
K SREČI JE BILA SAMO VAJA – V oktobru, mesecu požarne varnosti, vsako leto izvedejo različna 
usposabljanja in reševalne vaje na občinski in regijski ravni. Ena večjih, predvsem glede števila 
sodelujočih – sodelovalo je približno 130 gasilcev in reševalcev, od tega 80 iz civilnega okolja –, je 18. 
oktobra potekala na letališču v Cerkljah ob Krki, kjer je bil za scenarij določen zasilni pristanek vojaškega 
transportnega letala, ki zdrsne s pristajalne steze, udari z levim krilom po stezi in zagori. Opazovalci so 
si ogledali postopke gašenja in reševanja ter triažo, oskrbo in evakuacijo ponesrečencev v nadaljnjo 
zdravstveno oskrbo z reševalnimi vozili in helikopterjem. Še enkrat več se je izkazalo, kako pomembno 
vlogo imajo v našem življenju sile zaščite, reševanja in pomoči.  Foto: Rok Retelj
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Logar zmagal tudi v Posavju
POSAVJE – V prvem krogu volitev za predsednika države 
je v vseh treh volilnih okrajih (VO) v Posavju (VO Krško, 
VO Brežice in VO Sevnica) slavil dr. Anže Logar, ki se bo v 
drugem krogu 13. novembra pomeril z Natašo Pirc Mu-
sar. Slednji so Posavci kot tudi večina državljanov name-
nili drugi najvišji odstotek glasov.

Najbolj prepričljivo zmago med posavskimi VO je dr. Anže 
Logar, za katerega je v državi glasovalo 33,95 % ljudi, ki so 
se udeležili volitev, dosegel v sevniški občini, kjer so mu vo-
livci namenili malo več kot 41 % glasov, Nataša Pirc Musar, 
ki je od slovenskih volivcev prejela 26,87 %, je dobila dobrih 
24 %. V krški in kostanjeviški občini (spadata pod VO Krško) 
je zmagovalec prvega kroga dosegel dobrih 35,5 % glasov, 
drugo uvrščena slabih 25 %. V brežiški občini je bila razlika 
med prvima dvema najmanjša, za Logarja je glasovalo nekaj 
več kot 32 %, za Pirc Musar pa slabih 27 %. Tudi v VO Laško, 
kamor spada občina Radeče, in VO Šmarje pri Jelšah, ki zaje-
ma tudi občino Bistrica ob Sotli, sta največ glasov prejela ome-
njena kandidata. Volilna udeležba v Posavju se je po podatkih 
Državne volilne komisije gibala med 50,18 % (VO Sevnica) in 
45,22 % (VO Brežice) ter je bila pod državnim povprečjem, ki 
po preštetih 99,99 % glasovnic znaša 51,27 % (za primerja-
vo: na zadnjih predsedniških volitvah leta 2017 je bila volilna 
udeležba na državni ravni nekaj več kot 44-odstotna). Ostali 
kandidati za predsednika so se v naši regiji zvrstili v enakem 
vrstnem redu kot v državi: tretji dr. Milan Brglez, četrti Vla-
dimir Prebilič, peta Sabina Senčar, šesti Janez Cigler Kralj 
in sedmi Miha Kordiš. Na končne izide prvega kroga volitev 
bo sicer treba počakati do 2. novembra, ko bodo prešteli še 
glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine.  R. R.

AKTUALNO

Po pol leta spet novo ime 
na čelu GEN energije

Blaža Košoroka, ki je GEN energijo vodil od 1. apri-
la, bo s 1. novembrom nasledil dosedanji član upra-
ve GEN-I dr. Dejan Paravan, so se na torkovi seji od-
ločili člani nadzornega sveta. V upravi ostajata še 
mag. Gordana Radanovič in Danijel Levičar.

Stran 3

Do lokalnih volitev 
je le še slab mesec

Z 20. oktobrom smo uradno vstopili v volilno kampa-
njo pred lokalnimi volitvami, ki bodo 20. novembra. 
V tem času so se zgostile javne predstavitve kan-
didatov za župane in list za občinske svete, ki smo 
jih obiskali. Da bi si lažje ustvarili pogled na aktual-
no volilno dogajanje in kandidate, smo predstavitve 
skupaj z volilnimi oglasi strnili na posebne predvo-
lilne strani.
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Na 35. redni seji 17. okto-
bra – po njej bo predvidoma 
v novembru sklicana še zad-
nja redna seja Občinskega sve-
ta Mestne občine Krško (v na-
daljevanju MOK) v mandatu 
2018–2022 – so s tajnim gla-
sovanjem svetniki izvoli šest 
od devetih predlaganih kandi-
datov za elektorje, ki bodo 23. 
novembra na posrednih voli-
tvah izvolili ali Mitjo Kolari-
ča (SD) kot kandidata Občine 
Brežice ali Gregorja Korene-
ta (SDS) kot kandidata Obči-
ne Sevnica za člana Državnega 
sveta RS. Za elektorje so bili iz-
voljeni Matjaž Gomilšek, Jože 
Olovec, Vlado Grahovac, Kri-
stina Ogorevc Račič, Boštjan 
Pirc in Jože Slivšek.

Komunalno opremljanje Rake

Med obravnavanimi točkami 
dnevnega reda na tem mes-
tu izpostavljamo s strani sve-
tnikov potrjeno investicijsko 
dokumentacijo za gradnjo 
skupno 3.610 m fekalne kanali-
zacije, 1.225 m meteorne kana-
lizacije, 262 m tlačnega voda, 
dveh črpališč in rastlinske čis-
tilne za 400 populacijskih enot 
na Raki. V 1. fazi izgradnje, ki je 
že v zaključni fazi, so v izgra-
dnji sanitarni in meteorni ka-
nal ter čistilna naprava, med-
tem ko bodo v 2. fazi, ki bo v 
izvedbi v letih 2023 in 2024, 
zgrajeni še kanalizaciji za ko-
munalne odpadne vode in pa-
davinske vode. Celotna investi-
cija znaša 2,4 mio €, pri čemer 
na MOK računajo, da bodo za 
sofinanciranje investicije us-
peli pridobiti tudi evropska 
sredstva iz naslova Načrta za 
okrevanje in odpornost. Ob 
tem so svetniki podali soglas-
je tudi k izdelanemu Operativ-
nemu programu odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne 
vode na območju MOK. Med-
tem ko so na območjih z veli-
kimi obremenitvami sistemi že 
izvedeni in za posamezne aglo-
meracije že narejene projektne 
dokumentacije, pa mora MOK 

Koliko smo (in bomo) še »varni«?
KRŠKO – Medtem ko kandidatura s strani svetniških skupin v krškem občinskem svetu za predstavnika lo-
kalnih interesov v Državnem svetu ni bila podana, so občinske svetnice in svetniki na oktobrski seji izvolili 
šest elektorjev, ki bodo novembra izvolili bodisi kandidata brežiške bodisi kandidata sevniške občine.

za na novo opredeljene v skla-
du z operativnim programom 
poiskati in izvesti variantne 
rešitve. Gre predvsem za ob-
močja z razpršeno poselitvi-
jo (Dobrava ob Krki, Drnovo 
zahod, Vrh pri Površju, Zgor-
nji Obrež, Pleterje, Gora, Zdo-
le, Koprivnica).

O Ajdovski jami in upravljanju 
s športnimi objekti

Za Ajdovsko jamo v Brezovski 
Gori (uradno pri Nemški vasi) 
je bil na seji sprejet načrt 
upravljanja. Naravoslovni park 
Ajdovska jama je bil leta 1992 
razglašen za kulturni in zgodo-
vinski spomenik, a vse od leta 
2003 dalje, ko je bila jama od-
prta za javnost, nima uprav-
ljavca. Načrt upravljanja pred-
stavlja kompleksen dokument, 
prvi tovrstni na nivoju države, 
ki natančno opredeljuje lastni-
ško strukturo, vire financiranja 
ter naloge pristojnih za vlaga-
nje v razvoj, zaščito naravnih 
vrednot jame (arheološke 
najdbe iz srednjega paleoliti-
ka in neo/eneolitskega obdob-
ja pr. n. št., največje kotišče ne-
topirjev vrste južni podkovnjak 
v Sloveniji) ter turistično pro-
mocijo. S strani občinskega 
sveta odobrenim osnutkom je 
korak bližje tudi pripojitev in 
upravljanje pretežnega dela 

športnih dejavnosti v javnem 
interesu k Mladinskemu cen-
tru Krško, ki se bo po novem 
imenoval Zavod za mladino in 
šport Krško. Slednje pomeni, 
da bo po sprejemu odloka lah-
ko zavod polnomočno uprav-
ljal in tržil športno infrastruk-
turo v lasti občine. Do poletja 
prihodnje leto, ko se naj bi za-
vod v ta namen tudi kadrovsko 
in finančno okrepil, bo pod nje-
govo okrilje prešel med drugim 
tudi Stadion Matija Gubca in po 
izgradnji nov krški bazen.

PGE kadrovsko (in finančno) 
podhranjena 

Z navedene seje med podani-
mi svetniškimi pobudami, saj 
se ta nanaša na zagotavlja-
nje 24-urne gasilsko-reševal-
ne službe na območju celotne 
MOK, povzemamo poziv sve-
tnika Dušana Dornika po ka-
drovski popolnitvi krške po-
klicne gasilske enote (PGE) 
in zagotovitvi sredstev. Zara-
di upokojitve in treh odpovedi 
poklicnih gasilcev, upošteva-
joč tudi upokojitve v prihod-
njih letih, izpada kadra zaradi 
bolniške odsotnosti ali korišče-
nja dopustov brigada že sedaj 
ne dosega več zakonskega nor-
mativa števila zaposlenih. Kot 
je opozoril Dornik, bi se morala 
enota takoj okrepiti z najmanj 

štirimi novimi gasilci, saj bi ti 
postali ustrezno operativni po 
opravljanju šolanja šele v letu 
2024, a MOK ne izda soglasja k 
novim zaposlitvam. V naspro-
tnem primeru bodo, žal, saj so 
v PGE opravili že vso možno 
notranjo reorganizacijo, lahko 
na intervencije v prvem pozivu 
napotili namesto najmanj pet 
zgolj dva ali največ tri poklic-
ne gasilce, »kar je strokovno in 
varnostno popolnoma nespre-
jemljivo in ogroža premoženje 
in varnost občanov«, je opozo-
ril Dornik. Ob tem je povedal, 
da bi morala MOK zagotoviti 
tudi višji delež sofinanciranja. 
Trenutno država za delovanje 
PGE zagotavlja 3 % in MOK 
22 % sredstev, potrebni delež 
sofinanciranja pa bi morali zvi-
šati na najmanj 33 %. Ob tem 
je še navedel, da ostale mestne 
občine po Sloveniji zagotavlja-
jo svojim gasilskim zavodom 
sredstva v višini najmanj 50 %, 
večina njih 80 %, nekaj pa celo 
100 % sredstev za delovanje. 
Ob tem naj tudi navedemo, da 
sredstev PGE po pogodbenem 
deležu ne zagotavlja več druž-
ba Vipap Videm, ravno naspro-
tno, kot smo neuradno izvede-
li, naj bi družba dolgovala PGE 
že več sto tisoč evrov.

 Bojana Mavsar

Na koncu je odločal žreb

Občinski svet Občine Sevnica 
je bil maja seznanjen s koncep-
tom, kriteriji in merili pripra-
ve tretjega participativnega 
proračuna pod imenom »Sobi-
vam, sodelujem, soodločam«. 
V razpisanem času je bilo od-
danih 43 veljavnih vlog oz. po-
bud. Na glasovanje, ki je pote-
kalo od 1. do 10. septembra, 
se je uvrstilo 29 pobud, ki so 
ustrezale predpisanim kriteri-
jem (10 pobud je strokovna ko-
misija Občine Sevnica zavrnila 
z ustrezno utemeljitvijo, 4 po-
bude so bile vsebinsko zdru-
žene v dve in sta se uvrstili 
na glasovanje). V SMS glaso-
vanju je sodelovalo 1266 ob-
čank in občanov in v proračun 
Občine Sevnica za leto 2023 je 
uvrščenih 18 pobud v skup-
ni vrednosti 111.600 evrov. V 
razpravi, ki je sledila, je Rado 
Kostrevc (SD) izrazil nestri-
njanje z načinom uvrščanja po-

bud v participativni proračun 
za prihodnje leto. »Ne vem, kaj 
vse se je upoštevalo, ali samo 
glasovanje ali smiselnost po-
samezne pobude. Če primer-
jam KS Krmelj s katero drugo 
krajevno skupnostjo, se mi zdi, 
da ni bilo glasovanje tisto, ki je 
pretehtalo. Morda bi bilo dob-
ro, da bi bilo ob predlogu zapi-
sano pojasnilo, zakaj se ni uvr-
stil v participativni proračun. V 
bodoče naj se jasno razmeji de-
lež vpliva smiselnosti pobude 
in števila oseb, ki pobudo pod-
pirajo,« je predlagal. 

V nadaljevanju je 24 prisotnih 
svetnikov in svetnic s tajnim 
glasovanjem odločalo o kan-
didatih za izvolitev predstav-
nikov lokalne skupnosti (elek-
torjev) v volilno telo 20. volilne 
enote za volitve člana v Državni 
svet in kandidata za člana Dr-
žavnega sveta Republike Slove-

nije. Pred samim glasovanjem 
je bil predstavljen potek glaso-
vanja in tudi, kaj bi se zgodilo 
v primeru enakega števila pre-
jetih glasov. V razpravo se je 
vključil Franc Pipan (DeSUS) 
in dejal, da bi bilo pred glaso-
vanjem dobro razmisliti o tem, 
kateri izmed obeh kandidatov 
za državnega svetnika, ali do-
sedanji državni svetnik Sreč-
ko Ocvirk (SLS) ali Gregor 
Korene (SDS), ima več mož-
nosti za izvolitev in povedal, 
da bom sam podprl Ocvirka. 
Po 15-minutnem premoru ob-
činske seje zaradi nemotene-
ga poteka glasovanja je sledila 
predstavitev volilnih rezulta-
tov. Za elektorje so bili izbrani 
Božidar Groboljšek (SLS), Ja-
nez Kukec (SLS), Marjan Lo-
čičnik (SDS) in Tanja Novšak 
(SDS). Pri obeh kandidatih za 
člana državnega sveta je bilo 
število glasov enako (12 : 12), 
zato se je tajno glasovanje po-
novilo in rezultat je bil ponov-
no isti. Sledil je žreb in Gregor 
Korene je postal kandidat za 
državnega svetnika. Po izvoli-
tvi mu je prvi čestital župan in 
dosedanji državni svetnik Sreč-
ko Ocvirk.
 Smilja Radi

Na osrednji slovesnosti ob prazniku občine Sevnice, ki bo po-
tekala 11. novembra v sevniškem športnem domu, bo župan 
podelil letošnja občinska priznanja. Srebrno plaketo bosta pre-
jeli Estera Savić Bizjak iz Sevnice in Petra Majcen iz Šentjan-
ža. Prejemniki zlate plakete so Ribiška družina Sevnica, Zoran 
Košir in Jože Jani Košir iz Sevnice. Grb Občine Sevnica bo pre-
jel Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca. 

SEVNICA – 19. oktobra je potekala verjetno zadnja sevniška občinska seja v iz-
tekajočem se mandatu. Prisotni so se seznanili z rezultatom projekta »Sobi-
vam, sodelujem, soodločam«, v nadaljevanju so potrdili letošnje dobitnike ob-
činskih priznanj ter s tajnim glasovanjem izbrali elektorje, žreb pa je odločal o 
kandidatu za državnega svetnika.

RADEČE – 19. oktobra se je 
na 20. redni seji tukajšnji 
občinski svet med drugim 
seznanil s potekom nekate-
rih investicijskih projektov, 
opravil glasovanje za elek-
torja in potrdil imenovanje 
v. d. direktorice KTRC Ra-
deče.

Med načrtovanimi investicij-
skimi projekti je obnova atlet-
skega stadiona z ureditvijo 
odvodnjavanja, utrditvijo pod-
lage, asfaltiranjem in polaga-
njem novega zaključnega sloja 
iz sintetične prevleke (tarta-
na) z zarisom linij ter vgradnjo 
novih robnikov. Skupna vred-
nost obnove je 508.554 evrov 
z DDV. Občina Radeče je zapro-
sila za sofinanciranje Ministr-
stvo za izobraževanje, zna-
nost in šport v višini 20 tisoč 
evrov, Fundacija za šport naj 
bi prispevala 70 tisoč evrov. 
Zaključek obnove stadiona je 
načrtovan v prvi polovici pri-
hodnjega leta. V načrtu je tudi 
ureditev dela naselja Žebnik, 
kjer se nad skladiščno halo ra-
deške papirnice od leta 1986 
opažajo premiki zemljin. Oce-
njena vrednost sanacije ob-

Sanacija plazu Žebnik je nujna

ČRNEČA VAS – 20. in hkrati zadnja redna seja kostanjeviške-
ga občinskega sveta v tem mandatu je potekala 19. oktobra 
v nekaj dni pred tem odprti obnovljeni nekdanji šoli v Čr-
neči vasi. Med drugim so dokončno potrdili občinski pro-
račun za leto 2023.

Na seji so izvedli volitve predstavnika Občine Kostanjevica na 
Krki v volilno telo za volitve člana Državnega sveta, ki bodo 23. 
in 24. novembra. Kostanjeviški občini pripada eno elektorsko 
mesto, za katerega je kandidiral občinski svetnik Matjaž Jakše 
in dobil soglasno podporo kolegov in kolegice v občinskem svetu. 
V nadaljevanju so obravnavali dopolnjen predlog občinskega 
proračuna za leto 2023, ki je bil od 15. do 29. septembra v javni 
razpravi. V tem času so bile dane tri pobude za dopolnitev osnut-
ka proračuna. Pobudi, da se v proračun uvrsti posebna prora-
čunska postavka za praznovanje 770-letnice mesta Kostanjevi-
ca, so ugodili in v ta namen zagotovili 2.500 evrov. Prav tako so 
ugodili pobudi predsednika Društva vinogradnikov Kostanjevica 
na Krki, da se v proračun uvrsti posebna proračunska postavka 
na podlagi neposredne pogodbe, ker je društvo pridobilo status 
nevladne organizacije v javnem interesu, ter društvu namenili 
3.000 evrov. Zavrnili pa so predlog za povečanje sredstev za de-
lovanje Odbojkarskega kluba Kostanjevica na Krki, ki se je letos 
uvrstil v 1.b slovensko ligo in ima posledično višje stroške, saj so 
bile klubu pravice porabe povečane že v prvotnem predlogu pro-
računa za leto 2023. Načrtovana višina proračunskih sredstev 
je ostala nespremenjena, torej na prihodkovni strani 4.441.599 
evrov in na odhodkovni strani 4.614.932 evrov. Proračun so so-
glasno potrdili.
Prav tako soglasno so potrdili Strategijo trajnostnega razvoja tu-
rizma v kostanjeviški občini za obdobje 2022–2032, ki sta jo ob-
širno predstavila predstojnica Razvojno-raziskovalnega inštitu-
ta Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma izr. prof. dr. 
Lea-Marija Colarič-Jakše in vodja novomeške enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine RS mag. Dušan Štepec. Strategija, ki 
bo služila kot osnova za konkretne ukrepe, je bila deležna nekaj 
pohval svetnikov.
Seznanili so se še s pobudo občanov za zaporo t. i. južnega mo-
stu na kostanjeviški otok, ki jo je na septembrski seji predstavi-
la svetnica Melita Skušek. Podžupan v funkciji župana Robert 
Zagorc je povedal, da so naknadno prejeli še 48 podpisov pod 
pobudo, a da kljub temu ocenjuje, da glede predloga ni enotnosti 
oz. da so mnenja razdeljena. Ker do zaključka mandata tega vpra-
šanja ni možno dobro preučiti in sprejeti odločitve, je sodelavca 
občinske uprave zadolžil, da najde izvajalca, ki bi izvedel študi-
jo celovite prometne ureditve kostanjeviškega otoka, na podla-
gi katere bi nato izvedli javno razpravo in sprejeli ustrezno od-
ločitev. Svetnik Matjaž Jakše je v razpravi predlagal previdnost 
pri takšnih ukrepih. »Nekateri bi del otoka radi kar privatizira-
li,« je dejal in spomnil, da infrastrukturo, kakršna je novi most, 
plačujejo vsi občani, ne le tisti, ki živijo na otoku. Odprtje nove-
ga mostu bo sicer jutri, 28. oktobra, ob 17. uri. Zagorc je ob kon-
cu seje ocenil, da je občinski svet v iztekajočem se mandatu delo-
val dobro in konstruktivno ter da ga lahko s ponosom zaključijo. 
� Peter�Pavlovič

Potrdili proračun in strategijo 

močja plazu, kjer je ogroženo 
več stanovanjskih in gospo-
darskih objektov, je 2.559.324 
evrov z DDV. Sredstva v viši-
ni 2.097.806 evrov naj bi pri-
spevalo Ministrstvo za okolje 
in prostor, delež Občine Ra-
deče je le plačilo DDV v viši-
ni 461.517 evrov. »Z izvedbo 
projekta bo preprečena ne-
varnost sprožitve potencial-
nega plazu večjega obsega, s 
čimer bo zavarovano premo-
ženje in življenje prebivalk in 
prebivalcev, odstranjena pa bo 
tudi možnost zajezitve potoka 
Sopota, kar bi pomenilo ka-
tastrofo večjih razsežnosti,« 
pojasnjuje radeška občinska 
uprava. Sanacija območja pla-
zu v velikosti okoli 5 ha z iz-
vedbo pilotnih sten, ureditvijo 
drenažnih reber, planiranjem 
terena, z ureditvijo cest in iz-
toka v potok Sopota je predvi-
dena v treh fazah od leta 2022 
do 2024. 
Prisotni na radeški občinski 
seji so potrdili zapisnik 5. do-
pisne seje, ki je potekala 3. ok-
tobra. Na njej so razrešili do-
tedanjo direktorico KTRC 
Radeče Duško Kalin, ki je bila 
s 1. oktobrom imenovana za 

vršilko dolžnosti generalne 
direktorice Direktorata za tu-
rizem na Ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. Za 
vršilko dolžnosti so imenova-
li sinologinjo (poznavalko azij-
skih jezikov) Marijo Šuler, ki 
je bila zaposlena v KTRC kot 
mentorica študijskih krožkov, 
vendar je s svojim znanjem so-
delovala tudi pri pripravi raz-
ličnih projektov in še marsi-
čem drugem. V zaključnem 
delu so svetnice in svetniki 
soglasno potrdili Manjo Plut 
(SD) iz Radeč za elektorico na 
volitvah v Državni svet RS. V 
času prijave kandidatov (Obči-
na Radeče voli enega elektorja 
in enega kandidata za člana dr-
žavnega sveta) je prišla le ena 
kandidatura za elektorja, pred-
loga kandidata za člana držav-
nega sveta ni bilo. 
 S. Radi
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»Osebno sem zadovoljen s tem 
obdobjem, bilo je veliko nare-
jenega, predvsem pa mi je po-
membno, da so tudi občani 
zaznali napredek v razvoju ob-
čine na različnih področjih,« je 
uvodoma poudaril mag. Miran 
Stanko. To potrjuje tudi nekaj 
anket in raziskav, je nadaljeval, 
od raziskave o zadovoljstvu ob-
čanov z delom občinske uprave 
in župana, mnenja Računskega 
sodišča, raziskave Gospodar-
skega vestnika Zlati kamen itd.

Številni uresničeni …

Kot najpomembnejše uresniče-
ne projekte v času svojega žu-
panovanja je Stanko izpostavil: 
na področju prometa dokonča-
nje obvoznice v Krškem in ob-
novo Ceste krških žrtev skozi 
mesto, ki se bo z novembrom 
nadaljevala; na področju go-
spodarstva zagotavljanje po-
vršin in komunalne opre-
mljenosti v poslovnih conah 
– poslovna cona Drnovo-za-
hod je že tako rekoč zasedena, 
komunalna infrastruktura v 
PC Drnovo-vzhod pa je v celoti 
urejena, prihajajo prvi investi-
torji, prav tako v PC Vrbina; na 
področju kmetijstva zaključek 
komasacij in ureditev nama-
kalnega sistema Kalce-Naklo iz 
reke Krke ter začetek aktivno-

Stanko po desetletju predaja krmilo občine 
KRŠKO – Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko se po novembrskih lokalnih volitvah poslavlja z mesta župana Mestne občine Krško, na katerem je bil od 
aprila 2012. Kot je poudaril na novinarski konferenci, na kateri je 'potegnil črto' pod to obdobje, med vidnejše dosežke šteje pridobitev statusa mestne občine, 
dokončanje izgradnje krške obvoznice in izgradnjo nove krške knjižnice, kot ključni izziv prihodnosti pa umeščanje in gradnjo JEK2.

sti za namakanje iz reke Save; 
na področju izvajanja gospo-
darskih javnih služb vzposta-
vitev in nadgradnjo ločevanja 
odpadkov, ureditev kanalizacij-
skih sistemov ter zagotavljanje 
kakovosti pitne vode ter enega 
večjih projektov – hidravlične 
izboljšave vodovodnega siste-
ma, ki ga je občina s pomoč-
jo evropskih sredstev uredila 
skupaj s kostanjeviško in bre-
žiško občino; na področju kul-
ture zaključeno naložbo v iz-
gradnjo prizidka Valvasorjeve 
knjižnice Krško, obnovo Kul-
turnega doma Krško, pridobi-
tev kulturne dvorane v Leskov-
cu pri Krškem v sklopu širitve 
gasilskega doma in energet-
sko sanacijo Doma XIV. divizije 
na Senovem, ki trenutno pote-
ka; na področju športa pripra-
vo projektne dokumentacije za 
nov bazenski kompleks v nepo-
sredni bližini stadiona Matije 
Gubca; na področju predšolske 
vzgoje in izobraževanja obnove 
ali novogradnje osnovnih šol in 
vrtcev, ostaja le še gradnja no-
vega objekta za OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja; na področju izbolj-
šanja kvalitete življenja starej-
ših občank in občanov projekt 
dolgotrajne oskrbe MOST, 29 
novih oskrbovanih stanovanj, 
Dnevni center za starejše, pro-
jekt Pametne srebrne vasi, ki 

je v fazi priprave in sprejema 
OPPN, in projekt Sopotniki; 
na področju zaščite in reševa-
nja širitev in obnovo gasilske-
ga doma PGE Krško, ureditev 
kategorizacije gasilskih dru-
štev in njihovo opremljanje ter 
začetek uresničevanja desetle-
tnega programa obnove gasil-
skih vozil.

… in nekaj nedokončanih 
projektov

Med nedokončanimi projekti 
iz časa njegovega županovanja 
je najprej izpostavil nov občin-
ski prostorski načrt, ki so ga 
začeli sprejemati že leta 2017, 
a še vedno ni dokončan. »Zati-
ka se predvsem pri kamnolo-
mih, saj je bilo devet pobud za 

nove ali širitev obstoječih ka-
mnolomov in tukaj se je zatak-
nilo na različnih inštitucijah,« 
je pojasnil. Obžaluje tudi, da 
se še ni začela gradnja baze-
na Krško, za kar je denar zago-
tovljen oz. predviden, a so po-
stopki še vedno v teku, prav 
tako je v prostor umeščena 
nova OŠ dr. Mihajla Rostohar-
ja, kjer so v fazi izdelave raz-
pisa za arhitekturno rešitev. 
Med nerazrešenimi problemi 
je izpostavil še problematiko 
Romov in priseljencev, kjer 
je poudaril, da bo brez celo-
vite pomoči države na različ-
nih ravneh težko najti rešitve. 
»Ogromno časa se ukvarja-
mo s 350 prebivalci naše ob-
čine, ki delajo težave povsod,« 
je dodal.

Leta 2012, ko je bil izvoljen za 
župana, je imela občina oko-
li 25 milijonov evrov dolga, 
do danes pa se je ta številka 
zmanjšala na le 8,6 milijona 
evrov, od tega je okoli 6 milijo-
nov evrov dolga bankam, pre-
ostanek pa ministrstvom.

Ključni izziv – JEK2 

Med izzivi za prihodnost je iz-
postavil umeščanje in gradnjo 
drugega bloka jedrske elektrar-
ne. »To je tisti razvojni impulz, 
na katerega mora biti Krško 
pripravljeno. V smislu, kako je 
lokalno okolje na to pripravlje-
no in kaj bo projekt v to okolje 
prinesel. Odgovor na to oziro-
ma rešitve za te in druge izzive 
prihodnosti je osnutek doku-
menta Strategija 2040+,« pravi 
župan Stanko, »saj opredelju-
je cilje po posameznih ključ-
nih področjih – gospodarstvo, 
promet, okolje in prostor, iz-
obraževanje in kvaliteta biva-
nja.« Ob tem je izpostavil na-
domestilo zaradi omejene rabe 
prostora, ki je ključno za dvig 
kvalitete bivanja, a ni samou-
mevno,  ter opozoril na nov za-
kon o Skladu NEK, na podlagi 
katerega se, čeprav sedež for-
malno ostaja v Krškem, »denar 
seli v Ljubljano«. Ker mora lo-
kalna skupnost ob načrtovanju 

takega projekta že danes raz-
mišljati o prostorskem razvoju 
mesta in celotne občine, bo nu-
jen sprejem novega Občinske-
ga prostorskega načrta, zaradi 
težav papirnice Vipap Videm 
bo nujna tudi nova lokacija in 
novogradnja krške čistilne na-
prave. Prometne zagate je ne-
koliko že rešila dokončana ob-
voznica, a bo treba urediti še 
mirujoči promet in lokalni jav-
ni potniški promet.

Kakšnega naslednika si želi?

Za svojega naslednika na mes-
tu župana si želi človeka, ki bo 
sposoben izvesti naloge, ki so 
pred nami. »Moja želja je, da 
na čelo občine pride človek, ki 
ima določene kvalifikacije za 
to, predvsem pa, da razume, 
kaj so dejanske možnosti in 
naloge občinske uprave in žu-
pana,« je dejal. Poleg kandida-
ta SLS Iztoka Starca, ki ga je 
javno že podprl, je med šesti-
mi kandidati za župana po nje-
govem mnenju le še eden, ki je 
sposoben spopasti se s tem iz-
zivom, to je nekdanji poslanec 
in dolgoletni občinski svetnik 
Dušan Šiško. Stanko se je zah-
valil tudi predstavnikom medi-
jev za korektno sodelovanje in 
objektivno poročanje.
� Peter�Pavlovič�

Mag.�Miran�Stanko�je�bil�dobro�desetletje�na�čelu�krške�občine.

KRŠKO – GEN energija je po 
dobrega pol leta znova do-
bila novega generalnega di-
rektorja. Kot se je v javnosti 
napovedovalo že nekaj časa, 
je nadzorni svet družbe, po 
nedavnem sporazumu z Bla-
žem Košorokom o predčas-
nem prenehanju mandata, 
25. oktobra za generalnega 
direktorja soglasno imeno-
val dr. Dejana Paravana, do-
sedanjega člana uprave hče-
rinske družbe GEN-I, ki bo 
štiriletni mandat nastopil s 
1. novembrom.

Prvi korak k menjavi doseda-
njega generalnega direktorja 
GEN energije Blaža Košoroka, 
ki je 1. aprila letos nasledil dol-
goletnega prvega moža družbe 
Martina Novšaka, je bil stor-
jen avgusta, ko je uprava Slo-
venskega državnega holdinga 
»zaradi izgubljenega zaupa-
nja glede ureditve ustreznega 
korporativnega upravljanja v 
skupini GEN« odpoklicala do-
tedanje nadzornike Ksenijo 
Flegar, Patricio Čular, Jureta 
Sokliča, Veljka Flisa in Gab-
ra Kontelja, (Cvetku Sršenu 
je mandat v nadzornem sve-
tu GEN prenehal že s 15. apri-
lom), namesto njih pa je za 
nadzornike imenovala Mate-
jo Čuk Orel, Ivano Nediža-
vec Korada, Miloša Panto-
ša, Roka Marolta, Marijana 
Penška in Žigo Debeljaka, 
ki je postal predsednik nad-

zornega sveta. Kot predstavni-
ki zaposlenih so v nadzornem 
svetu ostali Samo Fürst, Mar-
janca Molan Zalokar in Rene 
Jeromel. Nadzorni svet je 10. 
oktobra s Košorokom sklenil 
sporazum o predčasnem pre-
nehanju mandata z imenova-
njem novega generalnega di-
rektorja oz. najkasneje s 15. 
novembrom, a je do izbire no-
vega prvega moža drugega slo-
venskega energetskega stebra 
prišlo že prej. Člana uprave 
družbe ostajata finančna direk-
torica mag. Gordana Radano-
vič in poslovni direktor Dani-
jel Levičar.

Kot so po seji nadzornega sveta 
zapisali na spletni strani GEN 
energije, je dr. Dejan Paravan 
strokovnjak na področju trže-
nja električne energije z obse-
žnimi vodstvenimi izkušnjami 
v energetski dejavnosti Skupi-
ne GEN. Po končani gimnaziji 
v Novi Gorici je študiral na lju-

bljanski Fakulteti za elektro-
tehniko, leta 2004 pa je na isti 
fakulteti doktoriral iz elektro-
tehniških znanosti. Na začetku 
poslovne poti je prevzel vode-
nje različnih družb in projek-
tov, povezanih s trgovanjem in 
dobavo električne energije, ki 
pomenijo začetek razvoja sku-
pine GEN-I. V tej skupini je v 
preteklosti opravljal različne 
funkcije: člana uprave, izvr-
šnega direktorja za prodajo, 
direktorja strateškega inovi-
ranja, direktorja hčerinskih 
družb v Zagrebu, na Dunaju 
in v Milanu, od marca letos je 
član uprave družbe. Je pozna-
valec celotnega sektorja ener-
getike, član upravnega odbora 
Energetske zbornice Sloveni-
je, predavatelj na stanovskih 
konferencah in vabljeni pre-
davatelj na visokošolskih ter 
znanstvenih ustanovah. »Nad-
zorni svet ocenjuje, da so nje-
gove izkušnje, kompetence in 
strokovna znanja ključni za us-
pešno delovanje Skupine GEN 
v času energetske negotovos-
ti in ob ambicioznih razvojnih 
ciljih skupine. Dr. Paravan kot 
prvo prioriteto svojega bodo-
čega delovanja v skupini dolo-
ča soočanje z energetsko krizo 
ter skrb za nemoteno obrato-
vanje vseh proizvodnih virov 
in zanesljivo oskrbo slovenskih 
odjemalcev z električno ener-
gijo,« so še zapisali v sporoči-
lu za javnost. 
� P.�Pavlovič,�foto: arhiv PO 

KRŠKO – Osrednji dogodek 
podnebnega teka »Running 
Out of Time« (Čas se izTe-
Ka), ki poteka od Škotske do 
Egipta, v Sloveniji je bil 19. 
oktobra na cilju 426. etape, 
ki je potekala od Osnovne 
šole Leskovec do Informacij-
skega središča  GEN energija, 
na njem pa je sodeloval tudi 
predsednik RS Borut Pahor.

Podnebna štafeta je svo-
jo pot začela 30. septembra v 
Glasgowu, zaključila pa jo bo 
6. novembra v Sharm El Sheik-
hu, kjer se bo začela Podnebna 
konferenca COP27. 7767 kilo-
metrov dolgo potovanje pod-
nebne štafete skozi 18 držav 
poteka na okolju prijazen na-
čin. Slovenski del podnebne 
štafete je organiziral program 
Ekošola, pobudi pa so se prid-
ružili tudi Skupina GEN kot ge-
neralni pokrovitelj, veleposla-
ništvo ZDA in družba Slovenski 
državni gozdovi. Teku se v Slo-
veniji z organizacijo lokalne-
ga ali šolskega podnebnega 
dne pridružuje 35.000 otrok, 
učencev, dijakov in študentov 
iz več kot 150 ustanov progra-
ma Ekošola.

19. oktobra so po 424. eta-
pi teka, ki se je začela v Za-
meškem, štafeto sprejeli pred 
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevi-
ca na Krki, nato so jo na 425. 
etapi kolesarji ponesli do OŠ 
Leskovec pri Krškem, nato pa 

Na vrhu GEN energije Primorec Podnebni tek prečkal Posavje

je sledila 426. etapa, na kate-
ri so poleg častnega pokrovi-
telja Podnebnega teka v Slo-
veniji, predsednika RS Boruta 
Pahorja, sodelovali učenci in 
zaposleni OŠ Leskovec pri Kr-
škem skupaj z zaposlenimi 
družbe GEN energija, vključno 
z generalnim direktorjem Bla-
žem Košorokom, in predstav-
niki družbe Slovenski državni 
gozdovi. Kot je povedal Pahor, 
ki se bo udeležil podnebne 
konference v Sharm El Sheik-
hu, čaka voditelje pomembna 
naloga – vrniti diskusijo o kli-
matskih spremembah na vrh 
politične agende v svetu, saj 
jo je vojna v Ukrajini potisni-
la na rob. »To moramo nare-
diti zaradi prihodnjih genera-
cij in pogledati, kaj je mogoče 
storiti v naslednjih desetih le-
tih, verjetno največ pri varče-
vanju z energijo, da bi zniža-
li ogljikove izpuste. Z zelenim 

prehodom moramo nadaljeva-
ti ne glede na vojno v Ukraji-
ni in da prihaja do varčevanja 
z energijo in morda prav zara-
di tega pogledati, kako lahko 
nadomestimo za planet nepri-
jazne energente s tistimi, ki da-
jejo našim otrokom zeleno pri-
hodnost,« je povedal.

Po kratkem programu in na-
govorih Košoroka, župana 
Mestne občine Krško mag. Mi-
rana Stanka, nacionalnega 
koordinatorja programa Eko-
šola mag. Gregorja Cerarja 
in predsednika Pahorja je eki-
pa sodelavcev GEN energije na 
čelu z vodjo tehničnega sek-
torja dr. Brunom Glaserjem 
štafeto s kolesi popeljala na 
Bregano, kjer so jo predali Hr-
vatom, Pahor, Košorok in Cerar 
pa so pred sedežem GEN ener-
gije posadili lipo.
� P.�Pavlovič

Sajenje lipe pred GEN energijo

Dr. Dejan Paravan
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ZA VOLANOM BREZ IZPITA – Brežiški policisti so v noči na 
23. 10. v bližini Cerkelj ob Krki ustavili 30-letnega voznika 
osebnega vozila Renault Laguna, za katerega se je izkazalo, 
da vozi brez vozniškega dovoljenja. Med besednim dvobojem 
s policisti je kazal tudi očitne znake opitosti, a je tako preizkus 
z alkotestom kot strokovni pregled odklonil. Ker ni prenehal 
z nedostojnim vedenjem, so ga policisti vklenili in odpeljali v 
prostore za pridržanje, zoper njega pa spisali kar obsežen ob-
dolžilni predlog na sodišče. 

SREDI BELEGA DNE ’NALIT DO DASKE’ – 17. 10. so ob 14.00 
policisti med vožnjo skozi Krško opazili vozilo, ki je vijugalo po 
cesti in večkrat trčilo v robnike ob cesti. Po zaustavitvi so 40-le-
tnemu vozniku, ki je kazal očitne znake vinjenosti, odredili pre-
izkus alkoholiziranosti, pri čemer je možakar napihal kar 1,30 
mg alkohola ali 2,7 promila! Na licu mesta so mu odvzeli voz-
niško dovoljenje in zanj spisali obdolžilni predlog na sodišče.

PET POŠKODOVANIH PRI DOBRAVI – 17. 10. se je pri Dob-
ravi na regionalni cesti Brežice–Bizeljsko pripetila prometna 
nesreča, v kateri so bili udeleženi dve osebni vozili, pešec in 
trikolesnik. Po poročanju policije je nesrečo zaradi nepravil-
ne strani in smeri vožnje povzročil 29-letni voznik osebnega 
avtomobila. Pet ponesrečenih so na kraju nesreče oskrbeli re-
ševalci NMP Brežice, od tega so bile tri osebe prepeljane v na-
daljnjo oskrbo v brežiški urgentni center.

VLOMILEC SI JE POSTREGEL Z DENARNICO – V noči na 23. 10. 
je neznani storilec vlomil v Koprivnici v osebni avtomobil, iz ka-
terega je lastnici izmaknil denarnico z gotovino. S poškodova-
njem vozila in tatvino je občanko oškodoval kar za 1300 evrov.

ENI BEŽIJO PRED LAKOTO, DRUGI PRED VOJNO – Policisti 
vsakodnevno po ilegalnem prestopu državne meje na obmo-
čju Posavja prestrežejo na desetine ilegalcev, samo v dneh med 
19. in 25. 10. so prijeli 400 tujcev. Največ jih beži v Evropo iz 
nekaterih afriških in azijskih držav (Burundi, Kongo, Kuba, Si-
rija, Bangladeš, Afganistan, Gvineja idr.), kjer se prebivalstvo 
sooča že z alarmantno krizo lakote, v zadnjih dveh tednih pa 
so prijeli tudi več kot 30 ruskih državljanov, ki kot obvezni 
naborniki bežijo iz matične države pred rekrutacijo v vojsko.
 Zbrala: B. M.

Anita Ban, Križe: Do lokalnih novic dostopam 
največ prek spleta, preletim tudi že spletno ver-
zijo vašega časopisa dan pred izidom, če mi čas 
dopušča, pa ga z veseljem vzamem v roke in 
marsikaj preberem. Najbolj me zanimajo aktu-
alni dogodki, športne in kulturne prireditve pa 
tudi intervjuji znajo biti zanimivi in berljivi. Na 

ta način sem vedno na tekočem z dogajanjem v Posavju.

Jože Vranetič, Podgorje pri Pišecah: Večkrat 
na dan poslušam novice na radijskih postajah, 
najpogosteje na Radiu Sraka, predvsem rad 
prisluhnem kakšnim nasvetom, ki jih predvajajo 
ob 13. 30, zvečer pa spremljam poročila na tele-
viziji. Marsikaj zanimivega iz lokalnega prosto-
ra preberem tudi v časopisu Posavski obzornik, 

v katerem redno prebiram tudi male oglase.

Petra Meserko, Krmelj: Novice, ki me najpo-
gosteje pritegnejo k branju, so s področja kultu-
re, športa, izobraževanja in zdravstva. Lokalne 
novice spremljam z branjem Grajskih novic in 
Posavskega obzornika, za obiskovanje spletnih 
strani in socialnih omrežij si ne vzamem ravno 
veliko časa oziroma približno dvakrat tedensko 

preletim vsebino ter preberem članke, ki se mi zdijo zanimivi.

Katjuša Masnec Horjak, Bučerca: Redno 
spremljam posavske novice preko družbenih 
omrežij, poleg kulturnega in širšega družbenega 
dogajanja me zanimajo predvsem aktualna pros-
ta delovna mesta v Posavju, redno pa tudi berem 
napovednik v vašem časopisu in na vašem splet-
nem portalu glede prireditev v Krškem in širše. 

Menim, da je treba spremljati vse vire, ki so na voljo za Posavje.  

Kje spremljate lokalne novice?
Pravijo, da je lokalna novica še vedno kraljica. Na kak-
šen način, na spletu, v časopisu ali na socialnih omrežjih, 
spremljate lokalne novice in kako pogosto, kaj vas najbolj 
zanima med novicami iz Posavja, smo vprašali naše sogo-
vornike v tokratni anketi.

anketa

Kot pravi Matjaž Han po ne-
kaj mesecih dela na ministr-
skem položaju, je to delo v 
primerjavi s prejšnjim delom 
poslanca »drugačno, bolj dina-
mično in tudi zahtevno zara-
di odgovornosti, ki jo imaš kot 
minister, pristojen za gospo-
darski sektor«. A je tega izzi-
va vesel: »Skoraj dvajsetletne 
izkušnje v hramu demokraci-
je so me opremile z veščinami, 
zaradi katerih mi je v funkciji 
ministra lažje, ko gre za uskla-
jevanja različnih mnenj, inte-
resov, tehtanja in iskanja sku-
pnega dobrega. Vseeno pa te 
na takšen pritisk, tako časovni 
kot v smislu odgovornosti, nič 
ne more pripraviti. Vesel sem, 
da imam na ministrstvu dobro 
ekipo, zaradi česar verjamem, 
da bomo kos vsemu, s čimer se 
bomo spoprijeli.«

V središču javne pozornosti je 
v tem trenutku draginja, zlas-
ti na področju energije (elek-
trika, pogonska goriva ...) in 
hrane. »No, vlada se je z dra-
ginjo začela ukvarjati prvi 
dan svojega mandata, saj dru-
ge možnosti niti nismo imeli,« 
na vprašanje o ukrepih vla-
de na tem področju odgovar-
ja Han, pri tem pa se osredo-
točajo na tri glavna področja 
blažitve posledic draginje: po-
dročje energetike, področje 
hrane in pa naftnih derivatov. 
»Resorna ministrstva se te-
densko srečujemo znotraj de-
lovne skupine za draginjo pri 
predsedniku vlade, rdeča nit 
vseh sprejetih ukrepov pa je 
oblikovanje predvidljivega in 
varnega okolja za potrošnika, 
gospodarstvo in državo. Oseb-

no pozdravljam pristop pravič-
ne delitve bremen med različ-
ne skupine, kajti dejstvo je, da 
za nastalo situacijo nismo krivi 
mi, Slovenija z energetsko kri-
zo ali ukrajinsko krizo nima 
prav veliko. Vseeno pa posle-
dice čutimo in bomo čutili tudi 
v prihodnje na naših življenjih, 
v naših žepih,« pojasnjuje. 

Obsežna pomoč 
gospodarstvu

Državni zbor je konec pole-
tja sprejel vladni zakon o po-
moči gospodarstvu zaradi vi-
sokih povišanj cen električne 
energije in zemeljskega plina, 
s katerim smo gospodarstvu 
namenili 40 milijonov evrov 
za blažitev posledic narašča-

jočih cen energentov. Kot pra-
vi minister, so ga pripravili v 
sodelovanju z gospodarstvom 
in za gospodarstvo, nedavno 
pa so ga v želji, da naslovijo 
več akutnih težav, vezanih na 

cene energije v gospodarstvu, 
tudi novelirali. »Sedaj smo v ta 
namen namenili 86 milijonov 
evrov, razširili krog upravičen-
cev ter povišali delež upravi-
čenih stroškov, ki ga bodo 
podjetja dobila povrnjenega, 
da bodo do pomoči prišla tudi 
majhna in srednje velika pod-
jetja,« razloži Han. Novela za-
kona prinaša tudi nov ukrep 
ugodnih likvidnostnih kredi-

tov za podjetja, prizadeta za-
radi krize, v višini 6 milijonov 
evrov. »To je le eden izmed 
ukrepov na področju gospo-
darstva. Veste, da je od junija 
dalje v Sloveniji uveden režim 
reguliranih marž trgovcev naf-
tnih derivatov izven avtocest 
in sproščen režim na avtoce-
stah. To odločitev smo mora-
li sprejeti,« nadaljuje, »saj se 
je nafta v letu in pol podra-
žila za približno 75 %, malo-
prodajne cene pri nas pa temu 
niso v celoti sledile. Pri uvedbi 
režima smo iskali ravnovesje, 
pri katerem vsak deležnik, dr-
žava na eni strani, trgovci na 
drugi in potrošniki na tretji, 
nosi del tega bremena poviša-
nih cen nafte in naftnih deri-
vatov na globalnih trgih. Vla-

da ohranja tudi nižje trošarine 
na naftne derivate, ob prihaja-
joči kurilni sezoni pa smo po-
novno regulirali tudi drobno-
prodajne cene ekstra lahkega 
kurilnega olja.«

Na vprašanje, kje kot minis-
ter za gospodarstvo vidi glav-
ne priložnosti in težave gospo-
darstva v Posavju, odgovarja, 
da posavsko gospodarstvo, 
seveda poleg energetike, za-
znamuje velika raznolikost 
posameznih industrij – kovi-
narsko-predelovalna, tekstil-
na, lesna in papirna industri-
ja. »V regiji je načrtovanih kar 
nekaj razvojnih projektov, iz-
postaviti velja načrte za vzpo-
stavitev poslovno-logistič-
nega središča Feniks. Feniks 
ima podporo vseh treh resor-
nih ministrstev – poleg gospo-
darskega še okoljskega in in-
frastrukturnega. Vsem nam je 
navsezadnje v prizadevanjih 
za skladen regionalni razvoj v 
interesu, da zagotovimo pogo-
je za začetek gospodarskih ak-
tivnosti v tem logističnem sre-
dišču,« izpostavlja Han. Težave 
krške papirnice so mu znane. 
»Žal je tam več težav, poveza-
nih z lastništvom in tudi finan-
ciranjem poslovanja,« dodaja.

Za energetske projekte,  
a transparentno
  
»V času, ko sem bil še poslanec, 
smo štirje posavski poslan-
ci ustanovili Klub posav skih 
poslancev, kjer smo naslavlja-
li izzive naše regije, med nji-
mi je gotovo najbolj izstopa-
joče področje energetike. Kot 
sem večkrat poudaril, hidroe-

nergetski potencial Posavja ne 
more biti v rokah posamičnih 
interesov, narediti moramo 
vse, da razrešimo dileme vseh 
deležnikov, prebivalcev, oko-
ljevarstvenikov, gospodarstva, 
stroke in drugih, ter da HE Mo-
krice prične čimprej obrato-
vati. Posavje ima v kontekstu 
energetike enor men poten-
cial, je eno najbolj perspek-
tivnih energetskih področij v 
Sloveniji, ki ga moramo izko-
ristiti,« odgovori na vpraša-
nje o stališču glede gradnje HE 
Mokrice. »Prav tako NEK2 ne 
sme biti vprašanje, nuklearko 
potrebujemo, nujno pa mora-
mo poskrbeti na prvem mes-
tu za varnost in na drugem 
mestu, da bodo delovna mes-
ta na račun izgradnje ostala v 
Posavju,« pove o drugem ve-
likem načrtovanem energet-
skem projektu. Tudi tu, prav-
zaprav še bolj kot v primeru 
hidroelektrarne, je zanj ključ-
nega pomena, da postopek iz-
gradnje poteka transparentno, 
z vključitvijo širše javnosti, ne 
samo okoliškega prebivalstva. 
»Ljudje smo narejeni tako, da 
nas je strah stvari, ki jih ne 
poznamo. Strokovni posveti, 
odprti za javnost, so na tem 
mestu nadvse dobrodošli in 
zaželeni,« je prepričan. Si pa v 
energetski krizi, v kateri se tre-
nutno nahajamo, po njegovih 
besedah ne moremo več zati-
skati oči pred dvema dejstvo-
ma: »Prvič, Slovenija (in z njo 
svet, seveda) potrebuje obno-
vljive vire, kamor prištevamo 
tako hidro kot jedrsko ener-
gijo. In drugič, potrebujemo 
energetsko samozadostnost. 
Ta bo povečala našo odpornost 
na takšne in drugačne pretrese 
na globalnem parketu.«

Posavje si že več kot dve de-
setletji prizadeva, da bi v po-
stopku razdelitve Slovenije 
na pokrajine postalo ena od 
samostojnih pokrajin. Držav-
ni svet je poleti v zakonodaj-
ni postopek vložil nov pred-
log razdelitve Slovenije na 
15 pokrajin, med katerimi je 
tudi samostojna Posavska po-
krajina, a se je vlada do njega 
opredelila odklonilno. »Pok-
rajine imamo zapisane v usta-
vi. Zagotovo je povezovanje 
smiselno, ko povezujemo na 
nek način koherentna, notra-
nje medsebojno podobna ob-
močja. Vsekakor pa bi morali 
pred kakršno koli odločitvi-
jo najprej doseči dogovor o 
smotrnosti, pristojnostih in 
načinu financiranja pokrajin,« 
o tem vprašanju pravi minis-
ter Matjaž Han.

� Peter�Pavlovič

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han

Minister�Matjaž�Han�(foto:�Žan�Kolman)

NEK2 ne sme biti vprašanje,
a je na prvem mestu varnost
LJUBLJANA, RADEČE – Radečan Matjaž Han je 1. junija letos po potrditvi vladne ekipe pod vodstvom dr. Ro-
berta Goloba zaprisegel kot novi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Nekdanji radeški župan in 
dolgoletni poslanec Socialnih demokratov (v Državnem zboru je bil vse od leta 2004) je tako naredil novo 
stopničko v svoji politični karieri ter postal po mag. Andreju Vizjaku, Francu Bogoviču in kratki epizodi Jo-
žefa Petroviča četrti Posavec na ministrskem položaju v samostojni Sloveniji. 

Feniks ima podporo vseh treh resornih 
ministrstev – poleg gospodarskega še 

okoljskega in infrastrukturnega.
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»V tem dolgoletnem obdob-
ju županovanja sem si vselej 
prizadeval za uravnotežen in 
enakomeren razvoj občine kot 
celote, a ne samo kot teritori-
alne, ampak tudi kot vsebin-
ske celote na področjih, ki so 
pomembni za kakovostno bi-
vanje občank in občanov. Po-
membno je, da živimo v var-
nem okolju, v katerem lahko 
uresničujemo svoje cilje tako v 
poklicnem kot zasebnem živ-
ljenju,« je dejal v uvodu svoje 
predstavitve Srečko Ocvirk, 
ki v letošnji jeseni zaključu-
je svoj tretji mandat vodenja 
sevniške občine (v letih 2007 
in 2008 je bil poklicni podžu-
pan, od leta 2008 je poklicni 
župan in v mandatu, ki se iz-
teka, tudi državni svetnik). 
»Verjamem, da lahko odprta 

Dialog, povezovanje, sodelovanje
SEVNICA – 17. oktobra je dosedanji župan Srečko Ocvirk najavil ponovno kandidaturo ter ob prisotnosti 
treh kandidatov in dveh kandidatk od skupno 25, ki bodo kandidirali za občinskega svetnika oz. svetnico 
na listi OO SLS Sevnica, predstavil programske usmeritve za novo štiriletno mandatno obdobje.

in stalna komunikacija največ 
pripomore k iskanju skup nih 
ciljev in s tem najboljših reši-
tev za nadaljnji razvoj občine. 
To je bistvo sodelovanja, kajti 
napredek izvira iz potreb lju-
di, ki so povezani na različne 
načine v skupnost,« je dejal 
in nadaljeval, da so temeljne 
vrednote njegovega dela od-
prt dialog, medgeneracijsko 
povezovanje, sodelovanje in 
povezovanje, kar vodi v sta-
bilnost, kredibilnost in dolgo-
ročnost. »Odgovornost teme-
lji na izvoljenih predstavnikih 
oblasti, ki morajo sprejemati 
ustrezne odločitve. Sam želim 
slediti ciljem odprte in razvoj-
no naravnane skupnosti,« je še 
izpostavil.

V novem mandatnem obdobju 
2022–2026 uvršča med osred-
nje cilje svojega delovanja v 
dobrobit občank in občanov 
začetek gradnje nove osnov-
ne šole v Krmelju ter nove-
ga doma za starejše in varo-
vanih stanovanj ter ureditev 
dnevnega centra za starejše v 
Sevnici. Še naprej ostaja pou-
darek na razvoju prometne 
infrastrukture za doseganje 
ciljev sodobnega javnega pot-
niškega prometa v povezavi 
z ostalimi oblikami prometa, 
kot so urejena parkirišča, iz-

posoja koles ali vozil, mestni 
minibus itd. Ključen za razvoj 
občine bo cestni promet, in si-
cer razvoj cestne mreže in iz-
vedba cestnih povezav, ki so že 
dalj časa načrtovane in so tik 
pred izvedbo. »Cestnim odse-
kom Šentjanž–Glino in Loka–
Račica se pridružujejo drugi 
cestni odseki, pri katerih želi-
mo kot občina aktivno sodelo-
vati in jih umeščati v prostor. 
To je podvoz v Boštanju, pri-
četek gradnje mostu na Log, 
nadvoz na Blanci in še preno-
ve nekaterih drugih cestnih 
odsekov. Eden od prioritetnih 
ciljev je tudi protihrupna zaš-
čita železniške proge, ki teče 
skozi mesto Sevnica, ter var-
na kolesarska steza ...« je tek-
la predstavitev načrtov, v ka-
tere sodi tudi obnova starega 
mestnega jedra s Slomškovim 
domom. Nadaljevala se bo no-
vogradnja kanalizacijskih sis-
temov in čistilnih naprav, ure-
ditev dodatnih hortikulturnih 
oz. parkovnih površin itn.

»V stranki SLS ocenjujemo, 
da je Srečko Ocvirk zelo do-
ber kandidat, kar je pokazal v 
svojih dosedanjih treh manda-
tih na čelu občine. Prepričani 
smo, da bo s tako dobrim de-
lom nadaljeval tudi v novem, 
četrtem mandatu, če bo izvo-

ljen, kar si seveda želimo,« je 
dejal podžupan in strankar-
ski kolega aktualnega župa-
na Janez Kukec, medtem ko 
je Srečko Ocvirk o listi s 25 
kandidatkami in kandidati za 
delovanje v sevniškem občin-
skem svetu na listi SLS dejal: 
»Gre za aktivne, odgovorne 
ljudi, ki so družbeno vključe-
ni v dogajanje v občini kot ce-
loti. Pogoj ni stroga politična 
pripadnost, ampak pozitivna 
naravnanost, družbena aktiv-
nost, povezanost v skupnost 
in usmerjenost k napredku in 
zato na listi kandidira več kot 
polovica nečlanov, kajti od-
prtost je eno izmed izhodišč 
naše skupine in ta pristop nam 
daje stabilnost in stanovitnost 
poleg poštenja, delavnosti, od-
govornosti, ki so pomembni 
elementi. Lahko rečemo, da 
smo tudi politični kandida-
ti oziroma kandidati na volit-
vah brez nahrbtnikov, brez 
bremen, ki bi nas obremenje-
vali, ampak smo kandidati, ki 
lahko odločamo po lastni ves-
ti, po lastnem mnenju. Mislim, 
da so ti atributi pomembnejši 
kot članske izkaznice in zato 
verjamem, da bomo prejeli vi-
sok nivo zaupanja naših ob-
čank in občanov.« 

 Smilja Radi

Srečko�Ocvirk

BREŽICE – 24. oktobra je v Mestni hiši Brežice potekala 
predstavitev kandidatne liste stranke SDS na lokalnih volit-
vah za Občinski svet Občine Brežice. Sodelovali so nosilci list 
posamezne volilne enote: mag. Andrej Vizjak (VE1), Aleksan-
der Gajski (VE2), Ivan Molan (VE3) in Katja Čanžar (VE4).

Vizjak, ki je predsednik OO SDS Brežice, je najprej izpostavil, da 
SDS v Brežicah zmaguje že vrsto mandatov in ima tudi največ 
svetnikov v občinskem svetu »in mi verjamemo, da bo tako tudi 
ostalo«. »SDS je na čelu občine 20 let, zato je prav, da volivke in 
volivci na občinskih volitvah ocenijo, kaj je bilo v tem času na-
rejeno, ali je bilo v korist ljudem, transparentno, gospodarno, in 
izrazijo pričakovanje, kaj je še treba storiti,« je izjavil ter dodal, 
da je po merjenju zadovoljstva občank in občanov, ki ga vsako 
leto opravijo, velika večina zadovoljna z delom občine, še pose-
bej z delom župana. »In dobrega konja se ne menja,« je prista-
vil. »Brežice se bodo nadalje razvijale kot regijsko izobraževal-
no, zdravstveno, kulturno, športno in upravno središče. Brežice 
morajo postati mestna občina, zato bomo v SDS storili vse, da 
se bo to tudi zgodilo,« je poudaril. Gajski je izpostavil, da veliko 
načrtovanih investicij na podeželju sovpada z občinskimi in dr-
žavnimi načrti, tako da upajo, da bodo v naslednjem štiriletnem 
mandatu, če jim bo le-ta zaupan, pridobili marsikaj. Molan je 
prepričan, da je sistem vodenja občine, ki so ga v Brežicah uved-
li, dober ter bodo to občanke in občani na volitvah tudi nagradili. 
Čanžar je dejala, da si bo tudi naprej prizadevala za razvoj prav 
vseh vasi na območju svoje volilne enote, rekoč, da je na prvem 
mestu kakovost življenja ljudi. Kot je bilo še poudarjeno, imena 
na listi predstavljajo tako po starosti kot izobrazbi široko struk-
turo občank in občanov.  R. R.

Dobrega konja ne želijo menjati

Vizjak,�Gajski,�Čanžar�in�Molan
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SEVNICA – Občinski odbor SDS Sevnica je 19. oktobra 
predstavil listo kandidatk in kandidatov za nov štiriletni 
mandat v občinskem svetu na prihajajočih lokalnih volitvah 
ter predstavil program za naslednje obdobje. 

Listo z 10 kandidatkami in 14 kandidati ter nekaj vsebinskih po-
udarkov programa, ki vsebuje 15 ključnih točk in bodo podrob-
neje predstavljene na srečanjih z občankami in občani na tere-
nu, je predstavil predsednik sevniškega odbora SDS, občinski 
svetnik in poslanec Tomaž Lisec iz Boštanja, ki je tudi nosi-
lec liste v III. volilni enoti. Nosilec liste v I. volilni enoti je Gre-
gor Korene z Žigrskega Vrha, v II. volilni enoti Tanja Novšak iz 
Sevnice in v IV. volilni enoti Ivan Orešnik iz Osredka pri Krme-
lju. »Verjamemo, da bomo s predstavljeno listo dosegli vsaj se-
dem svetniških mest, čeprav je naš cilj osem ali pa bomo ime-
li morda prvič celo devet svetnikov,« je izrazil upanje Lisec, ki 
je med drugim še povedal, da gre za delovne aktivne in v lokal-
nem okolju prepoznavne osebe, ki prihajajo tako iz gospodar-
stva kot športa, zdravstva, kmetijstva ... Med ključne vsebinske 
programske usmeritve so uvrstili ustvarjanje pogojev za nova 
delovna mesta ter gradnjo stanovanjskih sosesk ter »pravičnej-
šo ureditev in razporeditev komunalnega prispevka«. Krajevnim 
skupnostim, katerim je bila leta 2012 odvzeta polovica sredstev 
za delovanje, bi dali večjo moč upravljanja. Izpostavil je uspe-
šnejše črpanje državnih in evropskih sredstev za investicije na 
različnih področjih. Na prihajajočih novembrskih lokalnih vo-
litvah OO SDS Sevnica ne bo imel svojega kandidata za župana, 
bodo pa podprli neodvisnega kandidata Aleša Žiberta, s kate-
rim imajo podobna programska izhodišča glede razvoja občine. 
 S. Radi

Z optimizmom v nov mandat

Gregor�Korene,�Tanja�Novšak,�Tomaž�Lisec�in�Ivan�Orešnik

Neodvisni kandidat

Aleš Žibert
Za župana Občine Sevnica.

Naprej, Sevnica!
Priložnost za vse.

S podporo:

NEODVISNA
LISTA

za razvoj 
krajevnih skupnosti 

občine Sevnica

Naročnik: Aleš Žibert, Kladje nad Blanco 9, 8283 Blanca

ČATEŽ OB SAVI – V Sončni sobi Pensiona Les na Čatežu ob 
Savi je 20. oktobra kandidat za župana Občine Brežice Igor 
Zorčič predstavil kandidatno listo za občinski svet – skup-
no neodvisno Listo Igorja Zorčiča in Sonce. Na volitve se po-
dajajo z motom »korak naprej«.

»Z vami smo srčni ljudje, občani Brežic, ki predstavljamo različne 
generacije, poklice in smo se združili zato, da občini vrnemo tis-
ti sloves, ki ga je nekoč imela, pa ga je s časom izgubila, torej da 
vrnemo v občino središče posavskega turističnega, gospodarske-
ga in kulturnega dogajanja ter predvsem življenje,« je predstavi-
tev začel Igor Zorčič. Kot je poudaril, je čas, da v Brežicah po 20 
letih prevetrijo vodenje občine. Po njegovih besedah je bilo v pre-
teklosti v občini veliko investiranega v asfalt in beton, »po drugi 
strani pa so Brežice razvojno zaostale za primerljivimi občinami, 
tudi za Krškim in Sevnico«. Med ključnimi projekti in cilji za »ko-
rak naprej« je med drugim navedel zaporo vsaj dela mestnega 
jedra Brežic za promet, razpravo o gradnji mestnega kopališča, 
nov most na Borštu, ureditev kanalizacije, kjer je potrebno, po-
vezavo kolesarskih stez v kolesarsko omrežje, ureditev zadruž-
nega doma in fontane vina na Bizeljskem, povečanje kapacitet v 
industrijskih conah, nadvoze nad železniško progo itd. Dodal je 
še, da gredo tako na županske volitve kot volitve v občinski svet 
po zmago. Spregovorili so tudi kandidati skupne liste Jure Pez-
dirc, Rok Capl, Stane Tomše, Vesna Smrekar in Pija Smuko-
vič. V svojih vrstah imajo po Zorčičevih navedbah tudi ljudi s po-
litičnimi izkušnjami, saj je na kandidatni listi sedem aktualnih 
občinskih svetnikov. Nosilci list posamezne volilne enote v ob-
čini Brežice bodo Stane Tomše (VE1), Igor Zorčič (VE2), Anton 
Supančič (VE3) in Ferdo Pinterič (VE4).  R. Retelj

Želijo prevetriti vodenje občine

Z�leve:�Tomše,�Zorčič,�Pinterič�in�Supančič

Dejanja dajejo obljubam težo.

Naročnik: 
Slovenska ljudska stranka, 
Gospodinjska ulica 8, 
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SENOVO – Dušan Šiško, ki je kandidaturo za župana Mestne 
občine Krško javno napovedal že v mesecu maju, je 21. okto-
bra predstavil nekatere poudarke iz svojega programa, hkra-
ti pa še Neodvisno listo Dušana Šiška – Energično za Krško. 

53-letni diplomirani inženir logistike iz Krškega, ki kandidira kot 
kandidat Neodvisne liste Dušana Šiška in skupine volivcev, je po-
udaril, da na podlagi večletnega dela na krajevnem nivoju, kot ob-
činski svetnik v več mandatih in poslanec v Državnem zboru RS 
v prejšnjem sklicu razpolaga z izkušnjami in poznavanjem raz-
nolikih področij. Kot je dejal, si bo kot ljudski župan prizadeval 
za dvig kakovosti življenja vseh generacij, za vrnitev in ohranitev 
regionalnih inštitucij v Krškem, ki ga vidi kot energično središ-
če mestne občine in tudi bodoče regije, s smotrno porazdelitvi-
jo sredstev v občinskem proračunu pa bo prizadevanja usmeril v 
dokončanje že začetih investicij in za nove projekte, med kateri-
mi izstopajo vlaganja na področju stanovanjske politike, izobra-
ževanja, zdravstva, sociale, energetike in infrastrukture. 
Z njim enake cilje delijo tudi kandidati na neodvisni listi za izvo-
litev v krški občinski svet: v 1. VE (Senovo, Koprivnica): Miha Se-
nica, Bojana Grilc, Tomaž Miklavčič, Vladka Simončič, Mitja 
Omerzu; v 2. VE (Brestanica, Zdole, Dolenja vas, Sp. St. Grad-Sp. 
Libna): Ivan Širola, Mirjana Stergar, Matija Požeg, Vida Ban 
in Tomaž Kodrič; 3. VE (Krško, Gora): Dušan Šiško, Irena Vi-
rant, Jože Kodela, Andreja Turk, Bojan Naraglav, Leona Go-
šek, Grega Zagorc, Milena Znoj in Jože Žičkar; v 4. VE (Lesko-
vec, Veliki Trn, Drnovo): Anže Urbanč, Anja Simić, Jože Kapler, 
Viktorija Hruševar in Alojz Podlesnik – Tuto ter v 5. VE (Raka, 
Podlog, Podbočje): Damjan Reberšek, Brigita Zorko, Damjan 
Božič, Petra Kuntarič in Silvo Fišter.  B. Mavsar 

Energično za Krško

Dušan�Šiško�z�nekaterimi�kandidati�na�listi
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SEVNICA – V Konferenč-
ni dvorani Komunale Sev-
nica je Mladinski svet obči-
ne Sevnica v soorganizaciji z 
Mladinskim svetom Sloveni-
je v okviru projekta Rastimo 
skupaj 21. oktobra pripravil 
predvolilno soočenje obeh 
kandidatov za župana, Ale-
ša Žiberta in Srečka Ocvirka.

Na soočenju sta se dosedanji 
dolgoletni župan Srečko Oc-
virk, kandidat stranke SLS, in 
njegov izzivalec Aleš Žibert, ki 
kandidira kot neodvisni kan-
didat s podpisi volivk in vo-
livcev ter s podporo SDS, Gi-
banja Svoboda in novonastalo 
Neodvisno listo za razvoj kra-
jevnih skupnosti občine Sevni-
ca, osredotočila predvsem na 
teme, ki so pomembne za mla-
de. Soočenje je vodil predse-
dnik Mladinskega sveta Slove-
nije Miha Zupančič. 

Na prvo vprašanje o možno-
stih neformalnega izobraževa-
nja za mlade v sevniški obči-
ni je aktualni župan odgovoril, 
da občina podpira delovanje 
Mladinskega centra in Salezi-
janskega mladinskega centra, 
medtem ko je njegov proti-
kandidat podprl sofinancira-
nje dodatnih, novih programov. 
Spodbuda zaposlovanju mla-
dih v občini bi lahko bila sub-
vencioniranje prve zaposlitve, 
je menil Žibert, Ocvirk je opo-
zoril na neskladje izobraževal-
nih smeri s potrebami na trgu 

dela. Bivanjsko problematiko 
mladih bi aktualni župan ’re-
ševal’ z neprofitnimi socialni-
mi stanovanji, s subvencionira-
njem komunalnega prispevka 
in obnovo starejših hiš. Podob-
no mnenje je izrazil tudi pred-
stavnik mlajše generacije ter 
ob tem izpostavil še razvoj po-
deželja, ki prav tako potrebuje 
urejeno komunalno infrastruk-
turo. Oba sta podprla progra-
me za ohranjanje telesnega 
in duševnega zdravja, a njuna 
odgovora na vprašanje iz ob-
činstva glede načrtovane iz-
gradnje stadiona v Sevnici sta 
bila različna. »Na prostoru, ki 
je namenjen izgradnji stadio-
na, se izvajajo dodatna stabi-
lizacijska dela z dodatnim od-
vodnjavanjem, kajti prostor 
je opredeljen kot odlična lo-
kacija, vendar je geološko iz-
redno zahteven. Žal evropska 
sredstva za gradnjo tako veli-
kih športnih objektov niso na 
voljo in ta trenutek ni doda-
tnih virov, zato se je napredo-
vanje izgradnje rahlo zausta-
vilo, vendar so pripravljeni vsi 
projekti za dokončno stabiliza-
cijo,« je pojasnil župan. Njegov 
protikandidat je imel drugač-
no mnenje. »Menim, da Občina 
Sevnica ne bo zmogla tako viso-
kega financiranja, da bi zaklju-
čila projekt, kot je bil zamišljen, 
zato menim, da je treba čim 
prej zagotoviti atletsko stezo, 
primerno za atletski klub, na 
katerega smo lahko zelo po-
nosni. Na tem obstoječem pro-

storu, namenjenem stadionu, 
naj se uredita atletska steza 
in igrišče za mali nogomet na 
umetni travi, preostali prostor 
izkoristimo za ureditev prijet-
nega parka z zasaditvijo no-
vih dreves in manjšim parki-
riščem. To lahko izvedemo s 
kakšnimi predobremenilnimi 
nasipi, ki bodo nudili zadostno 
nosilnost,« je ocenil Žibert in 
predlagal izgradnjo stadiona 
v Boštanju, kjer sta po njego-
vem mnenju vsaj dve primer-
ni lokaciji. 

Na zaključno vprašanje, zakaj 
sta se odločila za kandidaturo 
za župana, je Aleš Žibert odgo-
voril: »Sem mlad človek z vizi-
jo, energijo, novim zagonom 
in s čutom povezovanja. To mi 
je uspelo s samo javno pod-
poro, saj mi je kot neodvisne-
mu kandidatu uspelo poveza-
ti levi in desni blok. V odnosih 
spoštujem človeka takšnega, 
kot je. Kritike vedno vzamem 
kot pozitivne za še boljše delo 
in ravnanje.« Srečko Ocvirk 
se je osredotočil na svoje do-
sedanje delo, pri katerem je 
pridobil poleg kompetenc pri 
vodenju skupnosti tudi zaupa-
nje ljudi: »Verjamem, da bom 
lahko v prihajajočem manda-
tu udejanil številne cilje, ki so 
plod dela v preteklih letih, kajti 
projekti se ne delijo na manda-
te, projekti se pripravljajo več 
let in veliko jih je pripravljenih 
za realizacijo.«
 Smilja Radi 

Soočenje o problematiki mladih

BISTRICA OB SOTLI – Dolgoletnemu županu Občine Bistrica 
ob Sotli Franju Debelaku bo na županskih volitvah konkuren-
co delal Robert Žučko. Oba sta svoji kandidaturi najavila na 
Facebooku. Debelak, ki se poteguje že za svoj četrti mandat na 
čelu občine, je med drugim zapisal, da se na volitve tudi tokrat 
odpravlja z zavedanjem, da je biti župan najprej služenje skup-
nosti in šele nato posamezniku. Omenil je, da je bilo v vsem tem 
obdobju ustvarjenega zelo veliko. »Pridobivali smo prostore za 
društva, urejali šolo, knjižnico, hostel, gasilski dom, ceste, vo-
dovode in še veliko več. Delali smo s pogledom naprej. Pripra-
vili smo celo paleto projektov, ki jih želimo izvesti v prihodno-
sti,« je zapisal in dodal, da bodo nadaljevali z vlaganjem v ljudi 
vseh generacij. Dodal je, da bo kot župan še naprej ostal dosto-
pen, spoštljiv ter hkrati tudi odločen in vztrajen pri doseganju 
ciljev. Žučko, ki bi v primeru izvolitve funkcijo župana opravljal 
nepoklicno, je v svojih delovnih letih z družino živel na Nizo-
zemskem, pred šestimi leti pa se je za stalno preselil na dom v 
vasi Ples. Za kandidaturo se je odločil na pobudo ljudi, ki si že-
lijo sprememb in so prepoznali njegovo odgovorno delo v druš-
tvih. Med drugim si bo »prizadeval za izdelavo strategije razvo-
ja občine z jasno opredelitvijo prostorske ureditve in prioritet, 
vzpostavitev takojšnjega stika z ministrstvi in stalnega sodelo-
vanja z njimi, dvig ravni storitev občinske uprave ter podporo 
društvom«.  R. R.

Debelak in Žučko v boj za župana

KOSTANJEVICA NA KRKI – Potem ko je sprva kazalo, da bo za no-
vega kostanjeviškega župana kandidiral le aktualni podžupan v 
funkciji župana Robert Zagorc, bodo volivci in volivke na kon-
cu izbirali kar med tremi kandidati. Kot smo že poročali, se je za 
kandidaturo za županjo odločila tudi občinska svetnica in rav-
nateljica tamkajšnje osnovne šole Melita Skušek, je v zadnjem 
trenutku kandidaturo vložil še Alen Lenič, ki kandidira s podpo-
ro stranke Nova Slovenija, za katero je spomladi kandidiral že za 
poslanca v Državnem zboru. »Verjamem, da na lokalnih volitvah 
ljudje volijo osebe in da bodo tisti, ki me želijo voliti, to naredili, 
če sem neodvisen ali strankarski. Mi pa ekipa v stranki nudi ve-
liko pomoči in podpore pa tudi povezave do odločevalcev, ki bi 
koristile občini. Verjamem, da ima Kostanjevica še precej neiz-
koriščenih potencialov, ki bi jih v novem mandatu lahko boljše 
izkoristili,« pravi 25-letni absolvent magistrske smeri Ekonomi-
ka naravnih virov na Biotehniški fakulteti.  P. P.

Kandidiral bo tudi Alen Lenič

Dan suverenosti praznujemo 
v spomin na 25. oktober 1991, 
ko je slovensko ozemlje za-
pustil zadnji jugoslovanski vo-
jak in je naša država dejansko 
postala suverena. Uvodni na-
govor je pripadel predsedniku 
Območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo (OZVVS) 
Brežice Darku Udoviču, ki je 
omenil, da so bili pred prosla-
vo že priča dogodku, s katerim 
so pokazali, da so veterani ak-
tivni na področju ohranjanja 
domoljubja – slovesnemu dvi-
gu slovenske zastave pri po-
mniku Obelisk zmage 1991, ki 
so ga odkrili lani ob 30-letnici 
osamosvojitvene vojne. Pred-
sednik RS Borut Pahor je v 
slavnostnem nagovoru spre-
govoril o treh stvareh – spo-
minjanju na čas pred 31 in več 
leti ter vlogi veterank in vetera-
nov vojne za Slovenijo, vzpore-
dnicah med vojno za samostoj-
no Slovenijo in vojno v Ukrajini 
ter ali se lahko iz vseh teh oko-
liščin kaj naučimo za priho-
dnost. Dejal je, da so bile Bre-
žice v preteklosti na težišču 
vojaških dogajanj, kot pred-
sednik republike se je ob tej 
priložnosti zahvalil vsem pri-
padnikom TO za njihov pogum, 
odločnost, domoljubje in pre-
danost domovini. »Pomembno 

Pahor se je zahvalil veteranom
BREŽICE – 24. oktobra je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala osrednja posavska prosla-
va v počastitev državnega praznika dan suverenosti (25. oktober), na kateri je bil slavnostni govornik 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 

za naš narod in državo je, da 
ohranimo spomin na odločit-
ve, dogodke ter pomembne in 
pogumne ljudi. Vi, pripadni-
ce in pripadniki TO, veteran-
ke in veterani, ste zaslužni za 
to, da danes živimo v demo-
kratični, suvereni in neodvi-
sni državi,« je poudaril Pahor 
in dodal, da ob oddaljevanju 
od takratnih dogodkov tvega-
mo, da bi bile ob nenegovanju 
zgodovinskega spomina pri-
hodnje generacije prikrajšane 
za marsikateri nauk takratne-
ga časa. »Osebno sem prepri-
čan, da bo lahko mir v Ukraji-
ni, ki bo dosežen, trajen samo, 
če bo pravičen, če pa ne bo pra-
vičen, tudi ne bo trajen,« je po-
udaril. Po njegovem bo vojna v 

Ukrajini pomembno spreme-
nila mednarodno strukturo. 
Pahor je še poudaril, da »lah-
ko danes mladim ljudem reče-
mo, da smo glede na izkušnje 
sposobni streti tudi najtežje 
politične, vojaške, ekonomske 
in socialne orehe v prid velike 
večine naših ljudi«.

Spregovoril je tudi župan Ob-
čine Brežice Ivan Molan, ki je 
med drugim dejal, da več kot 
tri desetletja pozneje prihajajo 
generacije, ki se ne spominjajo 
leta 1991, saj so bile že rojene 
v samostojni Sloveniji, »zato je 
ključno za naš narod, da ohra-
nimo spomin na odločilne do-
godke in pogumne ljudi, ki so 
zaslužni za to, da danes živi-

mo v svobodni državi«. Prosla-
ve so se med drugimi udeležili 
posavska poslanca mag. Nata-
ša Avšič Bogovič in Tomaž Li-
sec, poleg brežiškega še krški 
župan mag. Miran Stanko in 
sevniški Srečko Ocvirk, čla-
ni občinskega sveta, veteranke 
in veterani vojne za Sloveni-
jo brežiškega in sorodnih dru-
štev (OZVVS Krško in Sevnica 
ter PVD Sever), veterani člani 
poveljstva 25. območnega šta-
ba TO Posavje 91 s takratnim 
poveljnikom Ernestom Brez-
nikarjem, predsednik pokra-
jinskega odbora ZVVS Anton 
Supančič, predsednik PVD Se-
ver Posavje Roman Kržan, de-
legaciji ZBV NOB Brežice in ZSČ 
Brežice ter podpolkovnik Aleš 
Zajc, namestnik načelnika šta-
ba za podporo delovanja Le-
talske baze Cerklje ob Krki. V 
spremljevalnem programu so 
nastopili Lija Čurič, profesor-
ji Glasbene šole Brežice Miha-
ela Komočar Gorše, Marjet-
ka Podgoršek Horžen, Petra 
Uršič Novaković, Svjetlana 
Mulc, Igor Požar, Miran Pe-
telinc, mag. Daniel Ivša, Be-
rislav Cerinski, Anamarija 
Šimičić, Niko Ogorevc in Pie-
rina Cavaliere Mršić. Povezo-
valka je bila mag. Mateja Jan-
kovič Čurič. Rok Retelj

Zbrani med proslavo
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Po dolgoletnih prizadevanjih je Občini Radeče v lanskem letu z Mi-
nistrstvom za okolje in prostor uspelo skleniti dogovor glede sana-
cije plazu Žebnik. Skladno z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi in 
podpisano sofinancersko pogodbo, po kateri državni proračun krije 
vse stroške gradbenih del brez DDV, bo ta 5 ha velik plaz, ki ogroža 
več stanovanjskih in gospodarskih objektov, po treh fazah v celoti 
saniran do konca leta 2024.
V letošnjem poletju je Občina Radeče tako pristopila k izvedbi jav-
nega razpisa za izbiro izvajalca del. Na razpis sta bili oddani dve po-
nudbi, kot primernejša pa je bila na podlagi kriterija nižje cene iz-
brana ponudba podjetja AGM Nemec d.o.o. z Marnega. Izvajalska 
pogodba z izbranim podjetjem v višini 2.488.751,49 € z DDV je bila 
podpisana sredi tega meseca, prve aktivnosti v smeri pričetka del 
pa že potekajo.

Gradbena dela na stadionu potekajo brez težav

V začetku meseca septembra je na javnem razpisu izbrani izvaja-
lec del, podjetje Smer d.o.o. z Jelovega, pričelo s prvimi deli na ra-
deškem stadionu. Predmet projekta je obnova atletske steze z utrdit
vijo podlage, asfaltiranjem in polaganjem novega zaključnega sloja 
iz sintetične prevleke, zarisom linij, vgradnjo novih robnikov ter ure-

ditvijo odvodnjavanja. Dela, katera nadzira Bojan Vajda iz podjetja 
Inženiring Vaba, trenutno potekajo brez večjih težav, tudi vremenski 
pogoji so dobri, tako da bo velika večina del končana v roku mese-
ca dni. Še posebej pa je od vremenskih pogojev odvisno polaganje 
zaključnega sloja, ki bo s strani hrvaškega podizvajalca opravljeno 
šele, ko bodo vremenske razmere to zares omogočale – torej pozno 
jeseni letos ali spomladi naslednjega leta.
Vsem stanovalcem ter uporabnikom športnih objektov na širšem 
območju stadiona se v razmerah izvajanja del zahvaljujemo za ra-
zumevanje in prosimo za potrpljenje tudi v bodoče.

Podpis izvajalske pogodbe za sanacijo  
plazu Žebnik

KRŠKO – Ljudska univerza Krško je 18. oktobra organizirala 
podpis Dogovora strateških partnerjev o oblikovanju stra-
teškega sveta za svetovalno dejavnost v izobraževanju od-
raslih v Posavju, ki jo izvajajo že od leta 2005.

»Skozi leta smo to dejavnost plemenitili z raznimi projekti. Leta 
2009 smo vanjo vpeljali sistem kakovosti, leta 2013 smo se uspo-
sobili za vrednotenje neformalno pridobljenih znanj, leta 2016 s 
projektom Svetovanje za zaposlene v Posavju razširili dejavnost 
svetovanja tudi na ciljno skupino zaposlenih, od leta 2021 pa se 
svetovalna dejavnost za izobraževanja odraslih izvaja kot javna 
služba,« je ob tem pojasnila direktorica LU Krško Nataša Kršak. 
Ob tem se je z enega na štiri zvišalo tudi število svetovalcev, kar 
jim omogoča, da svetovalno dejavnost lahko izvajajo ne le na se-
dežu ljudske univerze, ampak z mobilno službo tudi po celotnem 
Posavju. Svetovalna dejavnost je v celoti financirana iz državnega 
proračuna, podpirajo jo tudi strateški partnerji, ki so leta 2005 
sklenili dogovor o podpori svetovalni dejavnosti. Zaradi prehoda 
na javno službo so z njimi podpisali nov Dogovor strateških part-
nerjev o oblikovanju strateškega sveta za svetovalno dejavnost v 
izobraževanju odraslih v Posavju. Dogovor so podpisali: župani in 
drugi predstavniki posavskih občin, direktorice in direktorji Za-
voda RS za zaposlovanje, Območne službe Sevnica, CSD Posavje, 
RRA Posavje, ŠC Krško-Sevnica, SIC Brežice, Gimnazije Brežice, 
GZS Posavske gospodarske zbornice in Območne obrtno-podjet-
niške zbornice Krško. »Gre za lokalno moralno podporo partner-
jev pri svetovalni dejavnosti, ki nam zelo veliko pomeni,« je pove-
dala Kršak. � P.�Pavlovič

Podpora svetovalni dejavnosti

Dogovor�so�z�direktorico�LU�Krško�Natašo�Kršak�podpisala�
tudi�direktorja�SIC�Brežice�dr.�Mojca�Tomažin�in�ŠC�Krško�–�
Sevnica�Jože�Pavlovič.

SENOVO – Krajevna skup-
nost Senovo je ena izmed več-
jih krajevnih skupnosti v me-
stni občini Krško, kjer je veliko 
vasi oddaljenih od Zdravstve-
ne postaje oz. nujne medi-
cinske pomoči. KS je od leta 

2017 dalje po zaselkih name-
stila že sedem defibrilatorjev 
– pri zdrav stveni postaji Se-
novo, Koči na Bohorju, gasil-
skem domu v Stranjah, gasil-
skem domu na Malem Kamnu, 
domačiji Cerjak v Šedmu, do-
mačiji Škoberne na Ložcah ter 
domačiji Kočevar v Prebkovju. 
V kratkem bo nameščen defi-
brilator tudi pri strojnici na Re-
štanju. Vse lokacije so objavlje-
ne in označene tudi na spletni 
strani MO Krško. Pri srčnem 
zastoju je ključna takojšnja 
pomoč, zato je izredno po-
membno, da poznamo temelj-
ne postopke oživljanja in vemo, 
kje je najbližji defibrilator, s ka-
terim lahko rešimo življenje. V 
namen obnove znanja temelj-
nih postopkov oživljanja in pri-
kaza uporabe defibrilatoja KS 
Senovo skupaj z Zdravstve-
nim domom Krško organizi-
ra predstavitev, ki bo potekala 
18. novembra 2022 ob 16. uri  
pri strojnici na Reštanju in se 
je lahko udeležijo vsi krajani. 
� Vir:�Krajevna�skupnost� 
 Senovo

BREŽICE – 19. oktobra je v Mestni hiši Brežice Mojca Flor-
janič na prvem od svojih pogovornih večerov gostila pred-
sednico Državnega zbora mag. Urško Klakočar Zupančič, 
Sevničanko po rodu, ki je z Brežicami povezana že od sre-
dnješolskih let, saj je bila dijakinja tamkajšnje gimnazije. 

Zelo odkrit pogovor je tekel o različnih področjih življenja mag. 
Urške Klakočar Zupančič, med drugim je dejala, da jo je poseg 
v njeno zasebnost, človekove pravice in temeljne svoboščine kot 
nekdanjo sodnico usmeril v politiko. Prelomnici v njenem življe-
nju sta bila štipendija za enoletno šolanje v Angliji v času gimna-
zije in stažiranje v OZN v New Yorku, kjer se je spoznala z izzi-
vi in posledicami globalizacije. Za magisterij si je izbrala pravno 
zgodovino, in če bi šla še enkrat študirat, ne bi šla več pravo, je 
priznala, ampak zgodovino, saj jo zanimajo sprožilci napredka 
v družbi in se navdušuje nad razvojem človeštva. Z Mojco Flor-
janič sta se dotaknili še njenega pisateljskega dela in prve knji-
ge Gretin greh, pri kateri gre za zgodovinski roman, ki se nanaša 
na čarovniške procese v preteklosti in s tem povezano zatiranje 
žensk. Piše tudi že drugo knjigo, ki jo ima namen izdati v nasled-
njem letu. Govorili sta še o odnosu z moškimi, nasilju nad ženska-
mi, spominih na odraščanje v Sevnici, dogajanju v parlamentu, 
občutkih, kako je biti prva predsednica DZ v zgodovini države, 
in nedavni simulaciji boksarskega dvoboja v parlamentu, kate-
re zgražajoč odziv javnosti jo je prizadel. Sicer pa se je Klakočar 
Zupančič predstavila kot povsem običajna oseba, ki si želi življe-
nje preživeti čim bolj zadovolj-
no in pustiti pečat s tem, da bi 
naredila kaj dobrega za druge.
  R. R.

Predsednica DZ odkrito o sebi

Mojca�Florjanič�in�mag.�Urška�Klakočar�Zupančič

Predstavili 
bodo uporabo 
defibrilatorja
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Ena teh velikih odločitev je zagotovo izbira sistema 
ogrevanja. Pri tehtanju alternativ zato stremimo k 
izbiri rešitve, ki nam bo skozi celotno življenjsko 
dobo objekta zagotavljala dovolj toplote za prijet-
no bivanje in omogočala kar največjo energetsko 
neodvisnost. Slednje je pri trenutnih naraščajočih 
in nestabilnih cenah energentov še toliko bolj po-
membno. Z omenjenih vidikov je izbira geoter-
malne toplotne črpalke najučinkovitejša rešitev 
na dolgi rok, saj nam zagotavlja trajno zanesljivo 
pridobivanje toplote in skoraj brezplačno hlajenje.

TRIJE NAČINI PRENOSA TOPLOTE IZ ZEMLJE 

Geotermalna toplotna črpalka prenaša toploto iz 
zemlje v stavbo na tri načine, in sicer z direktnim 
prenosom preko horizontalnega zemeljskega ko-
lektorja ali vertikalne geosonde ali pa indirektno z 
rabo podtalne vode.

Slikovni prikaz koriščenja geotermalne 
energije:

Ker se pri koriščenju geotermalne energije naj-
večkrat uporablja sistem v kombinaciji z geoson-
do, bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili 
prednosti takšnega sistema. 

 

KATERE SO PREDNOSTI GEOSONDE?

Ogrevanje in hlajenje z geosondo ima mnogo 
prednosti pred ostalimi načini. Je neopazno, vrti-
na je namreč skrita pod zemljo. Je tudi zanesljivo, 
saj je temperatura na globini 50-150 m, kolikor je 
običajna globina vrtine za geosondo, stabilnih +5 
do +10°C , kar je za toplotno črpalko idealni de-
lovni pogoj. Geosonda je tudi trajna rešitev, saj je 
praktično večna. Geosonda je polietilenska cev, ki 
je po pravilno izvedenem varjenju neprekinjen kos 
plastične cevi, ki se začne v strojnici vašega doma, 
gre skozi zid in nato med 100-150 metri navpično 
v zemljo. Je neuničljiva, zdržala bo vsaj sto let. Vrti-
na za geosondo se izvede z vrtalnim strojem. Sku-
pna globina vrtine je odvisna od karakteristik po-
sameznega objekta. 

OGREVANJE POZIMI, HLAJENJE POLETI IN 
VEDNO DOVOLJ TOPLE VODE

Geotermalna toplotna črpalka z geosondo je revo-
lucionarna rešitev ogrevanja in hlajenja, ki zagota-
vlja popolno udobje bivanja skozi vse leto. Vse to 
pri najnižjih možnih stroških obratovanja. To pome-
ni  energijsko  učinkovito  ogrevanje pozimi, prijet-
no in skoraj brezplačno naravno hlajenje v vročih 
poletnih dneh ter obilo vroče sanitarne vode sko-
zi vse leto. Uporabniku tudi ni potrebno razmišljati 
o vklopu ali izklopu posamezne funkcije ter skrbe-

ti za nadzor in vzdrževanje več različnih sistemov, 
saj toplotna črpalka samostojno nadzira svoje de-
lovanje tako, da so uporabnikom zagotovljeni ide-
alni bivanjski pogoji.

TOPLOTNA ČRPALKA Z NAJDALJŠO 
ŽIVLJENJSKO DOBO

Geotermalna toplotna črpalka deluje vsaj enkrat 
dlje kot npr. zračna toplotna črpalka in ima zane-
marljivo verjetnost okvare. Njena pričakovana živ-
ljenjska doba je vsaj 25 let, k temu pa pripomore 
tudi dejstvo, da je nameščena znotraj objekta, kar 
ji zagotavlja stalno delovno temperaturo, kar je 
recept za dolgo delovno dobo brez motenj, okvar 
in potrebe po vzdrževanju.

UČINKOVITA IN PRAKTIČNO BREZ 
VZDRŽEVANJA

Ogrevanje z geotermalno toplotno črpalko je izje-
mno učinkovito. Zaradi visoke temperature toplo-
tnega vira je sezonsko grelno število toplotne črpal-
ke najvišje možno. K temu pripomore tudi dejstvo, 
da je geosonda zaprt sistem. Za obtok medija potre-
bujemo zelo majhno obtočno črpalko ranga 100 W. 
Sistem ne potrebuje vzdrževanja, saj je zaprt tako 
na strani ogrevanja, kot na strani vira. Vsa oprema 

je zmontirana znotraj objekta in tako ni izpostavlje-
na vremenskim vplivom, kar ji tudi podaljšuje živ-
ljenjsko dobo.

ŠVEDSKA KAKOVOST IN SLOVENSKE 
IZKUŠNJE

Švedi vidno izstopajo po tehničnih inovacijah za 
koriščenje obnovljivih virov energije. Primer dob-
re prakse z geotermalnimi toplotnimi črpalkami je 
švedski Stockholm, ki razpolaga s 13.000 geoter-
malnimi vrtinami. V slovenskem podjetju Atlas tra-
ding, specializiranem za geotermalno ogrevanje in 
hlajenje, prisegajo na izbor opreme švedskih pro-
izvajalcev in svetovnih inovatorjev na področju iz-
rabe geotermalne energije, podjetij Thermia (to-
plotne črpalke) in Muovitech (geotermalne sonde). 
Z več desetletnimi izkušnjami na področju imple-
mentacije sistemov ogrevanja in hlajenja za go-
spodinjstva in večje objekte vam svetujejo glede 
izbora optimalne rešitve, ki je odvisna od več dejav-
nikov in specifična od stranke do stranke. Kot pravi-
jo, je ravno izbor prave rešitve pogoj za dolgoročno 
brezhibno delovanje brez nepredvidenih stroškov. 
Ob morebitnih zapletih pa strankam v najkrajšem 
možnem času priskočijo na pomoč in s pomočjo 
napredne tehnologije in izkušenj večino težav, če 
se že pojavijo, odpravijo kar na daljavo.  

THERMIA ZAGOTAVLJA NAJVEČJI 
IZKORISTEK

Thermia je podjetje, ki redno preseneča z inovacija-
mi in postavlja standarde na področju geotermal-
nih toplotnih črpalk. Na osnovi 50-letnih izkušenj v 
geotermiji je razvila povsem svoj inverter sistem za 
geotermalne toplotne črpalke. Za razliko od konku-
rentov Thermia razpolaga z lastno tehnologijo – od 
sestavnih delov v sodelovanju s proizvajalci kom-
ponent (Emerson in Danfoss), do 100 % lastnega, 
patentiranega nadzornega sistema. S slednjim na-
prave delujejo v okviru varnih delovnih pogojev, 
dosegajo optimalne učinke in maksimalne prihran-
ke energije vedno in v vseh pogojih. 

NAJNIŽJI STROŠEK LASTNIŠTVA

Ko se odločate za investicijo, je poleg začetne inve-
sticije in mesečnih stroškov energije, ključna infor-
macija, ki jo morate upoštevati, skupni strošek la-
stništva, torej seštevek vseh stroškov v življenjski 
dobi.  Čeprav je investicija v toplotno črpalko z geo-
sondo nekoliko višja, uporabniku omogoči številne 
koristi. Ob upoštevanju vseh dejstev je skupni stro-
šek lastništva geotermalne toplotne črpalke obču-
tno nižji od alternativnih rešitev. To pomeni, da je 
seštevek računa za energijo in financiranje investi-
cije najnižji na mesečni ali letni ravni. Medtem ko 
bo v roku do 15 let lastnik zračne toplotne črpal-
ke ali drugega sistema na biomaso ali fosilna gori-
va že razmišljal o zamenjavi sistema, bo uporabnik 
geotermalne toplotne črpalke še približno enkrat 
dlje užival koristi prvotne investicije. In to je za dru-
žino, ki si je zgradila svoj novi dom, najpomemb-
neje – trajno in brezskrbno udobje dan za dnem, 
leto za letom.

EKO SKLAD ZA TOPLOTNO ČRPALKO

Geotermalna toplotna črpalka z geosondo – 
dolgoročno najugodnejša rešitev ogrevanja
Ko načrtujemo gradnjo nove hiše ali prenovo obstoječe, je pred nami nekaj ključnih odločitev, ki bodo zaznamovale kakovost našega bivanja in s 
tem povezane stroške v prihodnjih desetletjih.

Pooblaščen monter geotermalnih toplotnih črpalk:
Cankarjeva cesta 63 8281 Senovo
Kontakt: 051 302 889, Zoran Dular
Email: info@centros.si
www.centros.si

Zastopnik toplotnih črpalk Thermia:
Celjska cesta 45, 3212 Vojnik
Kontakt: (03) 425 54 00
Email: info@atlas.si
www.atlas.si

Sistem zemlja-voda / Geosonda

Sistem zemlja – voda / Zemeljski kolektor

Sistem voda – voda / Podtalnica

Vrtalni stroj, s katerim se izvede vrtina 

Toplotna črpalka Thermia vam preko 
pametnega telefona kjerkoli in kadarkoli 

omogoča vpogled v stanje energetske porabe 
v vašem domu.

Primer geotermalne toplotne črpalke  
po končani montaži

Za vgradnjo geotermalne toplotne črpalke lahko 
pridobite Eko subvencijo do 5.000 EUR (odvisno 
od regije) in Eko kredit s subvencionirano obre-
stno mero. 
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Občina Brežice Občina Brežice 
praznujepraznuje

Spoštovane in spoštovani, prejmite iskreno voščilo!

Mesec oktober je mesec, ki ga jesensko listja obarva v 
najlepše in najtoplejše jesenske barve in v takšni naravni 

barvni kulisi se občanke in občani brežiške občine s ponosom 
ozirate na dosedanje dosežke ter načrtujete nove podvige 

za kakovost bivanja vseh generacij. 

Vsak uspeh je rezultat trdega, odločnega in vztrajnega dela 
in da bi bili uspešni, moramo vsak nov dan prepoznati in 

izkoristiti ponujene možnosti za nadaljnji razvoj tako 
posameznika kot skupnosti. Ljudje smo tisti, ki pišemo 
zgodbe in naj bodo to zgodbe s srečnim zaključkom – 

v dobrobit krajank in krajanov, občank in občanov, 
Posavk in Posavcev, državljank in državljanov. 

Plemeniti ljudje z visokimi moralnimi vrednotami 
so temelj bodočnosti. 

Franjo Debelak, 
župan Občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci

Cenjene občanke, spoštovani občani,
iskreno voščimo ob občinskem prazniku!

Praznovanje občinskega praznika je posebna priložnost, 
ob kateri se veselimo uresničenih ciljev ter z velikim 

optimizmom zremo v uresničevanje novih. 
Ideje so gibalo razvoja – z njimi spreminjamo svet ter ga 

skozi sodelovanje, povezovanje, spoštovanje in razumevanje 
oblikujemo v dobrobit družine, prijateljev, znancev, sodelavcev, 
občank in občanov … Nič ni samo po sebi umevno, vsi doseženi 

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

Srečno na poti novih izzivov ob sprejemanju 
preudarnih odločitev.

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

Drage občanke in občani občine Brežice,

ob vašem skupnem prazniku vam iskreno čestitam 
in vam želim, da še naprej uspešno gradite 

in razvijate vašo občino, v duhu medsebojnega 
sodelovanja in dobre volje. 

Izzivi, ki bodo še pred vami, naj vas ne upočasnijo, 
temveč vam dajo pogum in voljo za boljšo 

prihodnost. Naj vas praznično vzdušje združuje in 
med vami krepi sožitje, strpnost ter solidarnost.

Vse dobro in hvala za dolgoletno sodelovanje. 

Želim vam prijetno praznovanje.

Župan Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko s sodelavci

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

in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju vašega občinskega praznika vam 
v svojem imenu in v imenu naših občanov 

iskreno čestitam ter se vam zahvaljujem 
za naše dosedanje odlično medsebojno sodelovanje 

v okviru posavske regije. 

V minulih letih smo dokazali, da znamo sodelovati 
in delovati v dobro naše regije, zato sem prepričan, 

da bo temu tako tudi v prihodnje.

Župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Brežice.

Ob občinskem prazniku vam iz občine Sevnica namenjamo 
iskrene čestitke. Naj bo čas praznovanja obogaten z  veseljem 

in s prijetnimi druženji, ki vas bodo še dodatno povezala.

Občinski praznik je vselej priložnost za izmenjavo mnenj, 
izkušenj in pogledov, hkrati pa tudi čas, ko se z veseljem 

ozremo na nove pridobitve zadnjega obdobja 
in s pričakovanji snujemo načrte za naprej. 

Županu s sodelavci in občinskemu svetu tudi v prihodnje 
želim dobro delo in uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev. 

Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica, s sodelavci

Potem ko so lani ob občinskem 
prazniku v Brežicah odprli pre-
novljen železni most, se bo le-
tos v sklopu jutrišnjega ob-
činskega praznika vse vrtelo 
okrog še enega simbola mesta 
– vodovodnega stolpa. Obno-
vljenega bodo uradno odprli 
v soboto opoldne, ko se bos-
ta na Bizeljski cesti pred vodo-
vodnim stolpom odvijala tudi 
kuhanje županovega golaža in 
predstavitev turističnih dru-
štev s predstavitvijo pripra-
ve ribje čorbe (»fiš paprika-
ša«) evropskega podprvaka v 
kuhanju ribjih jedi. Obiskoval-
ci se bodo seveda lahko tudi 
povzpeli na stolp – po stopni-
cah ali z dvigalom – in po dol-
gih letih končno lahko občudo-
vali razgled na celotno mesto 
in okolico, še posebej, ker je za 
ta dan ugodna tudi vremenska 
napoved.

Ob 28. oktobru, prazniku ob-
čine Brežice, ki ga obeležu-
jejo v spomin na ustanovitev 
Brežiške čete pred 81 leti, bo 
potekalo še nekaj preostalih 
dogodkov in prireditev v sklo-
pu t. i. brežiškega oktobra. Naj-
bolj slovesno bo že danes na 
predvečer občinskega prazni-
ka, ko bo v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice pote-
kala svečana seja občinskega 
sveta, na kateri bodo podeli-
li oktobrske nagrade, plaketi 
in priznanje letošnjim občin-
skim nagrajencem (več o njih 
izveste na prejšnjih straneh). 
Še pred tem bodo na SIC Bre-
žice svečano podelili diplome 
diplomantom Višje strokovne 
šole Brežice, od jutri do nedelje 
bo v športni dvorani Gimnazije 
Brežice po nekaj letih premo-
ra spet potekala razstava ma-

lih živali, v avli UE Brežice bodo 
na jutrišnji dan praznika odpr-
li fotografsko razstavo Extem-
pore Brežice 2022, v sobot-
nem dopoldnevu bo v Mestni 
hiši Brežice literarni dogodek 
Literarne sekcije Beseda na 
temo rožnatega oktobra, zve-
čer v Globokem organizirajo 
koncert Hladna jesen že pri-
haja ob 25-letnici tamkajšnjih 
ljudskih pevcev, v MC Brežice 
pa Helloween koncert, nede-
lja bo v znamenju 16. razsta-

ve bizeljskega ajdovega kola-
ča, ki se seli v OŠ Bizeljsko, in 
tradicionalne prireditve Dobo-
va se predstavi, ki po navadi za-
ključi pestro oktobrsko doga-
janje v občini. Letos se bo sicer 
brežiški oktober zaključil v MC 
Brežice s ponedeljkovo otroško 
delavnico Bučna coprnija.

Vsem brežiškim občankam in 
občanom želimo prijetno pra-
znovanje.
 R. R.

Spet bo zasijal nad mestom
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Predsednica Branka Stergar

in Svet KS Dobova

Občankam in občanom čestitamo ob prazniku, 
želimo obilo poguma, medsebojnega razumevanja, 

osebnega zadovoljstva in da bi vsi skupaj 
znali tudi v bodoče izkoristiti priložnosti, 

ki se nam ponujajo. 
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

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

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

ŠENTLENART
Spoštovani občanke in občani,

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 
veliko mero strpnosti, poguma, 

dobre volje in obilo zdravja.

Predsednica Sveta Nataša Sagernik in člani Sveta KS Artiče 

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

Po prihodu praporščakov 
borčevskih združenj pod po-
veljstvom Željka Srečkovića 
in prvega spominskega dolenj-
skega partizanskega bataljona, 
ki mu poveljuje Milan Kranjc, 
je v imenu domačinov zbra-
ne pozdravil predsednik sve-
ta KS Pečice Janez Omerzel, ki 
je poudaril, da so ponosni, da 
lahko na vsaka tri leta gostijo 
to prireditev, in dodal, da so se 
v Pečicah po obnovi doma kra-
janov lotili še urejanja okolice, 
pri čemer je letošnja faza za-
enkrat še nekje na sredini. Ob-
čina Brežice 28. oktobra, ko 
je bila ustanovljena Bre žiška 
četa, praznuje svoj občinski 
praznik. Župan Ivan Molan 
je povedal, da so mladi fantje 
ustanovili Brežiško četo, da bi 
preprečili preseljevanje iz teh 
krajev. »V občini cenimo ta de-
janja in danes smo ponosni, da 
28. oktobra praznujemo občin-
ski praznik v spomin na Bre-
žiško četo, večer prej pa po-
delimo občinske nagrade in 
priznanja najzaslužnejšim,« je 
dejal in navedel, da tako mo-
ralno kot finančno podpirajo 
tudi druge spominske dogod-
ke in veteranske organizacije, 
ki delujejo v občini. 

»Pravica je bila na naši 
strani«

Predsednik Združenja borcev 
za vrednote NOB Brežice Sta-
ne Preskar je prispeval nekaj 
pozdravnih besed in najavil 

Kučan dal pobudo civilni družbi
PEČICE – Eden od vrhuncev pestrega dogajanja v brežiškem oktobru je vsakoletni pohod po poteh Brežiške 
čete, 22. oktobra se je v Pečicah odvil že 46. po vrsti. Najprej je pri obeležju padlim borcem NOB in žrtvam 
fašizma v tem kraju potekala proslava, nato pa se je 55 pohodnikov podalo na približno 2,5 ure trajajočo 
pot do gradu Podsreda in nazaj.

slavnostnega govornika Mila-
na Kučana, prvega predsed-
nika republike. V svojem na-
govoru se je dotaknil vojn, ki 
so skozi zgodovino prizadele 
našo državo in predvsem lju-
di. »Nobene vojne nismo za-
čeli mi, nismo jih želeli, bile so 
nam vsiljene, sprejeli smo jih 
in se branili. Branili smo svo-
jo pravico do obstoja, svoje 
dostojanstvo, svobodo in og-
njišča. Zmagovali smo, ker je 
bila pravica na naši strani,« je 
poudaril. Po njegovih besedah 
so borci Brežiške čete »padli, 
ker je zavojevalcu nanje po-
kazala roka domačega člove-
ka. Bili so žrtve najbolj niz-
kotne odločitve, ki jo človek v 
takšnih trenutkih zmore. Žal ni 
bila edina, je bila pa med pr-
vimi, ki so kasneje tako globo-
ko razklale naš narod in nas 
še vedno ovirajo, da bi zdru-

žili moči pri soočanju z zah-
tevnimi izzivi negotove priho-
dnosti.« V nadaljevanju se je 
osredotočil na aktualno vojno 
v Ukrajini. Meni, da je bilo zlo-
čin, ki ga je z agresijo na suve-
reno državo Ukrajino zagrešila 
ruska politika, mogoče prepre-
čiti. »Kaj vse je šlo narobe in 
zakaj, bo možno in treba, tudi 
v izogib prihodnjim napakam, 
ugotavljati, ko bo vojna konča-
na. Gotovo se bo potrdilo, da je 
vojna stvar odločitve, tako kot 
je tudi mir stvar odločitve,« je 
izjavil in ob tem navedel pobu-
do za popolno prepoved atom-
skega oboroževanja in njego-
ve uporabe: »Če že ne naša 

vlada, verjamem, da bi ute-
meljitev za tako pobudo lahko 
prepoznala civilna družba Slo-
venije ter k pozivu spodbudila 
okoljske, mirovniške, humani-
tarne in veteranske organiza-
cije v evropskih državah.«

Nastopajoči v spremljevalnem 
programu so bili: Pihalni orke-
ster Kapele, MePZ KUD Oton 
Župančič Artiče, učenki OŠ 
Artiče Julija Grašak in Hana 
Rostohar Jakič pod mentor-
stvom mag. Mateje Jankovič 
Čurič ter harmonikar Jakob 
Drečnik iz GŠ Brežice pod 
mentorstvom profesorja Nika 
Ogorevca. Po končanem pro-
gramu je nekaj besed sprego-
voril še Stane Tomše, pred-
sednik ŠZ Brežice, ki je skupaj 
s PD Brežice in ZBV NOB Bre-
žice organizator vsakoletne-
ga pohoda po poteh Brežiške 
čete. Dejal je, da ima ta rekre-
ativno-družabna prireditev 
najdaljšo tradicijo v počasti-
tev NOB. Poleg partizanskega 
golaža, ki so ga ponudili vsem 
prisotnim, je za sladke domače 
dobrote poskrbel aktiv kmeč-
kih žena Pečice, s svojimi pri-
pomočki je bil prisoten tudi 
Radioklub Elektron Brežice. 

 Rok Retelj

Milan�Kučan�med�nagovorom�pri�obeležju�NOB�v�Pečicah

BREŽICE – 19. oktobra so pri vhodu v Gimnazijo Brežice 
odkrili spominsko ploščo Valentinu Vodniku, prvemu slo-
venskemu pesniku in časnikarju, ki je kot frančiškan delo-
val tudi v samostanu v Brežicah, kjer zdaj stoji gimnazija. 
Pobudo za to je dal Silvo Klemenčič, veteran Posavskega štu-
dentskega kluba.

Idejo, da se spominska plošča postavi ravno na pročelju gimnazi-
je, potrjujejo zanesljivi zgodovinski viri, da je Vodnik v letih 1781 
in 1782 deloval v frančiškanskem samostanu v Brežicah, preden 
se je odpravil k frančiškanom na Trsat nad Reko. Izbira mesta za 
spominsko ploščo se je pokazala za pomenljivo simbolično, saj v 
prostorih nekdanjega frančiškanskega samostana danes deluje 
gimnazija. Pobudnik za postavitev plošče je bil Silvo Klemenčič, 
vodja posvetovalnega telesa društva veteranov Posavskega štu-
dentskega kluba (Societas Veteranorum Posaviensium). Kot je 
med drugim izpostavil v svojem nagovoru, skozi že 44 let obsto-
ja na vsakoletnih srečanjih potrjujejo pripadnost domači zemlji. 
Omenil je, da je Vodnik v tej zgradbi, na pročelju katere je odslej 
postavljena spominska plošča, bival kot frančiškan – redovnik 
(njegovo redovniško ime je bilo Marceljan), študiral teološke štu-
dije in začel svojo zmagovito pot. Dve njegovi prozni deli Klek in 
Prošnja na Krajnsko Modrino nosita letnico 1781, ko je bil v bre-
žiškem samostanu. Zbrane so pozdravili tudi direktorica občinske 
uprave Patricia Čular, ravnatelj gimnazije Uroš Škof in članica 
posvetovalnega telesa društva veteranov Posavskega študentske-
ga kluba Jožica Sušin. Med prisotnimi so bili tudi brežiški župnik 
Ivan Šumljak, ki je spominsko ploščo tudi blagoslovil ter duhov-
na pomočnika Milan Kšela in Peter Marčun. V kulturnem pro-
gramu so sodelovali dijaki Gimnazije Brežice Jan Klemenčič, Lija 
Čurič, Aldina Bajrović in Hana Sambunjak. R. Retelj

Trajen spomin na Vodnika

Čular,�Klemenčič�in�Sušin�pri�spominski�plošči

Spoštovane in spoštovani, 
ob prazniku občine Brežice si želimo, 

da bi še naprej skupaj soustvarjali 
k napredku naravnano skupnost 

v spoštovanju, razumevanju 
in sodelovanju.

Članice in člani Sveta KS Brežice s 
predsednico Alenko Černelič Krošelj 
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+386 (0)40 484 171

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

V pritličju ali 1. nadstropju,
površine 30 do 70 m2

info@sl-inzeniring.si

Oddamo pisarniške
prostore v Krškem

SL-inženiring

KRŠKO

Čestitamo ob prazniku!

www.mediteranprodukt.si

Srčno naprej.
Vse najboljše ob občinskem
prazniku.

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.

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

 Iskreno čestitamo ob prazniku občine Brežice.

www.teb.si

Predsednica PGD Spodnja Po-
hanca, ki je bilo ustanovlje-
no leta 1949, Helena Fakin 
je omenila, da danes društvo 
šteje 130 članov vseh gene-
racij in obstoječi prostori ga-
silskega doma so zaradi ne-
varne lege ob glavni cesti ter 
nemožnosti širitve obstoje-
čega doma postali premajhni. 
Zato so iskali večji prostor, kjer 
bodo lahko imeli tudi svoj po-
ligon za vadbo, saj so tudi zelo 
tekmovalno društvo in uspeš-
ni na gasilskih tekmovanjih v 
različnih kategorijah (še pose-
bej ženska B-ekipa, ki je že 20 
let udeleženka državnih tek-
movanj). »Leta 2020 smo ku-
pili objekt s parcelo na naslovu 
Arnovo selo 16, ki ga trenutno 
dograjujemo, zraven bo nasta-
la tudi garaža za naša vozila,« 
je povedala ter dodala, da si v 
prihodnje želijo, da objekt pos-
tane večnamenski dom kraja-

Dom za gasilce in krajane
ARNOVO SELO – PGD Spodnja Pohanca je 14. oktobra pripravilo dan odprtih vrat novega gasilskega doma, 
ki so ga tudi s pomočjo Občine Brežice uspeli že delno obnoviti, obenem bodo lahko tako prostore kot zu-
nanje površine koristili okoliški krajani.

nov Arnovega sela, Trebeža 
in Spodnje Pohance ter da se 
bodo na enem mestu srečeva-
le tudi mlade družine, saj ob 
objektu stojijo tudi že otroška 
igrala in uta za druženje, ki so 
jih postavili v sklopu participa-
tivnega proračuna Občine Bre-
žice. Poveljnik PGD Spodnja 

Pohanca Anton Lapuh je na-
vedel, da je v društvu 20 ope-
rativnih gasilcev, redno skrbijo 

za usposobljenost članov, tru-
dijo se privabljati tudi mlade, 
da bi se pridružili njihovim vr-
stam. Društvo pokriva požarni 
okoliš, kamor spadajo Arnovo 
selo, Spodnja Pohanca, Dolenja 
vas pri Artičah, Zgornji Obrež, 
del Gornjega Lenarta, Trebež 
in polovica Artič. Vodja občin-
skega oddelka za investicije, 
občinsko premoženje in javna 
naročila Suzana Ogorevc je 
pojasnila, da so gasilci v času 
od nakupa objekta z lastnimi 
finančnimi sredstvi že skoraj 
popolnoma obnovili svoje pro-
store v objektu, občina pa bo 
uredila še mansardni del in del 
kleti, ki sta namenjena domu 
krajanov.  R. Retelj

Predsednica�in�poveljnik�PGD�Spodnja�Pohanca�pred�novim�
domom
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Plačilo položnic − Devizno poslovanje

 

www.infra.si

Vsem občankam in občanom občine 
Brežice čestitamo ob občinskem prazniku.

Spoštovane občanke in občani!
Ob prazniku občine Brežice želimo vsem občankam in občanom v občini Brežice vse dobro!

Naj to pomeni vse tisto, kar je potrebno, da bo, kot smo zapisali v programu stranke ROK, 
kakovost življenja vsake občanke in občana tisto, kar bo merilo in osnova za srečo. Pa naj 
bodo to mladi, mlade družine, starostniki, za katere moramo imeti še posebno skrb, in vsi tisti, 
ki ustvarjajo v podjetjih, na kmetijah ter povsod tam, kjer se krojijo in ustvarjajo pogoji za člove-
ka vredno življenje.

Zato je še toliko bolj pomembno, da se udeležimo lokalnih volitev in v občinski svet kakor 
tudi za župana izvolimo odgovorne ljudi, ki znajo, zmorejo ter so pripravljeni žrtvovati del 
sebe za dobrobit nas vseh.

V imenu stranke ROK: 

predsednik David Imperl, gl. tajnik stranke Ivan Urbanč, občinska svetnica Zdenka Mirtek  
ter nosilci list: Gregor Redenšek, Rikardo Bertol, Barbara Istenič in Slavko Bizjak

Ob prazniku občine Brežice
čestitamo vsem njenim
občankam in občanom.

Veseli nas, da smo del te
skupnosti.

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

Kot je poudaril predsednik FK 
Brežice Davor Lipej, so na po-
budo njihovega člana Bran-
ka Brečka posvojili predlog 
za temo »mostovi, ki povezu-
jejo«. »Če kdaj, potem je v tem 
času to več kot izvrstna tema. V 
današnji družbi se namreč po-
javlja vse preveč teženj po od-
mikanju, rušenju mostov, bi 
lahko rekli. Člani FK Brežice se 
zato zavzemamo za vzpostav-
ljanje mostov, za povezovanje,« 
je povedal in še navedel, da so 
na njihovih razstavljenih foto-
grafijah mostovi, ki povezuje-
jo v različnih prispodobah, uje-
tih skozi njihove fotografske 
objektive. Na tokratni društve-
ni razstavi sodeluje večina čla-
nov FK Brežice, pri čemer so na 
lokalni ravni povezali Društvo 
likovnikov Brežice (DLB) in fo-
tografske prijatelje iz FK Sušec 
iz Knežaka pri Ilirski Bistrici. 
Predsednica DLB Zlatka Vuči-
nić ga je dopolnila, da jih s FK 
Brežice druži želja po ustvarja-
nju, podobni pogledi na doga-
janje okoli nas, sorodni drobni 
ustvarjalni izzivi in še kaj. Sli-
karska dela so nastala na junij-
ski likovni koloniji DLB, ki je 
potekala pri starem železnem 
mostu, pod mentorstvom ma-
gistrice slikarstva Nevenke 
Rušković, udeležili so se je sli-
karji vseh generacij. V imenu 

Mostove graditi, ne rušiti
BREŽICE – V avli UE Brežice so na prvi oktobrski dan odprli razstavo »Mostovi povezujejo«, pri kateri so se 
povezala kar tri društva – Fotoklub Brežice, Društvo likovnikov Brežice in Foto klub Sušec iz Ilirske Bistri-
ce. Glavna tematika razstave je povezovanje – gradnja in ne rušenje mostov.

FK Sušec je navzoče na odprtju 
razstave pozdravil Stojan Spe-
tič in izpostavil, da so pri njih 
na razstavi brežiški fotografi, s 
katerimi se družijo že približno 
tri leta, sodelovali že dvakrat, 
ravno tako je to njihovo dru-
go gostovanje v Brežicah. Ne-
kaj besed je ob tej priložnos-
ti spregovoril tudi župan Ivan 
Molan, ki je omenil, da je le-
tošnja glavna tema občinskega 
praznika sodelovanje, mostovi 
med ljudmi, kar tudi sovpada s 
pričujočo razstavo.

Fotografije so razstavili: Anita 
Radkovič, Erika Bucalo, Eve-
lina Sušnik, Branko Brečko, 
Branko Zupanc, Branko Ben-
čin, Matej Kramžer, Samo 
Hajtnik, Vinko Šebrek, Hrvo-
je Teo Oršanič, Stane Ilc, Rudi 
Mlinar in Davor Lipej (vsi čla-
ni FK Brežice); Mija Baškovč, 
Kristina Bevc, Lidija L. Kre-
se, Marija Kukovica, Hele-
na Lipej, Olga Piltaver, Met-
ka Vimpolšek, Anton Zorko, 
Daša Zorko, Andraž Zorko, 
Suzana Zupančič in Antonija 

Žener (vsi člani oz. sodelujoči 
na likovni koloniji DLB); Irena 
Štembergar, Mateja Drobnič, 
Petra Spetič, Andrej Udovič, 
Branko Česnik, Klavdij Ujčič, 
Sandi Bobek, Stojan Spetič, 
Tomaž Kastelic in Vojko Mi-
helj (vsi člani FK Sušec). Za 
glasbeno-plesni pridih so pos-
krbeli učenca GŠ Brežice Mar-
tin Urek in Jaša Pavlin, oba na 
kitari in pod mentorstvom To-
mislava Vrandečića, ter bale-
tna skupina PD Imani z mento-
rico Saro Levičar.  R. Retelj

Nekateri�sodelujoči�fotografi�in�likovniki�na�razstavi
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BREŽICE – Prva oktobrska sobota v Posavskem muzeju Bre-
žice je bila, kot veleva že tradicija, spet sejemsko obarvana. 
Na 12. sejmu rokodelskih znanj in grajski tržnici starin je 
grajsko dvorišče zapolnjevalo 16 razstavljavcev, večina med 
njimi rednih udeležencev sejemskega dogajanja v Brežicah.

Stojnice so imeli: Jože Bračun (zbiratelj starin); DUO Impoljca, 
enota DU Brežice; Polona Žabkar Širec; Stane Kržan; Unikatni-
ca, Nina Kolar; Petra Novak – PeNo; KD Leskovec pri Krškem; 
Tatjana Flajnik; Sonja Klemenčič; Božica Kerin; Goga Špo-
ljar; Sabina Dobršek Mladkovič; Mira Žugelj; Zveza Sonček, 
VDC Sonček Krško; Marina Prosenik ter glasbenik in izdelovalec 
starih glasbil Vlado Nunčič, ki je dogajanje popestril z igranjem 
na lajno ter izvedbo delavnice Odsev kozmične muzikaličnosti 
v naravi in glasbi, v sklopu katere je med drugim zaigral tudi na 
starodavni glasbili oprekelj in monokord. Za otroke in družine 
so pripravili zanimive aktivnosti, na katerih so predstavili kruš-
no dediščino Posavja, ob tem pa so jih seznanili z dediščino mli-
nov v Posavju, ki so delovali s pomočjo vodnih koles. Izvedli so 
tudi delavnico, ki je del projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja in 
na kateri so spoznali tehnike izdelave nakita v različnih prazgo-
dovinskih obdobjih. Dva razstavljavca smo povprašali o doživlja-
nju sejemskega vzdušja v Brežicah. Goga Špoljar iz Bistrice ob 
Sotli (Nakit Goga), ki izdeluje predvsem nakit iz naravnih mate-
rialov, je povedala, da je razstavljati v objemu grajskih zidov po-
seben čar, v Brežice pa vedno rada pride, tudi zaradi samega am-
bienta. Izdelovalec keramičnih izdelkov Stane Kržan iz Leskovca 
pri Krškem je tudi izrazil navdušenje nad brežiškim sejmom in 
njegovo organizacijo, kot Brežičan po rodu pa še toliko raje pri-
de v mesto.  R. R.

Sejemska sobota v Brežicah

Stane�Kržan�(levo)�redno�sodeluje�na�sejmu�rokodelskih�znanj.

Šupe oživel muzejsko knjižnico

tel.: +386 7 499 11 80           KOVIS d.o.o., Brezina 102, 8250 Brežice
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email: info@kovis-group.com             

Vsem 
občankam in 

občanom 

iskreno čestitamo ob 
prazniku občine 

Brežice.

Drage občanke in občani,
iskrene čestitke ob 

občinskem prazniku.

Foto: facebook/Posavski muzej Brežice

VOŠČILO

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,
spoštovani občani občine Brežice.

Ob praznovanju vašega občinskega 
praznika, 28. oktobra, 

ki ga občina Brežice obeležuje v spomin 
na ustanovitev Brežiške čete, 

vam iskreno voščimo in čestitamo 
letošnjim prejemnikom oktobrskih 

priznanj za požrtvovalno delo in uspehe 
na različnih za lokalno skupnost 

pomembnih področjih.

Želimo vam mnogo uspehov tudi 
v bodoče in veselo praznovanje!

BREŽICE – Prvo nedeljo v oktobru so v Posavskem muzeju 
Brežice odprli prenovljeno specialno muzejsko knjižnico v 
prvem nadstropju gradu. Prenovo prostora in novo opremo 
je omogočil donator in muzejski prijatelj prof. Robert Šupe, 
ki že vse svoje življenje čuti povezanost z muzejem ter izka-
zuje izjemno spoštovanje do dediščine.

Po uvodnem pozdravu direk-
torice muzeja Alenke Černe-
lič Krošelj je Roberta Šupeta 
predstavila njegova sodelavka 
Vasja Jakše, namestnica rav-
nateljice Gimnazije Novo mes-
to. Kot je med drugim omenila, 
Šupe zgodovino in geografijo na 
novomeški gimnaziji poučuje že 
vse od leta 1994. Dejala je, da 
svoje zavedanje in znanje o po-
menu naše kulturne dediščine 
Šupe skozi svoje delo deli tudi s 
sodelavci in dijaki. »V imenu vseh lahko rečem, da smo ponosni, 
da je med nami nekdo, ki tako nesebično prispeva k ohranjanju 
naše kulturne dediščine za bodoče generacije tudi kot donator Po-
savskega muzeja Brežice,« je sklenila. Zbrane na arkadnem hod-
niku pred knjižnico je nagovoril tudi Šupe, ki je povedal, da mu 
je pred leti direktorica PMB omenila, da si na gradu Brežice že 
zelo dolgo želijo ustrezne obnove muzejske knjižnice. Ob teh be-
sedah mu je postalo kar toplo pri srcu, saj že od nekdaj občuduje 
knjige in knjižnice. Direktorici muzeja se je zahvalil za polno za-
upanje pri snovanju in opremljanju knjižnice, kot je zatrdil, se je 
potrudil po najboljših močeh in pri tem zelo užival. Knjižnica ni 
samo prostor, v katerem se nahajajo zgolj knjižne omare in police, 
zato je dal pobudo, da prostor še oplemenitijo s postavitvijo traj-
ne razstave keramičnih lekarniških posod, kakršne so bile v upo-
rabi v denimo 17. stoletju. Večino posod je doniralo podjetje Sa-
vus iz Ljubljane, ostale je prispeval sam pa tudi Lekarna Brežice. 
V spremljevalnem programu so nastopili Brežičanka Maja Tomić, 
Aja Koncilija in Jurij Dović, dijaki novomeške gimnazije. Poleg 
nastopajočih so se zahvalili tudi muzejskima sodelavkama Stan-
ki Glogovič in Mihaeli Kovačič, ki sta poskrbeli za izbor knjig 
v obnovljeni knjižnici, kjer so na voljo za nabiranje novih znanj 
uporabne knjige s področja etnologije, antropologije in umetno-
stne zgodovine. Po uradni otvoritvi in ogledu knjižnice so se obi-
skovalci lahko še malo posladkali s tortico in okušali grajsko pe-
nino Vinske kleti Fabjančič iz Brestanice. R. Retelj

Robert� Šupe� v� obnovljeni�
knjižnici

Vsem občankam in 
občanom ter poslovnim 
partnerjem čestitamo  
ob prazniku občine Brežice 
ter želimo veliko osebnih in 
poslovnih uspehov.

ODGOVORNA
ENERGIJA

gen-energija.si
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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. 

ČAR (22264ROG)  
je pes večje rasti v tipu nem-
škega ovčarja, star približno dve 
leti. Je razigran in potrebuje ve-
liko gibanja, je prijazen do ljudi. 

REX (22175S) je samček, star 18 
mesecev, srednje rasti, odvzet 
zaradi neprimernih razmer. Rexi 
je prijazen samček, ki se zelo hit-
ro uči lepega vedenja in hoje na 
povodcu. Rad ima ostale pse in 
ljudi. Če si želite majhnega pa-
jaca v hiši, ki vas bo nasmejal, je 
Rexi pravi za vas.

LOTI (22014B) 
je psica večje rasti, stara cca. dve 
leti. Je zelo živahna in ima veliko 
energije, zato išče lastnika, ki ji 
bo posvetil veliko časa in se bo z 
njo aktivno ukvarjal. Je zelo pri-
jazna, željna pozornosti in člove-
kove bližine. 

Program se je začel s svečanim 
dvigom slovenske zastave, ki 
so jo ob spremstvu praporšča-
kov veteranskih združenj prines-
li člani Zastavnega voda Območ-
nega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Brežice ter učen-
ca OŠ Brežice Dimitrije Cocoje-
vić in Lija Čurič (slednja je v tem 
šolskem letu že dijakinja). Na 
prireditvi sta šolarje nagovori-
la predsednik Pokrajinskega od-
bora zveze veteranov vojne za 

OŠ Brežice se pridružuje praznovanju 
občinskega praznika
OŠ Brežice tradicionalno v mesecu oktobru pripravi kulturno prireditev ob dnevu šole, na kateri obeležijo dan suvere-
nosti, praznik občine in obletnico Rastoče knjige, ki je letos že šesta po vrsti. Letošnja slovesnost je na dan suvereno-
sti, 25. oktobra, kljub dežju potekala na šolskem dvorišču ob skulpturi eHrast, ki jo krasijo barvni okraski – simboli do-
sežkov učencev in učiteljev na različnih področjih, od športa, kulture do mednarodnih projektov. 

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

Slovenijo Posavje Anton Supan-
čič in župan Občine Brežice Ivan 
Molan. Anton Supančič je pou-
daril pomen dneva suvereno-
sti za samostojno Slovenijo. Žu-
pan Ivan Molan je dejal, da smo 
v občini veseli uspehov vseh 
učencev, tudi tistih, pri katerih 
mogoče zmanjka točka do naj-
višjega mesta. Vsem zbranim je 
župan voščil ob občinskem pra-
zniku in dejal, da ga veseli, ker se 
OŠ Brežice redno vključuje v pra-

znovanje občinskega praznika.

Ravnateljica mag. Marija Lubši-
na Novak je predstavila uspeh 

in dosežke učencev in učiteljev 
v šolskem letu 2021/2022. Po-
leg dosežkov na področju zna-
nja, kulture in športa beleži šola 
dva posebna dosežka tudi s pre-
jemom zahvalne listine s strani 
Območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo Brežice in 
v 2021 prejetega priznanja Ob-
čine Brežice.

V sklopu kulturnega programa 
je šolski pevski zbor predsta-
vil prenovljeno šolsko himno To 
so Brežice, za zaključek pa so na 
igrišču za šolo zaplesale ŠKD Ma-
žoretke Dobova. 

Del ekipe deklet, ki so na državnem tekmovanju v mali odbojki za 
osnovne šole pod mentorstvom Hedvike Lopatič osvojile prvo mes-
to in si prislužile modri valj. 

Vijoličasti krogli za posebne dosežke – ena za sodelovanje z 
veteranskimi organizacijami in druga za prejeto priznanje Občine 
Brežice

Obnovo ceste in gradnjo 
pločnika sofinancira Mini-
strstvo za obrambo v skladu 
z dogovorom. Občina Breži-
ce je začela z izvedbo pro-
jekta Obnova lokalne ceste 
Cerklje ob Krki–Črešnjice in 
Velika vas–Veliki Podlog–
Črešnjice z izgradnjo ploč-
nika, in sicer gre za 2. in 3. fazo projekta. Vrednost del po pogodbi 
znaša dobrih 563.000 evrov. Projekt sofinancira v predvideni višini 
356.000 evrov tudi država oz. ministrstvo za obrambo na podlagi do-
govora o skupnih vlaganjih v lokalno infrastrukturo na področju vo-
jaškega letališča. Izvajalec del je v postopku javnega naročanja izbra-
no podjetje KOP Brežice, d.d. Rok za dokončanje del je 30. 4. 2023.
Namen obnove ceste in izgradnje pločnika z javno razsvetljavo je iz-
boljšati prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Dela 2. in 3. 
faze obsegajo rekonstrukcijo lokalne ceste v dolžini približno 900 m 
z izgradnjo pločnika in cestne razsvetljave v dolžini 180 m. Najprej 
se izvaja faza rekonstrukcijo ceste med Cerkljami ob Krki in Črešnji-
cami v dolžini 720 m, nato pa faza, ki vključuje rekonstrukcijo ces-
te z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave v dolžini 180 m ter prik-
ljučkom na državno cesto R2419.

Gasilska oprema in tehnika sta 
eni od bistvenih kategoriji gasil-
ske organizacije. Pomembni sta 
tako v smislu zaščite gasilcev 
ter kakovosti posredovanja na 
intervencijah kot tudi v smislu 
zunanje oz. celostne podobe. V 
letih 2021 in 2022 je Občina Bre-
žice skupaj z Ministrstvom za ob-
rambo RS namenila 80.000 EUR 
sredstev za nakup gasilskoreše-
valne opreme. Oprema je name-
njena za posredovanje pri narav-
nih in drugih nesrečah. Opremo 
so svečano prevzele enote I. ka-
tegorije na podlagi potreb po 
opremljanju.

»Z nabavo dodatne opreme, na-
menjene specializaciji gasilskih 
enot, še enkrat dokazujemo, da 
dajemo velik pomen enotam I. 
kategorije, ki predstavljajo zelo 
pomemben del požarnega in 

Obnova lokalne ceste Cerklje ob Krki–Črešnjice 

Slavnostni prevzem nove opreme za gasilce

protipoplavnega varstva v svo-
jih okoliših in na ravni celotne 
občine,« je na slavnostni pre-
daji poudaril Herman Premelč, 
predsednik Gasilske zveze Bre-
žice. Ob tem je še dodal, da so 
z nabavo nove opreme poveča-
li operativno moč in pripravlje-
nost posredovanja ob naravnih 
in drugih nesrečah.

Darko Leskovec, poveljnik Gasil-
ske zveze Brežice, pa je ob slav-
nostnem dogodku dejal, da je 
vizija Gasilske zveze Brežice dati 
poudarek vsem 31 enotam, saj 
so do sedaj večji del bremena 
nosile gasilske enote višjih ka-
tegorij, predvsem zaradi bolj-
še opremljenosti. »Vizija in pro-
gram poveljstva Gasilske zveze 

Brežice in posluh župana Ivana 
Molana so pripeljali do nabave 
in današnjega prevzema. Doda-
tna oprema za posredovanje pri 
naravnih nesrečah ter požarih 
daje gasilskim enotam večji po-
men in odgovornost.«

Svečano predana gasilskoreše-
valna oprema obsega priklopnik 
z rezervno količino 1000 litrov 
penilnega sredstva, priklopnik 
za štabno vodenje intervencij s 
kompletom opreme, tri priklop
nike s kompletom opreme za 
osvetljavo kraja intervencije s 
kompletom opreme, opremo za 
reševanje z višin in iz globin za 
štiri reševalce, opremo za zaš-
čito dihal, za posredovanje pri 
poplavah in za posredovanje pri 
vetrolomih in snegolomih.

Prevzem opreme

Nagovor župana
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V sredo, 5. 10. 2022, je KGZS Za-
vod NM – Izpostava Krško v več-
namenski dvorani krajanov Ve-
liki Podlog organizirala posvet s 
strokovnjaki z naslovom »Učin-
kovita trajnostna tehnologija in 
ekosistemske storitve v kmetij-
ski pridelavi v luči podnebnih 
sprememb«. Na posvetu so lah-
ko obiskovalci iz prve roke sliša-
li vse o možnostih, pomenu in 
načinu namakanja ter se s stro-
kovnjaki v delavnici ena na ena 
pogovorili o možnostih namaka-
nja na lastni kmetiji. V uvodu so 
specialistke Kmetijsko gozdar-
skega zavoda Novo mesto Ma-
teja Strgulec, Andreja Brence 
in Natalija Pelko predstavile tre-
nutno stanje namakanja v kme-
tijstvu in primere dobrih praks. 
Dr. Rok Mihelič z biotehniške fa-

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in 
svetnikov Občinskega sveta Mestne občine 
Krško s 35. seje, 17. oktobra 2022
Jože Olovec (SDS) je predlagal ureditev odvodnjavanja meteornih 
voda v naselju Veniše, in sicer tako, da lete s streh in utrjenih po-
vršin ne bi dodatno sprožale morebitnega plazenja zemljine in tako 
ogrožale spodnjega dela naselja.

Boštjan Pirc (SLS) je vprašal, zakaj se podatki predsednika ŠZ Krško, 
katere je izpostavljal v javnih medijih, in uradni podatki o višini pri-
dobljenih javnih sredstev bistveno razlikujejo, torej zakaj prihaja do 
razhajanja, in s kakšno količino denarja dejansko razpolaga ŠZ Krško. 
Poleg tega ga je zanimalo, za katere namene so se porabljala vsa jav-
na sredstva, s katerimi je v letih 2019 in 2020 razpolagala ŠZ, kdo je 
bil končni prejemnik teh sredstev in v kakšni višini.

Aljoša Preskar (N.Si) je predlagal, da izvajalec pri rekonstrukciji ces-
te Strma pot čimprej sanira ostre robove kanalizacijskih pokrovov 
in ostre robove stika novega in starega asfalta, ter predlagal, da je 
odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev enkrat te-
densko.

Dušan Dornik (SMC) je postavil vprašanje, zakaj Mestna občina Kr-
ško ne izda soglasja za zaposlitev štirih novih operativnih gasilcev.

Javni razpisi  
za sofinanciranje programov in projektov s 
področja družbene dejavnosti v letu 2023

4. novembra 2022 bo Mestna občina Krško objavila javne razpi-
se za sofinanciranje programov in projektov s področja družbe-
ne dejavnosti v letu 2023, in sicer za kulturne programe in pro-
jekte, projekte obnove  kulturne dediščine, programe za otroke 
in mladino, mladinske projekte, programe s področja tehnič-
ne kulture in programe s področja socialnega in zdravstvenega 
varstva. Prav tako bo objavljen tudi Javni poziv za sofinancira-
nje kulturnih programov protokolarnega značaja v letu 2023. 
Rok za oddajo vlog bo 9. december 2022. 

Razpisna dokumentacija bo od dneva objave do izteka prijav-
nega roka dosegljiva na  spletni strani www.krsko.si, zaintere-
sirani pa se lahko zanjo v tem roku obrnejo tudi na Oddelek 
za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, tel. 
07/4981284 oz. 07/4981203, epošta: anja.bogovic@krsko.si, 
bernardka.zorko@krsko.si oz. klavdija.zibert@krsko.si, kjer do-
bijo tudi dodatne informacije.

Potem ko sta Mestna občina Krško in Direkcija RS za infrastrukturo podpisali pogodbo za 2. fazo rekonstrukcije Ceste 
krških žrtev od pokopališča Krško do trgovskega centra Leskovec pri Krškem, se bodo takoj po praznikih v začetku no-
vembra začela dela prve etape, in sicer od pokopališča do bencinskega servisa OMV.

Po zaključku te faze sledi obno-
va odseka od bencinskega ser-
visa OMV do vključno križišča 
pri Mercatorju, vključevala pa 

bo tudi obnovo cestnega od-
seka od križišča pri Mercator-
ju, mimo Tuša do Job centra. Ta 
faza bo najobsežnejša in bo tra-

jala najdlje. Obvozi bodo ureje-
ni preko Leskovca pri Krškem in 
krške obvoznice ter nekaterih lo-
kalnih cest.

Celovito bo do konca leta 2023 
obnovljen 1,2 kilometra dolg od-
sek, na katerem bodo po obnovi 
urejena štiri krožišča ter kolesar-

Z novembrom začetek obnove CKŽ  
od pokopališča do bencinskega servisa

Posvet s strokovnjaki za namakanje  
v Velikem Podlogu

ska povezava. Skupna vrednost 
naložbe je vredna 3,8 milijo-
na evrov, od tega bo 2,3 mili-
jona prispevala Direkcija RS za 

infrastrukturo, 1,5 milijona pa 
Mestna občina Krško, in sicer 
za ureditev javne razsvetljave, 
pločnikov ipd.

kultete je predstavil pomen oh-
ranitvenega kmetijstva in vpliv 
povečanja organske snovi za za-
drževanje vlage v tleh. Dr. Roza-
lija Cvejić, Luka Žvokelj in pod-

jetje Čarna d.o.o. so predstavili 
sistem podpore odločanja pri 
namakanju: načrtovanje, orod-
ja za pomoč pri odločanju, po-
vezovanje znanosti in prakse. 

Dr. Andreja Sušnik z ARSO je 
opisala spremembe podneb-
ja v zadnjih letih in potrebo po 
prilagajanju na podnebne spre-
membe. Miha Marovt iz pod-
jetja Marovt sistemi je predsta-
vil prodajni program podjetja 
in razložil, kateri sistem je bolj 
primeren za različne kmetijske 
proizvodnje. Dogodek se je zak-
ljučil z obiskom kmetije Menič v 
Malem Podlogu, kjer je nosilec 
kmetije Jože Menič predstavil 
izkušnje z namakanjem na lastni 
kmetiji in praktično prikazal de-
lovanje bobenskega namakalni-
ka, razpršilcev ter kapljično na-
makanje pod folijo.

Posvet je financirala Mestna 
občina Krško.

V okviru projekta ureditve prehoda za pešce v Brestanici bo, zara-
di izvedbe ukrepov umirjanja prometa, izvedena rekonstrukcija dr-
žavne ceste s poudarkom na varnosti kolesarjev in pešcev. Vrednost 
naložbe je nekaj več kot 445.000 evrov, pri čemer bo Mestna obči-
na Krško zagotovila skoraj 132.000 evrov, Direkcija za ceste pa ne-
kaj več kot 313.000 evrov. V prvi fazi gradnje, ki se bo predvidoma 
začela v naslednjem tednu, zapora ceste ni predvidena, v drugi fazi 
pa bo izmenična zapora urejena s semaforji.

Ureditev državne ceste v Brestanici –  
s poudarkom na varnosti kolesarjev in pešcev

Predstavniki partnerskih občin projekta »Skills for Health and 
Sports« ali »S športom krepimo zdravje« Gaglianico (Italija), Krško, 
Svilengrad (Bolgarija) in Viana do Alentejo (Portugalska) so se v za-
četku oktobra sestali na zaključnem srečanju v Gaglianicu. Sodelo-
vanje in skupna prizadevanja na področju športa so potrdili s podpi-
som listine o sodelovanju, s katero želijo sodelovanje še nadgraditi. 

Projekt Skills for Health and Sports zaključili  
s podpisom listine o sodelovanju

Prve etapa 2. faze, od pokopališča do bencinskega servisa OMV

Udeleženci posveta na praktičnem prikazu

Ureditev državne ceste v Brestanici

Projekt Skills for Health
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Za uspešno delovanje mladinskih organizacij, druženje in mladinsko 
ustvarjanje sta v Sevnici dostopna Mladinski center na Trgu svobode 
10 in DoMladih na Prvomajski ulici 15. Oba prostora sta v lasti Občine 
Sevnica. Z Mladinskim centrom upravlja in zanj pripravlja programske 
vsebine Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavno-
sti (KŠTM) Sevnica. V prostoru DoMladih pa delujeta Mladinski svet 
Občine Sevnica (MSOS) in Študentski klub Sevnica. 
V tem prostoru je v preteklosti delovala trgovina, nato ga je upora-
bljal zavod KNOF. V letu 2018 je prostor prevzel MSOS. V sklopu re-
alizacije pobud participativnega proračuna 2019 so bile posodoblje-
ne sanitarije in urejena manjša soba, ki se uporablja za skladišče. V 
sklopu pobud participativnega proračuna za leto 2022 je bil predla-
gan in izglasovan projekt nadaljnjih posodobitev prostora. 
Skladno s tem v DoMladih trenutno poteka ureditev elektroinštalacij, 
ureditev vodovodnih inštalacij, ureditev stropa z novimi lučmi, vgra-
dnja nove protizdrsne talne keramike in ureditev prezračevanja. Po-
godbena vrednost del je 11.961,73 evrov, dela pa bodo zaključena 
predvidoma v začetku meseca novembra. 
DoMladih je sicer uporabljen predvsem za sestanke MSOS in Štu-
dentskega kluba Sevnica, v teh prostorih pa so potekale tudi seje Ko-
misije za mlade. Prostor je za souporabo brezplačno na voljo vsem 
mladinskim in neprofitnim organizacijam, ki delujejo na območju 
sevniške občine. 

Spoštovane občanke, spoštovani občani. 
Občina Sevnica z vsakoletnimi posegi skrbi za urejenost javnih 
površin, ozelenitev urbanih območij ter celostno hortikulturno 
podobo občine, ki dviguje kakovost življenja občank in občanov 
ter hkrati prispeva k ustvarjanju dobrih vtisov obiskovalcev. Z 
rednim hortikulturnim vzdrževanjem in novimi zasaditvami 
blažimo posledice prekomernega segrevanja ozračja v poletnih 
mesecih in prispevamo k čistejšemu zraku tudi v gosteje 
poseljenih območjih. 
Posegi v zasaditve in nega dreves so vselej usklajeni s strokovnimi 
mnenji služb s področja gozdarstva in hortikulture. Vključujejo 
tako nove zasaditve kot odstranitve poškodovanih, ostarelih ali 
bolnih dreves. Pri ureditvah v primernem obsegu vključujemo 
tudi zainteresirano javnost. 
V letošnji sadilni sezoni želimo vključevanje še nadgraditi in 
razširiti. Zato smo pristopili k zbiranju predlogov za zasaditev 
dreves na javnih površinah. Sadili bomo avtohtone drevesne 
vrste na javnih površinah, kjer je to dopuščeno, bomo sadili tudi 
sadno drevje.  
Ustreznost podanih predlogov bodo pregledale strokovne 
službe, načrt zasaditve pa bo pripravljen skladno z izvedljivostjo 
predlaganih zasaditev. 
Predloge za zasaditev lahko oddate na spletnem obrazcu, do 
katerega lahko dostopate na občinski spletni strani ali preko 
spodnje QR kode. Vaše predloge zbiramo do vključno 30. 
novembra 2022. 

Vljudno vabljeni k sodelovanju. 
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica 

Celostna ureditev športnih površin  
pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica
Športno udejstvovanje vseh generacij pomembno prispeva k dobremu zdravju in počutju občank in občanov. Za raz
noliko ponudbo vadb v občini Sevnica skrbijo številna športna društva, ki delujejo v vseh krajevnih skupnostih občine. 
Za ustrezno infrastrukturo, ki športno udejstvovanje omogoča, pa z rednimi posodobitvami in investicijami skrbi lokal-
na skupnost. 

Sevnica je tako po številu prebi-
valcev kot tudi po številu šolo-
obveznih otrok najštevilčnejša. 
Temu primerne so tudi potrebe 
po raznoliki športni infrastruk-
turi. Poleg športnega doma in 
športne dvorane so v Sevnici 
dostopne številne javne povr-
šine na prostem, ki omogoča-
jo tako društveno kot individu-
alno vadbo. Športne površine v 
sklopu Osnovne šole Sava Klad-
nika Sevnica so v popoldanskem 
času odprte za javnost in tudi 

precej obiskane. Na njih svoj 
prosti čas preživljajo tako naj-
mlajši na otroškem igrišču kot 
tudi osnovnošolci in starejši na 
športnih igriščih. Športne po-
vršine vse od izgradnje osnov-
ne šole niso bile posodobljene. 
V tem času so se spremenile 
tako potrebe kot tudi standar-
di ustreznosti urejenih športnih 
površin. Skladno s tem Občina 
Sevnica načrtuje celovito poso-
dobitev vseh športnih površin 
ob osnovni šoli. 

V sklopu posodobitev je pred-
videna prestavitev tribun na se-
verno stran igrišča. Asfaltirane 
površine igrišč bodo preplaste-
ne s tartanskimi podlagami, in 
sicer na način, da bosta polovici 
igrišč ustrezni za igranje košar-
ke in rokometa, združeni igriš-
či pa bosta skupaj tvorili povr-
šino za nogomet. Okrog igrišč 
za skupinske športe z žogo bo 
umeščena krožna 160 metrska 
atletska steza, ki bo prav tako 
tartanske izvedbe.

Projektantska ocena vred-
nosti načrtovane investicije je 
680.000 evrov. V pripravi je do-
kumentacija za izbor izvajalca, 
po izvedenem postopku in pod-
pisu pogodbe bo sledila uvedba 
v delo. Ureditvena dela se bodo 
pričela še v letošnjem letu. 

S to ureditvijo bo mesto Sevnica 
pridobilo ustrezno atletsko ste-
zo tako za športno udejstvovanje 
učenk in učencev kot tudi za de-
lovanje Atletskega kluba Sevnica. 

Na območju Kmečke tržnice v Sevnici poteka ureditev prostora s pro-
dajnimi avtomati. Cilj posodobitve je urediti enotno vizualno podo-
bo območja, kjer je v avtomatih mogoče kupiti lokalne proizvode.  
Z ureditvijo nadstreška in vgradnjo prodajnih avtomatov v enotno 
konstrukcijo bo podoba tega območja osvežena in predvsem poe-
notena. Načrtuje se tudi posodobitev sevniške ribarnice z enakimi 
materiali. Konstrukcija omogoča tudi morebitno razširitev prodaj-
ne ponudbe z dodatnimi avtomati brez posega v enotno podobo. 
Ureditvena dela bodo zaključena predvidoma v začetku meseca no-
vembra.  Zasaditve dreves na javnih površinah:  

vabilo k oddaji predlogov

Posodobitev prostora  
za mladinske dejavnosti DoMladih

Ureditev prostora s ponudbo lokalnih izdelkov 

Prijazno vabljeni na osrednjo slovesnost 
ob prazniku Občine Sevnica, 
ki bo 11. novembra 2022.

Promenadni nastop  
Godbe Sevnica, Godbe Blanški vinogradniki in mažoret 
Društva Trg Sevnica pred Športnim domom Sevnica

Slovesnost v dvorani Športnega doma Sevnica

Slovesna podelitev priznanj Občine Sevnica

Dokumentarni film Ob prazniku Občine Sevnica

Slavnostni nagovor župana Občine Sevnica  
Srečka Ocvirka

Nastop Godbe Sevnica s solistko Darjo Švajger

Nastop združenih mladinskih pevskih zborov  
OŠ Tržišče, OŠ Krmelj in OŠ Milana Majcna Šentjanž

Moderatorja: Sergeja Cesar in Gregor Trebušak

Z veseljem vas pričakujemo.
Srečko Ocvirk, župan

#občinasevnica

Občina Sevnica
Glavni trg 19a | 8290 Sevnica
www.obcina-sevnica.si

Zaželena je predhodna najava udeležbe na 
e-naslov kabinet.zupana@obcina-sevnica.
si oziroma na telefonsko številko 07 81 61 213. 

17.30

18.00

Prostor s prodajnimi avtomati

Umestitev novih športnih površin pri OŠ Sava Kladnika Sevnica

Športne površine pri OŠ Sava Kladnika Sevnica

Prostori DoMladih



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 22, četrtek, 27. 10. 2022 23OBVESTILA

Rezervirajte termin. Poklilčite nas:
+385 1 3703 498 ali +385 99 4803 700

na
roč

en
a o

bja
va

Če je tudi vaša težava brezzobost – na kliniki Ortoimplant Dental Spa se 
je boste rešili z najmodernejšimi implantološkimi metodami All-on-4 in 
Zygoma All-on-4. Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

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

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

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

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

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

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

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

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

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

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

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

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

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

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

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

vračanju nasmeha brezzobim pacientom ter tistim ljudem, ki so že 
popolnoma izgubili upanje, da bodo še kadar koli blesteli s prekras-
nim nasmehom. 

„Največje zadoščenje zame je, ko vidim pacienta, ki se po dolgi 
vrsti let, ki jih je preživel s protezo ali brez zob, lahko znova na-
smehne.“
 Dr. Zdenko Trampuš, DDS

DENTAL SPA SE ODLIKUJE S SVOJIM KONCEPTOM,  
KI DELUJE PO NAČELIH EPIGENETIKE

Koncept vrhunske stomatološke klinike Dental Spa, ki ga je dr. Tram-
puš razvil v skladu z načeli epigenetike, poudarja ustvarjanje kar 
najugodnejšega okolja in dobrega občutka pri pacientih v celotnem 
obdobju terapije. V ustvarjanje tega dobrega občutka in v uspeš-
no premagovanje stresa je vključenih več dejavnikov – med drugim 
analgosedacija, prijetno okolje, sproščujoča glasba, posebne stoma-
tološke obdelave, ki spominjajo na terapije s pomočjo arom in limf ne 
drenaže ter terapije s kisikom. Vsemu temu je treba prišteti še dodat-
no medicinsko obdelavo, ki uspešno poskrbi za kar najhitrejše okre-
vanje pacientov s pomočjo intravenoznega postopka nadomešča-
nja vitaminov, mineralov in aminokislin, ter postopek avtotransfuzije 
krvi, ki je obogatena z ozonom. 

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

 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

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

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!

»Pogreb opravimo tako, kot si ga pokojnik zasluži«
Ob dnevu spomina na mrtve se spominjamo tistih, ki jih ni več med nami. Smrt bližnjega je ena najtežjih izkušenj slehernega, zato je za svojce, ki so v stiski 
in globoki žalosti,  pomembno, da se od pokojnih spoštljivo in dostojno poslovijo, poudarja Valentina Požeg, ki v družbi Kostak opravlja delo vodje pog-
rebne in pokopališke dejavnosti.

Valentino Požeg smo obiskali v njeni pisar
ni, kjer sprejema svojce pokojnikov. »To je 
moja bistvena naloga,« poudarja. S svojci 
se namreč dogovarja o celotnem poteku 
pogrebne svečanosti. »Uredimo dokumen
te, dogovorimo se o kraju in času pogrebne 
dejavnosti, dorečemo, ali želijo klasični ali 
žarni pokop oz. raztros, naročimo cvetje, 
poskrbimo za objavo osmrtnice, uredimo 
mrliško vežico, vodimo pogrebno slove
snost ter poskrbimo za prvo ureditev grob
nega prostora po pogrebu. Pomembno je, 
da v sodelovanju s svojci opravimo pogreb 
tako, kot si ga pokojnik zasluži,« poudarja. 

»Vsak pokojnik ima svojo zgodbo, ki jo je 
peljal skozi življenje, in nekateri svojci nam 
njihove zgodbe zaupajo. Pri organizaciji 
pogrebne svečanosti nam je pomembna 
vsaka informacija, vsak detajl, in tega ne 
preslišimo.«

»POMEMBNA JE VSAKA INFORMACIJA, 
VSAK DETAJL«

Za Valentino, ki prihaja iz naselja Prelasko 
v občini Podčetrtek, je to razmeroma nova 
služba, saj je na delovnem mestu vodje 
pogrebne in pokopališke delavnosti od av
gusta 2021. Prizna, da se je najprej vprašala, 
ali je pripravljena na to vrsto dela oz. ali bo 
sploh zmogla. »Sem zelo čustvena oseba. 
Ampak čez čas, ko sem se soočila z različni
mi situacijami, ki jih ta služba prinaša, sem 
dojela, da mi takšno delo pravzaprav ustre
za. Predvsem to, da nekomu pomagam, 
dotaknejo pa se me tudi življenjske zgodbe 
pokojnikov.« Kot dodaja, je njena prednost 
morda tudi ta, da ne prihaja iz Posavja. »Če 
bi živela tukaj in bi bili to ljudje, ki jih poz
nam, moji prijatelji, sosedje in znanci, bi mi 
verjetno bilo težje. Seveda so situacije oz. 
smrti, ki prizadenejo, pri smrti otroka pač 
ne moreš ostati ravnodušen, vendar lahko 
delo večinoma opravljam z neko mero dis
tance.«

Ob nastopu službe je primerjala pogrebne 
storitve v krški in deloma kostanjeviški ob
čini, ki ju zajema Kostakova pogrebna in po
kopališka dejavnost, s pogrebnimi storitva
mi v svojem domačem kraju. »Prvič sem se 
soočila z različnimi vrstami pogrebov. Civil
nega pogreba si nisem znala niti predstav
ljati, saj pri nas tega običaja ni … Gre za 
slovesnost brez duhovnika in s piramido 
namesto križa. Pri nas ima vsak pogreb 
duhovnika in vsak pogreb ima križ. Tudi 
anonimni pokop je bil zame nekaj novega. 
Lepa izkušnja je bil raztros pepela pokojni
ka v morje, zanimivo pa je tudi pri pogrebih 
predstavnikov islamske skupnosti, ki imajo 
pri nas svoje grobno polje. Pokojnika se dan 
pred pokopom mazili, torej umiva, vsak je 
pokopan v krsti in v svoj grobni prostor.«

»NI DOVOLJ, DA SI DOBER ORGANIZA-
TOR, MORAŠ BITI TUDI SOČUTEN«

Valentina je torej tista, ki ob tako boleči iz
kušnji, kot je izguba bližnjega, svojce vodi 
skozi celoten postopek organizacije pogre
ba. A za kakovostno opravljanje tega dela 
ni dovolj, da si dober organizator, moraš biti 
tudi sočuten in morda tudi malo psihologa. 
Ljudje smo si različni, zato ni univerzalnega 
recepta, pravi. »Do vseh ljudi tudi ne mo
reš pokazati čustev. Svojci jočejo, ti moraš 

biti trden, jih znati pomiriti, potolažiti in 
jim nameniti kakšno lepo besedo. Vsakega 
svojca, ki pride sem, vidiš. Vidiš, kako prine
se bolečino, to neprijetno izkušnjo. Morda 
tiste, ki so vidno bolj prizadeti, skušaš skozi 
celo storitev spodbujati z lepimi besedami. 
Smrt je del življenja in skozi takšno izkuš
njo moramo na žalost vsi.«

Valentina se po službi posveča delu na 
kmetiji. Doma se ukvarjajo z živinorejo, na
tančneje s pridelavo mleka. »Po izobrazbi 
sem diplomirani inženir živinoreje in preden 
sem začela z delom v družbi Kostak, sem 
bila zaposlena na Šolskem centru Šentjur 
kot profesorica praktičnega pouka.« Svoj 
prosti čas, kolikor ga pač ima, namenja 
glasbi. »Zdaj sem začela igrati harmoniko, 
učim se pri Toniju Sotošku,« nam je pove
dala za konec.

Valentina Požeg

Skrbimo za zeleno Krško

naročnik: www.kostak.si
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JESENSKA GRAJSKA DOGODIVŠČINA
3. in 4. november, 9.00–13.00

Prva nedelja v muzeju: 
VINSKA KLET GRADU BREŽICE
6. november 
13.00-16.00: odprta vrata grajske kleti
14.00: voden ogled grajske kleti 

Posavje v diplomskih in raziskovalnih 
nalogah: 
ARHEOLOGIJA STAREGA 
POKOPALIŠČA V LESKOVCU PRI 
KRŠKEM 
predavanje dr. Jerneja Rihterja
10. november, 18.00
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www.pmb.si           Posavski muzej Brežice   

Po besedah zgodovinarja Bo-
risa Hajdinjaka, ki se že de-
setletja posveča preučevanju 
srednjega veka, ima območje 
Posavja v primerjavi s prete-
žnim delom drugih regij to 
srečo, da so lahko mnogo po-
datkov o posestih, načinu živ-
ljenja stanov in vplivu rodbi-
ne Rajhenburških na bližnjo 
okolico in tudi po bolj odda-
ljenih krajih črpali iz več po-
drobno spisanih urbarjev, pri 
čemer so jim bili v pomoč tudi 
drugi slovenski in tuji arhivi. 
Kot je dejal, je vpliv plemiške 
rodbine Rajhenburških, pod 
tem imenom je sicer v 12 ge-
neracijah poznanih 54 moš-
kih in 16 žensk, segal tudi v 
tuje dežele. Med njimi je bil 
najpomembnejši Rajnpreht I. 
Rajhenburški, ki je med jez-
denjem v imaginarnem spre-
vodu, držeč v rokah zasta-
vo Rajhenburških z motivom 
modrega volka, upodobljen 
tudi na srednjeveški grafiki 
Triumfalni sprevod, kar po-
meni, da je sodil med najpo-
membnejše viteze nemškega 
cesarja Maksimilijana I. Habs-
burškega. Sicer je dal grad Raj-
henburg med letoma 1131 in 
1147pozidati salzburški nad-
škof Konrad I. Rajhenburški 
namreč niso bili lastniki gra-
du, pač pa najemniki salzbur-
ške nadškofije, a so v zadnjih 
desetletjih življenja temeljito 
preuredili grad in vse do leta 
1570 usmerjali razvoj tako v 
Posavju kot na širšem Štajer-
skem, kjer so imeli več posesti. 
Rodbina Rajhenburških je iz-
umrla z zadnji članom rodbi-
ne Hansom Rajhnprehtom, ki 
je še pred smrtjo pri 22 letih 
prodal dvorec Šrajbarski turn 
Janezu Krstniku Valvasorju in 

Razstava o rodbini Rajhenburški
BRESTANICA – Pod naslovom Vitezi Rajhenburški je bila 14. oktobra na gradu odprta stalna razstava o 
429-letnem gospodarjenju in vplivu te plemiške rodbine na življenje v bližnji in daljni okolici.  Rajhenbur-
ški so svoj pečat pustili tudi na podobi gradu nad sotočjem reke Save in potoka Brestanica.

odkupil spodnji rajhenbur-
ški dvorec Turn, na katerega 
se sicer veže več anekdot, a 
potrjuje, da je prostor obvla-
dovalo več vej rodbine. Hans 
Rajhenpreht, ki je odraščal na 
gradu, je umrl brez nasledni-
kov na enem izmed posestev 
rodbine v Niederwallsee ob 
Donavi, njegov kar pet metrov 
visok nagrobnik pa se nahaja v 
tamkajšnji bližnji cerkvi v Sin-
delburgu.

Z razstavo je grad pridobil 
identifikacijo

Kustosinja razstave in vodja 
projekta dr. Helena Rožman 
je ob otvoritvi povedala, da so 
originalno gradivo za razstavo, 
ki je vzpostavljena v treh rene-
sančnih prostorih gradu, pri-
dobili iz depojev Posavskega 
muzeja Brežice, Pokrajinske-
ga muzeja Celje in Narodne-
ga muzeja Slovenije, s čimer 
tudi te ustanove skozi pričujo-
čo razstavo izvajajo svojo jav-
no funkcijo. Posamezna origi-
nalna gradiva bodo za potrebe 

priprave posameznih razstav v 
muzeje vračali in jih nadome-
ščali z reprodukcijami, dopol-

njevali jo bodo z novimi dogna-
nji in jo povzeli tudi v izdanem 
katalogu: »Naš cilj je, da gre 
vsak obiskovalec z razstave, ki 
je pospremljena tudi z digital-
nimi gradivi, avtorskimi risba-
mi in interaktivnimi vsebinami 
za mlajše obiskovalce, opre-
mljen z nekimi novimi vedenji 
o zgodovini gradu. S Hajdinja-
kovo ra ziskavo je grad res do-
bil močen temelj. Do sedaj smo 
govorili in raziskovali stavbni 
razvoj gradu, med te zidove pa 

dodajamo še vsebino o 429-le-
tni zgodovini Rajhenburških 
vse do druge polovice 16. st., 
denarnem gospodarstvu, kolo-
nizaciji prostora, kako je funk-
cioniralo podeželje, življenje 
treh stanov tudi skozi oblačil-
ni videz, delovanju srednjeve-
ške družbe ipd.« Hajdinjak je 
ob tem izrazil željo, da bi ljud-
je v Posavju ponotranjili pre-
teklost Rajhenburških in bili 
nanjo ponosni, saj ne gre zgolj 
za kronoloških pregled te rod-
bine, temveč razstava pred-
stavlja pomemben dokument 
časa in oblikovanja tukajšnje-
ga prostora.

Z razstavo so v KD Krško, pod 
okriljem katerega deluje eno-
ta gradu, obeležili tudi deset 

let ponovnega odprtja gradu 
za javnost po njegovi temelji-
ti obnovi (2012), je poveda-
la direktorica Darja Planinc. 
Vložek Mestne občine Krško v 
večletne raziskave in postavi-
tev razstave, ki ji je dala vizu-
alno podobo oblikovalka Polo-
na Zupančič, je znašal nekaj 
več kot 165.000 €, zanjo pa so 
uspeli pridobitev tudi nekaj 
sponzorskih sredstev.

 Bojana Mavsar

Ob�odprtju�razstave�(z�leve):�oblikovalka�Polona�Zupančič,�
zgodovinar�Boris�Hajdinjak,�kustosinja�dr.�Helena�Rožman�
in�direktorica�Darja�Planinc�

Brestaniški�plesalci�srednjeveških�plesov�

KRŠKO – KUD Liber je v Mencingerjevi hiši 15. oktobra že 
osmo leto zapored pripravil mednarodno razstavo, ki so jo 
naslovili »Ex terra Krško 2022: Igra«. 

Povezovalka dogodka Petra Kampl Petrin je v imenu predsedni-
ce društva KUD Liber Branke Pirc dejala, da se tokrat v Mencin-
gerjevi hiši predstavlja kar 25 avtorjev iz Slovenije in Hrvaške. 
Povedala je tudi, da je nad razstavljenimi deli bdela strokovna 
komisija, ki so jo sestavljale Dragica Čadež, Miljanka Simšič in 
mag. Maruša Mazej iz Društva keramikov in lončarjev Sloveni-
je iz Ljubljane. Kot je dejala Mazej, asistentka na Akademiji za li-
kovno umetnost iz Ljubljane, »razstava na ogled postavlja zgolj 
delček tistega, kar je v keramiki mogoče. Keramika je široko po-
dročje, ki sega na vse likovne zvrsti (kiparstvo, slikarstvo, insta-
lacija, grafika, preformans, itn.), poleg tega pa je tudi del obliko-
vanja in obrti«.
V okviru tokratne razstave so razstavljali številni ustvarjalci: 
Helena Angelski, Renato Arnejčič, Marita Burić Teskera, 
Boža Černe, Anica Erjavec, Tanja Gabrijelčič Goršič, Irena 
Gajser, Sapana Gandharb, Brigita Gantar, Tatjana Gomboc 
Jerman, Jana Grgasović, Teja Hlačer, Andre Jost, Špela Ko-
bal, Irena Kramer, Tanja Krstov, Darinka Lapajne, Ljubica 
Lovrenčić, Sanja Matovina – Lulić, Meta Mramor, Nataša Si-
kora, Ivan Skubin, Tanja Sokolov-Boh, Dani Žbontar in Bo-
jana Žokalj Jesih.  
Maruša Mazej je skupaj z Janezom Klavžarjem podelila častna 
priznanja ustvarjalkam in ustvarjalcem, dobili so jih Renato Ar-
nejčič, Helena Angelski, Jana Grgasović, Sanja Matovina – Lulić, 
Dani Žbontar in Tanja Gabrijelčič Goršič. Glavno nagrado, t. i. 
Grand Prix, je v odsotnosti prejela Sapana Gandharb. »Nagraje-
no delo odpira nova vprašanja v umetniški keramiki in izkazuje 
poseben presežek. Avtoričino dolgoletno sodelovanje na števil-
nih razstavah keramike kaže na njeno predanost temu ustvarjal-
nemu mediju,« je bilo še zapisano v obrazložitvi.
S svojimi deli so razstavo obogatili tudi otroci v okviru projek-
ta »Ex terra otroci 2022« v organizaciji Tinke Vukič iz JSKD OI 
Krško. Gre za dela v okviru arhitekturne delavnice za otroke in 
mladino pod mentorstvom Laure Klenovšek, mag. inž. arh., in 
Neže Krošelj, mag. inž. arh. Za glasbeni intermezzo so poskrbe-
li člani zasedbe Brencl banda iz Bistrice ob Sotli.
Ob razstavi je izšel tudi ličen katalog s spremno besedo Mateje 
Gačnik Miklavž. Razstavo, ki bo na ogled do 12. novembra, je 
uradno odprla podžupanja Mestne občine Krško Ana Somrak. 
 A.�Kališnik

Ex terra Krško 2022: Igra 

Članica�strokovne�komisije�mag.�Maruša�Mazej�je�podelila�
priznanja�ustvarjalkam�in�ustvarjalcem�na�Ex�terri�Krško.

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

Godalkanje: 
Wild Strings Trio & 

Godalkanje Fiddle Gang
koncert

petek, 28. 10., ob 20. uri

Reformatorji na odru
Reformatorska komedija 

s srečnim koncem
nedelja, 30. 10., ob 18. uri

Sarajevo safari
�lmski večer

torek, 8. 11., ob 19. uri

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac za zaključek 
letošnje razstavne sezone gostuje skupinska razstava Transfor-
macija lesa, ki je bila izvorno predstavljena v Nacionalnem mu-
zeju moderne umetnosti (NMMU) v Zagrebu. Na njej so predsta-
vljena dela nekaterih osrednjih hrvaških likovnih umetnikov 20. 
in 21. stoletja, ki so uporabljali les kot material svojih kiparskih 
del, dopolnjena je še z nekaterimi izbranimi deli umetnikov iz 
zbirke Galeriji Božidar Jakac. Med 50 umetniki je kar 14 takšnih, 
ki imajo svoje skulpture v kostanjeviškem parku skulptur Forma 
viva, je poudaril direktor kostanjeviške galerije Goran Milova-
nović. Avtorica razstave je Tatijana Gareljić (NMMU) v sodelo-
vanju z Miho Colnerjem (GBJ), na ogled pa bo do 19. februarja 
2023.  P. P.

Gostuje Transformacija lesa

Razstava�naslavlja�pomen�lesa,�dreves�in�gozda.
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kam v posavju
Četrtek, 27. 10.

• ob 16.30 na SIC Brežice: 
svečana podelitev diplom 
Višje strokovne šole Brežice

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
slavnostna seja Občinskega 
sveta Občine Brežice s pode-
litvijo oktobrskih nagrad in 
priznanja

• ob 18.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
predstavitev knjige Aleksi-
ja Kobala »Topologija zlato-
roga«

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predavanje 
Mance Marinčič »Berem in 
se spoznavam« o terapevt-
skih učinkih knjige in pome-
nu branja v vse hitreje spre-
minjajočem se svetu

Petek, 28. 10.

• ob 8.00 v športni dvora-
ni Gimnazije Brežice: 39. 
društvena razstava malih 
pasemskih živali (do 30. 
10.)

• ob 15.00 pri domačiji Grom 
na Vidmu pri Šentjanžu: 
otvoritev posodobljene Ru-
darske tematske poti na Tk 
pav 

• ob 17.30 na parkirišču v 
Šentjanžu: otvoritev infor-
macijske točke in postaja-
lišča za avtodome 

• ob 16.00 v Lutrovski kle-
ti Sevnica: odprtje razstave 
»Tu se je smrt utrudila do 
smrti …«: Slovenske žrtve 
Auschwitza, dokumentarna 
razstava, Stevan Savić, tabo-
riščna številka A-19960

• ob 18.00 v avli UE Brežice: 
otvoritev fotografske razsta-
ve Extempore Brežice 2022

• ob 19.00 v cerkvi sv. Petra 
v Radečah: dobrodelni kon-
cert okteta Deseti brat za 
bolnike z limfomom in lev-
kemijo

• ob 20.00 v Kulturnem 
domu Krško: Godalkanje: 
Wild Strings Trio & Godal-
kanje Fiddle Gang, koncert 
iz cikla ARSonica

Sobota, 29. 10.

• ob 9.00 pri spomeniku v 
Šentjanžu: pohod po poteh 
Milana Majcna

• ob 10.00 v Mestni hiši Bre-
žice: prireditev »Oktobrska 
duša objame rožnato pent-
ljo« – člani Literarne sekcije 
Beseda predstavijo soočenje 
z boleznijo v osebni izpove-
di in poeziji

• ob 12.00 na Bizeljski cesti 
pred vodovodnim stolpom 
v Brežicah: kuhanje župa-
novega golaža in otvoritev 
vodovodnega stolpa

• od 14.00 do 18.00 na Gra-
du Rajhenburg in Mestnem 
muzeju Krško: ustvarjalni 
kotiček Kako so se oblačili 
grajski? in Ex libris za mojo 
knjigo (cena ustvarjalne-
ga kotička je vključena v re-
dno ceno vstopnice)

• ob 17.00 na gradu Sevnica: 
Grajske bučke, animacijski 
program z delavnicami

• ob 19.00 v dvorani Prosvet-

ustvarjalne delavnice na 
temo jeseni

Četrtek, 3. 11.

• od 9.00 do 12.00 v Večge-
neracijskem centu Krško 
(CKŽ 44): filmska delavnica 
za mlade »Nenasilna komu-
nikacija« (obvezne prijave: 
info@vgc-posavje.si)

• od 10.00 do 11.00 v Dnev-
nem centru ZPM Krško: iz-
delki iz jesenskih plodov

• od 10.00 do 12.00 v Knji-
žnici Sevnica: otroška 
ustvarjalna delavnica

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer Večerne 
zarje in razstava ročnih del 
skupine Marjetice

Petek, 4. 11.

• od 9.00 do 12.00 v Večge-
neracijskem centu Krško 
(CKŽ 44): filmska delavnica 
za mlade »Nenasilna komu-
nikacija« (obvezne prijave: 
info@vgc-posavje.si)

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predstavitev spo-
minskega zbornika OZVVS 
Sevnica 

Sobota, 5. 11.

• ob 14.00 v MC Krško: 20. 
Luksuz festival poceni fil-
ma; ob 16.00: kviz »MC KK 
to veš???« – 1. krog

• ob 19.30 v Domu krajanov 
Razbor pod Lisco: premiera 
otroške gledališke predstave 
»Črke na bolniški« v izvedbi 
gledališke skupine Mali Raz-
bor pod odrom

• ob 20.00 v Klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: Kolomonov 
žegen 2022 – Mrigo & Ghet 
+ FlipFlop

Nedelja, 6. 11.

• ob 7.00 z Glavnega trga v 
Sevnici: Od zore do mraka, 
celodnevno kolesarjenje po 
občini Sevnica

• od 13.00 dalje v Posavskem 
muzeju Brežice: Prva nede-
lja v muzeju – Vinska klet 
gradu Brežice; od 13.00 do 
16.00: odprta vrata grajske 
kleti; ob 14.00: voden ogled 
grajske kleti

• ob 16.00 v Večnamenskem 
domu Pišece: dobrodel-
ni koncert Župnijske Kari-
tas Pišece »Skupaj delajmo 
za dobro«, prostovoljni pri-
spevki bodo namenjeni so-
cialno ogroženim družinam 
in posameznikom.

• ob 17.00 v Kulturnem 
domu Podbočje: letni kon-
cert Pevk izpod Bočja »…. 
Rad ostani, kjer pojo …«

Torek, 8. 11.

• ob 16.00 v Tončkovem 
domu na Lisci: Planinski ve-
čer ob 120-letnici Jurkove 
koče in 90-letnici Tončkov-
ega doma na Lisci

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: filmski večer »Saraje-
vo safari«

Sreda, 9. 11.

• od 8.30 do 13.00 v MC Kr-
ško: posvet z Zavodom Vo-
zim ob dnevu zasvojenosti

• od 9.00 do 10.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: Ljudsko 
petje, krožek UTŽO (prijave: 
051 279 634)

• od 9.00 do 12.00 v Večge-
neracijskem centu Krško 
(CKŽ 44): kulinarična delav-
nica »Jedi iz presnega in ki-
sanega zelja« (obvezne pri-
jave: info@vgc-posavje.si)

• od 17.00 do 18.30 na Ljud-
ski univerzi Krško: začetni 
tečaj angleščine (prijave: 
051 279 634)

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: Slovenska planinska pot, 
potopisno predavanje Bar-
bare Resnik 

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: dobrodelni kon-
cert »Občani Sevnice, stopi-
mo skupaj«

nega doma Globoko: tradici-
onalni koncert Hladna jesen 
že prihaja – večer ljudskega 
petja in viž ob 25-letnici de-
lovanja skupine Pevci iz Glo-
bokega

• ob 21.00 v MC Brežice: kon-
cert Helloween – Ways of a 
Heretic, Daimona in Mist

Nedelja, 30. 10.

• ob 12.00 na Telčah: Od iz-
vira do izvira, pohod po tel-
ških stezicah

• ob 15.00 na OŠ Bizeljsko: 
16. Bizeljski ajdov kolač – 
slovesna razglasitev rezul-
tatov s kulturnim progra-
mom in razstavo bizeljskih 
ajdovih kolačev

• ob 18.00 v Kulturnem 
domu Krško: Reformator-
ji na odru – reformatorska 
komedija s srečnim koncem

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

Ponedeljek, 31. 10.

• ob 14.00 v MC Krško: Hal-
loween 2022 – otroška 
predstava, izrezovanje buč 
in druge aktivnosti (obve-
zna oprema: nož za izrezo-
vanje, obvezno spremstvo 
staršev); od 18.00 do 
22.00: hiša strahov; ob 
22.00: disKKo halloween 
(vstopnice v predprodaji)

• od 18.00 do 21.00 v MC 
Brežice: otroška Bučna 
coprnija – delavnica za ot-
roke z animatorji (vstopni-
na in prijave)

Sreda, 2. 11.

• od 9.00 do 12.00 v Večge-
neracijskem centu Krško 
(CKŽ 44): ustvarjalna de-
lavnica za otroke »Modeli-
ranje z glino« (obvezne pri-
jave: info@vgc-posavje.si)

• od 10.00 do 11.00 v Dnev-
nem centru ZPM Krško: 

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

28. 
oktober

PETEK

BRESTANICA (VRTEC) 10.50−11.20

TRŽIŠČE 12.00−13.00

KRMELJ 13.10−13.40

ŠENTJANŽ  14.25−14.55

BOŠTANJ 15.30−16.00

BLANCA 16.20−16.50

BRESTANICA 17.05−17.35
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november
SREDA

VELIKA DOLINA 9.30−11.00

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.40−12.10

ČATEŽ OB SAVI 12.20−12.50

BUKOŠEK 13.05−13.35

DU BREŽICE 13.50−14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45−15.30

3. 
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

4. 
november

PETEK

GOLEK 11.30−11.50

GORA 12.00−12.30

VELIKI TRN 12.50−13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45−14.15

VELIKI PODLOG 15.00−15.30

GORICA 15.40−16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25−16.55

DRNOVO 17.10−17.40

7. 
november
PONEDELJEK

DOLNJA PREKOPA 12.30−13.00

OREHOVEC 13.15−13.45

ČRNEČA VAS 15.00−15.30

OŠTRC 15.45−16.15

PODBOČJE 16.35−17.05

8. 
november

TOREK

VRTEC KRŠKO (KEKEC) 9.20−9.50

DOLENJA VAS (VRTEC) 10.05−10.50

KRIŽE 11.15−11.45

ARTIČE (1) 12.05−13.05

SROMLJE 13.50−14.35

ARNOVO SELO 15.00−15.30

ZDOLE 15.45−16.15

9. 
november

SREDA

VRTEC BREŽICE (MAVRICA) 9.45−11.00

BIZELJSKO (OŠ) 11.30−12.45

PIŠECE 13.10−13.55

DEČNO SELO 14.45−15.15

DOBOVA 15.35−16.20

TRNJE 16.35−17.05

10. 
november

ČETRTEK

STUDENEC POŠ 8.10−9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20−10.00

RAZBOR 11.10−11.40

BOŠTANJ (OŠ) 12.10−13.10

IMPOLJCA (DUO enota BREZOVO) 13.25−13.45

14. 
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

15. 
november

TOREK

VRTEC KRŠKO (CICIBAN) 9.30−11.00

DSO KRŠKO 11.15−12.00

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30−13.45

ARMEŠKO 14.45−15.15

ŠEDEM 15.35−16.05

16. 
november

SREDA

VRHOVO (2) 8.20−8.50

SVIBNO (2) 9.10−9.50

JAGNJENICA (2) 10.00−10.30

ZABUKOVJE 11.55−12.25

TRNOVEC 12.40−13.00

LONČARJEV DOL 13.15-13.35

17. 
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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21. 
november
PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 13.25−13.55

KOPRIVNICA 14.15−14.45

VELIKI KAMEN 15.30−16.00

MALI KAMEN 16.10−16.40

ROŽNO 17.00−17.30

22. 
november

TOREK

VRTEC KRŠKO (GRIČ) 10.45−11.05

DOBOVA (OŠ) 12.00−13.15

KRŠKA VAS 13.30−14.15

GORENJE SKOPICE 14.55−15.40

VIHRE 15.50−16.20

RAKA 16.40−17.10

23. 
november

SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.25−10.10

KAPELE  (OŠ) 10.30−11.15

GLOBOKO (OŠ) 11.30−12.15

MOSTEC 13.10−13.55

DOLENJA VAS 14.45−15.15

ARTIČE (2) 15.25−16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20−16.50

24. 
november

ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45−10.45

BUŠEČA VAS 11.40−12.10

VELIKE MALENCE 12.20−12.50

SOBENJA VAS 13.05−13.35

CERINA 13.45−14.15
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P RE M I E R A
možganske monokomedije

petek, 11. 11., ob 19.30
Velika dvorana Kulturnega doma Krško
Predprodaja in prodaja vstopnic na kd-krsko.kupikarto.si 

in na blagajni Kulturnega doma Krško.
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MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

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

WWW.MC-KRSKO.SI
DELOVNI ČAS INFO TOČKE

PON-PET: 8.00–22.00
SOB: 10.00–22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI: ZAPRTO

SREDA, 9. 11. 2022,
8:30–13:00:
POSVET Z ZAVODOM VOZIM OB 
DNEVU ZASVOJENOSTI

PETEK, 11. 11. 2022,
16:30:
STUMBLE GUYS TURNIR

11:00:
VODENJE PROJEKTOV - 
DELAVNICA ZA MLADINSKA 
DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE 

16.00:
KVIZ: MC KK TO VEŠ??? - 2. krog

NOVEMBER 2022
14.00 
OTROŠKA PREDSTAVA,
IZREZOVANJE BUČ IN DRUGE AKTIVNOSTI
(OBVEZNA OPREMA: NOŽ ZA IZREZOVANJE. 
OBVEZNO SPREMSTVO STARŠEV.)

18.00–22.00
HIŠA STRAHOV

22.00
disKKo HALLOWEEN

  

VSTOPNINA: 2€. 

VSTOPNICE  SO NA VOLJO LE 

V PREDPRODAJI V MC KRŠKO, MED 

27. IN 29. 10. 2022 NA DAN DOGODKA 

VSTOPNICE NE BODO NA VOLJO.

SOBOTA, 5. 11. 2022,
16.00:
KVIZ: MC KK TO VEŠ??? - 1. krog
PRIJAVE DVOJIC NA: hostel@mc-krsko.si.

14.00:
20. LUKSUZ FESTIVAL POCENI 
FILMA

UDELEŽBA NA DOGODKU JE NA LASTNO ODGOVORNOST. VSTOP V 
HIŠO STRAHOV JE ZA OTROKE, MLAJŠE OD 12 LET, DOVOLJEN LE V 
SPREMSTVU STARŠEV!

ODGOVORNA SVEČKA 
ZA DOBER NAMEN

Prostovoljni prispevki bodo 
namenjeni VDC Sonček Krško. 

Svečke na voljo: na sedežu družbe 
Kostak, v drevesnici HPG v 
Brežicah, v Zavodu Knof in 
Cvetličarnah Kerin.

ISKALNIK GROBOV ZA VSA 
POKOPALIŠČA V MESTNI OBČINI KRŠKO

S spletno aplikacijo iskalnik grobov, ki jo je vzpostavila 
Mestna občina Krško na www.pokopaliscekrsko.si, lahko 
enostavno najdete lokacijo določenega groba. V iskalnik 
vpišete ime in priimek pokojnika. Ko kliknete ime pokojnika, 
ki ga je našel iskalnik, se na načrtu pokopališča prikažeta 
lokacija in fotografija groba iskanega pokojnika. 
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Katja Možic, Velika vas – 
dečka,

• Lea Zorko, Brežice – dečka,
• Džemila Šišić, Mali Vrh – 

dečka,
• Valentina Šetinc, Horvati 

(Hrvaška) – deklico,
• Melisa Kopčić, Travnik 

(BiH) – deklico,
• Maša Virant, Šedem – 

deklico,
• Hanumshahe Bekteshi, 

Suhareke (Kosovo) – 
deklico,

• Estera Grivc Puh, 
Lončarjev Dol – deklico,

• Tamara Šterk, Krško – 
deklico,

• Larisa Vodopivec, Silovec 
– dečka,

• Polona Sikošek, Pišece – 
dečka,

• Vanja Pšeničnik, Kapele – 
dečka,

rojstva

poroke

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Matej�Špan�iz�Čanja�in�Aleksandra�Račič�iz�Krškega,�27.�
september�2022,�otok�Mauritius�(foto:�Claudia�Ramen)

• Samo Stiplovšek in Katja 
Vrtovšek, oba iz Sevnice,

• Blaž Gruden iz Tržišča in 
Lea Gorc iz Češnjevka,

• Matjaž Klančišar in Teja 
Dumenčić, oba s Straže pri 
Raki.

ČESTITAMO!

• Marjeta Mah Pušljar, 
Leskovec pri Krškem – 
deklico,

• Patricia Brili, Šedem – 
deklico,

• Anita Goršin, Kladje pri 
Krmelju – dečka,

• Marina Tiller, Brežice – 
dečka,

• Katja Sotošek, Brežice – 
deklico,

• Dženana Šeho, Krško – 
deklico,

• Ines Gramec, Loka pri 
Žusmu – dečka.

ČESTITAMO!

www.PosavskiObzornik.si

DAN SPOMINA NA MRTVE
Krajane obveščamo, da bo 

v torek, 1. novembra 2022, ob 14.30 uri
v preddverju nove vežice 
na pokopališču v Krškem

ŽALNA SLOVESNOST V SPOMIN NA MRTVE.

KS mesta Krško 
mag. Nataša Šerbec, 

predsednica Sveta KS mesta Krško 

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235
epošta: ks.krsko@krsko.si, www.kskrsko.si

OPERACIJA 
SIVE MRENE 

NA NAPOTNICO 
SEDAJ BREZ ČAKALNE DOBE

v Novem mestu

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

Monokomedija Zdrava pamet 
bo premiero doživela v Krškem 
11. 11. ob 19.30. uri v Kultur-
nem domu.

Gre za monokomedijo Nika 
Škrleca o možganih, naših mis-
lih in vseh vragolijah, ki nam jih 
uganjajo. Predstava je dinamič-
na, zabavna in igriva, njena po-
sebnost pa je, da po Sloveniji 
potuje s spremljevalno interak-
tivno razstavo, ki je namenjena obiskovalcem, ki bi radi svoje 
možgane preizkusili, prevetrili ali pa se z njimi pozabavali. »Ta 
koncept smo oblikovali zato, ker se nam zdi, da po koronskem 
času potrebujemo še malo bolj povezovalne dogodke in ker bi 
radi, da ljudje, še preden vstopijo v dvorano, začutijo atmosfe-

ro predstave; ko se ta konča, pa 
se lahko zadržijo na prizorišču, 
se sprehodijo po razstavi in se 
podružijo med sabo in z Nikom. 
Morda kakšno rečejo, kaj prede-
batirajo ali pa se zabavajo nap-
rej, kakorkoli,« so sporočili orga-
nizatorji. Na razstavi boste med 
drugim lahko preizkusili Nikov 
kontracikl (kolo, ki ga je nemo-
goče voziti), posebno spomin-
sko igro, igro refleksov, opazo-

vali majhnega robota, ki sestavlja rubikovo kocko, in se naučili 
marsikaj novega. 

Predstava, ki je ni za zamuditi, vas torej čaka že  
v petek, 11. novembra. 

NAGRADNA IGRA
Z Nikom skupaj organiziramo nagradno igro za kar 3 pare 
vstopnic za predstavo Zdrava pamet. Dva para vstopnic 
bomo podelili izžrebanim bralkam in bralcem časopisa, 
en par pa spremljevalcem našega FB profila v naslednjem 
tednu, da razveselimo še naše spletne bralce.
Nagradno vprašanje se glasi:

Multitalent Nik Škrlec je opozoril nase tudi z rekordom 
pomnjenja in recitiranja 3.141 decimalk nekega števila. 
Katerega?

Pravilen odgovor nam do petka, 4. 11., skupaj z vašimi 
kontaktnimi podatki (za lažje obveščanje lahko dodate tudi 
telefon) pošljite na naslov:

nagradna.igra@posavje.info ali po pošti na:

Posavski obzornik
»Za nagradno igro«
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Prihaja Zdrava pamet Nika Škrleca!
Ko smo marca letos v intervjuju gostili Nika Škrleca, je že napovedal, da pripravlja nekaj čisto posebnega. 
Kakšno pa naj bo, če ne posebno, ko to dela izjemni Škrlec, boste rekli? Vendar je res pripravil presenečenje 
tudi za vse nas, ki njegovo delo podrobneje spremljamo. 

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

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

Ivan Sterle: 
Kronika starega Krškega

198 strani, trda vezava
cena 20 €
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, oz. do zapolnitve prostora.
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure oz. do 
zapolnitve prostora. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

SPOMIN

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

Vsi njegovi

Če�imaš�nekoga�rad,�
nikoli�ne�umre,�

le�daleč,�daleč�je.

FRANC KROŠELJ
s Sromelj.

29. oktobra bodo minila žalostna tri leta,  
odkar nas je zapustil naš dragi brat in stric

SPOMIN

ANTON IN STANE POTOKAR
iz Cerine

Za vedno v naših srcih: vajini domači

21 let 3 leta

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

(J.�W.�Goethe)

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (10.) Ans. POGLADIČ – Praznik tvoj
 2. (1.) Ans. ANDREJA BAJUKA – Verjamem v ljubezen
 3. (2.) Ans. MLADI ASI – Odpuščanje ljubezni
 4. (4.) Ans. REFREN – Rože za mamo
 5. (5.) Ans. POGUM – Slovo
 6. (8.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD – Moj fant
 7. (7.) Ans. NEMIR – Za gasilke in gasilce
 8. (9.) S.O.S. KVINTET – Drobno srce
 9. (6.) Ans. UPANJE – Hišica ob morju
 10. (–.) Ans. ME TRI DO POLNOČI – Fešta bo

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. BRATJE – Ekstra

Kupon št. 646
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, 22. 10. 2022, ob 20. uri

Uvodoma je predsednica DU 
Bizeljsko Marija Rajterič, ki je 
na čelu društva zadnjih pet let, 
omenila, da je bilo 5. 11. 1982 
DU Bizeljsko na upravni eno-
ti registrirano kot samostojno 
društvo. Čez vse, kar se je do-
gajalo v društvu od leta 1953 
do danes, je popeljala povezo-
valka Doroteja Lipej. Iz zapi-
sa v društveni kroniki je razvi-
dno, da je bil ustanovni občni 
zbor 17. maja 1953 v bizeljski 
šoli. Razlogov za ustanovitev 
društva je bilo več kot dovolj: 
vključevanje upokojencev v vse 
oblike udejstvovanja v kraju 
(prireditve, proslave, izleti …) 
v sodelovanju s takrat delujo-
čimi društvi, pomoč upokojen-
cem pri urejanju njihovega so-
cialnega in gmotnega položaja 
ter pri stanovanjski problema-
tiki, vključevanje v razpravo o 
pokojninskem zakonu, sode-
lovanje pri veliko humanitar-
nih akcijah. Kot že omenjeno, 
je leta 1982 društvo posta-
lo samostojno. Svoj prostor je 
društvo pridobilo leta 2015 
v prostorih prenovljene sta-
re OŠ na Kumrovški cesti 5 na 
Bizeljskem. Do takrat so svoje 
dejavnosti opravljali v zadruž-
nem domu in po bizeljskih gos-
tilnah. Društvo je od leta 1953 
do danes vodilo deset poverje-
nikov oz. predsednikov, med 
letoma 2006 in 2017 tudi Rok 
Kržan, ki mu je njegova nasle-
dnica Marija Rajterič izroči-
la priznanje za častnega člana 
društva. Leta 1953 je imelo DU 
Bizeljsko 18 članov, danes jih 

Rok Kržan postal častni član
BIZELJSKO – S prireditvijo »DU Bizeljsko skozi čas« so v Društvu upokojencev Bizeljsko 22. oktobra obele-
žili 40-letnico samostojnega delovanja. Bizeljski upokojenci so se sicer prvič zbrali že leta 1953, razlogov 
za ustanovitev društva je bilo sčasoma več kot dovolj.

ima 242. Za člane organizirajo 
izlete, kopalne dneve na morju, 
letovanja skupaj s sosed njimi 
društvi, piknike, srečanja čla-
nov, rokodelske delavnice, po-
hode, družabne večere, izobra-
ževanja, kulturne večere itd. V 
program Starejši za starejše, ki 
deluje od leta 2012, je vključe-
nih 333 starejših od 69 let, ko-
ordinatorka je Jožica Obrado-
vič.

Dogodka se je udeležila direk-
torica občinske uprave Patri-
cia Čular, ki je predsednici ob 
jubileju DU Bizeljsko izroči-
la plaketo Občine Brežice, še 
prej pa izpostavila dobro so-
delovanje občine z društvi oz. 
nevladnimi organizacijami ter 
zadovoljstvo nad prispevkom 
posameznikov, članic in čla-
nov, prostovoljk in prostovolj-
cev. »DU Bizeljsko ne bi bilo, če 
v njem ne bi bilo številnih po-

sameznikov s predsednico na 
čelu, ki je kot deseta zapovrstjo 
prevzela vodenje tega društva 
in vsak dan skupaj z ostalimi 
prostovoljkami, tudi tistimi v 
programu Starejši za starejše, 
pripomore, da je življenje sta-
rejših v KS Bizeljsko lepše in 
lažje,« je poudarila. Ob jubile-
ju so v društvu izdali zložen-
ko, ki so jo poimenovali Dru-
štvo upokojencev Bizeljsko 

skozi čas. Prostovoljka DU Bi-
zeljsko Metka Premelč je po-
vedala nekaj več o tem, kako 
je zbirala podatke zanjo, in iz-
razila željo, da člani društva 
priskrbijo še kakšne podatke, 
fotografije itd., da bodo lah-
ko nadaljevali z zbiranjem ar-
hiva. Navzoče so nagovorili in 
jubilantom čestitali tudi pred-
sednica sveta KS Bizeljsko Ma-
teja Kmetič, predsednik PZDU 
Posavje Jože Žnidarič, predse-
dniki sosednjih DU in nekate-
rih krajevnih društev. Letos 
je DU Bizeljsko za 40 let sa-
mostojnega delovanja preje-
lo tudi zlato plaketo Združenja 
društev upokojencev Sloveni-
je. Kulturni program so obli-
kovali: učenci 4. razreda OŠ Bi-
zeljsko z razredničarko Lidijo 
Cizel, članice in član folklor-
ne skupine Dubovske ladari-
ce iz DU Dobova-Kapele, Ljud-
ski pevci Bizeljsko ter glasbena 
para Zdenka in Andrej Pinte-
rič ter Zofija in Vilko Urek.

 Rok Retelj

Rok� Kržan� je� postal� častni� član� DU� Bizeljsko,� desno�
predsednica�Marija�Rajterič�in�levo�članica�UO�Tinka�Vahčič.

RADEČE, SEVNICA – Oktober 
je mednarodni mesec osveš-
čanja o raku dojk, ki je naj-
pogostejša oblika raka pri 
ženskah, zato se je 1. okto-
bra v radeški športni dvora-
ni odvijala dobrodelna no-
gometna tekma, pri sevniški 
srednji šoli pa 8. oktobra do-
brodelna prireditev Rožnati 
tek za življenje.

Dobrodelna radeška nogomet-
na tekma, na kateri so zbrana 
sredstva namenili v sklad Moj-
ce Senčar za raziskave, ki bodo 
pripomogle k še bolj učinko-
vitemu zdravljenju rakavih in 
predrakavih sprememb na doj-
kah, je potekala v organizaciji 
radeške skupine članic združe-
nja Europa Donna Slovenija in 
NK Radeče. Uvodna nogome-
tna tekma, ki je trajala dvakrat 
po deset minut, se je odvijala 
med NK Radeče U13 in njiho-
vimi vrstniki iz NK Rudar Trbo-
vlje. V nadaljevanju se je odvila 
še nogometa tekma med ekipo 
NK Radeče Muflon in Diamant-
no generacijo. V radeški ekipi 
so zaigrali Aleš Breznikar, 
Leon Cetin, Franci Čeč, Jernej 
Čeh, Danilo Guček, Jure Ra-
iner, Zvone Ribič, Nejc Ribič, 

predala članu upravnega od-
bora Europa Donna Slovenija 
Gregorju Cuzaka za Sklad Moj-
ce Senčar (zdravnice, ki se je 
poslovila pred tremi leti v 80. 
letu starosti po ponovljeni bo-
lezni raka).

Rožnati tek za življenje

Center za krepitev zdravja ZD 
Sevnica je v sodelovanju s slo-
venskim združenjem za boj 
proti raku dojk Europa Donna 
Slovenija, Posavskim in Obso-
teljskim društvom za boj pro-
ti raku, Osnovno šolo Krmelj, 
KŠTM Sevnica in Občino Sev-
nica organiziral že osmi do-
brodelni športni dogodek pod 
imenom Rožnati tek za življe-
nje, ki se je odvijal pri sevniški 
srednji šoli ob bogatem sprem-

Dobrodelni nogomet in tek 
Jano Sonc, Matjaž Šušteršič 
in Tomaž Režun. Ekipo Dia-
mantna generacija so sestavlja-
li štirje udeleženci svetovnega 
prvenstva v nogometu v Juž-
noafriški republiki leta 2010 – 
Bojan Jokić, Branko Ilič, Mišo 
Brečko in Valter Birsa, bivši 
nogometaš Sanel Kalaković, 
ki je prebolel raka po konča-
ni karieri, Jaka Jakopič je zbo-

lel za rakom pri 24 letih, a se je 
po uspešnem zdravljenju vrnil 
na nogometno zelenico, špor-
tni novinar Anže Bašelj, nek-
danji nogometaš in slovenski 
reprezentant Klemen Lavrič 
ter član upravnega odbora Eu-
rope Donne Slovenije Gregor 
Cuzak. Športno dogajanje so z 
glasbo in plesom popestrili čla-
nice in člani Pihalnega orkestra 
radeških papirničarjev z mažo-
retami, Jatna kvintet in plesna 
skupina Zasavski Country, Nu-
ška Drašček in Vili Resnik. 
Zbrana dobrodelna sredstva 
v višini dobrih tisoč evrov je 
ambasadorka združenja Eu-
ropa Donna Vesna Bregar, ki 
je pred leti uspešno premaga-
la raka dojk in danes ozaveš-
ča druge, s predsednikom NK 
Radeče Janezom Prešičkom 

ljevalnem programu. Po uvod-
nih pozdravnih nagovorih se je 
najprej odvila hoja na 2 km po 
nasipu ob Savi, nato so sledi-
li otroški teki po krožni progi 
v športnem parku in za njimi 
se je odvil še tek na 3 in 5 km 
po pešpoti ob Savi. Na stojni-
cah, postavljenih na športnem 
igrišču pri šoli, so bili predstav-
ljeni različni preventivni zdrav-
stvenimi programi, potekalo je 
merjenje sladkorja v krvi itd. 
Za glasbeni del je skrbela naro-
dnozabavna zasedba z imenom 
Generacija. Zbrana sredstva na 
dobrodelnem teku so namenje-
na Šolskemu skladu OŠ Krmelj,  
združenju Europa Donna Slo-
venija ter Posavskemu in Obso-
teljskemu društvu za boj pro-
ti raku. 
 Smilja Radi

Radeška�nogometna�ekipa�je�imela�pod�belimi�puloverji�z�
narisanimi�črnimi�brki�v�podporo�moškim,�ki�so�preboleli�
raka,�roza�majice�z�roza�pentljo. Skupina�»rozik«�se�je�podala�na�5�km�dolgo�progo.
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ZAHVALA

V 65. letu starosti  
se je nenadoma poslovil od nas

Ob boleči in nepričakovani izgubi dragega moža, očeta, dedka, 
brata, strica, svaka in tasta se srčno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem, ki ste bili z nami v teh težkih 
trenutkih, nam izrekali sožalje, darovali sveče in svete maše.
Posebno zahvalo izrekamo Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Blanca za organizacijo pogreba, vsem ostalim gasilcem, poklicnim 
gasilcem PGE Krško ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu častno 
pospremili k preranemu počitku. Zahvala velja tudi g. župniku 
Tomažu Šojču. 
Spomini nanj, na njegovo življenje in delo, ki se je prekinilo v 65. letu 
starosti, bodo ostali živi in večni.
Bili ste nam v veliko pomoč in oporo v tem težkem obdobju. Vsem 
iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali

Srce�je�omagalo,�
tvoj�dih�je�zastal,�

a�nate�spomin�bo�večno�ostal.�

JOŠKO ŽVAR
z Blance.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše hčerke, sestre, žene, 
mame, tete, babice in prijateljice 

se iskreno in srčno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem in zdravstvenemu osebju, ki so ji ob težki 
bitki z zahrbtno boleznijo stali ob strani, izrekali podporo in nudili 
nesebično pomoč. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani v času 
zadnjega slovesa, hvala za vsa izrečena sožalja, podarjene cvetove, 
sveče in denarne prispevke. 

Žalujoči: družina Bosančić in družina Hović  
ter ostalo sorodstvo in prijatelji

Muk�in�bolečine�
se�je�tvoje�telo�odrešilo,

a�tvoje�slovo�je�naša�srca�
v�bolečino�zavilo�…�

MARGITE BOSANČIĆ 
iz Cerine 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, 
stare mame, prababice, svakinje, tete, botre 

in sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za vsa izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene sveče in denarno 
pomoč. Posebno se zahvaljujemo patronažni sestri Janji Hriberšek, 
int. odd. 2 bolnišnice Brežice, gospodu župniku Ivanu Šumljaku za 
lepo opravljen obred, Rajki Križanac, ki jo je pospremila s toplimi be-
sedami, pevskemu zboru Slavček z Velike Doline, izvajalcu Tišine ter 
pogrebni službi Žičkar. Hvala vsem, ki vas posebej nismo imenova-
li, pa ste nas s svojo pomočjo in prisotnostjo bodrili ter jo pospremi-
li na zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njeni

Mama,�ni�res,�da�si�odšla,�
živiš�v�naših�srcih�z�najlepšimi�spomini
�in�vsak�naš�korak�te�spremlja�v�tišini.�

ZDENKE FRIGELJ
z Jesenic na Dolenjskem 22

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in denarne prispevke. 
Posebna zahvala gre ZŠAM Krško, g. Tomažu za lepo opravljen obred, 
pevcem za zapete žalostinke in trobentaču za zaigrano Tišino.

Žalujoči: vsi njegovi

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

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

DANIELA STRAŠKA
iz Krškega

ZAHVALA

Spokojno smo se poslovili od našega dragega 

Včasih ne moremo razumeti, kaj življenje hoče od nas, vendar ga 
moramo kljub vsemu spoštovati. Zahvaljujemo se vsem čutečim, 
ki ste nam ob težkih dneh izgube stali ob strani, nas tolažili z 
objemi, stiski rok, tolažilnimi besedami, s sočustvovalnimi pogledi 
in vašo tiho prisotnostjo. Iskrena hvala vsem za kakršno koli 
pomoč ob izgubi našega dragega dedija Janota ter vsem prisotnim 
v času trajanja njegove dolgoletne in hude bolezni. Od tebe smo se 
poslovili pomirjeni, ker si k večnemu počitku odšel obkrožen s tebi 
nepogrešljivimi in vedno ljubimi lovskimi prijatelji.
Hvala ti za vse lepe spomine, v naših srcih boš živel večno.

Vsi tvoji

Kakor�galebi�in�valovi�
se�srečujemo�in�približujemo,

galebi�odlete,
valovi odplavajo
in mi odhajamo.

(Tagore)

JANEZA – JANOTA  
ČERNOGE

z Zdol. 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, mame, stare 
mame, svakinje, botre in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, tolažbo, podarjene sveče, cvetje, denar-
ne prispevke in darovane svete maše.
Hvala gospodu župniku Vladu Leskovarju za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Žičkar, pevcem in izvajalcu Tišine. Hvala Slaščičar-
ni Ajda in svakinji Jožici za nesebično pomoč. Hvala sodelavcem Po-
šte Slovenije, zdravstva Term Čatež in OŠ Bizeljsko. Posebna hvala in-
ternemu oddelku SB Brežice in dr. Radetu Iljažu. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili v njen prerani grob.

Žalujoči: vsi njeni

Solza,�žalost,�bolečina
te�zbudila�ni,

a�ostala�je�tišina,
ki�močno�boli.

(T.�Pavček)

ERIKE ŠEKORANJA

ZAHVALA
V 95. letu starosti se je od nas poslovila

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in vsem, ki 
ste jo poznali, za izrečeno sožalje. Hvala vsem za darovano cvetje, 
sveče in svete maše ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. 
Hvala g. župniku Jožetu Miklavčiču, g. prelatu Božidarju Metelku in 
pevcem z Rake za lepo opravljen obred s sveto mašo. Hvala tudi Juriju 
Bazniku za odigrano Tišino. Zahvaljujemo se zdravniškemu osebju 
Kostanjevica na Krki, osebni zdravnici dr. Meliti Sever in patronažni 
sestri Lidiji Gašpir za pomoč in trud. Hvala pogrebni službi Kostak, 
pogrebni službi Žičkar, Cvetličarni Žičkar za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

FRANČIŠKA  
ŠTOKAR

rojena Brsan, z Orehovca.

ZAHVALA

V 75. letu starosti se je nenadoma  
poslovila od nas

Ob boleči in nepričakovani izgubi drage mame Ajše se srčno 
zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in maše ter denarno pomoč. 
Iskrena hvala vsem, ki ste bili v teh težkih trenutkih z mano in se 
poklonili njenemu spominu. Še posebej se zahvaljujem pogrebni 
službi Novak za skrbno organizacijo pogreba in gospodu župniku 
Cevcu za lepo opravljeno pogrebno slovesnost. Posebno zahvalo 
namenjam Renati za ganljive besede slovesa. Hvala tudi vsem, ki jih 
nisem posebej imenoval, pa ste imeli mojo mamo radi, jo obiskovali 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Dragi mami sem hvaležen za njeno ljubezen in dobroto, ki jo bom 
ohranil v spoštljivem in trajnem spominu.

Žalujoči: sin Martin

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,

a nate spomin
bo�večno�ostal.

AJŠA LAMOVŠEK
s Štajngroba 4, Šentjanž.

ZAHVALA

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

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in znancem za izrečena soža-
lja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvalo smo dolžni Splo-
šni bolnišnici Novo mesto, oddelku urologije, kirurgije in nevrologije, 
Splošni bolnišnici Brežice, oddelku kirurgije za odkritje njene bolez-
ni, negovalnemu oddelku ter oddelku interne 1 in 2 za skrb in nego v 
zadnjih dneh njenega življenja. Zahvaljujemo se sodelavcem in sode-
lavkam iz podjetja Vipap Krško papirnice PS3, dodelave papirja, zavi-
jalnice in energetike za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarne 
prispevke. Hvala pogrebni službi in cvetličarni Žičkar, pevcem in izva-
jalcu Tišine. Zahvala župniku g. Marku Burgerju za obisk v bolnišnici, 
za čuteče besede slovesa ter za lepo opravljeno sveto mašo in obred. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam v teh žalostnih dneh stali ob strani in 
nam kakor koli pomagali ter se v tako velikem številu poslovili od nje.

Žalujoči otroci: Bernardka, Marinka, Brigita, Vinko in Janez  
z družinami ter ostalo sorodstvo

Zdaj�ne�trpiš�več,�draga�mama.
Zdaj�počivaš.�Kajne,�sedaj�te�nič�več�ne�boli.�
A�svet�je�mrzel,�prazen,�opustošen�za�nas,�

odkar�te�več�med�nami�ni.�
V�srcu�pa�velika�bolečina!

TEREZIJE ZORKO
rojene Povhe, iz Kalc pri Velikem Trnu

ZAHVALA
V 64. letu se je od nas poslovila naša draga 

mama, žena, sestra, teta, sestrična, babica in 
prababica 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nas tolažili, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, 
svete maše in denarno pomoč.
Posebna zahvala bolnišnici Brežice, interna II in negovalnemu 
oddelku, pogrebni službi Žičkar, pevcem za zapete žalostinke, 
trobentaču za zaigrano Tišino, Gostilni Kocjan ter g. župniku za lepo 
opravljen obred. Iskrena hvala kolektivu OŠ Bizeljsko, sodelavcem 
Doma upokojencev Brežice, hvala sošolcem iz osnovne šole ter 
sodelavkam Celovitih storitev in gasilcem vojašnice Jerneja Molana.
Še enkrat iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej 
imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

SLAVICA ZUPAN

SPOMIN

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

Njegovi domači

JOŽEF KLAVŽER

24. oktobra mineva 10 let,  
odkar nas je zapustil

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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red). Certifikat IK in EKO, tudi 
za predelavo, možna dostava. 
Tel.: 041 634 808

ŽIVALI

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

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

Prodam prašiče, težke od 150 
kg do 350 kg, in krompir, dro-
ben in debel. Tel.: 051 483 103 
(po 16. uri)

Ugodno prodam prašiče od 60 
do 100 kg. Naprodaj so mlade 
svinje nad 250 kg. 
Tel.: 031 751 324

Prodam teličke simentalke, 
stare en mesec. Cena po dogo-
voru. Za več informacij me po-
kličite. Tel.: 07 496 84 83 

041 659 659

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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obzornikova oglasna mreža

Prodam drva, bukova, kratko 
žagana ter rdeči in beli mošt. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam okrogle bale sena. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 576 717

Prodam drva, možna dostava 
na dom. Tel.: 041 952 206

Prodam drva v paleti 1 x 1 
x 180. Cena: 200–270 eur. 
Tel.: 070 721 121

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO 

Prodamo vino: rumeni muš-
kat (polsladki in suhi), frankin-
jo, mešano belo in črnino. Prav 
tako prodamo mešana ali bu-
kova drva. Tel.: 031 306 559 
(po 17. uri) 

Kupim rabljene vinogradniš-
ke betonske stebre. 
Tel.: 041 727 639

Prodamo ekološka jabolka 
(topaz, zl. delišes, gala, ida-

NEPREMIČNINE
Prodam obnovljeno, opreml-
jeno dvosobno stanovanje na 
Gubčevi ulici v Krškem. 
Tel.: 069 884 914

Oddamo dvosobno stanovan-
je, polno opremljeno, v Breži-
cah, prosto od 1. 11. naprej, 
Gubčeva ulica 14, Brežice, 55,1 
m2 uporabne površine, 84,2 
m2 celotne površine (balkon, 
klet). Agencija Spin d.o.o., CPB 
11, Brežice. Tel.: 070 777 795

KMETIJSTVO

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

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

Prodam gozdarske verige za 
traktor, mlin za sadje in nekaj 
starih obličev. 
Tel.: 031 501 801
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

Prodam prašičke, težke od 70 
do 80 kg, po želji tudi zakolje-
mo. Tel.: 040 304 032

Prodam lepe odojke, težke od 
25 do 30 kg, na željo kupca mo-
žen zakol. Tel.: 07 49 77 095

Prodam bikca LM, starega šest 
mesecev. Tel.: 041 847 431

Prodam štiri bikce, stare tri 
mesece, in slamo v okroglih 
balah. Tel.: 051 499 355

Kupim mlado kravo – dobro 
mlekarico. Tel.: 031 312 613

Prodam prašiče, težke od 40 
do 60 kg, krmljene z domačo 
hrano. Tel.: 041 390 068

Prodam dva bikca, LS in LS/
LIM, stara tri mesece. 
Tel.: 041 380 075 

Prodamo odojke, cena po do-
govoru. Tel.: 031 679 752 

Prodam bikce simentalce, sta-
re od 10 dni do 5 tednov. 
Tel.: 031 877 272

Prodam bikca pasme LS, sta-
rega 14 dni. Tel.: 051 306 556

Prodam krškopoljske praši-
če, težke od 30 do 60 kg. Vsi v 
kontroli, z rodovniško številko. 
Tel.: 040 629 046

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg, za rejo ali zakol. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 560 136

Prodam odojke, mesnate pas-
me, težke od 25 do 30 kg, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 858 594

RAZNO

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

Nudimo: selitve, prevo-
ze, pospravljanje garaž in 
podstrešij, beljenje, odvoz 
na deponijo, montažo/de-
montažo pohištva. Selitve-
ni servis Selec, Samo Čer-
nec s.p., Bizeljska c. 20, 
Brežice. Tel.: 070 827 998

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

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

Prodam toplotno črpalko za 
sanitarno vodo, 300 l, letnik 
2010, cena 400 evrov. 
Tel.: 051 309 323

Prodam oljno kondenzacij-
sko peč Weishaupt za central-
no ogrevanje, nov model, malo 
rabljena, z vso opremo, ugod-
no. Tel.: 051 499 765

STIKI
Spoznati želim visoko gospo, 
staro do 65 let, za prijateljstvo 
ali resno zvezo z dobro situira-
nim 68-letnim gospodom. 
Tel.: 068 936 294

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec pri Krškem

041 766 345
rob@hormann.partner.si

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

KRATKOROČNA
POSOJILA, 

ODKUP TERJATEV
OD 1.000 DO 7.500 EUR

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

odobritev že v 24-urah;
ročnost do 12 mesecev;
tudi brez zavarovanja do 3.000 EUR.

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (23/2022) bo izšla v 
četrtek, 10. novembra 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. november 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 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 

- Prodaja in šivanje zaves 
- Menjava zadrg (tende za čolne, hlače ...)
- Izdelava prtov, pogrinkov, tekačev
- Izdelava preoblek (kuhinjski stoli, klopi ...)
- Krajšanje (hlač, rokavov ...)

Maja Ameršek, s.p., Mali Kamen 38c, Senovo

031 852 090
siviljstvo.maja0@gmail.com
Šiviljstvo Maja Ameršek

Info:

Šiviljstvo 
Maja

siviljstvomaja                    

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

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

Greste morda v pokoj 
ali želite zapreti svoje podjetje?

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

MARTINOV VIKEND V POSAVJU

»Minister za zdravje opozarja: 
Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!«

Brezplačni VINO BUS v soboto v občini Sevnica!
VINO BUS

ODPRTE KLETI Kontakt: SOBOTA 5.11. 
med 12. in 20. uro

NEDELJA 6.11. 
med 12. in 18. uro

Huba Martinčič - Mala Hubajnica 041 903 755
Vino Kozinc - Dolnje Impolje 041 876 047
Domaine Slapšak - Telče 040 221 908
Turistična kmetija Grobelnik - Podvrh 041 335 257
Hiša vina Kamenško - Kamenško 041 626 135
Hiša frankinje Kerin - Straža 031 306 053
Klet Pirc - Ravni 041 521 881
Klet Dular- Kostanjek 041 606 728
Klet Jelenič - Kostanjevica na Krki 041 568 441
Vino Graben - Bizeljsko 030 611 013
Vinska klet Pinterič - Bizeljsko 041 520 481

Repnica Najger - Bizeljsko 041 204 876 + vsako polno uro + vsako polno uro

ODPRTE ZIDANICE:
Zidanica Urbanč - Gadova peč 041 618 053
Zidanica Andrejaš - Gadova peč 031 818 273
Zidanica Komatar - Gadova peč 031 326 628
Zidanica Gramc - Gadova peč 031 712 124
Zidanica Kus - Gadova peč 031 217 606

VINSKI DOGODKI IN VODENJA:
Kunej vino & čokolada – Brestanica- Degustacija 
vina in čokolade 031 337 526   ob 15.00 uri

Posavski muzej Brežice- Grajska Klet
Odprta vrata grajske kleti (07) 466 05 17  od 13.00 – 16.00

Posavski muzej Brežice- Voden ogled grajske kleti 
z Alenko Černelič Krošelj in degustacija (07) 466 05 17  ob 14.00

MARTINOVE POJEDINE PRI GOSTINCIH:
Restavracija Ajda - Sevnica 081 603 060
Gostišče Močivnik - Okroglice (03) 568 41 23
Tri Lučke - Sremič (07) 620 58 06
Gostilna Kunst - Krško (07) 488 03 18
Restavracij A3 - Brestanica 051 822 090
Turistična kmetija Vimpolšek - Brežice 041 392 708

KRŠKO – Pri OŠ Jurija Dalmatina Krško so 7. oktobra pre-
dali namenu učni čebelnjak, ki so ga dobili kot prvo nag-
rado na likovnem natečaju Za čebele v organizaciji podje-
tja B/S/H Hišni aparati Nazarje v sodelovanju s Čebelarsko 
zvezo Slovenije.

Krška osnovna šola se je namreč prijavila na omenjeni natečaj, 
v okviru katerega so ustvarjali oz. slikali panjske končnice. So-
delovalo je kar 21 različnih šol, na katerih so ustvarili več kot 
150 pisanih panjskih končnic. Zmagala je šola, ki je dobila naj-
več glasov, krška jih je zbrala kar več kot 3000. »Lahko se zah-
valimo učencem, staršem in drugim, ki so glasovali za našo šolo. 
Glavna nagrada je tale čebelnjak s panji in štirimi čebeljimi dru-
žinami,« je povedala mentorica čebelarskega krožka na krški 
šoli Suzana Pacek. 
Čebelnjak so postavili med poletnimi počitnicami, konec avgusta 
so vanj naselili čebele, zdaj pa so ga še uradno odprli. Na krajši 
slovesnosti so zbrane nagovorili pomočnica ravnateljice OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško Urška Breznikar, mentorica mladih če-
belarjev Suzana Pacek, podžupan Mestne občine Krško Vlado 
Grahovac, ki je tudi sam čebelar, in predstavnik Čebelarske zve-
ze Slovenije Aljaž Debelak, prisoten pa je bil tudi predstavnik 
podjetja B/S/H hišni aparati Nazarje Franc Kaučič. Z manjšim 
darilom so se za pomoč in podporo zahvalili Čebelarski zvezi Kr-
ško in Čebelarskemu društvu Krško oz. njegovemu predstavniku 
Miranu Vogrincu. Za glasbeno popestritev dogodka je skupaj s 
prijatelji poskrbel Benjamin Šoln, nekdanji član čebelarskega 
krožka, ki zdaj čebelari s kar 80 čebeljimi družinami.
Za nov čebelnjak bodo skrbeli v okviru čebelarskega krožka, h 
kateremu hodi kar 80 učencev in učenk. »Zanimanje zanj je zelo 
veliko. Začnemo že v prvem razredu, izvajamo pa ga celo šolsko 
leto. Trudimo se tako s teorijo kot s praktičnim delom, kar nam 
bo nov čebelnjak še bolj omogočil,« je še povedala mentorica. 
Ohranili bodo tudi bližnji starejši čebelnjak, ki bo naslednje leto 
star že 50 let, a so ga pred kratkim obnovili v okviru projekta Če-
belarski mozaik.� P.�Pavlovič

Preko natečaja do čebelnjaka

Svečano�odprtje�novega�čebelnjaka

 
Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

Zahvale, spomini
zahvale@posavje.info

LJUBLJANA, KRŠKO – 
Predsednik RS Borut Pa-
hor je 10. oktobra pripra-
vil sprejem za 12 zdravnic 
in zdravnikov iz slovenskih 
zdravstvenih ustanov, ki so 
jim glasovalci Vivine akci-
je Moj zdravnik za njiho-
vo delo in osebnostne vrli-
ne namenili največ glasov 
v posameznih kategorijah. 
Naziv »naj ginekolog« je le-
tos prejel dr. med., spec. gi-
nekologije in porodništva 
Aljoša Preskar iz Krškega, 
ki ginekološko ambulanto 
v krškem hramu zdrav-

Krško ima »naj ginekologa«
ja opravlja od opravljene 
specializacije v letu 1999, 
od leta 2004 dalje kot kon-
cesionar. Kot je dejal pred-
sednik države Pahor zbra-
nim prejemnikom naziva 
naj zdravnik v posame-
znih kategorijah, je tovr-
stno priznanje pravzaprav 
edino, ki ga lahko zdravni-
ki prejmejo od svojih paci-
entov, zaradi česar je teža 
tega priznanja toliko večja. 
Posamezni zdravnik lahko 
namreč to priznanje prej-
me le enkrat v življenju. 
  B. M.  

Nagrajeni�ginekolog�Aljoša�Preskar�v�
družbi�življenjske�sopotnice�Darje�Or-
banić�Preskar,�dr.�med.,�spec.�oftalmo-
log�s�predsednikom�države�(foto:�oseb-
ni�arhiv�Preskar)�
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Darja Planinc, direktorica 
Kulturnega doma Krško: 

Posavski obzornik vidim kot 
izjemno pomemben medij v 
tem ne le lokalnem, ampak 
širšem regionalnem prosto-
ru. Če nanj gledam kot direk-
torica kulturnega doma, se mi 
zdi zelo pomembno, da časo-
pis pride res v vsako gospo-
dinjstvo in tako ima vsakdo v 
Posavju možnost seznaniti se 
s ponudbo javnega kulturne-
ga programa, ki ga oblikujemo 
pri nas. Tudi z vidika drugih 
področij, ki jih medij pokriva, 

se mi zdi velika dodana vred-
nost, da zna iz lokalnega pros-
tora izluščiti in predstaviti po-
membne zgodbe, kajti premalo 
poznamo drug drugega in do-
gajanje v tem prostoru. Ta me-
dij je odličen primer, kako se 
znamo seznanjati s tem, kaj se 
dogaja, saj nam to krepi naše 
zavedanje in samozavest in 
skozi to se kot regija utrjuje-
mo tudi v širšem slovenskem 
prostoru. Pri vseh naporih, ki 
so bili skozi desetletja vloženi 
v to, da regija Posavje postane 
samostojna, je bila tudi vloga 
vašega medija ves čas zelo po-
membna ravno pri izgradnji 
te regijske identitete, saj se 
je tudi slovensko javnost sko-
zi medij seznanjalo in opozar-
jalo, v čem so priložnosti naše 
regije. V tem času, ko nas že-
lijo umestiti v neke druge re-
gije, je pomembno, da vztraja-
mo na tej poti proti samostojni 
pokrajini, saj imamo vse ar-
gumente, da to (p)ostanemo. 
Pomembno je, da prebival-
ci Posavja to začutimo in oza-
vestimo, saj bomo tako to laž-
je dosegli. Ko sem bila gostja 
pogovora v vašem časopisu, 

sem bila deležna precejšnjega 
odziva, celo med pismi bral-
cev. Mnogi so pogovor opazi-
li, marsikdo je tudi zaradi tega 
intervjuja drugače pogledal na 
kulturni dom in naše vsebine, 
zato se mi zdi, da vse takšne 
predstavitve pripomorejo k 
temu, da javnost bolj spozna 
naše delo.

Helena Zidarič Kožar, 
direktorica Inpleta Dolnje 
Brezovo: 

Zadnja leta naše Posavje po-
časi stopa iz ozadja. Mno-

gi kazalniki, ki kažejo uspeš-
nost gospodarstva in kvaliteto 
življenja, so boljši od sloven-
skega povprečja. Po zaslu-
gi Posavskega obzornika tudi 
prebivalke in prebivalci Posav-
ja to vedo in morda se zaradi 
tega mladi raje odločijo za živ-
ljenje v domačem okolju. Iz od-
zivov in komentarjev ljudi na 
članke in intervjuje se vidi, da 
je branost časopisa velika. Rav-
no intervju je tisto, kar mene 
osebno najbolj pritegne. Izbor 
intervjuvancev nikoli ne razo-
čara. Tudi oglasni del časopisa 
je zanimivo in koristno branje. 
Ne nazadnje je časopis v papir-
ni obliki pomembna vez s časi, 
ko smo imeli novice samo v 
taki obliki. S časi, ko nismo bili 
obremenjeni s poplavo novic, 
med katerimi je le peščica res-
ničnih in vrednih pozornosti. 
Zato naj regionalni časopis pri-
haja še vedno v naše domove! 
Naj ostane prinašalec lokalnih, 
za domače okolje pomembnih 
in predvsem pozitivnih novic. 
Iskrene čestitke ob obletnici!

25
LET

Posavski obzornik ni »le« časopis. Skozi četrt stoletja je postajal simbol za posavsko skupnost. Razprše-
nost Posavja na kar 968 kvadratnih kilometrih prostora je precejšnja, zato ostaja združevanje, ki hkrati 
deluje navznoter, krepi občutek za pripadnost posameznika, odseva kvalitete družin, zrcali društva, pri-
zadevanja gospodarstva, kreativnost kulture in lokalne skupnosti, obenem pa presega meje krajev in ob-
čin, toliko pomembnejše. Izboljšave časopisa so pomemben del razvoja, zato iskrena hvala vam za vse 
vaše zanimive predloge, pobude in iskrena doživljanja medija, ki jih prejemamo ob naši 25-letnici.

Potem ko je skozi desetle-
tja stavbo, v kateri je bila ne-
koč šola, napadal zob časa in 
je propadala, so vaščani Črne-
če vasi pred dvema letoma za-
vihali rokave in se lotili zah-
tevne prenove te nekoč lepe 
stavbe, je povedal domačin, 
občinski svetnik in pobudnik 
prenove Matej Kuhar. »Spo-
minjam se, kako sem nekega 
septembrskega večera na se-
stanku svojim vaščanom ome-
nil, da se naša dolgoletna želja 
lahko uresniči. Takrat sem Čr-
nečane postavil pred dejstvo, 
da bo tukaj potrebno vložiti 
veliko truda in prostega časa. 
Nihče ni okleval. V en glas in 
z zadovoljstvom smo odloči-
li, da ni pomembno koliko ur, 
koliko žuljev in potu bo pre-
teklo, važno, da se šoli povr-
ne njen sijaj,« je dejal. Stavbo 
so prenavljali postopoma in v 
skladu z možnostmi. »Skupno 
smo vložili 3539 ur dela, opra-
vili 57 delovnih akcij, ki so po-
tekale večinoma ob sobotah in 
nedeljah, včasih tudi med ted-
nom. V vsem času in ob vseh 
teh akcijah smo se vaščani še 
bolj povezali, spletli še kakšno 
novo prijateljstvo, se druži-
li in dokazali, da skupaj zmo-
remo in premikamo meje ne-
mogočega,« je nadaljeval ter 
se zahvalil tudi podjetjem, ki 
so pomagala pri prenovi, Ob-
čini Kostanjevica na Krki za 
finančno pomoč, pokojnemu 
županu Ladku Petretiču, se-

danjemu podžupanu v funk-
ciji župana Robertu Zagorcu, 
vsem svetnikom, predvsem 
pa svojim sovaščanom, t. i. ča-
parjem, »za prosti čas, jekleno 
voljo in surovo moč«. Zaslu-
ge pokojnega župana za ob-
novo stavbe je izpostavil tudi 
Zagorc in se zahvalil domači-
nom za številne ure, ki so jih 
vložili v obnovo. Projekt ob-
nove nekdanje šole je občino 
stal 335 tisoč evrov, medtem 
ko je bilo 35 tisoč evrov dona-
torskih sredstev. »Obnovljen 
objekt bo kraju omogočil nove 
zgodovinske, kulturne in turi-
stične vsebine. Na vas pa je, da 

jih boste znali prav umestiti in 
izkoristiti,« je zaključil.

Spomini na nekdanjo 
osnovno šolo 

V nadaljevanju prireditve je 
Zagorc podelil priznanji za 
dosežke na področju kultu-
re in prostovoljstva že Mate-
ju Kuharju in upokojenemu 
učitelju geografije in zgodovi-
ne na kostanjeviški šoli Jane-
zu Zakšku, ki je v sodelovanju 
z Boštjanom Kolarjem, ku-
stosom pedagogom Posavske-
ga muzeja Brežice, pripravil 
razstavo z naslovom Spomi-

ni na osnovno šolo Črneča vas 
(1892–1971). Potem ko so ot-
roci iz Črneče vasi pouku prvič 
prisostvovali 6. oktobra 1892, 
so maja 1905 začeli graditi 
šolsko poslopje, ki so ga slav-
nostno odprli 25. septembra 

1906. Šola v Črneči vasi je (s 
presledki) delovala do konca 
šolskega leta 1970/1971. »Že-
limo, da ta šola na nov način 
ponovno postane vaše središ-
če, sidrišče in srečevališče, kjer 
se bo na zelo pomemben način 
teklo vseživljenjsko učenje, vse 
tisto, kar lahko predamo drug 
drugemu,« je v imenu Posav-
skega muzeja dejala direkto-
rica Alenka Černelič Krošelj. 
Na prireditvi so se poklonili 
tudi trem od petih še živečih 
učiteljic na črneški šoli: Mari-
ji Jordan, Faniki Kušljan Gro-
šelj in Mariji Prah.

80-letnica bombardiranja  
in požiga vasi

Ob tej priložnosti so se spom-
nili tudi 80-letnice bombar-
diranja in požiga vasi v letu 
1942, kar je na podlagi spo-
minov 93-letne domačine Mi-
mice Klemenčič podrobno 
opisal predsednik OO ZB NOB 
Kostanjevica Jakob Gašpir. 
Vas je takrat skoraj v celoti 
pogorela, trije vaščani pa so 

izgubili življenje. Ob koncu 
prireditve je Gašpir odkril ob-
novljeno spominsko ploščo na 
šolski stavbi, ki so jo prvotno 
odkrili 15. septembra 1974. 

Častna gostja prireditve, mi-
nistrica za kulturo dr. Asta 
Vrečko, je izpostavila pogum 
in borbenost vaščanov, ki so v 
času po vojni obnovili poruše-
no vas, prav tako njihovo zav-
zetost pri obnovi stare šolske 
stavbe. »Res mi je v veliko ve-
selje, da sem danes z vami,« 
je še dejala, nato pa skupaj s 
podžupanom Robertom Za-
gorcem in domačinom Mate-
jem Kuharjem svečano odpr-
la obnovljeno stavbo, ki so si 
jo nato ogledali številni udele-
ženci otvoritvenega dogodka.

Prireditev, ki jo je s pozdra-
vom v značilni črneški govori-
ci odprl domačin Jože Stopar, 
sta povezovali Melita Skušek 
in Laura Stopar, v programu 
pa so z igralskimi, plesnimi in 
pevskimi točkami sodelova-
li učenke in učenci kostanje-
viške šole, pevke DPŽ Pod 
Gorjanci, domači harmonikar-
ji in kostanjeviški pihalni orke-
ster. Domačini, znani po svoji 
gostoljubnosti, so pripravili 
tudi bogato pogostitev za več 
sto zbranih na dogodku, ki bo 
ostal zapisan v zgodovini teh 
krajev.

� Peter�Pavlovič

Črnečani obnovili hram učenosti svojih prednikov
ČRNEČA VAS – 15. oktober 2022 bo z velikimi črkami zapisan v zgodovino te gorjanske vasice v kostanjeviški občini, saj so tega dne v okviru množično obiskane 
prireditve »Črneča vas skozi čas« odprli prenovljeno stavbo nekdanje podružnične šole, ki je delovala v letih 1906–1971, spomnili pa so se tudi 80-letnice bom-
bardiranja in požiga vasi poleti leta 1942. Častna gostja je bila ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko.

Prenovljeno�stavbo�nekdanje�šole�so�pred�številnimi�udeleženci�prireditve�slovesno�odprli�
domačin�Matej�Kuhar,�ministrica�za�kulturo�dr.�Asta�Vrečko�in�podžupan�v�funkciji�župana�
Robert�Zagorc.

»V to šolo sem hodila v 6. razred, potem 
pa se je začela vojna in nisem več hodi-
la v šolo. Takrat nas je bilo veliko, saj je 
bilo tudi po deset otrok v družini, šola je 
bila polna, saj so sem hodili tudi iz oko-
liških vasi. Radi smo se imeli, bilo nam 
je 'lušno',« je svoje spomine na šolo v Čr-
neči vasi strnila 93-letna Mimica Kle-
menčič.

Branko Kos, prokurist 
podjetja INO: 

Ker sem veliko v tujini, vaš 
časopis prelistam bolj čez vi-
kend oz. ko sem doma. Pre-
letim strani, ker me določe-
ne stvari iz lokalnega okolja 
zanimajo. Če časopisa ne bi 
bilo, teh informacij ne bi imel. 
Zato v tem vidim plus, saj so 
na ta način ljudje informira-
ni o dogajanju v njihovih kra-
jih ali širše v regiji. Med kar 
nekaj spletnimi stranmi sle-
dim predvsem našim konku-
rentom, ob priložnosti pogle-

dam tudi vašo spletno stran, 
saj imam zdaj malo več časa 
in si lahko v miru vse prebe-
rem. Določene objave pri vas 
so pripomogle, da je na naše 
dneve odprtih vrat ali hišni 
sejem prišel še kak obiskova-
lec več, tudi obisk v naši proda-
jalni je boljši, saj ljudje opazijo 
tudi kakšno našo marketinško 
objavo. Opažam pa, da mediji 
na splošno posvečajo prema-
lo pozornosti gospodarskim 
temam in vsemu, kar je pove-
zano s tem, npr. kako pridobi-
ti kadre iz tehničnih poklicev. 
Zato si želim, da bi se v priho-
dnosti bolj osredotočili tudi na 
to, saj lahko še veliko več na-
redite na področju promocije 
poklicnih usmeritev, tudi npr. 
s kakšnimi reportažami med-
narodnih ali hišnih sejmov, ki 
jih organizirajo posavska pod-
jetja, predvsem pa se ne sme 
pozabiti na spodbujanje inova-
tivnosti. S še večjim povezova-
njem Posavja bi se dalo še več 
pridobiti na racionalizaciji, so-
delovanja med občinami so po 
mojem koristna, na nek način 
se to sodelovanje kaže tudi v 
vašem časopisu. 


