
VRHUNEC BREŽIŠKEGA OKTOBRA – S sinočnjo slavnostno sejo občinskega sveta v Brežicah je t. i. 
brežiški oktober, ko praznuje občina Brežice, dosegel svoj vrhunec. Po lanskem mrtvilu zaradi takrat 
veljavnih strožjih ukrepov je bila letos situacija veliko prijaznejša do organizatorjev dogodkov in 
prireditev, ki so jih lahko – seveda pod določenimi pogoji – vseeno izpeljali ter jim je tudi uspelo spet 
privabiti občinstvo, ki je bilo zagotovo že lačno dogajanja. Eden najbolj tradicionalnih dogodkov je pohod 
po poteh Brežiške čete, ne nazadnje brežiška občina tudi praznuje svoj praznik v spomin na ustanovitev 
te partizanske skupine, od katere mineva natanko 80 let. Letos so pohodniki krenili iz Pišec, in kot je 
videti, jim dobre volje kljub malo bolj turobnemu vremenu ni zmanjkalo. Foto: Rok Retelj
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Državna proslava ob dnevu 
reformacije bo v Krškem

KRŠKO – Jutri, 29. oktobra, ob 20. uri bo v Kulturnem domu 
Krško državna proslava ob dnevu reformacije. Krško in z njim 
Posavje je bilo namreč v drugi polovici 16. stoletja po zaslugi 
Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina eno od središč reform
nega gibanja. Slavnostni govornik bo minister za kulturo Va-
sko Simoniti, v programskem delu pa bodo sodelovali: igra
lec Vojko Zidar, članice in člani srednjeveške plesne skupine 
KUD Galiarda, članice in člani instrumentalne zasedbe Gita, 
članice in člani vokalne zasedbe Ingenium ensemble in sre
dnjeveški tiskarski mojster Janez Rozman. Neposredni pre
nos prireditve bo zagotovljen preko vladnega spletnega mes
ta ter Twitter in Facebook računa, posnetek prireditve bo na 
ogled na sam dan reformacije, torej v nedeljo, 31. oktobra, ob 
20. uri na 1. programu TV Slovenija.  P. P.
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 11. novembra.

Krški in sevniški 
proračun preskočila  

prvo stopničko
V zadnji četrtini leta na občinskih svetih že spre-
jemajo proračunske dokumente za naslednja leta. 
Tako so na zadnjih sejah občinskih svetov v Krškem 
skozi prvo obravnavo pospremili dvoletni proračun 
za leti 2022 in 2023, v Sevnici pa za leto 2022.
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Poslanec Dušan Šiško se je 
v uvodu zahvalil svetnikom 
za hiter sklic seje in prilož
nost, da jim kot prvim na ni
voju države z županom mag. 
Miranom Stankom predsta

vita pobudo 
Občine Kr
ško. V nada
ljevanju je žu
pan v dobro 
pripravljeni 
predstavitvi 
argumentov 
Krškega za 
p r i d o b i t e v 

statusa mestne občine, o ka
terih smo že poročali, pouda
ril primerjalne podatke z ne
katerimi drugimi, še posebej 
mestnimi občinami. Tako je 
bilo moč slišati, da je občina 
Krško na 6. mestu po prihod
kih svojih podjetij, na 9. mes
tu po površini in po primerni 
porabi, na 11. mestu po števi
lu prebivalcev in na 12. mes
tu po številu delovnih mest. 
Krško ima več prebivalcev in 
je veliko večja po površini kot 
mestne občine Ptuj, Murska 
Sobota in Slovenj Gradec, tudi 
njeni prihodki so veliko višji 
od teh občin. 

Ker so imeli na klopeh tudi 
stališče brežiške občine, so 
člani komisije toliko bolj po
zorno prisluhnili državnemu 
svetniku, predstavniku lokal
nih interesov iz Posavja, sicer 
županu Občine Sevnica Sreč-

ku Ocvirku. 
Ta je v svo
jem slikovi
tem slogu 
nanizal argu
mente v pod
poro obči
ni Krško kot 
mestni obči

ni. Posavske občine imajo in
teres za samostojno pokraji
no Posavje, kjer bi Krško kot 
mestna občina delovala v vlogi 
regijskega središča. Za dosego 
tega cilja Posavje potrebuje ra
zvojne institucije, ki se izobli
kujejo v somestju treh občin, 
ki se v preteklosti niso drobi
le. Ocvirk je poudaril, da smo v 

preteklosti za občine, mestne 
občine in pokrajine postavi
li kriterije, ki so v današnjih 
okoliščinah postali neuporab
ni (npr. zaradi praznjenja ob
mejnih območij občine ne iz
polnjujejo več kriterija glede 
števila prebivalcev). Tovrstni 
izzivi zahtevajo širši pogled 
na delovanje lokalne samou
prave, kar pomeni, da bi mo
rali pri ugotavljanju izpolnje
vanja zakonskih pogojev bolj 
upoštevati drugačen položaj 
obmejnih območij, ki se zara
di odmaknjenosti od centrov 
soočajo z razvojnimi težavami.

Krško pobudo je podprl tudi 
državni svetnik Franc Roka-
vec, sicer župan Litije, ki je 
med drugim dejal, da ima kr
ška pobuda zaradi skoraj so
časne vloge brežiške obči
ne malo grenkega priokusa, 
a verjame, da bo še prišlo do 

uskladitve. Nekateri svetniki 
so imeli predvsem načelne po
misleke, na primer, da s prilo
žnostnim načinom odločanja 
ne moremo zgraditi kakovo
stne lokalne samouprave in da 
tovrstne pobude spodbudijo 
druge občine, ki tudi ne izpol
njujejo zakonskih pogojev za 
mestno občino. Slišati je bilo 
tudi opozorila, da nekatere se
danje mestne občine že v času 
pridobitve statusa mestne ob
čine leta 1994 niso izpolnjeva
le zakonskih pogojev in jih še 
danes ne (npr. Slovenj Gradec, 
Murska Sobota), kar pomeni, 
da je bil sistem mestnih občin 
že na začetku politično oz. ne
ustrezno opredeljen. 

Kaj pravi Komisija Državnega 
sveta?

V zaključnem poročilu, ki ga 
je medtem že posredovala Od
boru Državnega zbora za not
ranje zadeve, javno upravo in 
lokalno samoupravo (ta je za
sedala v sredo, 27. oktobra, 
popoldne), Komisija med dru
gim navaja, »da bi se s podeli
tvijo statusa mestne občine tej 
še okrepila njena vloga močne
ga centra v Posavju in tudi šir

šem obmejnem območju jugo
vzhodne Slovenije ter obenem 
izboljšal položaj v odnosu do 
drugih razvojnih partnerjev v 
Sloveniji in v okviru krepitve 
medsosedskega dialoga s sose
dnjo Hrvaško. Na razvoj lokal
ne samouprave bi morali gle

dati v duhu funkcionalnosti in 
razvojnih potreb v danem tre
nutku ter v povezavi s težnja
mi po vzpostavitvi druge ravni 
lokalne samouprave omogoči
ti, da Občina Krško pridobi sta
tus mestne občine.« 
 Ur.

Prihodki v občinski blagajni so 
v letu 2022 zastavljeni na dob
rih 45,6 milijona evrov, odhod
ki pa na 46,8 milijona evrov, 
medtem ko naj bi bili tako pri
hodki kot odhodki v letu 2023 
nižji okvirno za 5 milijonov 
evrov. Kot je v predstavitvi de
jal župan mag. Miran Stanko, 
bo v prihodnjem letu za inve
sticije namenjenih skoraj polo
vica sredstev oz. 20,7 milijona 
evrov, v letu 2023 pa 15,2 mi
lijona evrov, pri čemer je med 
večjimi finančnimi zalogaji iz
postavil vlaganja na področju 
družbenih dejavnosti, to je do
končanje izgradnje knjižnice, 
ki ji bo sledila še obnova ob
stoječih knjižničnih prostorov 
in kapucinskega samostana, 
novogradnjo podružnične šole 
v Velikem Podlogu ter OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja, energet
sko sanacijo Doma XIV. divizije 
na Senovem ter rekonstrukci
jo in dozidavo gasilskega doma 
v Leskovcu, ureditev trga na 
Raki, izgradnjo kolesarske 
steze Krško–Kostanjevica na 
Krki, začetek izgradnje bazena 
v Krškem, nakup novih vozil za 
prostovoljna gasilska društva, 
obnovo cest v Krškem idr.

Štiriletni plan razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest za

Prva kljukica za dvojni proračun
KRŠKO – Občinski svet je na seji 21. oktobra potrdil osnutka proračunov občine za leti 2022 in 2023, pred-
log obeh načrtovanih proračunov pa naj bi svetniki potrdili na decembrski seji. Prav tako so svetniki potr-
dili osnutka planov razvoja in vzdrževanja občinskih cest za prihodnje štiriletno obdobje.

jema področje rednega vzdrže
vanja in investicijsko vzdrže
vanje, pri čemer se prioritetno 
obnavlja cestišča na podlagi 
narejenega posnetka cest; po
rabo asfaltne mase po krajev
nih skupnostih iz naslova od
škodnine CGP, izvajanje zimske 
službe, vzdrževanje prometne 
signalizacije ipd. V letih 2022 
in 2023 največja investicijska 
vlaganja v cestno infrastruk
turo predstavljajo cestni od
seki, ki so opredeljeni v načr
tu razvojnih programov, med 
drugim gre za ureditev trga 
na Raki, ceste in pločnika sko
zi Stolovnik proti brestaniške
mu ribniku, izgradnjo pločnika 
na Malem Kamnu, rekonstruk
cijo ceste ob Mlinščici v Pod
bočju, Lovske ceste v Bresta
nici, Cesta 4. julija na Vidmu v 
smeri Sotelskega in naselja Pol
šca, obnovo glavne ceste G15 
skozi Krško, izgradnjo kolesar
ske povezave proti Kostanjevi
ci, navedenim in še nekaterim 
pa se bodo v letu 2023 pridru
žili še cestni odseki in uredi
tve: pločnik Križaj–Podbočje, 
rekonstrukcija javne poti Sta
ri Grad–Marof, ureditev par
kirišča ob avtocesti Krško in 
Smednik, rekonstrukcija ceste 
Zdole–Krško idr.

Svetniki so ob imenovanju 
predstavnikov v svete jav
nih zavodov nekaterih osnov
nih šol in glasbene šole sogla
šali s ponovnim imenovanjem 
Urške Lobnikar Paunović 
za direktorico Valvasorjeve 
knjižnice Krško za mandat
no obdobje 2022–2027 ter se 
seznanili z vključitvijo občine 
Krško v Zeleno shemo turizma 
oz. v aktivnosti za pridobitev 
znaka Slovenia Green Destina
tion. Potrebna merila za prido
bitev znaka, teh je kar 100, je 
predstavila direktorica Cen
tra za podjetništvo in turizem 
(CPT) Krško Kristina Ogorevc 
Račič. Kot je dejala, je pridobi
tev certifikata pomembno z vi
dika, ker se bo z njim občina 
pozicionirala kot trajnostna in 
okoljsko zavezana destinacija 
tako na slovenskem kot svetov
nem zemljevidu turizma, učin
ki pa se bodo odražali tudi na 
drugih področjih. Občina Krško 
se je sicer Zeleni shemi sloven
skega turizma priključila v fe
bruarju letos. V ta namen je bila 
za zelenega koordinatorja ime
novana Tanja Levstik Levičar, 
v podporo pri urejanju prek 
600 strani obsežne dokumen
tacije in postopke presoje pa ji 
bo t. i. zelena ekipa, ki jo ses
tavljajo Kristina Ogorevc Ra

čič in Ksenja Kragl (vse iz CPT 
Krško), Gregor Brodnik (Ob
čina Krško), Ana Jurečič Mar-
tinčič (RRA Posavje), Anton 
Petrovič (Občinska turistična 
zveza Krško), Špela Arh Ma-
rinčič (Kostak) in Tanja Jar-
kovič (GEN energija).  

Naj na tem mestu izpostavi
mo še eno izmed pobud na 26. 
seji, ki jo je podal svetnik Aleš 
Suša. Slednji je predlagal, naj 
se občinske strukture vključijo 
v reševanje podjetja Vipap Vi
dem po vzoru Občine Ajdovšči
na, ki se je leta 2014 vključila 
v reševanje podjetja Mlinotest. 
Poudaril je, da je krška tovarna 
eden večjih zaposlovalcev, zato 
naj občina prouči razpoložljive 
možnosti in se v postopku pri
silne poravnave vključi kot ka
pitalski deležnik v podjetju. 
»Možnost ponovnega zagona 
proizvodnje ob preusmeritvi 
v proizvodnjo embalažnih pa
pirjev ter morebitnem novem 
poslovnem partnerju je realna 
možnost ohranjanja zaposli
tev, v katero bi morala občin
ska oblast vložiti vse napore, 
kar bi najbolje naredila preko 
lastniškega deleža, s katerim bi 
bila udeležena pri upravljanju 
družbe,« je dejal Suša.
 Bojana Mavsar

SEVNICA – Osrednja točka 26. redne seje sevniškega občin-
skega sveta, ki je potekala v kulturni dvorani 20. oktobra, 
je bila namenjena obravnavi predloga proračuna za 2022.

V proračunu za prihodnje leto je predvidenih dobrih 23,7 milijo
na evrov odhodkov in prihodkov, v tem znesku pa je zajeto tudi 
najetje novega kredita v višini 2,75 milijona evrov, je pojasnila 
vodja oddelka za finance na Občini Sevnica mag. Vlasta Marn. 
Največji delež prihodkov predstavlja povprečnina in pri njenem 
izračunu je upoštevan trenutni predlog v višini 645 evrov na pre
bivalca. Župan Srečko Ocvirk je pri predstavitvi vsebinskega dela 
proračuna dejal, da so v njem številni projekti, ki so bili priprav
ljeni v preteklih obdobjih. Med njimi je tudi rekonstrukcija, do
zidava in nadzidava obstoječe stavbe vrtca pri sevniški osnovni 
šoli za potrebe OŠ Ane Gale ter dogradnja in ureditev šolske ku
hinje OŠ Blanca. Direktor sevniške občinske uprave Zvone Koš-
merl je še podrobneje predstavil proračunske postavke, v kate
re so vključeni tudi projekti iz participativnega proračuna v višini 
slabih 120 tisoč evrov. Del sredstev iz proračuna bo namenjenih 
tudi nakupom zemljišč in stanovanjskih objektov ter za rekon
strukcijo križišča pri osnovni šoli v Šentjanžu in za sanacijo bre
žine pri cerkvi v Zabukovju, kjer je poleg cerkve ogroženih še ne
kaj drugih objektov. Za nov nadvoz v Šmarju bo treba odšteti 1,2 
milijona evrov, slabega 1,2 milijona evrov pa za hidravlične iz
boljšave v občini. Gasilska zveza Sevnica bo dobila gasilsko vozi
lo z lestvijo za reševanje z višin. Finančna sredstva bodo name
nili tudi za projektno dokumentacijo, ki med drugim predvideva 
ureditev Slomškovega doma v starem delu Sevnice itd. V več kot 
uro trajajoči razpravi so nato prisotni člani in članice občinske
ga sveta podali še nekaj dodatnih predlogov in eden izmed njih 
je priprava projektne dokumentacije za hitro cesto Boštanj–Mo
kronog, kajti občini Mirna in Mokronog–Trebelno že imata obvoz
nico in nanjo bi se lahko s hitro cesto priključila sevniška občina. 
Dokončni predlog proračuna bodo predvidoma predstavili na de
cembrski seji občinskega sveta, predhodno pa ga bodo obravna
vala resorna delovna telesa.
V zaključnem delu seje so svetnice in svetniki sprejeli sklep o 
podelitvi občinskih priznanj v letošnjem letu. Grb Občine Sevni
ca bo prejel Zdravstveni dom Sevnica, zlato plaketo mag. Bre-
da Drenek Sotošek in Zvonka Mrgole, srebrno plaketo pa Ciril 
Dolinšek, Majda Hriberšek in Pavel Drobne. Podelitev pri
znanj je načrtovana na osrednji slovesnosti ob občinskem pra
zniku 12. novembra in bo izvedena v okviru aktualnih epidemi
oloških ukrepov.  Smilja Radi

Skoraj 24-milijonski proračun

Državni svet podprl mestno občino Krško

Podpora Skupnosti občin Slovenije (SOS)
Predlog, s katerim naj bi na pobudo poslanca Dušana Šiška 
(SNS) spremenili Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njiho-
vih območij in s tem omogočili občini Krško status mestne obči-
ne, je obravnavala Komisija za pravna in zakonodajna vpraša-
nja pri SOS, ki se strinja, da se postopek nadaljuje.

LJUBLJANA/KRŠKO – V procesu odločanja o pobudi Občine Krško, da bi v tretjem poskusu pridobila status 
mestne občine, je bil prejšnji teden narejen prvi pomemben korak na državni ravni. V četrtek, 21. oktobra, 
je po uvodni predstavitvi argumentov Krškega s strani nosilca postopka poslanca Dušana Šiška in župana 
mag. Mirana Stanka o predlogu razpravljala Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regional-
ni razvoj, ki je pobudo na koncu tudi gladko podprla.

Šiško: Obžalujem odločitev Brežičanov
Kot Krčan in predvsem kot posavski poslanec 
sem zelo zadovoljen, da mi je po formalni vlo-
žitvi pobude najprej uspelo na kolegiju DZ do-
seči nadaljnje odločanje po skrajšanem po-
stopku, nato pa sklic izredne seje Komisije za 
lokalno samoupravo, tako da gremo v nadalj-
njo proceduro že s pozitivnim stališčem Držav-

nega sveta.
Močno pa obžalujem, da so se posamezniki v občini Brežice od-
ločili prav v teh dneh vložiti svoj predlog za mestno občino. V 
tem trenutku še niti ne vemo, ali bomo uspeli z enim (krškim) 
predlogom, toliko manj možnosti je, da bi dobili dve mestni ob-
čini na tako majhnem prostoru. Žal so kolegi iz Brežic prišli s to 
pobudo šele potem, ko sem jaz vlogo za Krško že oddal, do tak-
rat pa ni bilo v mojem mandatu nikoli niti besede o tem. Tudi 
sama razprava v brežiškem občinskem svetu je pokazala, da se 
precej svetnikov ne strinja s pobudo oziroma so menili, da gre 
za nepotrebno tekmovanje s Krškim, čeprav so potem za pred-
log glasovali.
V Posavju se zavzemamo za svojo pokrajino in prav iz Državne-
ga sveta, ki je nosilec pobude za novo regionalizacijo Slovenije, 
prihaja vse več razumevanja za naše želje. Današnja podpora 
Državnega sveta pa v ničemer ne spreminja dogovorov o tem, 
da bomo državne in regionalne institucije še naprej razporeja-
li po vseh občinah in delovali kot somestje. Prepričan sem, da je 
že zadnji čas, da tudi formalno potrdimo status centra regije in 
bodoče pokrajine, za kar ima Krško največ argumentov. Ne gle-
de na to pa kot demokrat dopuščam vsakemu, tako tudi Brežiča-
nom, da v enakem postopku poskušajo doseči svoje cilje. Do zdaj 
sem kot poslanec z občino Brežice in njihovim županom dobro 
sodeloval in želim, da bi bilo tako tudi v bodoče.

Mag. Miran 
Stanko Srečko Ocvirk
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Podboški trg je zaživel

Med vaškimi jedri je po oceni 
strokovne komisije prvo mesto 
osvojila Hrovača iz občine Rib

nica, drugo mesto Stara Fuži
na iz občine Bohinj, tretje pa, 
kot že omenjeno, Podbočje, 
središče najbolj južne krajev
ne skupnosti v krški občini. »V 
letu 2021 smo člani Turistič
nega društva Podbočje s po
močjo sredstev iz participativ
nega proračuna Občine Krško 
in lastnih sredstev začeli z ure
ditvijo trga v Podbočju. Sveča
na otvoritev v juliju je pokaza
la, da so bile naše ideje in nova 
podoba odlično sprejete. Klo
pce in stolčki, oder, ki ponuja 
tudi prostor za sedenje in od
lično fotografijo s Krko v ozad
ju, nova zasaditev in informa
cijske table ter pitnik za vroče 
dni ... Veseli nas, da trg živi. 
Ljudje se družijo, fotografira
jo, si z zanimanjem prebere
jo informacije na tablah … Pa 
ne samo turisti, ki jih je bilo 
letos res veliko, trg je najpo
membnejši za krajane in lepo 
je bilo v poletnih večerih vide
ti skupine, ki so prepevale in 
se družile pod vaško lipo,« so 
nam ob tem sporočili iz pod
boškega turističnega društva, 
ki že vrsto let skrbi za ureje
nost kraja pod Gorjanci. Pod
bočje je že leta 2012 zmagalo 
na omenjenem natečaju v ka
tegoriji izletniških krajev, se
veda so veseli tudi letošnjega 
priznanja, saj so bili člani ko
misije 'iz stroke' ter prepoznali 
in nagradili trud krajanov. »Ni 
zanemarljivo dejstvo, da smo v 
trg vložili dobrih 15.000 evrov, 
kar je v primerjavi s konkuren
ti izjemno majhen znesek, in 
ogromno lastnega dela pa tudi 
idej. Ponosno in z velikim vese
ljem vas vabimo na trg v Pod
bočje,« še pravijo v Podbočju.

Večno mladi Šmarčani

Poleg strokovne komisije so 
svoj izbor opravili tudi ljud
je s pomočjo spletnega gla
sovanja. Posebno priznanje 
»glas ljudstva« je v kategoriji 
mestnih, trških in vaških jeder 
prejela vas Šmarčna iz sevniš
ke občine, v kategoriji manjših 

Prizadevnim državna priznanja

mest pa Senovo iz krške obči
ne. Na Šmarčni, vasici na rav
nici ob okljuku reke Save, se za 
urejenost kraja trudijo zlasti v 
okviru ŠKD Večno mladi. Dve 

desetletji so pripravljali žive 
jaslice, ki jih je povprečno obi
skalo okoli tisoč ljudi, sloves 
vasi pa so ponesli po celotni 
Slovenij. Obiskovalci vasi si z 
veseljem ogledajo cerkev Ma
rije Pomočnice z bogato vse
bino še iz časov Primoža Tru
barja, ko je bil župnik v Loki 
pri Zidanem Mostu, pri Savi 
se lahko tudi preizkusijo v t. 
i. kavsanju oz. lovljenju lesa, 
ki ga ob velikih vodah reka 
Sava prinese ob brežine vasi. 
Leta 2014 so v vasi preuredi
li sto let star Dolinškov kozo

lec, v katerem je danes muzej 
z etnološko zbirko kmečkega 
orodja in gospodinjskih pri
pomočkov, po ogledu se lah
ko okrepčate ob vaški malici, 
ki vam jo pripravijo članice Ak
tiva žena Šmarčna, sledijo va
ške igre, kot so se jih igrali na 
vasi nekdaj. Leta 2017 so pre
jeli priznanje za tretjo najbolj 
razvijajočo se vas v turizmu v 
Posavju, letošnja nagrada, za 
katero je zaslužen vsak posa
meznik Šmarčne, pa jim je ve
lika spodbuda in motivacija za 
nadaljnje projekte v vasi, pra
vijo Šmarčani.

Senovčani  
načrtno urejajo kraj

Čisto in urejeno okolje, oh
ranjena naravna in kulturna 
dediščina, zanimivi turistič
ni produkti – vse to vpliva na 
prepoznavnost kraja, pred
vsem pa na zadovoljstvo do
mačih in tujih gostov, se za
vedajo tudi Senovčani, ki so v 
treh desetletjih projekta Moja 

dežela – lepa in gostoljubna 
vedno v ospredju zlasti na re
gijski ravni, na državni ravni 
pa so že dvakrat osvojili tret
je mesto v kategoriji manjših 
mest, letos tudi prvo mesto v 
spletnem glasovanju. Zanimiv 
podatek je, da med 16 manj
šimi mesti, ki so tekmovala v 
tej kategoriji, samo Senovo in 
Šempeter v Savinjski dolini 

nista občinski središči. »Ker 
se na področju turizma rezul
tati ne vidijo čez noč, člani Tu
rističnega društva Senovo že 
od začetka akcije načrtno ure
jamo kraj v skladu z napoti
li stroke in glede na podane 
ocene državne komisije. Tako 
je tudi komisija opazila, da je 
Senovo rudarski kraj (spome
nik rudarske sreče, spomenik 
Kocka rudarjenja, številni bu
liči, ki so po kraju dobro ume
ščeni, lepo vzdrževani in po
pestrijo rudarsko zgodbo), 
urejene in predvsem upora
bljane krušne peči in bogata 

geološka zbirka v OŠ XIV. divi
zije. Opozorili so na lepo ureje
no okolico šole in arhitekturno 
zanimivo cerkev. Izstopata tudi 
urejenost eko otokov ter urba
na fitnesa na Delavski ulici in 
pred stavbo nekdanje rudni
ške uprave. Seveda pa je tudi 
nekaj napotil, s katerimi lah
ko še izboljšamo splošno oce
no in vplivajo na videz kraja, 
to sta predvsem objekt nekda

nje elektrarne ter nevzdrže
vana ploščad pred cerkvijo, ki 
je 'potrebna osvežitve',« so ob 
tem sporočili s Senovega. 

 Peter Pavlovič

Sinoči regijska podelitev
Sinoči, 27. oktobra, pa je v Podbočju potekala podelitev regij
skih priznanj v okviru natečaja Moja dežela – lepa in gostoljub
na 2021. O nagrajencih seveda v naslednji številki časopisa.

POSTOJNA, POSAVJE – Na Dnevih slovenskega turizma 2021 v Postojni so 13. oktobra podelili prizna-
nja nagrajencem 30. natečaja Moja dežela – lepa in gostoljubna 2021, ki je potekalo pod častnim pokrovi-
teljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. V kategoriji vaških jeder je tretje mesto osvojilo 
Podbočje, v okviru spletnega glasovanja pa sta posebno priznanje »glas ljudstva« prejela Senovo v kategoriji 
manjših mest in Šmarčna v kategoriji mestna, trška in vaška jedra.

Postani
poštar

Poskeniraj 
kodo in pošlji  
prošnjo.

Če si raje na terenu kot  
v pisarni, se nam pridruži.  
Izberi dinamično in  
zanesljivo službo.

Podboška delegacija s priznanjem (foto: TD Podbočje)

Predstavnika Senovega s predsednikom TZS (foto: TD Senovo)

Županova čestitka predstavniku Šmarčne (foto: Tanja Urek)

RADEČE – Na izredni seji radeškega občinskega sveta 22. okto
bra so svetniki in svetnice obravnavali samo eno točko dnevnega 
reda in soglasno potrdili subvencijo za plačilo stroškov električ
ne energije, do katere so v enkratnem znesku upravičeni posa
mezniki in družine, katerih dohodek na družinskega člana v zad
njih treh mesecih pred vložitvijo vloge za omenjeno subvencijo 
ne presega višine osnovnega zneska minimalnega dohodka. »Na 
predlog soobčana, poslanca Matjaža Hana, smo se odločili, da 
pomagamo pri plačilu stroškov električne energije,« je po spre
jetju predloga dejal župan Tomaž Režun, ki je vesel, da bodo v 
občini Radeče vsaj malo omilili socialno stisko posameznikov in 
družin zaradi dražitev cen energentov ter ostalih dobrin, potreb
nih za življenje. Enkraten znesek v višini 50 evrov bodo prejela 
gospodinjstva z enim ali dvema članoma, družina oz. gospodinj
stvo s tremi ali več člani pa v višini 100 evrov.  S. R.

POSAVJE – Tudi v Posavju smo, tako kot na ravni države, v zadnjih 
desetih dneh priča občutnemu porastu števila okuženih z novim 
koronavirusom. Dnevno povprečje novih okužb je preseglo 60, 
skupno število okuženih pa 700, kar pomeni, da smo na podob
ni ravni kot v začetku letošnjega februarja. Epidemična slika Po
savja je sicer še vedno boljša kot v večini ostalih slovenskih regij. 
Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v državi in zasede
nosti postelj na covid oddelkih v drugih bolnišnicah so v petek, 
22. oktobra, so ponovno odprli covid oddelek v brežiški bolnišni
ci. Na njem zagotavljajo 13 postelj in v torek zjutraj so bile prav 
vse zasedene, nam je povedala direktorica Anica Hribar. Med 
hospitaliziranimi so trije pacienti, ki so bili cepljeni, ostali niso 
cepljeni niti z enim odmerkom), dva bolnika sta bila premešče
na na intenzivno zdravljenje v Ljubljano, saj v Brežicah za zdaj 
še ne zagotavljajo intenzivnega zdravljenja. »V Urgentnem cen
tru zadnja dva tedna beležimo precej povečan obisk covid pozi
tivnih bolnikov. Če se je število teh bolnikov do prvega tedna v 
oktobru gibalo med pet in deset na teden, zadnjih 14 dni bele
žimo tedensko med 15 in 20 covid pozitivnih bolnikov, ki išče
jo zdravstveno pomoč na urgenci,« je še pojasnila Hribar. Ker se 
bo glede na napovedi situacija naslednjih 14 dni slabšala, bodo 
verjetno morali povečati število postelj na covid oddelku. Delež 
cepljenih proti covidu19 je v Posavju še naprej med nižjimi, saj 
znaša le 49 % z vsemi odmerki in 53 % z enim odmerkom. Dr
žavno povprečje znaša 53 % z vsemi in 56 % z enim odmerkom. 
 P. P.

Subvencije za električno energijo

Število okužb spet znatno naraslo
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DEMOLIRANA HIŠA IN DELOVNI STROJI – Med 23. in 24. 10. 
si je neznani storilec v Brestanici v stanovanjski hiši prisvojil 
denar, v noči pred tem pa je neznanec v Dolenjih Skopicah vlo
mil v rezervoar delovnega stroja in si postregel z okoli 160 lit
ri goriva. Temni del dneva 18. 10. je nepridiprav v okolici Bor
šta izkoristil na način, da je z delovnega stroja odmontiral in 
si prisvojil akumulator, v isti noči pa je neznani storilec prip
ravil neprijetno presenečenje lastniku še nedograjene hiše na 
Šedmu, saj je z objekta izbil in odnesel šest že vgrajenih oken 
in vrata v vrednosti okoli 2.500 €. 

ODIŠAVLJENA TATICA, OŠKODOVANA OVČEREJKA … – 12. 
10. je ljubiteljica/ljubitelj telesnih dišav neopazno iz ene izmed 
sevniških prodajaln odnesla/el 29 parfumov v vrednosti okoli 
1.600 €, neznani upravljavec delovnega stroja pa se je z dvo
rišča zidanice odpeljal s kmetijskim traktorjem TV 521, regi
strskih oznak NM319, za katerim se je izgubila vsaka sled. V 
okolici Gorice na Krškem polju je neznanec bodisi iz želje po 
jedeh iz drobnice bodisi za nadaljnjo rejo s pašnika ukradel 
dve ovci in pri tem poškodoval ograjo, tamkajšnjo ovčerejko 
pa oškodoval za okoli 800 €. 

’VOZEČI PROMILI’ PO CESTAH – Udeleženci v prometu so bili 
17. 10. nemalo presenečeni, ko so okoli 5.30 zjutraj morali med 
vožnjo skozi naselje Dolenja vas pri Krškem previdno obvoziti 
na sredi cestišča parkirano vozilo, v katerem je še vedno bil ne
odziven voznik. Na njihov poziv so se takoj odzvali krški poli
cisti, ki so na kraju ugotovili, da je 23letni kršitelj na srečo še 
živ, a da je omagal in očitno zaspal za volanom zaradi preveč 
zaužitih alkoholnih substanc, saj je imel v litru izdihanega zra
ka (še vedno) 0,82 mg alkohola. Kazen zaradi opitosti in ogro
žanja udeležencev v prometu ne bo nizka, kakor tudi ne za vo
znika, ki so ga istega dne popoldan ustavili zaradi nezanesljive 
vožnje v Kostanjevici na Krki. Ob tem, da je napihal 0,96 mg al
kohola, so ugotovili še, da je pred tem zaradi nepravilne strani 
in smeri vožnje v Kostanjevici povzročil tudi prometno nesre
čo. Dan kasneje so policisti v Stari vasi pri Bizeljskem kontro
lirali 57letnega voznika Fordovega focusa in pri tem ugotovi
li, da za vožnjo ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, 
poleg tega pa se je lestvica opitosti na alkotestu ustavila šele 
na 0,85 mg alkohola. Vozilo so mu zasegli in zoper voznika po
dali obdolžilni predlog na sodišče. Zbrala: B. M.

Vilma Zupančič, Brežice: Na višanje cen ne po
lagam tolikšne pozornosti, opazim pa to potem 
na koncu meseca, ko se mi pozna v denarnici. 
Nekako že imam v glavi, da bo treba paziti ne 
samo na to, kaj in koliko kupiš v trgovini, am
pak tudi, koliko luči prižgeš, gledaš televizijo in 
si na računalniku ipd. Zaenkrat si še ne pred

stavljam, kako močno bodo podražitve udarile gospodinjstva.

Albert Zorko, Gornji Lenart: S cenami po 
prodajalnah niti nisem seznanjen, saj v trgovi
ne domala nič ne zahajam oz. le po najnujnej
ša živila, denimo olje, sladkor, sol ipd., saj nam 
domala prav vsa zelenjava zraste na domačem 
vrtu, kjer je pridelana na zdrav način, poleg tega 
pri delu zelo uživam. Zato menim, da se podra

žitve za zdaj v družinski blagajni še ne bodo občutno odražale.

Milan Lipej, Brežice: Podražitve sem seveda 
opazil, saj spremljam cene, denimo pri mesni
nah, kavi, kruhu … Zaenkrat zaradi tega še ni
sem spreminjal nakupovalnih navad, imam tudi 
nekaj lastnega zelenjavnega vrta, s katerim si 
pomagam. Ker se ogrevam s toplotno črpalko 
na elektriko, bom občutil zlasti podražitev elek

trike, ampak žal na to nimamo nobenega vpliva.

Matej Končina, Krmelj: Podražitve, ki sem jih 
seveda opazil, bodo vplivale prav na vse, a še po
sebej na osebe, ki so v socialni stiski. Ob obisku 
živilske trgovine sem prisluhnil starejši ženici, 
ki se je jezila zaradi novih, višjih cen na oddel
ku za kruh. Žal to ni dobra popotnica za niko
gar, kajti tako pokojnine kot plače ostajajo ena

ke, energenti in živila pa se dražijo.

Ali že občutite podražitve?
V minulih dneh se je v medijih in javnosti veliko govorilo 
o (napovedanih) podražitvah, zlasti hrane in energentov. 
So jih morda že opazili oz. ali jih občutijo, so ali bodo vpli-
vale na njihovo potrošnjo in kupne navade ter posledično 
na kvaliteto življenja, smo vprašali tokratne anketirance.

anketa

Pa začniva najprej pri vpra-
šanju, ki zagotovo najbolj 
zanima tudi naše bralce, 
predvsem pa brežiške obča-
ne. Se boste čez dobro leto 
dni potegovali še za peti 
mandat na čelu občine?
Glede na to, da imam zastav
ljenih še veliko novih projek
tov in je pred mano še dosti iz
zivov, pri odločitvi o ponovni 
kandidaturi za župana nisem 
nič okleval, tako da vam lahko 
kar takoj potrdim, da se bom 
naslednje leto spet potegoval 
za še en mandat.

Kako ocenjujete aktualen 
mandat županovanja, ki 
ga je seveda zaznamovala 
predvsem epidemija covi-
da-19?
Treba je povedati, da smo nek
je na treh četrtinah tega man
data, tako da nas do konca 
čaka še eno leto trdega dela. 
Sicer pa se strinjam, najbolj 
ga je zaznamovala epidemija, 
a lahko zatrdim, da smo v naši 
občini navajeni na izredna 
stanja, saj smo se morali že 
v preteklosti soočiti z begun
sko krizo, naravnimi nesre
čami itd. Seveda je epidemija 
za nas predstavljala in še ved
no predstavlja izziv, ki smo se 
mu posvetili v največji možni 
meri. Se je pa še enkrat več po
kazalo, da imamo močno obči
no z dobrimi podpornimi služ
bami zaščite in reševanja ter 
marljivimi prostovoljci, ki so 
venomer pripravljeni prisko
čiti na pomoč. Verjamem, da 
so naši občani v času ustavitve 
javnega življenja imeli bistve
no manj težav kot drugje, saj 
imamo v občini Brežice prak
tično vse službe, ki jih potre
bujemo za normalno življenje. 
Tudi delo na občini v tem času 
ni zastalo, ampak smo prip
ravljali projekte za pridobitev 
evropskih sredstev, ki jih črpa
mo v tem letu, še pomembneje 
pa je, da smo izpeljali vse akte 
za pridobivanje novih podjetij 
in lahko zatrdim, da je to ob
dobje eno najuspešnejših, kar 
se tiče prihoda novih podje
tij, saj so v našo občino priš
la podjetja TPV Automotive, 
City Connect, Narayan in še 
nekaj drugih. Ne smemo po
zabiti tudi na močno investi
cijsko naravnano obdobje, pri 
čemer gre v prvi vrsti zahva
la tudi občinskemu svetu in 
javnim zavodom, ki so s sode
lovanjem omogočili izvedbo 
vseh teh aktivnosti.

Že večkrat ste v svojih nago-
vorih omenili, da je letošnje 
leto, kar se tiče investicij in 
projektov, za občino Brežice 
presežno. Po čem se razliku-
je od prejšnjih let?
Tudi prejšnja leta so bila uspe
šna, tega ne smemo pozabiti, 
a dejstvo je, da nam je aktu
alna vlada na eni strani na
menila bistveno več sredstev 

in omogočila črpanje evrop
skih sredstev, na drugi stra
ni pa nas tudi razbremenila 
nekaterih stroškov. Dala nam 
je bistveno več denarja za in
vesticije, in to nepovratnih 
sredstev, medtem ko so nas 
prejšnje vlade silile v jemanje 
kreditov. Tudi Ministrstvo za 

obrambo je zdaj veliko bolj ko
operativno, saj nam je name
nilo določena sredstva, pa tudi 
Direkcija RS za infrastrukturo 
je končno začela izvajati pro
jekte tudi v naši občini, tega 
je bilo v prejšnjih letih bistve
no manj. Ključnega pomena je 
tudi to, da smo že pred dese
timi leti pravilno načrtovali za 
toliko naprej, kajti če takrat ne 
bi imeli urejenih industrijskih 
con, danes ne bi mogli imeti za 
državo strateško pomembnih 
podjetij v občini. 

Kako ste na splošno zado-
voljni z razvojem občine 
Brežice? Je morda v prip-
ravi nov prostorski načrt, 
nova strategija?
Glavni razvoj občine temelji 
na prostorskem načrtovanju, 
ki pa po navadi poteka v pisar
nah in je skrito očem javnosti. 
Skoraj na vsaki občinski seji 
obravnavamo kakšen OPPN, 
prav tako nenehno zbiramo 
ponudbe in dopolnjujemo 
OPN, neprestano delamo na 
investicijskih programih, iz
peljali smo arhitekturni nate
čaj za nov vodni center pri HE 
Brežice in še marsikaj. Ljudje 
verjetno tega ne vedo, a naj
pomembnejše za razvoj obči
ne je, da znaš denar pridobiti, 
ne pa ga samo porabiti. Če ga 
uspešno pripelješ v občino, si 
lahko tudi uspešen, žal pa se 
pri nas večinoma ukvarjajo 
samo s tem, kako ga zapraviti. 

V zadnjem času je bilo v ob-
čini kar nekaj pomembnih 

dogodkov, med drugim tudi 
prva izredna seja občinske-
ga sveta v tem mandatu, na 
kateri so svetniki soglasno 
potrdili predlog o ustanovi-
tvi Mestne občine Brežice. 
Zakaj ste se odločili, da po 
letu 2005 znova poskusite s 
tem predlogom? Marsikdo 

meni, kar je bilo slišati tudi 
na seji, da želite s tem samo 
spodkopati željo Krškega 
po mestni občini in da gre 
bolj za to, katera občina bo 
glavna v naši regiji. To lah-
ko apliciramo tudi na regij-
sko (ne)sodelovanje, kjer 
pogosto ravno občina Bre-
žice pelje svoje projekte in 
ne sodeluje v regijskih, re-
cimo na področju turizma ...
Dejstvo je, da je trenutno ak
tualen Zakon o ustanovitvi ob
čin in določitvi njihovih obmo
čij, zato smo podobno kot tudi 
že v preteklosti podali pred
log o ustanovitvi Mestne ob
čine Brežice. Moram poveda
ti, da tukaj ne gre za nobeno 
tekmovanje, kje bo sedež regi
je ali kaj podobnega, ampak če 
želimo dobro regiji Posavje, je 
najbolje, da mestni občini pos
taneta tako Brežice kot Krško. 

Menim, da lahko to regijo celo 
še bolj okrepi, saj bosta lahko 
dve mestni občini v regijo pri
dobili bistveno več sredstev, 
imeli boljše podporne službe 
in bo zaradi tega tudi bistve
no lažje upravljanje z regijo oz. 
pokrajino, če bo enkrat prišlo 
do nje. Občini Brežice in Krško 
sta definitivno najmočnejši v 
naši regiji, ki jo vedno razvi
jamo kot somestje treh občin 
in tukaj ne vidim nobene dru
ge možnosti za njen razvoj, v 
nasprotnem primeru regije s 
centrom moči samo v Brežicah 
ali Krškem sploh ne potrebu
jemo. Smo pa vseeno razoča
rani, da so v Krškem predlog 

o mestni občini vložili poti
homa, ne da bi se prej župani 
skupaj usedli in predebatirali.

Glede turizma lahko odgovo
rim in hkrati zanikam vašo tr
ditev, da občina Brežice ne so
deluje v regijskih projektih. 
Naj jih samo nekaj naštejem: 
eGradovi Posavja, Posavje – 
polno priložnosti, razvoj in 
promocija turistične ponud
be vodilne destinacije Čatež 
in Posavje. Dejstvo je, da smo 
v naši občini toliko močnejši 
na področju turizma pred os
talimi občinami, da lete niti 
nimajo potrebe po tako veli
kem številu projektov s pod
ročja turizma, kot jih imamo v 
brežiški občini. Zato poleg re
gijskih projektov peljemo tudi 
še svoje lastne in logično je, da 
občina Brežice ne bo financi
rala projektov v krški ali sev
niški občini. Glede na to, da 
smo vodilna občina pri pro
jektih, povezanih s turizmom, 
pričakujemo, da bomo imeli 
vodilno vlogo pri soustvarja
nju regijskih projektov.

Menite, da boste s predlo-
gom o mestni občini de-
jansko uspeli? Glede na to, 
da si enako želi tudi sose-
dnja občina Krško in ideja o 
dveh mestnih občinah tako 
blizu skupaj verjetno ni rav-
no uresničljiva … 
Če ima Državni zbor resnič
no interes, da se mestne obči
ne podpre, bo moral dati pod
poro obema, če pa bo podprl 
samo eno, pa bom smatral, da 
gre za politično kravjo kupči
jo. Saj sta tudi Velenje in Slo
venj Gradec sosednji občini in 
sta obe mestni, tako da tukaj 
ne vidim nobenega problema.

Kaj pa pokrajina Posavje, 
bo prišlo to enkrat do reali-
zacije po vašem mnenju oz. 
ali se ne bojite, da bo ideja o 
Posavski pokrajini propadla 
ravno zaradi notranjih ne-
soglasij, čeprav je Posavje 
doslej v očeh drugih velja-
lo za dokaj zgledno regijo?
Regijo Posavje postavljajo za 
vzor dobrega sodelovanja v 
Sloveniji in glede na to, da sem 
trenutno župan z najdaljšim 
stažem med vsemi posavski
mi župani in sem bil tudi dvak
rat predsednik regije Posavje 
ter sem sodeloval tudi še s 
prejšnjimi župani, lahko vašo 
trditev samo zanikam, kajti 
regija Posavje se ne bi mogla 
razvijati brez dobrega dela in 
sodelovanja vseh občin, koli
kor vem, doslej tudi ni bilo no
benega sklepa na Svetu regije 
Posavje, ki ga župani po kon
struktivni razpravi ne bi so
glasno potrdili. Ključno nalo
go pa tako po kadrovskih kot 
tudi finančnih strukturah no
simo največje občine Brežice, 
Krško in Sevnica. 

Ivan Molan, župan Občine Brežice:

Ivan Molan

Denar je treba znati pridobiti
BREŽICE – Danes je praznik občine Brežice in to je tudi prava priložnost, da smo k pogovoru povabili župa-
na z najdaljšim stažem med prvimi možmi posavskih občin. 58-letni Ivan Molan je na čelu brežiške obči-
ne že od leta 2005, tako da ima za sabo že zajetno kilometrino in največ izkušenj na regijskem političnem 
parketu. Spregovoril je o različnih tematikah, ki krojijo predvsem zelo pestro občinsko dogajanje. 
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Če se zapeljemo po občini, 
lahko hitro ugotovimo, da 
trenutno poteka kar nekaj 
različnih investicij, pred-
vsem na področju cestne 
infrastrukture. Saj veste, kaj 
po navadi rečejo: bolj ko se 
bližajo volitve, več je investi-
cij. Kaj pravite o tem? 
Če bi bilo to res, potem se v 
lanskem in letošnjem letu ne 
bi nič delalo in bi čakali vsi 
naslednje leto, ko bodo spet 
lokalne volitve. Dejstvo je, da 
imamo v občini močne investi
cijske cikluse predvsem tudi 
zaradi tega, ker črpamo evrop
ski denar, poskušamo ga dobi
ti tudi od ministrstev, v zad
njem času je to dobra praksa z 
MORS in DRSI, kar sem že prej 
omenil. Pozna se tudi, da nam 
je aktualna vlada namenila bi
stveno več denarja za investi
cije, predvsem s povečanjem 
23. člena, ki določa nepovrat
na sredstva prav za investici
je, ter razbremenila določe
nih obveznosti, kot so kritje 
mrliškopregledne službe, za
varovanja brezposelnih obča
nov in družinskega pomočni
ka. Da prideš do investicije, ni 
dovolj samo eno leto, ampak 
je plod dolgoročnega načrto
vanja in trdega dela, ki ga iz
vajamo že zadnjih 15 let. Naj 
omenim, da ravno v teh dneh 
pripravljamo tudi proračun za 
leti 2022 in 2023, ki bo še bolj 
investicijsko naravnan, še po
sebej če nam bo uspelo prido
biti sredstva iz vladnega fon
da za okrevanje po epidemiji.

Občinske seje v Brežicah so 
v zadnjem času postale kar 
malo ’dolgočasne’, saj med 
svetniki, razen morda iz 
skupine Levica, ni več nobe-
nega, ki bi kritiziral vaše po-
teze in delo občine ter bi se 
ob tem razvile živahne raz-
prave. Že nekaj časa je od 
tega, ko sta se v besedni dvo-
boj pogosto zapletla takrat 
še svetnik Vizjak in Zorčič. 
Tudi vaši odnosi s slednjim 
so bili takrat na trenutke 
kar zaostreni, ko je bil Zor-
čič del koalicije SDS+SMC, so 
bili malo ’toplejši’, po njego-
vem izstopu iz vlade pa so se 
spet zaostrili … Kako vi gle-
date na sodelovanje in od-
nose z njim v teh letih?
Najprej lahko povem, da je 
zame tisti svetnik, ki na seji 
samo kritizira, slab svetnik 
oz. drugače povedano, do
ber svetnik je tisti, ki sodelu
je pri pripravi gradiva, da se 
to uskladi že prej na odborih. 
Problem pa je, da imamo ne
katere svetnike, ki so na odbo
rih tiho in ne želijo sodelova
ti, na sejah pa samo kritizirajo 
in včasih želijo celo zablokira
ti glasovanje o določenih skle
pih, zato da promovirajo sebe. 

Občina Brežice ne posluje kot 
Državni zbor, kjer sta pozicija 
in opozicija ter ni pomembno, 
kaj se predlaga, ampak kdo 
predlaga. Pri nas smo si razde
lili delo v komisijah proporcio
nalno glede na volilni rezultat, 
seveda s tistimi, ki so to želeli, 
in vsakemu damo možnost, da 

njegove dobre predloge vklju
čimo že v gradivo. V vseh teh 
letih županovanja so bili pro
računi vedno podprti z veli
ko večino, kar pomeni, da so 
bili koristni predlogi za ob
čino vedno upoštevani. Lah
ko še dodam, da pri ljudeh ne 
gledam na strankarsko pripa
dnost, ampak na tiste, ki želijo 
sodelovati, in tiste, ki ne želijo. 
To se ne nazadnje kaže tudi pri 
izbiri podžupanov, ki sem jih 
imel praktično iz vseh večjih 
političnih strank. Do vseh ob
činskih svetnikov imam stalno 
enak odnos, ne glede na dnev
no politiko, sodelujem z vsemi, 
ki želijo dobro občini. V mojih 
mandatih se je zamenjalo veli
ko vlad in sem z vsemi korek
tno sodeloval.

O Igorju Zorčiču pa lahko po
vem, da je moje sodelovanje z 
njim korektno, vendar deluje 
kot politični preračunljivec, se 
pravi, da si preračuna, kaj mu 
v nekem trenutku najbolj ko
risti. Od začetka, ko je bil iz
voljen, je bil relativno nezain
teresiran za občinsko politiko, 
ker je bil njegov cilj državna 
politika. Kasneje, ko je ugoto
vil, da bi šel kandidirat za žu
pana, je naenkrat postal zelo 
destruktiven, opozicijski, po 
volitvah, ko je bil premagan, 
je deloval zelo užaljeno. Ko je 
prišlo do razpada vlade Mar
jana Šarca in je videl prilož
nost, da mu lahko Janez Janša 
omogoči, da bo postal predse
dnik Državnega zbora, je tudi 
v občinski politiki naenkrat 

postal zelo kooperativen in 
tudi strasti med njim in mag. 
Andrejem Vizjakom so se na
enkrat umirile. Ko je po enem 
letu ugotovil, da mu sodelova
nje z Janezom Janšo oz. SDS ne 
prinaša političnih točk, pa je iz 
tega izstopil, tako da imam ob
čutek, da v tem trenutku pre
računava, kaj se mu bo najbolj 
splačalo za naprej, in je zelo 
umirjen. 

V zadnjem času so se usta-
novile določene civilne ini-
ciative, ki se, vsaj po naših 
opažanjih, najpogosteje po-
javljajo ravno v brežiški ob-
čini, npr. na Veliki Dolini za-
radi Romov, v Brezini zaradi 
načrtovane vzhodne obvo-
znice pa tudi (mladi) pod-
nebni aktivisti, ki so najbolj 
aktivni. Kako gledate na to 
in ali boste kot župan pris-
luhnili njihovim zahtevam 
ter jih tudi upoštevali? 
Presenečajo me civilne inicia
tive v občini, kajti vsak občan 
ima v primeru posebnih razlo
gov priložnost priti do mene 
oz. služb na občini. Vidi se, da 
se bližajo volitve in se CI tudi 
zato ustanavljajo, več ali manj 
pa so v njih ljudje, ki se pred
stavljajo za politično opozicijo. 
Pričakujem, da bo tega nasled
nje leto še več. Definitivno pa 
prisluhnem vsem CI, se z nji
mi dobim in jim tudi pridem 
naproti, če se da kaj pomagati. 
Lahko dodam, da so bile Breži
ce vedno zelo politično aktiv
ne z različnimi pogledi in miš
ljenji. Danes pravijo, da je to v 

bistvu bogastvo, in ne vidim 
nič slabega v tem, dokler vse 
deluje v smeri, ki ne ogroža ra
zvoja občine.

Po Brežicah in okolici je še 
kar nekaj ’črnih pik’, se pra-
vi propadajočih stavb, ki ka-
zijo videz mesta. Kaj bo npr. 
z nekdanjo Blagovnico in 
Tovarno pohištva?
Lahko povem, da je Tovar
no pohištva k sreči kupil nov 
lastnik, pri čemer se tudi že 
pripravlja OPPN za pozidavo 
tega območja, glede Blagov
nice pa so določeni stiki z la
stnikom Mercatorjem, ki pa 
zaenkrat še niso prinesli do
končnih rešitev. Treba je po
vedati, da so vse to lastni
ne, ki niso v lasti občine, zato 
tudi ne moremo vplivati kaj 
dosti na to, razen s spremem
bo prostorskih planov. Je pa 
seveda v našem interesu, da 
se vse to uredi. Lahko pa do
dam, da smo nekaj propadajo
čih objektov tudi že sami reši
li, npr. vodovodni stolp, bivši 
dom upokojencev itd.

Pri pregledu dogodkov po 
posameznih občinah lahko 
skoraj z gotovostjo trdimo, 
da je največ dogajanja rav-
no v občini Brežice, še pose-
bej pa zdaj v tem mesecu, ko 
občina praznuje. Lani zara-
di vsem znanih razlogov do-
godkov in prireditev sko-
rajda ni bilo, letos jih je pod 
pogojem PCT spet možno or-
ganizirati. Verjetno ste tudi 
vi pogrešali to živahno doga-

janje v občini, v kateri delu-
je kar več kot 300 društev?
Smo turistična občina, ki slo
ni predvsem na kulturnih 
in športnih dogajanjih, zato 
smo tudi lani v času epidemi
je skupaj z društvi iskali re
šitve, kako kljub vsem ome
jitvam zagotoviti čim bolj 
nemoteno delo. Društvom nis
mo zmanjšali sredstev, ampak 
smo jih spodbujali, da so svo
je programe izpeljala s po
močjo sodobnih komunika
cijskih orodij, konkretno smo 
na grajskem dvorišču nabavili 
novo nadkritje in s tem omo
gočili prireditve tudi dru
štvom, predvsem pa smo jih 
ves čas spodbujali, naj ne obu
pajo, ampak vztrajajo in rezul
tati so tukaj. Veseli me, da so 
naša društva dokazala, da se 
da kljub koroni in upoštevanju 
PCTpogojev vseeno organizi
rati dogodek ali prireditev, za 
kar lahko tistim, ki so se odlo
čila za to, samo čestitam.

Kaj počne župan, ko ima več 
časa zase, čeprav ga zagoto-
vo ni veliko?
Moram reči, da je bilo v času 
korone celo več dela za župa
na, je pa res, da sem bil lahko 
ob večerih večinoma doma, 
ker ni bilo prireditev. Že pre
den sem postal župan in še 
tudi sedaj doma obdelujemo 
kmetijo, ker pa sem bil lahko 
zvečer doma, sem si lahko v 
miru pogledal kakšno nogo
metno ali drugo športno tek
mo, ki si jih prej nisem mogel. 
 Rok Retelj

Za zdravo telo na hotelsko e-kolo

KRŠKO – Zavedajoč se, da je kolo vse bolj priljubljeno prevozno sredstvo, so na pragu 
jeseni v Hotelu City v Krškem obogatili svojo ponudbo z nakupom petih električnih 
koles znamke Scott, ki jih nudijo v dnevno, vikend ali večdnevno izposojo za vožnjo 
tako hotelskim gostom kot občanom ali drugim zainteresiranim obiskovalcem. Kolesa 
Scott so opremljena s 500-vatno baterijo, kar pomeni, četudi je doseg električnega 
kolesa odvisen od napora pri pedaliranju, nastavitve stopnje podpore, načina vožn-
je, teže kolesarja idr., da je z napolnjeno baterijo možno prevoziti v povprečju dolži-
no med 100 do 120 km. Kar pa je že lep izlet, pravijo v vodstvu hotela, saj je možno 
v enem dnevu prevoziti vse posavske občine, obiskati priljubljene izletniške kraje ali 
hribe. Da bi bili kolesarji čim bolj varni med vožnjo, zainteresirane najemnike koles 
opremijo tudi s kolesarsko čelado.  B. M., foto: Klemen Bec

Več informacij na e-naslovu info@city-hotel.si in na tel.: 041 927 264.
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KRŠKO – V Krškem bo zaživela nova gozdna dogodivščina za vso 
družino, ki je že sedma pot na Pravljičnodoživljajski transverza
li po Sloveniji. V soboto, 30. oktobra, bo namreč Občina Krško v 
sodelovanju z Zavodom Škrateljc odprla novo pravljičnodoživ
ljajsko pot KRŠKOČARA – najbolj čarovniško šolo v naravi. Pra
vljičnodoživljajska pot se bo začela ob 11. uri v atriju Mestne
ga muzeja Krško. Gre za nov produkt družinskega turizma, ki bo 
družine popeljal na doživljajsko spoznavanje čarovništva, pa tudi 
znamenitih osebnosti Krškega in njegovih naravnih posebnosti. 

Nov produkt družinskega turizma

OZVVS Brežice je na Občino 
Brežice – oba sta bila tudi or
ganizatorja dogodka – naslo
vilo pobudo za postavitev po
mnika osamosvojitveni vojni, 
ki jo je občina podprla in omo
gočila izvedbo v jubilejnem 
letu, ko Slovenija obeležuje 
30 let osamosvojitve. Izbrana 
je bila najprimernejša rešitev, 
poimenovana Obelisk zmage 
1991, avtorja akademskega 
slikarja in likovnega pedagoga 
Alojza Konca iz Sevnice. Mera 
12 metrov visokega in približ
no 20 ton težkega pomnika 
je tetraeder iz osamosvojit
vene vojne leta 1991. Tvori
jo ga tri ploščadi, zid, obelisk, 
LEDozvezdje in tribarvni si
gnal zmage. Občina Brežice je 
za spomenik in ureditev par
ka – izvajalec del je bilo podje
tje SL  inženiring Boršt d.o.o. 
– odštela slabih 25.000 evrov.

Supančič: Pomnik si 
nedvomno zaslužimo

Na začetku so ob zvokih Gasil
skega pihalnega orkestra Loče 
in zastavonošah OZVVS Breži
ce na prizorišče prinesli slo
vensko zastavo in jo ob slo
venski himni tudi dvignili. Kot 
prvi je zbrane nagovoril pred
sednik Pokrajinskega odbora 
ZVVS Posavje Anton Supan-
čič. »Odločnost, enotnost, zna

Obelisk simbolizira zmago
BREŽICE – Eden izmed vrhuncev letošnjega brežiškega oktobra se je zgodil 22. oktobra s svečanim 
odkritjem oz. otvoritvijo pomnika osamosvojitveni vojni Slovenije Obelisk zmage 1991, ki je postavljen na 
Trgu Jožeta Toporišiča med Domom kulture Brežice in Gimnazijo Brežice. 

nje in pogum, ki smo jih tak
rat pokazali, je takratno JLA 
in preostanek vodstva nek
danje skupne države prisili
lo, da sta se odločila za umik 
vojakov iz Slovenije, ki se je 
potem dejansko zgodil pono
či 25. oktobra 1991. Zmaga v 
desetdnevni vojni in dokonč
ni izgon vojakov JLA ne bi bili 
mogoči brez obeh komponent 
obrambnih in varnostnih sil TO 
Slovenije in milice,« je pojasnil 
in nadaljeval, da sta bila Bre
žice in Posavje na težišču do
gajanj v osamosvojitveni voj
ni, ter podrobneje opisal boje 
na območju občine in Posavja. 
»Z akcijo na Prilipah so se kon
čali boji v Posavju. Zadnji sov
ražnikov vojak je pod budnim 
nadzorom pripadnikov TO in 

milice 25. oktobra 1991 ob 5. 
uri zjutraj zapustil letališče 
Cerklje ob Krki. Uspešen spo
pad z veliko močnejšo in bo
lje oboroženo JLA je bila po
membna bojna šola slovenske 
vojske. V celoti se je pokazalo 
sodelovanje vojske, milice, ci
vilnih struktur in prebivalstva. 
Zato nas nemalo čudijo poskusi 
zanikanja navedenih dejstev in 
sprenevedanje o osamosvojit
veni vojni, nastanku Slovenske 
vojske in vlogi TO v njej, vendar 
pri nas v Brežicah in Posavju ni 
tako,« je poudaril Supančič in 
dodal, da se bodo veterani voj
ne za Slovenijo, ki so po veči
ni tudi nekdanji pripadniki TO 
in milice, »vedno zavzemali za 
resnico in korekten odnos brez 
ideoloških predznakov do sle

di dogodkov iz zgodovine, ki so 
nas pripeljali do končne svobo
de in samostojnosti. Zaradi na
vedenega je postavitev pomni
ka Obelisk zmage 1991 tukaj v 
Brežicah logična ter si jo Breži
čani in Posavci nedvomno tudi 
zaslužimo.«

Slavnostni nagovor je imel žu
pan Ivan Molan, ki je izrazil 
veselje, da odkrivajo pomnik, 
»ki je simbol zmage, prav tako 
pa je tudi simbol priznanja in 
zahvala vsem, ki ste se pred 
30 leti odzvali klicu domovi
ne in nam izborili svobodno 
in samostojno Slovenijo, v ka
teri danes živimo. Ta pomnik 
naj nas in naše zanamce spo
minja na dejanja prelomnega 
leta 1991, ki ne smejo biti ni
koli pozabljena.« Veliko pla
keto 25. območnega štaba TO 
Brežice ob 30. obletnici voj
ne za samostojno Slovenijo in 
umiku zadnjega vojaka JLA iz 
Slovenije je Občini Brežice oz. 
županu podelil upokojeni pol
kovnik SV Mitja Teropšič, leta 
1991 namestnik poveljnika 25. 
območnega štaba TO. Dogodku 
je prisostvovala tudi delegaci
ja iz pobratenega češkega mes
ta Dobřany. Program priredi
tve, ki jo je povezovala Anja 
Urek, so soustvarili učenci OŠ 
Brežice.
 Rok Retelj

Avtor pomnika Alojz Konec, za njim Obelisk zmage 1991
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Zbrane na prireditvi, med nji
mi predsednika Državnega 
zbora Igorja Zorčiča ter pos
lanca Dušana Šiška in Toma-
ža Lisca, posavske župane in 
podžupane, občinske svetnike 
in predstavnike sorodnih ve
teranskih organizacij, sta uvo
doma pozdravila predsednik 
brežiškega združenja vojnih 
veteranov Darko Udovič in 
domači župan Ivan Molan. 
Slednji je med drugim izposta
vil regijski dogovor, da junij
ski dan državnosti obeležu
jemo v Sevnici, oktobrski dan 
suverenosti v Brežicah ter de
cembrski dan samostojnosti in 
enotnosti v Krškem. 

»Danes praznujemo 30 let su
verenosti Republike Sloveni
je. Spominjamo se dneva, ko 
je slovensko ozemlje zapus
til zadnji vojak jugoslovanske 
vojske. Spominjamo se našega 
rojaka Jerneja Molana in vseh 
drugih žrtev in ranjencev osa
mosvojitvene vojne. Spomi
njamo se z vami, tedanjimi te
ritorialci, policisti, pripadniki 
manevrske strukture narodne 
zaščite, pripadniki civilne zaš
čite, zdravniki, gasilci in dru
gimi civilisti, ki ste se v tistih 
tesnobnih dneh odzvali klicu 
domovine in sovražniku jasno 
pokazali, da boste branili plebi
scitarno odločitev naroda o sa
mostojni državi,« je dejal slav

nostni govornik Igor Zorčič in 
dodal, da se moramo vedno 
znova zavedati, da imeti drža
vo ni samo privilegij, ampak je 
predvsem odgovornost. »30 let 
po osamosvojitveni vojni čas 
od nas zahteva enako mero po
guma in odgovornosti. Iz dne
va v dan se soočamo z resnimi 
izzivi: zdravstvenimi, gospo
darskimi, socialnimi, okoljski
mi, če jih naštejem nekaj. In ko 
bi morali biti vsaj v ključnih 
zadevah enotni, se zdi, da smo 
razdeljeni kot še nikdar doslej. 
Iskanje skupnih rešitev, spra
vljivih besed so nadomesti
le težke, grobe besede, ki nas 
skušajo deliti na vse možne na
čine, na leve ali desne fašiste, 
na svinje in bisere,« je nadalje
val. »Medtem ko državljani vse 
bolj čutimo podražitve, ki res

no najedajo standard ljudi in 
dodatno izzivajo stiske, se ne
kateri odgovorni raje spopa
dajo z državljani kot z inflacijo. 
Toda iz opisanega klinča nas ne 
bodo izvile naslednje volitve, iz 
tega nas bo izvila predvsem ar
gumentirana razprava o rešit
vah na ključne, skupne izzive 
naše prihodnosti. Ker ne glede 
na to, da smo članica Evropske 
unije, smo suvereni in pred 
30 leti smo sprejeli odločitev, 
da bomo lastne izzive reševali 
sami,« je še povedal prvi mož 
Državnega zbora.

Upokojeni polkovnik Sloven
ske vojske, leta 1991 name
stnik poveljnika 25. območne
ga štaba Teritorialne obrambe 
Brežice Mitja Teropšič, je po
delil štiri priznanja omenjene

ga štaba. Veliko plaketo sta pre
jela družina Molan iz Bukoška 
(zanjo Jasmina Molan), ki je 
leta 1991 v vojni izgubila moža 
in očeta Jerneja, ki je kot pri
padnik Intervencijskega voda 
TO Brežice padel v boju v Ri
goncah; ter Krajevna skupnost 
Dobova (zanjo Ivan Molan) 
za pomoč domačinov iz Ri
gonc in Loč pri prenosu obve
ščevalnih podatkov o nasprot
niku, namestitvi pripadnikov 
Intervencijskega voda TO Bre
žice po boju in pomoči pri delu 
karavle TO leta 1991 v Dobo
vi. Komplete spominskih ko
vancev bojev posavskih terito
rialcev je podelil Osnovni šoli 
Brežice (zanjo Marija Lubšina 
Novak) za pomoč pri nastani
tvi enot TO v njihovih prosto
rih junija in julija leta 1991 
ter Krajevni skupnosti Dobova 
(zanjo Ferdo Pinterič) za po
moč pri delu Območnega šta
ba TO na vojnem poveljniškem 
mestu junija in julija leta 1991 
na Sromljah in Rucman Vrhu. 

Prireditev, ki jo je povezo
val Uroš Brezovšek, so s kul
turnim programom obogati
li učenci in učitelji Glasbene 
šole Brežice: flavtistki Ula Ivša 
Krmpotič in Zala Rogič ob 
klavirski spremljavi Pierine 
Cavaliere Mršić ter harmoni
kar in pevec Nik Ogorevc.
 Peter Pavlovič

031 787 900 | info@kerlet.si
keramika - kopalnice - wellness

Tovarniška 3, Krško

RADEČE – V nepozabnem spominu na čas osamosvojitvene 
vojne je ostal Franciju Grosu, upokojenemu vodji proizvo-
dnje vrednostnega papirja v Papirnici Radeče, bombni na-
pad na oddajnik na Kumu, saj je mislil, da je tarča bombni-
kov JLA radeška papirnica. Nekaj dni pred tem se je moral 
na hitro umakniti iz Beograda.

26. junija 1991 je Franci Gros 
prispel v jutranjih urah v Beo
grad, saj se je v eni izmed tam
kajšnjih tiskarn začel poskusno 
tiskati papir s posebnim vod
nim znakom Iva Andrića, ki je 
bil Grosov prvi patent. »Med 
ogledom proizvodnje pride teh
nični direktor in mi svetuje, naj 
čim hitreje zaključim obisk, kajti 
v Sloveniji naj bi bilo precej na
peto zaradi navodil, ki jih je do
bila Jugoslovanska ljudska ar
mada. Nasvet upoštevam in med 
vožnjo s šoferjem v službenem 
vozilu poslušava poročila ter slišiva, da bombardirajo most v 
Ormožu, da je avtocesta ZagrebLjubljana zaprta, a midva sva že 
bila skoraj na hrvaško slovenski meji. Ob poti sva videvala poli
cijska vozila, a nihče naju ni ustavil in uspelo nama je priti do Dr
novega, od koder ni bilo več mogoče peljati dalje, saj je bila cesta 
za Medvedjek zaprta. Izbrala sva izvoz za Krško in srečno sva pri
spela v popoldanskih urah pred radeško papirnico,« obudi spo
min ter nadaljuje pripoved o dnevu, ko je menil, da se bo njegova 
življenjska pot zaključila na delovnem mestu v radeški papirnici.

Tarča bombnega napada ni bila papirnica

»V času, ko smo na papirnem stroju 5 izdelovali papir za prve slo
venske potne liste z vodnim znakom Republike Slovenije in z vso 
pripadajočo zaščito, tudi kemično, so čisto nizko nad našo papir
nico prihrumeli vojaški migi JLA. Mislili smo, da nas je nekdo iz
dal in da bodo bombardirali našo tovarno, v kateri smo v veliki 
tajnosti izdelovali poseben papir za tiskanje prvega slovenske
ga denarja. V papirnici nas je le peščica vedela, kakšen papir je 
v izdelavi in mislili smo, da so nas odkrili, da imamo pred seboj 
samo še nekaj minut življenja, a letala so odletela dalje,« je pri
povedoval s posebnim žarom v glasu in leskom v modrih očeh, 
saj tarča vojaških bombnikov 28. junija 1991 ni bila papirnica v 
dolini potoka Sopota, temveč radijski in televizijski oddajnik na 
Kumu, na katerega so 2. julija 1991 izvedli še drugi napad, čeprav 
je bil močno poškodovan že v prvem. »Dobro smo jo odnesli – 
za razliko od oddajnika na Kumu,« zaključi z obujanjem spomi
nov upokojeni vodja proizvodnje vrednostnega papirja v Papir
nici Radeče, v kateri so pred 30 leti izdelali papir za tolarje  prvi 
in doslej edini slovenski denar. 
 Smilja Radi

Dnevi osamosvajanja v Posavju

Mislili smo, da so nas odkrili

Franci Gros

Lastne izzive bomo reševali sami
BREŽICE – V Viteški dvorani brežiškega gradu je 22. oktobra v soorganizaciji OZVVS Brežice, Občine Breži-
ce in Posavskega muzeja Brežice potekala osrednja posavska proslava v počastitev dneva suverenosti. Slav-
nostni govornik je bil predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, podelili so tudi štiri priznanja.

Slavnostni govornik Igor Zorčič

Po uvodnih pozdravnih bese
dah predsednika sveta KS Pi
šece Petra Skrivalnika je 
navzoče nagovorila v. d. direk
torice občinske uprave Patri-
cia Čular, ki je dejala, da je en 
mesec delovanja Brežiške čete 
leto za vedno vpisal v zgodo
vino, saj ne nazadnje spomin 
na njeno ustanovitev v obči
ni Brežice obeležujejo z občin

Zorčič: Ne smemo pozabiti
BREŽICE – 23. oktobra dopoldne se je pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece s proslavo začel že 45. pohod Po poteh 
Brežiške čete, od katere ustanovitve letos mineva okroglih 80 let. Slavnostni govornik je bil predsednik DZ 
Igor Zorčič, ki je poudaril, da se danes premalo zavedamo, kaj se je dogajalo v času druge svetovne vojne.

skim praznikom. V nadaljeva
nju je predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Bre
žice Stane Preskar izpostavil, 
da je čast in odločnost sloven
skega človeka, da brani svo
jo zemljo, vtkana v tisočletja. 
»Mi smo tisti, ki slonimo na 
vrednotah tisočev in tisočev, 
ki so dali življenja za našo svo
bodo, da danes lahko v svojem 
jeziku govorimo na svoji zem
lji,« je izjavil. Slavnostni govor
nik Igor Zorčič je poudaril, da 
Brežiška četa kljub kratkemu 
delovanju nosi veliko sporoči
lo. »To je zgodba življenj, danih 
za domovino, bolečin in ran, ki 
so bile zadane s strani okupa
torja in domačih izdajalcev,« je 
povedal in dodal: »Zato ne do

volimo, da ta dejstva kdor koli 
piše drugače, ker jih ni mogo
če. Ne dovolimo, da zgodovino 
razlagajo tisti, ki jih žene ideo
loško sovraštvo. Ne dovolimo 
razvrednotenja tistega, kar je 
sveto samo po sebi. In ne po
zabimo, tudi borci Brežiške 
čete so s svojim pogumnim in 
požrtvovalnim delovanjem v 
drugi svetovni vojni prispevali 
k temu, da lahko danes živimo 
v mirni, svobodni, demokratič
ni Republiki Sloveniji.« Po Zor
čičevih besedah se danes, 80 
let po ustanovitvi Brežiške čete 
in Osvobodilne fronte, 76 let po 
koncu druge svetovne vojne ter 
v obdobju najdaljšega miru na 
evropskih tleh, zdi, »kot da že 
nekoliko pozabljamo grenko 

izkušnjo druge svetovne voj
ne. Samo če pogledamo dnev
no politiko, se nekako prelah
ko zmerjamo s fašisti, ne da bi 
se zavedali grozovitosti fašiz
ma, prelahko se rišejo razni 
nacistični simboli, za katere je 
videti, da bi si nekdo želel, da 
postanejo del nove popačene 
normalnosti, zato bi jih bilo po 
moji oceni treba prepovedati. 
Zdi se tudi, da preveč tolerira
mo sovražni govor, včasih tudi 
nekateri predstavniki oblasti 
preko socialnih omrežij seje
jo diskriminacijo in sovraštvo.«

Delegacija ZBV NOB Brežice 
je vmes v spremstvu prapor
ščakov in vojaške častne stra
že pri obeležju padlim borcem 
sredi Pišec položila venec. Za 
glasbeno spremljavo so na 
proslavi poskrbeli učenci GŠ 
Brežice Ana Jagrič, Ivana Le-
sinšek in Rok Beričnik, z re
citacijami partizanskih pesmi 
se je predstavila Breda Vide-
nič Kuplenik, za povezova
nje proslave je poskrbela Ida 
Ostrelič. Nato so se pohodniki, 
med katerimi je bilo največ čla
nov PD Brežice, že 45. odpravi
li na pohod po poteh Brežiške 
čete.  Rok Retelj

Za glasbeno spremljavo so poskrbeli učenci GŠ Brežice.

VELIKA VAS PRI KRŠKEM – Na domačiji Puntar v Veliki vasi sta 
14. oktobra nekdanji poveljnik 25. Območnega štaba Teritorial
ne obrambe (ObmŠTO) Ernest Breznikar ter upokojeni podpol
kovnik SV Mitja Teropšič, nekdanji načelnik 25. ObmŠTO Bre
žice in poveljujoči častnik enot TO, ki so se borile na območju 
Krakovskega gozda, ob 30letnici osamosvojitvene vojne odkrila 
spominsko obeležje. Pri Puntarjevih je bilo namreč med osamo
svojitveno vojno nastanjeno poveljniško mesto enot TO. Podrob
neje v naslednji številki časopisa.   B. M.

Obeležje pri Puntarjevih



Posavski obzornik - leto XXV, številka 22, četrtek, 28. 10. 2021 7IZ NAŠIH KRAJEV

Krajane obveščamo, 
da letos zaradi spoštovanja ukrepov 

ŽALNE SLOVESNOSTI 
V SPOMIN NA MRTVE 

žal NE bomo mogli organizirati.
Ostanite zdravi in odgovorni.

Predsednica 
in Svet KS mesta Krško 

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235
e-pošta: ks.krsko@krsko.si, www.ks-krsko.si

Vodja pomoči na domu in pro
jekta MOST na krški enoti CSD 
Posavje Carmen Rajer je po
vedala, da so ministru pokaza
li, kaj so počeli v omenjenem 
projektu in koliko je to pome
nilo za našo skupnost. Dodala 
je še, da željno pričakujejo za
kon o dolgotrajni oskrbi, saj je 
to »edina pot, da se premakne
mo z mrtve točke in ljudem na 
terenu ponudimo oskrbo, ki jo 
v tem trenutku zelo potrebu
jejo«. Direktorica CSD Posavje 
Marina Novak Rabzelj je do
dala še, da v občini Krško že 30 
let izvajajo socialno oskrbo na 
domu, v omenjenem projektu 
pa jo nadgrajujejo s storitvami 
zdravstvene nege, kineziologa, 
delovne terapevtke itd. »Lah
ko rečem, da so se na terenu 
pokazali pozitivni učinki tako 
na strani uporabnikov kot na 
strani svojcev, predvsem v iz
boljšanju psihofizičnega sta
nja uporabnikov v domačem 
okolju, preko teh storitev se 
blaži pritisk na institucionalno 
obliko socialnega varstva, pa 
tudi na sistem zdravstva. Veli
ko pa delamo tudi na opolno
močenju vseh družinskih čla
nov, ki skrbijo za osebo, ki je 

Posavje je pomembno prispevalo 
k zakonu o dolgotrajni oskrbi
KRŠKO – Minister za zdravje Janez Poklukar je 15. oktobra obiskal Center za socialno delo Posavje, kjer so 
se pogovarjali o ugotovitvah pilotnega projekta MOST in nujnosti ureditve področja dolgotrajne oskrbe. 
Zako o tem področju je medtem končno v parlamentarni obravnavi.

potrebna pomoči,« je pouda
rila. Direktorica krške občin
ske uprave Melita Čopar je 
izpostavila prizadevanja ob
čine na področju skrbi za sta
rejšo populacijo, zato so se po 
zaključku projekta MOST od
ločili, da ga bodo do sprejetja 
zakona o dolgotrajni oskrbi še 
naprej financirali. Izpostavila 
je še pripravo prostorskih ak
tov za umestitev Pametne sre
brne vasi na Senovem.

Minister Janez Poklukar je 

povedal, da je v teh dneh na 
poslanske klopi prišel zakon 
o dolgotrajni oskrbi, ki je bil 
v pripravi kar 19 let. »Izha
jamo iz tega, da vsem, ki pot
rebujejo dolgotrajno oskrbo, 
podamo možnost za samo
stojnost, ne pa za odvisnost 
od drugih,« je dejal in pouda
ril, da bodo s tem ljudem omo
gočili, da starost uživajo v do
mačem, lokalnem okolju. Z 
zakonom bodo namreč omo
gočene štiri temeljne storitve: 
institucionalno varstvo, oskr

ba na domu, oskrbovalec dru
žinskega člana in prejemek za 
dolgotrajno oskrbo, vse stori
tve pa bodo nadgrajene tudi z 
možnostjo eoskrbe ali s sto
ritvami za ohranjanje in kre
pitev samostojnosti. Zakon bo 
po njegovih besedah pri sta
rejših zmanjšal tveganje za na
stanek revščine ter za fizično 
in finančno nasilje, ki smo mu 
danes pogosto priča. »Čas je, 
da smo kot družba zreli ter da 
lahko naredimo enoten naci
onalni korak in poskrbimo za 
vse, ki danes potrebujejo dol
gotrajno oskrbo,« je še me
nil Poklukar. Izrazil je hvalež

nost lokalni skupnosti in CSD 
Posavje za pristop k projektu 
MOST in njegovo uspešno iz
vedbo, pohvalil je tudi občin
ske načrte za ureditev Pamet
ne srebrne vasi. Na vprašanje, 
kako pomembne so bile ugo
tovitve in izkušnje iz projek
ta MOST za pripravo zakona o 
dolgotrajni oskrbi, je Poklukar 
odgovoril, da so v projektu 
preverili pravilnost točkovni
ka za razvrščanje upravičen
cev v posamezne kategorije 
dolgotrajne oskrbe in ravno 
na podlagi tega je prišlo do po
membne modifikacije na tem 
področju. 
 Peter Pavlovič

Minister Janez Poklukar, direktorica CSD Posavje Marina 
Novak Rabzelj, vodja projekta MOST Carmen Rajer in 
direktorica občinske uprave Melita Čopar

BRESTANICA – 4. septembra je pred gasilskim domom v Bre-
stanici potekalo sedaj že tradicionalno druženje upokojen-
cev, članov DU in KO RK Brestanica. 

Že leta 2017 smo v DU Brestanica začutili potrebo po organiza
ciji aktivnosti v domačem kraju. Razlog za to so bili številni upo
kojenci, ki se zaradi splošne oslabljenosti ali drugih dejavnikov 
dejavnosti izven domačega kraja niso udeleževali. Iz pogovora z 
njimi smo lahko začutili potrebo po druženju in tkanju pristnih 
medčloveških odnosov. Vsaka sprememba pa s seboj prinaša 
nove izzive, pri tem pa moramo upoštevati tudi finančni vidik. 
Toda, kjer je volja, je tudi pot in v slogi je moč. To sta bila sloga
na, ki smo jih imeli v vodstvu DU in KORK Brestanica. Združi
li smo moči in naša prizadevanja so vsekakor padla na plodna 
tla. Dan starostnikov, ki ga je v preteklosti organizirala KORK, 
in druženje upokojencev smo združili v jesensko druženje. Šte
vilni upokojenci, predvsem starejši, se v veliki meri organizira
nih dejavnosti niso mogli udeležiti, saj so bili celodnevni izleti, 
pikniki v oddaljenih krajih itd. zanje preveč naporni, jesenska 
druženja pa organiziramo v domačem kraju, zato se jih starej
ši in malo mlajši upokojenci z veseljem v velikem številu ude
ležujejo. V društvu upokojencev v sklopu projekta »Starejši za 
starejše« s svetovanjem in napotki pomagamo pomoči potreb
nim ljudem. Naše naloge in naloge KO RK so si zelo podobne, 
zato povezani delamo skupaj. Skupnega sodelovanja se nadeja
mo tudi v prihodnje, saj bo tako naše delo še bolj oplemeniteno 
in naši člani zadovoljnejši.
 Vida Mešiček, predsednica DU Brestanica, 
 foto: Manja Seher

Jesensko druženje upokojencev 

30 let pomoči na 
domu v Krškem
BRESTANICA – Danes, 28. 
oktobra, bodo s prireditvijo 
na gradu Rajhenburg v CSD 
Posavje – enoti Krško obe
ležili 30 let delovanja soci
alnovarstvene storitve po
moč na domu. Omenjena 
storitev ljudem, ki niso več 
sposobni samostojno skrbe
ti zase, prav tako pa jim ce
lotne oskrbe ne morejo več 
nuditi svojci, omogoča, da 
lahko še vedno bivajo v do
mačem okolju. 
 P. P.

Obvestila o dogodkih: redakcija@posavje.info |  07 49 05 782

OPTIKA RIMC KRŠKO
V Starem mestnem jedru.

Nudimo vam celotno oskrbo vida na enem mestu. 
Svoje delo opravljamo strokovno in kvalitetno že 50 let.

optikarimc.net optika.krsko@rimc.net051 625 606/07 49 21 536

OSVOJI
50 ZLATIH 
NAGRAD!

1. NAGRADA
Peugeot 208

(6 mesečni najem)

www.avtoline.si

• Vsak obisk = 5 žetonov Avtopralnice Avtoline!
• Vsak 50. obisk = zlata nagrada!

• Zlata generacija l. 1971 = 5 x tehnični pregled!
• Zaključno žrebanje = 5 velikih Avtoline nagrad!

Avtoline d.o.o., PE Žadovinek, Žadovinek 37, 8273 Leskovec pri Krškem
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»V KS Loka smo z medseboj
nim delovanjem in povezova
njem dosegli že veliko zastav
ljenih ciljev in verjamem, da jih 
še bomo mnogo. Predlani, ko 
smo prvič praznovali svoj kra
jevni praznik, smo v tem spo
minskem parku odkrili spo
menik Dragotinu Ferdinandu 
Ripšlu, letos bomo spomin 
nanj obeležili z izidom knjige 
ob njegovi lanskoletni 200le
tnici rojstva. Vsem dobro zna
ne omejitve so preprečile lan
sko praznovanje krajevnega 
praznika in zamaknile tudi 
izid knjige, ki je zato bogatej
ša še za nekaj dodatnih stra
ni,« je na slovesnosti nago
voril krajanke in krajane ter 
goste predsednik KS Loka pri 
Zidanem Mostu Aleksander 
File, ki je v nadaljevanju pri
reditve podelil tudi dve krajev
ni priznanji dvema društvoma 
za njuno dolgoletno in uspeš
no delovanje. V imenu PGD 
Loka, ki deluje od leta 1883, 
je priznanje prevzel Boštjan 
Zemljak. V imenu KD Primož 
Trubar Loka, v katerem se vse 
od ustanovitve leta 1946 pre
pletajo ter povezujejo različne 
umetnosti (glasbena, likovna, 
besedna, gledališka) pa Cvet-
ka Ostrovršnik.

Dve priznanji in monografija
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – 15. oktobra je potekala v tukajšnjem spominskem parku ob cerkvi sv. Helene 
osrednja slovesnost v sklopu praznika loške krajevne skupnosti. Na prireditvi so prvič podelili dve krajev-
ni priznanji ter predstavili monografijo o možu, ki je s svojim delom vplival tudi na razvoj sadjarstva. 

Na prireditvi je župan Srečko 
Ocvirk spregovoril o pome
nu praznovanja kot pomemb
nem delu življenja ter o delo
vanju loške krajevne skupnosti 
v občini Sevnica, v kateri živijo 
ljudje, ki se s ponosom ozira
jo v preteklost ter optimistič
no zrejo v prihodnost. Ob tem 
je poudaril, da kakovost življe
nja ni samo urejena infrastruk
tura, temveč še marsikaj dru
gega. »Prostor, v katerem je 
v letošnjem poletju potekalo 
odkritje doprsnega kipa aka
demika dr. Alojza Rebule, se 
je pokazal kot stičišče družab
nega, kulturnega in duhovnega 
življenja v Loki. Verjamem, da 
bo krajevna skupnost še nap
rej močen povezovalec v ožji in 
širši družbeni sredini,« je med 
drugim dejal župan. 

Monografija o Ripšlu 

Kraj ob Savi, ki mu je postavil 
trajen spomenik v svojih delih 
knjižnih delih pisatelj Alojz Re
bula, je bogatejši še za eno knji
žno delo. Vztrajen raziskovalec 
preteklosti Oskar Zoran Zelič 
je ob lanskoletni 200. obletnici 
rojstva Dragotina Ferdinanda 
Ripšla (18201887), ki je svo
jih deset najbolj plodovitih let 

(1864 1874) kot župnik pre
živel v Loki pri Zidanem Mo
stu, napisal monografijo in v 
njej Ripšla predstavil kot naro
dnega buditelja, ljudskega pe
snika, narodopisca in kronista 
ter spodbujevalcu sadjarstva. 
»Knjiga je vsebinsko razdelje
na na dva dela. V prvem delu 
sem predstavil Ripšlov portret 
s poudarkom na glavnih posta
jah njegovega življenja in novo 
odkritih dejstvih v zadnjih le
tih. V drugem delu knjige je ob
javljeno bogato Ripšlovo naro

dopisno gradivo, ki predstavlja 
dragocen vpogled v material
no, družbeno in duhovno kul
turo naših prednikov, začinje
no s številnimi pregovori ter 
izginulimi navadami in običa
ji,« je tekla predstavitev vse
bine monografije, ki ima 160 
strani in jo bogati tudi slikov
no gradivo  mnogi časopisni 
članki, ki jih je Ripšl pošiljal v 
objavo, izseka vpisa njegove
ga rojstva in smrti v matičnih 
knjigah ter strani iz Ripšlovega 
dnevnika ter odlične fotografi
je Bojana Dremlja (ena kra
si tudi naslovnico) ter Ljuba 
Motoreta. Oblikovanje knji
ge je bilo zaupano Nevenki 
Flajs, jezikovni pregled je op
ravila Sergeja Cesar.

Vsebinsko bogato prireditev v 
počastitev loškega krajevne
ga praznika, ki jo je povezova
la Annemarie Culetto, so obo
gatili članice in člani KD Godba 
SŽ iz Zidanega Mosta in učen
ke podružnične šole. Glasbe
niki iz hrvaškega Zagorja so 
poskrbeli za prijeten družab
ni del s pogostitvijo, ki se je v 
zaključku odvijal na dvorišču 
župnijskega urada v Loki. 

 Smilja Radi

Avtor monografije o Dragoti-
nu Ferdinandu Ripšlu Oskar 
Zoran Zelič in Sergeja Cesar 
med vsebinsko predstavitvi-
jo knjige.

Predsednica sveta KS Krmelj 
Klementina Žvar je v svojem 
govoru utrip življenja v krajev
ni skupnosti, v kateri se s po
nosom ozirajo v čas delova
nja krmeljskega rudnika, ki je 
močno vplival na razvoj in bla
gostanje ljudi, povezala s seda
njim časom, v katerem ukrepi 
za preprečevanje širjenja ko
ronavirusa vplivajo na odnose 
in druženja: »V Krmelju smo 
lahko krajankam in krajanom 
Mirnske doline olajšali testira
nje na koronavirus s tem, da 
so leta enkrat ali dvakrat te
densko potekala v kulturnem 
domu. Ob tem smo še bolj ob
čutili, da je ohranjanje in ra
zvoj zdravstvene storitve v 
tem delu sevniške občine po
membno in zato verjamemo, 
da bo dovolj volje za širitev 
zdravstvene postaje.« 

V nadaljevanju je predstavi
la proračun krajevne skup
nosti za leto 2021 in 2022. 
»Proračun KS Krmelj za teko
če leto znaša 27.987 evrov in 
se deli na dva dela. Večji del 
je namenjen javni infrastruk
turi, manjši za delovanje kra
jevne skupnosti. Za naslednje 
leto je Občina Sevnica zvišala 
sredstva, namenjena za delova
nje krajevnih skupnosti, in gle
de na kvadraturo stavb, ki jih 
ima KS Krmelj v upravljanju, 

Čakajo na čistilno napravo
KRMELJ – Na osrednji slovesnosti ob prazniku KS Krmelj, ki je potekala 22. oktobra v tukajšnjem kultur-
nem domu, so se ozrli v preteklost, se sprehodili skozi sedanjost ter se dotaknili načrtov, ki bodo kraju v 
Mirnski dolini prinesli dodatno kakovost bivanja. Podelili so tudi dve krajevni priznanji.

se nam obeta proračun za leto 
2022 v višini 32.922 evrov.« 

Med pomembnejšimi investi
cijami letošnjega leta je Kle
mentina Žvar omenila obnovo 
ceste skozi zaselek Stražberk 
nad Gabrijelami, za kar je 
KS Krmelj prispevala 7 tisoč 
evrov, Občina Sevnica 8 tisoč 
evrov, uporabniki ceste oz. la
stnik parcel ob omenjeni ces
ti pa razliko do polne cene, 
ki znaša 19 tisoč evrov. Dru
ga večja investicija v višini 14 
tisoč evrov je bila zamenjava 
vseh luči in elektro omarice 
v kulturnem domu. Sredstva 
v višini 4.500 evrov iz parti
cipativnega proračuna so na
menjena obnovi ter zamenjavi 
vrat ter oken v nekdanji rudar

ski koloniji. Prostor, ki je na
menjen sekcijam Društva Svo
boda Krmelj za druženje in 
ustvarjanje ter izvajanje vero
uka za otroke, že ima zagoto
vljena sredstva v višini 15 ti
soč evrov za naslednje leto. 
V Krmelju si že dalj časa pri
zadevajo za izgradnjo čistilne 
naprave in Občini Sevnica so 
pomagali pridobiti služnosti v 
upanju, da se bo gradnja čim 
prej začela. Ena izmed želja je 
tudi izgradnja osnovne šole na 
eni lokaciji in postopki za pri
dobitev projektne dokumen
tacije so že stekli. Sevniški 
podžupan Janez Kukec je po
vedal, da Občina Sevnica tre
nutno pridobiva dokumenta
cijo za več projektov v Krmelju 
– med njimi je tudi kolesarska 

steza, ki bo povezovala Krmelj 
in Tržišče. 

Na prireditvi, ki jo je povezo
vala Anja Kostrevc, sta pred
sednica sveta KS Krmelj in 
podžupan podelila letošnja 
krajevna priznanja. Preje
mnika sta Društvo Svobo
da Krmelj, ki v letošnjem letu 
obeležuje 85 let delovanja, ter 
prizadevni krajan Edvard Jan-
kovič, ki je tudi predsednik 
PGD Krmelj.

Spremljevalni kulturni pro
gram so oblikovale učenke OŠ 
Krmelj, moška vokalna zased
ba Lira in ženska pevska sku
pina Lokvanj. Po zaključeni 
prireditvi so si obiskovalke in 
obiskovalci v novi galeriji, ki je 
bila v času delovanja rudnika 
balinišče, nato knjižnica, ogle
dali razstavo likovnih del ter 
fotografij likovne in foto sek
cije Društva Svoboda Krmelj, 
ki so nastala na letošnji že 17. 
likovni koloniji v Krmelju. S 
svojimi ročnimi izdelki so se 
predstavile tudi članice roč
nodelske sekcije. 9. novembra 
bodo v kraju predali namenu 
obnovljene skulpture, ki bodo 
opremljene z imeni avtorjev in 
imeni del, v športnem parku 
pa bodo namenu predali novo 
teniško igrišče z umetno travo. 
 Smilja Radi

Prejemnika priznanja KS Krmelj Edvard Jankovič in 
predsednica Društva Svoboda Krmelj Nevenka Flajs

Slovenska turistična organizacija (STO) in predstavniki turistične-
ga gospodarstva iz Slovenije smo 19. oktobra 2021 v središču Za-
greba predstavili svojo aktualno turistično ponudbo. Na uvodni 
tiskovni konferenci, ki je bila namenjena turističnim novinarjem, 
blogerjem in vlogerjem, je predstavnica STO Livija Kovač Kostan-
tinovič predstavila trajnostno naravnano shemo zelenega turizma 
v Sloveniji, mag. Bernard Šrajner, opolnomočeni minister z Vele-
poslaništva Republike Slovenije, pa je poudaril velik pomen sode-
lovanja med obema državama. V duhu projekta Slovenija – Evrop-
ska gastronomska regija 2021, s katerim Slovenija krepi promocijo 
gastronomije in se še bolj trdno umešča na svetovni kulinarični 
zemljevid najbolj zaželenih gastronomskih destinacij, so se na ti-

skovni konferenci predstavile članice Društva kmečkih žena Arni-
ka. Na tiskovni konferenci sta tako Marjana Dolinšek in Nada Ber-
var predstavili kulinarično posebnost poprtnik, ki velja za obredni 
božični kruh in se peče v božičnem času. DKŽ Arnika je eden od 14 
nosilcev nesnovne dediščine priprave poprtnika, ki promovirajo, 
ohranjajo in prenašajo to tradicijo na mlajše rodove. Cilj dogodka 
pa je bil tudi povezati turistične subjekte z obeh strani meje zaradi 
neposrednega poslovnega sodelovanja ter hkrati za namene sku-

pnega pristopa k tretjim (oddaljenim) državam, za katere upamo, 
da bodo po sproščanju ukrepov ponovno začele odkrivati naš mali 
delček Evrope. Duška Kalin je v imenu KTRC Radeče na srečanjih s 
posamičnimi partnerji predstavila turistično ponudbo Radeč, kjer 
sta veliko zanimanja požela Ribiška vasica in Gourmet splavarjenje. 
Potencialne partnerje so zanimala tudi doživetja in zanimivosti, ki 
so odmaknjene od že uveljavljenih destinacij in bi jih bilo mogo-
če ponuditi tudi zahtevnejšim gostom. Dogodka sta se iz Posavja 
udeležila še Vinska klet Krško in KŠTM Sevnica. Takšne predstavi-
tve so temeljnega pomena za uspešno sodelovanje in mreženje, saj 
je Slovenija kot majhna država močno odvisna od tujih trgov. To-
vrstni dogodki in osebni stik s partnerji omogočajo učinkovitejše 
približevanje potrebam in zahtevam gostov, hkrati pa se odpirajo 
tudi možnosti za prilagajanje in nadgrajevanje turistične ponudbe. 
Za KTRC Radeče in Posavje so bila ta poslovna srečanja nadgradnja 
regijskega dogodka, ko so Posavje pod taktirko KTRC Radeče v okvi-
ru projekta Oživimo savske zgodbe obiskali novinarji, blogerji, fo-
tografi in agenti iz Hrvaške in Italije.  

Radeče in Posavje na slovensko-hrvaškem 
poslovnem dogodku v Zagrebu

w w w . r a d e c e . s i
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Številna udeležba na predsta
vitvi je pričala o tem, kako 
pomembna tematika je to za 
Kostanjevico na Krki, ne nazad
nje je spomin na katastrofalne 
poplave v letih 2010 in 2014 še 
zelo živ. Kot je povedal direktor 
Direkcije RS za vode Roman 
Kramer, so v okviru Interreg 
projekta Danube Floodplain 
iskali rešitve za poplavno var
nost, pri čemer je bila osnov
na ideja, kako reko Krko spra
viti preko Krakovskega gozda 
mimo mesta. Ker se je ta reši
tev izkazala za težko izvedlji
vo in drago (več kot 210 mili
jonov evrov), njen vpliv pa bi 
bil praktično zanemarljiv, saj bi 
se gladina vode v Kostanjevici 
znižala le za nekaj več kot 1 cm, 
se je za bolj smotrno izkazala 
protipoplavna zaščita s kom
binacijo nasipov, betonskih zi
dov in mobilnih zagatnih sten. 
Projekt je ocenjen na slabih 
6,8 mio evrov, pri čemer bi 2,3 
mio zagotovili iz dogovora za 
razvoj regije Posavje, preos
tanek pa iz vodnega sklada. 
»Mislim, da smo prišli do re
šitve, ki bo lahko zelo koristna 
za razvoj tega kraja. Upam, da 
bo projekt naletel na razume
vanje med vami, saj ne gre za 
nek grob poseg v prostor,« je 
dejal Kramer. Zasnovane re
šitve je podrobneje predsta
vil projektant Matjaž Udovč iz 
podjetja IZVOR. Kot je pove
dal, je na otoku je predvidenih 
970 m mobilnih zagatnih sten, 

420 m nasipov, nič betonskih 
zidov in črpališče v bližini se
vernega mostu, izven otoka pa 
200 m mobilnih sten, 1300 m 
nasipov in 260 m armiranobe
tonskih zidov, kjer ni prostora 
za nasipe. S tem bi Kostanjevi
co na Krki zaščitili na koti Q100 
(gladina na otoku leta 2010) + 
25 cm. Predstavil je tudi prime
re tovrstnih rešitev tako v Slo
veniji kot v tujini (Češka, Av
strija, Nizozemska …).

Sledila je pestra, občasno 
tudi zelo burna razprava. Na 
vprašanje, kako bodo proti
poplavne ureditve umestili 
na zasebna zemljišča, saj ima
jo mnogi Kostanjevičani tik 
ob Krki dvorišča in vrtove, je 
Kramer odgovoril, da velja za 
vode 1. reda, kamor sodi Krka, 
15metrski priobalni pas, do 
katerega imajo pravico dosto
pa, bo pa seveda moral biti iz

delan natančen načrt, kje in 
kako se bo dostopalo do bre
žin. Jožica Tršar je menila, da 
bi bil to »grob poseg v njihovo 
življenje in lastnino«, ki ga ne 
bo dovolila, opozorila je tudi 
na težavo z vdiranjem podtal
nice, ki ga po njenem mnenju 
to ne bo rešilo. Vojko Božič je 
menil, da so stanje poplavne 
varnosti v Kostanjevici na Krki 
poslabšali izgradnja avtoceste, 
ceste Kostanjevica–Malence in 
nove obvoznice, pa tudi HE na 
spodnji Savi in protipoplavne
ga zidu v Krški vasi, tako da bi 
bila zanj edina rešitev, da se 
vodo preusmeri v Krakovski 
gozd. »S temi paneli nas bos
te zaprli v bazen, ki ga z nobe
nimi črpalkami ne boste mog
li izprazniti,« je dejala Magda 
Bršec in opozorila še na otežen 
dostop do otoka v primeru, ko 
bi bile postavljene mobilne ste
ne. Drugačnega mnenja je bil 

Andrej Unetič, ki se že 20 let 
ukvarja z vodovarstvenimi ure
ditvami na Savi, kjer je spoznal, 
da hidrološki modeli delujejo, 
zato je izračunom strokovnja
kov po njegovem mnenju treba 
zaupati. Po njegovem je pred
stavljena idejna zasnova naj
bolj optimalna rešitev ter zavr
nil navedbe, da gradnja HE na 
Savi, zlasti načrtovana HE Mo
krice, ki bo na koti 148, med
tem ko je Kostanjevica na Krki 
na koti 151, kakor koli vpliva 
na poplavno varnost kostanje
viškega otoka. Predstavitev se 
je tako zaključila v precej na
petem vzdušju, a je župan Lad-
ko Petretič kljub temu zagoto
vil, da bodo s projektom kljub 
precej odklonilnim stališčem 
dela občanov nadaljevali, saj so 
sredstva zanj zagotovljena, za
ključen pa naj bi bil leta 2023.
 Peter Pavlovič

Grob poseg ali optimalna rešitev?
KOSTANJEVICA NA KRKI – V prostorih tamkajšnje galerije so 14. oktobra javno predstavili načrtovane ukrepe 
za zmanjšanje poplavne ogroženosti mesta in okolice. Izbran scenarij ukrepov v obliki kombinacije nasipov, 
betonskih zidov in mobilnih zagatnih sten je naletel na precejšnje nasprotovanje krajank in krajanov.

Jožica Tršar je izrazila nasprotovanje predstavljeni rešitvi, 
medtem ko jo je Andrej Unetič pozdravil kot optimalno.

POSAVJE – Pred nekaj dnevi je 
bil Rok Kerin, znan posavski 
plavalec, izkušeni inštruktor 
plavanja in reševanja iz vode, s 
strani Uprave za zaščito in re
ševanje RS oziroma Ministrstva 
za obrambo imenovan v držav
no komisijo za preverjanje uspo
sobljenosti reševalcev iz vode. 
Kerin, ki je domači in tuji javno
sti dobro poznan tudi kot eden 
najboljših slovenskih predstav
nikov v daljinskem plavanju, je 

do sedaj bodoče reševalce zelo uspešno »uril«, v prihodnje pa 
bo kot član komisije med drugim ocenjeval pravilnost praktič
nih vaj pri konkretnih preizkusih usposobljenosti reševanja iz 
vode. S. M.  

Rok Kerin v državni komisiji

ODKUP HLODOVINE HRASTA
VSEH KVALITET 

PO NAJBOLJŠIH CENAH!
PLAČILO TAKOJ!

Info: +386 (0)41 962 663 (Uroš)

OBREŽJE – 15. oktobra so 
pri gostilni Kalin na Obrež-
ju uradno predali name-
nu nove pridobitve v okvi-
ru projekta preplastitve 1,7 
kilometra regionalne ceste 
R3-675/1481 Mokrice–Ob-
režje–Slovenska vas. Poleg 
tega so uredili še odvodnja-
vanje, novo cestno razsvet-
ljavo in komunalne vode ter 
zgradili pločnik.

O projektu nekaj več kot mi
lijon evrov vrednem projek
tu, katerega soinvestitorja sta 
bila Direkcija RS za infrastruk
turo (DRSI) in Občina Breži
ce, je nekaj več povedal župan 
Ivan Molan. Dejal je, da je bil 
ta odsek ceste praktično vse od 
osamosvojitve dalje problema
tičen, zato je to zelo pomem
ben trenutek za Obrežje pa tudi 
za Slovensko vas. »Gre za mej
ni prehod, v bližini katerega je 
zahteven ovinek, ki so ga ve
lika vozila težko izpeljala, po
leg tega se v neposredni bližini 
razvija tudi industrijska cona, 
dodatne težave, predvsem tu
kajšnjim krajanom, je povzro
čila tudi schengenska meja, saj 
so bile že večkrat večkilometr
ske kolone na mejnem preho
du, tako da so jim bili omejeni 
tudi dostopi do hiš,« je pojas

ČREŠNJICE – Ena od letoš-
njih prireditev v t. i. breži-
škem oktobru se je 13. okto-
bra odvila tudi na Črešnjicah 
pri Cerkljah, kjer so na pla-
toju pred vaško kapelico 
pripravili prireditev Naših 
690 let, obenem pa je pote-
kalo tudi uradno odprtje že 
v lanskem letu modernizira-
ne ceste skozi vas.

Povezovalka prireditve Patri-
cija Haler je povedala, da so 
Črešnjice največja vas v KS 
Cerklje ob Krki in tudi več let 
zapored najlepše urejena vas 
v občini Brežice. Ker so prire
ditev naslovili Naših 690 let, 
se je povezovalka ozrla v pre
teklost. 13. oktobra 1331, to
rej pred natanko 690 leti, za
sledimo prvo omembo vasi 
Črešnjice v pisnih virih. Leta 
1570 se je vas imenovala Ker
schdorf, natanko 200 let na
zaj je štela 150 ljudi, leta 1911 
pa je v njej živelo 332 prebi
valcev. Kot zanimivost je ome
nila, da se je priimek Horžen 
nepretrgoma obdržal v vasi 
vse od leta 1570. Po zadnjem 
popisu imajo Črešnjice 219 
prebivalcev in za velik razred 
otrok, simboli Črešnjic pa so 
vaška kapelica, ki bo čez štiri 
leta praznovala stoletnico po
stavitve, lipe, pod katerimi so 

Kot češnje, ki se držijo skupaj

včasih modrovali vaški možje, 
mladi pa so se ob večerih dru
žili, pa tudi češnje. Leta 2012 je 
pokojni vaščan Srečko Furlan, 
ki je rad fotografiral dogodke v 
kraju, dejal: »Kot simbol naše 
vasi prinašamo češnje, dobre 
in preproste, ki se pogosto dr
žijo skupaj, tako kot naši va
ščani, Črešenčani.« Med ude
leženci prireditve je bil tudi 
brežiški župan Ivan Molan, 
ki je izpostavil, da je z izbolj
šanim sodelovanjem z Mini
strstvom za obrambo prišlo 
do investicije tudi na Črešnji
cah. Njena vrednost je bila 
okoli 430 tisoč evrov, od tega 
je MORS prispeval 300 tisoč 
evrov. Naslednje leto bodo ob
novili še cesto in zgradili ploč
nik med Cerkljami in Črešnji

cami, kar bo izboljšalo varnost 
udeležencev v prometu. Nekaj 
besed zbranim je namenil tudi 
predsednik sveta KS Cerklje ob 
Krki Damjan Kodrič. Dogod
ka na Črešnjicah so se poleg 
vaščanov udeležili tudi neka
teri predstavniki drugih vasi v 
svetu KS, podžupanja Mila Le-
vec in občinski svetnik Darko 
Udovič. Nove pridobitve v vasi 
je blagoslovil domači župnik 
mag. Janez Žakelj. Za kultur
ni program so poskrbeli neka
teri člani MePZ Cerklje ob Krki 
pod vodstvom Andreja Resni-
ka, domačin Matjaž Špiler je 
prebral pesem svojega očeta 
Jožeta, deklice Špela, Ange-
lika Li, Nika in Zala pa so se 
predstavile z deklamacijo in 
petjem. R. Retelj

Nove pridobitve na Črešnjicah so odprli z rezanjem traku.

Uredili problematičen odsek

nil in se zahvalil tako Ministr
stvu za infrastrukturo kot DRSI 
ter KS Jesenice na Dolenjskem 
in izvajalcu del, podjetju GAAL 
gradnje d.o.o., »predvsem pa 
izrekam zahvalo krajanom, ki 
so morali tudi odstopiti del 
svojih dvorišč oz. zemljišč, da 
se je lahko zgradil pločnik, s 
čimer bo odslej promet veliko 
bolj varen«. Na Obrežju je bil 
tudi minister za okolje in pros
tor mag. Andrej Vizjak, ki je 
izpostavil, da na MOP poseb
no pozornost namenjajo ob
mejnim področjem, podal pa 
je tudi nekaj aktualnih infor
macij glede HE Mokrice. De
jal je, da še čakajo na odločitev 
upravnega sodišča glede tož
be dveh stranskih udeležen
cev, ki sta se pritožila na grad
njo tega objekta. »Če bo – in jaz 

verjamem, da bo – upravno so
dišče zavrnilo njuni tožbi, po
tem bo kaj kmalu tu ponovno 
gradbišče in se bo prihodnje 
leto začela intenzivna gradnja 
zadnje v verigi HE na spodnji 
Savi,« je izjavil. Državni sekre
tar na infrastrukturnem mini
strstvu Aleš Mihelič je obmej
ni projekt označil kot »projekt, 
ki je terjal ne samo finančna 
sredstva, ampak tudi številne 
kompromise«. Uradne preda
je namenu novih pridobitev na 
Obrežju so se med ostalimi po
vabljenimi gosti udeležili tudi 
direktorica DRSI Ljiljana Her-
ga, podžupanja Mila Levec, po
džupan Bogdan Palovšnik in 
predsednik sveta KS Jesenice 
na Dolenjskem Aleš Burja.

 R. Retelj

Simbolična predaja namenu na Obrežju

POSAVJE – Posavski vinarji so ob letošnjem največjem vinograd
niškem prazniku, martinovem, pripravili novost – na Martinov 
vikend, od 5. do 7. novembra, bodo prvič množično na široko od
prli vrata svojih kleti, v petek v sevniški, v soboto v krški in v ne
deljo v brežiški občini. Do sodelujočih vinarjev se lahko pripelje
te z avtom ali s kolesom, pridete peš ali pa sedete na brezplačni 
vino bus, ki bo štartal v petek ob 14. uri izpred TA Doživljaj na 
sevniškem Glavnem trgu, v soboto ob 10. uri izpred Kleti Krško in 
v nedeljo ob 10. uri izpred Mestne hiše Brežice. Poleg degustacij 
bo poskrbljeno tudi za okusne prigrizke in dobro voljo. Več na do
zivljaj@kstm.si, info@cptkrsko.si in info@discoverbrezice.com.

Martinov vikend v Posavju
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Za več informacij o podjetju in 
naših delovnih mestih 
skenirajte QR kodo ali obiščite 
www.dssmith.com

 operaterje strojevviličariste

tehnologa v prodaji

NEK
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

  RAZPISUJE
10  KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

 
za študente 
univerzitetnih študijskih programov    
◦ elektrotehnike,
◦ strojništva, 
◦ fizike,
◦ računalništva in
◦ ekonomije.

Kandidati naj pošljejo prošnje izključno 
po pošti do 12. 11. 2021 na naslov:

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. 
Vrbina 12, 8270 Krško.

 
Prošnji naj priložijo potrdila o vpisu in 
do sedaj opravljenih izpitih/obveznostih.

POSAVJE – 12. oktobra je po
tekala druga spletna razvojna 
konferenca Razvojni pogledi 
Posavje 20212027, katere na
men je bila konkretizacija vse
bin, ki jih v regiji želimo izvesti 
s kohezijskimi sredstvi. Kot sta 
postopke in trenutno stanje v 
državi prisotnim sedemde
setim udeležencem na spletu 
osvežila mag. Monika Kirbiš 
Rojs, državna sekretarka Služ
be Vlade RS za razvoj in evrop
sko kohezijsko politiko, in so
delavec Josip Mihalic, se za 

večletni finančni okvir 2021– 
2027 evropske kohezijske po
litike načrtuje, da bi bil pro
gram eden, ob financiranju 
iz štirih skladov. Ob tem bo 

iz Kohezijskega 
sklada črpala ce
lotna Slovenija, iz 
Evropskega skla
da za regionalni 
razvoj in Evrop
skega socialnega 
sklada plus pa bo 
črpanje razdelje
no na vzhodno in 

zahodno kohezijsko regijo. Pri 
tem izgleda osnovna pozicija 
Posavja ugodna, saj se razlike 
v stopnji sofinanciranja pro
jektov med kohezijskima regi
jama po novem povečujejo – v 
vzhodni regiji naj bi bila sto
pnja max. 85 %, medtem ko v 
zahodni kar polovico manj
ša. Prenovljeni programi naj 
bi končno tudi omogočali več 
sodelovanja med skladi, urav
nanimi z enotnimi pravili. Delo 
spletne konference je, po pre
davanju mag. Grege Korde-
ža, generalnega direktorja Di
rektorata za regionalni razvoj 
o podrobnostih regionalnih in
strumentov črpanja, potekalo 
v petih skupinah po t. i. razvoj
nih prioritetah. Konferenci je 
bila dodana še nova predstavi
tev regijske štipendijske she
me, za katero je dokumentaci
ja objavljena na https://www.
rraposavje.si/aktualnirazpis.
html. Novembra in decembra 
bomo bralce lahko obvestili o 
državno usklajenih ugotovi
tvah o kohezijskih sredstvih s 
terenskih posvetov, kakršna je 
bila tudi minula konferenca. 
 M. M. 

Za konkretizacijo vsebin
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Občina Brežice Občina Brežice 
praznujepraznuje

Cenjene in spoštovani,
iskreno voščimo ob vašem občinskem prazniku!

S ponosom se ozrite v preteklost, s povezovanjem 
in sodelovanjem pa sooblikujte še boljši jutri ter 
soustvarjajte prihodnost v slogi, spoštovanju in 

razumevanju. Ljudje smo tisti, ki pišemo zgodbe 
in naj bodo to zgodbe o uspehu, zato odločno in 

srčno uresničujte zastavljene cilje v dobrobit 
krajank in krajanov, občank in občanov ter Posavk 

in Posavcev. Bogata tradicija ter plemeniti ljudje 
so temelj bodočnosti. 

Franjo Debelak,
župan Občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

Cenjene občanke, spoštovani občani,
prejmite iskreno voščilo ob občinskem prazniku!

Temeljne človekove vrednote, kot so razumevanje, 
spoštovanje, sodelovanje in povezovanje, 

so  ključ do uspeha. Le s skupnimi močmi 
in enotnostjo ter strpnostjo bomo kos novim nalogam 
in izzivom prihodnosti. Nič ni samo po sebi umevno, 

vsi doseženi cilji so rezultat preudarnih odločitev, 
ki naj tudi v prihodnje obrodijo čim več dobrih sadov. 

Srečno!

Ladko Petretič,
župan Občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Brežice,

ob vašem skupnem prazniku vam iskreno čestitam, 
da ste ne glede na posebne izzive in naloge, 

ki jih je prineslo preteklo leto, uspeli strniti vrste in 
uresničiti zastavljene načrte in dokončati projekte, 

ki prispevajo k razvoju. 

Dokazali ste, da se lokalna skupnost lahko uspešno razvija 
le, če so vsi njeni členi povezani in zavezani istim ciljem. 

Koraki na poti prihodnosti 
naj bodo še naprej odločni, pogumni in odgovorni. 

Vse dobro in prijetno praznovanje želim.

Župan Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Brežice, 
spoštovani župan, podžupanja, spoštovane članice 

in člani občinskega sveta!

Ob priložnosti praznovanja vašega občinskega praznika se vam 
iskreno zahvaljujemo za dosedanje plodovito in razvojno 

usmerjeno sodelovanje tako na ravni občin kot na ravni regije. V 
Radečah smo trdno prepričani, da bomo morebitne ovire na naši 

razvojni poti v okviru posavske regije tudi v prihodnje 
premagovali skupaj, enotno in zmagovito.  

Ob prazniku vam tako iskreno čestitamo ter želimo obilo uspeha 
v snovanju uspešnega gospodarskega, družbenega in kulturnega 

življenja v občini Brežice tudi v prihodnje.

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Brežice.

Tudi iz občine Sevnica vam namenjamo iskrene čestitke ob vašem 
občinskem prazniku, prazničnem Brežiškem oktobru. 

Jesenski čas simbolizira obdobje zrelosti in obiranja sadov, obogateno 
z zlato paleto barvnih odtenkov. Praznovanje občinskega praznika prav 

v tem obdobju se tako tudi na ravni simbolike povezuje z veseljem 
ob dosežkih, ki jih uresničujete skozi vse leto. 

Čestitke za vse opravljeno in mnogo uspehov tudi v bodoče.

Praznovanje občinskega praznika še posebej močno zaznamujejo 
prejemniki priznanj, katerih dosežke, delo, trud in s tem močan 

prispevek k razvoju skupnosti nagrajujete v letošnjem letu. 
Čestitkam se pridružujemo tudi mi.

Naj bo praznovanje občinskega praznika prežeto z veseljem in mnogo 
nasmehi, optimizmom in prazničnim žarom povezovanja. 

Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica, s sodelavci

BREŽICE – 28. oktobra 1941 
je bila v železniški čuvaj-
nici v Brezini, kjer je sta-
novala družina Milavec, 
ustanovljena Brežiška par-
tizanska četa, ki so jo ses-
tavljali hrabri in odločni 
mladi fantje in možje, ki so 
krenili v boj proti okupator-
ju slovenske zemlje in nje-
nih ljudi. Ta datum je obči-
na Brežice vzela tudi za svoj 
občinski praznik.

Kot je zapisal vojni in vojaš
ki zgodovinar dr. Tomaž Te-
ropšič, je dejavnost Brežiške 
čete, v kateri so bili razen dveh 
združeni sami borci iz Posav
ja, sicer skromen, a vendarle 
junaški poskus dvigniti prebi
valstvo tega območja v oboro
žen upor in preprečiti mno
žično izganjanje Slovencev. 
Brežiška četa je bila partizan
ska enota, ki je bila ustanovlje
na in je delovala v Posavju leta 
1941. Njeni člani so bili mladi 
in neizkušeni borci, ki še niso 

služili vojaškega roka. V svo
jem enomesečnem delovanju 
je Brežiška četa napravila ne
kaj akcij, ki so bile podobne ak
cijam drugih partizanskih čet 
na Slovenskem v tistem času, 
med drugim so bratje Milavec 
13. septembra 1941 zvečer 
minirali železniški nadvoz na 
Vidmu pri Krškem. S tem so za 
skoraj osem ur ustavili železni
ški promet na zelo pomembni 
enotirni železniški progi Zida

ni Most–Zagreb. Kljub temu da 
so bili slabo oboroženi, brez 
vojaškega znanja in bojnih iz
kušenj, so na območju Kozjan
skega povzročili okupatorju 
mnoge skrbi, veliko materi
alne škode in nekaj žrtev ter 
s tem pokazali, da se Sloven
ci le ne bodo pokorili sklonje
nih glav. Žal jih je izdaja oro
pala možnosti, da bi preprečili 
izseljevanje iz Obsotelja, kar je 
bila njihova prvenstvena nalo
ga. Izdani in obkoljeni so v ju
naškem zadnjem boju na Gor

janah pri Podsredi padli, ostali 
pa bili ujeti ranjeni, prepelja
ni v mariborske zapore in tik 
pred novim letom 1942 ustre
ljeni, preživeli so le trije. Med 
drugimi so padli oz. bili ustre
ljeni tudi trije bratje Milavec.

Borci Brežiške čete so delova
li na območju krajevnih skup
nosti Sromlje, Pečice in Pišece, 
ki vsako leto izmenoma gos
tijo pohod po poteh Brežiške 

čete. Po lanski odpovedi za
radi epidemioloških razmer 
so ga letos, začenši v Pišecah, 
spet uspešno izpeljali, tako kot 
približno 60 drugih dogodkov 
in prireditev čez cel mesec v 
okviru t. i. brežiškega oktobra, 
ki je letos ponovno zaživel v 
polnem razmahu. Kaj se je do
gajalo po občini, si lahko pre
berete na naslednjih straneh, 
na katerih so predstavljeni tudi 
letošnji občinski nagrajenci in 
objavljena praznična voščila.
 R. Retelj

V spomin na Brežiško četo

Delegacija ZBV NOB Brežice s praporščaki in vojaško stražo pred obeležjem v Pišecah
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Pišece 99A, 8255 PIŠECE
031 693-870 - pisarna
041 631-502 - pečar

www.megamik.si 
PecarstvoMegamik

Ob prazniku občine Brežice čestitamo in želimo prijetno toplo zimo.

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku 

in želimo vesele praznične dni, 
veliko medsebojnega razumevanja in 

osebnega zadovoljstva.
 

Predsednica Branka Stergar
in Svet KS Dobova

KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

Spoštovani,
ob prazniku naše občine se pridružujemo čestitkam 
in pozitivnim željam, da se tudi letos srečamo na 

prireditvah, ki nam lepšajo praznične dni.

Predsednik Simon Zupan in Svet KS Križe

Predsednica Sveta 
Alenka Černelič Krošelj

in člani Sveta KS

Spoštovane občanke in občani,  
ob prazniku občine Brežice vam 

čestitamo in se vam zahvaljujemo 
za soustvarjanje prijetne, urejene in 

k napredku naravnane skupnosti, 
ki se zna in zmore medsebojno 

povezati, sodelovati in spoštovati.  

Občinski praznik je vredno spoštova� 
in praznova�, saj nas povezuje 

z doseženimi uspehi in pozi�vnimi željami.

Iskrene čes�tke!

Predsednik Aleš Burja 
in Svet KS Jesenice na Dolenjskem

ŠENTLENART
Spoštovani občani in občanke,

ob občinskem prazniku vam čestitamo in želimo, 
da v teh prazničnih dneh izkoristite veliko priložnosti 
za krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti, 

sodelovanja in povezovanja. 
Predsednik Sveta Andrej Šmajgl in člani sveta KS

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

Spoštovane občanke in občani,
ob prazniku občine Brežice vam
iskreno čestitamo in vam želimo

obilo zdravja, poguma in 
medsebojnega razumevanja.

Predsednica Sveta Nataša Sagernik in člani Sveta KS Artiče 

Ob občinskem prazniku iskreno čestitamo 
in izrekamo najlepše želje 

vsem občankam in občanom.

Naj nikoli ne zmanjka idej, ki povezujejo, bogatijo, 
dajejo zagon napredku posameznika in skupnosti.

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca 
z enotama

Dom upokojencev Brežice in Dom upokojencev Sevnica

Spoštovane občanke, občani,
krajanke in krajani!

Praznik je priložnost, 
da se družimo s prijatelji in znanci.
Želimo vam prijetno praznovanje 
in dobro počutje v našem kraju.

Predsednik Ivan Urek 
in Svet KS Kapele

KRAJEVNA SKUPNOST 
VELIKA DOLINA

Iskrene čestitke vsem občankam in občanom občine Brežice.

Ob novih pridobitvah v letošnjem letu pa še posebej želimo
 krajankam in krajanom obilo dobrega počutja 

v naši krajevni skupnosti.

Predsednik Fredi Žibert in Svet KS Velika Dolina

Praznovanje je odsev dobrega dela,
ki ga ljudje oblikujejo v skupnosti.

Želimo vam veselo praznovanje
in naj se dobri občutki ob tem 

razširijo skozi vse leto.

Predsednik in Svet KS Cerklje ob Krki

Priznanja si je prislužilo 61 
krvodajalcev iz brežiške ob
čine. Največkrat je kri daro
vala Ana Žibert, in sicer kar 
75krat, Miran Hervol jo je 
daroval 70krat, Roman Zem-
ljak 65krat, 60krat Ivan 
Gregl, Frančiška Lipej, La-
dislav Najger in Jože Travni-
kar, 50krat pa Andrej Budič 
in Edvard Rožman. Podelili 
so tudi priznanja za 40, 30, 
20 in 10kratno darovanje 

Vedno več je mladih krvodajalcev
BREŽICE – 14. oktobra je v MC Brežice Območno združenje Rdečega križa (OZRK) Brežice organiziralo pode-
litev priznanj krvodajalcem za večkratno darovanje krvi in prostovoljcem za požrtvovalno delo. Dogodka se 
je udeležila tudi generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije, sicer brežiška rojakinja Cvetka Tomin.

najdragocenejše tekočine na
šega življenja. Podeljevalci so 
bili predsednica OZRK Brežice 
Martina Živič, generalna se
kretarka RKS Cvetka Tomin in 
župan Ivan Molan. OZRK Bre
žice je podelilo priznanja tudi 
šestim zaslužnim prostovolj
kam krajevnega odbora Artiče, 
in sicer Janji Babnik, Ani Čer-
nelič, Marici Kramžar, Slavici 
Najger, Mariji Sodič in Mariji 
Urek, ter eni zaslužni prosto
voljki krajevnega odbora Do
bova, Heleni Jurkas. Posebno 
priznanje je prejela KORK Arti
če za uspešno izvedeno huma
nitarno akcijo pri obnovi doma 
krajanki. Priznanje je prevze
la predsednica KORK Arti
če Zofka Godec. Predsednica 
OZRK Brežice Živič je navedla, 
da je osnovna naloga njihove 
krovne organizacije in vseh 56 
območnih združenj RK na po
dročju krvodajalstva motivira
nje krvodajalcev, nagovarjanje 
novih in ohranjanje obstoječih 
ter organizacija krvodajalskih 
akcij. Kot je omenila, ima v Bre
žicah krvodajalstvo dolgole
tno tradicijo. Praviloma sta le
tno organizirani dve dvodnevni 
terenski akciji, in sicer v janu
arju in septembru. Na vsako se 
običajno odzove med 452 in 
460 krvodajalcev, v večini so to 

moški. »Veseli nas, da nastaja 
nova generacija krvodajalcev. 
Število novih, mlajših se iz leta 
v leto povečuje. V letu 2019 be
ležimo devet novih krvodajal
cev, v letu 2020 je v vrste krvo
dajalcev vstopilo 21 občanov in 
v obdobju januar–oktober le
tošnjega leta se je v evidenco 
vpisalo kar 35 novih krvodajal
cev,« je naštela in še omenila, 
da v okviru OZRK Brežice de
luje 17 krajevnih organizacij.

Po županovih besedah je pro
stovoljstvo, tudi z darovanjem 
krvi, prišlo še posebej do izraza 
v času epidemije koronavirusa, 
generalna sekretarka pa je iz
javila, da v Sloveniji kri daru
je več kot 5 % prebivalcev, vsa
ko leto se krvodajalskih akcij 

udeleži vsaj sto tisoč krvoda
jalk in krvodajalcev. »Vaš dar je 
neprecenljive vrednosti, saj ne
komu vrne zdravje, drugemu 
pa življenje,« je še položila na 
srce zbranim in omenila, da je 
letos od januarja do oktobra na 
darovanje krvi v Brežicah priš
lo že 988 krvodajalcev, kar je 
300 več kot prejšnje leto in že 
danes največje število krvoda
jalcev vse od leta 1991. Predse
dnica OZRK Brežice se je zah
valila tudi učenkam in učencu 
GŠ Brežice Ani Jagrič, Ivani 
Lesinšek in Roku Beričniku 
ter mentoricama Aniti Veršec 
in Andreji Haber Požar za iz
veden kulturni program, pove
zovalki Mojci Florjanič in se
kretarki OZRK Brežice Metki 
Jarkovič. Rok Retelj

Metka Jarkovič, Mojca Florjanič, Martina Živič in Cvetka Tomin

Ob prazniku občine Brežice 
iskreno čestitamo in se zahvaljujemo vsem, 

ki s svojim delom in udejstvovanji 
na različnih področjih prispevajo k družbenemu razvoju.

Predsednica Mateja Kmetič in Svet KS Bizeljsko

Krajevna skupnost Bizeljsko
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Iskreno čestitamo ob prazniku občine Brežice 
in  želimo prijetno praznovanje. 

 

www.infra.si

Vsem občankam in občanom občine 
Brežice čestitamo ob občinskem prazniku.

Po odigrani slovenski himni 
v izvedbi Gasilskega pihalne
ga orkestra Loče in predvajani 
gasilski himni je po dva navzo
ča predstavnika vseh 31 ga
silskih društev v občini Bre
žice nagovoril predsednik GZ 
Brežice Herman Premelč, ki 
je dejal, da je toliko gasilskih 
društev, ki spadajo v gasilsko 
zvezo, pravo bogastvo. Na
vedel je, da so epidemija in z 
njo povezani ukrepi tudi letos 
močno omejevali delo in dru
žabno življenje. Kljub temu so 
gasilci ves čas uspešno izvaja
li javno gasilsko službo s šte
vilnimi intervencijami. »Večje 
težave so se pojavile na podro
čju vaj, izobraževanja, uspo
sabljanj in tekmovanj. Žal so 
odpadli številni že načrtova
ni dogodki, naj omenim le ga
silska tekmovanja in kvize ga
silske mladine, redno letno 
srečanje veteranov, poletne 
veselice ter srečanje predse
dnikov in poveljnikov gasil
skih zvez v Termah Čatež, ki 
naj bi ga gostili naša GZ in Ob
čina Brežice,« je povedal Pre
melč. Za boljše informiranje 
in prepoznavnost so spomla
di pod koordinacijo Martine 
Živič vzpostavili spletno stran 
GZ Brežice, na kateri ima
jo svoj prostor vsa PGD. Pre
melč je omenil še najnovejšo 

Naredili več za prepoznavnost
BREŽICE – Gasilska zveza Brežice je 8. oktobra na dvorišču gradu Brežice v mesecu požarne varnosti tudi 
letos počastila dan, namenjen vsem gasilcem, obenem pa tudi delovanje GZ Brežice, ki deluje že 66 let. Dan 
gasilcev je tradicionalna prireditev GZ Brežice, društev, članic in članov, neke vrste praznik te organizacije.

pridobitev v tem letu – vozilo 
GVM1 PGD Bizeljsko, ki so si 
ga lahko navzoči tudi ogleda
li ob prihodu v grad. Pred ne
kaj dnevi so podpisali pogod
bo za vozilo GVC 16/25 za PGD 
Brežice, ki bo dobavljeno ko
nec aprila 2022. Dokaz dob
rega sodelovanja z županom, 
občinsko upravo in civilno 
zaščito je v ureditvi vadbišča 
sil zaščite in reševanja obči
ne Brežice v Slovenski vasi, je 
pou daril. 

Dneva gasilcev se je udeleži
la tudi namestnica predse

dnika Gasilske zveze Sloveni
je dr. Janja Kramer Stajnko, 
ki je izpostavila, da bo ohro
mljen čas, ko gasilcev niso 
mogli usposabljati, niti orga
nizirati vaj ali kakršnih koli 
drugih oblik druženja, pus
til velike kadrovske primanj
kljaje, zato morajo po njenem 
narediti vse, da bodo spet za
gotavljali pogoje za polno ope
rativno sposobnost. »Prvi ga
silec v občini Brežice« župan 
Ivan Molan je navedel, da so 
se pojavile določene težave pri 
nabavi novih gasilskih vozil, ki 
so jim poskočile cene, kar po

meni, da je bilo treba zagoto
viti skoraj 30 tisoč evrov več, 
kot je bilo načrtovano, »ven
dar smo se kljub temu z GZ 
Brežice odločili, da podpiše
mo pogodbo za novo vozilo za 
PGD Brežice, če bo potrebno, 
pa bomo zagotovili sredstva 
tudi v letu 2023, saj je treba 
program dolgoročnega opre
mljanja gasilskih društev tudi 
dokončati«. Za kulturni pro
gram so poleg ločkih godbe
nikov poskrbele tudi članice 
Vokalne skupine Aria, pove
zovala pa ga je Vesna Kozole.
 Rok Retelj

Navzoči na dnevu gasilcev Gasilske zveze Brežice

Vsem občankam in 
občanom iskreno 

čestitamo ob 
prazniku občine 

Brežice.

+386 7 499 11 80               info@kovis-group.com             KOVIS d.o.o., Brezina 102, 8250 Brežice
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Vse najboljše 
ob občinskem prazniku!

Bistro
Radovedno
Energično
Živo                                     
Inovativno
Cvetoče
Entuziastično 

novim izzivom naproti.
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BUŠEČA VAS – Po letu premora zaradi lani zaostrenih pogo-
jev za organizacijo je 17. oktobra v organizaciji ŠD Sušica v 
Bušeči vasi potekal jubilejni 25. tek po vinski cesti, ki je del 
dolenjskega tekaškega pokala.

V tako rekoč idealnih pogojih za 
tek in že pregovorno odlični or
ganizaciji se je zbralo skoraj 150 
tekačev in pohodnikov. 65 se jih 
je podalo na osrednjo, 9,5 km 
dolgo preizkušnjo, ki izpred nek
danje šole v Bušeči vasi vodi sko
zi Dolenjo in Gorenjo Pirošico do 
Brvi, kjer se začne 2,5 km dolg 
vzpon skozi Stojanski Vrh v zi
belko cvička Gadovo peč, od tam 
pa sledi še spust skozi Vrhovsko 
vas nazaj na izhodišče. Med 47 
tekači je bil najhitrejši Aleš Lin-
dič iz Šmarjeških Toplic (Ma

rathon Novo mesto), ki je s časom 35:00 postavil celo rekord le
tos sicer malenkost skrajšane proge. Drugi je bil Andrej Debelak 
iz Podčetrtka (36:42), tretji pa Andraž Dobovšek iz Novega mes
ta (37:49). Žensko konkurenco, v kateri je bilo 17 tekačic, je po
pestrila državna prvakinja na 10.000 m na stezi in v polmarato
nu na cesti, Novomeščanka Anja Fink, ki je progo pretekla v času 
38:02. Druga je bila Zdolanka Sabina Kovačič (43:05), tretja pa 
Brežičanka Mojca Potokar (ŠD G Fit) s časom 48:31. Na krajšem, 
1700 m dolgem teku, sta zmagala Tim Breznikar (AK Hop2) s 
časom 5:16 in Klara Močnik (TSK Idrija) s časom 6:41. Najmlaj
ši so se pomerili še v tekih na 600 in 300 m. 
Gonilna sila teka po vinski cesti je neutrudni Marjan Lopatič, pri 
pripravi in izvedbi pa sodeluje še približno 50 ljudi. »Trudimo se, 
da privabimo tekače sem, smo pa v tem v precej slabem položaju, 
saj smo precej oddaljeni oz. na periferiji že v naši občini, kaj šele 
na širšem območju. Mislim, da smo pripomogli k temu, da smo 
Bušečo vas vsaj za nekatere umestili na zemljevid Slovenije,« je 
ob jubileju teka povedal Lopatič in zagotovil, da bodo s tradicijo 
nadaljevali tudi v prihodnje. P. P., foto: R. R.

Jubilejni 25. tek po vinski cesti

Največ zaslug za četrtstoletno 
tradicijo teka po vinski cesti 
ima Marjan Lopatič.

Investicijski in izvajalski inženiring Boršt d.o.o.

BREŽICE: Boršt 12b, Cerklje ob Krki
KRŠKO: MDB 2a, Leskovec pri Krškem
T: 07/490 22 60, www.sl-inzeniring.si

Na voljo tudi poslovni prostori
v Brežicah.

info@sl-inzeniring.si

Oddamo v pritličju
80 m2 pisarniških površin

SL-inženiring

KRŠKO

Čestitamo ob prazniku!

Velike Malence 6, 8262 Krška vas

GUME & AKUMULATORJI -25 %
Č e s t i t a m o  o b  p r a z n i k u  

i n  ž e l i m o  p r i j e t n o  p r a z n o v a n j e .

BREŽICE – 22. septembra se je v Viteški dvorani Posavske-
ga muzeja Brežice slišala zborovska glasba v izvedbi MePZ 
KUD Brežice, ki ga vodita zakonca Elizabeta in Dragutin Kri-
žanić. Slednji je bil ta večer še posebej v središču pozornos-
ti, saj je izdal notno zbirko za mešane zbore in se tako prvič 
preizkusil tudi v skladateljskih vodah.

Vodja JSKD OI Brežice Simona Rožman Strnad je povedala, da je 
naslov notne zbirke, katere odgovorna urednica je, Tu sem doma, 
kar po njenih besedah ni naključje, saj je to naslov tudi ene izmed 
skladb, v tem pa je še veliko globlji pomen. O pripravi in izdaji 
zbirke se je pogovarjala z avtorjem skladb in priredb Draguti-
nom Križanićem ter urednikom Mitjo Gobcem. Ker je bila izda
ja notne zbirke za brežiško izpostavo JSKD malce pretežka naloga, 
so izbrali urednika, ki bo znal pristopiti k zadevi, in po besedah 
vodje JSKD OI Brežice ni bilo nobene dileme, kdo bi to lahko bil. 
Gobec je glasbeni pedagog, urednik, tonski mojster, zborovodja 
s Ptuja in sodi med najpomembnejše poznavalce slovenske zbo
rovske literature, je tudi urednik večine zborovskih zbirk v Slove
niji, vseh programskih listov za zborovska tekmovanja, strokovni 
spremljevalec revij itd. Kot je opisal Gobec, je natančno pregledal 
rokopise 24 skladb in pri tem ga je presenetila Križanićeva pesni
ška žilica, saj je večina skladb v zbirki na njegova besedila. Drago, 
kot mu rečejo prijatelji in znanci, je v veliko primerih tudi avtor 
besedila in ne samo glasbe. Na vprašanje, od kod prihajajo ideje 
oz. kje dobi navdih, je poudaril, da večino svojih del črpa iz »vina 
in dobrih ljudi, ki se zbirajo okrog njega«. Od tod tudi izvira nje
gova želja, da o vinu napiše eno veselo pesem in se je znašla tudi 
v tej zbirki (Suita o vinu). Poudaril je še, da ta zbirka ne bi nikoli 
nastala, če ne bi bilo pevskih prijateljev, članov zbora, s katerimi 
zakonca Križanić sodelujeta že vrsto let.
Med avtorji besedil, ki jih je Križanić uglasbil, je tudi Ivana Vato
vec. Naslovna fotografija (pogled z njenega doma na čudovito bi
zeljsko vinorodno krajino) notne zbirke pripada Lei Babič, lek
torirala jo je mag. Mateja Jankovič Čurič. Slišali smo lahko tudi 
ljudsko pesem v Križanićevi priredbi Štirje kovači, katere besedilo 
je vir Dobovskih pevcev. Dogodka se je udeležila tudi podžupanja 
Občine Brežice Mila Levec, ki je izpostavila, da gre pri častnem 
občanu in oktobrskem nagrajencu Dragutinu Križaniću nedvom
no za velikega človeka, ambasadorja kulture, ki nenehno povezuje 
ljudi okoli sebe. Na koncu se je Križanić zahvalil še vsem, ki so ka
kor koli sodelovali pri nastanku notne zbirke, še posebej pa svo
ji ženi Elizabeti. R. Retelj

Postal je tudi še skladatelj

Dragutin Križanić (desno) se je zahvalil tistim, ki so sodelovali 
pri nastanku notne zbirke

BREŽICE – 2. oktobra je potekal že 28. letni koncert Me-
šanega pevskega zbora Viva Brežice, ki je pripravil zbo-
rovsko-plesno doživetje v sodelovanju s Folklorno skupino 
KUD Oton Župančič Artiče. Prve tri odpete skladbe, novitete, 
so plod dela mladih skladateljev Klare Mlakar, Mateja Kas-
telica in Krištofa Strnada.

Koncert so naslovili Izven okvirja in s tem je vsekakor upravičil 
svoje poimenovanje – na grajskem dvorišču v Brežicah se je od
vilo nekaj svežega in drugačnega, lahko bi rekli, da preprosto iz
ven okvirja. Kot je uvodoma predstavil povezovalec večera Amir 
Tokić, sicer tudi član MePZ Viva, so s tokratnim koncertom sto
pili na polje mističnega, neznanega, tudi tabuiziranega, na po
lje božanskosti naših prednikov. Izjemno ponosni so, da so Kla-
ra Mlakar, Matej Kastelic in Krištof Strnad, ki šele stopajo po 
poti velikih skladateljev, že na samem začetku stopili v velike če
vlje. V čudoviti glasbenoplesni večer so številne poslušalce, ki so 
se zbrali pod novim »paviljonom«, popeljale tri izjemne ženske – 
Pramati Luna, Morana in Vesna. Gre za novitete oz. prve izvedbe, 
pod katere so se podpisali prej omenjeni trije skladatelji. Glasbe
no spremljavo na različnih ljudskih glasbilih so prispevali sklada
telji sami, plesno kuliso so v črnobeli preobleki, ki simbolizira boj 
med dobrim in zlim, svetlobo in temo, nebeškim in tuzemskim, 
mojstrsko postavili odlični folklorniki KUD Oton Župančič Artiče, 
odrsko postavitev pa je prispevala Anja Cizel. Po odmoru so se 
v drugem delu koncerta vrnili v nekoliko bolj tradicionalne vode 
– folklorniki s koreografijo Lani sem se ženil, člani Vive pa s sklo
pom ljudskih pesmi v priredbah odličnih slovenskih skladateljev.
Ob tej priložnosti je predsednica sveta JSKD OI Brežice Diana 
Kosar podelila tri jubilejne Gallusove značke, ki bi jih sicer mora
li dobiti že lanskega oktobra, a jih zaradi že znanih razlogov niso 
mogli. Bronasti Gallusovi znački sta prejela Lara Planinc in Kri
štof Strnad, srebrno Gallusovo značko pa si je prislužila Kaja Rož-
man. Predsednica KD MePZ Viva Brežice Ana Špiler je povedala, 
da se pevke in pevci niso ustrašili novega projekta, ki so ga na
slovili Izven okvirja ter ga soustvarili s tremi mladimi skladatelji 
Klaro, Matejem in Krištofom, godalci Kristianom Ilićem, Klav-
dijo Novšak in Luko Dukarićem, odlično poznavalko folklornih 
plesov Anjo in njihovimi gosti folklorniki iz Artič, še posebej pa 
je izpostavila zborovodkinjo, 'pramater' Simono Rožman Strnad, 
kot jo je poimenovala v luči tematike koncerta. 
 R. Retelj

»Viveki« so šli izven okvirja

Mladi skladatelji Matej, Klara in Krištof so si prislužili bučen 
aplavz več kot 200-glavega občinstva.
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Skladu NEK je država zaupala odgovorno nalogo: 
pravočasno zbrati ustrezna sredstva, ki bodo omogočila varno odlaganje 
radioaktivnih odpadkov in izvedbo vseh faz razgradnje NEK. Svoje obveznosti 
izpolnjujemo uspešno in odgovorno do prihodnosti. Delovanje Sklada NEK temelji 
na strokovnosti in kompetentnosti, skladno s svetovno in evropsko prakso.

Spoštovane občanke
in občani občine Brežice.

Iskreno vam voščimo ob občinskem 
prazniku, 28. oktobru, in 

čestitamo letošnjim prejemnikom 
oktobrskih priznanj

za požrtvovalno delo in uspehe
na različnih področjih.

Obeleževanje dogodkov, kot je bil dan 
ustanovitve Brežiške čete v letu 1941, 
v današnjih zahtevnih časih, ko se ves 

svet bojuje s pandemijo in njenimi 
posledicami, nosi še toliko večji pomen. 

V duhu spoštovanja, sodelovanja, 
medgeneracijske povezanosti in zavez 

za izpolnjevanje zastavljenih ciljev 
pa občanke in občani v občini Brežice 

iz leta v leto dosegate vidne 
in zavidljive napredke.  

Ob vašem prazniku vam želimo vse 
dobro, uspešno delo tudi v naprej 

in veselo praznovanje!

w w w . k o v i n o c r om . s i

Ob prazniku naše občine Brežice
vam iskreno čestitamo in želimo prijetno praznovanje.

KOVINOCROM d.o.o.
Proizvodnja in prodaja vijačnih elementov
Slovenska vas 4h, 8261 Jesenice na Dolenjskem

Plačilo položnic − Devizno poslovanje

Pomnik kulturi je svoje mesto 
našel na lokaciji pri artiškem 
prosvetnem domu, kjer je dom 
trenutno sedmih sekcij KUD 
Oton Župančič Artiče in va
ško središče, kjer vaščani ne
gujejo in ohranjajo svojo kul
turno ozaveščenost. Zahvala za 
to gre zagotovo Radu Dernaču, 
nekdanjemu učitelju in ravna
telju OŠ Artiče, tudi zborovod
ji in režiserju, ki je leta 1931 
društvo ustanovil. KUD OŽ Ar
tiče je zato v sodelovanju s KS 
in TD Artiče ustvaril izjemno 
instalacijo okoli lipe, ki je hkra
ti pomnik kulturi, park in sre
dišče za druženje ob vstopu v 
Artiče. Instalacija ima obliko 
jabolka, ki je simbol Artič, saj 
je tukaj sadjarstvo glavna kme
tijska dejavnost. Ob lipi se vije 

Pomnik kot krajevno središče
ARTIČE – 16. oktobra so s kulturnim programom in otvoritvijo pomnika kulturi pred Prosvetnim domom 
Artiče obeležili 90 let Kulturno umetniškega društva (KUD) Oton Župančič Artiče. Želijo, da bi mesto, kjer 
stoji lipa in je zdaj postavljen tudi pomnik, postalo središče družabnega in kulturnega dogajanja v kraju.

dolga klop za druženje, veliko 
vlogo pa nosijo stebri z meda
ljonom Rada Dernača ter na
pisi 'ples', 'beseda', 'glasba' 

in 'povezanost'. Predsednica 
KUD OŽ Artiče Jana Kovačič se 
je ob jubileju društva zahvalila 
županu Ivanu Molanu oz. ob

čini za financiranje instalacije 
ter vsem ostalim, ki so kakor 
koli spremljali in spodbuja
li ta projekt. »Naša želja je, da 
postane vaška lipa, obdana s 
to čudovito instalacijo, središ
če družabnega in kulturnega 
dogajanja v kraju. Pomnik naj 
bo predvsem v teh časih opo
min na izjemen pomen ama
terske kulture in njeno bogato 
tradicijo pri nas in širše, klop 
pa stičišče druženja, inkuba
tor dobrih idej ter kraj, kjer 
bomo tudi kdaj kaj zapeli, za
plesali in zaigrali,« je navedla. 
Za idejo in izdelavo te instala
cije se je zahvalila lokalnemu 
ustvarjalcu Roku Verstovšku 
Tanšku, ki je sicer diplomira
ni kamnosek, a se je zavoljo 
omejenih sredstev lotil dela 
z drugimi trajnostnimi mate
riali. Ob tem je dejala: »Prosi
li smo ga, da nam postavi po
mnik kulturi, in dobili mnogo, 
mnogo več.«

Podžupanja Občine Brežice 
Mila Levec, ki je s predsedni
co KUD OŽ Artiče in predse
dnico KS Artiče Natašo Sager-
nik tudi prerezala otvoritveni 
trak, je v nagovoru poudarila, 
da je občina Brežice kulturna 
občina, kar utemeljuje števi
lo občank in občanov, vključe
nih v kulturna društva, kjer s 
6 % celotne občinske popula
cije presegajo slovensko pov
prečje. Omenila je tudi naziv, 
ki si ga je prislužila OŠ Artiče 
– v projektu Kulturna šola je 
prejela priznanje za posebne 
dosežke na področju folklor
ne dejavnosti. Člane artiškega 
društva je označila za »odličen 
primer dobre prakse ohranja
nja kulturne dediščine na po
deželju«. Za kulturni program 
so poskrbeli folklorna skupi
na, tamburaški orkester, ljud
ski pevci Fantje artiški, dram
ska sekcija oz. Maruša Kodrič 
in Matija Molan s kratkimi 
skeči pa tudi foto sekcija pod 
vodstvom Mateja Kramžerja, 
ki je v avli prosvetnega doma 
postavila razstavo ob jubileju 
društva. Prireditev je povezo
vala Lucija Lepšina.
 R. Retelj

Del FS KUD OŽ Artiče med nastopom, v ozadju pomnik kulturi

HARMONIJA 4 VELIKANOV – V Posavskem muzeju Brežice so 
imeli od 20. do 26. oktobra ob sklenjenem razstavnem ciklu 
Štirje elementi: voda, ogenj, zemlja in zrak na voljo interaktiv-
no eksperimentalno doživetje Harmonija 4 velikanov, ki so ga 
zasnovali z zunanjim sodelavcem, fizikom in naravoslovnim 
navdušencem Garsio Kosincem (na fotografiji). Udeleženci 
doživetja, s katerim so povezali kulturo in naravo, družboslov-
je in naravoslovje, so spoznavali pomen ravnovesja štirih ele-
mentov na različnih področjih. P. P.
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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. 

PLUTO (21175S) je tri leta star 
kuža večje rasti, tehta cca. 35 
kg. V zavetišče je prišel zaradi 
inšpekcijskega odvzema. Pluto 
je priden in prijazen, naučil se 
je hoje na povodcu. Išče odgo-
voren dom, kjer bo član družine. 
Primeren je za izkušene skrbnike 
in družine z večjimi otroci. 

FIDA je približno pet let sta-
ra psička manjše rasti.  Rada 
se sprehaja, obožuje cartanje 
in bližino človeka. Do novih lju-
di je lahko najprej nezaupljiva, 
pozneje pa se sprosti. Potrebu-
je odgovornega lastnika, ki se ji 
bo posvečal in odgovorno skrbel 
zanjo. 

Muca GINA je stara štiri mese-
ce. Je prijazna in cartljiva, dol-
godlaka muca tigraste barve. 
Išče odgovoren in varen dom, 
kjer bodo zanjo lepo skrbeli. Če 
jo želite spoznati, pokličite na 07 
496 11 56.

Program prireditve so soustvar-
jali članice in člani Pihalnega 
orkestra Kapele in Gasilskega 
pihalnega orkestra Loče ter ma-
žoretke iz ŠKD Mažoretke Dobo-
va, prireditev je povezovala Anja 
Urek. Hkrati je na ploščadi pri HE 
Brežice na stojnicah potekala 

predstavitev turističnih društev 
iz brežiške občine in tekmova-
nje v kuhanju najboljšega župa-
novega golaža. Komisija v sesta-
vi Alison Teodorovič, Roman 
Baškovič in Jože Prah je ocenje-
vala najlepše urejeno stojnico in 
najboljši županov golaž. Najbolj-
ši županov golaž so letos skuhali 
v TD Sromlje, nagrado za najlep-
še urejeno stojnico pa je prejelo 
TD Velike Malence.

O OBNOVI MOSTU

Most je bil od izgradnje l. 1906 
obnovljen v letu 1937, v sedem-
desetih letih prejšnjega stole-
tja in nazadnje l. 1996. Zdržal je 
do začetka poletja 2016, ko je 
bil most dostopen le za pešce in 

Spoštovane občanke in občani,
ob našem skupnem prazniku, 28. oktobru, vam čestitam in 
se vam zahvaljujem za dobro sodelovanje. Uspehi občine 
so uspehi občank in občanov, občinskega sveta in vseh, ki si 
prizadevamo za boljši jutri. 
Tudi v prihodnje vas vabim k sodelovanju pri ustvarjanju 
kakovostnega življenja v brežiški občini.
Vse dobro ob prazniku! 

 Župan Občine Brežice Ivan Molan s sodelavci

Uradna predaja obnovljenega železnega 
mostu privabila številne obiskovalce 
Temeljito obnovljen 524 m dolg železni most preko Save in Krke je bil na sončno oktobrsko soboto predan v namen s tra-
dicionalnim prerezom traku, ki sta izvedla župan Občine Brežice Ivan Molan ter minister za okolje in prostor mag. Andrej 
Vizjak v družbi podžupanje Mile Levec, podžupana Bodana Palovšnika, predsednika DZ Igorja Zorčiča, predsednice sveta 
KS Brežice Alenke Černelič Krošelj, predsednika sveta KS Velike Malence Roberta Veličeviča in predstavnika izvajalca del 
obnove podjetja Rafael d.o.o. Sevnica Rafaela Drstvenška. Tako župan kot minister in predsednica sveta KS Brežice so v 
svojih nagovorih poudarili simbol mostu kot sodelovanja in povezovanja, ki je temelj za razvoj in doseganje ciljev.

kolesarje, konec novembra 2016 
pa je Občina Brežice izdala po-
polno zaporo mostu čez Savo in 
Krko. Med strokovnim pregle-
dom je bilo namreč ugotovlje-
no, da je most potreben teme-
ljite obnove, saj je spodnji del 
mostu čez Savo prizadela moč-

na korozija in ogrozila njego-
vo trdnost ter nosilnost. Občina 
Brežice se je odločila za zahtev-
no sanacijo in obnovo izvedla v 
dveh fazah – najprej je obnovila 
most čez Savo ter nato most čez 
Krko in povezavo med njima. V 
postopkih javnega naročanja je 
bilo za izvajalca celovite sanaci-
ja izbrano podjetje Rafael d.o.o. 
iz Sevnice.

Sanacija železnega mostu čez 
Savo v dolžini 114 m je trajala 
dve leti, od 2018 do 2019, ker 
je bila investicija pogojena z več 
različnimi dejavniki, od vodosta-
ja reke Save do vremenskih raz-
mer, prestavitev infrastruktu-
re, vezane na most in podobno. 
Pred začetkom del obnove mo-

stu je bilo potrebno prestavi-
ti vodovod, prav tako je podje-
tje Adriaplin prestavilo plinovod 
pod reko Savo. Obnova mostu je 
zajemala dela od priprave grad-
bišča, urejanja dostopa do zašči-
te okolja med odstranjevanjem 
rje in rekonstrukcije voziščne po-
vršine. Za obnovo tega dela mo-
stu je občina namenila 1,25 mi-
lijona evrov lastnih sredstev, saj 
primernega razpisa za infrastruk-
turo ni bilo na voljo.

V letih 2020–2021 je občina ob-
novila še most čez Krko v dolži-

ni 66 m in dela mostu, ki poteka 
po kopnem (objekta inunda-
cija) v vrednosti 1,3 milijona 
evrov. V okviru projekta obnove 
so prenovili celotno nosilno kon-
strukcijo, zamenjali vsa vozlišča, 
nosilno konstrukcijo, uredili od-
vodnjavanje, postavili hidroizo-
lacijo in celoten most prebarva-
li. Obnova železnega mostu čez 
Krko je bila zahtevna, saj so mo-
rali zamenjati betonsko ploščo, 
na kateri je vozišče. 30. 7. 2021 
so zabetonirali ploščo na mostu 
čez Krko, sušenje betona je tra-
jalo 28 dni.

V prazničnem mesecu oktobru je župan Občine Brežice Ivan Molan 
podpisal sporazum o sofinanciranju 1. etape vzhodne obvoznice 
Brežic, ki vsebuje novogradnjo mostu čez Savo. Sporazum ureja 
razmerja med Ministrstvom za infrastrukturo (MZI) kot investitor-
jem ter Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter Občino Breži-
ce kot sofinancerjema. V imenu ministerstev sta sporazum pod-
pisala državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. 
Metka Gorišek in državni sekretar na Ministrstvu za infrastruktu-
ro Aleš Mihelič. 

Sporazum o sofinanciranju izgradnje 1. etape vzhodne obvoznice 
Brežic je vreden 18.764.468,90 EUR, deleži so razdeljeni tako, da in-
vestitor MZI zagotavlja 70,14 % sredstev, sofinancer MOP 26,65 % 
in sofinancer Občina Brežice 3,21 %, pri tem je upoštevan finančni 
prispevek občine, ki je zagotovila sredstva za pripravo projektne do-
kumentacije. Sporazum določa aktivnosti izgradnje, da bo projekt 
koordinirala in izvedla javno naročanje Direkcija RS za infrastruktu-
ro. Vsebuje ugotovitev, da je tehnično, organizacijsko in stroškovno 
smiselna sočasna gradnja 1. etape vzhodne obvoznice Brežic in in-
frastrukturnih ureditev HE Mokrice.
1. etapa vzhodne obvoznice Brežic obsega novogradnjo mostu čez 
Savo (487 m – najdaljši most čez Savo), most bo del novogradnje dr-
žavne ceste v skupni dolžini 1.500 m, uredili bodo še dve krožišči, 
dva para avtobusnih postajališč, večnamenske poti, vodovod, cestno 
razsvetljavo, zaščito in prestavitev vodov, zaščitili in prestavili teleko-
munikacijske vode, poskrbeli za začasno prometno ureditev ter za 
krajinsko ureditev. Po podatkih direkcije bi lahko gradnja novega mo-
stu čez Savo stekla že v naslednjem letu in se zaključila do leta 2024.
Slavnostnega podpisa se je udeležil tudi minister za okolje in pros-
tor mag. Andrej Vizjak. Tako minister kot podpisniki so izpostavil po-
men usklajenega sodelovanja med lokalno skupnostjo in ministrstvi 
ter državnimi službami.  Minister je podal tudi informacijo, da se od-
ločitev glede nadaljnjega postopka za gradnjo HE Mokrice pričaku-
je v mesecu oktobru.  

Slovesni prerez traku 

Sprehod po obnovljenem mostu

Nastop mažoretk

Druženje ob županovem golažu

Zmagovalna ekipa županovega golaža TD Sromlje v družbi 
komisije, župana in podžupanje

Podpisan sporazum o sofinanciranju 1. etape 
vzhodne obvoznice Brežic

Podpisniki sporazuma z ministrom Vizjakom
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NAJBOLJ ČAROVNIŠKA 
ŠOLA V NARAVI
Pravljično-doživljajska pot KRŠKOČARA  
je nova družinska dogodivščina v Krškem!
Krškočara je zgodba o čarovniški šoli, ki vas 
začara. Preizkusite svojo ČAROMOČ, naučite se 
ČAROPISA, izurite se v pripravi  ČAROBNEGA 
ZVARKA, poletite s ČAROMETLO in spoznajte pravo 
ČAROVNIJO! Vabljeni na otvoritev v soboto, 30. 10. 2021 
ob 11. uri v atrij Mestnega muzeja Krško. Premieri glasbene 
pravljice po slikanici Čarovniška šola Krškočara bo sledil 
voden ogled Krškočare, najbolj čarovniške šole v naravi, 
ki vabi k obisku vse dni v letu!

,

Občina Krško 5. novembra 2021 objavlja javne razpise za sofinan-
ciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v 
letu 2022, in sicer za kulturne programe in projekte, projekte ob-
nove kulturne dediščine, programe za otroke in mladino, mladin-
ske projekte, programe s področja tehnične kulture in programe 
s področja socialnega in zdravstvenega varstva. Prav tako objavlja 
tudi Javni poziv za sofinanciranje kulturnih programov protokolar-
nega značaja v letu 2022. Rok za oddajo vlog je 6. december 2021. 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega 
roka na voljo na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali na Od-
delku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, tel. 
07/4981284 oz. 07/4981203, e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si 

oz. klavdija.zibert@krsko.si, kjer 
dobijo tudi dodatne informacije.

Po praznikih začetek 1. faze obnove CKŽ 
S ponedeljkom, 2. novembrom, bo Direkcija RS za infrastruktu-
ro kot investitor v sodelovanju z Občino Krško kot soinvestitor-
jem začela z rekonstrukcijo vozišča državne ceste G1-5 Krško–Dr-
novo, in sicer 1. fazo na odseku od krožišča Narpel do križišča pri 
pokopališču Krško. 
Prvi odsek zapore bo od krožišča pri mostu do gostišča Feral. Grad-
nja se bo izvajala fazno s popolnimi zaporami po posameznih od-
sekih (prvi odsek zapore bo od krožišča pri mostu do gostišča Feral, 
naslednji od Ferala do Birocentra itd.) Obvoz je urejen po obvozni-
ci, stanovalcem in uporabnikom poslovnih dejavnosti pa bo ves čas 
omogočen dostop. Vljudno prosimo za razumevanje in potrpežlji-
vost ter upoštevanje spremenjenega prometnega režima. Vrednost 
prve faze obnove znaša 1,9 milijona evrov, od tega bo 1,1 milijona 
krila Direkcija RS za infrastrukturo, preostanek pa Občina Krško. Dela 
bodo po terminskem planu potekala štiri mesece, s tem da bo izvaja-
lec dela prilagajal vremenskim razmeram in delovanju asfaltne baze. 

Predkupna pravica za območje Vipapa: dolgoročni 
cilj umeščanje mestotvornih dejavnosti
Občinski svet je na septembrski 
seji dal zeleno luč osnutku od-
loka o predkupni pravici Obči-
ne Krško na nepremičninah na 
območju proizvodnje papirja 
v lasti družbe Vipap Videm Kr-
ško. Po besedah župana mag. 
Mirana Stanka želi občina gle-
de na nastalo situacijo v druž-
bi imeti možnost, da vpliva na 
prihodnost tega degradirane-
ga območja. Dolgoročni cilj je 
umeščanje mestotvornih dejav-
nosti, vsekakor pa je prioriteta 
še nadaljnje kakovostno in okolj-

sko sprejemljivo delovanje druž-
be Vipap, s poudarkom na ohra-
njanju delovnih mest.  

Zakonita predkupna pravica 
občine na nepremičninah sodi 
med prostorske ukrepe, s kate-
rimi občina zagotavlja izvajanje 
prostorske politike in izvrševa-
nje sprejetih prostorskih aktov 
v javno korist. Osnova za pred-
kupno pravico občin je zapisana 
v 189. členu Zakona o urejanju 
prostora. Občina območje pred-
kupne pravice določi z odlokom. 

Skladno s tem je občina razglasi-
la predkupno pravico za obmo-
čje trenutne proizvodnje druž-
be Vipap. Z ukrepom zakonite 
predkupne pravice želimo oh-
raniti možnost vpliva na izvaja-
nje dejavnosti na tem območju 
v prihodnosti. Predkupna pravi-
ca lastnika nepremičnin usmer-
ja na predvidenega kupca (Ob-
čino Krško) in ne prepoveduje 
razpolaganja z zemljišči. Dolgo-
ročen namen je to območje na-
meniti mestotvornim dejavnos-
tim, kot so centralne in servisne 

dejavnosti, ki bodo izboljšale ka-
kovost življenjskega standarda 
občanov, hkrati pa te dejavno-
sti kombinirati s stanovanjskim 
območjem, mestnim zelenjem, 
parkovnimi ureditvami ter mes-
to Krško povezati z reko Savo. 
Namen uveljavitve predkupne 
pravice je torej neposreden vpliv 
na morebitne špekulativne na-
kupe, ki bi lahko za mesto Krško 
imeli negativni učinek, ter pre-
prečiti umeščanja objektov, ki v 
mesto ne sodijo. 

Na območju krške občine že 34 javno dostopnih 
defibrilatorjev
Poleg temeljnih postopkov oživljanja so za reševanje življenj 
ključni defibrilatorji, zato je 14. oktobra, pred svetovnim dnevom 
oživljanja, župan občine Krško mag. Miran Stanko direktorju Šol-
skega centra Krško-Sevnica Jožetu Pavloviču predal defibrilator, ki 
bo na CKŽ 131, ob glavnem vhodu v šolski center, javno dostopen 
24 ur na dan, sedem dni v tednu. Na celotnem območju občine 
Krško imamo tako že skupno 34 javno dostopnih defibrilatorjev.

Če defibrilator ob temeljnih postopkih oživljanja uporabimo v treh 
do petih minutah po srčnem zastoju, lahko povečamo delež preži-
vetja za celo več kot 50 %. Prav zato imamo prav vsi, ki se srečamo 
s posameznikom s srčnim zastojem, ključno vlogo pri njegovem pre-
živetju. Trenutno je po zadnjih podatkih na območju občine Krško 
skupno 34 defibrilatorjev, ki so dostopni 24 ur na dan. Poleg občine 
so defibrilatorje v zadnjem letu dni prispevali tudi posamezne kra-
jevne skupnosti, društva, podjetja in druge organizacije. Pregledna 
karta s podatki o dostopnosti defibrilatorjev na območju občine Kr-
ško je na voljo na spletni strani občine. V kolikor lokacija defibrila-
torja posamezne organizacije ali lokalne skupnosti še ni v bazi po-
datkov (www.krsko.si), Občina Krško poziva, da podatke o lokaciji 
pošljete na naslov ales.benje@krsko.si. Na istem naslovu lahko do-
bite tudi informacije o možnostih za sodelovanje pri reševanju živ-
ljenj kot prvi posredovalec.

POSADILI LIPO KOT SIMBOL MLADIM PRIJAZNE LOKALNE SKUPNOSTI – Občina Krško je tudi 
letos prejela certifikat Mladim prijazna občina, ob podelitvi pa je vsaka občina prejela tudi sadiko 
lipe, ki naj bi simbolizirala skrb lokalne skupnosti za delo z mladimi. Učenci 2.b razreda krške 
osnovne šole so skupaj z županom občine Krško mag. Miranom Stankom s sodelavci in  direktorico 
Mladinskega centra Manuelo Bojnec 22. oktobra lipo posadili ob večnamenski poti ob Savi v Krškem. 
S pridobitvijo certifikata se je občina zavezala, da bo področje mladih še naprej sistemsko urejala 
in nivo učinkovitosti še dvignila. 

V KRŠKEM GOSTILI PREDSTAVNIKE VELENJA – Direktorica 
občinske uprave Občine Krško Melita Čopar, direktor PGE Krško 
Aleš Stopar in višji svetovalec za zaščito in reševanje na Občini Krško 
Aleš Benje so 12. oktobra na sedežu PGE Krško gostili predstavnike 
Mestne občine Velenje in Prostovoljnega društva Velenje. Z vodjo 
Urada za premoženje in investicije na MO Velenje Alenko Rednjak, 
poveljnikom PGD Velenje Bojanom Brcarjem in predsednikom PGD 
Velenje Karlijem Privškom so  izmenjali izkušnje in dobre prakse 
na področju organizacije javne gasilske službe. Gostitelji pa so 
jim med drugim predstavili projekt izgradnje prizidka in obnove 
obstoječega objekta PGE ter načrte za regijski poligon v neposredni 
bližini, s čimer bo Krško imelo sodoben gasilsko-reševalni center.

Milena Bogovič Perko (SDS) je podala vprašanja in predloge Odbo-
ra za mladino, in sicer je vprašala, kako napreduje ureditev stano-
vanj za mlade v starem mestnem jedru. Predlagala je ustanovitev 
delovne skupine za stanovanjsko politiko mladih in še vprašala, ko-
liko mladih do 30. leta ima registriran naslov v občini Krško.
Jože Olovec (SDS) je vprašal, kolikšna je površina vseh nepozidanih 
stavbnih zemljišč v občini na 1. 1. 2021 in predlagal, da se odstrani 
vegetacija ob cesti Leskovec–Selce. Na temo socialnih transferjev 
ga je zanimalo, zakaj se še vedno vztraja pri določenih normativih 
za znižanje plačila vrtca ter kolikšen je bil strošek čiščenja, odvoza 
in odlaganja odpadkov v romskem naselju. Ponovno je podal pobu-
do za ureditev e-tržnice.
Anton Petrovič (SD) je predlagal nove pogoje in povišanje postav-
ke glede sofinanciranja programov s področja tehnične kulture za-
radi podpore jamarski dejavnosti, saj v občini ni tovrstnega društva, 
se pa dejavnost opravlja.
Aleš Suša (Levica) je predlagal sprejem sklepa o javnem interesu, 
da se občina ob primernem trenutku vključi v postopek reševanja 
podjetja Vipap z namenom ohranjanja proizvodnje in delovnih mest.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih prik-
ljučkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode je za-
ključen, saj so bila vsa sredstva porabljena. Sredstva bodo na voljo 
ponovno prihodnje leto, saj bo razpis objavljen pomladi 2022. Upra-
vičenci do povračila stroškov investicije so fizične osebe, lastniki indi-
vidualnih stanovanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v občini Krško in 
društva s sedežem v občini Krško. Delež sofinanciranja bo predvido-
ma od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2019 
do oddaje vloge. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posame-
zni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov.

Javni razpisi za sofinanciranje programov in projektov 
s področja družbenih dejavnosti v letu 2022

Pobude, vprašanja in predlogi Občinskega sveta 
Občine Krško s 26. redne seje, 21. 10. 2021

Zaključeno sofinanciranje kanalizacijskih priključkov
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Zgornji prostori Lutrovske kleti pod sevniškim gradom, prenovlje-
ni s pomočjo sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, 
v teh jesenskih dneh gostijo razstavo Čar lesa. Promocijska razsta-
va promovira rabo lesa in lesnih izdelkov domačih ter lokalnih pro-
izvajalcev, s ciljem ozaveščanja o vseh prednostih lesa.

Razstavo ob podpori Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehnologijo ter javne agencije SPIRIT organizira-
jo Društvo za zaščito lesa Slovenije, Biotehniška fakulteta – Oddelek 
za lesarstvo, Svet za les, Zavod za gozdove Slovenije. Razstava potu-
je po različnih krajih Slovenije, v Sevnici pa jo je z veseljem in spo-
štovanjem sprejela občina ob logistični izvedbi KŠTM Sevnica, k so-
delovanju je pristopila tudi Srednja šola Sevnica. 

Ogled razstave je bil izveden ob svetovnem dnevu hoje, 15. okto-
bra, ki ga je KŠTM Sevnica izbral tudi za dan tematske poti Gozd je 
kultura v okolici gradu Sevnica. Dogodek je z nastopom prijetno in 
slikovito popestrila skupina Društvo Sevniški graščaki. 

Uradno odprtje razstave je 19. oktobra nadgradila strokovna raz-
prava na temo oskrbe lesne industrije s hlodovino. Pred pričetkom 
okrogle mize je goste v razstavnem prostoru vrhnjega dela Lutrovske 
kleti pozdravil župan Srečko Ocvirk. Organizatorjem se je zahvalil za 
postavitev razstave, ki je svoje mesto več kot upravičeno našla tudi 
v Sevnici. Mesto in občina imata na zemljevidu slovenske lesno-pre-
delovalne industrije velik strateški pomen skozi dolgo zgodovinsko 
obdobje. Izpostavil je velik pomen gozda in lesa kot naravnega vira 
ter strateški pomen gozdarstva in lesarstva, ki nudita zelena delov-
na mesta in omogočata trajnostni razvoj.

V dvorani Alberta Felicijana je sledila razprava z naslovom Oskrba 
lesne industrije s hlodovino. Sodelujoči gostje, med njimi direktor 
podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o. mag. Robert Tomazin, v. d. 
direktorja Zavoda za gozdove Slovenije mag. Janez Logar, generalni 
direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Danilo Anton Ranc, dr. Milan Šernek z Oddelka za le-
sarstvo Biotehniške fakulteta, Tomaž Remic iz Sektorja za gozdarstvo 
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Igor Milavec iz 
Združenja lesne in pohištvene industrije Gospodarske zbornice Slo-
venije in Alojz Tuhtar kot predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije so razpravljali predvsem o prizadevanjih za krepitev boljše 
izkoriščenosti domačega lesa in ozaveščanje o številnih prednostih 
te surovine na najrazličnejših področjih.

Ogled razstave »Čar lesa« je mogoč v odpiralnem času Gradu Sevni-
ca, in sicer še do 2. novembra 2021. Za ogled se zglasite pri vodnici 
v sprejemni pisarni na gradu. Vstop je prost.  Foto: Občina Sevnica

Turistična destinacija Sevnica, prva v Posavju 
z zlatim znakom Slovenia Green Destination
V občini Sevnica smo po zaključenem postopku ponovne celovite presoje z velikim ponosom sprejeli informacijo, da 
je turistična destinacija Sevnica prejemnica zlatega znaka Slovenia Green Destination. V naši občini, v tesnem preple-
tu z raznolikimi ponudniki turističnih produktov, vseskozi intenzivno delamo v smeri sonaravnega, naravi prijaznega, 
zelenega turizma. Zato smo resnično veseli, da je naš skupen trud prepoznan z zlato barvo, ki nadgrajuje preteklo delo 
in potrjuje, da smo turistom, okolju in prebivalcem prijazna destinacija.

K zeleni shemi slovenskega turiz-
ma je Sevnica prvič pristopila v 
letu 2017 in spomladi leta 2018 
prejela srebrni znak. Letos pa je 
po rednem periodičnem postop-
ku znova opravila celovit posto-
pek presoje vseh meril in doseg-
la višjo, zlato stopničko. Čeprav 
so bila merila in tudi sama pre-
soja v primerjavi z letom 2017 še 
bolj dodelana in bolj zahtevna, 
je destinacija Sevnica zadovolji-
la kriterijem za vključitev v krog 
najbolj zelenih slovenskih turi-
stičnih destinacij. 

Da je bila Sevnica prepoznana 
kot »zlata« destinacija, sta po-
membno prispevala Hotel Ajdo-
vec iz Sevnice in Gostilna Repovž 
iz Šentjanža, ki sta se kot nasta-
nitvena ponudnika in ponudnika 
hrane tudi sama vključila v zele-
no shemo slovenskega turizma 
in pridobila okoljske znake. Ho-
tel Ajdovec je pridobil medna-
rodni znak Travelife, v okviru 

zelene sheme pa znak Slovenia 
Green Accommodation. Gostil-
na Repovž je prejemnica med-
narodnega znaka Green Key, v 
okviru zelene sheme pa znakov 
Slovenia Green Accommodati-
on in Slovenia Green Cuisine. 
Spodbujamo in želimo si, da se 
za pridobitev katerega od okolj-
skih znakov v prihodnje odloči 
čim več turističnih ponudnikov, 
s ciljem krepitve ugleda in pre-
poznavnosti ter zaupanja v kako-
vost na ravni celotne destinacije.  

Prejeti zlati znak Slovenia Green 
Destination potrjuje, da je Sevni-
ca na pravi poti razvoja turizma. 
Certifikat ne ocenjuje številčnos-
ti turistov, ampak turistično de-
stinacijo z različnih zornih kotov 
– z vidika okolja, varovanja na-
rave, ohranjanja kulturne dediš-
čine, trajnostne mobilnosti, so-
delovanja turističnih deležnikov 
ter splošne prijaznosti za turiste, 
prebivalce in turistične ponudni-

ke. Priznanje destinacijo zave-
zuje, da se tudi v bodoče razvi-
ja v zeleni, trajnostni ter okolju, 
ljudem in prebivalcem prijazni 
smeri, saj bo lahko le tako znak 
ob ponovni presoji tudi ohranila. 

Pred nami so izzivi, ki jih prina-
šajo podnebne spremembe, go-
spodarska in okoljska dinamika, 
trajnostna mobilnost, spremem-
be v navadah in vrednotah turi-
stov in prebivalcev, kar bo Sev-
nica kot turistična destinacija 
spremljala, skušala pravilno in 
pravočasno zaznavati in se pri-
merno odzivati. Turizem smo 
ljudje in zato mora biti vodilo tu-
rizma na prvem mestu tudi spo-
štovanje drugega, in ne turizem 
za vsako ceno. 

O mnenjih, pogledih in predlo-
gih razvoja turizma sprašujejo 
tudi posebne ankete za prebi-
valce, turiste in turistične ponu-
dnike, ki jih najdete na spletni 

strani www.visit-sevnica.com na 
podstrani Sevnica – zelena de-
stinacija. Na tej strani se nahaja-
jo tudi določeni podatki o stanju 
turizma v destinaciji Sevnica ter 
aktualne informacije.

Aktivnosti za pridobitev znaka je 
vodila zelena skupina pod vod-
stvom koordinatorja Mateja Im-
perla z zavoda KŠTM Sevnica, v 
zeleni skupini pa so sodelovali 
predstavniki zavoda KŠTM Sev-
nica in Turistične agencije Doživ-
ljaj Posavje, Občine Sevnica, Jav-
nega podjetja Komunala d.o.o. 
Sevnica in Turistične zveze obči-
ne Sevnica pa tudi Zavod za goz-
dove Slovenije, Kozjanski park in 
celjska območna enota Zavoda 
Republike Slovenije za varstvo 
narave.

Javni zavod za kulturo, 
šport, turizem in mladinske 

dejavnosti Sevnica
Občina Sevnica

foto: Arhiv KŠTM Sevnica

Gold

Foto: Bojan Dremelj

Foto: Bojan Dremelj

V teku prenova brivsko-frizerskega salona Kreutz
Občina Sevnica izvaja projekt 
ureditve brivsko-frizerskega 
salona Kreutz. Objekt je občina 
odkupila lani, s ciljem dolgo-
ročne zaščite kulturne dedišči-
ne in bodoče obogatitve turi-
stično-tržne ponudbe starega 
mestnega jedra Sevnice. 

Ureditveni poseg je usmerjen 
v muzejsko prezentacijo salona 
ter ohranitev njegove posebne 
narave in družbenega pomena. 
Gre namreč za prvi frizerski sa-
lon v Sevnici, ki ga je leta 1900, 
na tedanjem naslovu Sevnica ob 
Savi št. 5, zdaj Glavni trg, usta-

Čar lesa na sevniškem gradu

novil Dragotin Karl Kreutz. Pou-
darek ureditev je na ohranjanju 
lesene materialne substance, s 
čiščenjem in zaščito površin, ter 
na ohranitvi avtentičnih materi-
alov, tehnologij, znanj in veščin, 
saj gre za ohranitev redke zbirke, 
ki bo omogočila vpogled v stare 
obrtne veščine in znanja.

Za ureditve prostorov, ki so opre-
deljeni kot kulturni spomenik lo-
kalnega pomena, je Občina Sev-
nica uspešno pridobila razpisna 
sredstva Ministrstva za kulturo v 
višini 18 tisoč evrov, razlika za iz-
vedbo projekta, katerega skupna 
vrednost znaša 40 tisoč evrov, pa 

je zagotovljena v občinskem pro-
računu. Za izvedbo konzervator-
sko-restavratorskih posegov so 
bila predhodno pridobljena vsa 
potrebna soglasja s srani celjske 
enote Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine.  
 Foto: Občina Sevnica
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KRŠKO – V sodelovanju 
Mestnega muzeja Krško, 
Zgodovinskega arhiva Celje 
in Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Celje je bila 28. 
septembra v krškem muze-
ju predstavljena publikacija 
Stoletni kuharski zapiski za 
sodobno rabo. Knjižica pov-
zema 18 receptov iz zvezka 
Kuhinjska knjiga za Hotel 
Triglav.

Gre za v sodoben jezik pre
vedene in današnjemu nači
nu kuhanja prilagojene ku
harske recepte iz obsežne 
zbirke rokopisov za pripravo 
jedi in zdravilnih pripravkov, 
ki jih hranijo v celjskem zgo
dovinskem muzeju, kar je re
zultat prizadevnega dela di
jakov in mentorjev s Srednje 
šole za gostinstvo in turizem 
v Celju, ki so v ta namen ra
zvozlali nemalo postopkovnih 
neznank in nekdanjega izra
zoslovja ter jedi tudi pripra
vili. Ker je v originalnem zvez
ku receptov v uvodu odtisnjen 
žig Rajhenburga, so šle najprej 
raziskave Zgodovinskega arhi
va Celje v smeri, da se je Ho
tel Triglav nahajal v Brestanici, 
zaradi česar so k iskanju virov 
in podatkov pritegnili Mestni 
muzej Krško, nadaljnja iskanja 
po virih pa so razkrila, da gre 
za recepte, ki so jih uporabljali 
pri pripravi jedi v kuhinji nek
danjega Hotela Triglav v Sevni
ci, katerega delovanje je opisal 
raziskovalec krajevne zgodovi

Stari recepti za sodobno rabo

ne Oskar Zoran Zelič iz Sev
nice. Slednji je našel tudi več 
povezav med osebami iz Bre
stanice ali območja občine Kr
ško, ki so delovale v hotelu oz. 
bile tudi kot najemnik nosilec 
gostinske dejavnosti, kot de
nimo zakonca Jug iz Brestani
ce med letoma 1933 in 1938. 
Zelič je v povezavi s sevniškim 
Triglavom raziskal tudi nadalj
nje lastniške povezave in nje
govo zgodovino vse do njegove 
porušitve leta 1945 in gradnje 
nove trgovskostanovanjske 
stavbe na njegovem prostoru.

Izdano knjižico z naslovom 
Stoletni kuharski zapiski za so-
dobno rabo je mogoče kupi
ti v krški muzejski trgovini in 
na Gradu Rajhenburg (cena: 
10 €), izvirni zvezek z recep

ti pa je dostopen za branje na 
spletni povezavi #receptiizar
hiva. Na predstavitvi v muzeju 
so sodelovali direktor Zgodo
vinskega arhiva Celje dr. Bo-
rut Batagelj, Oskar Zoran Ze
lič in dr. Helena Rožman iz 
mestnega muzeja, nekaj slad
kih jedi pa so za to priložnost 
po receptih pripravile člani
ce Aktivna kmečkih žena Sre
mič. S prireditvijo sta krški in 
celjski muzej obeležila letošnje 
dneve Evropske kulturne de
diščine, se z raziskavo vključi
la v projekt Slovenija – gastro
nomska regija 2021, v krškem 
muzeju pa so dogodek posveti
li tudi 100letnici rojstva zdol
skega rojaka, kuharskega moj
stra Ivana Ivačiča. 
 Bojana Mavsar/
 vir in foto: MMK

Ob mizi sladkih dobrot, pripravljenih po posodobljenih starih 
receptih (z leve): Oskar Zoran Zelič, direktorici KD Krško in 
KŠTM Sevnica Darja Planinc in Mojca Pernovšek, dr. Helena 
Rožman in dr. Borut Batagelj

BREŽICE – V Posavskem mu-
zeju Brežice so 7. oktobra 
odprli gostujočo razstavo 
Muzejev radovljiške občine 
»Ljudje naj bi kuhali z ve-
seljem«, posvečeno kuhar-
skemu mojstru Ivanu Iva-
čiču, rojenemu na Zdolah, a 
je zadnja leta preživel v Ra-
dovljici.

Potem ko so v začetku avgu
sta v Šivčevo hišo Muzejev ra
dovljiške občine iz Posavske
ga muzeja Brežice preselili 
razstavo »Ivan Ivačič, kuhar
ski mojster – prva slovenska 
kuharska TVzvezda«, ki so jo 
pripravili ob 100letnici Ivači
čevega rojstva, zdaj v Brežicah 
gostujejo Radovljičani s svojo 
razstavo o kuharskem mojstru, 
ki, kot je poudarila direktori
ca Posavskega muzeja Alen-
ka Černelič Krošelj, povezu
je Posavje in Gorenjsko. Na njej 
predstavljajo zbirko izdaj Ku
harske knjige Ivana Ivačiča ter 
kratek film, v katerem prizna
ni kuhar Uroš Štefelin prip
ravlja zdolsko gobovo juho po 
receptu mojstra Ivačiča. Kot je 
povedala kustosinja Mestne
ga muzeja Radovljica Katja 
Praprotnik, je v Radovljici še 
ohranjenih nekaj spominov na 
mojstra, ki je umrl leta 1984, 
čeprav njegove generacije sko
rajda ni več med živimi. Ko so 
zbirali njegove kuharske knji
ge, so ugotovili, da jih ljudje 
imajo, a se težko ločijo od njih, 
saj jih še vedno uporabljajo v 

Ivačič še skozi radovljiške oči

gospodinjstvih, torej so njego
vi recepti še vedno uporabni. 
Knjige na razstavi, ki dopol
njuje julija odprto razstavo »Po 
Posavju z žlico in čašo: 5 čutov: 
1 – OKUS«, so predstavljene na 
'kulinarični način', saj so na
mesto v klasičnih vitrinah 
predstavljene v steklenih po
sodah na lično pogrnjenih mi
zah s servisom in priborom iz 
Ivačičevih časov. 

Razstava je tudi del kulturne
ga abonmaja Združenja zgo
dovinskih mest Slovenije z 
naslovom #PolnaŽlicaKultu
re. Kot je povedala generalna 
sekretarka združenja Mateja 
Hafner Dolenc, je vsako od 
mest v združenju zanj prispe
valo en izjemen kulturni dogo
dek, vsakemu od 20 dogodkov 
pa so dodali še eno vrhunsko 
kulinarično doživetje. V Breži
cah je potekalo 21. oktobra v 
Ošteriji Debeluh, kjer sta ku

hala chefa Jure Tomič in Uroš 
Štefelin, v Radovljici pa 29. ok
tobra pripravljajo predstavi
tev prejemnika Michelinovega 
krožnika Jureta Tomiča in pri
znanih vinarjev iz Brežic na 
odprtju Okusov Radol'ce.

Razstavo, ki bo v prostoru stal
ne razstave novejše zgodovine 
na ogled do 8. februarja 2022, 
je odprla podžupanja Občine 
Brežice Mila Levec, odprtje 
razstave pa je obogatila učen
ka Glasbene šole Brežice Ana 
Jagrič na citrah. Po ogledu raz
stave so zbrane povabili v graj
sko vinsko klet, kjer je Jure To
mič postregel s svojo gobovo 
juho. Kot je dejal Tomič, zelo 
spoštuje Ivačičevo kulinarič
no zapuščino, na vprašanje, 
ali bo tudi on svoje znanje iz
dal v kakšni kuharski knjigi, 
pa je odgovoril, da »morda res 
pripravlja nekaj v tej smeri«. 
 Peter Pavlovič

Ivačičeve knjige so predstavljene na 'kulinarični način'.

HALLOWEEN

BUUUUU!!!

Noč čarovnic 2021 je tu! Tudi letos nas čaka strašljiv program in hiša strahov! Za obisk hiše strahov vas naprošamo, da 
izpolnete prijavnico, ki jo najdete na naših družbenih omrežjih in spletni strani MC Krško.

Pred vhodom se boste lahko ogreli s toplimi napitki in sladkimi dobrotami. Z nami bo tudi Striparna Oblaček!

Vstop v hišo strahov za otroke do 10. leta starosti je možen samo v spremstvu staršev ali skrbnikov, ker bo hiša strahov 
letos še posebej strašljiva!

Vstopnina v hišo strahov je simbolna, 2€ na osebo in se poravna ob prihodu. 

#PRIDIPRIDI

Dogodek se bo izvajal v skladu z aktualnimi priporočili NIJZ in odloki Vlade RS.

ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE
PON - PET: od 8.00 do 22.00

SOB: od 10.00 do 22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO

Mladinski center Krško
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 Krško

T: 07/488-22-86
E: info@mc-krsko.si
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2. 
november

TOREK

GOLEK 11.30–11.50

GORA 12.00–12.30

VELIKI TRN 12.50–13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45–14.15

VELIKI PODLOG 15.00–15.30

GORICA 15.40–16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25–16.55

DRNOVO 17.10–17.40
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november
SREDA

VELIKA DOLINA 9.30–10.15

SLOVENSKA VAS 10.30–11.00

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.10–11.40

ČATEŽ OB SAVI 12.20–12.50

BUKOŠEK 13.05–13.35

DU BREŽICE 13.50–14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45–15.30

4. 
november

ČETRTEK

SVIBNO  (1) 9.20–10.10

JAGNJENICA  (1) 10.20–10.50

RADEČE VPD 11.00–11.20

VRHOVO  (1) 12.10–12.40

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

5. 
november

PETEK

BRESTANICA VRTEC 10.30–11.00

IMPOLJCA (DUO) - EN. BREZOVO 11.15–11.35

TRŽIŠČE 12.00–13.00

KRMELJ 13.10–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35

8. 
november
PONEDELJEK

DSO KRŠKO 11.15–12.00

DOLNJA PREKOPA 12.30–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.05

9. 
november

TOREK

DOLENJA VAS (VRTEC) 9.50–10.50

KRIŽE 11.15–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.30

ZDOLE 15.45–16.15

 10. 
november

SREDA

ŽUPELEVEC 10.50–11.20

BIZELJSKO (OŠ) 11.30–12.45

PIŠECE 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.15

DOBOVA 15.35–16.20

TRNJE 16.40–17.25

11. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20–10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20–11.20

RAZBOR 12.30–13.00

15. 
november
PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15–10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30–11.30

RAKA (OŠ) 12.30–13.30

SMEDNIK 13.40–14.10

VELIKA VAS 14.25–14.55

SENUŠE 15.05–15.35

16. 
TOREK

STARA VAS - BIZELJSKO 11.00–11.45

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.45

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

17. 
november

SREDA

VRHOVO (2) 8.20–8.50

SVIBNO  (2) 9.10–9.50

JAGNJENICA  (2) 10.00–10.30

ZABUKOVJE 11.45–12.15

TRNOVEC 12.30–12.50

LONČARJEV DOL 13.05–13.25

18. 
november

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA 8.25–9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA 9.15–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50
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22. 
PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 12.55–13.55

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.30–16.00

MALI KAMEN 16.10–16.40

ROŽNO 17.00–17.30

23. 
TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.15

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 15.50–16.20

RAKA 16.40–17.10

24. 
november

SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.30

GLOBOKO (OŠ) 10.50–11.35

MOSTEC 11.55–12.40

KAPELE 13.00–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

25. 
ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.10–11.40

VELIKE MALENCE 11.50–12.20

SOBENJA VAS 12.30–13.00

CERINA 13.40–14.10
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KRŠKO – V Galeriji Krško, enoti Kulturnega doma Krško, je 
15. oktobra potekalo odprtje fotografske razstave umetni-
ka Klemna Skubica, ki jo je poimenoval »Hči«. 

Pred odprtjem razstave smo za naš časopis umetniškega foto
grafa Klemna Skubica povprašali, kaj je tisto, kar ga privlači 
pri znamenitem 'večnem' fotoaparatu Leica, s pomočjo katere
ga so nastale razstavljene fotografije. »Imam objektiv, ki je star 
približno 40 let – fotografije, ki nastanejo z Leico, so bolj meh
ke, z drugačnimi prehodi sivine,« je odgovoril. Na razstavi z nas
lovom »Hči« Skubic odkriva naslednje vsebine: mimobežne po
snetke od tu in tam, intimne dogodke v zavetju družinske celice 
in posnetke iz Moldavije, pri čemer je otroško risbo »v obliki in
tervencije postavil v dialog s svojim delom«; hčerki sta namreč 
vnesli barve v njegove monokromatske fotografije, so zapisali 
na spletni strani Galerije Krško. Sicer pa Klemen Skubic (1982, 
Ljubljana) deluje na področju fotografskega medija; ustvaril je 
več zaključenih serij, razstavlja pa tako na skupinskih kot tudi 
samostojnih razstavah v Sloveniji in širše. Poznan je po svojem 
črnobelem analognem fotografskem mediju, s katerim ustvar
ja distanco in refleksijo pri svojih delih, v katerih prevprašuje 
minljivost, ustroj časa ter odraz časa v sedanjosti, so še zapisali. 
Kustosinja Nina Sotelšek, ki je uradno odprla razstavo, je med 
drugim izpostavila, da si lahko poleg razstave obiskovalci ogle
dajo tudi instalacijo iz kock in pobarvank, ki je namenjena tako 
odraslim kot otrokom. V okviru razstave je izšel tudi brezplačen 
dvojezični katalog. Odprtja razstave se je udeležila tudi direkto
rica Kulturnega doma Krško Darja Planinc, ki se je zahvalila Ob
čini Krško za podporo. Razstava bo na ogled do 28. novembra.
  A. Kališnik

Klemen Skubic z razstavo »Hči«

Od leve proti desni stojijo: hčerki Klemna Skubica, kustosinja 
razstave Nina Sotelšek, umetnik Klemen Skubic in direktorica 
Kulturnega doma Krško Darja Planinc

SEVNICA – Oktobrska gostja v grajskem oknu Radogost in v 
Stari galeriji v prostorih sevniškega gradu je magistrica li-
kovne pedagogike in likovne umetnosti Martina Hegediš iz 
Trebnjega, ki je zaljubljena v umetnost in v vse, kar je z njo 
povezano. 

Leta 1965 rojena Martina Hegediš se je po zaključeni novome
ški gimnaziji odločila za študijsko smer oblikovanja tekstilij in 
oblačil na naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, kasneje je 
na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje zaključila ma
gistrski študij in se posvetila poučevanju. Živi v Trebnjem, kjer 
poučuje likovno izražanje na srednji šoli za odrasle na Centru za 
kulturo in izobraževanje odraslih. Z veseljem obiskuje svetovno 
znane razstave v priznanih galerijah po vsem svetu. Sama se je 
doslej predstavila na več skupinskih in na 11 samostojnih raz
stavah, aktualna razstava v prostorih gradu Sevnice je njena 12. 
samostojna razstava. Na njej se predstavlja z opusom risb in slik, 
nastalih v zadnjem desetletju, različnih tako po vsebini kot tehni
ki ustvarjanja. »Moč slikarstva je lahko zelo velika, zlasti, če ima 
radikalen naboj,« je v zgibanki, ki je del razstave, zapisal gostitelj 
rednega mesečnega Radogost večera Rudi Stopar.
Uvodni del odprtja razstave s predstavitvijo dolenjske likovne 
umetnice je potekal v Grajski kapeli z recitalom dveh nastopajo
čih glasbenikov Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta. 
 S. Radi, foto: L. M.

Slikarstvo z radikalnim nabojem

V grajskem oknu in v Stari galeriji sevniškega gradu so na 
ogled slikarska dela Martine Hegediš.

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

Mehurčki
dramska predstava za otroke
za Rumeni abonma in izven

torek, 16. 11., ob 18. uri

Natalija Šaver: 
Atmospherica

koncert iz cikla ARSonica 2021
petek, 19. 11., ob 20. uri

Naše skladišče
socialna komična drama

za Zeleni in Modri abonma ter izven
sobota, 20. 11., ob 19.30 uri

SENOVO – Krajevna skupnost Senovo, Bralni krožek pri tam-
kajšnjem društvu upokojencev in Valvasorjeva knjižnica Kr-
ško so 18. oktobra v Domu XIV. divizije gostile senovskega 
rojaka mag. Mirka Ciglerja, avtorja v septembru pri krškem 
Zavodu Neviodunum izdanega knjižnega dela Sedem let na 
prepihu.

Potem ko so jo v začetku septembra predstavili v krški Dvorani 
v parku, 14. oktobra pa v Ljubljani v okviru Slovenskega društva 
za mednarodne odnose in Kluba nekdanjih slovenskih velepo
slanikov, je šlo za tretjo predstavitev knjige upokojenega diplo
mata in bivšega veleposlanika mag. Mirka Ciglerja. Slednji po 
upokojitvi dobršen del časa posveča publicistični dejavnosti, saj 
od leta 2014 dalje kot geopolitični analitik globalnih zunanjepo
litičnih in varnostno vojaških zadev ter položaja Slovenije v sve
tu piše za Objektiv, sobotno prilogo časopisa Dnevnik. Prek 130 
objavljenih člankov, prilagojenih za knjižno izdajo, je strnjenih 
tudi v knjižnem prvencu Sedem let na prepihu, ki ga je likovno 
opremil akademski slikar Matej Stupica. V pogovoru z zgodovi
narko, bibliotekarko in sourednico knjige Polono Brenčič je na 
predstavitvi v rodnem kraju strnil tudi spomine na svoja učna 
leta na senovski šoli, za katero je dejal, da je – tako v času Kralje
vine Jugoslavije, ko se je ponašala z renomejem enega najlepših 
šolskih objektov, kot še danes – »materialni izraz ene posebne 
duhovnosti Senovega in okolice«, tedanji učiteljici Silvi Golouh pa 
pripisal levji delež zaslug, da mu izražanje ne tedaj ne v kasnej
ših letih ni predstavljajo težav: »Njeno brezkompromisno vztra
janje na spoštovanju maternega jezika, na lepi slovenščini, je bilo 
v okolju, še zlasti v letih, ko sta bila Senovo in rudnik še zelo Zo
lajevska, vsekakor še poseben blagoslov.« Obudil je tudi spomi
ne na pravo pravcato vojskovanje fantov z območja tamkajšnje 
stare, nove in uradniške kolonije, slikarsko ustvarjanje v gimna
zijskih časih in med študijem na beograjski vojaški akademiji, na 
katerega se je vpisal v prvi vrsti iz kljubovanja domačim in v želji 
po samostojnosti. V zadnjem delu se je navezal tudi na »nomad
sko« življenje, ki sta ga z ženo Mojco preživljala med njegovim 
službovanjem v Pekingu, kjer je bil namestnik vojaškega ataše
ja, med opravljanjem poveljniških nalog v opazovalni misiji ZN 
v Iranu ter po izstopu iz JLA po osamosvojitvi Slovenije, ko se je 
zaposlil na slovenskem zunanjem ministrstvu ter delal doma in 
po svetu kot svetovalec in diplomat na področju multilateralno 
političnovarnostnih razmer. B. Mavsar

Mirko Cigler s knjigo »doma«

Ciglerju se je v imenu senovskega bralnega krožka zahvalila 
Boža Ojsteršek.



Posavski obzornik - leto XXV, številka 22, četrtek, 28. 10. 2021 25KULTURA

kam v posavju

Desetletja in desetletja daleč nazaj problematike okolja oziro-
ma varstva narave pred človekom nismo jemali dovolj resno in 
je bila praviloma omenjana na ravni trivialnega vprašanja. V 
začetku šestdesetih let minulega stoletja je problem okolja ne-
nadoma postal najbolj priljubljena tema dekletom, ki so sode-
lovala na lepotnih tekmovanjih. Da ne bomo krivični do politi-
kov, tudi njim je bila problematika varovanja okolja znana že 
dolgo nazaj, a zagotovo ne pred 'spoznanji' kandidatk na lepo-
tnih tekmovanjih. Skrb za okolje je politikom posebej v srcu, ka-
dar ne zmorejo dovolj kompetentnosti in državniške modros-
ti, da bi rešili kakšen problem. Kadar koli so politiki poskušali 
razložiti, zakaj niso izpolnili tistega, kar so na volitvah obljubi-
li, so problematiko okolja uporabili kot nekakšno mini krilo, da 
pokrije vso nečednost. Skratka, dolga desetletja se je človeko-
vo skrajnje okrutno ravnanje z naravo jemalo preveč neresno. 

Kakor koli že, znanstvene raziskave že lep čas opozarjajo, da 
je treba glede odnosa ljudi do okolja nekaj storiti, toda interes 
kapitala je vedno 'glasoval' za politike, ki vedo, od kod priha-
ja njihova podpora. Zastrašujoče je opozorilo ene od znanstve-
nih študij v reviji Science, v kateri je med drugim napovedano, 
»da bodo otroci, ki so rojeni leta 2020, od dvakrat do sedem-
krat pogosteje priče skrajnim podnebnim dogajanjem. To po-
meni, da bodo doživeli dvakrat več orkanov, trikrat več poplav
ljanj rek, štirikrat več slabih žetev in petkrat več suš kot tisti, 
ki so bili rojeni leta 1960.« Znanosti pa je treba verjeti. Vpra-
šajmo se, kdo so tisti, ki bodo nosili posledice maščevanja na-
rave? Torej tisti, ki pri tem grehu niso sodelovali.

Če drugega ne, pošteno bi bilo, da predstavniki kapitala in po-
litiki v svojem komuniciranju z javnostmi opustijo diskurze o 
skrbi za bodoče rodove, varovanju okolja in družbeno odgo-
vornem razvoju. Skratka, neučlovečeni egoizem in antropo-
centrizem sta seme vseh težav narave in tudi človeka. Sodob-
na praksa antropocentrizma, ki pod pretvezo skrbi za blaginjo 
človeka na osupljiv način uničuje naravo, se požvižga na etiko 
in ubija še to, kar je v človeku ostalo človeškega. Humanizem 
sega bistveno širše, kot je človek in njegove potrebe. Gre za od-
nos med vsemi živimi bitji oz. koeksistenco med njimi. Humani-
zem med drugim zajema človekov spoštljiv odnos do življenja, 
ki stanuje v telesih vseh drugih bitij. Zato je antropocentrizem 
negacija humanizma, kajti gre za ideologijo, ki daje pravico 
človeku, da odloča o usodi vseh drugih živih bitij.

»Zemlja lahko zadovolji potrebe vsakega človeka, ne pa tudi 
vsakršnega pohlepa.« To sporočilo Mahatme Gandhija stoji 
tudi v osnovi krščanske miselnosti o skromnosti kot načina spo-
štovanja narave in solidarnosti kot ljubezni človeka do sočlo-
veka. Toda pri ljudeh praviloma vlada popolna zmeda pri raz-
likovanju med pojmi zaslužiti, prilastiti, ukrasti in podobno. 
Zasluženo je samo to, kar je protivrednost vloženega dela ne-
koga v okoliščinah družbeno ovrednotene ure dela. Vse osta-
lo je daleč od zasluženega. Paradoks današnjega kapitalizma 
je v tem, da gre za svojevrsten družbeni sistem krivic, ki ga na 
volitvah legalizirajo in legitimirajo ljudje, ki imajo od takšne-
ga sistema največ škode. Iskanje ljudskosti v puščavi moralne 
praznine je najbolj perverzen način zapravljanja časa.  

Sodoben način življenja je človekovo dovzetnost za prav, dobro 
in pošteno pripeljal tako daleč, da ne ločujemo več med potre-
bami in željami, med potrebami in zadovoljstvi, med potreba-
mi in strastjo za močjo, ki je vseskozi, če pogledamo v antropo-
loško ogledalo, temeljila predvsem na materialni moči. Žal, z 
lastninjenem kakšnega koščka zemlje s strani enih se planet za 
toliko ne poveča, povečajo pa se revščina, negotovost in strah 
onih drugih pred na ta način nakopičeno močjo. Seveda sta ta 
strah in negotovost človeka toliko večja, kolikor manjša je spo-
sobnost države, da s sistemom davčne zakonodaje poprav lja 
tako nastale krivice. Odgovoren odnos do okolja je tudi v tem, 
da je treba odpraviti razmere, v katerih se sistemsko ustvarja-
jo revni, osamljeni in brez svoje volje na socialni rob odrinjeni 
ljudje. Narava pripada vsem enako, mar ne?

Skrb za okolje in 
druge pravljice

doc. dr. sc Božidar Veljković

kolumna

Mirko Cigler: 

Sedem let na prepihu
NAROČILA:
ZALOŽBA NEVIODUNUM, 
Trg Matije Gubca 3, Krško
zalozba@posavje.info, 040 302 809

Stroške pošiljanja krije založba.
format 165 x 235 mm, 
496 strani, cena 29 €

REFORMATORJI NA ODRU

Boštjan Gorenc – 
Pižama v vlogi 
Adama Bohoriča

Nik Škrlec v vlogi 
Jurija Dalmatina

Stripovski stand up Od 12. leta

Premiera v Krškem:
5. NOVEMBER 2021

19:30

Cena vstopnice: 7,50 €

Četrtek, 28. 10.

• ob 18.00 preko aplikacije 
ZOOM: predavanje dr. Kata
rine Habe »Življenje v zano
su – privilegij izbrancev ali 
možnost za vse?« (obvezne 
prijave na številko 051 306 
113)

• ob 19.00 v Slomškovem 
domu v Brežicah: Brežice, 
Brežičanke, Brežičani in nji
hove pripovedi – ulična foto
grafska razstava in predsta
vitev kratkih filmov

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
večerni obisk gradu in sreča
nje z grofico Mathilde 

Petek, 29. 10.

• ob 15.00 v učilnici II MC 
Brežice: začetni tečaj špan
skega jezika – brezplačno 
uvodno srečanje

• ob 16.00 v avli UE Breži
ce: razstava o delovanju 
Brežiške čete ob 80. oble
tnici njene ustanovitve

• ob 18.00 v Posavskem mu
zeju Brežice: odprtje razsta
ve in predstavitev projekta 
Refresh +: Vodovodni stolp: 
Ljubezen v višavah

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
večerni obisk gradu in sreča
nje z grofico Mathilde 

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: koncert godal s pri
znanimi glasbeniki

Sobota, 30. 10.

• ob 7.30 pri spomeniku v 
Šentjanžu: spominski po
hod po poteh Milana Majcna

• od 8.00 do 16.00 v Kultur
nem domu Šentjanž: spo
minska razstava Izgnanci v 
Šentjanžu 1941 

• od 10.00 do 16.00 pri OŠ 
Milana Majcna Šentjanž: raz
stava likovnih del Boj v Mu
rencah

• ob 10.00 v MC Krško: čaro
vniško cirkuška predstava 
»Take bučne«, ob 12.00: iz
rezovanje buč

• ob 11.00 v Mestnem mu
zeju Krško: odprtje nove 
pravljičnodoživljajske poti 
»KRŠKOČARA – najbolj ča
rovniška šola v naravi«

• ob 12.00 pri OŠ Milana 
Majcna Šentjanž: spominska 
svečanost Nemirna Mirnska 
dolina in Posavje 1941

• ob 15.00 v Mestnem muze
ju Krško: grafična delavnica 
»Ex libris za mojo knjigo«, 
vstop prost

• od 17.00 do 19.00 na gra
du Sevnica: Grajske bučke, 
delavnica z animacijskim 
programom

• ob 19.00 v dvorani Kultur
nega doma Dobova: Dobova 
se predstavi – večer glasbe, 
petja, plesa in smeha

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
večerni obisk gradu in sre
čanje z grofico Mathilde 

• ob 21.00 v klubu MC Bre
žice: halloween koncert Co
wboys from hell, vstop prost

Nedelja, 31. 10.

• ob 12.00, 14.00 in 16.00 
na lokaciji Kostanjeviške 

Četrtek, 4. 11.

• ob 17.00 v dvorani MC Bre
žice: glasbena predstava 
»Dino in čarobni toni«

• ob 17.30 v prostorih Gasil
ske zveze Brežice: okrogla 
miza na temo gasilske pre
ventive – dovozne poti in po
stavitvene površine za inter
vencijska vozila

• ob 18.00 preko aplikaci
je ZOOM: predavanje Brede 
Jelen Sobočan »Odnosi, kaj 
jih gradi in kaj jih uničuje« 
(obvezne prijave  na števil
ko 051 279 635, prijave na 
tanja.cizl@lukrsko.si)

Petek, 5. 11.

• ob 10.00 izpred TA Doživ
ljaj na Glavnem trgu v Sev
nici: vino bus – Martinov vi
kend v Posavju (do 20.00)

• ob 18.00 v klubu MC Breži
ce: otvoritev glasbene vad
nice – koncert mladih, vstop 
prost

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: stripovski stand up 
»Reformatorji na odru«

Sobota, 6. 11.

• ob 10.00 izpred Kleti Krško 
na Rostoharjevi ulici: vino 
bus – Martinov vikend v Po
savju (do 19.00)

• ob 10.00 na ploščadi pri spo
meniku NOB v Sevnici: otvo
ritev uličnih fotografskih raz
stav »Narava na Sevniškem« 
in »Sevniških 40«, nastop 
sevniških mažoret in Meša
nega pevskega zbora Lisca 

Nedelja, 7. 11.

• ob 10.00 izpred Mestne hiše 
Brežice na CPB: vino bus – 
Martinov vikend v Posavju 
(do 16.00)

Ponedeljek, 8. 11.

• ob 10.00 v sejni sobi MC 
Brežice: delavnica »Možgan
ska gimnastika«

• ob 15.00 v MC Sevnica: dru
žabni dogodek Tekmovalni 
ponedeljek

Torek, 9. 11

• ob 16.00 v MC Sevnica: dru
žabne in socialne igre

Sreda, 10. 11.

• od 7.00 do 11.00 v klubu 
MC Brežice: Base barista 
masterclass – delavnica za 
gostinski kader

• od 10.00 do 17.00 v Mestni 
hiši Brežice: dnevi kostanja 
in mošta

• od 13.00 do 15.00: sple
tno predavanje Petre Bališ 
»Moč vsebinskega marke
tinga« (obvezne prijave na 
info@pcbrezice.si)

• ob 16.30 pri župnijski cerkvi 
sv. Lovrenca na Bizeljskem: 
otvoritev klopce – stola s kul
turnim programom

• ob 17.00 v MC Sevnica: za
bavna sreda

• ob 20.00 v klubu MC Breži
ce: brucovanje dveh fakultet 
– disco zabava (vstopnina)

jame v Dolšcah: dan odpr
tih vrat Kostanjeviške jame 
– vodeni ogledi (za prebi
valce Kostanjevice na Krki 
je ogled brezplačen, ostali 
obiskovalci imajo ob naku
pu vstopnice 50 % popust)

• od 18.00 do 22.00 v MC Kr
ško: hiša strahov; od 18.00 
do 21.00: sejem starih stri
pov; ob 22.00: metal kon
cert benda Uporabniki

• od 18.00 do 21.00 v dvora
ni MC Brežice: otroške de
lavnice »Bučna coprnija«

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
večerni obisk gradu in sreča
nje z grofico Mathilde 

Torek, 2. 11.

• ob 17.00 pri Planinskem za
vetišču pod Sv. Rokom v Sev
nici: tradicionalni pohod in 
družabno srečanje PD Lisca 
ob občinskem prazniku

• ob 18.00 v avli Doma kultu
re Brežice: Zgodbe iz karan
tene avtorja Gašperja Krž
manca

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
večerni obisk gradu in sreča
nje z grofico Mathilde 

VESELA UPOKOJENSKA JESEN – Svoj kamenček v mozaik 
Brežiškega oktobra so prispevala tudi posavska društva 
upokojencev, ki so 16. oktobra v telovadnici OŠ na Bizeljskem 
pripravila kulturni večer »Vesela jesen«. Predstavilo se 
je sedem društev: DU Krmelj je zastopala pevska skupina 
Lokvanj; DU Krško Vidka Kuselj z odlomki iz knjige Zdaj sem 
tvoja Moja; DU Kostanjevica na Krki pevska skupina DPŽ 
Pod Gorjanci; DU Sevnica folklorna skupina Spomin in član 
literarne skupine Večerna zarja Jožef Žnidarič; DU Brežice 
člana Jagodnega izbora Elizabeta in Dragutin Križanić; DU 
Bizeljsko glasbena skupina Pozna trgatev (na fotografiji); 
DU Tržišče pa plesna skupina Mlade žurerke. Program je 
povezovala Doroteja Lipej. M. R.
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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

Darko Kramar in Tjaša Zidanič, oba iz Vrhja, 28. avgust 
2021, Pišece (foto: Dejan Žagar Photography)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Tinka Gerjevič, Dolenja 

vas pri Krškem – dečka,
• Maja Kočar, Krško – dečka,
• Bekteshi Hanumshahe, 

Brežice – dečka,
• Petra Pleterski, Rogaška 

Slatina – deklico,
• Dušanka Istenič, Vrhovo – 

deklico,
• Danijela Tršelič, Veliki 

Podlog – dečka,
• Simona Levičar, Krško – 

dečka,
• Sanja Jovanović, Senuše – 

deklico,
• Laura Ajster, Velika Dolina 

– deklico,
• Anja Brilej Bohorč, Mali 

Kamen – dečka,
• Barbara Kmetič, Bojsno – 

deklico,
• Andrejka Geršak Radić, 

Mali Vrh – deklico,
• Tjaša Šantej, Dolnje Orle – 

deklico,

rojstva

poroke

• Sabrina Kosec, Zasap – 
dečka,

• Monika Kovačič, Bizeljsko 
– dečka,

• Jelena Đekić, Krško – 
dečka,

• Mateja Abram, Rožno – 
deklico.

bulnic. Kam jih posadimo? V 
dobro prepustna tla sonč-
ne do pol senčne lege. Če jih 
posadimo v neprepustna tla, 
bodo čebulice gnile in težko 
pričakovanih cvetov spomla-
di ne bo; škodujejo jim tudi 
kisla tla. Zelo hvaležne če-
bulnice so narcise, ki skoraj 
vedno poženejo in nas v po-
mladnem času razveselijo s 
svojim dolgim cvetenjem ter 
omamnim vonjem. Če bomo 
izbrali pravilno sorto, bodo 
narcise cvetele od februarja 
do maja. Jesen je tudi pravi 
čas za sajenje vrtnic, kot so 
razne čajevke, vzpenjavke, 
plezalke, pokrovne in mno-
gocvetne vrtnice. 

V jesenskem času sadimo 
tudi okrasne grme in žive 
meje, ki se bodo do zime lepo 
zakoreninili. Sadno drevje 
(jablane, hruške ...) in jago-
dičje (sadike malin, ribeza, 
aronije …) sadimo do takrat, 
ko tla zamrznejo in gre zem-
lja k počitku (v toplih zimah 
lahko sadimo cel november)
.  S. R.

Na zelenjavnem vrtu, v ka-
terem smo začeli s posprav
ljanjem pridelkov, poberemo 
zrele paradižnike; tiste, ki 
niso zreli, odrežemo pri tleh 
in obesimo v topel prostor 
z vrhom navzdol in počasi 
bodo dozoreli (zeleni para-
dižniki ne potrebujejo sonč-
ne svetlobe, da postane-
jo rdeči, temveč le ustrezno 
temperaturo; ta naj bo med 
15 in 22 stopinj Celzija).

Fižola in graha ne izpulimo, 
temveč ga odrežemo tik nad 
zemljo, da v zemlji ostanejo 
korenine, ki z dušičnimi go-
moljčki izboljšajo zemljo.

Peteršilju poberemo zelene 
dele, ki jih posušimo ali za-
mrznemo. Če želimo imeti 
peteršilj in drobnjak čez zimo 
svež, ga posadimo v lončke 
in prenesemo na okensko 
polico v kuhinji. 

Pred prvo zmrzaljo pobere-
mo vsa zelišča, ki so občut
ljiva na mraz in jih posušimo 
oz. shranimo. Če smo spo-

mladi posadili trajna zelišča, 
ki ne prezimijo na prostem, 
jih izkopljemo in posadimo 
v posode, ki jih pustimo na 
prostem, dokler ne začne 
zmrzovati. 

JESENSKI ČAS SETVE  
IN SADITVE

Čas za setev zimske solate je 
praviloma do začetka okto-
bra, a do sredine oktobra jo 
lahko sadimo s pomočjo sa-
dik. Ko sadike solate posadi-
mo, jih prekrijemo s plastič-
nim predorom ali z okvirji s 
pokrovi ali z zastirko. V top
lih in sončnih dneh jih odkri-
jemo, a zvečer jih pokrijemo, 
da jih zaščitimo pred nizkimi 
temperaturami. 

V jesenskem času sejemo 
motovilec, ki ga bomo nabi-
rali pozimi in zgodaj spomla-
di. Sejemo ga povprek ali v 
vrstice (med njimi naj bo 20 
cm razmika); nekateri moto-
vilec sejejo tudi v majhne ja-
mice (v vsako jamico, med 
katerimi je razdalja 20 cm, 

dajo nekaj semen). Motovi-
lec zelo dobro prenaša zim-
ske temperature.

Rukolo, ki je prav tako odpor-
na na nizke temperature, se-
jemo podobno kot motovilec 
– povprek, v vrste ali v kup-
čke. Že čez mesec in pol bo 
primerna za rezanje. 

Špinača je odlična za je-
sensko gojenje, saj ima rada 
nižje temperature in več vla-
ge. Pobiramo jo lahko vse do 
novembra oziroma do prvih 
zmrzali. Prezimila bo na gre-

dah, spomladi, ko se bo oto-
plilo, pa ponovno odgnala. 
Pred začetkom poletja jo po-
beremo, saj bo drugače hitro 
pognala v cvet.

Posejmo kitajsko listno zele-
njavo. Le-ta dobro prenaša 
mraz, zato jo lahko pobira-
mo preko cele zime. Režemo 
mlade liste ali pa mesec po 
setvi presadimo, da rastline 
razvijejo večje rozete. 

Oktober je čas za sajenje 
zimskega česna in čebule. 
Sajenje čebule s čebulčkom 

je najbolj primerno, če želi-
mo pobirati mlado spomla-
dansko čebulo, dobra sorta 
za to je majski srebrnjak. Za 
sajenje čebule si priskrbimo 
droben čebulček, medtem ko 
so pri sajenju česna zaželeni 
čim bolj zdravi in debeli stro-
ki, ki jih posadimo 2 do 3 cm 
globoko, med njimi pa naj bo 
10 cm razmika. Zimski česen 
bo dozorel istočasno s čes-
nom, ki ga sadimo spomladi, 
vendar bo okusnejši in več-
ji. Za sajenje čebule in česna 
moramo tla globoko prerah-
ljati, ko vzklijeta, pa ju ne 
pokrivamo.

CVETLIČNA ZASADITEV  

Na zunanjih cvetličnih gredi-
cah jeseni začnemo z zasa-
ditvijo pisanih velikocvetnih 
in drobnocvetnih mačeh, je-
senskih aster, rese, krizan-
tem ... Če želimo, da se bo 
naš vrt že zgodaj spomladi 
odel v pisane barve zvonč-
kov, žafranov, hijacint, tuli-
panov in narcis, je jesenski 
čas pravi čas za sajenje če-

Ste opazili nova oblačila, v katera se oblači narava? Jesensko listje v svojih najlepših barvnih odtenkih počasi začenja padati z dreves, delo na vrtu pa je na-
menjeno pobiranju sočnih pridelkov, med katerimi najdemo paradižnik, papriko, feferone, bučke, čebulo … Na izpraznjene gredice bomo posejali blitvo, špina-
čo, motovilec in zimsko solato ter posadili zimski česen, čebulček … Jesen je tudi primeren čas za zasaditev grmovnic, jagodičevja, sadnih dreves ... V tokratni 
rubriki VRTOVI POSAVJA smo za vas, drage bralke, spoštovani bralci, izbrali nekaj uporabnih nasvetov. Prijetno branje!

Jesenski vrtnarski nasveti  
za setev in saditev

Sadike zimske solate, zasajene jeseni, bodo dale spomla-
di obilen pridelek.

V soboto, 23. maja 2021, sta na Občini Radeče 50 let skupnega 
življenja proslavila zakonca Vera in Janez Lipec. Ob prisotno
sti župana Tomaža Režuna, ki je kot pooblaščenec za sklepa
nje zakonskih zvez potrdil zakonsko zvezo, sodelavke Katje Čeč, 
predstavnikov Društva upokojencev Radeče in svojih najdražjih 
sta sklenila jubilejno zlato poroko.

Njuna skupna zakonska pot se je začela pred več kot petdeseti
mi leti, 26. decembra 1970, ko sta svojo ljubezen okronala s po
roko, spoznala pa sta se že v rosni mladosti. V zakonu sta se jima 
rodila sinova Uroš in Sebastijan. Oba zakonca sta se vseskozi 
udejstvovala v domačih Radečah in širše. Dom sta si uredila na 
Njivicah, kasneje pa sta na Brunku kupila še vinograd ter si po
zidala še klet z bivalnim prostorom, kjer prav tako rada preživ
ljata svoj čas. Dela jima, kot pravita, nikoli ne zmanjka. Zakonca 
sta izjemno ponosna na vnuke Urbana, Andraža, Kristijana in 
Nejca, ki jima radi priskočijo na pomoč, tako pri delu v vinogra
du kot pri spopadanju z moderno tehnologijo. Vedno pa si radi 
vzamejo tudi čas za druženje in klepet. 
Ob obnoviti zakonske zveze sta prejela zlatnik Občine Radeče, 
zlatoporočno listino in šopek. Izrečene so bile tudi iskrene čestit
ke vseh prisotnih, glasbenika Jernej Bevk in Darko Mlakar pa 
sta jima s pesmijo obogatila že tako svečan in resnično lep dan.
 Vir: Občina Radeče

Zlata poroka zakoncev Lipec

Sebastijan Lipec, Vera Lipec, župan Tomaž Režun, Janez Lipec 
in Uroš Lipec

• Tomaž Sotlar in Jasna 
Bizjak, oba iz Radeč,

• Aleksander Bizjak in 
Lana Beznik, oba s Cirnika,

• Natan Jagrič in Nina 
Grubar, oba iz Dolenjih 
Skopic,

• Marjan Gulič in Slavica 
Gulič, oba z Dolnjega 
Brezovega, 

• Srečko Gerjevič in Milena 
Plahuta, oba iz Brežice,

• Žan Koren iz Lokev 
in Maja Fabijančič iz 
Stolovnika.

ČESTITAMO!

www.PosavskiObzornik.si

LJUBLJANA – Krška rojakinja Alenka Kesar (roj. Mirt) je najavila 
izid svoje tretje knjige Da bi sladko zaspala. Kot pravi, gre za odkri
to življenjsko zgodbo o ljubezni med mamo in hčerko ter kru
ti usodi, ki je posegla v njuno življenje. »Tri leta mamine bolezni, 
med katero sva si bili še bliže kot sicer, je opredelilo moj pogled 
na življenje, boj z boleznijo in žalovanje, ki je sledilo izgubi mami. 
Ta se je raku morala predati povsem izčrpana, ko je naredila vse, 
kar je bilo v njeni moči. Izguba mame in žene pa je močno rani
la našo družino in nas za nekaj časa spravila na kolena. A ko po
tegnem črto, je to zgodba o ljubezni med mamo in hčerko ter o 
moči, ki jo človek črpa iz sebe v najtežjih trenutkih,« je sporočila 
o knjigi, ki je v prednaročilu na voljo na www.kesar.si.  P. P.

Nova knjiga Alenke Kesar
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. 
SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti  sorodniki, prija-
telji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami 
tudi kasneje. 

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. 
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

Hvala vsem, ki se ga spominjate. 

Žena Mira in hčerka Valerija z družino

Čudno, kako prazen je svet,
ko umre en sam človek.

ANTON BARKOVIČ 
z Bregane. 

Minilo je 10 let, odkar nas je zapustil dragi

SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob grobu in prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

BRANKO GRMŠEK
z Dobenega. 

21. oktobra je minilo 15 let, 
odkar nas je zapustil 

SPOMIN

Pogrešamo tvoje zgodbe in žar v očeh. 

Vsi tvoji

In v tvojem srcu naj ta kri
kot lep spomin na mé živi,

tedaj, ko boš najbolj trpela,
te v mojem bo imenu grela.

ANTON ŽIBERT
iz Sevnice.

24. oktobra mineva leto, odkar nas je zapustil 
dragi mož, oče, dedek

SPOMIN

Vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu in mu 
prižigate svečke, se iskreno zahvaljujemo. Dragi naš Stanko, vsi te zelo 
pogrešamo, a v naših srcih in spominu boš ostal za vedno. Nekoč se 
srečamo med zvezdami.

Vsi njegovi

Bremena v življenju te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je izpila.
Za tabo ostala je velika praznina,

ki z našim spoštovanjem 
in mislijo do tebe se bo polnila.

STANKO POTOKAR 
iz Cerine. 

28. oktobra minevata dve žalostni leti,  
odkar nas je zapustil naš dragi in spoštovani

SPOMIN

Hvala vsem, ki se je še spominjate.

Sestra Darinka s svojimi

Prazen dom je in dvorišče,
moje oko, draga Anica, zaman te išče.
Delo in trpljenje tvoje je bilo življenje.

ANICA MEDVED
roj. Ogorevc, iz Bukoška. 

3. novembra bo minilo leto dni,  
odkar si za vedno odšla od nas,

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

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

skozi vaš objektiv

»Že nekaj mesecev tako žalostno izgleda avtobusno postaja
lišče v Starem Gradu ob regionalni cesti Brežice–Krško. Šo
larji, pa tudi krajani, ki nimajo svojega prevoza, takole na tej 
od rose, megle in dežja mokri klopci brez strehe nad glavo 
čakajo prihod avtobusov. Ali se res nihče na občini, pristojen 
za reševanje podobnih prometnih problemov, nikoli ne pelje 
mimo, da bi ga zapekla vest?« je ob zgornji fotografiji zapisa
la bralka Posavskega obzornika iz Dolenje vasi.

IVANA

SPOMIN

ALOJZ

Minilo je 1 leto in 20 let, odkar sta nas zapustila.

Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu,  
postojite ob njunem grobu in prižigate sveče.

Vsi vajini

ŠTEFANIČ
1931–2020 1927–2001

SPOMIN

iz Gabrja pri Dobovi.

24. oktobra je minilo 20 let,
odkar nas je zapustil naš dragi

Vsi njegovi

FRANC PETERKOČ

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal!

Hvala vsem, ki ga ohranjate v svojih mislih in srcih, postojite ob 
njegovem grobu in mu prižigate sveče.

Popravek: Srečanja podporne 
skupine žalujočih ob sredah
KRŠKO – V prejšnji številki časopisa smo vas pod naslovom 
Vsako prvo soboto v mesecu podporna skupina žalujočim ob
vestili, da je Območni odbor hospica za Dolenjsko, Posavje in 
Belo krajino ustanovil podporno skupino žalujočim, ki se ses
taja enkrat mesečno v prostorih VGC Posavje (CKŽ 44, Krško). 
Pri tem smo po pomoti zapisali, da srečanja podporne skupine 
potekajo vsako prvo soboto v mesecu. Pravilno je, da se pod
porna skupina žalujočim sestaja vsako prvo sredo v mesecu 
(ob 16.00 v VGC Posavje, CKŽ 44, Krško). Hospicu in članom 
skupine se opravičujemo za neljubo napako.
 B. M. 

KAPELE – Pred dnevom spomina na mrtve se dotikamo zad-
njega slovesa od pokojnih skozi izkušnjo Ivana Ureka iz Ka-
pel, ki je s poslovilnim govorom v imenu svojcev, društev in 
drugih pospremil k zadnjemu počitku nekaj sto preminulih. 

Pravzaprav točnega števila opravlje
nih poslovilnih govorov Ivan Urek niti 
ne ve, četudi ima vse govore shranjene, 
pravi, kajti kljub nabrani »kilometrini« 
to ni nikoli za um in srce lahka naloga, 
zato se po opravljenem obredu posa
meznika k prebranemu govoru nikoli 
ne vrača. A gre za opravilo, ki je prese
čišče med življenjem in smrtjo, med po
kojno osebo in žalujočimi, ki želijo pred 
pokopom osebe še enkrat strniti njeno 
prehojeno življenjsko pot. »V primeru, 
ko gre za pokop v oddaljenem kraju, pridejo svojci do mene, med
tem ko se v primeru, ko umrejo osebe, ki sicer živijo v moji okoli
ci, praviloma osebno zapeljem ali obiščem svojce. V kolikor sem 
poznal osebo, lahko že dobršen del sam pripravim in s podatki 
svojcev le še popolnim tekst, v primeru, ko osebe nisem poznal, 
pa svojce povprašam o tem, kakšna je bila, denimo zgovorna ali 
redkobesedna, vesela po naravi, član katerih društev ali združenj 
je bila, kaj jo je najbolj osrečevalo v življenju ali kaj ji je predsta
vljalo hobi, denimo vrtnarjenje, poslušanje glasbe ali igranje na 
instrument ipd. Praviloma v uvodu že strnem neke lepe misli ali 
jih od kod povzamem, prilagodim, v nadaljevanju oblikujem raz
položljiv življenjepis, temu pa sledi še zaključna misel. Težje je v 
primerih, ko poslovilne misli namenjam posameznikom, ki so bili 
moji sovaščani, ko pišem za stanovske kolege, denimo za osebe, 
ki so bile včlanjene v isto društvo, kot sem sam, ipd. Najtežje mi 
je v primerih, ko gre za smrt otroka in oseb, ki so mi bile na po
klicni ali osebni poti blizu.« 
Pogosto je Urek tudi v vlogi, ko osebno ni sestavljavec memori
ama, temveč spominske tekste prejme že pripravljene. Kot, de
nimo, ko se vnuki poslavljajo od stare matere, ki jim je na poti 
odraščanja in vzgoje nudila glavno oporo: »Tovrstni teksti so 
praviloma zelo čustveni. In ne glede na to, da govor predhodno 
večkrat preberem, se predvsem v takšnih situacijah znajdem v po
ložaju, ko moram tudi sam globlje vdihniti, narediti nekajsekun
dni premor. Če osebno sestavljam tekst, že vem, katere besede so 
mi bolj svojske, da bo zatem tudi tekst bolj gladko tekel, medtem 
ko iz posameznega izrazoslovja žensk veje ljubezen, neutolažlji
va žalost, bogati izseki življenja preminule osebe, ki se te kot bral
ca, četudi osebe nisi osebno poznal, zelo dotaknejo.« Skozi leta je 
osebno pridobil že tolikšno rutino, da je sposoben tekst relativ
no hitro spisati in ga po opravljenem obredu odložiti v reženj, do 
katerega več ne dostopa.  Bojana Mavsar

Poslovilni govor ni nikoli 
za um in srce lahka naloga

Fundacija Svečka tudi letos organizira ekološkohumanitarno 
akcijo Manj svečk za manj grobov, katere namen je, da v dne
vih pred 1. novembrom, ki so bili od nekdaj znani po prekomer
nem potrošništvu, del sredstev preusmerimo v dobrodelne na
mene. Namesto pretirane potrošnje izdelkov s kratko življenjsko 
dobo (sveče, plastično cvetje in drugi plastični izdelki), ki pred
stavljajo veliko obremenitev za okolje, sredstva raje namenimo 
za nakup medicinskih pripomočkov ter za zdravljenje bolnih in 
življenjsko ogroženih. V letošnjem letu zbirajo za zdravstvene te
rapije, invalidska vozila in vozičke, dvigala ter reševalno in dru
go zdravstveno opremo. V zameno za prostovoljni dar daroval
ci prejmejo ročno izdelano zastavico sočutja, s katero se bodo 
lahko okolju prijazno poklonili spominu na preminule. Tudi le
tos imamo možnost prižgati virtualno SMSsvečko, tako da poš
ljemo SMS s ključno besedo SVECKA ali SVECKA5 na 1919 in s 
tem prispevamo 1 EUR oz. 5 EUR za reševanje življenj. Prispeva
jo lahko uporabniki mobilnih storitev operaterjev Telekom Slo
venije, A1, T2 in Telemach. 
 P. P./vir: Fundacija Svečka

Manj svečk za manj grobov

Ivan Urek



Posavski obzornik - leto XXV, številka 22, četrtek, 28. 10. 2021 29OBVESTILA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage 

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste se prišli poslovit od naše drage Sonje, izrekli sožalje, 
ji darovali cvetje, svete maše, sveče in jo pospremili na prerani 
zadnji poti. Hvala gospodu župniku Alfonzu Žibertu za opravljen 
poslovilni obred in darovano mašo ter pogrebni službi Komunale 
Sevnica. Hvala vsem, ki jo boste ohranili v svojem lepem spominu. 

Žalujoči: mož Ivo

SONJE GNIDICA
(1955–2021) 

z Žive gore, Novi grad pri Boštanju 

Pravijo, da čas vse pozdravi ... 
Vendar ne ozdravi odhoda 

naših ljubljenih oseb ... 
Samo živeti moramo naprej ... 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega atija, sina, 
brata, strica, prijatelja, sodelavca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za finančno pomoč, ustno in pisno sožalje, za podarjene 
sveče, cvetje ter maše. Posebej se zahvaljujemo Vidovim in Rokovim 
sošolcem, kolektivom podjetij Oštir d.o.o., Avto Krka d.o.o., OŠ 
Dobova – vrtec Najdihojca, Keune Adriatic d.o.o., Marjanci in Merici 
za nesebično pomoč, kaplanu Roku Žlendru za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Žičkar ter pevkam skupine M.J.A.V. Hvala vsem, ki ste 
našega Marjana pospremili na njegovi zadnji poti, ter vsem, ki ste nam 
kakorkoli pomagali, stali ob strani, pa vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: hčerka Teja, sinova Vid in Rok z Renato,  
mama Marinka ter brat Peter z družino

MARJANA FURLANA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.

Le daleč, daleč je ...

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
zeta, svaka, nečaka, bratranca, botra in soseda

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarne prispevke. 
Zahvaljujemo se dr. Marjetki Blaževič in patronažni sestri Božici za 
obiske na domu, g. župniku Mateju za pogrebni obred in sv. mašo, 
pevcem iz Kapel za lepo zapete žalostinke, gostilni Cetin, pogrebni 
službi Žičkar in vsem ostalim, ki ste nas tolažili in nam stali ob strani 
v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njegovi

BRANKA PAVLIČA
iz Dobove

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč je.

ZAHVALA

Ob nenadni, boleči izgubi naše drage žene, 
mamice, babice

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem za vsak stisk roke, objem, ki nam je v teh težkih trenutkih 
žalosti pomenil veliko tolažbo.
Hvala za denarne prispevke, gospodu župniku za lepo opravljen 
pogreb, pogrebni službi Žičkar in Tomažu za zapeto pesem.

Žalujoči: vsi tvoji, ki smo te imeli radi

DANICE HRIBAR
iz Sajevc

Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.

Zaprte so utrujene oči,
le drobna lučka še brli.

ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je zapustila naša draga 
žena, mama, babica, prababica, sestra in teta 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekali 
sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše. Hvala tudi g. Matjažu za 
govor, Evi za pesem, izvajalcu Tišine in gospodu župniku. Hvala vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, ste jo imeli radi in jo boste 
ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

ANA JELENIČ 
iz Globočic pri Kostanjevici.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre, 

le daleč, daleč je … 

ZAHVALA

Za vedno nas je zapustila naša ljuba hčerka in sestra

Od nje smo se s solzami in pesmijo poslovili v ožjem družinskem 
in prijateljskem krogu 21. oktobra na ljubljanskih Žalah v Gaju 
spomina. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste v teh težkih trenutkih 
sočustvovali z nami, za vsa izrečena in pisna sožalja.
Posebej se zahvaljujemo zdravnici ge. dr. Janji Zorko Kurinčič za obisk 
in zadnji spodbudni pogovor z našo Dejo. Hvala tudi reševalcema 
NMP iz ZD Krško, da sta jo uspela pripraviti za prevoz v bolnico, in 
dežurni ekipi urgence v bolnici Brežice. 
V uteho nam je, da so njeni prijatelji in sodelavci na POP TV s solzami 
sprejeli novico, da naše Deje ne bo več med njimi.

Pogrešali jo bomo:  
mami, oči, sestra Ksenija in vsi, ki so jo imeli

DEJA VIDMAR

Solze, žalost, bolečina
te zbudila ni,

 a ostala je tišina,
ki močno boli.

(T. Pavček)

ZAHVALA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 69. letu starosti zapustila 
naša draga mama, stara mama in tašča

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, tolažbe, svete maše, cvetje in denarno pomoč. Iskreno se 
zahvaljujem sodelavcem OD čiščenje in tovarni Revoz za denarno 
pomoč. Prav tako gospodu župniku in gospodu Roku Kržanu za 
ganljive besede ob zadnjem slovesu.
Hvala vsem, ki vas nismo imenovali in ste našo mamo v tako velikem 
številu pospremili na njen zadnji dom.

Za tabo ostala je praznina,  
le slika spomina, tvoja hčerka edina svečko prižiga.  

V srcu te bodem nosila, nikoli te ne bom pozabila.

Žalujoča: hči z družino

MERICA TRUPEC
rojena 1. 1. 1952, iz Brežic.

Z nežnim stiskom rok si se poslovila,
življenja nit je popustila.
Ostali smo brez tebe vsi,
končane skupne so poti.

Ljubezen in dobrota tvoja,
spomin na tebe bo ostal.
V srcih z nami boš živela

vse do konca naših dni.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izražena ustna in pisna sožalja, sveče ter denarno pomoč. Hvala 
pogrebni službi Žičkar in izvajalcu zaigrane Tišine ter gospodu 
župniku Mateju za lepo opravljen obred.

Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu!

Žalujoči: vsi njeni

ANTONIJE ŠEPETAVC
z Mosteca

Srce je omagalo, 
dih je zastal,

a v naših srcih 
nate za vedno 

lep spomin bo ostal.

ZAHVALA

V 47. letu starosti nas je za vedno zapustil naš predragi sin, brat, stric, 
svak, bratranec, botrček, nečak, sosed, sodelavec in dobri prijatelj 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija
teljem, sosedom, sošolcem, sodelavcem tovarne Vipap Videm Krško 
ter vsem ostalim znancem, ki ste nam v teh bolečih trenutkih stali 
ob strani, nam izrekali sožalje, poklanjali cvetje, sveče, darovali za 
svete maše, poklanjali darove v korist obnove cerkve Svete Marje
te ter izročali denarne prispevke. Iskrena zahvala pogrebni službi 
Blatnik, vrtnarstvu Irene Zupančič Cemič za aranžiranje, gospodu 
župniku Boštjanu Gorišku za opravljen obred, raškim pevcem za 
zapete žalostinke ter izvajalcu Tišine. Prisrčna hvala vsem, ki ste se 
poklonili našemu Jožetu in ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti. Še enkrat iz srca hvala vsem, tudi tistim, ki jih 
nismo posebej imenovali. 

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽE KOTAR 
iz Zabukovja pri Raki 4. 

Prazna sta dom in dvorišče, 
naše žalostno oko zaman te išče. 

Ni več tvoje dobrote in smehljaja, 
le globoka žalost in praznina sta ostala. 

Mnogo prerano v tihi grob si odšel, 
a v spominih naših večno boš živel. 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi mojega dragega življenjskega sopotnika 

se iskreno zahvaljujem SB Novo mesto, dr. Zaletelu ter sestram 
urološkega oddelka za vso skrb in lajšanje bolečin v njegovih zad
njih dneh življenja. Hvala g. Marku Žičkarju za organizacijo zad
njega slovesa, trobentaču za zaigrane pesmi, najinim sosedom, pri
jateljem, sorodnikom, znancem in Janijevim prijateljem za iskreno 
izrečena sožalja in besede tolažbe, za denarne prispevke in sveče. 
Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in imeli radi, pa vas nisem posebej 
imenovala!

Žalujoče: Mira, sestra Nevenka, nečakinja Radomira

IVANA TILERJA 
z Velikih Malenc 

Odšel si tja, 
kjer ni bolečine, razočaranja, trpljenja,

je le mir in tišina. 
A v mojem spominu boš za vedno.

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

Lestvica tega tedna: 
 1. (1.) Ans. FRANCA OCVIRKA – Noč na morju
 2. (2.) Ans. ANDREJA BAJUKA – Srečno srce 
 3. (4.) Ans. ŠENTJANCI – Rojen v napačnem času
 4. (6.) Ans. PIK – Pesem našega srca
 5. (3.) Ans. PETRA FINKA – Tam dol' za vasjo
 6. (5.) Ans. VESELI DOLENJCI – Očetova hiša
 7. (7.) Ans. SPEV – Špelca
 8. (9.) Ans. ROKA KASTELCA – Dolenjka 
 9. (10.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA – Kaj mi daš
 10. (.) Ans. MLADI BELOKRANJCI – Hišna številka 103

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Petan - Ko si mi pomežiknila

Kupon št. 594
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, 23. 10. 2021, ob 20. uri
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Prodam gozdarske verige, ra
bljene AŽ panje, prešo in nekaj 
starin. Tel.: 031 501 801

Prodam traktor znamke Uni
verzal 550 DT. Za ceno in več 
informacij pokličite na tel.: 
031 557 321

Prodam metrska suha bukova 
drva. Možen razrez in prevoz, 
Studenec pri Sevnici. 
Tel.: 041 510 812

Prodam cirkular za razrez 
lesa za kurjavo, moč motorja 
10 kW. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 433 023

Prodam odličen šrotar za ko
ruzno zrnje. Cena po dogovo
ru. Tel.: 031 665 767

Ugodno prodam mešana drva 
za kurjavo, s prevozom. 
Tel.: 041 408 774

Prodam 7 m metrskih drv, 
bukev, oreh, gaber, z dostavo v 
Sevnico in okolico. 
Tel.: 070 820 330 

Prodam bukova in mešana 
drva, možna dostava, in pra

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

zemlje, njive, travnika, gozda. 
Tel.: 051 304 757

Kupimo hišo, zaželena večja 
parcela. Tel.: 070 709 049

AVTOMOBILIZEM

Hyundai Kono preobujte za 
zimo! Prodam platišča z ven
tili in pokrovi 215/55 R17. 
Tel.: 041 933 957

Kupim Volkswagen hrošč v 
kakršnem koli stanju in re
zervne dele za omenjen avto. 
Tel.: 040 900 008

KMETIJSTVO

Eko-kurjava, peleti s certifi
katom kakovosti  A1 po pole
tni ceni že od 3,45 € ter brike
ti za kurjavo. Tel. 070 665 823, 
www.ekopeleti.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

NEPREMIČNINE
Blizu Čateških toplic – Žejno 
prodam na čudoviti lokaciji in 
dostopni legi parcelo v izme
ri 890 m², katere manjši del je 
zazidljiv. Na njem stoji vrisa
na zidanica, potrebna obnove, 
oz. postavitev novega objekta. 
Voda je na parceli, plačan ele
ktrični priključek, vsa doku
mentacija urejena. Ponudbe 
na tel.: 031 495 417

Prodam lesen hram (voda, 
elektrika) ob asfaltni cesti. 
Tel.: 040 399 544

Oddam v najem hišo z gospo
darskim poslopjem, 4 km od 
Brežic, vseljivo v novembru. 
Kličite samo resni in plačilno 
sposobni. Tel.: 031 651 068

Na Senovem prodamo 
3,5sobno stanovanje v dvo
stanovanjski hiši z urejeno 
etažno lastnino. Stanovanje je 
delno opremljeno in vseljivo. 
Tel.: 031 598 113

Prodam domačijo na Veliki 
Hubajnici, hišo, hlev, kozolec, 
garažo, z možnostjo dokupa 
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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.

šiče, težke od 150 do 180 kg. 
Tel.: 031 594 663

Prodam nebalirano seno in 
živinsko tehtnico z ograjo, 
1.000kilogramsko. 
Tel.: 031 394 657

Prodamo koruzo, ječmen, tri
tikalo, suha bukova drva in te
lico simental pred porodom. 
Tel.: 040 796 830

Prodam ječmen, okolica Do
bove. Tel.: 041 913 887

Prodam kosilnico BCS 602, 
koso Struc Muta novi tip, mo
tokultivator Goldoni. 
Tel.: 040 775 985

Kupim izkopalnik krompirja 
in plug IMT ali OLT. 
Tel.: 070 815 003

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO

Prodam 3 cisterne za vino 
(100, 200 in 300 l); žagan les, 
ostanek 1,5 m³ – plohi, deske, 
ladijski pod. Tel.: 070 202 920

Prodam mošt, žametna črni
na, modra frankinja, mešano 
rdečebizeljsko, cena po dogo
voru. Tel.: 040 781 444 

Ugodno prodam dobro slivov
ko in sadjevec ter mulčer Su

baru motor, zelo ohranjen, ter 
300 in 150litrske cisterne. 
Tel.: 031 822 242 

Prodam hruškovo žganje in 
cviček ter kravo za meso. Cena 
po dogovoru. Tel.: 040 319 448

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

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

Prodam psičko, mešanko 
(nemško ovčarko), 8 mesecev, 
cepljeno. Tel.: 031 714 528 

Prodam prašiče, težke 150–
250 kg. Tel.: 040 767 262

Prodam bikce simentalce, tež
ke od 150 do 250 kg, odstavlje
ni od mleka. Cena po dogovo
ru. Tel.: 041 555 049

Prodam prašiče, težke od 45 
do 75 kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam telice, pašne, teža 
200–250 kg. Tel.:040 750 997

Ugodno prodam prašiče, tež
ke od 25 do 50 kg. 
Tel.: 040 628 535

Prodam prašiče od 30 do 80 
kg, krmljene z domačo hrano. 
Okolica Sevnice. 
Tel.: 041 390 068

Prodamo odojke od 23 do 32 
kg in dva pujsa, 45 kg. Možna 
dostava. Tel.: 041 502 497, 07 
49 68 348

Prodam odojke in prašiče, tež
ke od 30 do 50 kg. Možen za
kol. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam prašiče od 100 do 150 
kg in teličko. Možna tudi dosta
va na dom. Tel.: 041 525 628

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

Prodam bikca pasme limuzin, 
starega tri mesece, in 10 m bu
kovih kalanih drv. 
Tel.: 041 380 075

Prodam pujske, težke od 45 
do 50 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 559 136

Prodam dve telici simentalki, 
breji 7 in 8 mesecev. 
Tel.: 040 295 510
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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 14085917) – 
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
Epošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

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

Odgovorna urednica: Maruša Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
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RAZNO 
Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obnova. 
Tel.: 041 493 455, Marko Kra
njec s.p., Rožno 15a, Brestani
ca

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

Čistilni servis Nina, čišče-
nje stanovanj, hiš in po
slovnih prostorov. Ugo
dno, hitro in čisto! Lisec 
Nina s.p., Lukovec 4 c, Bo
štanj, tel.: 041 722 676

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

Lareks hišni servis in prevozi. 
Hitro, natančno, ugodno. Mar
ko Prevolšek s.p., Pekarska pot 
6, Leskovec pri Krškem, tel.: 
030 344 977

POHIŠTVO, OPREMA

Prodam štedilnik na drva 
(gus), rabljen eno sezono, 
cena: 300 €. Tel.: 031 440 701

Poceni prodam usnjeno kotno 
sedežno garnituro, 4delni 
luster in kvalitetno risalno de
sko A1. Tel.: 040 508 784

Po več kot petih letih, odkar 
je bil lokal zaprt in oprema 
odstranjena, je pritegnil za
nimanje znanega posavskega 

glasbenika in poslovneža Ro-
mana Abrama iz Krškega, ki 
se je ob soglasju lastnikov lo
til popolne obnove in avtorsko 
zasnoval tako podobo kot vse
bino celotnega prizorišča.

V Sevnico se vrača 'Nula'
SEVNICA – Hiša na Glavnem trgu 18 v Sevnici, ki je nabrala že častitljiva tri stoletja starosti, ima v pritličju zelo zanimiv primer starega 
načina gradnje s kamnom in opeko. Pritlična klet je bila že pred leti v funkciji lokala z nekoliko nenavadnim imenom Nula Nula, ki je 
privlačil zabave željno publiko iz Posavja in tudi širše. 

Roman o tem pravi: »Vzrok 
mojega angažiranja v tem 
projektu izvira iz moje po
novne glasbene aktivnosti in 
možnosti povezave posavsko
slovenske glasbenokulturne 
scene s tem neverjetnim not
ranjim ambientom in veliko 
odprto teraso tik pod veličast
nim sevniškim gradom!«

Tak koncept več kot ustreza 
naporom Občine Sevnica, ki na 
novo odpira zgodbo oživ ljanja 
starega mestnega jedra in si 
prizadeva podpreti ponovne 
aktivacije zapuščenih loka
cij v mestu, zato jih podpira z 
raznimi oblikami sodelovanja. 
Slednje je bilo prijetno prese
nečenje za Romana, ki projekt 
Nula v celoti financira s svojimi 
prihranki, njegov namen pa ni, 
kot rad pove, 'odpreti samo še 
ene prodajalne burgerjev', pač 

pa namerava poskrbeti za živo 
dogajanje sredi tega posavske
ga mesteca, ki je že pred drugo 
svetovno vojno znalo privabiti 
obiskovalce od blizu in daleč, 
celo iz Zagreba.

Ideja ponovne ureditve loka
la je med poznavalci v Posav
ju in Dolenjskem padla na iz
redno plodna tla, kar se kaže že 

v takojšnjem sodelovanju raz
nih obrtnikov in tudi med na
ključnimi obiski med samim 
obnavljanjem objekta, ki gre 
počasi h koncu. Roman pravi, 
da bodo kljub drugačnim načr
tom žal zaključna dela na terasi 
končana šele do pomladi, in to 
izključno zaradi znanih težav 
z zelo dolgimi dobavnimi roki 
materialov iz tujine. Otvoritev 

lokala, ki bo v novi preoble
ki nosil ime (zgolj) Nula, načr
tuje sredi novembra pred sa
mim objektom s koncertom na 
prostem, na katerem bodo so
delovali različni slovenski glas
beniki, kar bo v teh za marsiko
ga turobnih časih gotovo dober 
začetek novega sevniškega in 
posavskega prizorišča za pri
jetna druženja. S. M. 

Roman Abram

Prenova notranjosti in urejanje terase ob lokalu Nula

DOBROVA – Krajevna skup-
nost Senovo je domačijo 
Franca Kočevarja v zaselku 
Prebkovje, ki je del razlože-
nega naselja Dobrova nad 
Senovim, 1. oktobra opre-
mila z avtomatskim defi-
brilatorjem. V Sloveniji srč-
ni zastoj doživi povprečno 
1700 oseb na leto ali tri do 
pet oseb na dan.

Krajevna skupnost Senovo je 
po šestih avtomatskih zuna
njih defibrilatorjih (AED), ki 
so jih namestili po posame
znih objektih na Malem Ka
mnu, Ložcah, Šedmu, planinski 
koči na Bohorju in Zdravstve
ni postaji Senovo, sedmo ele
ktronsko napravo, s katero je 
mogoče ob hitri uporabi rešiti 
življenje ob nenadnem srčnem 
zastoju, umestila na pobudo 
krajevnega svetnika Silva Ko-
zoleta in krajanov v zaselek 
Prebkovje, ki šteje 19 gospo
dinjstev, in sicer na hišo Fran-
ca Kočevarja na naslovu Do
brova 8. »Namestimo jih tam, 
kjer prebiva večja koncentra
cija ljudi, kjer so speljane poti, 
ki jih uporablja več ljudi, na 
tem območju predvsem pla
nincev na poti na Bohor, hkra
ti pa gre za kraje, kjer zaradi 
konfiguracije terena reševal

Sedmi senovski AED v Prebkovju

na vozila potrebujejo daljši in
terventni čas,« je povedala ob 
predaji AED predsednica sve
ta KS Senovo Vlasta Moškon. 
Kot je k temu dodala v nagovo
ru lepemu številu zbranih kra
janov, defibrilator predajajo v 
želji, da ga ne bi bilo treba upo
rabiti v praksi, če pa se že izka
že potreba, da bi jim s to pre
nosno elektronsko napravo, ki 
samodejno zazna motnjo srč
nega ritma, in tistega, ki nudi 
pomoč, usmerja pri rokovanju, 
uspelo ohraniti dragoceno živ
ljenje obolele osebe.

Tako kot na ostalih lokacijah 
so tudi v Prebkovju ob name
stitvi AED pripravili za kra

janke in krajane prikaz roko
vanja, ki sta ga na lutki izvedli 
medicinki Barbara in Helena 
iz Zdravstvenega doma Krško. 
Po okvirno enoletnem prete
čenem obdobju nameravajo 
za krajane izvesti obnovitve
ni tečaj temeljnih postopkov 
oživljanja z uporabo AED, saj 
se večina srčnih zastojev zgodi 
v domačem okolju, s hitrim in 
pravilnim ukrepanjem temelj
nih postopkov oživljanja pa se 
zviša možnost preživetja obo
lele osebe za dva do štirikrat. 
S predajo AED v potencialno 
uporabo so v KS Senovo sim
bolično obeležili tudi 16. ok
tober, ki je bil pred devetimi 
leti razglašen za evropski dan 
oživljanja, pred štirimi leti pa 
preimenovan v svetovni dan 
oživljanja.  

 Bojana Mavsar

Vlasta Moškon in krajan Franc Kočevar ob vstavljanju AED v 
zunanjo ogrevano in vodotesno omarico na hiši

Na celotnem območju občine Krško je tako že skupno 34 jav
no dostopnih defibrilatorjev, pregledna karta s podatki o do
stopnosti defibrilatorjev pa je na voljo na spletni strani občine.
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Radečanka Mojca, prome-
tnica na železniški postaji v 
Dobovi, si je z možem Roma-
nom, prav tako zaposlenim 
pri Slovenskih železnicah 
(v Novem mestu), ustvarila 
dom v Brežicah. Tam imata 
hišo in tri otroke, sinova Pe-
tra in Mitjo ter hčerko Bar-
baro, slednja sta šla po sto-
pinjah staršev, Mitja je tako 
kot mama železniški prome-
tnik. Zato ni čudno, če v do-
mačem okolju beseda po-
gosto teče tudi o službenih 
obveznostih, delovnih tur-
nusih in marsičem, v kar sta 
zakonca vpeta v službi. V 
prostem času rada poseda-
ta na domači terasi, še raje 
pa se podata skupaj ali vsak 
zase na raznovrstne kole-
sarske ture. Z Mojco Kač 
smo se pogovarjali v enem 
izmed dnevnih 12-urnih de-
lovnikov, ko si je med mali-
co uspela vzeti čas za nas in 
naše bralce. 

 Pripravila: Marija Hrvatin

»Moj poklic se 
mnogim zdi 
nenavaden, 

a zame je nekaj običajnega. Na 
začetku sem mnogokrat sliša
la – ja, kaj bo pa ženska počela 
med moškimi, saj je bil včasih 
ta poklic tako rekoč v domeni 
moških. Končala sem namreč 
srednjo železničarsko v Lju
bljani, nato sem začela delati v 
Brestanici, kjer sem imela tudi 
prakso, opravila sem strokovni 
izpit, nato pa nadaljevala z de
lom na postaji v Brežicah. No, 
sedaj sem že 12 let v Dobovi. 

Tukaj imamo t. i. ruski turnus, 
kar pomeni, da delamo po 12 
ur, dnevne in nočne izmene, 
nato pa prost dan. Sedaj so ot
roci že veliki in lažje vse sku
paj usklajujem, včasih pa sva 
se morala z možem kar dob
ro uskladiti in sva kombinira
la obveznosti doma. Mož prav 
tako dela na železnici, a ker je 
njegov delovnik samo v dopol
danski izmeni, je nekako šlo. 
Sem se pa navadila na ta tur

nus in tempo, zato si lažje or
ganiziram opravila tudi doma. 
Zdaj te službe ne bi zamenjala 
za kakšno drugo, saj mi je všeč.

Navadila sem se, da vsak dan 
vstanem ob pol šestih, pa če 
grem v službo ali pa sem pros
ta. Če sem prosta, grem zjutraj 
na trening. Kot darilo za roj
stni dan sem dobila trening 
pri osebnem trenerju in to mi 
je ostalo, pa te treninge nada
ljujem. Zelo rada grem tudi v 

TAKŠEN JE MOJ DAN
Mojca Kač

PROMETNICA NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI

Vrbino, ker ima tako lepe ko
tičke, razne poti in tam se mi 
zdi, da je tak poseben mir. 
Grem tudi na Sv. Vid, na Špiček, 
nekako v tem krogu okrog Bre
žic si privoščim rekreacijo, ki 
mi veliko pomeni. 

V prostem času pojem 

pri Vokalni skupini Solzice. 
Vsak petek imamo vaje, ki se 
jih vedno udeležim, če nisem v 
službi, tam pojem že skoraj 20 
let. Solzice bi praznovale sicer 
že 30 let delovanja, ampak do
godka zaradi koronskih ukre
pov nismo pripravili. 

Posebno energijo mi daje pre
živeti čas z vnučkom. Rada 
sem tudi na morju. Zadnji dve 
leti sva bila z možem na oto
ku Visu, ki sva ga prehodila in 
prekolesarila po dolgem in po
čez. Všeč mi je bilo, da sem tudi 
tam našla tisti potrebni mir, saj 
so na otoku krasni kotički. Tak
šen mir prav potrebujem, ker v 
službi nenehno zvoni telefon, 
veliko je pogovarjanja, dogo
varjanja in dostikrat še doma 
slišim telefon in se ne morem 
popolnoma izklopiti. 

Če si notranji prometni, spre
jemaš vlake, moraš vedeti, ka
tero lokomotivo usmeriš h ka
teremu vlaku, to je logistika 
notranjega prometnika. Poleg 
sta še postavljavec, ki postavlja 
vlake, ki so potniški in tovor
ni, in zunanji prometnik, ki 
odpravlja vlake, če so kakšne 
zapornice v okvari, mora obve
stiti vlakovodjo, skrbi za var
nost. Moj delovni turnus je od 
7. do 19. ure, če delam podne
vi, ponoči pa obratno, od 19. 
do 7. ure zjutraj. Potem sem 
tisti dan prosta in še naslednji 
dan tudi, nato pa spet po ute
čenem turnusu. Kadar so do
pusti, se prilagajamo in dela
mo bolj na gosto. 

Kljub covid situaciji za nas ni 
bilo sprememb, saj smo ves 
čas nemoteno delali. Čeprav so 
bile ukinjene nekatere naše in 
mednarodne linije, je bilo pre
cej več tovornega prometa. Kar 
se dela tiče, koronskih razmer 

nismo občutili, sva pa delala 
po dva skupaj, da smo zmanj
šali možnost morebitne okuž
be. To smo sicer enkrat vsee
no imeli, zato sem bila tudi jaz 
v karanteni, a nekih večjih te
žav ni bilo.

Delovni čas je sicer 
kar dolg. 

Do 15. ure še nekako gre, po
tem pa je težje, zato si vča
sih pomagam tudi tako, da 

povzdignem glas. Takrat me 
marsikaj zmoti. Če vidim, da 
kdo ne naredi tistega, kar smo 
se dogovorili. Če ni tako, se hit
ro podre sistem in to me vrže 
iz tira. Povečini je to moški ko
lektiv, imamo pa v Posavju še 
dve kolegici – Martina (živi v 
Sevnici in je s Slovaške, dela pa 
v Krškem) in Stanka (iz Bre
žic). Jaz sem orala to ledino, 
kar je bilo izredno težko. Moš
ki me dolgo niso hoteli spre
jeti za sebi enako. Kar naprej 
sem morala biti na preži in se 

dokazovati, da zmorem. V Do
bovi namreč vrsto let ni bilo 
sprememb, ko je prišla gene
racija delat, je delala skupaj 
20, 25 let. 

Bila sem na dopustu, ko me je 
šef klical, naj pridem podpi
sat pogodbo. Ko sem jo brala, 
sem videla, da so me premesti
li v Dobovo, pa si rečem: Kaj pa 
bom jaz tukaj delala? In potem, 
ko sem zagledala veliko delov
no mizo, se mi je vse podrlo. 
Prišla sem iz cone udobja, tam 
sem vse obvladala in bila nava
jena delati, tukaj pa sem pad
la spet na začetek, na širši raz
pon dela. V glavi se mi je začelo 
vrteti – kam bom kaj pospravi
la, kaj bom kam dala. Na takšni 
železniški postaji moraš sode
lovati z ogromno ljudmi, za
poslenimi, da gre delo nemo
teno naprej. Delo je treba zelo 
dobro poznati, čeprav se tudi 
zgodi, da eni dela tudi ne vidi
jo. Včasih komu rečem: Pridi 
k meni v nočno in samo sedi 
in opazuj, pa se lahko prepri
čaš, kako odgovorno delo je to. 
Zelo nevarno je, če pade kon
centracija, ko si postavljač na 
mizi, to je delo, ko postavljaš 
vlake, zapiraš zapornice. Če 
dam primerjavo: na cesti so se

maforji, mi na železnici pa ima
mo signale, deluje enako, zele
na, rdeča. Pri svojem opravilu 
še nisem imela nesreče. Sicer 
so tiri razporejeni na glavne, 
splošne tire za naš in medna
rodni potniški promet, ostali 
tiri so za tovorne vlake, ima
mo pa še en tir, ki je namenjen 
agencijskim vlakom. Te vlake 
pregledajo policisti, carinikov 
že nekaj let nimamo več, ker 
tukaj ni več carine, naše poli
ciste pa spremljajo hrvaški po
licisti in delo opravljajo skupaj. 

Za vstope je treba slovenskim 
policistom najaviti vse vlake, 
za izstop pa samo potniške. 

Po začetnih težavah sem se 
dala v nek svoj svet, delala sem 
tisto, kar sem morala naredi
ti, nisem se izpostavljala, pa 
so počasi sprejeli, da sem tam, 
da svoje delo delam, pa še kaj 
več, kot npr. pospravim kuhi
njo, posadim rože pred zgrad
bo, čeprav mi ne bi bilo treba, 
ampak takšna sem in to rada 
počnem. Tudi letos sem uredi
la zasaditve pred vhodom, dva 
sodelavca sta mi pomagala, pa 
se mi zdi, da kar lepo zgleda, 
čeprav je ta stran sončna in 
težko kaj raste. Imam pa rada 
lepo in uživam v rožah, zato mi 
sodelavci pravijo 'botaničarka'. 

Uspelo mi je uvesti 

tudi kakšno novost, npr. blagaj
no. Imeli smo beneficiran staž, 
nekaj ga imam tudi sama, sedaj 
pa tega ni več. Poklicno se bom 
lahko upokojila, ko bom imela 
določena leta, ki so predpisana 
po tem zakonu in najmanj 42,5 
let skupne delovne dobe. Sicer 
pa rada hodim v službo, veli
ko raje delam tukaj, kakor kje v 
kakšni pisarni, saj je vsak dan, 

ko pridem v službo, drugačen, 
nikoli ne vem, kaj me bo čaka
lo in kako bo delovni dan minil. 
Delo je izredno razgibano, kar 
mi je všeč, delam z več ljudmi, 
kar mi tudi ustreza, znam se 
pa tudi zbrati, da vse pravil
no teče. Vsaka železniška po
staja je specifična, naša je naj
večji mejni železniški prehod 
in tukaj dela precej poklicnih 
profilov.

Pri nas doma ni bil nihče za
poslen na železnici. Mene je 

zanimala potniška blagajna. 
Dobila sem štipendijo, šla v 
Ljubljano v šolo, potem se mi 
je pa zdelo, da je tri leta šola
nja premalo in sem nadaljeva
la, dobila aneks k pogodbi za 
štipendijo, pa sem dokončala 
srednjo železničarsko šolo. V 
šoli smo imeli strokovne pred
mete in po zaključku si šel lah
ko kamor koli na železnici v 
službo. Takrat so potrebova
li prometnike, pa sem dobi
la Brestanico. Če bi se morala 
še enkrat odločiti, bi šla po isti 
poti, čeprav sedaj mi ni več tak 
izziv, ker delo dobro poznam. 
Vendar to delo ni rutinsko, saj 
ga tako ne smeš opravljati, ker 
nikoli ne veš, kaj lahko priča
kuješ. Pri delu sicer uživam, a 
sem bolj 'ziheraš' in sem mne
nja, da je bolje, da nekaj poča
ka in se spelje počasneje, ka
kor da bi šlo kaj narobe. Nikoli 
nisem nervozna, delam pa raje 
v notranjosti. 

Sedaj železničarske šole ni več, 
pač pa je treba dokončati sre
dnjo šolo, nato udeleženci na
redijo tečaj, strokovni izpit in 
ko se to opravi, lahko delaš 
na ustreznem delovnem mes
tu. Prvi pogoj je, da si men
talno in fizično zdrav, potem 

imaš možnosti. Sedaj je že ne
kaj več žensk na železnici in je 
lepo delati z njimi, tudi stroje
vodkinje so odlične in krasno 
obvladajo svoj posel. 

Iz nočne izmene pridem bolj 
utrujena, čeprav mi ni težko 
delati ponoči, ker sem noč
na ptica, pa tudi sicer imam s 
spanjem težave. V službo grem 
spočita, saj si, preden grem de
lat, odpočijem oz. grem prej 
spat, spim pa že tudi kakšno 
uro popoldan. To mi je zelo po
membno in sem se tako nava
dila. Tudi po službi imam svoj 
način, da se odpočijem in sani
ram. Najprej nahranim mačke, 
nato se stuširam in grem spat. 
Sicer zaspim, vendar se kmalu 
zbudim. Službo imam blizu in 
sem ob 7.15 že doma, a sem ob 
pol desetih že pokonci, potem 
poskušam še zaspati in včasih 
mi uspe, včasih pa tudi ne in 
se prekladam sem ter tja. Tudi 
če sem doma, spanja nikoli ne 
podaljšam, raje grem v naravo.

Zamotim se tudi  
z ustvarjanjem. 

Trenutno sem v fazi zbiranja 
porcelanastih skodelic, tako 
mi je že zmanjkalo vitrin in 
polic. Navdušujem se nad ru
stikalno prenovo, pripravljam 
se k barvanju npr. stolov, mi
zic. Pred časom sem obiskova
la tudi tečaj kaligrafije in sem 
pisala s peresi, ker mi je tovr
stno pisanje lepo in se ob tem 
pomirjam. V življenju posku
šam najti nekaj, kar me v tis
tem trenutku veseli. Če mi živ
ljenje ponudi hojo, grem hodit, 
če me povleče na kolo, kole
sarim. Poskušam biti v vsem 
umirjena, saj se mi zdi, da je 
prav, da se zna človek umiriti. 
Včasih grem oz. sem šla rada 
na kakšen koncert, lani in letos 
pač ne, ker so koronski časi in 
tega skoraj ni, drugače pa rada 
poslušam naše lokalne zbore, 
kako prepevajo. 

Z leti sem spoznala, da me ljud
je drugače vidijo in jemljejo, 
kakor jaz sama sebe vidim. Zdi 
se mi, da nisem nič posebnega, 
pa mi kdo reče, kako znam biti 
pozorna, ker se vedno spom
nim na kakšno obletnico, pra
znik, rojstni dan in kaj male
ga pripravim, saj mi je takšen 
stik, takšna drobna pozornost, 
ki jo nekomu namenim, zelo 
pomembna. Znam si vzeti tudi 
čas za pogovor, ker se rada po
govarjam, pa čeprav samo na 
splošno. Rada sem iskrena in 
se v življenju ne pretvarjam, 
tudi direktno povem, če me kaj 
moti. Kot sebe vidim čez nekaj 
let, bi želela biti ob morju, iz
redno me privlači voda, čeprav 
sem zemeljsko znamenje, ne
verjetno uživam ob vodi. Verja
mem tudi v energijske kamne 
in se mi zdi, da se dá z nji
mi premagovati tudi negativ
no energijo. Ko mi je bilo tež
ko v službi, sem si na ta način 
po svojem občutku pomagala, 
pa sem prepričana, da je delo
valo. Ni treba, da se negativni 
ljudje hranijo s tabo, da si nek 
tampon zanje. Prilagodim se v 
največji možni meri, a zaradi 
nekoga, ki je negativen in ne
jevoljen sam nad sabo, se res 
ne bom spreminjala, pač pa os
tajam takšna, kot sem.«

Mojca Kač

Na delovnem mestu


