaljevanje na str. 16
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od našega včeraj do našega danes

Zakonca Sevšek sta drugi dru-
žinski rod, ki je svoje življenje 
domala v celoti posvetil gostin-
ski dejavnosti, upoštevajoč Fa-
nikina starša, ki sta se z gostin-
stvom ukvarjala nekaj let po 
drugi svetovni vojni, pa tretji 
rod družine Gregorič. V letoš-
njem letu namreč mineva 130 
let, odkar sta na delu današnje-
ga objekta gostilno odprla sta-
ra starša Fanike Sevšek Ale-
ksander in Elizabeta Gregorič. 
Gostilna je bila furmanska, pri-
poveduje Fanika, saj je bil njen 
stari oče Aleksander ne le go-
stinec, temveč tudi izvošček 
ali kočijaž, ki je z dvema koči-
jama prevažal potnike, največ 
uradnike, po opravkih v Kr-
ško, Brežice pa tudi v dolenj-
sko prestolnico. Leta 1892 od-
prta Gostilna Gregorič je bila v 
osnovi sestavljena iz treh pro-
storov. »Ekstra cimer«, manj-
ši gostilniški prostor, je služil 
za pogovore na štiri oči, naj-
pogosteje povezane s »kšef-
tanjem« s hlodovino z Gorjan-
cev, in za naročene pogostitve 
manjših družb, medtem ko se 
je v osrednjem prostoru naha-
jala podolgovata miza, ki je slu-
žila za »pušelšank« (vinotoč), s 
steklenimi štefani za vino, fra-
keljni za žganje ter steklenico 
za »krahrle« (steklenica s ste-
kleno kroglico v dulcu in te-
snilom za brezalkoholno pija-
čo, najpogosteje malinov sok 
mešan z vodo; šumeča pred-
hodnica gaziranih pijač, op. 
p.), kredenca s kozarci,  lajna 
in pravokotne mize s klopmi 
za goste, v ozadju sob za strež-
bo pa je bila še kuhinja.

Fanika Sevšek pravi, da so v go-
stilni, kot se spominja iz pripo-
vedovanj, in kot smo zasledili   
tudi v nekaterih pisnih virih, 
za malice pripravljali bolj kot 
ne jedi na žlico, denimo vam-
pe, golaž, ričet, segedin, razne 
enolončnice z mesom in zele-
njavo, »telerflajš«, kot so rekli 
goveji juhi z mesom, za naro-
čene skupine in nedeljske gos-
te pa so kuhali bolj imenitne, 
praznične jedi z različnimi vr-
stami mesa s prilogami, peče-
nega odojka ipd. Med kuhinjo 
in gostinskim delom so imeli 
namreč tudi peč, v kateri je nje-
na stara mati vsak dan spekla 
hlebce kruha, da jih je postreg-
la ob jedeh, služila pa je tudi za 
peko mesa. Na malico so hodili 
predvsem delavci z bližnje par-
ne žage in furmani, ki so preva-
žali les. Aleksander in Elizabe-
ta Gregorič sta gostilno vodila 
do 2. sv. vojne in še kratek čas 
po njenem zaključku, nakar sta 
lastništvo in vodenje gostilne 
prevzela Fanikina starša, oče 
Aleksander in mama Franči-
ška. A časi po vojni so bili tež-
ki, zato sta leta 1950 gostin-
stvo opustila. Oče se je zaposlil 
kot sprevodnik, mama pa se je 
kot kuharica zaposlila v kosta-
njeviški tovarni SOP Ikon.

Gostinstvo s 130-letno tradicijo

Žolnir s ponudbo jedi, 
kruha in krofov

Fanika, izšolana gostinka, se 
je leta 1966 poročila z Ottom 
Willijem Sevškom, s katerim 
sta se, kot tedaj mnogo ljudi, 
odpravila s trebuhom za kru-
hom na delo v tujino: »V Nem-
čiji sem kot gostinka delala na-
daljnjih deset let, medtem ko 
je moj mož delal v elektro pod-
jetju in ostal v tujini še doda-
tnih pet let. Med delom, kajti 
za cilj sva imela, da se vrneva 
in odpreva gostilno, sva sko-

raj v celoti podrla staro hišo 
in začela graditi nov objekt, 
za potek gradnje pa sta skr-
bela moja starša, pri katerih 
je odraščala tudi najina hči 
Simona. Pod imenom Žolnir 
sva gostilno odprla na 1. maj 
1977. Po nasvet, kako naj poi-
menujeva gostilno, sem se te-
daj obrnila na kostanjeviške-
ga šolnika in kulturnika Lada 
Smrekarja, ki mi je predlagal, 
naj ime vežem na zgodovino 
kraja, naj se imenuje po žol-
nirju, kot so nekdaj rekli goz-
darskim inženirjem. Med temi 
je bil tudi izumitelj ladijskega 
vijaka Josef Ressel. V času, ko 
je bival v pleterskem samo-
stanu (klošter, op. p.), kartiral 
Krakovski gozd in preizkušal 
ladijski vijak na Krki, naj bi 
se zaljubil v mlado Kostanje-
vičanko, kar je v povesti Kloš-
trski žolnir spisal tudi pisatelj 
Josip Jurčič. In tako smo ostali 
pri imenu Žolnir.«

Ureditev prenočišč v dolini  
in Gorjancih

Zagona novega gostinskega lo-
kala se je Fanika, vajena delov-
nih, praktičnih in poslušnih 
navad, ki se od izkušenj današ-
njega kadra znatno razlikuje-
jo, kot pravi, lotila sprva sama, 
saj je bil mož Otto še v Nemčiji: 
»Začeli smo s ponudbo malic za 
zaposlene v tovarnah SOP, Is-
kra, Agrokombinat, Novoles in 
še za nekaj drugih proizvodnih 
obratov iz Kostanjevice in oko-
lice. Šlo je predvsem za domače 
jedi, prilagojene letnim časom, 
pri čemer smo za potrebe go-
stinstva nekaj časa redili tudi 
lastne prašiče. Pri delih sta mi 
še nekaj let pomagala starša. 

Ob malicah, ki so morale nasiti-
ti delavce, smo kmalu začeli ku-
hati tudi bolj dodelane in še to-
liko v gostinstvu neuveljavljene 
jedi, sicer pa smo ponudbo ne-
prestano nadgrajevali. V začet-
ku  osemdesetih let smo uredi-
li še 12 sob za prenočišča, saj 
je v Kostanjevici primanjkovalo 
nastanitvenih kapacitet za gos-
te, med katerimi je bilo vedno 
več tujcev. Več njih se še danes 
med počitnikovanjem vrača k 
nam. V tistem obdobju smo se 
ukvarjali tudi s peko domače-
ga kruha in krofov. Imeli smo 

mini pekarno s pečjo na oglje, 
ki smo jo nabavili od pekarne, 
ki je obratovala pri krškem mo-
stu in v kateri so opustili dejav-
nost, zaposlenega pa smo imeli 
tudi peka. Ob tem smo kruh vo-
zili v prodajo na tržnico, ko se 
je ta nahajala še v starem Kr-
škem, prodajali pa smo ga tudi 
preko šanka in na podlagi na-
ročil. Še preden smo začeli s 
peko kruha, pa smo pripravlja-
li tudi mlince, pekli piškote in 
krofe za hrvaško podjetje Uni-
konzum, ki je imelo v verigi 43 
samopostrežnih trgovin. Polno 
naložen kombi z našimi izdelki 
je potoval vsak dan ob drugi uri 
zjutraj v Zagreb in se po dosta-
vi vračal okoli poldneva.« 

Sodelovanje s hrvaškim trgov-
skim podjetjem so prekinili po 
Ottovi prometni nesreči v za-
četku osemdesetih let, nakar 
so se še nadaljnje desetletje, 
preden so ga zaradi preobilice 
dela opustili, ukvarjali s peko 
domačega kruha, izvrstno ku-
linariko, po kateri je gostišče 
postalo prepoznavno daleč na-
okoli, pa so nadgradili še z div-
jačinskimi jedmi, saj so skrbeli 
za lastne odore z divjimi praši-
či in jelenjadjo. Z veliko odre-
kanja in trdim delom sta leta 
1984 gostišče obnovila in raz-
širila, s tem pa povečala kapa-
citeto gostov s 60 na 250, saj 
dotedanji razpoložljiv prostor 
ni bil več kos povpraševanju. V 
razcvetu je bil sindikalni turi-
zem, pri njih so obedovali pol-
ni avtobusi izletnikov, gostišče 
je služilo za poslovna srečanja, 
med vikendi so prirejali plese 
ob živi glasbi, gostinske prosto-
re so zapolnila poročna slavja, 
silvestrovanja in druga prazno-

vanja ... Poleg tega sta Sevško-
va v dva kilometra oddaljenih 
Zavodah nad Kostanjevico, od 
koder seže čudovit razgled v 
dolino na reko Krko in kosta-
njeviški otok, lično obnovila 
staro zidanico z nekaj nočit-
venimi kapacitetami, ki je in 
še vedno nudi gostom intimen 
in domač ambient. In če bi ste-
ne zidanice imele ušesa in zna-
le govoriti, bi utegnile poveda-
ti tudi marsikatero zgodbo iz 
poslovnega sveta, saj je zida-
nica, četudi še danes, a v manj-
šem obsegu, odmaknjena od 
oči javnosti pogosto služila za 
srečanja poslovnih partnerjev 
in trda pogajanja ob sklepanjih 
pogodb, ki so se praviloma ob 
izvrstni Žolnirjevi jedači in de-
gustaciji vin v tamkajšnji kleti 
nekoliko omehčala ...

Ko se življenjsko delo 
spremeni v pogorišče ...

Ne nazadnje pa je zidani-
ca Sevškovima leta 2010 ne-
kaj časa služila tudi za dom. V 
marcu tega leta je nočni požar, 
ki je izbruhnil v kuhinji zaradi 
kratkega stika na električni na-
peljavi, in se zatem razširil na 
gostinski del, njuno trdo pri-
garano delo spremenil v pe-
pel. Kot pravi pregovor, pa se 
dobro delo z dobrim vrača, kar 
se je izkazalo tudi pri njiju, saj 
sta se do tedaj v več kot 30 le-
tih izvajanja dejavnosti izka-
zala kot donatorja in sponzor-
ja tako v lokalnem kot širšem 
prostoru. S podporo družine, 
pomočjo poslovnih partnerjev 
in sokrajanov sta v treh mese-
cih obnovila in ponovno odpr-
la vrata gostišča, ki s ponudbo 
kulinarike, nadgrajenimi tra-
dicionalnimi jedmi, speciali-
tetami in mednarodno kuhi-
njo ne predstavlja le gostinske 
konstante v dolenjskih Benet-
kah, temveč sodi med najsta-
rejše obratujoče družinske go-
stinske lokale tako na območju 
Posavja kot širše Dolenjske. In 
ko povprašamo gospo Faniko, 
če bi si po tolikšni gostinski ki-
lometrini danes izbrala nema-
ra drugačen poklic, ali kaj, če bi 
se dalo, spremenila, brez oma-
hovanja odgovori: »Ponovno bi 
bila gostinka. Vselej sem ime-
la pred očmi, da je treba gos-
ta v tolikšni meri zadovolji-
ti s ponudbo, da se bo vračal 
ali pa odšel od nas zadovoljen, 
in da jedi, ki mi osebno ne bi 
bila okusna, tudi gostu ne bi 
postregla. In spremenila? Dvo-
je nedvomno: nikoli več ne bi 
dopustila, kot sem med delom 
v tujini, čeprav je to tedaj velja-
lo kar za ustaljeno prakso, da 
na ta račun zamudim najlepši 
del odraščanja svojega otroka, 
in naslednje – nikoli več si ne 
bi bivališča delila z gostilno, saj 
ne greš nikoli v pravem pome-
nu besede domov.«

 Bojana Mavsar 

KOSTANJEVICA NA KRKI – Nedaleč stran od vstopa čez severni most na kostanjeviški otok se ob že nekdaj 
tranzitni prometnici nahaja Gostilna Žolnir, ki sta jo lastnika, Fanika in Otto Willi Sevšek, v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja zgradila na mestu njene predhodnice, Gostilne Gregorič.

Fanika�in�Otto�Willi�Sevšek�(foto:�osebni�arhiv�Sevšek)

 ○ prodaja gum ○ ročna avtopralnica
○ alu platišča ○ hramba pnevmatik ○ montaža

Veliki Podlog 2, Leskovec pri Krškem
www.vulkanizerstvospica-sp.si

tel.: 07 49 74 400; gsm: 031 360 684

Jelše 5, 8273 Leskovec pri Krškem, tel: 07 49 77 661, mail: info@instalaterstvo-gorenc.si

041 690 310

www.instalaterstvo-gorenc.si

• dobava in montaža toplotnih črpalk za ogrevanje in sanitarno vodo
• inštalacije in adaptacije centralnega ogrevanja
• izvedbe talnega in stenskega ogrevanja
• montaža različnih vrst kotlov 
• plinske inštalacije
• vodovodne inštalacije 
• klima�zacija 
• rekuperacijsko prezračevanje

sikdo je mislil, da je to počel v 
'kontroliranem okolju', pa se je 
sam ali v družbi svojega star-
ša zapeljal v bližnjo ograjo ali 
kam drugam. Za to so šole vo-
žnje in prepustite to strokov-
njakom,« je odločen Vogrinc. 
Sicer pa glede razlik med da-
našnjimi mladimi, ki opravlja-
jo vozniški izpit, v primerjavi 
z mladimi pred leti, pravi, da 
je pri današnjih kandidatih ve-
liko manj motoričnih sposob-
nosti, kot jih je bilo v preteklo-
sti: »Tega dejstva seveda ne 
smemo posploševati, saj ima-
mo tudi že pri programu 'Vo-
znik s spremljevalcem' pri 16 
letih kandidate, ki so nadpov-
prečno pripravljeni in zreli za 
vožnjo motornega vozila. Sko-
zi ta program si kandidati tako 
še dodatno utrjujejo svoja zna-
nja ter s pomočjo spremljeval-
ca praktično skoraj dve leti, do 
opravljanja vozniškega izpita, 
nadgrajujejo svoja znanja in iz-
kušnje.«

Nove tehnologije –  
nova tveganja

Razvoj tehnologij pred nas 
postavlja tudi nova varnostna 

vprašanja in tveganja. Vogrinc 
sicer meni, da bi se morala z(a) 
razvojem tehnologij razvija-
ti tudi varnost, tako da nova 
tehnologija ne bi ogrožala var-
nosti in zdravja ljudi. »V priho-
dnosti bo treba,« je prepričan, 
»posebno pozornost posveti-
ti izpustu toplogrednih plinov, 
sevanjem, elektromagnetnim 
valovanjem, biološkim nevar-
nostim, ne smemo pa tudi po-
zabiti na varno prehrano, ki 
tudi predstavlja nevarnost ozi-
roma tveganje, tako pri vpra-
šanju pridelave in predelave.«

Varnostna panoga je po Vog-
rinčevem mnenju perspektiv-
na in nujna, saj se mora raz-
vijati v vseh dejavnostih in 
panogah. Ključna pri zagota-
vljanju varnosti je identifikaci-
ja tveganja, tako v okolju in pri 
izvajanju kakršnih koli opravil 
kjer koli, na delovnih mestih 
ali doma, »zato je pomembna 
ozaveščenost vsakega posa-
meznika, da ravna odgovor-
no in varno, ne samo zaradi 
ohranjanja varnega in zdrave-
ga okolja zase, ampak tudi za 
varnost vseh nas ostalih«, za-
ključuje Ivan Vogrinc.
 P. P. 

nadaljevanje s str. 15

NAROČILA:
ZALOŽBA NEVIODUNUM, 
Trg Matije Gubca 3, Krško
zalozba@posavje.info
040 302 809
Stroške pošiljanja krije založba.

496 strani, broširano
cena 29 €

Mirko Cigler: 
Sedem let na prepihu
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN – BREŽICE

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

ROXY (22176S)  
je samička, stara 18 mesecev, 
srednje rasti, odvzeta zaradi 
neprimernih razmer. Je razigra-
na in prijazna mlada psička, ki 
ima rada vse ljudi in ostale živa-
li. Je zelo učljiva in bo primerna 
za vsakogar, ki ji bo pripravljen 
nameniti veliko časa in energije. 

KALA (22194ŠJ) 
je psička, stara cca. eno leto v 
tipu nemškega ovčarja in išče 
svoj stalen dom. Je prijazna, 
rada se sprehaja in ima rada lju-
di ter ostale živali. Pred oddajo 
bo sterilizirana, čipirana in treti-
rana proti parazitom. 

ZARO (22314KO) 
je prijazen, razigran muc, star 
cca. štiri mesece. Navajen je 
mačjega stranišča in družbe dru-
gih mačkov. Zaro išče varen ter 
odgovoren dom. Poleg Zara v za-
vetišču na svoj dom čakajo tudi 
drugi mucki. 

NOV MOST V 2023
Do konca leta 2022 bodo s po-
močjo geoloških in geomehan-
skih raziskav pridobljeni podatki, 
ki so potrebni za izdelavo projek-
tne dokumentacije za nov most. 
Občina načrtuje izvedbo eno-
tnega javnega naročila za izde-
lavo projektne dokumentacije in 

za izvedbo novega mostu, ki bo 
dokončan v letu 2023.

O ZGODOVINI LESENEGA 
MOSTU ČEZ KRKO NA 
BORŠTU, KI POVEZUJE OBA 
BREGOVA
Prvi leseni most čez reko Krko 
na Borštu so začeli graditi v za-
četku avgusta leta 1939 in kon-
čali leta 1941. Most so vaščani 
veliko uporabljali in je bil zato 
v letu 1963 temeljito obnov-
ljen. Potem ga niso več obnav-
ljali. Most je načel zob časa in 
so ga zato leta 1972 zaprli. Leta 
1976 je bil zgrajen novi most čez 
reko Krko, ki ga je zgradila JLA 
(jugoslovanska vojska). Ta pa ni 
bil zgrajen iz tako kvalitetnega 

Župan Občine Brežice Ivan Molan se je  po dveh letih ponovno sre-
čal z upokojenimi delavci občinske uprave. Tradicionalno poteka sre-
čanje v prazničnem mesecu oktobru. Letos so si upokojeni delav-
ci ogledali prostore novega vrtca pri Osnovni šoli Artiče, kjer so jim 
otroci iz vrtca pripravili tudi kratek glasbeni program. V nadaljeva-
nju srečanja je župan predstavil delovanje Občine Brežice v času od 
2020 do 2022 ter investicije občine in načrte za prihodnost. Tradi-
cionalnega srečanja se je udeležilo 30 nekdanjih zaposlenih Občine 
Brežice. Srečanja so za udeležence prijetna priložnost za druženje 
in seznanitev z aktivnostmi Občine Brežice, katere kot nekdanji za-
posleni z zanimanjem spremljajo.

Na grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice se je v petek, 7. ok-
tobra, odvil eden od barvitih in živahnih nastopov folklorne skupi-
ne Klimka Bachledy iz Zakopan na Poljskem, ki je potekal v sklopu 
prireditve Dnevi prijateljstva poljske in slovenske kulture. Nastope v 
duhu poljsko slovenskega prijateljstva je v brežiški in krški občini or-
ganiziralo Kulturno društvo Žarek Dolenja vas. Poleg poljske folklor-
ne skupine so v Brežicah nastopili tudi člani DKD Svoboda Senovo 
in domači folkloristi iz KUD Oton Župančič Artiče, prireditev je po-
vezovala Jana Kovačič.

V imenu Veleposlaništva Republike Poljske je nastopajoče in obi-
skovalce pozdravil namestnik veleposlanika, svetovalec in konzul 
Republike Poljske Łukasz Paprotny. Ob tej priložnosti je župan Ivan 
Molan namestniku veleposlanika in vodji poljske folklorne skupi-
ne Zofii Kubiniec-Stanuch predal protokolarni darili v znak dobro-
došlice in zahvale. 

Občina Brežice vabi k sodelovanju na delavnici 
»Optimalni razvoj občine Brežice«, 
ki bo potekala v četrtek, 20. 10. 2022, ob 17.00 v veliki dvorani 
Mladinskega centra Brežice (Gubčeva 10a, Brežice). 

Delavnica je organizirana pod vodstvom Občine Brežice in v 
sodelovanju s podjetij LOCUS d.o.o., ACER d.o.o. Delavnico bo 
vodila moderatorka Milena Škrl Marega.

Prosimo, da svojo udeležbo na delavnici potrdite do 17. 10. 2022 
na: elektronski naslov: katja.pongracic@brezice.si ali po telefonu 
na 07 620 55 72.

Do konca leta bodo narejene raziskave  
za obnovo mostu na Borštu
Občina Brežice načrtuje temeljito prenovo lesenega mostu na Borštu, v ta namen je v proračunu za leto 2023 zago-
tovljenih 600.000 evrov. Do konca leta 2022 bodo narejene geološke in geomehanske raziskave tal v reki Krki. S po-
močjo petih vrtin bodo pridobljeni podatki, ki bodo osnova za izdelavo projektne dokumentacije, kateri način je naju-
streznejši za obnovo oz. gradnjo novega mostu. Na podlagi analize bodo lahko načrtovalci določili ustrezno globino 
pilotov, na katerih bo stal most. V načrtu je gradnja novega lesenega mostu po vzoru v letu 2021 narejenega cerkljan-
skega mostu, ki bo tudi ojačan z železnimi nosilci. 

lesa in je kmalu začel razpadati. 
Zopet so morali prehod čez reko 
Krko zapreti. Občina je na začet-
ku tega tisočletja poskrbela, da 
je bil most ponovno obnovljen in 
odprt za prevoz, tako je tudi še 
danes (iz zapisa Roberta Zorka 
o vasi Boršt, 2002, objavljeno v 
Posavskem obzorniku).

Kot pravijo domačini, je bil v letu 
1993 zgrajen nov (tretji) most na 
mestu starega mostu, leta 2000 
je bil že potreben obnove in ob-
novljen zaradi posedanja. Obči-
na Brežice je čez manj kot dese-
tletje, leta 2009, spet obnovila 
dotrajan lesen most. Dela ob-
nove so v letu 2009 zajema-
la zamenjavo prečnih nosilnih 
elementov, dodatnih vzdolžnih 
nosilcev (zamenjava dotrajane 
vzdolžne podporne konstrukci-
je), mostnic, mostne ograje in 
voziščnega parketa. Obnovljen 
most na Borštu je bil eden izmed 
projektov, ki jih skladno s skle-
njenim protokolom o medseboj-
nem sodelovanju z Občino Bre-
žice sofinanciralo Ministrstvo za 

obrambo RS. V sklopu investicije 
so se izvedli tudi ukrepi za ome-
jitev hitrosti ter odstavno čakal-
ni prostor za vozilo pri vstopu na 
premostitveni objekt. Vrednost 
investicije je bila 118.000 evrov 
(takrat je dobrih 59 % vrednosti 
sofinanciralo ministrstvo, osta-
lo pa občina). 

TEŽAVE ZARADI POSEDANJA 
MOSTU IN NAPLAVIN
Zaradi predvidoma prepli-
tvo postavljenih pilotov in pre-
majhne razdalje med njimi pri-
haja do posedanja mostu na 
sredini, most pa dodatno obre-

menjujejo tudi vozila, ki so težja 
od dovoljene obremenitve. Ob 
višji gladini Krke, še posebej ob 
neurjih in močnem deževju, pa 
se v pilote mostu zapletejo nap-
lavljena debla in ostale naplavi-

ne, ki ogrožajo most. Tudi količi-
na naplavin narašča iz leta v leto. 
Tako je bil 30. septembra most 
na Borštu zaprt zaradi odstranje-
vanja naplavin, ki ga je izvedla 
Poklicna gasilska enota (PGE) Kr-
ško, saj je upravljalec javnih ob-
činski cest javno podjetje Komu-
nala Brežice d.o.o. ugotovil,  da 
odstranjevanje plavja pri mostu 
ni možno, kot je običajno, s to-
vornim vozilom in hidravličnim 
dvigalom. Odstranjevanje plavja 
je potekalo tudi 7. oktobra, iz-
vedli so ga pripadniki PGE Kr-
ško, ki so usposobljeni za varno 
in ustrezno odstranitev plavja 

ob mostu. Ker je odstranjeva-
nje plavja potekalo ob zapori 
mostu, je vzdrževalec občinskih 
cest v tem času hkrati uredil tudi 
poškodovani parket na vozišču 
mostu.

Most na Borštu bo v letu 2023 prenovljen.

Parket na vozišču je zamenjan.

Srečanje upokojenih delavcev občinske uprave 
Občine Brežice z županom

Srečanje župana in sodelavk v občinski upravi z upokojenimi 
delavci Občine Brežice

V Brežiškem oktobru 2022 tudi nastop poljske 
folklorne skupine Klimka Bachledy
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Mestna občina Krško vodi postopek določitve območja naselja 
Krško in imenovanja novih ulic v mestni občini Krško. Območje 
predlaganega naselja in imenovanje novih ulic je opredeljeno v 
elaboratu »Združitev naselij Krško, Leskovec pri Krškem, Kre-
men, Trška Gora, Žadovinek, Loke in Veniše«. Predlog je, da naj 
se naselja, ki se fizično stikajo, združi v eno naselje. Kot pred-
nost navedene združitve je predvsem učinkovitejša organizaci-
ja prostora in načrtovanih dejavnosti, prometa, šolstva, zdrav
stva. Prednost je tudi razvojno in funkcijsko močnejše središče. 

O predlogu za določitev območja naselja Krško in imenova-
nju novih ulic je potrebno opraviti predhodno posvetovanje 
v delih obstoječih naselij, iz katerih bo nastalo novo naselje.

Vljudno vabimo na JAVNO RAZPRAVO

• v ponedeljek, 24. 10. 2022, ob 16. uri v sejni sobi A Mestne 
občine Krško za občane naselja Krško, Kremen, Trška Gora in

• v ponedeljek, 24. 10. 2022, ob 18. uri v sejni sobi A Mestne 
občine Krško za občane naselja Leskovec pri Krškem, Loke 
in Veniše.

Celotna vsebina predloga z elaboratom in predpisanimi mnenji 
in potrdili državnih organov ter predlogom občinskega odloka je 
na vpogled na Mestni občini Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za 
urejanje prostora in varstvo okolja. Na tem naslovu lahko dobi-
te tudi vse informacije v zvezi z nameravanimi spremembami.
Vse polnoletne osebe, ki imajo na območju bodočega nase-
lja Krško prijavljeno stalno ali začasno bivališče ter se glede na 
vsebino elaborata spreminjajo podatki bivanja in pravne ose-
be zasebnega in javnega prava, ki imajo na območju glede na 
vsebino elaborata sedež, lahko k predlogu podajo svoja mne-
nja, predloge in pripombe pisno na naslov: Mestna Občina Kr-
ško, CKŽ 14, Krško s pripisom: »Za predlog združevanja naselij 
v naselje Krško« v roku 15 dni od dneva objave tega poziva ali 
neposredno na javni razpravi.

Jože Olovec (SDS) je predlagal, da se pristojni aktivno vključijo v re-
ševanje prometne težave na cesti od Brestanice proti Sevnici, na od-
seku v naselju Dolenji Leskovec, kjer si krajani že dalj časa prizade-
vajo za večjo prometno varnost.
Matjaž Gomilšek (SDS) se je zahvalil Mestni občini Krško, da so se 
hitro odzvali in skupaj s Kostakom na zeleni pas med cesto in kole-
sarsko stezo od avtobusne postaje Kloke do križišča za Čele pripe-
ljali zemljo in jo splanirali.
Dušan Dornik (SMC) je predlagal postavitev ogledala pri Mladin-
skem centru Krško na križišču CKŽ in Humekove ulice. Ter vprašal, ali 
je Mestna občina Krško podjetju Žarn dovolila odlaganje odpadne-
ga materiala na območje načrtovane gradnje bazena v Krškem, kdo 
in komu bo plačal odvoz tega materiala in ali se bo podjetje s tega 
območja umaknilo, saj s hrupom moti pogrebne obrede.
Aleš Suša (Levica) je vprašal, kdaj bo ponovljen razpis za izvedbo 
peš mostu v Krškem in predlagal, da naj ima Valvasorjeva knjižni-
ca Krško takšen delovni čas kot ostale knjižnice mestnih občin, npr. 
do 18. ali 19. ure.

Strategija mestne občine Krško 2040+ – 
vabljeni k sodelovanju
Mestna občina Kr-
ško je pripravila osnu-
tek Strategije razvoja 
mestne občine Krško 
2040+. Pred krškim 
je nov pomemben ra-
zvojni impulz – ume-
ščanje in izgradnja 
drugega bloka jedr-
ske elektrarne, hkra-
ti vstopamo v novo fi-
nančno perspektivo 
v okviru EU. Kot po-
udarja župan mag. 
Miran Stanko, gre za 
ključen dokument, s 
katerim bodo začrta-
ni cilji in ukrepi traj-
nostnega razvoja, in 
sicer na petih ključ-
nih področjih: gospo-
darstva, okolja in pros-
tora, prometa, izobraževanja in kvalitete bivanja občanov. S tem 
dokumentom želijo po njegovih besedah predvsem odgovoriti na 
vprašanja, kako želimo živeti v naši lokalni skupnosti v naslednjih 
20, 30 letih, kako se bomo odzvali oziroma kako smo pripravljeni 
na umeščanje novega bloka jedrske elektrarne na območju naše ob-
čine. Osnutek Strategije razvoja mestne občine Krško 2040+ je na 
zadnji seji sprejel tudi Občinski svet Mestne občine Krško. Do konca 
oktobra Mestna občina Krško vabi vse občanke in občane, organiza-
cije, javne zavode, podjetja, društva in ostale organizacije, da poda-
jo pripombe in predloge na dokument. Cilj je, da si skupaj zastavi-
mo pot, po kateri bomo nadgrajevali trajnostni razvoj.

Pripombe in predloge pošljite na elektronski naslov: 
 strategija@krsko.si do vključno 31. 10. 2022.

1Strategija razvoja mestne občine Krško 2040+

STRATEGIJA RAZVOJA  
MESTNE OBČINE KRŠKO 

2040+

Konec oktobra začetek 2. faze obnove CKŽ

Mestna občina Krško in Direkcija RS za infrastrukturo sta podpisali 
pogodbo za 2. fazo rekonstrukcije Ceste krških žrtev od pokopališča 
Krško do trgovskega centra Leskovec pri Krškem. Dela se bodo po 
načrtih začela konec oktobra oziroma v začetku novembra, zaključi-
la pa poleti 2023. Gre za 1,2 kilometra dolg odsek, na katerem bodo 
po obnovi, ki bo potekala fazno, urejena štiri krožišča ter kolesarska 
povezava, hkrati projekt obsega tudi obnovo odcepa ceste od križi-
šča pri trgovskih centrih Mercator in Tuš do Job centra. Naložba na 
tej državni cesti je vredna 3,8 milijona evrov, od tega bo 2,3 milijo-
na prispevala Direkcija RS za infrastrukturo, 1,5 milijona pa Mestna 
občina Krško, in sicer za ureditev javne razsvetljave, pločnikov ipd.

Obnova CKŽ od Zatona do policije v Krškem 
zaključena predvidoma še ta mesec

Dela na obnovi Ceste krških žrtev od Zatona do policije v starem 
mestnem jedru se intenzivno izvajajo na območju križišča pri po-
liciji, na področju 4. faze. Cesta je od Zatona do starega zdravstve-
nega doma prevozna, sicer pa obvoz za Bohoričevo ulico poteka po 
Hočevarjevem trgu. Dela potekajo v skladu s terminskim planom, 
zaključek del je predviden v oktobru. V okviru projekta v skupni vi-
šini 461.000 evrov bo Mestna občina Krško celovito obnovila vodo-
vod, optiko, cestno razsvetljavo, kanalizacijo, pločnik in cesto ter 
toplovod. Trenutno se izvajajo interventna dela obnove toplovo-
da, saj je bil ta zelo dotrajan. Kljub temu pa se redno izvajajo dru-
ga dela v skladu z načrti.

Z evropskim projektom do večje vključenosti 
mladih v športnih aktivnostih

Mestna občina Krško je bila na razpisu programa Erasmus+ uspešna 
že z drugim mednarodnim projektom na področju športa, poimeno-
vanim Šport za življenje (Sport for life). Skupaj z italijansko občino Sa-
vona kot vodilnim partnerjem in portugalsko občino Mirandela ter 
njihovo Organizacijo za šport, kulturo in socialne zadeve Carvalha-
is se bo z dvoletnim projektom osredotočala na vključenost mladih 
v športne aktivnosti, še posebej tistih, ki večino prostega časa pre-
živijo pred ekrani. Za dosego tega cilja bodo med drugim poskrbeli 
tudi z usposabljanjem športnih trenerjev. Na uvodnem srečanju, ki 
je med 15. in 19. septembrom potekalo v Savoni in so se ga udeležili 
tudi predstavniki Mestne občine Krško in Športne zveze Krško, so si 
predstavniki posameznih občin zadali aktivnosti, ki zasledujejo zas-
tavljeni cilj in jih bodo izvedli do maja 2024. Glavni cilji mednarodne-
ga projekta so predvsem spodbuditi zdrav način življenja in vključe-
nost mladih, ki niso vključeni v nobeno izmed izvenšolskih športnih 
aktivnosti, njihovo socialno vključenost ter v sodelovanju med lokal-
nimi skupnostmi in športnimi organizacijami zagotoviti usposablja-
nje športnih trenerjev, kar bo prispevalo k učinkovitemu vključeva-
nju mladih v športne aktivnosti.

Predhodno posvetovanje k predlogu območja 
naselja in imenovanje novih ulic v naselju 
Krško v mestni občini Krško

SREČANJE VELEPOSLANIKOV DRŽAV ČLANIC EU V KRŠKEM – V 
okviru češkega predsedovanja Svetu EU so se na povabilo češkega 
veleposlanika Juraja Chmiela 27. septembra v Krškem srečali ve-
leposlaniki držav članic EU. Na Gradu Rajhenburg jih je pozdravil 
tudi župan mag. Miran Stanko. V okviru obiska so si veleposlaniki 
ogledali Nuklearno elektrarno Krško, kjer so se srečali z ministrom 
za infrastrukturo Bojanom Kumrom in predsednikom uprave NEK 
Stanetom Rožmanom. V nadaljevanju obiska so si ogledali grad 
Rajhenburg ter spoznavali turistično ponudbo občine.

Mestna občina Krško objavlja Javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov športa, ki so v javnem interesu v letu 2023 v mestni občini 
Krško. Vse podrobnosti o razpisu, skupaj z razpisno dokumentaci-
jo, so dostopne na spletni strani Mestne občine Krško www.krsko.
si. Rok za vložitev vlog je 15. 11. 2022. Na razpolago je 295.000 
evrov za izvajanje športnih dejavnosti in 371.000 evrov za sofi-
nanciranje uporabe športne infrastrukture. 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa ŽUPAN DIJAKOM PREDSTAVIL DELOVANJE LOKALNE SKUPNOS-
TI – Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko je gostil okoli 
70 dijakinj in dijakov 3. letnika Šolskega centra Krško–Sevnica sku-
paj s profesorji. V okviru novega predmeta Aktivno državljanstvo 
naj bi se dijaki namreč bolj podrobno seznanili z delovanjem lokal-
ne skupnosti. Župan jim je predstavil delovanje Mestne občine Kr-
ško in njenih organov, dijaki pa so se seznanili tudi z različnimi pro-
grami in projekti, preko katerih lahko v domači občini sodelujejo 
tudi mladi in prispevajo svoje predloge.

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
Občinskega sveta Mestne občine Krško s 34. seje, 
29. septembra 2022
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Kljub temu so v okolju zaradi ne-
odgovornosti in neustreznega 
ravnanja lastnikov prisotne tudi 
zapuščene živali. Občina Sevni-
ca je skladno z zakonodajo zave-
zana k zagotavljanju opravljanja 
obvezne gospodarske javne služ-
be zavetišča za zapuščene živa-
li na svojem območju. Koncesija 
za opravljanje te javne službe za 
obdobje petih let je bila podelje-
na Veterinarski postaji Sevnica.

Zavetišče za zapuščene živali de-
luje v sklopu veterinarske posta-
je in pokriva tako območje sev-
niške občine kot tudi območja 
občin Laško, Hrastnik in Rade-
če. V zavetišče sprejmejo najde-
ne živali in tudi živali, ki so bile 
v inšpekcijskih postopkih zaradi 
neprimernega ravnanja odvze-
te lastnikom. Vse sprejete živa-
li so veterinarsko oskrbljene in 
nato pripravljene na posvojitev. 
V sklopu javne službe Veterinar-
ska postaja Sevnica poleg name-
stitve in oskrbe zapuščenih živa-
li zagotavlja tudi iskanje lastnikov 

Na območju Metnega Vrha je v poletnih mesecih potekalo pola-
ganje cevovodov v sklopu projekta Hidravlične izboljšave v občini 
Sevnica. Zaradi geološke sestave tal z zahtevno umestitvijo cevo-
vodov je bila cesta na več odsekih zelo poškodovana, zaradi česar 
je bila urejena preplastitev ceste. 

Poglavitni namen projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« 
je povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save 
tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov 
vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz vodooskrbnega 
sistema Sevnica. Projekt poteka na več odsekih oziroma sklopih na 
več območjih občine. V tem sklopu projekta je potekala izgradnja 
cevovoda proti vzhodu, torej proti naseljema Metni Vrh in Droža-
nje. Vodovodni sistem Zabukovje je tako v naselju Drožanje povezan 
z vodooskrbnim sistemom Sevnica, hkrati pa je urejena tudi pove-
zava z dvema vodohranoma, Sv. Rok in Kozja gora. Trenutno pote-
kajo ureditve na območjih raztežilnikov. Na novo vodovodno pove-
zavo se bodo lahko priključila gospodinjstva v naseljih Padež, Zlaka, 
Metni Vrh, Komen in Šetenje.
Cesta, ki povezuje naselje Drožanje z Metnim Vrhom, je bila po izve-
denem vodovodu preplastena v dolžini okoli 1000 metrov, na ces-
ti pa je bilo ustrezno urejeno tudi odvodnjavanje z muldami. Na 
tem območju je tako izboljšana preglednost in prometna varnost. 

Skrb za zapuščene živali
Odločitev za lastništvo domače živali poleg veselja in zadovoljstva ob druženju z novim družinskim članom zahteva 
tudi odgovornost. Poleg nudenja ustrezne veterinarske oskrbe mora lastnik živali ustrezno poskrbeti tudi za prepreče-
vanje neželenega razmnoževanja, s čimer odgovorno zmanjšuje število zapuščenih živali. 

izgubljenih živali, označevanje 
in registracijo zapuščenih živali 
skladno s predpisi in oddajo ži-
vali novim lastnikom. 

V Zavetišču za male živali Sevnica 
trenutno na posvojitev čakajo tri-
je kužki in več mladih muckov. V 
oskrbi sta dve poškodovani odra-
sli mački. Sodelavke in sodelavci 
Veterinarske postaje Sevnica fo-
tografije najdenih živali objavlja-
jo na družbenih omrežjih, s čimer 

skrbijo za uspešne vrnitve izgub-
ljenih živali in redno oddajo za-
puščenih živali novim lastnikom. 

Število zapuščenih psov se je 
v zadnjem obdobju, tudi zara-
di strožjih predpisov, občutno 
zmanjšalo. Drugače pa je v pri-
meru mačk, za katere, v nasprot-
ju s predpisi za pse, ni obvezno 
čipiranje. Tako se v zavetišču 
ukvarjajo predvsem z legli za-
puščenih mačjih mladičev. Ti so v 

večini primerov posledica neod-
govornega ravnanja lastnikov, ki 
živali zapustijo.  S sterilizacijo ozi-
roma kastracijo lastniških mačk 
bi lastniki preprečili nezaželen 
naraščaj. Občina Sevnica z vsako-
letno akcijo sofinanciranja steri-
lizacije oziroma kastracije lastni-
ških mačk lastnike spodbuja k 
zmanjševanju števila zapušče-
nih živali. 

Zapuščenim živalim v zavetišču 
nudijo vse potrebno za dobro 
počutje. Hkrati je cilj zavetišča 
vsem zapuščenim živalim naj-
ti nove lastnike, ki bodo živa-
lim nudili varen in ljubeč dom. K 
temu poziva tudi lokalna skup-
nost, ki si tako z ukrepom sofi-
nanciranja sterilizacij in kastracij 
lastniških mačk kot tudi z zagota-
vljanjem gospodarske javne služ-
be prizadeva k zmanjšanju števi-
la zapuščenih živali.   

Veterinarska postaja Sevnica

Cesta na Metni Vrh v novi podobi

Preplastitev ceste na Metni Vrh. Foto: Občina Sevnica

V teh dneh so potekala še zadnja dela za ureditev odseka lokalne 
ceste Drožanjska–Žabjek. Gre za dokončanje ureditev daljšega od-
seka lokalne ceste Sevnica–Drožanje, ki je postopoma in skladno z 
zmožnostmi potekalo v obdobju od leta 2017 do danes. 
Ureditev odseka v skupni dolžini 335 metrov je obsegala razširitev 
ceste z izvedbo muld po celotni dolžini obnovljenega odseka, ure-
ditev meteorne kanalizacije v zgornjem delu odseka v dolžini 50 
metrov in globinske sanacije cestišča z ureditvijo brežine na obmo-
čju prepusta. 

Zaključena ureditev odseka lokalne ceste 
Sevnica–Drožanje 

V sklopu obnove lokalne ceste je bil obnovljen prepust z ureditvi-
jo brežine. Foto: Občina Sevnica

V zavetišču čakajo na posvojitev mladi mucki. Prijazen kuža srednje rasti išče nov dom.

Izgradnja poslovilne vežice je 
korak k celostni ureditvi središ-
ča kraja. Pri pripravi projektne 
dokumentacije in pridobivanju 
zemljišč je Občina Sevnica tes-
no sodelovala tako s Krajevno 
skupnostjo Šentjanž kot tudi 
s Prostovoljnim gasilskim dru-
štvom Veliki Cirnik. 

Projekt v vrednosti 199.201,28 
evrov obsega gradnjo pritlične-
ga objekta poslovilne vežice s 
pripadajočo zunanjo in prome-
tno ureditvijo ter vsemi potreb-
nimi priključki na gospodarsko 

Podpis pogodbe za izgradnjo mrliške vežice 
na Velikem Cirniku 
V Šentjanžu je v torek, 11. oktobra, potekal podpis pogodbe za izgradnjo mrliške vežice na Velikem Cirniku. 

javno infrastrukturo. 

Župan Srečko Ocvirk je ob pod-
pisu pogodbe izpostavil, da je 
podpis pogodbe zaključek dol-
gotrajnega procesa reševanja 
prostorskih zadev, hkrati pa je 
poudaril, da imajo pomembno 
vlogo pri urejanju prostora tudi 

gasilci. Gasilski dom namreč ne-
posredno meji na območje po-
kopališča, v preteklosti pa so 
gasilci ploščad pod pokopališ-
čem primerno uredili in je sedaj 
prostor tako za izvajanje gasil-

skih vaj kot tudi prostor za špor-
tno udejstvovanje, preživljanje 
prostega časa in druženje. Načr-
tovani posegi, ki bodo izvedeni 
na zemljišču v lasti Občine Sev-
nica, so tudi dobra priložnost za 
ureditev okolice cerkve, kjer so 
zemljišča v lasti župnije. Na tak 
način bo vaško jedro Velikega 
Cirnika celovito urejeno.  

Predsednik Sveta Krajevne skup-
nosti Šentjanž Boštjan Repovž 
je ob tem izrazil zadovoljstvo ob 

storjenem prvem koraku k ce-
lostni ureditvi Velikega Cirnika. 

Ob podpisu pogodbe je poteka-
la tudi uvedba v delo. Pri izved-
bi projekta bodo sodelovala tri 
podjetja, ki so oddala skupno 
najugodnejšo ponudbo na jav-
nem naročilu, in sicer podjetje 
GTBPRO d. o. o. iz Topolšice, 
Gradbe ništvo Džodžaj d. o. o. iz 
Velenja in GMP Prijatelj d. o. o. 
iz Šentjanža. 

 Župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja GTB-PRO Miha Britovšek

Vaško središče Velikega Cirnika
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zrel, v njem ni več deževni-
kov. Sogovornik ob tem do-
daja, da temna, črna barva 
komposta s sladkastim von-
jem ni dobra, bolj kakovos-
ten kompost ima rjavkasto 
barvo. »Dober kompost ima 
vonj po gozdni zemlji,« je 
še ena značilnost, po kate-

ri prepoznamo dober kom-
post. Seveda ima vsak mož-
nost ustvarjati kompost po 
lastnih zamislih in preizku-
šati različne kombinacije, a 
dobro je vedeti, da mora biti 
v kompostnem kupu tako 
zelen material (pokošena 
trava, sveže listje, zelišča, 
hlevski gnoj …), ki vsebuje 
več dušika in vode, ter suh 
material (slama, seno, lesni 
pepel …), ki vsebuje več og-
ljika. Če je zelenih odpadkov 
preveč, pride do gnitja. Če je 
preveč rjavih, proces razkra-
janja traja zelo dolgo. 

 S. Radi, 
 foto: A. Kališnik

Priprava s hranili bogatega 
komposta po biodinamični metodi

 

Obstaja veliko različnih nači-
nov, kako pridobiti kakovos-
ten kompost, a dobro je, če 
razumemo tudi procese, ki 
se dogajajo ob razpadu or-
ganske snovi. Razgradnjo iz-
vajajo organizmi, kot so bak-
terije, glivice, deževniki itd. 
Ti biološko razčlenijo organ-
ske odpadke na enostavnej-

še dele, ki se nato pretvorijo 
v humusne spojine. Učinko-
vitost procesa razgradnje je 
odvisna od organske snovi, 
ki jo uporabimo, in od okolj-
skih dejavnikov, kot so vlaž-
nost, temperatura in prisot-
nost kisika v kompostu oz. 
zračnost. Organska masa 
razpada v gnojilo, če je pri-
merno vlažna in zračna (če je 
presuha, se z njo nič ne do-
gaja; če je prevlažna, se na-
mesto procesov razpadan-
ja začnejo procesi gnitja, ki 
ne dajo gnojila za rastline in 

poleg tega ima kompostnik 
še neprijeten vonj). Pros-
tor, ki ga izberemo za kom-
postiranje, naj bo odceden 
(voda, ki se zadržuje v kom-
postniku, moti potek kom-
postiranja). Če želimo, lah-
ko okoli kompostnega kupa 
zasadimo cvetoče grmov-
nice in tako je kompostnik 

manj viden oziroma je lahko 
praktičen in dekorativen del 
zemljišča. 

PRIPRAVA KOMPOSTA  
ZA IZBOLJŠANJE TAL

»S kompostom izboljšujemo 
strukturo tal, kar med 
drugim blagodejno vpliva 
na koreninski sistem, 
ki rastlinam izboljšuje 
dostopnost do hranil. Po 
biodinamiki je kvaliteten 
kompost sestavljen iz treh 
komponent – rastlinske, 

živalske in mineralne. 
Rastlinski, to je slami, sveže  
pokošeni travi in ostankom z 
vrta, bom dodal kokošji gnoj, 
ki je živalska komponenta, 
medtem ko kompost iz 
preteklih let predstavlja 
mineralno komponento,« 
pojasnjuje Andrej Valenčak, 
ki je za udeleženke vrtnarske 
akcije Vrtnarimo z mentor-
jem pripravil praktično de-
lavnico priprave komposta. 
Na ravna tla v leseni ogra-
di je najprej položil slamo in 
nekaj čvrstih vejic ostankov 
rastlin z vrta (lahko bi bile 
tudi na drobno in kratko na-
rezane veje drevja), nato je 
dodal plast kokošjega gno-
ja (dodal bi lahko tudi kateri 
koli drugi živalski gnoj) in za-
tem plast komposta iz pre-
teklih let. Naslednja plast je 
bila sveže pokošena trava, 
po kateri je ponovno potro-
sil kokošji gnoj in po njem še 
eno plast starega komposta. 
Občasno je nastajajoči kom-
postni kup zalil z vodo ter ga 
v zaključku pokril s slamo. S 
tem dosežemo, da se kom-
postni kup ne izsuši preveč 
in ga hkrati zavarujemo, da 
ni premoker. »V kompostni 
kup gre največ slame in sve-
že pokošene trave, lahko pa 
ga sestavimo tudi samo iz 
slame in gnoja. Biodinamiki 
menijo, da ima vse, kar gre 
skozi živalski prebavni trakt, 
večjo vrednost za kakovost 
komposta. Če se odločimo 
samo za rastlinski kompost, 
potem bodo svoje opravi-
li deževniki, a tudi ti ima-
jo veliko raje živalski gnoj,« 
še pojasni in doda, da je tre-
ba kompostni kup čez nekaj 
časa premetati, da se pre-
zrači. »Komposta ne obrača-
mo tako, da ga pobiramo po 
vrhu, temveč ga režemo od 
vrha do tal,« še pokaže pri-
meren način premetavan-
ja komposta. »Obstaja opci-
ja, da kompostnega kupa, še 
posebej, če ga imamo veliko, 
nikoli ne premečemo, a po-
tem je njegova sestava po-
polnoma drugačna,« pojasni 
in doda, da je kompost mo-

goče uporabiti že po dveh 
mesecih ali pa po letu ali 
več (odvisno od sestave). Na 
vprašanje, ali lahko namesto 
slame uporabimo listje, od-
govori, da je listje v kompos-
tniku morda celo boljše kot 
slama; koruzne storže pa bi 
uporabil za drenažo, zato bi 
jih dal na tla. 

KOMPOSTNI PREPARATI 

Za boljše delovanje kompos-
ta, da bo ta postal polno in 
bogato gnojilo, ki bo zago-
tavljalo zdravo rast rastlin in 
kakovostno hrano uporab-
nikom, je Andrej Valenčak 
dal v sredino kompostnega 
kupa šcepec posušenega 
in zdrobljenega preparata 
koprive, ki je bila zakopana 
v tleh eno leto, zaščitena le 
s šoto ali z glinenim loncem, 
da je niso raznesli deževni-
ki. V kompostnem kupu bo 
urejala razkrajanje. Biodi-
namik je nato v vsak vogal 
kompostnega kupa dal še 
ščepec preparata, nareje-
nega iz grobo mletega zu-
nanjega lubja hrasta, ki je 
zorel v lobanji goveda (lah-
ko bi tudi v lobanji konja ali 
v mulju na vlažnem prosto-
ru). To lubje vsebuje zelo ve-
liko kalcija in skrbi za zdra-
vo rast rastlin. Tretji dodan 
preparat je bil narejen iz 
regratovih cvetov, ki so zo-
reli v govejem mezenteriju 
(kravjem oporku). Regratov 
pripravek bo dal kompostu 
ustrezno moč, da bo iz svoje 
okolice potegnil vse, kar po-
trebujejo za rast. Kamilični 
preparat, ki je zorel v gove-
jem črevesu, bo zagotavljal 
stabilnost dušika v kompos-
tu. Četrti preparat v voga-
lu kompostnega kupa je na-
rejen iz cvetov rmana, ki bo 
pomagal rastlini oblikovati 
dobro kaljivo seme. Celoten 
kompostni kup je nato po-
škropil s preparatom baldri-

jana, ki bo urejal procese de-
lovanja fosforja.

KOMPOSTIRANJE  
V ŠTIRIH FAZAH

Po načelih biodinamike raz-
delimo kompostiranje na šti-
ri faze. Prva faza predstav

lja osnovno segrevanje, kjer 
pride do oblikovanja neke 
toplote. Kompostni kup se 
zagreje med 45° in 55° Celzi-
ja in kakršne koli bolezenske 
klice se v tej fazi razgradijo. 
Druga faza predstavlja zrač-
no aktivnost, temperatu-
ra se dvigne nad 50°Celzija 
in začne se organska aktiv-
nost. V tretji fazi se začnejo 
razvijati malo večji organiz-
mi, ki začnejo zavirati rast 
gliv tako, da jih jedo. V četr-
ti fazi, do katere pride v pri-
bližno pol leta, se snovi pri 
razgradnji stabilizirajo. Poja-
vijo se različne živalske vrs-
te, vendar z majhnim števi-
lom osebkov. Ko je kompost 

Po spravilu pridelkov običajno ostane na našem vrtu še marsikaj, česar ne moremo uporabiti, zato lahko odpadne snovi kompostiramo (kom-
postiranje je biološka razgradnja organskih snovi, ki jo povzročijo mikroorganizmi, kot so alge, glive, bakterije itd. ob prisotnosti kisika). Obi-
čajno imamo v polsenčni legi ogrado iz lesa (ali iz katerega drugega materiala) in v njej zbiramo vrtni odpad, iz katerega lahko nastane odlič-
no gnojilo, ki ga rastline in drugi zemeljski organizmi potrebujejo za svojo rast. Za dober, s hranili bogat kompost pa se moramo potruditi in 
tokrat v rubriki VRTOVI POSAVJA predstavljamo postopek kompostiranja po biodinamični metodi. 

Čas za sajenje sadik jagod
Le kdo nima rad sočnih, 
rdečih in sladkih jagod? 
Sadike jagod lahko sa-
dimo spomladi ali jese-
ni, a če jih sadimo jese-
ni, jih moramo ustrezno 
zaščititi tudi proti zmr-
zali. Sadimo lahko kup-
ljene ali dobro ukoreni-
njene poganjke iz živic, 
ki so se razrasli v našem domačem vrtu. Zasaditev jagod 
je priporočljiva v delu vrta, kjer bodo lahko rasle tri do 
štiri leta. Po tem obdobju postane kakovost jagod slab-
ša in treba jih je nadomestiti z novimi. Pri zasaditvi pazi-
mo, da jih ne sadimo na mesto, kjer je pred tem rasel pa-
radižnik, krompir ali jajčevci (zelo rada jih namreč napade 
siva plesen). Pri zasaditvi naj bo razmik med sadikami 40 
cm. Vmesne prostore lahko zapolnimo s česnom, ki poma-
ga jagodam razviti boljši okus, hkrati pa odganja različne 
bolezni (poleg česna so dobri sosedje še čebula, por, so-
lata, špinača in fižol). Naša bralka se je pri oktobrski zasa-
ditvi jagod odločila za črno plastično folijo, ki deluje tudi 
kot zastirka.  S. R.

Z vami že 55 let

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

Nagrobni pesek 
in vaze Nagrobni aranžmaji 

in sveče

www.cvetlicarna-kerin.si

Od 10. 10. do 29. 10. bo potekala prodaja
tudi na pokopališču Senovo, od 9. do 17. ure,

in ob sobotah od 9. do 14. ure.
Delovni čas Cvetličarne v Krškem, 
30. in 31. 10., bo od 8. do 13. ure.

LONČNE KRIZANTEME
IN REZANO CVETJE

Prikaz sestavljanja komposta, v katerem je tako zelen kot 
suh material

Kompostnik potrebuje tudi ustrezno količino vode.

Kakovosten kompost ima rjavkasto barvo.
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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!
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Organizatorji so imeli s pripra-
vo proge nemalo preglavic, saj 
je dež v preteklih dneh pošte-
no zmehčal podlago. Štartni 
seznam so ob slovenskih in 
madžarskih voznikih dopol-
nili še tekmovalci iz Italije, Av-
strije, Češke, Poljske in Dan-
ske. Nick Škorja (AMD Krško), 
tretji s prve dirke, ki je bila v 
Petišovcih pri Lendavi, je izko-
ristil poznavanje domače pro-
ge in si je zanesljivo privozil 
prvo mesto na drugi preizkuš-
nji za točke državnega prven-
stva v Krškem. Vseskozi je bil 
zelo zanesljiv in v vseh vožnjah 
ni oddal niti ene točke. V sedmi 
vožnji rednega dela tekmova-
nja je premagal tudi domačina 
Matica Ivačiča (ST Lendava) 
in zmagovalca prve dirke An-
žeta Grmeka (AMTK Ljublja-
na). Tudi drugi domači voznik 
Miran Praznik je dobro začel 
dirko, v nadaljevanju pa je imel 
nekaj problemov z motorjem. 
V zadnji vožnji mu tako ni us-
pelo osvojiti točke, ki bi ga pri-

Po zmagi Škorje trije izenačeni
KRŠKO – Člani AMD Krško so 2. oktobra na stadionu Matije Gubca organizirali drugo dirko sezone skupnega 
državnega prvenstva Slovenije in Madžarske. Suvereno jo je dobil član domačega društva Nick Škorja.

peljala v finalni del dirke. Več 
sreče je imel Grmek, ki je sko-
zi celotno tekmovanje iskal na-
stavitve motorja in občutke na 
progi ter se je za las prebil v 
"last chance" vožnjo, iz katere 
se je poleg njega v finale prebil 
še Avstrijec Daniel Gappma-
ier. V finalni vožnji je Škorja 
dobro izkoristil notranjo pozi-
cijo. Ivačič ga je sicer vse šti-

ri kroge vztrajno napadal, a ni 
uspel priti pred Laščana, ki je 
vozil zbrano in v ovinkih zelo 
natančno. Tretji je ciljno črto 
prečkal Gappmaier. Po dveh 
dirkah za državno prvenstvo 
so v skupnem seštevku izena-
čeni Škorja, Ivačič in Grmek – 
vsak ima po 36 točk, kar obe-
ta nadvse zanimivo in napeto 
nadaljevanje prvenstva, v ka-

terem sta na sporedu še dve 
preizkušnji, obe na Madžar-
skem – prva bo 23. oktobra v 
Debrecenu, druga pa 29. okto-
bra v Nagyhalaszu.

Cerjaku zmaga med  
mladimi upi

V okviru spremljevalnega pro-
grama so izpeljali tudi dirko 
mladih upov z 250 kubični-
mi motorji. Največ je pokazal 
Sven Cerjak (AMD Krško), 
ki je dobro unovčil mednaro-
dne izkušnje, ki jih je prido-
bil poleti. V štirih vožnjah si je 
Cerjak zanesljivo privozil šti-
ri prva mesta ter maksimal-
nih 12 točk, kar je pomenilo 
zmago pred madžarskim voz-
nikom Zoltanom Lovesijem, 
ki je zbral 8 točk. Tretje mesto 
sta si s po dvema točkama raz-
delila debitanta na tovrstnih 
dirkah Gregor Zorko in Tilen 
Bračko (oba AMD Krško).

 P. P./vir: AMZS

Nick�Škorja�je�vozil�zelo�zanesljivo�in�je�vknjižil�maksimalno�
število�točk�v�rednem�delu�tekmovanja.

SLOVENJ GRADEC, KRŠKO – Ekipi fantov in deklet OŠ Jurija Dal-
matina Krško sta se 6. oktobra udeležili državnega tekmovanja v 
atletiki, ki je potekalo v Slovenj Gradcu. Dekleta so med 16 naj-
boljšimi šolami v Sloveniji postale državne podprvakinje. Zao-
stale so le za dekleti iz OŠ Grm Novo mesto, tretja pa so bila de-
kleta iz OŠ Livada iz Velenja. »Kljub temu da smo po tihem upali 
na dobro uvrstitev deklet, smo se rezultata izjemno razveselili, 
saj je šport zelo nepredvidljiv, še posebej, če gre za ekipno tek-
movanje,« je po tekmovanju sporočil učitelj športa Pavel Pirc. 
Prijetno so presenetili tudi fantje, ki se niso neposredno uvrsti-
li na državno tekmovanje, ampak po točkah. Med 17 najboljšimi 
šolami v državi so namreč dosegli odlično 5. mesto in dokaza-
li, da so si še kako zaslužili udeležbo na državnem tekmovanju. 
Zmagala je ekipa OŠ Šentjernej pred OŠ Trebnje in OŠ Center 
Novo mesto. »Na poti in ves čas tekmovanja je bilo čutiti v ekipi 
fantov in deklet pozitivno in sproščeno vzdušje, kar je zagotovo 
pripomoglo k odličnim rezultatom,« je še zapisal Pirc.
  P. P.

Dekleta podprvakinje, fantje peti

Krška dekliška ekipa s pokalom in medaljami

KOMENDA – 20. septembra je potekalo na balinišču v Komendi 
pri Podborštu državno prvenstvo za moške upokojenske bali-
narske ekipe. Za štiri pokale in medalje članom najboljših štirih 
ekip se je borilo kar 14 ekip iz vse Slovenije. Zmagali so Jeseni-
čani, drugi so bili Postojnčani, tretje mesto so osvojili Kanalčani, 
Radečani, ki so zastopali PZDU Posavje, so bili četrti. V radeški 
ekipi, ki so jo sestavljali Danijel Čeh, Bojan Kolander in Mar-
jan Ključevšek, je tekmovala tudi Nada Debelak, edina ženska 
na tekmovanju, ki tudi sicer večkrat tekmuje z moškimi (na fo-
tografiji). Tekmovanje v organizaciji DU Komenda je bilo dobro 
organizirano in je potekalo v prijetnem vzdušju. Udeležence tek-
movanja je pozdravil in nagovoril župan občine Komenda Stani-
slav Poglajen in vsem zaželel »mirno roko, bistro glavo in kan-
ček sreče«.  V.�Adamič

Radeški balinarji četrti v državi

ČAS JE ZA SADOVE 
IN PLODOVE  
VAŠEGA DELA.
Pridružite se novi sezoni 
Lidlove Lojtr'ce domačih  
s svojimi odličnimi pridelki!

Lidl Slovenija d.o.o. k.d.   
www.lidl.si
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BLANCA – Športna zveza Sevnica je 23. septembra ob dnevu slo-
venskega športa organizirala dobrodelni nogometni turnir na ig-
rišču z umetno travo. Sodelovalo je osem ekip: Občinska upra-
va Občine Sevnica, Policijska postaja Sevnica, Zdravstveni dom 
Sevnica, Gasilska zveza Sevnica, Študentski klub Sevnica, Pra-
vosodni policisti ZPKZ Dob, ekipa domačinov Trimček in vod-
stvo Športne zveze Sevnica. V finalu sta se srečali ekipi ZD Sev-
nica in Študentski klub Sevnica, slednji so slavili zmago z 2:1. Po 
končanem športnem delu je sledilo prijetno druženje in vodstvo 
Športne zveze Sevnica je skupaj z županom Srečkom Ocvirkom 
udeleženim ekipam podelilo spominska priznanja ter pokale. 
Nogometni turnir je imel tudi dobrodelno noto. Zbrana sredstva 
iz prijavnin in donacije Občine Sevnica so izročili Območnemu 
združenju Rdečega križa Sevnica. Za dobrodelno gesto se je za-
hvalila sekretarka združenja Mojca Pinterič Kranjc. 
 S.�R./Vir:�ŠZ�Sevnica,�foto:�L.�Motore

Nogomet z dobrodelno noto

Zmagovalna ekipa ŠK Sevnica

BREŽICE – Tukajšnji nogometni 
stadion je minulo soboto gostil 
prvi posavski derbi sezone, saj 
sta se v 9. krogu 3. SNL – vzhod 
pomerili ekipi NK Brežice 1919 
in NK Posavje Krško. Tekmo so 
zanesljivo dobili domačini s 4:0, 
enkrat je zadel Filip Škacan, 
trikrat pa Lev Sirk. Tekmo je za-
znamovala tudi huda poškodba 
gostujočega kapetana Martina 
Škoberneta, ki je odnesel krat-
ko po nesrečnem trku z doma-
činom Maticem Kustrinom. Na 
tekmi se je sicer zbralo več kot 
400 gledalcev, kar je največ letos 
v ligi. Varovanci trenerja Draže-
na Vegla so se s peto zmago v 
sezoni (ob štirih porazih) in 15 
točkami dvignili na 5. mesto na lestvici, 'POKA', ki jo vodi Slavi-
ša Dvorančič, pa je po tretjem porazu (imajo še štiri zmage in 
dva remija) z le točko manj na 9. mestu.  P. P.

Derbi zanesljivo Brežičanom

Na tekmi med modrimi 
domačini� in� zelenimi� gosti�
iz� Krškega� se� je� zbralo� več�
kot�400�gledalcev�(foto:�Ado�
Hotić/NK�Brežice�1919).
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Svojo raziskovalno nalogo je 
Eliška Škaler, ki se odpravlja 
na študij v tujino, natančne-
je na Karlovo univerzo v Pra-
gi, pod mentorstvom mag. 
Bernarde Stenovec posveti-

la predvsem ikonografski raz-
delavi slavnostne Viteške dvo-
rane, kjer so jo privabili miti 
iz grško-rimske mitologije in 
druge zgodbe, ki bogatijo nje-
ne stene. Eliška je uvodoma 
izrazila veselje, da lahko Vite-
ško dvorano predstavi na malo 
bolj drugačen, likovni način, 
saj se v njej po navadi ljudje 
večinoma srečujejo na kon-
certih ali drugih dogodkih in 
samo občudujejo poslikave v 
dvorani. Skozi razlago je obi-
skovalce povedla od srednje-
veških začetkov mesta Breži-
ce do prenove stavbe v času 
renesanse in Attemsove baro-
kizacije gradu, s čimer so med 

BRESTANICA – 18. septembra je na gradu Rajhenburg po-
tekal koncert z naslovom »Pesmi, ki jih piše poletje«, ki je 
obiskovalcem postregel z jagodnim izborom skladb odlič-
nih pevk in pevcev.

V sklopu koncerta, ki ga je povezovala Klavdija Mirt, so nastopili: 
Anja Žabkar, Tjaša Primc, Marko Železnik ter Pevska skupina 
Lavrencij, ki prihaja z Rake. Na klavirju je nastopajoče spremljal 
virtuozni Jernej Fabijan. V sozvočju so se prepletale raznolike 
pesmi, ki so obiskovalce popeljale nazaj v poletje. Med drugim 
je Anja Žabkar zapela zimzeleno Poletno noč, Tjaša Primc je nav-
dušila s skladbo Nad mestom se dani, Marko Železnik je ganil pu-
bliko s pesmijo Solza, ki je ne prodam. Pevska skupina Lavrencij 
pa je očarala z izvedbo pesmi Oliverja Dragojevića z naslovom 
Kad mi dođeš ti, kjer se je kot solist več kot odlično izkazal Mar-
jan Andrejaš. Da je bil večer res popoln, je bilo nekaj pesmi iz-
vedenih tudi v obliki duetov, pri čemer je na odru poleg ostalih 
pevcev in pevk nastopil tudi Jernej Šterk; tako je bila denimo 
publika navdušena nad izvedbo skladbe Prsti zapleteni, ki sta jo 
zapela Šterk in Žabkar ob spremljavi Pevske skupine Lavrencij. 
Na kitari jih je spremljal Andrej Bon.
Kot poslastica večera pa je sledila še izvedba zimzelene skladbe 
Solinar, kjer so nastopajoči združili moči in glasove ter tako pu-
bliko ponesli na morje med zapuščene soline na lep jesenski ve-
čer, ki je z izbrano glasbo vsem napolnil dušo.
Koncert je nastal v organizaciji Društva Naša pesem Brestani-
ca, ob podpori Kulturnega doma Krško in Mestne občine Krško. 
 A. KališnikViteška dvorana skozi oči Eli

BREŽICE – 8. septembra je Eliška Škaler iz Župeče vasi navzoče z brežiškega grajskega dvorišča popeljala v 
Viteško dvorano in predstavila predvsem njene likovne značilnosti, čemur je posvetila svojo raziskovalno 
nalogo v okviru mature iz umetnostne zgodovine na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani.

letoma 1701 in 1703 nastale 
tudi poslikave na stenah slav-
nostne dvorane, katerih avtor 
je Frančišek Karel Remb. Eli, 
kot jo kličejo, se je učila stare 
grščine in so se ji zato začele 

razkrivati mitološke zgodbe, 
upodobljene na freskah. Kot je 
med drugim navedla med svo-
jo predstavitvijo, nas na enem 
od prizorov na severni steni 
Apolon, ki preganja mračne 
oblake pred seboj, s svojimi 
vrlinami – umetnost, vzvišena 
lepota, stremljenje za zdravim 
duhom in telesom – nagovar-
ja k miru, kar lepo povzame v 
ozadju naslikana mavrica, ki 
to vrednoto nosi kot svoj naj-
večji zaklad.

To je bilo sicer letošnje tret-
je predavanje iz cikla Posavje 
v diplomskih in raziskoval-
nih nalogah, ki vključuje raz-

iskovalce različnih zvrsti, pri 
čemer mora biti vsaj en del 
povezan z območjem naše re-
gije. »Predvsem pa smo veseli 
takšnih, ki se še posebej z ve-
likim veseljem ukvarjajo z na-
šim gradom oz. tokrat Viteško 
dvorano,« je ob tem poveda-
la direktorica muzeja Alenka 
Černelič Krošelj. Doslej so 
svoje naloge že predstavili: Ti-
motej Pavlin (Podnebne spre-
membe v pozni antiki), Rok 
Mrvič (Življenje s folklorni-
mi obrazci), Sara Ćosić (Vpliv 
globalizacije, nastanka samo-
stojne države in vstopa v EU 
na občino Brežice), Lara Oš-

Eliška Škaler

Pesmi, ki jih piše poletje

Utrinek s koncerta – pianist Jernej Fabijan in vokalistka Tjaša 
Primc

KRŠKO – V sklopu Poletnih večerov v parku je 27. septembra 
v Valvasorjevi knjižnici Krško potekal pogovor s pisateljem 
Romanom Rozino, ki je v letošnjem letu za svoj roman z nas-
lovom »Sto let slepote« prejel nagrado kresnik. 

Zbrane je najprej pozdravila direktorica Valvasorjeve knjižnice 
Krško Urška Lobnikar Paunović in nato predala besedo biblio-
tekarki in zgodovinarki Poloni Brenčič, ki je napovedala ug-
lednega gosta pogovornega večera. Romana Rozino (1960) jav-
nost pozna kot pisatelja, novinarja in publicista, ki je med drugim 
delal kot novinar pri lokalnem časopisu in na RTV Slovenija. Že 
nekaj časa deluje kot samostojni književnik. V okviru pogovor-
nega večera sta sogovornika predstavila avtorjev nagrajeni ro-
man z naslovom »Sto let slepote« – gre za sago o družini Knap, 
ki zaobjema časovni okvir stotih let in slika življenje v zasavskih 
revirjih v 20. stoletju. Brenčič je v tem oziru izpostavila, da je moč 
potegniti vzporednice med Zasavjem, od koder prihaja pisatelj, 
in Posavjem, sploh kar zadeva t. i. knapovsko oziroma rudarsko 
problematiko; sicer pa tudi Rozina izhaja iz rudarske družine. 
Roman nosi zanimiv naslov, ki spominja na sicer že uveljavljeno 
ime nekega drugega romana v formatu svetovne književnosti – 
Rozina je na to dejal, da se preprosto rad 'igra z besedami'. Sicer 
pa se je za izbrani naslov romana, ki je nastajal kar pet let, odlo-
čil tudi zato, ker je protagonist romana slep. 
Pogovorni večer je bil izveden v okviru Nacionalnega meseca 
skupnega branja 2022, Valvasorjeva knjižnica Krško pa je gostu 
večera ob koncu pogovora v dar podarila književno delo posa-
vskega avtorja Silva Mavsarja z naslovom Postelja iz knjig, če-
sar se je Roman Rozina še posebej razveselil.  A. Kališnik

Večer s kresnikovim nagrajencem

Gost� pogovornega� večera� pisatelj� Roman� Rozina� z�
bibliotekarko�in�zgodovinarko�Polono�Brenčič

Pobudo za sodelovanje s 
Folklorno skupino Kimka Ba-
chledy iz Zakopan je pred leti 
dala pevka pri dolenjevaških 
Prepelicah Krystyna Pintarič, 
po rodu iz Zakopan, ki si je dom 
ustvarila v Artičah, je poveda-
la Mira Damjanovič, predse-
dnica Kulturnega društva Ža-
rek Dolenja vas, pod okriljem 
katerega deluje ŽePZ Prepelice, 
za naš časopis. »Na Krystynino 
pobudo smo v letu 2018 Pre-
pelice, folkloristi DKD Svobo-
da Senovo in dobovska glasbe-
na zasedba Mariachi gostovali 
v Zakopanah, po štirih letih pa 
smo jih z namenom utrjevanja 
kulturnega sodelovanja pova-
bili še mi.« 7. oktobra so tako 
poljski folkloristi nastopili na 
uvodni prireditvi v brežiškem 
gradu, kjer so se jim z nasto-
pom poleg dolenjevaškega 
ženskega zbora pridružili še 
Folklorna skupina KUD Oton 
Župančič Artiče. Dan kasne-
je si je 60-članska zasedba go-
stov ogledala novo krško knji-
žnico, čebelarski center in se v 
popoldanskih urah na povabi-
lo Turističnega društva Seno-
vo udeležila prireditve Likuf 

Gostovanje folklore iz Zakopan
DOLENJA VAS PRI KRŠKEM – 9. oktobra so v tamkajšnjem večnamenskem domu z zaključno prireditvijo, na 
kateri so zaplesale folklorne skupine iz poljskih Zakopan in s Senovega, zapel pa dolenjevaški Ženski pev-
ski zbor Prepelice, zaokrožili Dneve prijateljstva slovenske in poljske kulture. 

v senovski Uradniški koloni-
ji, kjer so se ob pogostitvi dru-
žili s senovskimi folkloristi ter 
z njimi in Prepelicami sobotni 
večer zaključili z nastopom na 
prireditvi Folklora brez meja 
v Domu Svobode v Brestani-
ci. Zadnji dan gostovanja so v 
zgodnjih dopoldanskih urah 
nastopili pri maši v cerkvi sv. 
Ruperta na Vidmu, kjer so nav-
dušili zbrane vernike in zanje 
zaplesali še pred cerkvijo, si v 
nadaljevanju ogledali Nuklear-
no elektrarno Krško, Raceland 
v Vrbini in dolenjevaško cer-

kev, je še povedala Damjanovič. 
V zgodnjem večeru so gostujo-
či folkloristi krenili z avtobu-
som nazaj proti domovini, še 
pred tem pa so v živopisanih 
nošah urno brusili noge na do-
lenjevaškem odru, na katerem 
so se jim prav tako z nastopili 
pridružili člani Folklorne sku-
pine DKD Svoboda Senovo in 
zapele članice ŽePZ Prepelice 
pod taktirko Mire Hajtnik, ter 
si ogledali priložnostno razsta-
vo, ki so jo v ta namen pripravi-
le članice KD Libna. 

Podrobneje je lepemu števi-
lu zbranih obiskovalcev v do-
lenjevaškem domu nastopa-
joče predstavila povezovalka 
programa Irena Janc. Kot je 
izpostavila, Folklorna skupi-
na Kimka Bachledy deluje od 
ustanovitve leta 1952 dalje kot 
reprezentativna skupina Zve-
ze Podhalan v Zakopanih: »V 
svojih vrstah združujejo sta-
rejše in mlajše člane, ki ljubi-
jo in zvesto ohranjajo bogato 
kulturno dediščino podhalske 
regije. Umetniškega dela sku-
pine so ohranjanje obredov in 
običajev skozi ples, poleg glas-
be, plesa in petja pa ohranjajo 
tudi tradicijo igranja na stare 
inštrumente, sodelujejo v gle-
daliških predstavah in gorjan-
ski operi z naslovom Jadwisia 
izpod regle.« V 70-letni tradici-
ji delovanja so različne genera-
cije plesalcev nanizale več kot 
2000 nastopov tako po Polj-
ski kot številnih tujih državah 
sveta. Folklorna skupina Kimka 
Bachledy z Zakopan je prejem-
nik številnih priznanj, nagrad 
in odlikovanj za umetniške do-
sežke. 
 Bojana Mavsar

Plesalci�in�plesalke�poljske�folklorne�skupine�med�nastopom

Posavje v diplomskih in raziskovalnih 
nalogah:
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trbenk (Trije čateški dvorci: 
spomeniki brežiške preteklo-
sti), Mihaela Kovačič (Spre-
membe v meščanskem prehra-
njevalnem sistemu od srede 
19. stoletja do druge svetovne 
vojne) in Alen Weber (Obliko-
vanje multisenzorne izkušnje 
v Posavskem muzeju Brežice) 
v lanskem letu ter Anja Kra-
ševec (Vključevanje kulturnih 
institucij v turistično ponud-
bo občine Brežice na primeru 
Posavskega muzeja Brežice) 
in David Smukovič (Koreni-
ne: pogled v družinsko zgodo-
vino) v letošnjem.
 R. Retelj



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 21, četrtek, 13. 10. 202224 KULTURA

Predsednica KDDO Mojca 
Florjanič je v nagovoru zbra-
nim povedala, da je »delati pro-
stovoljno na področju kulture 
in ne razmišljati o tem, koliko 
energije, prostega časa ob ume-
tniškem ustvarjanju puščamo 
za sabo, velika vrednota. In to 
delati dobro in z vso vnemo, 
s pogledom vedno usmerjeni 
samo naprej, je nekaj, kar kul-
turniki nosimo v svojih srcih. 
In ko je vse, kar smo žrtvovali, 
nagrajeno z aplavzom in iskri-
cami v očeh občinstva, se za-
vemo, da ni bilo zaman in da 
je bila vsa pot, ki smo jo pre-
hodili, prava. Vse se enostav-
no vrne.« Nadaljevala je, da so 
z ustanovitvijo KD Drugi oder 
v januarju 2012 skupaj zajeli 
veter v svoja jadra in sklenili, 
da na odrske deske Brežic po-
novno prinesejo zgodbe gle-

daliških in literarnih stvaritev. 
Za njimi je kar nekaj avtorskih 
kulturnih prireditev, spomnila 
je na nekatere: pogovorne ve-
čere z gosti Damijanom Šini-
gojem, Matejem Filipčičem, 
Majo Gal Štromar, Vladom 
in Sašom Podgorškom, Da-
mjanom in Boštjanom Ko-
zoletom, Nikom Zagodetom, 
Luko Marčetičem, Cvetko 
Tomin in Juretom Godler-
jem; recitale pesmi Ferija La-
inščka, Toneta Pavčka, Milana 
Dekleve, Damirja Šambare-
ka ter večer proze, poezije in 
glasbe Šepet vina. Ustvarili so 
tudi nekaj otroških gledaliških 
predstav z različnimi delavni-
cami. Kot partnerji so pogos-
to sodelovali na prireditvah 
občinskega in lokalnega nivo-
ja, večkrat sodelovali z JSKD OI 
Brežice in Posavskim muze-

jem Brežice, med drugim tudi 
povezovali osrednje kulturne 
prireditve. Najbolj odmevni 
sta bili njihovi prireditvi Zvez-
de na nebu žare, z besedo in 
glasbo po poti Slavka Avseni-
ka ter projekt z naslovom Ah, 
kako lepo se sanja, ko so upri-
zorili večer s Franetom Milčin-
skim – Ježkom. Šest let zapo-
red, med letoma 2014 in 2019, 
je KDDO organiziralo tudi tek-
movanje mladih upov Glasbeni 
vrtiljak, ki je v sklopu projekta 
Maj v mestu Brežice potekalo 
na glavni ulici.

V zgodovino društva se lahko 
z veliko začetnico zapišejo nji-
hove gledališke predstave: mu-
zikal Plešasta pevka, katerega 
premiera je bila ob otvoritvi 
Doma kulture Brežice, celove-

černa gledališka predstava Ob-
last ter tri avtorske gledališke 
predstave – Trikotnik, s katero 
je društvo sodelovalo na festi-
valu mladih Vizije, ter Zasebno 
življenje in Ženske, s katerima 
je društvo sodelovalo na Lin-
hartovem srečanju. Člani so se 
intenzivno pripravljali na novo 
gledališko igro Jureta Godler-
ja Predsednikova norost, ven-
dar je vse načrte žal ustavila 
pandemija. Kljub koronskim 
časom je v letu 2021 društvo 
prvič izdalo tudi pesniško zbir-
ko z naslovom OsvetJe. Florja-
nič je še navedla, da je njihov 
skupni cilj ustvarjati in gradi-
ti ter brežiško kulturo postavi-
ti na nivo gledalcev, ki jo bodo 
zajeli in okusili na način, ki v 
lokalnem okolju prinaša do-
dano vrednost in jo bogati. »To 

je način življenja, poslanstvo, 
ki ga opravljaš za svoje zado-
voljstvo in osebno srečo, za 
svojo dušo,« je poudarila in 
končala z mislijo: »Brez kul-
ture in s tem povezane svobo-
de se zdi še tako popolna druž-
ba kot džungla, zato je pristna 
kreacija darilo prihodnosti. Naj 
bo prihodnost na naši strani in 
naše stvaritve samo še boljše.«

Častna značka Podgoršku

Vodja JSKD OI Brežice Simo-
na Rožman Strnad je izposta-
vila, da tako lepega nagovora 
ljubiteljski kulturi že dolgo ni 
slišala. Posameznikom je po-
delila jubilejne značke, tokrat 
kar splošne, ker je Drugi oder 
tako raznolik, saj se ukvarja z 
več področji ljubiteljske kultu-

re. Bronaste so dobili tisti, ki na 
tem področju delujejo pet in 
več let: Janez Bršec, Dušanka 
Bulut, Alja Istenič, Goran Mi-
ljanović in Hana Zorko. Srebr-
ne so šle v roke tistih z deset- 
in večletnim udejstvovanjem v 
ljubiteljski kulturi: Mateji Bo-
govič Fifnja, Denisu Deren-
di Cizlu, Mojci Florjanič, Žanu 
Florjaniču Baroniku, Darji 
Jamnik, Diani Kosar, Tatja-
ni Kosec, Borutu Pelku, Na-
taliji Pelko, Vesni Smrekar, 
Matiji Vimpolšku in Lei Za-
gmajster Jovanović. Podelila 
pa je tudi častno značko, in si-
cer Vladu Podgoršku, za ka-
terega je uporabila le izbrane 
besede: »Plemeniti kulturnik, 
tako ustvarjalec, poustvarjalec 
kot tudi poslušalec.« Društvu je 
nekaj besed namenil tudi pred-
sednik Zveze kulturnih društev 
Brežice Jože Denžič. V večeru, 
polnem poezije, salse, glasbe 
in sangrie, so nastopili recita-
torke KDDO Mojca Florjanič, 
Hana Zorko, Diana Kosar, Ve-
sna Smrekar, Lea Rožman in 
Mateja Bogovič Fifnja, glasbe-
nika Miha Koretič in Janez 
Hrastovšek, pevka Tamara 
Kos ter plesalci Rueda de Ron 
iz brežiške občine, zaključili 
pa so ga ob vinski spremljavi 
sommelierjev društva vKROG.
 Rok Retelj

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kot smo omenili v prejšnji šte-
vilki časopisa, so v Galeriji Božidar Jakac septembra odpr-
li dve razstavi: razstavo Maše Jazbec z naslovom »Sintetič-
ni organizmi« in razstavo Erika Mavriča z naslovom »Dolgo 
črno poletje«.

Umetnica in raziskovalka Maša Jazbec se z razstavo »Sintetič-
ni organizmi« osredotoča na ideje o sožitju človeka in robota ter 
predstavlja sintezo svojega večletnega raziskovanja na podro-
čju humanoidnih robotov. V razstavišču nekdanje samostanske 
cerkve je postavljena celostna prostorska instalacija, ki z vizual-
nimi sredstvi naslavlja številna temeljna družbena in etična vpra-
šanja, kot so razumevanje življenja in živosti, odnos med organsko 
in anorgansko materijo in mogoča nadomestljivost človeške vrste.  
Razstava, ki temelji na skulpturah fiktivnih androidov, se poleg 
znanstvenih paradigem robotike nanaša tudi na znanstvenofan-
tastično literaturo in film, na ogled pa bo do 26. februarja 2023.
V Lapidariju pa je na ogled razstava 14 risb Erika Mavriča z nas-
lovom »Dolgo črno poletje«. Kot je povedal kustos razstave Miha 
Colner, je razstava nastala namensko prav za specifičen razstav-
ni prostor Lapidarija oz. je zanjo ustvaril povsem nova dela v teh-
niki oglja na vezano ploščo. »Naslov Dolgo črno poletje zaobjema 
današnji 'zeitgeist', torej čas, v katerem ne vemo, kaj se bo zgo-
dilo in vsi predvidevamo, da nas mogoče čaka neka katastrofa. V 
zelo svojstvenem slogu je ustvaril alegorije sodobnega sveta,« je 
še dejal o razstavi, ki bo na ogled do 27. novembra. Mavrič (le-
tnik 1979) sodi v mlajšo srednjo generacijo slovenskih likovnih 
umetnikov, trenutno pa živi in dela v okolici Krškega. P. P.

Razstava fiktivnih androidov
in apokaliptičnih risb

Erik�Mavrič�ob�enem�od�razstavljenih�del

ZAGREB, KOSTANJEVICA NA KRKI– Razstava Nova doba / New 
Era, ki je bila v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki na 
ogled v letu 2020, do 30. oktobra gostuje v Muzeju sodobne 
umetnosti v Zagrebu, kamor se je preselila 13. septembra v sklo-
pu dolgoročne izmenjave med institucijama. Razstava Nova doba 
predstavlja dela treh umetnic in umetniške skupine iz Slovenije 
(Maja Smrekar, Robertina Šebjanič, Tanja Vujinović in tan-
dem PLATEAURESIDUE), ki se v svojih ustvarjalnih praksah do-
sledno in dolgoročno posvečajo odnosu med človekom in naravo. 
Izbrana dela prinašajo globok premislek o človekovih intervenci-
jah v naravno okolje in o trenutnem družbenopolitičnem in eko-
nomskem ustroju, ki temelji na principu rasti proizvodnje in po-
trošnje.  P. P.

Nova doba gostuje v Zagrebu

Nova gledališka predstava 
Ogra ja, zadnji branik civiliza-
cije, je Rok Sanda z Little Ro-
oster Productions (Mali Pete-
lin) z Malega Kamna ustvaril 
v koprodukciji s Kulturnim 
domom Krško, v katerem so, 
kot je dejal ob najavi pred-
stave koordinator in organi-
zator kulturnih programov v 
KD Žiga Kump, projekt pre-
poznali kot ambiciozen, ino-
vativen, aktualen in združe-
valen, saj bodo vloge na odru 
poosebljali amaterski igralci iz 
več društev z območja mestne 
občine pa tudi širše. V KD Kr-
ško so namreč zasedbi, glede 
na to, da v Malem Petelinu ne 
razpolagajo z dvorano, omo-

»Ograja« na krškem odru
KRŠKO – Na odru krškega osrednjega hrama kulture bo 21. oktobra premierno uprizorjena gledališka 
predstava z naslovom Ograja, katere scenarist in režiser je po dramskih besedilih in uprizoritvah že v slo-
venskem prostoru uveljavljeni in večkrat nagrajeni kulturni ustvarjalec Rok Sanda z Malega Kamna.

gočili v času prostih terminov 
vaje na odru, nekaj teh pa so v 
društvu izvedli tudi v brestani-
škem Domu Svobode. 

Rok Sanda si je sicer v času 
epidemije prizadeval na oder 
postaviti drugo dramsko delo, 
ki pa na odru ni zaživelo, saj so 
bile vaje v pretežnem obdob-
ju onemogočene zaradi zaprtja 
družbe, posamičnih obolelosti 
nastopajočih, zaradi česar se je 
sestav igralcev pogosto zame-
njal: »Ker nisem uspel projekta 
skoraj dve leti spraviti na noge, 
sem v rekordno hitrem času, le 
v štirih dneh napisal nov tekst 
z naslovom Ograja, ki je izviral 
iz želje, da vsaj s konstantnim 

delom ekipe, za katero sem na-
pisal vloge, postavim na oder 
novo predstavo. Sedaj, ko pri-
haja ta predstava končno na 
oder, jo doživljam kot ponov-
no rojstvo ne zgolj našega spe-
cifičnega gledališča, ampak na-
sploh ljubiteljskega gledališča. 
Zato je povabilo na premier-
no uprizoritev obenem vabi-
lo vsem ljubiteljskim gledališ-
čem v Posavju, ki je bilo že od 
nekdaj po ustvarjanju pestro, 
da se nam pridružijo, da sku-
paj proslavimo našo vrnitev 
in nasploh povratek domače 
in širše ljubiteljske gledališke 
scene.« 

Za razliko od dosedanjih pred-

stav (Gastarbeiter, Ikarus, Fe-
niks, Skiner) Sanda na oder ne 
postavlja drame, pač pa satirič-
no komedijo: »Ki v jedru govo-
ri o volitvah, pri čemer gre v bi-
stvu za kritiko, kako smo ljudje 
naivni, ko mislimo, da bo priš-
lo do sprememb, a te mora-
mo najprej narediti pri sebi.« 
In četudi navedeno asociira 
na novodobni čas in pretekla 
in prihajajoča dogajanja na 
slovenskem političnem parke-
tu, se igra vsebinsko navezuje 
na življenje v plemenski skup-
nosti, katere prebivalci po pro-
padu civilizacije najdejo ogra-
jo in se odločijo, da bodo za 
njo vzpostavili življenje nazaj. 
»Imamo poglavarja, šamanko 
in štiri zmedene prebivalce, ki 
se jim pridruži novi član skup-
nosti z imenom Novina, ki po-
skrbi za kaos,« nam je še zau-
pal Sanda, ki je prepričan, da 
bosta tako vsebina kot igralci 
(poleg samega avtorja še, Go-
ran Mijanović, Maksi Bogo-
vič, Nina Babič, Nina Pugelj, 
Martina Letošnje in Zvon-
ko Marinič) iz ljudi izvabili 
smeh.« Ograja kot zadnji bra-
nik civilizacije bo prvo uprizo-
ritev, nakar bo krenila na go-
stovanja, doživela 21. oktobra 
ob 19:30.
 Bojana Mavsar

Scenarist�in�režiser� 
Rok Sanda

Brez kulture je družba kot džungla
BREŽICE – Brežiško Kulturno društvo Drugi oder (KDDO) je 4. oktobra na grajskem dvorišču z glasbeno-literarnim večerom Mesečniški objem obeležilo deset let 
svojega delovanja, v času katerega so na odrske deske Brežic ponovno prinesli zgodbe gledaliških in literarnih stvaritev ter sodelovali pri drugih dogodkih s pod-
ročja ljubiteljske kulture v mestu. Zaslužnim posameznikom so podelili jubilejne značke.

Nastopajoči�in�prejemniki�značk�JSKD

Plesalci salse Rueda de Ron
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kam v posavju
Četrtek, 13. 10.

• ob 10.00 na igrišču pri stari 
šoli v Bušeči vasi: 3. tradicional-
ni turnir v kegljanju s kroglo na 
vrvici med društvi upokojencev 
in invalidov iz Posavja

• ob 10.00 v MC Brežice: 
delavnica masaže (vsak četrtek 
v oktobru)

• ob 16.00 v prostorih OŠ Cerk-
lje ob Krki: Popoldne za zdravje 
v Cerkljah ob Krki

• od 17.00 do 20.00 v avli 
športne dvorane Brežice: kara-
te za otroke – teden odprtih vrat 
Karate kluba Brežice

• ob 18.00 pred gradom na Pre-
šernovi cesti v Brežicah: odprt-
je ulične razstave »Brežice in 
Attemsi v času med obema voj-
nama«

• ob 18.00 v Mestni hiši Brežice: 
okrogla miza na temo darovan-
ja organov

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: pogovor-
ni večer in predstavitev knjige 
Oskarja Zorana Zeliča »Razvoj 
primarnega zdravstva v občini 
Brežice«

• ob 18.00 v MC Brežice: okrogla 
miza o duševnem zdravju

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
melj: odprtje XVIII. razstave Li-
kovne kolonije Krmelj 2022

Petek, 14. 10.

• ob 9.00 v MC Brežice: delavnica 
poslikave kamenčkov (tudi 28. 
10.)

• od 16.00 do 18.00 v Arnovem 
selu: dan odprtih vrat novega 
gasilskega doma PGD Spodnja 
Pohanca

• ob 18.00 v gasilskem domu Ob-
režje: Znanje, ki rešuje življen-
je – predstavitev temeljnih po-
stopkov oživljanja z uporabo 
avtomatskega zunanjega de-
fibrilatorja (AED)

• ob 19.00  v Kulturni dvorani Tr-
žišče: Jesen na vasi, odprtje foto-
grafske razstave

Sobota, 15. 10.

• od 7.30 dalje na igrišču pod 
MC Krško: KPŠ golažijada, ob 
10.00: jesenski pohod po Trški 
gori

• ob 9.00 na spodnjem parkiriš-
ču pod gradom Sevnica: pohod 
po tematski poti Gozd je kultura

• od 9.00 do 17.00 pred gasil-
skim domom in gradom Raka: 
prireditev  »2000 zlatih zrn za 
novo tisočletje«, ob 12.00: se-
tev pšenice pri gradu s kultur-
nim programom

• ob 10.00 v Lutrovski kleti pod 
gradom Sevnica: predstavitev 
knjige patra Karla Gržana »Ka-
kor na nebu, tako na Zemlji – 
zvezdne poti«

• od 9.00 do 13.00 v prostorih 
Radiokluba Elektron Brežice 
(Trg Jožeta Toporišiča 2, Breži-
ce): dan odprtih vrat radiokluba

• ob 10.00 na platoju pri »kosah« 
v Brežicah: Oktobrska duša ob-
jame rožnato pentljo – člani lite-
rarne sekcije Beseda bodo pred-
stavili svoje izkušnje in soočanja 
z boleznijo

• ob 10.00 v športni dvorani OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece: bad-
mintonske tekme, ob 15.00 v 
večnamenski dvorani Pišece: 

delku Knjižnice Brežice: prav-
ljica z ustvarjalnico (predhod-
ne prijave)

• ob 17.00 v MC Brežice: Šepet 
narave: mila in mazila – 
delavnica ustvarjanja naravnih 
mil in mazil z Natašo Požeg 
Dular

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: strokovno vodstvo dr. 
Tomislava Galovića »Srednjeev-
ropska heraldična dediščina (na 
primeru Hrvaške in Slovenije)«

• ob 18.00 v grajski kleti Posav-
skega muzeja Brežice: Keramika 
z Nevenko – otvoritev skupinske 
razstave keramike

• ob 18.00 v dvorani MC Krško: 
predavanje psihologinje Polone 
Jančar »Kam po (po)moč v du-
ševni stiski?«

Sreda, 19. 10.

• od 9.00 do 12.00 v VGC Krško 
(CKŽ 44): kulinarična delavnica 
»Jedi iz krompirja«

• ob 11.00 pri glavnem vhodu 
Gimnazije Brežice: odkritje spo-
minske plošče Valentinu Vodni-
ku na pročelju Gimnazije Breži-
ce s kulturnim programom

• ob 17.00 v OŠ Brežice: kuharska 
delavnica »Kuhamo zdravo brez 
glutena«

• ob 17.00 v športni dvorani OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece: otroš-
ke igre brez meja pod nazivom 
Šport mora postati del nas

Četrtek, 20. 10.

• od 7.00 do 9.00 v Zdravstve-
nem domu Brežice: dan od-
prtih vrat ZD Brežice pod ges-
lom »Bodi sprememba, ki si jo 
želiš« (brezplačne meritve krv-
nega tlaka, analiza telesne ses-
tave, odvzem krvi za določitev 
holesterola, osnovna analiza 
urina, meritve gleženjskega in-
deksa in presejalni test za oste-
oporozo), od 9.00 do 14.00: na 
ploščadi pred ZD Brežice: pred-
stavitev preventivnih progra-
mov DORA, ZORA, s samopreg-
ledovanjem dojk na modelu in 
preventivni program SVIT, po-
men dojenja, zobozdravstvena 
preventiva, preventivna dejav-
nost Centra za krepitev zdrav-
ja Brežice, patronažna služba in 
vloga patronažne medicinske 
sestre na bolnikovem domu, na 
ogled bo postavljeno reševalno 
vozilo, ob 13.00: sklepna prire-
ditev s Plesnim klubom Lukec in 
pevko Rebeko Dremelj

• ob 18.00 v klubu Kulturnega 
doma Krško: predstavitev kn-
jige dr. Blaža Kosovela »Zakaj 
ZDA nimajo ministrstva za kul-
turo?«

• ob 19.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Brežice: 
Posavje v diplomskih in razisko-
valnih nalogah: Fototeka Posav-
skega muzeja Brežice: Izgnanski 
fond – predavanje Nine Sotelšek

Petek, 21. 10.

• ob 11.00 pri grobu talcev na po-
kopališču Kostanjevica na Krki: 
komemoracija v spomin na pad-
le talce

• ob 18.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: ot-
voritev gostujoče razstave Na-
cionalnega muzeja moderne 

umetnosti iz Zagreba »Trans-
formacija lesa«

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: premiera gledališke 
predstave »Ograja« v izvedbi 
Little Rooster Productions

Sobota, 22. 10.

• ob 9.00 v Pečicah: 46. pohod 
Po poteh Brežiške čete, 
tradicionalno srečanje borcev, 
izgnancev, planincev in mladine

• ob 10.00 izpred Okrepčevalni-
ce Kranjčič na Silovcu pri Srom-
ljah: 19. tradicionalna sromelj-
ska pešpot – Pot vina in sonca

• ob 12.00 na Bizeljski cesti pred 
vodovodnim stolpom v Breži-
cah: kuhanje županovega go-
laža in predstavitev turističnih 
društev ter predstavitev pripra-
ve ribje čorbe evropskega pod-
prvaka v kuhanju ribjih jedi

• ob 16.00 v telovadnici OŠ Bi-
zeljsko: Društvo upokojencev 
Bizeljsko skozi čas – prireditev 
ob 40-letnici samostojnega de-
lovanja društva

• ob 16.00 v Kulturnem domu na 
Velikem Trnu: predstavitev knji-
ge »Pesmi Antona Žaklja – Ro-
doljuba Ledinskega«

• ob 17.00 v TVD Partizanu Boš-
tanj: film Toma, impresionistič-
ni portret Toma Zdravkovića

• ob 18.00 v gasilskem domu Ka-
pele: filmska predstava 5. kapel-
skega filma Tak ti je tu blu ob 
žetvi in ajnrükanju

• ob 18.30 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: Vivat, 
crescat, floreat! – jubilejni letni 
koncert MePZ Viva Brežice ob 
30-letnici zbora

• ob 21.00 v dvorani MC Krš-
ko: koncert skupine Prismojeni 
profesorji bluesa

Nedelja, 23. 10.

• ob 9.00 pri stolpu v Črneči vasi: 
pohod po Uskoški poti

• ob 13.00 na dvorišču Mestne 
hiše na Oražnovi v Kostanjevici 
na Krki: Jesen na tamalem plac

• ob 18.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: Vivat, 
crescat, floreat! – jubilejni letni 
koncert MePZ Viva Brežice ob 
30-letnici zbora

Ponedeljek, 24. 10.

• od 16.00 do 18.00 v MC Sev-
nica: delavnica Kako prepozna-
ti čustva

• ob 16.30 pri pomniku osa-
mosvojitveni vojni Obelisk zma-
ge 1991 v Brežicah: slovesen 
dvig zastave

• od 16.30 do 18.00 v VGC Krš-
ko (CKŽ 44): predavanje »Dru-
žina – sistemska celota v teori-
ji in praksi«

• ob 18.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: po-
savska proslava ob dnevu su-
verenosti

Torek, 25. 10.

• ob 10.30 pri eHrastu na dvo-
rišču OŠ Brežice: Dan rastoče 
knjige

• ob 17.00 na Ljudski univerzi 
Krško: Excel, nadaljevalni tečaj 
– informativni sestanek

igre brez meja v sodelovanju 
z mednarodno Športno zvezo 
ADA, ob 19.00: Praznuj z nami: 
kulturno-zabavni program ob 
praznovanju 20-letnice delo-
vanja Badminton kluba Pišece

• ob 11.00 in 15.00 na Gradu 
Rajhenburg v Brestanici: otvo-
ritveni vodstvi po razstavi »Vi-
tezi Rajhenburški«

• ob 14.00 v Črneči vasi: prire-
ditev »Črneča vas skozi čas« ob 
otvoritvi prenovljene stare šole 
ter 80. obletnici bombardiranja 
in požiga vasi

• ob 14.00 v MC Krško: delavni-
ca robotike; od 16.00 do 17.00: 
E+info: Zakaj na Erasmus+ in 
kako to vpliva na moje počutje

• ob 17.00 v atriju Mencingerje-
ve hiše v Krškem: odprtje med-
narodne razstave keramičnih 
skulptur EX terra Krško 2022 z 
naslovom Igra; obenem tudi og-
led otroške Ex terra 2022 z utri-
nki z delavnic otrok

• ob 18.00 na grajskem dvorišču 
v Brežicah: premiera 5. kapel-
skega filma »Tak ti je tu blu ob 
žetvi in ajnrükanju«

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: satirična drama »Nova 
rasa«, za Zeleni in Modri abon-
ma ter izven

• ob 20.00 v MC Brežice: koncert 
DRILL in DJ Out-Lot

Nedelja, 16. 10.

• ob 9.00 s parkirišča pred Gale-
rijo Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: pohod na Štembuh in 
kostanjev piknik

• ob 9.00 na Banovi domačiji v 
Artičah: aktivna nedelja – sad-
jarski zajtrk, pohod in ogled 
zbirke

• ob 9.30 pri informativni tab-
li pred KS Bizeljsko: pohod po 
grajski pešpoti iz središča Bi-
zeljskega na grad Bizeljsko

• ob 11.00 na Gradu Rajhenburg 
v Brestanici: otvoritveno vod-
stvo po razstavi »Vitezi Rajhen-
burški«

• ob 11.00 v Bušeči vasi: 26. tek 
po vinski cesti

• ob 13.00 pri Kerinovem spo-
meniku (zbor): pohod na najviš-
ji vrh občine Brežice Veliki Špi-
ček in slavnostno odprtje Poti 
prijateljstva

• ob 14.00 v vasi Škovec: Jesen 
na vasi, prikaz ljudskih običa-
jev in navad

• ob 19.00 v Domu kulture Ra-
deče: komedija Kandidatka Dit-
ka in šofer v izvedbi KUD Ma-
rice Kerenčič Pesnica (abonma 
odrasli)

Ponedeljek, 17. 10.

• ob 17.00 na gradu Sevnica: od-
prtje razstave Ajdovski gradec 

• ob 17.00 v MC Sevnica: tečaj 
Lego robotike

• ob 18.00 v knjižnici v Kostan-
jevici na Krki: pogovor z Man-
co Košir

• ob 18.00 v Prosvetnem domu 
Artiče: Znanje, ki rešuje živ-
ljenje – predstavitev temeljnih 
postopkov oživljanja z upora-
bo avtomatskega zunanjega de-
fibrilatorja (AED)

Torek, 18. 10.

• ob 16.30 na mladinskem od-

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

SNG Drama Ljubljana
Nova rasa

satira
za Zeleni in Modri abonma ter izven

sobota, 15. 10., ob 19.30 uri

dr. Blaž Kosovel
Zakaj ZDA nimajo 

ministrstva za kulturo?
predstavitev knjige in pogovor z avtorjem

četrtek, 20. 10., ob 18. uri

Rok Sanda
Ograja

komedija / farsa
petek, 21. 10., ob 19.30 uri

BREŽICE – V prostorih brežiške knjižnice je 2. oktobra po-
tekal spektakel posebne vrste, z melodijami in gibi iz dalj-
ne Indije. V okviru mednarodnega dneva nenasilja je Zveza 
joga društev Slovenije v sodelovanju z Društvom joga v vsak-
danjem življenju Novo mesto organizirala Večer indijskega 
tradicionalnega plesa Bharatanatyam.

Bharatanatyam je ena najsta-
rejših klasičnih plesnih tradi-
cij v Indiji, pri kateri nasto-
pajoči s svojimi gibi, ritmom, 
položajem rok in mimike v 
spremstvu glasbe tradicio-
nalnih indijskih inštrumen-
tov pripovedujejo zgodbe 
indijske mitologije. Dva po-
vezovalca, eden v sloven-
skem in drugi v angleškem 
jeziku, sta razložila zgodbo 
posamezne plesne slike, ple-
salka z imenom Bhakti Devi 
z Dunaja pa je navdušila s 
svojo izraznostjo na odru. 
Za naš časopis je Bhakti Devi 
povedala: »Imam občutek, da 
občinstvo najprej 'strmi' v to 
staro indijsko kulturo, po-
tem pa ga počasi prevzame. Na koncu gre za to, da ljudje razu-
mejo sporočilo, ki se prenaša od duše do duše – takrat ni raz-
lik med kulturami in narodi, saj so duše vsepovsod enake. Ples, 

ki ga plešem, prinese 
veselje, radost, izpol-
nitev v srcu. Zgodbe, 
ki jih pripoveduje-
mo in katere nato 
odplešem, so mito-
loške zgodbe, so pa 
kot metafore oziro-
ma podobe realnih 
principov, ki se odvi-
jajo v duši in so uni-
verzalne.«
Plesalka je še pojas-
nila: »Moj učitelj in-
dijskega plesa je de-
jal, da je popoln pri 
tem plesu zgolj bog 
Šiva. Zato pri ple-
su ne gre za to, da si 
popoln, temveč da si 
popolnoma odprt za 
boga, ljudi, človeč-
nost, ljubezen in so-

čutje – to je cilj plesa. Sicer pa ta ples poučujem od leta 2004, 
pri čemer si želim, da bi moji učenci z Akademije indijskega ple-
sa na Dunaju nenehno gradili svoje znanje in predvsem prevze-
li bistvo tega plesa.«� M.�M.,�A.�K.�

Potovanje v Indijo preko plesa

Plesalka tradicionalnega indij-
skega�plesa�Bhakti�Devi�z�Duna-
ja�(foto:�Jani�Vimpolšek)

Bhakti�Devi�med�nastopom�v�brežiški�
knjižnici
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KRŠKO – V Mladinskem centru Krško so 23. septembra pri-
redili dogodek MC Zvezde, namenjen otrokom in mladim 
med 6. in 29. letom starosti. Občinstvo je videlo pet razno-
vrstnih točk.

David Senica je nastopil z zlaganjem rubikovih kock, Gaja Starc 
in Lara Prevolšek sta nastopili z izvrstno točko sodobnega plesa 
in že na pol akrobatiko, Sven Filipčič in Marko Rudman sta za-
pela pesem Hallelujah, Alina Julija Jagič, že nekoliko bolj izku-
šena pevka, je zapela pesem Nuše Derende, prostovoljec Oliver, 
ki sodeluje pri vsem mogočem v MC Krško, pa je zaigral metal 
skladbo. Prav vsak je imel v publiki podporo, nekoga od bližnjih, 
ki ga ali jo je bodril pred nastopom. 
Sodnice Urška Pisek, Saša Uhan in Saša Črpič so imele težko 
delo, saj so bili vsi nastopi izvrstni. Nazadnje so se le zedinile in 
zmagal je David Senica, ki je sestavljal rubikove kocke. Sodnice je 
očaral ne le s spretnostjo, temveč tudi z vztrajnostjo – pred sabo 
je imel na mizi med 15 in 20 rubikovih kock različnih oblik in 
velikosti. Navdahnil ga je igralec Nik Škrlec, ki v prostem času 
pomni decimalna števila in sestavlja rubikove kocke. Po zmagi 
je povedal, da bo najprej peljal na kosilo babico in mamo, ki sta 
ga prišli podpirat in navijat zanj, preostanek nagrade pa bo po-
rabil za rubikove kocke. 
Organizator dogodka je bil Žak Lekše, ki mu je pri tem pomaga-
lo več mentoric. Po koncu je dejal, da je bila to zanj posebna iz-
kušnja, mentorice pa so ponosne, saj je izkazal neverjetno mero 
samoiniciativnosti, skrbnosti in talenta. 
 Anja Krušnik Cirnski/P. P.

Na MC Zvezdah zmagal David 
Senica z rubikovimi kockami

Organizator�dogodka�Žak�Lekše�in�zmagovalec�David�Senica

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

OKTOBER 2022

DVORANA MC KRŠKO
18.00—19.30:

PREDAVANJE PSIHOLOGINJE 
POLONE JANČAR: KAM PO 

(PO)MOČ V DUŠEVNI STISKI?
VSTOP JE BREZPLAČEN.

torek, 18. 10. 2022 HALLOWEEN 2022:

14.00:  OTROŠKA PREDSTAVA 
(V DVORANI MC KRŠKO)

15.00–17.00:  IZREZOVANJE BUČ iN DRUGE 
AKTIVNOSTI ZA OTROKE IN MLADE 

(Obvezna oprema: nož za izrezovanje. 
V spremstvu staršev.)

18.00–22.00: HIŠA STRAHOV IN DRUGA 
GROZNA PRESENEČENJA (Vstopnina: 2€, 

vstopnice v predprodaji v Mc Krško 
med 27. in 29. 10.)

22.00: disKKo  HALLOWEEN
 (ŽUR V MASKAH Z DJ vLAD 

V DVORANI MC KRŠKO)

Udeležba na dogodku je na lastno 
odgovornost. Vstop primeren za otroke, 

starejše od 12 let. Za mlajše otroke
vstop mogoč le v spremstvu staršev.

ponedeljek, 31. 10. 2022,

DVORANA MC KRŠKO
21.00:

KONCERT:
PRISMOJENI PROFESORJI 

BLUESA
VSTOP JE BREZPLAČEN.

sobota, 22. 10. 2022,

14.00:
DELAVNICA ROBOTIKE
OD 6. DO 15. LETA STAROSTI.

INFO IN PRIJAVE DO 10. 10. 2022:
info@mc-krsko.si

16.00—17.00:
E+INFO: ZAKAJ NA 

ERASMUS+ IN KAKO TO 
VPLIVA NA MOJE 

POČUTJE?
PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS 

PROGRAMOV ERASMUS+.

sobota, 15. 10. 2022,

Udeleženci pohoda, člani 
društva, uporabniki VDC Son-
ček in šolajoči na krški šoli, so 
se za to priložnost odeli v ze-
lene majice in na svetovni dan 
opozorili z zelenimi baloni, saj 
zelena barva simbolizira po-
vezanost z naravo, rojstvom, 
življenjem, močjo, energijo in 
zdravljenjem. Namen poho-
da, ki je letos po več kot 100 
državah po svetu potekal pod 
sloganom #MilijonRazlogov, 

je ozaveščanje javnosti o sta-
nju cerebralne paralize, s ka-
terim se spopada po svetu 
že več kot 17 milijonov ljudi. 
»Cerebralna paraliza ni bole-
zen, temveč stanje, do kate-
re katerega najpogosteje pri-
de že med nosečnostjo, zaradi 
zapletov pri porodu ali se ta 

Po mestu za #MilijonRazlogov
KRŠKO – 6. oktobra, na svetovni dan cerebralne paralize, so v Društvu za cerebralno paralizo Sonček 
Posavje v sodelovanju z Varstveno-delovnim centrom Sonček in Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja izved-
li tradicionalni pohod po videmskih ulicah, 9. oktobra pa dan obeležili še s kostanjevim piknikom. 

praviloma pokaže do druge-
ga leta starosti,« je povedala 
predsednica Društva Sonček 
Posavje Nataša Solomun, ki 
je ob tem izpostavila, da tudi 
članstvo v njihovem društvu 
narašča: »Ta variira med okoli 
ali nekaj več kot 300 člani. Le-
tos imamo okoli 20 novih čla-
nov, to je pet invalidnih oseb 
in njihovih družinskih čla-
nov. V društvu nam je v zado-
voljstvo, da so vsi naši dogodki 
in aktivnosti s strani članstva 
zelo obiskane, v letos izvede-
nih kolonijah smo imeli celo za 
20 odstotkov več uporabnikov. 
Pri tem nam v društvu ni toli-
ko pomembno, koliko članov 

imamo, temveč da so ti aktiv-
ni, saj si prizadevamo, da jim 
zagotavljamo aktivnosti in nu-
dimo na enem mestu tudi vse 
potrebne informacije. Žal pa 
še vedno ugotavljamo, da se 
posamezniki oziroma posa-
mezne družine v prepričanju, 
da bodo zmogli sami, še ved-
no ne odločijo za vključitev in 
da so zato posledično pogos-
to nekako izgubljeni v sis-
temu. Največji pomen naše-
ga društvenega delovanja je 
nam reč v povezanosti in pri-
zadevanjih, da bi bili naši ot-
roci s cerebralno paralizo in 
drugimi oviranostmi deležni 
ustrezne podpore in pomoči.« 

V letošnji poslanici, ki jo je na 
Trgu Matija Gubca prebrala 
dolgoletna članica društva in 
uporabnica VDC Sonček Mo-
nika Planinc, so izpostavili 
potrebo po večji vključenosti 
v družbo, možnost, da bi lah-
ko vsi otroci s cerebralno pa-
ralizo obiskovali isti vrtec ali 
hodili v skupno osnovno šolo 
v domačem kraju in da bi lah-
ko vse odrasle osebe uresniče-
vale svoje potenciale v poklic-
nem življenju in živele po svoji 
izbiri, pri čemer bi jim morala 
biti zagotovljena dostopnost v 
okolju in storitve.

 Bojana Mavsar 

V�zelene�barve�odeti�Sončki�so�nase�in�na�težave,�s�katerimi�se�soočajo,�opozorili�s�pohodom�
po videmskih ulicah.

Predsednica društva Nataša 
Solomun
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Ob obisku Milana in Marije 
Bračun nas najprej vsakič ob 
pripovedovanju zgodbe, ki sto-
ji za bučno pravljico, popelje-
ta med številnimi bučkami in 
bučami, ki z naslikanimi obra-
zi kar nekako oživijo. Letos jih 
je postavljenih približno 1200 
različnih vrst in oblik. O letoš-

nji, že 18. bučni zgodbi Marija 
med drugim pravi, da sta si z 
Milanom po dveh letih obisko-
vanja in spoznavanja pri njej 
doma v Dečnem selu leta 1972 
obljubila zvestobo in se poda-
la na skupno pot, ki je prines-
la vzpone in padce, veselje in 
žalost, smeh in jok. »Leta hitro 
minevajo in že je tu jesen živ-
ljenja za tista dva, ki sta bila 
včasih mlada. Sedita na klo-

pci in razmišljata, kaj sta po-
čela v življenju, kje sta pustila 
neizbrisen pečat ..., veselita se 
vseh, ki pridejo na njuno zlato 
poroko. Zvečer pa se držita za 
roki, zatopljena sta vsak v svo-
je misli, morda je katera tudi 
grenka – le kdo od naju ostal 
bo sam,« je Marija sklenila pri-

povedovanje letošnje zgodbe. 
Viseči srčki, eden je tudi nas-
tavljen za fotografiranje, pred-
stavljajo ljubezen med njima. 
»Tudi po 50 letih srčki še ved-
no obstajajo, čeprav se je ta 
ljubezen spremenila v spošto-
vanje, pomoč in to, kar zdaj 
potrebujeva,« dodaja. Liki le-
tošnje bučne pravljice so poleg 
ženina in neveste ter zlatopo-
ročencev še starešina, muzi-

kant, kuharica, punčke z roži-
cami, člani Marijine družine, 
akademski pevski zbor, svat-
je itd.

Lani prek tisoč obiskovalcev

Idejo o tej zgodbi je Marija, kot 
je dejala, dobila že nekaj let na-
zaj, saj je bilo potrebne veliko 
priprave, ki je intenzivno tra-
jala eno leto. Oblekice iz čip-
ke za punčke in klobuke je ši-
vala celo zimo – za material 
sta zaslužna Jožica Jamšek 
z Zdol in Tapetništvo Kukovi-
ca iz Dečnega sela –, praktično 
vse je delo Marijinih rok. »Ker 
so to vse moje kreacije, zami-
sli in ideja, letošnjo bučno pra-

vljico sploh prvič v vseh letih 
posvečam možu, ki ima tudi 
dve vlogi v tej postavitvi, tako 
da je končno le prišel na svoj 
račun,« še hudomušno pra-
vi Marija, Milan pa še omeni, 
da si je lansko bučno pravlji-
co v dobrem mesecu ogledalo 
več kot tisoč ljudi vseh gene-
racij z vseh koncev Slovenije, 
tudi nekaj tujcev. En dan je bilo 
na njunem vrtu denimo skoraj 
sto obiskovalcev naenkrat. Pri-
hajajo avtobusi s turističnimi 
društvi, upokojenci, pevski-
mi zbori, vrtčevskimi otroci s 
starši itd. Marija je še nakaza-
la, da bo ozadje naslednje buč-
ne pravljice spet bolj kmečko.
 Rok Retelj

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Magdalena Ferlan, Lokve 
– dečka,

• Meliha Sendić, Brežice – 
deklico,

• Anja Terzer Kužner, Čanje 
– deklico,

• Katja Koren, Libna – 
dečka,

• Anita Cindel, Obrežje – 
deklico,

• Cyrilianna Fangataha ep 
Banic, Senuše – dečka,

• Aiša Šivec, Krško – dečka,
• Elma Alešević, Lubarda 

(BiH) – deklico,
• Maja Rutar, Vrhek – dečka,
• Špela Flisek, Veliki Kamen 

– dečka,
• Alja Istenič, Brežice – 

dečka,
• Tjaša Kramar, Vrhje – 

dečka,
• Tjaša Žagar, Velika vas pri 

Krškem – dečka,
• Andreja Hartl, Kozje – 

deklico,
• Gabrijela Kristina 

Špeljak, Bizeljsko – dečka,

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

Jerneja�Ambrožič� iz�Župeče�vasi� in�Miha�Klemenčič�z�
Mrtvic,�3.�september�2022,�v�Župeči�vasi�(foto:�Video�
Ivanšek)

• Danijel Simčič in Mateja 
Tomše z Žejnega,

• Domen Budački s 
Senovega in Larisa Pačnik 
z Metnega Vrha,

• Gorazd Kovač iz Tržišča in 
Vanja Žulič iz Trnovca,

• Valentin Gramc iz Kraške 
vasi in Petra Blatnik iz 
Grmovelj,

• Sandi Rožman in Laura 
Lupšina, oba z Bizeljskega.

ČESTITAMO!

• Neža Ravnikar, Dobrava – 
dečka,

• Mateja Kovačič, Mali 
Obrež – deklico,

• Karmen Borošak, 
Župelevec – dečka,

• Nikita Tratenšek, Rjavica 
– dečka,

• Karin Brili, Loče – deklico,
• Tina Štefanič, Brežice – 

dečka,
• Kristina Ozimc, Brežice – 

deklico.

ČESTITAMO!

Popravek imena
V prejšnji številki je bilo pri objavi o 90-letnici Ani (Anki) Ži-
bert večkrat napačno navedeno ime njenega moža. Pravilno 
je Alojz. Za neljubo napako se svojcem opravičujemo.  R. R.

PODGORJE PRI PIŠE-
CAH – Pred 50 leti, 
29. septembra 1972, 
sta se na skupno ži-
vljenjsko pot podala 
Marija in Jože Den-
žič iz Podgorja pri Pi-
šecah. Za njima je 50 
let veselja in sreče, 
včasih pa tudi malo 
manj lepih trenutkov. 
Vse sta skupaj prema-
govala, korak za kora-
kom in drug drugemu 
z dobro voljo poma-
gala. Kot mladopo-
ročenca sta najprej 
odpotovala na Nizo-
zemsko, a se kmalu 
vrnila v Podgorje in 
tam zgradila lep dom. 
Razveselila sta se sina 
Jožkota, nato še hčer-
ke Mojce. Danes jima 
življenje bogatijo še 
štirje vnuki: Aljaž, David, Lara in Tian. 
Na praznovanje njune zlate poroke sta medse povabila svoje 
najdražje, prijatelje in sorodnike. Ni pa manjkala tudi jubilej-
na 50. torta ob njuni obletnici poroke. Srečno, zlatoporočenca!
  M. P.

Zlata poroka zakoncev Denžič

Marija�in�Jože�Denžič

Vabljeni na zlato poroko
PAVLOVA VAS – Marija in Milan Bračun iz Pavlove vasi pri Pišecah, ki vsako leto poskrbita za pravo buč-
no pravljico, sta v tem času že naša redna gosta na časopisnih straneh. Nič drugače ni tudi letos, ko je na 
vrtu poleg hiše na ogled njuna osebna zgodba. Bučni postavitvi sta nadela ime Zlata poroka, saj sta 9. sep-
tembra praznovala 50 let zakonskega življenja.

Del�scene�je�namenjen�tudi�za�fotografiranje.

Zlatoporočenca�Milan�in�Marija�Bračun�ob�mladoporočencih

ARNOVO SELO – Terezija (Rezika) Zupan se je rodila 10. avgu-
sta 1932 v Dečnem selu v družini Kolan kot drugi otrok. Imela je 
še starejšega brata in mlajšo sestro. Kot otrok je doživela grozote 
vojne in cela družina je bila pregnana v Šlezijo v Nemčiji. Po kon-
čani vojni so se vrnili domov. Osnovno šolo je obiskovala v Ar-
tičah. Ker je bilo življenje težko, se je po osnovni šoli preživljala 
pretežno z delom pri kmetih kot dninarka. Spoznala sta se z bo-
dočim možem Slavkom Zupanom, se poročila in nekaj časa žive-
la kot podnajemnika v Arnovem selu. Rodila sta se hčerka Ivan-
ka in sin Slavko. Kmalu sta kupila parcelo in začela graditi svojo 
lastno hišo. Mož se je zaposlil v tovarni celuloze v Krškem, Rezi-
ka je doma gospodinjila. Vedno je bila dobre volje in pridna de-
lavka, zato je še večkrat pomagala pri raznih kmečkih delih. Leta 
so tekla in leta 2000 je mož zbolel in umrl. Hčerka se je omožila v 
sosednjo vas, sin Slavko pa je ostal doma, se zaposlil v Krškem in 
si ustvaril družino. Zdaj živijo skupaj Rezika in sin z družino. Ve-
sela je vsakega obiska, posebej pa dveh vnukov. Ob jubileju smo 
jo obiskali, zaželeli vse dobro, predvsem zdravja, predstavnik KS 
Artiče Franc Zorko, predsednik KO DIS Artiče Karel Levak ter 
predstavnici KO RK Artiče Tončka Cizel in Zofka Godec. V druž-
bi njenih sorodnikov, prijateljev, sosedov smo počastili njen ju-
bilej z željo, da ostane taka še vrsto let!  Z. Godec

90 let Rezike Zupan

PTUJ, BRESTANICA – V organizaciji ptujske 
območne izpostave JSKD in Knjižnice Iva-
na Potrča Ptuj je bila 29. septembra v raz-
stavišču tamkajšnje knjižnice odprta likov-
na razstava Besede kot podobe pomenov, na 
kateri svoja dela razstavlja deset sloven-
skih ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev, ki so 
ustvarjali pod mentorstvom akademskega 
slikarja Dušana Fišerja na 36. tematski de-
lavnici Ptuj 2022 v mesecu avgustu. Na njej so likovniki razisko-
vali, kako lahko sočasno zapisane znake in besede skozi različne 
pristope in tehnike pretvorijo v sliko. Rezultati njihovih dognanj 
in ustvarjalnosti so skozi slike vidni na pričujoči razstavi, ki bo 
na ogled do konca novembra. Med razstavljenimi deli je na ogled 
tudi likovna upodobitev Petre Kampl Petrin (na fotografiji), 
tako za likovna kot literarna dela že nagrajene ustvarjalke iz Bre-
stanice.� B.�M.,�foto:�Imstori

Kampl Petrin na ptujski razstavi

www.PosavskiObzornik.si
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ZAHVALA

Po težki in hudi bolezni naju je v 42. letu zapustil najin sin 

ANDREJ SAVNIK 
iz Ljubljane, rojen 30. 9. 1980.

V teh težkih trenutkih se zahvaljujeva sorodnikom, nekdanjim sošol-
cem ter prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvet-
je in sveče ter vsem, ki so ga pospremili v velikem številu na njegovi 
zadnji poti v prerani grob na pokopališču Žale.

Mami Marija-Minka, rojena Šoln, z Rake  
in oči Vinko iz Sel pri Dobovi

To�ni�slovo,
je�le�pozdrav,

zakaj,�kar�lepo�je,
nikdar�ne�mine,�

ker v srcu nam pusti
spomine.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi ljubega moža, očeta,  
dedija, brata, strica, nečaka, bratranca, prijatelja in soseda 

BOJANA MALUSA
z Drenovca pri Bukovju 48a

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, tolažbo, podarjene sveče, cvetje in pris-
pevke. Iskrena hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogre-
ba, prijatelju Ladiju Rožiču za prebrane poslovilne besede, župni-
ku Damjanu Kejžarju za lepo opravljen obred, citrarki Aniti Veršec, 
vokalni skupini Andante, gostilni Les ter Matiji Lupšini za svetlo luč 
upanja, ki ga je spremljala vse do zadnjega dne. Zahvaljujemo se 
vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imeno-
vali. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 
in ga še naprej ohranjate v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

Razum�nam�pravi,�
da�je�odrešitev,�

srce�pa�ne�razume�in�boli�...�

SPOMIN

17. oktobra mineva 20 let,  
odkar si nas zapustila 

MAJDA ZEME
iz Sevnice.

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

Njeni domači

Čeprav�te�že�dolgo�ni,�
si še vedno v naših srcih vse dni. 

Pogrešamo te! 

SPOMIN

BARBARA  
MARTINČIČ

roj. Pavlovič 

Pet let te ni več z nami, a še vedno si v naših srcih. 

Vsi njeni

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

23. septembra je minilo 30 let, odkar je odšel od nas naš ati 
Franc Penič, in sedem mesecev, odkar je odšla tudi mama Justina 
Penič. Pogrešamo ju, pogrešamo njuno ljubezen, razumevanje in 
iskrenost, še vedno boli. Vendar pa je spomin nanju v naših mislih 
in srcih večen, zato sta še vedno tu med nami. Tolaži nas dejstvo, da 
sta končno skupaj, združena v večnosti. 
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki obstanejo ob njunem grobu in 
prižgejo sveče, saj nam to daje pogum, da živimo naprej.

Vedno v naših srcih: vsi njuni otroci, rejenci, vnuki in 
pravnuki ter ostalo sorodstvo

Ko�vajine�zaželimo�si�bližine,�
gremo�tja,�v�mirni�kraj�tišine,

tam�srce�se�tiho�zjoče,
saj�verjeti�noče,�da�vaju�med�nami�ni.

Čeprav�vajin�glas�se�več�ne�sliši,
beseda�vajina�v�nas�živi,
povsod�vaju�čutimo�mi�vsi.
Med�nami�sta�za�vedno.

FRANC IN JUSTINA 
PENIČ

z Dolenje Pirošice 18.

SPOMIN

Zahvaljujemo se vsem, ki mu prižigate sveče  
in ga ohranjate v lepem spominu. 

Vsi njegovi

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

VIKI GORIŠEK 
iz Sevnice. 

10. oktobra sta minili dve leti,  
odkar nas je zapustil 

SPOMIN

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

Vsi njegovi, ki ga pogrešamo

V�šumenju�vetra�slišim�tvoj�glas,
v�šopku�cvetja�vidim�obraz.
Senca�spomina�in�bolečina,

oboje�se�v�dušo�zajeda.

JANI KOZMUS
iz Žurkovega Dola 35. 

V ponedeljek, 10. oktobra, so minila tri leta,
odkar nas je zapustil 

SPOMIN

Hvala vsem, ki se jih spominjate in jim prižigate sveče.

Miran s svojimi

Srce�je�omagalo,�dih�je�zastal,
a�spomin�na�vas�bo�večno�ostal.

FRANC, ANGELA
IN ANTON PEPELNIK

iz Blatnega pri Pišecah.

Minila so žalostna leta: 75, 30 in 2,  
odkar so nas zapustili naši dragi

SPOMIN

POLDI IN FANIKA BRILI

Žalujoča hči Nadica z družino

20 let 3 leta

Vajin�dom�je�že�dolgo�zapuščen,
vajina�trta�že�dolgo�odsekana.

Rožice�so�odcvetele,�
prerasle�trave�so�poti,

a vaju pa od nikoder ni.

 

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.

JOŽE KRAMAR

SPOMIN

16. oktobra bo minilo 25 žalostnih let, 
odkar se je od nas poslovil naš najdražji

Družina Kramar iz Jereslavca

Razcveta�leto�za�letom�se�cvetje, 
glej,�leto�za�letom�dozoreva�nam�sad, 
priroda�spreminja�se,�znova�se�vrača, 

le�človek�nikdar�se�ne�vrne�nazaj.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu 
in mu prižigate svečke.
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ZAHVALA

Nenadno in mnogo prezgodaj  
nas je zapustil naš dragi 

FILIP TOMŠE
z Rake.

Hvala vsem, ki ste v težkih dneh izgube sočustvovali z nami, nas 
tolažili z objemi, s stiski rok, s tolažilnimi besedami. Hvala za 
ustna in pis na sožalja ter za denarno pomoč, hvala za sveče, 
cvetje in darovane svete maše. Hvala sosedom s hriba, ki ste vse 
dni sočutno skrbeli za nas, mnogim prijateljem, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na zadnji poti, prijateljem motoristom 
in ljubiteljem športnih avtomobilov za zadnji pozdrav, sodelavcem 
Grieshaberja za zadnje slovo in denarno pomoč, hvala sošolcem 
osnovne in srednje vzgojiteljske šole, ge. Marjeti za sočutne besede 
ob slovesu, pevcem pevske skupine Lavrencij za prelepo zapete 
pesmi, g. kaplanu Mateju Gnidovcu za molitve pri sv. maši, izvajalcu 
Tišine, Tini za lepo zaigrano pesem na Filipovi harmoniki, pogrebni 
službi Blatnik za zelo pietetno izvedbo pogreba, sorodnikom in 
prijateljem, ki jih še nismo imenovali, pa so nam veliko pomagali v 
težkih dneh slovesa. Ohranili ga bomo v najlepšem spominu. 

Žalujoči: mami Ana, ati Drago, brat Tilen z Janino, nečaka Teo 
in Ela, njegova Lara, mama Kristina in ostalo sorodstvo

Vsak�človek�je�zase�svet,�čuden,�svetal�
in�lep�kot�zvezda�na�nebu.�

(T.�Pavček)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljube

MARTINE BAJS – TINCE
Nova vas pri Mokricah 7

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v težkem času slovesa stali ob strani, nas tolažili, 
nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše in denarno po-
moč ter kakor koli drugače pomagali.
Še enkrat iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej ime-
novali.

Žalujoči: vsi njeni

Bolečina�dá�se�skriti,
pa�tudi�solze�ni�težko�zatopiti,
le�ljube�žene,�mame,�babice�in�

prababice�nam�nihče�ne�more�vrniti.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

JOŽEFA ŽARNA
iz Kostanjevice na Krki

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za izreče-
na sožalja, darovane sveče, denarne prispevke in svete maše.
Hvala pogrebni službi Žičkar, pevcem, gospodu župniku za opravljen 
obred in praporščakoma. Hvala dr. Blažu Koritniku z Nevrološke kli-
nike in dr. Matevžu Harlanderju z Interne klinike ter dr. Branki Cepić 
za dolgoletno lajšanje bolečin. Vsem še enkrat najlepša hvala.

Vsi njegovi

Ko�v�krogu�življenja
pade�list�na�tla,

se�vrne�h�koreninam,
kjer�ga�čakata�mir�in�tišina,
kjer�mine�vsaka�bolečina.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

IVANKE PACEK
iz Krškega

se globoko zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
vsem, ki ste z njo delili življenje ter dajali pomoč in podporo v času 
njene bolezni.
Zahvaljujemo se vsem čutečim zaposlenim Onkološkega inštituta 
Ljubljana, Splošne bolnišnice Novo mesto, osebni zdravnici Obrado-
vić in patronažni sestri Maji ter osebju paliativne oskrbe Novo mesto.
Iskrena hvala za izrečena sožalja, pomoč in darovano, gospodu žup-
niku Žagarju za opravljen obred, vsem, ki ste bili z nami ob njenem 
zadnjem slovesu.
Najlepša hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Žalujoči: mož Vlado, Aleš z Alenko in Vladka  

V�dnevih�samote�me�išči�med�stvarmi,
ki�se�morajo�iz�ljubezni�dati.

(Mila�Kačič)

ZAHVALA

V 83. letu se je od nas poslovil naš dragi oče, 
brat, dedek in pradedek

ALOJZ ZORKO
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za iskreno sožalje in darovane sveče ter vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala Trubarjevemu domu Loka pri Zidanem Mostu, bol-
nišnici Brežice interna 1, g. župniku Grojzdku za lep nagovor ob pog-
rebni maši, pevcem z Rake in družini Sotošek za Tišino, Cvetličarni 
Lilija za cvetlične aranžmaje in službi Kostak za organizacijo slovesa.
Hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Zapustil�si�nas�in�odšel�tja,
kjer�ni�več�bolečin�in�trpljenja.

V�domu�je�ostala�praznina,
v�srcu�velika�bolečina.

ZAHVALA

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

NEŽE ŽERJAV 
iz Zgornje Pohance 27 

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za tople stiske rok, izrečeno sožalje in tolažilne besede v 
teh težkih trenutkih slovesa. Hvala tudi za vse podarjene sveče in de-
narne prispevke. Iskrena hvala pogrebni službi Žičkar za organiza-
cijo pogreba, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pravnukinji 
Sanji za ganljiv govor, pevcem za čutno odpete žalostinke in troben-
taču za odigrano Tišino. Hvala sosedi Verici za vso pomoč. Posebna 
zahvala pa gre celotnemu kolektivu Metuljček iz Sevnice, kjer je naša 
draga mama zadnja leta prebivala in kjer so se prav vsi za njo trudili 
in jo spoštovali. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste bili z njo še na 
njeni zadnji poti k večnemu počitku. 

Žalujoči: vsi njeni

�Je�čas,�ki�dá,�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 

se srčno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in denarne 
prispevke. Hvaležni smo vam, da ste se nam pridružili ob njenem 
slovesu. 

Ohranimo jo v lepem spominu, vsi njeni.

ELIZABETE  
BOTKOVIĆ 

rojene Volčanjk, 

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustila naša draga 
mama, babica, prababica in praprababica

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarne 
prispevke. Posebna zahvala ožjim družinskim članom za pomoč pri 
organizaciji pogreba. 
Hvala osebni zdravnici dr. Zorko, patronažni službi oz. g. Primožu 
Kaduncu za obiske na domu, g. župniku Tomažu Šojču za darovano 
sveto mašo in lepo opravljen obred, ge. Ireni Gmajnar za besede 
slovesa ter pevcem Jarica za zapete žalostinke. Hvala izvajalcu Tišine, 
pogrebni službi Kostak, cvetličarni Kerin in vsem praporščakom.
Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi, bili del njenega življenja in 
jo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

Spomini�so�kot�iskre,�
ki�pod�pepelom�tlijo,

a�ko�jih�razgrneš,�
vedno�znova�zažarijo.

(J.�W.�Goethe)

ANTONIJA BOHORČ
iz Dobrove pri Senovem.

ZAHVALA

Ob boleči, nenadomestljivi in mnogo prerani 
izgubi našega dragega sina, partnerja,  

atija in nečaka

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše, denarne prispev-
ke, iskren stisk roke in besede tolažbe. Hvala g. župnikoma za lepo 
opravljen obred, govornikoma za ganljive besede slovesa, izvajalcu 
Tišine in vokalni skupini Andante za zapete žalostinke. Hvala pogreb-
ni službi Žičkar in gasilcem PGD Bizeljsko za vso organizacijo pogre-
ba, praporščakom in članom vseh gasilskih društev, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo smo dolžni njegovim 
sodelavcem NEK za vso pomoč in podporo v času zdravljenja in slo-
vesa. Hvala sodelavcem Krka d.d. – obrat Beta, Hotko d.o.o. ter Levas 
in VPM Krško. Še enkrat hvala vsem in vsakomur, ki ste bili del njego-
vega življenja, ga imeli radi in se v tako velikem številu še zadnjič pos-
lovili od našega Andija.

Žalujoči: vsi njegovi

Srce�tvoje�več�ne�bije,
bolečine�ne�trpiš,

nam�pa�žalost�srce�trga,
solza�lije�iz�oči.

ANDREJA KOVAČIČA – 
ANDIJA

z Bizeljskega, Bizeljska c. 118,

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. (3.) Ans. UPANJE – Hišica ob morju
 3. (1.) Ans. REFREN – Rože za mamo
 4. (4.) Ans. POGLADIČ – Praznik tvoj
 5. (7.) Ans. POGUM – Slovo
 6. (5.) Ans. NEMIR – Za gasilke in gasilce
 7. (8.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD – Moj fant
 8. (6.) SLOVENJEGORIŠKI MUZIKANTI – Mini krilo
 9. (–.) Ans. ANDREJA BAJUKA – Verjamem v ljubezen 
 10. (–.) S.O.S. KVINTET – Drobno srce

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. AKORDI – Dokler bo meh zdržal

Kupon št. 644
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, 8. 10. 2022, ob 20. uri

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Prodamo 35 bal letošnje suhe 
slame. Cena 35 €/balo. 
Tel.: 040 528 901

Prodamo 3 tone ječmena. 
Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam mešana (65 €/m) in 
bukova drva (80 €/m) + pre-
voz. Občina Brežice. 
Tel.: 031 869 635 

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Menjam namizno rdeče vino, 
za krompir, za ozimnico. 
Tel.: 040 360 340

Prodam mošt – žametne črni-
ne, frankinje, mešano belo, 
modri pinot, bizeljsko – cena 
po dogovoru. Tel.: 040 781 444

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 traktor Zetor 7245, 
letnik 1991, ohranjen, 4.000 
delovnih ur, cena po dogovo-
ru. Tel.: 070 499 084

Prodam kostanjeva drva, krat-
ko žagana, železni voz s plato-
nom, 16 col, ter domačo skuto. 
Tel.: 051 477 243

Prodam transporter za koru-
zo in plug olt dvobrazdni, po-
mični, okolica Brežic. 
Tel.: 041 741 279

Kupim hlodovino, bukev ali 
gaber, za drva. Plačilo 70 €/
kubik ob kamionski cesti. Tel.: 
040 738 059. Odkup in proda-
ja drv s prevozom, Anton Go-
šek s.p, Rožno 26, Brestanica 

V Sevnici prodam suha meša-
na drva, po ceni 80 €/m3. 
Tel.: 041 927 342

Prodam bukova drva in ko-
silnico BCS (bencin-petrolej). 
Tel.: 068 166 987

Prodam ječmen za krmo. Tel.: 
031 717 064 

Prodam okrogle bale slame. 
Tel.: 031 594 663

NEPREMIČNINE
V Krškem prodam hišo z vr-
tom. V hiši je opremljeno 
3-sobno stanovanje, klet, ku-
rilnica in garaža. EI narejena.
Tel. 040 163 212

AVTOMOBILIZEM

Prodam Peugeot 207 HDI 1.4, 
letnik 2009, motor za kosilnico 
BCS in traktorski sekular. 
Tel.: 070 683 143

KMETIJSTVO

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

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

Prodam kosilnico BCS 602, 
trofazni sekular in motor acme 
za motokultivator. 
Tel.: 040 775 985
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

Prodam krmni krompir za ži-
vali. Tel.:  041 788 926

Prodam orehe v lupini, sveži, 
4 €/kg. Tel.: 041 797 714

Prodamo mošt; beli, rdeči in 
m. frankinja, prodamo tudi 
vino l. rizling, zel. silvanec in 
rdeče. Možna menjava za ko-
ruzo ali tritikalo.
 Tel.: 051 251 996  

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

Račke tekačice (uničevalke 
polžev), 3 samčki, 3 samičke, 
skoraj odrasle, ugodno proda-
mo. Tel.: 051 306 294 

Prodam odojke, težke 25 kg. 
Tel.: 031 698 469

Prodam odojke, težke 25 – 
30 kg, cena 3 €/kg, lahko tudi 
očiščene ali polovice. 
Tel.: 040 840 065

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

Prodam odojke in prašiče, tež-
ke od 120 do 300 kg. 
Tel.: 041 575 471 

Prodam navadne rjave jelene 
za nadaljno rejo ali meso. 
Tel.: 041 613 954 – Podsreda.

Prodam 3 teličke simentalke, 
stare 1 mesec. 
Tel.: 07 49 68 483 

Prodamo odojke za nadaljno 
rejo, možna dostava ali zakol. 
Tel.: 07 49 68 348, 041 502 497

Prodam brejo kravo simental-
ko in telico simentalko. 
Tel.: 031 482 427

RAZNO

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

Prodam novo hiško za psa in 
kole za fižol, smrekove sušice, 
ugodno. Tel.: 041 847 896 

Prodam: namizni skobeljnik 
(debelinka), namizni vrtal-
ni stroj, drobilec orehov, le-
sen križ s korpusom (bogom), 
steklenico z lesenim motivom. 
Tel.: 041 948 191 

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.

N
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Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Spoštovani,
vsak delovnik, po 18. uri, 

nudimo rjave 
enoletne kokoši.

Nudimo tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Ivan Ciglar s.p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča, 
da bodo rjave jarkice 

pred nesnostjo na voljo 
konec oktobra,

enodnevni beli piščanci 
pa vsako sredo.

Naročila sprejemamo ob 
delavnikih med 9. in 18. 
uro na tel.: 07 49 73 190 

ali 031 676 724.
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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 (22/2022) bo izšla v 
četrtek, 27. oktobra 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 20. oktober 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

Prodam ženski krzneni plašč, 
velikosti 42-44, kanadski bi-
zam, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 503 610

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

Nudimo: selitve, prevo-
ze, pospravljanje garaž in 
podstrešij, beljenje, odvoz 
na deponijo, montažo/de-
montažo 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                    

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

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

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

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

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

Globinsko čiščenje oseb-
nih in tovornih vozil v Po-
savju. Poleg globinskega 
brezplačno zunanje čišče-
nje. Tel.: 051 431 906. Av-
toprevozništvo Globevnik 
Aleksander s.p., Kržišče 
14, Raka

Hišna razprodaja Tre-
bež: moto kultivator Gore-
nje – novejši motor z vse-
mi priključki: mulčer, freza, 
plug, rezalec, inox sod 120 
l, cirkular 3 faze, mlin koru-
ze, skrinja Bosch 260 l. Tel.: 
041 314 256 

7:30

10:00

12:30

zbor tekmovalcev na 

igriscu pod MC Krsko

jesenski pohod

razglasitev zmagovalca 

in pokusanje golaza

 z ansamblom

     Folk&Spas

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Folklorna skupina Spomin je 
bila ustanovljena leta 2002. 
Njen prvi umetniški vodja je 
bil Peter Simončič, nato je vo-
denje skupine prevzela Maj-
da Hriberšek, od leta 2018 jo 
vodi Jasna Pinoza. Plesalke in 
plesalci so vrsto let nastopa-
li v štajerskih kostumih, ki so-
dijo med alpski oblačilni tip. 
V letošnjem letu so svojemu 
oblačilnemu videzu dodali še 
prekmurske kostume oz. belo 
nošo, v kateri so videti kot pra-
vi Prekmurci. S plesnimi nasto-
pi so poleg gostiteljev navduši-
li tudi gosti – folklorna skupina 
Delavskega kulturnega društva 
Svoboda Senovo, ki v letošnjem 
letu praznuje 40 let uspešne-
ga delovanja (skupino je dol-
ga leta vodil Anton Petrovič, 
ki je tudi ustanovni član sku-
pine, zadnje desetletje pa jo 
vodi Bojan Vovčko) ter naj-
mlajši iz Vrtca Ciciban Sevni-
ca. Otroci oddelka Škratki, sta-
ri 5–6 let, so se pod vodstvom 
vzgojiteljic Albine Jazbinšek 
in Tanje Hrge predstavili z 
belokranjsko ljudsko pesmijo 
Lepa Anka kolo vodi s prilagoje-
no plesno koreografijo. Otroci 

20 let folklorne skupine Spomin
SEVNICA – Folklorna skupina Spomin Društva upokojencev Sevnica je 24. sep-
tembra skupaj z gosti obeležila 20. obletnico delovanja ter se ob tem predstavi-
la tudi v novih oblačilih in z novimi plesi. 

oddelka  Gumbki, stari 4–5 let, 
so z vzgojiteljicama Katarino 
Oreškovič in Marjeto Dornik 
gibalno uprizorili slovensko 
ljudsko pesem Jaz sem muzi-
kant. Otroške plesne kostume 
je izdelala Marinka Mlakar, 
vzgojiteljice pa so bile obleče-
ne v plesne kostume, zasnova-
ne po značilnih oblekah sevni-
škega območja pred približno 
120 leti. S porabskim čarda-
šem in štajerišem sta ob zvokih 
godcev FS Spomin navdušila 
tudi Jasna Pinoza in Blaž Vid-
mar. S pevskim nastopom so 
prireditev popestrili Kapelski 
pubje iz Kapel pri Dobovi. Sku-
pina sedmih moških pod men-
torstvom Mihe Halerja prepe-
va slovenske ljudske pesmi že 
dobrih 15 letih. Doslej so izdali 
tri zgoščenke in zbirko ljudskih 
pesmi, katere namen je ohra-
njanje starega načina petja. 

Podelitev Maroltovih značk

V zaključku dobro obiskane 
prireditve je sledila podelitev 
Maroltovih značk članicam in 
članom folklorne skupine Spo-
min DU Sevnica za njihovo 

večletno plodno sodelovanje. 
Predsednik Sveta Območne iz-
postave JSKD RS za kulturne 
dejavnosti in Zveze kulturnih 
društev Sevnica Jože Novak 
ter vodja sevniške območne 
izpostave JSKD RS Katja Pi-
bernik sta značke za 5-letno 
udejstvovanje na področju lju-
biteljske folklore podelila Mar-
jani Slemenšek, Mirku Sle-
menšku in Cvetu Aupiču; za 
10-letno Mariji Knez, Majdi 
Radej, Zvonki Aupič, Alojzu 
Kebru, Marti Bregar, Jožetu 
Knezu, Janku Pinosa, Jože-
tu Radeju, Marjanu Teglju in 
Jasni Pinoza; za 15-letno Ani-
ci Kosmač in Jožetu Košarju.

Predsednica sevniške folklor-
ne skupine Tonika Mirt se je 
zahvalila vsem nastopajočim 
in povezovalcu prireditve Ci-
rilu Dolinšku, občinstvu pa 
so se zahvalili vsi nastopajoči 
s pesmijo V dolinci prijetni. Po-
gostitev ob druženje pred kul-
turno dvorano po zaključenem 
plesnem in pevskem večeru je 
pripravil Aktiv kmečkih žena 
Zabukovje. � Smilja�Radi,�
� foto:�L.�Motore

FS Spomin DU Sevnica v prekmurski narodni noši

SEVNICA – Pikado sekcija pri DU Sevnica je 23. septembra v ob-
novljeni dvorani OZVVS Sevnica (zgradba pri policijski postaji), 
ki je opremljena s šestimi pikado aparati/ tarčami, organizirala  
drugi pikado turnir v počastitev dneva slovenskega športa. Na-
stopilo je 20 igralk in igralcev pikada (na fotografiji), in sicer DI 
Sevnica (moška in ženska ekipa), DU Sevnica, DU Dobova – Ka-
pele in DU Krško. Prvo mesto je osvojila z 2.854 točkami moška 
ekipa DI Sevnica. Med posamezniki je 3. mesto osvojil Branko 
Cvetkovič iz DU Dobova – Kapele (668 točk), 2. mesto Franci Se-
lak iz DU Sevnica (775 točk) in 1. mesto Jože Simonišek iz DI 
Sevnica (1.132 točk).  S. R./B. Busar

Pikado turnir upokojencev

www.PosavskiObzornik.si
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Klara Eva Kukovičič, 
povezovalka prireditev in TV-
voditeljica: 

Posavski obzornik vidim kot 
nekakšen virtualni prostor, 
kjer se srečujejo, povezujejo 
in predstavljajo Posavci in Po-
savke, po drugi strani pa kot 
enega izmed osrednjih medi-
jev, ki skrbi, da smo na teko-
čem z dogajanjem v širšem 
okolju. Ena izmed navad, ki 
sem jih razvila v času študi-
ja, je, da vsako jutro prebe-
rem novice. Tako lažje razu-
mem dogajanje doma in po 
svetu ter ohranjam splošno 
razgledanost. Prav zanimivo 
pa je, da sem sprva spremlja-
la le medije, ki pokrivajo šir-

še slovensko okolje. Vendar 
dlje, kot sem živela v Ljublja-
ni, bolj sem pogrešala pristen 
stik s Krškim, kratki vikend 
obiski pa tudi niso zadoščali. 
Na tisti točki sem začela vse 
pogosteje prebirati Posavski 
obzornik. Danes si svojih ju-
ter pravzaprav ne predsta-
vljam več brez naslovne strani 
Posavskega obzornika in priz-
nam, največ časa preživim na 
razdelku ’Kultura’. Ne vem, če 
bi lahko preštela, kolikokrat 
mi je Posavski obzornik že po-
lepšal dan. Vodenje in mode-
riranje prireditev ter vsa dru-
ga področja, na katerih sem 
aktivna, so sicer sama po sebi 
zanimiva in v njih uživam, am-
pak neprecenljivo je, ko nato v 
članku prebereš komplimen-
te, s katerimi tvoje delo opi-
šejo novinarji. Če pa jih kdaj 
spregledam, skoraj vedno do-
bim fotografijo članka od dru-
žine ali prijateljev s pripisom: 
’Si videla, da si v Posavskem 
obzorniku?’. Morda lahko iz-
koristim tole priložnost in se 
tudi sama zahvalim vsej ekipi 
za vse čudovite besede in ved-
no prijeten klepet, vaše delo 
je plemenito, saj ne skrbite le 
za informiranje družbe, tem-
več tudi za nasmeške ljudi. 
Kar nekoliko pogrešam, pa je 

vaša prisotnost na družbenih 
omrežjih za mlajše populacije 
– Instagram in Tiktok.

Melita Skušek, ravnateljica 
OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki:

 Vsekakor vam v času digitalnih 
medijev priporočam, da vztra-
jate pri izdajanju klasičnega 
časopisa v fizični obliki. Kljub 
temu da veliko bralcev sproti 
bere tudi vašo spletno stran, 
vendar vsak četrtek razmišljaš, 
ali je tisti četrtek, ko pride Po-
savski obzornik, ali bo čez te-
den dni. Mislim, da ste res zelo 
pomemben medij, ki vsakih 14 
dni v naše domove prinese naj-
bolj odmevne dogodke iz cele-

ga Posavja, pa tudi dogodke, o 
katerih, če o njih ne bi poroča-
li vi, ne bi nihče nič vedel. To se 
mi zdi tudi prav, saj so lokalni 
mediji izjemno pomembni za 
to, da drug drugega poznamo. 
Ostali mediji namreč večinoma 
prinašajo le velike zgodbe in še 
zlasti škandale, lokalni medi-
ji pa se tega vendarle vzdržite 
in to se mi zdi zelo pomembno. 
Ste tudi kritični, če je treba, a 
vendarle v vsako gospodinj-
stvo prinašate utrip Posavja. 
Čeprav Kostanjevica na Krki 
geografsko sodi na Dolenjsko, 
smo se ob nastanku nove obči-
ne odločili, da bomo delovali v 
okviru Posavja, s katerim smo 
v zadnjih desetletjih bolj po-
vezani. Zato je tudi za nas po-
membno, da vemo tudi, kaj de-
lajo v občini Radeče, v občini 
Bistrica ob Sotli ali v zadnjem 
kotičku sevniške občine. Ko 
se sama pojavljam v časopisu, 
kar velikokrat dobivam odzive, 
marsikdo reče: 'Nisem bil tam, 
sem pa prebral v Posavskem 
obzorniku.' Največ je odzivov 
na seje občinskega sveta, če na 
njih postavim kakšno vpraša-
nje, manj pa se morda ljudi do-
taknejo moje misli na kultur-
nih prireditvah, čeprav jih tudi 
opazijo. 

Stanislav Fabjančič, 
upokojeni energetik, Zbilje 
na Gorenjskem: 

V časih pred korono sva z ženo 
Magdo skoraj vsak mesec pri-
hajala v rodno Posavje, na-
tančneje v Anže pri Bresta-
nici, potem pa so se časi tako 
hitro spremenili, da to ni več 
bilo mogoče. Spomnim se, da 
so imeli pri ženi doma vedno 
na mizi Posavski obzornik in 
da ga redno berejo. Tako sem 
ob neki priložnosti v časopisu 
zagledal možnost, da se lahko 
naročim nanj ter plačam samo 
poštnino in ga prejemam tudi 
v Zbiljah na Gorenjskem, kjer 
z ženo živiva že 49 let. Nisem 
okleval in sem takoj poklical v 

Krško ter se naročil na Posav-
ski obzornik, ki sem ga imel 
drugače priliko prelistati in 
prebrati zgolj v rodnem Po-
savju. Časopis na Gorenjskem 
redno spremljam že vsaj šti-
ri leta in moram poudariti, da 
preberem vse do zadnje črke. 
Ker je za naju z ženo čedalje 
manj možnosti, da sama obiš-
čeva rodni kraj, je prebiranje 
časopisa več kot odlična pri-
ložnost, da se seznanim z no-
vicami iz okolja, v katerem sva 
z ženo odraščala. Če se malo 
pošalim, sem ponosen, da sem 
eden tistih bralcev, ki novice 
prebiram z zadnjega konca ča-
sopisa. Izredno rad prebiram 
domače novice, predvsem iz 
svojega kraja, Brestanice ter na 
splošno iz krške občine. Moje 
sorodstvo v Posavju živi vse 
od npr. Anž, Sremiča, Velikega 
Kamna, Senovega pa vse tja do 
Gadove peči, zato sem resnično 
vesel, ker lahko spremljam no-
vice iz okolja, ki ga dobro poz-
nam. V Posavskem obzorniku 
rad berem o ljudeh, ki jih poz-
nam oziroma sem jih poznal, 
ko sem svoje čase delal v bres-
taniški elektrarni od leta 1955 
najprej. Ekipi Posavskega ob-
zornika ob tej priložnosti že-
lim, da svoje delo odlično opra-
vlja še naprej.

naj blestijo

Prvi javni nastop s skupino 
Čuki na veselici v Boštanju, ko 
je bila Sara Praznik še majhna 
deklica, je že dal vedeti, da bo 
glasba krojila njeno življenje. 

Po začetkih z igranjem flavte 
se je vpisala na petje. V glas-
beni šoli je začela peti že ve-
liko prej kot ostali. Njena edi-
na učiteljica solo petja je bila 
šest let mag. Martina Prevej-
šek. Najprej je želela peti oper-
ne arije, a jo je ogled muzikala 
Mamma Mia! povsem prevzel, 
tako da se je ravno med pesmi-
jo The winner takes it all odlo-

Muzikali so ji zlezli pod kožo
BOŠTANJ – Ko bo v Posavju v prihodnosti nastal kak muzikal, lahko skoraj z gotovostjo trdimo, da bo imela »prste vmes« tudi Sara Praznik, 23-letna Boštanjčanka 
– živi na Radni –, ki je lani diplomirala na eni od znanih britanskih univerz in si na ta način utrla pot v svet muzikalov, ki jih preprosto obožuje. A Sare ne navdu-
šuje le glasba, ampak je zelo aktivna tudi v domači župniji, predvsem jo veseli delo z otroki.

čila, da bodo muzikali njena 
številka ena. »Od takrat nap-
rej so mi po glavi rojile samo 
še misli, kako bom šla v Angli-
jo in se tam izšolala,« pripo-
veduje. In prav to se je zgodi-
lo. Najprej je šla na 14-dnevno 
poletno šolo muzikala blizu 
Londona, na Guildford Scho-
ol of Acting, ki je ena vodilnih 
šol za muzikale v celotni Veli-
ki Britaniji. »Še ne polnoletna 
sem šla prvič sama na letalo, 
bilo je kar hudo, a se je splača-
lo,« se spominja z nasmeškom. 
Povabili so jo namreč na avdi-
cijo na Edge Hill University, na 
kampus nekje na relaciji med 
Liverpoolom in Manchestrom. 
Na avdiciji v januarju 2018 je 
morala plesati, peti in napisati 
esej. Odrezala se je več kot od-
lično, saj so se ji uresničile sa-
nje – bila je sprejeta in igrala 
tudi vidno vlogo med študen-
ti, ki jih je bilo vsega skupaj kar 
15 tisoč na omenjeni univerzi. 
Med drugim so ji v času štu-
dija kot tuji študentki dodeli-
li glavno vlogo v enem od mu-
zikalov, česar je bila še posebej 
vesela. Zaradi situacije s koro-
no se je po dveh letih predčas-
no vrnila domov, tako da se je 

zadnje leto šolala od doma in 
lani poleti tudi na daljavo di-
plomirala – posnela je film na 
temo okoljske ozaveščenosti v 
gledališču in pridobila naziv 
univ. dipl. muzikal igralka.

Za maturo takoj muzikal

»Skozi muzikale se lahko oseb-
no izražam in želim, da imajo 
tudi neko sporočilo, da pri gle-
dalcu spodbudim razmišljanje 
tudi po koncu ogleda, pred-
vsem mi je pomembno, da se 
dotaknejo tudi aktualnih te-

matik, ki so blizu mladim,« 
pojasnjuje Sara in dodaja, da je 
lahko gledališče medij za akti-
vizem ali pa si v njem zgradiš 
svoj sanjski svet. Njena velika 
želja je, da bi v Sevnici imeli 
kdaj še kak muzikal, tako kot 
že leta 2018, ko je luč sveta ug-
ledal muzikal Ameriške sanje, 
pod katerega se je tudi podpi-
sala kot režiserka, koreografi-
nja, igralka ... Spominja se, da 
še ni dobro zaključila mature, 
ko je že bila premiera muzika-
la, tako da so bili tisti dnevi in 
meseci zelo naporni, a je vsem 

skupaj uspelo, kar se je vide-
lo predvsem po navdušujočih 
odzivih občinstva, ki si je obe 
uprizoritvi ogledalo v zelo ve-
likem številu. V zadnjih letih 
veliko nastopa in sodeluje s 
Primožem Liscem z Loga pri 
Sevnici. Sodelovanje sta pred 
kratkim nadgradila v akustični 
duet Sara in Primož. Sara poje 
tudi pri vokalni skupini Veritas 
iz Boštanja – letos so dekleta 
(poleg nje sta del zasedbe še 
Mateja Repovž Lisec in Ta-
deja Udovč) prejela tudi po-
kal za najzanimivejšo zasedbo 
po izboru občinstva na koncer-
tu Pesmi Posavja. Na festivalu 
Slovenska nota 2018 je osvoji-
la 4. mesto, lani pa je bila del 
voditeljske četvorke tega glas-
benega tekmovanja. »Želja je 
ukvarjati se z glasbo, a se za-
vedam, da ni večen vir do-
hodka, sploh pa ne v Sloveniji. 
Če se zraven ne ukvarjaš še s 
kakšno produkcijo, potem zna 
biti na dolgi rok kar težavno, 
zato je prav, da imam tudi še 
neko drugo izobrazbo,« razmi-
šlja Sara, ki je po osnovni izo-
brazbi naravovarstveni tehnik 
in je bila tudi štipendistka Ob-
čine Sevnica.

Zelo dejavna v župniji

Sara je zelo aktivna tudi na 
področju prostovoljstva. Med 
drugim je že sedem let vodite-
ljica oratorija v domači župni-
ji Boštanj, na letošnjem se je 
zbralo rekordno število udele-
žencev, skoraj 70. To je bil tudi 
zadnji oratorij za njihovega 
dolgoletnega župnika Fonzi-
ja Žiberta, s katerim so pre-
življali lepe in nepozabne tre-
nutke, pravi sogovornica. Kot 
priznava, neizmerno rada dela 
z domačimi mladimi, ker je 
med njimi takšna povezanost. 
»Zelo rada sem na oratoriju 
in delo z otroki me osrečuje,« 
še pove. Poleg tega je tudi ka-
tehetinja in uči verouk pa tudi 
predsednica na novo ustanov-
ljenega mladinskega pastoral-
nega sveta v boštanjski župniji. 
Od slovenskih izvajalcev rada 
prisluhne Vladu Kreslinu, Sid-
dharti, Joker Out, prevzela sta 
jo tudi koncerta nemške sku-
pine Rammstein in škotske 
Franz Ferdinand. Sicer pa Sara 
v prostem času uživa v igranju 
odbojke in v prebiranju knjig, 
nam je še zaupala v prijetnem 
klepetu. Rok Retelj

V�duetu�s�Primožem�Liscem�julija�letos�v�MC�Brežice.
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Mnogi se nas iskreno razveselite tudi v živo, ko se srečamo na dogodkih, na ulicah, na športnih igriščih, v 
posavskih dvoranah. Hvala vam za to! Ko pišemo kolumne, nas radi pocukate za rokav in poveste, če se z 
nami strinjate ali ne. Oboje je zelo koristno in dobro slišati. Ne le gledamo, tudi vidimo, in ne le posluša-
mo, tudi slišimo vas. V času, ko je celotna družba bombardirana z negotovostmi in še nepoznanimi izzi-
vi – mi, namenoma še intenzivneje kot prej, v vaše domove pošiljamo občutek pristne domačnosti in vse 
najboljše, kar premore ta naš skupni prostor ob Savi, Krki in Sotli. 

Sara�Praznik


