
FOTOGRAFSKI RAZSTAVI NA PROSTEM – V mesecu novembru praznuje sevniška občina, po površini 
največja med šestimi posavskimi občinami, ki ima veliko naravnih danosti in tudi vodnih površin. Slednje 
so med svojimi številnimi sprehodi in izleti v domače okolje v fotografski objektiv ujeli člani fotosekcije 
Društva Trg Sevnica Ljubo Motore, Jože Hvala, Vinko Šeško in Bojan Dremelj. Izbrane fotografije, za 
katere je spremno besedo sestavila biologinja Tanja Košar Starič, so na ogled na velikih razstavnih 
panojih na ploščadi v bližini spomenika padlim v drugi svetovni vojni v središču mesta. Druga fotografska 
razstava z naslovom Sevniških 40 je na ogled na ograji novega avtobusnega postajališča v neposredni 
bližini sevniške železniške postaje (več o njej na str. 20).  Foto: Smilja Radi
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Mnoge sevniške praznične
prireditve so odpovedane

SEVNICA – Letošnji november, v katerem praznuje občina 
Sevnica, bo ponovno potekal v skladu s priporočili za obvla-
dovanje epidemije covida-19. Mnoge skrbno načrtovane pri-
reditve za praznični mesec so odpovedane, tako pohodi kot 
odprtja razstav, koncerti, športne prireditve itd. Med dru-
gim na Studencu ne bo povorke s predstavitvijo vinogradni-
ških običajev, blagoslovom mladega vina in vinogradniškimi 
igrami. Nekatera odprtja razstav bodo potekala preko spletne 
povezave, po zagotovilih organizatorjev pa si jih bo možno 
ogledati individualno v odpiralnem času kulturnih ustanov. 
Osrednja slovesnost, na kateri bodo v petek podelili občinska 
priznanja, bo potekala kot slavnostna seja Občinskega sveta 
Občine Sevnica v kulturni dvorani v precej okrnjeni obliki. 
 S. R.  
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Oživili legendo spomenika vodi

Urejenost krajev skozi leta niha

»Za ugled občine so zaslužni vsi«

Avtodomarji prepotovali Posavje

Ohranjajo pomnike preteklosti

Odrski poklon reformatorjema

30 let topline, skrbi, prijaznosti

75 let uspešno prehojene poti

Čarovniško doživetje v naravi

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica:

Mladi na 
podeželju želijo 
mestu primerljiv 
življenjski standard
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 25. novembra.

Državni zbor RS o usodi 
Mestne občine Krško

Državni zbor je včeraj, 10. novembra, odločal o 
predlogu spremembe zakona, na podlagi katere 
bi občina Krško postala 12. slovenska mestna ob-
čina. Vlagatelj predloga, poslanec Dušan Šiško, je 
bil pred sejo prepričan v uspeh krške pobude.

Stran 3
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Stroške pošiljanja krije založba.

Ivan Sterle: 
Kronika starega Krškega
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Tematske strani 14–15
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Tečaj CPP – B kategorija
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TRENING VARNE VOŽNJE!

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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Naziv častna občanka Občine 
Brežice je pripadel dr. Metki 
Gorišek, posthumno je naziv 
častni občan Občine Brežice 
prejel Jernej Molan (prizna-
nje je prevzela njegova hči Jas-
mina Molan); domicil občine 
Brežice so podelili zmagovitim 

enotam 25. območnega štaba 
Teritorialne obrambe Republi-
ke Slovenije (priznanje prevzel 
upokojeni polkovnik in takra-
tni namestnik poveljnika in na-
čelnik 25. območnega štaba TO 
RS Mitja Teropšič); oktobrske 
nagrade Občine Brežice so pre-
jeli Marjana Deržič, Ivica So-
telšek in čateški župnik Jožef 
Edvard Pacek; priznanja Obči-
ne Brežice pa so letos namenili 
OŠ Brežice (zanjo ravnateljica 
mag. Marija Lubšina Novak), 
Društvu kmetic Brežice (zanj 
predsednica Zdravka Kam-
pijut) in Radioklubu Elektron 
Brežice (zanj predsednik Du-
šan Kostrevc). Podrobnejše 
obrazložitve vseh nagrajencev 
so na voljo v prejšnji številki 
Posavskega obzornika. V ime-
nu vseh nagrajencev, ki so jih v 
videoprispevkih tudi predsta-
vili, se je zahvalila častna ob-

»Za ugled občine so zaslužni vsi«
BREŽICE – 27. oktobra, na predvečer praznika občine Brežice, so v Viteški dvorani Posavskega muzeja Bre-
žice slavnostno podelili letošnja občinska priznanja. Podelili so devet občinskih priznanj – dva naziva čast
nih občanov, po tri oktobrske nagrade in priznanja ter tudi domicil občine Brežice.

čanka dr. Metka Gorišek, sicer 
državna sekretarka na Ministr-
stvu za okolje in prostor. Med 
drugim je povedala, da so pre-
jemniki letošnjih občinskih na-
grad »pisana mavrica na vseh 
področjih delovanja, a kljub 
temu imamo vsi enotno zna-

čilnost in cilj združevanja de-
javnosti v razvoj in pomembno 
identiteto občine, v kateri do-
ločeni še delujejo, določeni pa 
smo tukaj živeli in zdaj deluje-
mo drugje, a še vedno čutimo 
svojo pripadnost«.

Molan: Občina postaja primer 
dobre prakse na številnih 
področjih

Prvi mož občine Ivan Molan 
je v svojem nagovoru ob ob-
činskem prazniku med dru-
gim povedal, da ima občina 
učinkovit in razvit sistem pod-
pornih in javnih služb, zato 
»smo lahko v času zaprtja jav-
nega življenja dostopali do ve-
čine storitev, ki so potrebne za 
normalno življenje«. Po njego-
vih besedah so občinski svetni-
ki lahko ponosni na konstruk-
tivno sodelovanje, ki presega 

politične delitve, »saj smo v 
Sloveniji marsikateri občini za 
zgled. Dokazali smo, da zna-
mo stopiti skupaj.« V primer-
javi z letom 2020, ko so mo-
rali odpovedovati oktobrske 
dogodke, so letos zadovoljni 
in hvaležni, da je program pri-

reditev potekal, kot je bilo na-
črtovano. Župana veseli, da so 
društva, klubi in ostale orga-
nizacije ter javni zavodi uspeli 
uresničiti načrtovane priredi-
tve, seveda ob upoštevanju na-
vodil NIJZ in veljavnih ukrepov. 
Navedel je tudi, da smo lahko 
hvaležni za 30 let življenja v 
samostojni Republiki Sloveni-
ji, ki je bila izbojevana tudi na 
tleh brežiške občine. »S pode-
litvijo naziva častni občan po-
smrtno smo se poklonili spo-
minu na našega občana Jerneja 
Molana, ki je pred 30 leti za ob-
rambo naše domovine žrtvoval 
svoje življenje. V sodelovanju z 
veterani vojne za Slovenijo smo 
odkrili pomnik osamosvojitve-
ni vojni, ki nas in naše zanamce 
opominja, da imeti lastno drža-
vo ni samoumevno, zato mora-
mo zanjo odgovorno skrbeti,« 
je pojasnil Molan. V nadaljeva-

nju je izpostavil tiste projekte v 
občini, ki so bili največji in naj-
bolj zahtevni v smislu finanč-
nega, časovnega in izvedbene-
ga vidika: obnova železnega 
mostu čez Savo in Krko, ener-
getska sanacija 15 občinskih 
javnih stavb, gradnja pločnikov, 
kolesarskih poti in moderniza-
cija cest itd. Dodal je, da sta v 
pripravi že proračuna občine 
za leti 2022 in 2023, ki napo-
vedujeta nadaljevanje investi-
cij. Zaključil je, da so za ugled 
občine Brežice, ki postaja pri-
mer dobre prakse na številnih 
področij, zaslužni vsi.

Ocvirk: Imate kvalitetno 
življenjsko bivalno okolje

Na slavnostni seji je bil priso-
ten tudi minister za okolje in 
prostor mag. Andrej Vizjak, 
ki je izrazil veselje, da kot član 
aktualne vlade sodeluje pri šte-
vilnih projektih posodobitev v 
Posavju, še posebej pa v njego-
vih rojstnih Brežicah. V ime-
nu posavskih županov je nekaj 
besed namenil sevniški Sreč-
ko Ocvirk, ki je bil na priredi-
tvi tudi v vlogi državnega sve-
tnika. Izpostavil je, da je krepko 
Posavje v razmerju do Slove-
nije zelo pomembno, »saj smo 
pomembna regija in tudi v Po-
savju si vsi želimo kvalitetnega 
življenjskega bivalnega okolja«. 
Dodal je, da slednje v Brežicah 
dobro prakticirajo in dokazuje-
jo vsem ostalim znotraj Posav-
ja, ter poudaril, da »imate gos-
podarstvo na zavidljivi ravni in 
se zgledujemo tudi po vas.« V 
programu je sodeloval trobil-
ni kvintet Orkestra Slovenske 
vojske, ki je bil posavsko-do-
lenjsko obarvan. Slavnostno 
sejo je povezovala Anja Urek.
 Rok Retelj

Občinski nagrajenci z županom

BREŽICE – Na spletni strani družbe HESS, ki gradi verigo HE na 
spodnji Savi, so objavili, da je Upravno sodišče v postopku pri-
dobivanja integralnega gradbenega dovoljenja za HE Mokrice 
odpravilo odločbo Vlade RS o prevladi druge javne koristi nad 
koristjo ohranjanja narave z dne 9. 12. 2020 in zadevo vrnilo v 
ponovni postopek. Glavni očitek sodišča je bil, da bi odločba o 
prevladi javne koristi morala vsebovati vse sestavine, ki so pred-
pisane za okoljevarstveno soglasje, torej poleg izravnalnih ukre-
pov tudi s projektom predvidene omilitvene ukrepe, pišejo na 
spletni strani HESS. »V investitorjevi vlogi in gradivu z vsemi 
predvidenimi ukrepi za naravo ni bilo ugotovljenih vsebinskih 
pomanjkljivosti. Vse predvidene projektne rešitve so načrtova-
ne tako, da v najboljši meri ohranjajo naravo in so s strani stro-
ke prepoznane kot učinkovite.«
V družbi HESS verjamejo, da bo ponovni postopek prevlade jav-
ne koristi čim prej izveden in posledično pridobljeno pravno-
močno gradbeno dovoljenje. »Do takrat pa bo Sava še nekaj let 
tekla neizkoriščena, pri čemer se bo povečevala energetska od-
visnost Slovenije, kar se bo odražalo tudi v mnogo višjih cenah 
električne energije. Prav tako ne bo zagotovljena pravočasna in 
celovita protipoplavna zaščita krajev na območju HE Mokrice,« 
opozarjajo v Brežicah. Ker Slovenija že sedaj močno zamuja pri 
doseganju sektorskih ciljev deleža obnovljivih virov energije, so 
v družbi HESS mnenja, »da je zakone treba spoštovati, žal pa ugo-
tavljamo, da evropska in slovenska zakonodaja trenutno ne omo-
gočata učinkovitejših postopkov za zagon projektov, ki bi omogo-
čili zeleno preobrazbo v luči podnebnih sprememb«. 
 P. P./vir: HESS

KRŠKO – Občinski svet bo na za 18. november sklicani 27. seji 
prejel v potrditev tretje usklajevanje prihodkov in odhodkov le-
tošnjega proračuna občine Krško. Rebalansu botrujejo dobrih 1,7 
mio evrov višji prihodki ter za več kot 2,1 mio evrov nižji odhod-
ki, predvsem zaradi zamika financiranja naložb. Pred obravnavo 
sprememb proračuna za leto 2021 se bodo svetnice in svetniki 
seznanili z zaključkom večletnega projekta varnostnih posodo-
bitev v Nuklearni elektrarni Krško ter s potekom aktivnosti za 
gradnjo odlagališča NSRAO v Vrbini.  B. M.

HE Mokrice v ponovni postopek

Tretja sprememba proračuna 2021

Lidija Centrih, ki je na občini 
zadolžena za finance, je poja-
snila, da se v rebalansu znižuje 
višina skupnih prihodkov, ki po 
novem znaša manj kot dva mi-
lijona evrov oz. se je znižala za 
približno 22 %. Med predvide-
nimi večjimi spremembami na 
strani prihodkov je med dru-
gim naštela dodatna sredstva 
za obnovo mejnih lokalnih 
cest in javnih poti ob schen-
genski meji ter sanacijo plazu 
v Dekmanci, največje znižanje 
prihodkov pa je predvideno pri 
projektu Hidravlične izboljša-
ve vodovodnega sistema, in 
sicer za približno 400 tisoč 
evrov, ker po njenih besedah v 
tem letu še ne bo možno zače-
ti z izvedbenimi deli in tudi ne 
črpati nepovratnih sredstev iz 
državnega proračuna, nadalje 
je omenila še zmanjšanje pri-

V proračunu bo manj denarja
BISTRICA OB SOTLI – Bistriški občinski svet je na 18. seji, ki je potekala 5. novembra, obravnaval tudi pred-
log odloka o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli, ki so ga po skrajšanem postopku tudi sprejeli. 
Občinski proračun je za dobrega pol milijona nižji.

hodkov s strani MOP v viši-
ni slabih 70 tisoč, ker investi-
ciji v sanacijo LC Sveti Križ in 
JP Okič ne bosta sofinancira-
ni v letu 2021. Predvideno je 
tudi zmanjšanje prihodkov od 
Fundacije za šport za investici-
jo v obnovo športnega igrišča 
in od Ministrstva za kulturo 
za nabavo manjkajoče opre-
me v kulturnem domu, ker so-
financiranje na razpisih ni bilo 
odobreno, prav tako bo manj 
prihodkov za razvoj obmej-
nih območij, ker ni bilo ustrez-
nih razpisov, ter za investicijo 
v dozidavo vrtca in telovadni-
co od MIZŠ v višini 60.000, ker 
sofinanciranje za to leto še ni 
bilo odobreno, je še navedla 
Centrih in dodala, da zmanjša-
nje načrtujejo tudi pri odhod-
kih, kar pomeni, da je višina 
proračuna po novem približ-

no 2,5 milijona evrov (prej 3,1 
milijona). Spremembe so pri 
več postavkah, najopaznejša 
je pri hidravličnih izboljšavah 
(zmanjšanje za 495 tisoč evrov, 
izvedbena dela skupnega pro-
jekta z Občino Brežice ter sofi-
nanciranje z evropskimi in dr-
žavnimi sredstvi se prestavijo 
v leti 2022 in 2023). Pri kar 
nekaj postavkah se sredstva 
zmanjšujejo, ker občina ni bila 
izbrana na razpisu.

V povezavi s proračunom sta 
Lidija Centrih in njena so-
delavka Nataša Pustišek še 
omenili, da je občina na raz-
pisu MIZŠ uspešno pridobila 
približno 1,6 milijona evrov za 
investicijo »Vrtec in telovadni-
ca z garažo OŠ Bistrica ob So-
tli« na podlagi sklepa o izboru 
predlogov dodatnih projek-

tov za sofinanciranje investi-
cij v vrtcih in osnovnem šol-
stvu v obdobju 2022–2024, 
saj je država zagotovila doda-
tna sredstva ter s tem omogo-
čila sofinanciranje še 44 pro-
jektov v osnovnem šolstvu in 
42 za vrtce. Omenimo še, da so 
svetniki predlog sklepa o odpi-
su dolga iz naslova neizterljivih 
najemnin za občinsko stanova-
nje v višini 1720 evrov soglas-
no zavrnili, saj so menili, da s 
tovrstnimi dejanji občina daje 
slab zgled mladim, češ da se da 
vsakomur brez težav odpisati 
dolg. Sejo je v odsotnosti župa-
na Franja Debelaka, ki je ne-
davno z družino Gabron pod-
pisal pogodbo o predaji Hostla 
Gabronka v uporabo, ta je zdaj 
ponovno odprt, vodil podžu-
pan Dušan Berkovič
.  R. Retelj

KRŠKO – V podjetju Vipap Videm so pod vodstvom z okto-
brom novoimenovane predsednice uprave Milene Resnik 
vse moči in znanje usmerili v program prestrukturiranja, s 
1. decembrom naj bi v tovarni ponovno stekla proizvodnja.

Milena Resnik je v podjetju Vipap Videm za-
poslena že več kot pol tretje desetletje, do ime-
novanja na mesto predsednice uprave pa je 
bila vpeta v delo na tehničnem področju, ki 
ga je tudi vodila kot direktorica. Kot nam je 
povedala v telefonskem pogovoru, je letos, ko 
je opazila, da management podjetja ne izva-
ja aktivnosti v smeri hitrega kriznega reševa-
nja, s situacijo seznanila lastnike in jih pozvala, 

da razmislijo o uvedbi postopka prisilne poravnave oz. da sko-
zi postopke prestrukturiranja poiščejo boljšo in stabilnejšo pri-
hodnost tovarne, v kateri je stekla poskusna proizvodnja papir-
ja iz beljene in nebeljene celuloze že pred 82 leti: »Tako sem s 1. 
oktob rom prevzela funkcijo predsednice uprave s ciljem, da pod-
jetje vodim skozi proces prestrukturiranja in s polnimi pooblasti-
li lastnika vzpostavila tudi ekipo ljudi, za katero ocenjujem, da je 
kompetentna, ima znanja, izkušnje in reference s področja pre-
strukturiranja.« Ekipo poleg novega direktorja prodaje in pred-
stavnika za prestrukturiranje podjetja v skladu z insolvenčno za-
konodajo sestavlja tudi krški rojak Andrej Božič, ki je v začetku 
profesionalne kariere deset let služboval v tovarni kot vodja iz-
voza in direktor prodaje, nakar se je po odhodu iz Krškega posve-
til predvsem prestrukturiranju, sanaciji podjetij (Tovarna papir-
ja Goričane, skupini Iskra ERO, Droga, Steklarna Hrastnik idr.) in 
start-up projektom tako doma kot v tujini.
Kot je še povedala Resnik, imajo po dobrem mesecu trdega dela 
kljub štirimesečnemu zastoju proizvodnje in posledičnemu izpa-
du prihodkov izdelan poslovni načrt s ciljem, da s 1. decembrom 
zaženejo proizvodnjo in stabilizirajo podjetje na daljši rok: »Po-
membno je, da smo uspeli, da je tudi sklep sodišča pravnomočen, 
da je podjetje uradno v postopku prisilne poravnave, kar nam daje 
priložnost, da skozi proces prestrukturiranja rešimo veliko težav, 
ki podjetje bremenijo že 15 let. S tem imamo možnost, da z no-
vim programom, novim poslovnim modelom, v zadnjem mesecu 
smo se intenzivno posvetili tudi zniževanju stroškov, vzpostavi-
mo poslovni model, ki bo zagotavljal stabilnost poslovanja pod-
jetja, delovna mesta in s tem socialno varnost zaposlenih, pa tudi 
dodatne nove zaposlitve.« Čeprav je položaj  obetajoč, pa je situa-
cija še vedno občutljiva, zato so s stanjem seznanili tudi zaposle-
ne na razširjenem zboru delavcev. Bojana Mavsar

V Vipapu je z decembrom 
predviden ponovni zagon

Milena Resnik
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Kot smo že pisali, je Občinski 
svet občine Krško 16. julija le-
tos soglasno in s podporo lo-
kalnih odborov vseh desetih 
v njem zastopanih političnih 
strank sklenil podpreti pobu-
do župana mag. Mirana Stan-
ka, da skuša občina ponovno 
pridobiti status mestne ob-
čine. Na predlog župana je 
nadaljnji postopek prevzel 
poslanec in član aktualne se-
stave državnega zbora Dušan 
Šiško (SNS), ki je vlogo s pre-
dlogom spremembe zakona o 
ustanavljanju občin in dolo-
čitvi njihovih območij oseb-
no oddal v Državni zbor, na-
kar je začel teči 30-dnevni 
rok, v katerem so se do pobu-
de lahko izrekle tudi vse slo-
venske občine in mestne obči-
ne. Slednje predlogu niso dale 
podpore, pač pa ga je podpr-
la Skupnost občin Slovenije. Še 
bolj pomembna je bila podpo-
ra Državnega sveta oziroma 
njegove Komisije za lokalno 
samoupravo in regionalni ra-
zvoj, ki je na prošnjo poslanca 
Šiška zasedala na 19. izredni 
seji 21. oktobra. Po uspešni 
predstavitvi župana Stanka in 
poslanca Šiška ter ob podpori 
državnega svetnika in sevniš-
kega župana Srečka Ocvirka 
in nekaterih drugih svetnikov 

je bilo pridobljeno pozitivno 
mnenje Državnega sveta. 

Že 27. oktobra je sledila nuj-
na 56. seja Odbora za notranje 
zadeve, javno upravo in lokal-
no samoupravo, na kateri sta 
predlog spremembe zakona 
predstavila in utemeljila pre-
dlagatelj Dušan Šiško in župan 
mag. Miran Stanko, ki je med 
drugim izpostavil, da so med 
številnimi podatki, ki govo-
rijo v prid Krškemu kot mes-
tni občini, morda najbolj po-
membni gospodarski kazalci, 
ki skupaj s predvideno grad-
njo NEK2 kažejo njen razvojni 
potencial. Družbe s sedežem v 
občini Krško namreč zaposlu-

jejo polovico vseh zaposlenih 
iz šestih občin v regiji in delež 
teh družb v neto dodani vred-
nosti je 63-odstoten, v čistem 
dobičku 73-odstoten in v ce-
lotnih prihodkih kar 80-odsto-
ten. Drug pomemben kazalnik 
upravičenosti krške zahteve 
je primerjava z že obstoječimi 
mestnimi občinami, ki jih Kr-
ško prekaša po mnogih kazal-
cih (glej tabelo).

Predlogu poslanca Šiška sta 
najbolj glasno nasprotovala 
poslanka Nataša Sukič (Levi-
ca) in poslanec Jani Mödern-
dorfer (LMŠ), ki sta opozarjala 
na neizpolnjevanje zakonskih 
pogojev števila prebivalcev in 

števila delovnih mest. Posla-
nec Dušan Verbič (SMC) pa 
je predlog podprl in dejal, da 
ga je prepričal predvsem oči-
ten regionalni interes na jugo-
vzhodnem delu Slovenije po 
močnejšem združevanju vseh 
dejavnosti in da v občini Krško 
poteka vrsta aktivnosti, ki za-
gotavljajo vsaj minimalne po-
goje za delovanje mestne ob-
čine.

Na seji je prišlo do dveh aman-
dmajev z dodatnima predlo-
goma za pridobitev statu-
sa mestne občine. Predlog za 
občino Jesenice je dala stran-
ka SAB, poslanec Igor Zorčič 
(NP) pa je predlagal, da mestna 
občina postanejo tudi Brežice. 
Predlagatelj Dušan Šiško je de-
jal, da sicer odobrava to pravi-
co drugim občinam, vendar bi 
morali tudi drugi izpeljati ce-
loten postopek, kot ga je on za 
občino Krško. V ločenih glaso-
vanjih sta bila amandmaja ob-
čine Jesenice in občine Brežice 
zavrnjena, medtem ko je za-
konski predlog občine Krško 
dobil večinsko podporo (14:3).

Takoj naslednji dan je Šiško v 
skladu s poslovnikom vložil v 
državni zbor zahtevo za obrav-
navo zakonske spremembe po 

skrajšanem postopku, kar je 
5. novembra kolegij pod vod-
stvom predsednika DZ Igorja 
Zorčiča tudi odobril. Plenar-
no zasedanje DZ na 86. izre-
dni seji s prvo točko dnevnega 
reda – Predlog zakona o spre-
membah in dopolnitvah Za-
kona o ustanovitvi občin ter 
o določitvi njihovih območij – 
je Zorčič sklical le pet dni kas-
neje.

Medtem ko sta se predhodni 
pobudi občine Krško za prido-
bitev statusa mestne občine 
leta 2005 in 2009 končali že v 
prvi fazi postopka, in sicer ju 
je zavrnila vlada, si v tretjem 

poskusu Krčani lahko obeta-
jo več sreče. Poslanec Dušan 
Šiško je zahtevo za sklic izre-
dne seje namreč podkrepil s 
kar 42 podpisi poslank in po-
slancev (zadošča že 23) in če 
le ne bo prišlo do neprijetnih 
presenečenj zaradi interven-
cij Krškemu nenaklonjenih 
vplivnih posameznikov, ima 
predlog tokrat dobre možnos-
ti za uspeh. Krško bo v primeru 
pozitivnega izida na glasova-
nju v DZ v sredo, 10. novem-
bra 2021 (začetek ob 13. uri), 
praktično, formalno pa po ob-
javi v Uradnem listu, postalo 
12. slovenska mestna občina.
 Ur.

Kot je povedala direktorica 
CSD Posavje, v okviru katere 
deluje tudi krška enota CSD, 
Marina Novak Rabzelj, se 
je zgodba pomoči na domu v 
krški (in kasneje tudi kostanje-
viški) začela s prošnjo moža 
in očeta dveh hčera, ki mu je 
doma umirala žena, sam pa ji 
ni mogel nuditi vse potrebne 
oskrbe in pomoči. Preko jav-
nih del so v ta namen zaposli-
li medicinsko sestro, Mirjana 
Mlakar pa je začela razvija-
ti storitev pomoč na domu. 
»Iskala je možnosti, kako po-
magati najbolj ranljivim, ki se 
niso odločali za institucional-
ne oblike pomoči, ampak so 
želeli preživljati dneve doma, 
ob pomoči drugih,« je dejala 
Novak Rabzelj. Leta 1998 so 
v okviru CSD Krško ustanovi-
li enoto Pomoč na domu z re-
dno zaposlenimi oskrbovalka-
mi, ves čas so imeli moralno in 
finančno pomoč Občine Krško 
in kasneje tudi Občine Kosta-
njevica na Krki. Vsa leta so 
nadgrajevali pomoč na domu 
tudi z dodatnimi storitvami, 
denimo z aktivnostmi prosto-
voljcev, skupinami za samo-
pomoč, brezplačnimi prevozi 
v sodelovanju z Zavodom So-
potniki, ne nazadnje pa tudi s 
pilotnim projektom dolgotraj-

30 let topline, skrbi, prijaznosti in vsega dobrega
BRESTANICA – Krška enota centra za socialno delo že 30 let izvaja socialnovarstveno storitev pomoč na domu. Jubilej so 28. oktobra proslavili s prireditvijo na 
gradu Rajhenburg, kjer je bilo med drugim izpostavljeno, da so v 30 letih pomagali že več kot 2000 ljudem v krški in kostanjeviški občini. Storitev so med drugim 
nadgradili tudi s pilotnim projektom dolgotrajne oskrbe Most, ki so ga izvajali v letih 2018–2020.

ne oskrbe Most, ki so ga izva-
jali v letih 2018–2020, zdaj pa 
program pod istim imenom 
nadaljujejo s podporo Občine 
Krško. »Naše socialne oskrbo-
valke vsak dan vnašajo v do-
move naših uporabnikov obču-
tek topline, skrbi, prijaznosti 
in vsega dobrega,« je še dejala 
direktorica in se zahvalila eki-
pi, ki izvaja pomoč na domu, še 
posebej pa že omenjeni Mirja-
ni Mlakar, svojima predhodni-
cama Olgi Gorenc in Marjani 
Sečen, bivšim vodjem in koor-
dinatorkam pomoči na domu 
Tatjani Pleteršnik, Tatjani 
Novak Metelko, Bojani Nag-
lič Benedik in Katji Levstik 
Žgalin, sedanji vodji Carmen 

Rajer, koordinatorki Mirjani 
Pilipović Racman, finančnici 
Sandri Arh, računovodkinjam 
Martini Kodrič Darji Levstik 
in Kristin Pečerič ter vodji fi-
nančno-računovodske službe 
Lilijani Žniderič, pa tudi vsem 
ustanovam, s katerimi vsa leta 
odlično sodelujejo.

V 30 letih več kot 2000 oseb

Delo socialnih 25 oskrbovalk 
in oskrbovalcev ter še sedmih 
zaposlenih v programu Most 
je podrobneje v sliki in bese-
di predstavila vodja pomoči 
na domu Carmen Rajer. Kot 
je dejala, so letos oskrbova-
li že 277 oseb (248 v krški in 

29 v kostanjeviški občini), v 
tem trenutku pa jih oskrbuje-
jo 191, med njimi sta dve ose-
bi v njihovi oskrbi že 15 let. 
Skupno je bilo v 30 letih nji-
hove oskrbe deležnih že več 
kot 2000 oseb. »Če bomo ime-
li srečo, bomo vsi enkrat sta-
ri. Zase lahko rečem, da bom 
srečna, če bom imela takšno 
oskrbo, kot jo imajo naši os-
krbovanci,« je zaključila. Svo-
jo osebno izkušnjo oskrboval-
ke, zlasti v času, ko je k nam 
vdrla epidemija koronavirusa 
in z njo povezana strah in ne-
gotovost, je predstavila Vera 
Metelko. »Kljub temu smo os-
krbovalci dali vse od sebe, da 
smo ob odhodu uporabnike in 
svojce pustili karseda pomir-
jene in z občutkom: Vse bo v 
redu. Če kdaj, mi je ob tem pos-
talo jasno, kako pomembni so 
medsebojni odnosi, poslušati 
in slišati se, izreči tolažilno in 
spodbudno besedo, širiti upa-
nje, sprejemati drugačnost, ob-
čutiti veselje in navdušenje ob 
malih stvareh …« je povedala.

Predstavnik Občine Krško, 
vodja oddelka za družbene de-
javnosti Peter Planinc, je iz-
postavil pomen neprekinjene-
ga izvajanja pomoči na domu 
tudi v času epidemije. »Pred-

vsem pa je pomemben vaš to-
pel in spoštljiv odnos do upra-
vičencev, to, da jim ponudite in 
omogočite stik z zunanjim sve-
tom. V tem času ste se morali 
za to večkrat še dodatno pot-
ruditi, pozabiti na svoj strah 
pred okužbo in se prilagodi-
ti najrazličnejšim situacijam 
in ukrepom. Zavedamo se, da 
ste pomemben člen v socialni 

mreži vsakega uporabnika. Na 
eni strani ga povezujete s svoj-
ci, hkrati tudi z različnimi in-
stitucijami. Še posebej pa je to 
pomembno pri uporabnikih, ki 
nimajo svojcev ali pa so ti ve-
čino časa odsotni, saj tako za-
čutijo in pridobijo vsakodnev-
no varnost ter pomoč pri vseh 
osnovnih življenjskih opravi-
lih,« je dejal in obljubil tudi 
nadaljnjo občinsko podporo 
pri tej storitvi. Kostanjeviški 
župan Ladko Petretič je po-
udaril, da bo zaradi staranja 
družbe tovrstnih potreb čeda-
lje več, zato tudi sami načrtu-
jejo dnevni center za starejše 
v t. i. Kostanjeviškem dvorcu, 
Centru za socialno delo pa za-
želel uspešno delo tudi v pri-
hodnje. Sekretarka Skupnosti 
centrov za socialno delo Slo-
venije Darja Kuzmanič Korva 
je krški CSD označila za enega 
boljših v Sloveniji in primer 
dobre prakse na državni ravni.

Prireditev je tankočutno pove-
zovala Vidka Kuselj in prebra-
la nekaj odlomkov iz številnih 
pisem hvaležnih oskrbovank 
in oskrbovancev. Z glasbo sta 
prireditev popestrila kitarist 
Robi Petan in pevka Klara 
Moškon.
 Peter Pavlovič

Spredaj direktorica CSD Posavje Marina Novak Rabzelj in 
začetnica pomoči na domu v krški občini Mirjana Mlakar, za 
njima Carmen Rajer

Vera Metelko

Alojzija Dular, uporabnica 
pomoči na domu: Od spo-
minov se ne dá živeti, ko si 
star in bolan. Domači gredo 
v službo in se vrnejo pozno 
zvečer. Ne smem niti pomis-
liti na to, kaj bi bilo, če v Kr-
škem ne bi imeli pomoči na 
domu. Hvaležna sem ose-
bju pomoči na domu, saj je 
z vami dan mnogo krajši in 
bolj barvit.

Šiško: »Krško bo 12. slovenska mestna občina«
LJUBLJANA/ KRŠKO – V času, ko je bila letošnja 23. številka Posavskega obzornika že v tisku, to je v sredo, 10. novembra 2021, je v Ljubljani na svoji 86. izredni 
seji zasedal Državni zbor in odločal o predlogu krškega poslanca Dušana Šiška, naj občina Krško postane 12. slovenska mestna občina. Zato tokrat le na kratko 
poročamo o dogajanju pred samim finalom, o zaključnem izidu tega zgodovinskega dejanja in celotni poti Krškega do statusa mestne občine, pa bomo obširneje 
pisali v naslednji številki.

Dušan Šiško (SNS): »Ne glede na to, kakšen bo končni rezul-
tat, v katerega pa osebno trdno verjamem, lahko rečemo, da 
smo tokrat v postopku prišli najdlje prav zato, ker smo bili do-
volj vztrajni in ker smo zdaj v njem sami. Kot vemo, je bil prej-
šnji predlog leta 2009 skupaj s še devetimi občinami zavrnjen 
že na Vladi in zato niti parlamenta niti Državnega sveta ni vi-
del od blizu. Hvala za zaupanje županu mag. Miranu Stanku, za 
podporo pa kolegom iz Posavja – v prvi vrsti državnemu svetni-
ku in županu Srečko Ocvirku, pa tudi poslancema Tomažu Lis-
cu in Matjažu Hanu. Hvala tudi mojim kolegom iz stranke SNS 
in vsem ostalim, ki so razumeli, da je občina Krško in z njo celot-
na regija Posavje na pragu novega obdobja in novih priložnos-
ti, ki si jih zaslužimo, saj jih želimo izkoristiti v dobro naših lju-
di, naše regije in celotne Slovenije. Občina Krško bo v novo leto 
2022 vstopila kot 12. slovenska mestna občina!«

Primerjava občine Krško z nekaterimi mestnimi občinami 
(Vir: Občina Krško)

KRŠKO MO PTUJ MO  
M. SOBOTA

MO  
S. GRADEC

ŠT. PREBIVALCEV 26.078 23.636 18.684 16.609

POVRŠINA V km2 286,5 67 64 174

PRIHODKI
2017–2021 v mio € 197,9 127,7 108,9 101,5

ODHODKI
2017–2021 v mio € 197,4 140,4 112,9 107,1

PRIHODEK 
PODJETIJ v 1000 € 

(2019)
3.399.741 1.106.428 1.321.279 737.826
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MIMO SPUŠČENIH ZAPORNIC V SMRT – 2. 11. popoldan je 
81-letni moški kljub spuščenim zapornicam na prehodu čez 
železniško progo v Gornjem Lenartu prečkal tire v trenutku, ko 
je iz smeri Krškega pripeljal mednarodni potniški vlak. Stroje-
vodja je sicer moškega opozarjal z zvočnimi signali in sprožil 
zavoro, a zaradi bližine trčenja ni mogel preprečiti. Moškega 
so prepeljali v bolnišnico, a je zaradi hudih poškodb preminil.

NESREČI Z UDELEŽBO KOLESARJEV – 29. 10. je zgodaj zjut-
raj v Brežicah 53-letni voznik osebnega vozila ob prehitevanju 
trčil v 40-letnega kolesarja, ki je hudo poškodovan obležal ob 
cesti. Kolesarja, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, so 
hudo poškodovanega prepeljali v bolnišnico. Dva dni kasneje se 
je pri padcu med vožnjo s kolesom po lokalni cesti pri Šmarčni 
hudo poškodoval tudi 77-letni kolesar, ki je izgubil oblast nad 
kolesom na mokrem in spolzkem vozišču.

PREVRAČANJE S PRAŠIČI – 28. 10. ponoči je v bližini naselja 
Zavratec voznik s tovornim vozilom, v katerem je prevažal 40 
prašičev, zdrsnil s ceste v obcestni jarek in z delom vozila pri-
stal v potoku. Na srečo i so voznik in prašiči odnesli celo kožo.

SRAM NAJ GA BO, PRETEPAČA STAREGA! – 8. 11. je na obmo-
čju občine Sevnica 82-letni moški svojo ženo pretepal po glavi, 
jo prijel za glavo in z njo udarjal v steno, ji grozil z nožem in ubo-
jem. Poškodovano žensko so oskrbeli v zdravstvenem domu, 
policisti pa so nasilnežu izrekli prepoved približevanja žrtvi.

ROPAR ZVEZAL STANOVALCA – 28. 10. zjutraj je v Gregovcah 
zamaskirani moški skozi vrata vstopil v eno izmed hiš, zve-
zal starejša občana in od njiju z grožnjami zahteval denar. Ker 
jima ni verjel, da ga nimata, je premetal hišo, zatem pa praznih 
rok pobegnil. Na Črešnjicah pri Cerkljah je med 20. in 29. 10. 
neznanec skozi vlomil v počitniško hišo in si v njej prisvojil 
prehrambne izdelke, več steklenic z alkoholno pijačo in kom-
presor v vrednosti 2.500 €. Na parkirnem prostoru v Leskov-
cu pri Krškem je med 29. 10. in 1. 11. neznanec iz rezervoar-
ja vozila iztočil okoli 50 litrov goriva. V nočnih urah 6. 11. je 
nepridiprav po vlomu v hlev ob stanovanjski hiši na Drnovem 
iz njega neznano kam odvlekel dva prašiča, med 5. in 8. 11. pa 
je neznanec s strehe hiše v Šentjanžu snel in odpeljal okoli 16 
m bakrenih obrob v vrednosti okoli 600 €. Zbrala: B. M.

Nataša Pustišek, Podčetrtek: Osebno poznam 
primer 15-letnika, ki je cele noči igral računal-
niške igrice. Ko so mu jih prepovedali, se je do-
besedno metal po tleh, tako da je bila to res pra-
va odvisnost oz. abstinenčna kriza. Mislim, da 
je pri starejših še vedno največ zasvojenosti z 
alkoholom, cigaretami ipd., mlajši pa se vedno 

bolj soočajo z odvisnostjo od elektronskih naprav.

Peter Kodrič, Planina nad Podbočjem: Vča-
sih smo govorili predvsem o zasvojenosti z al-
koholom in dogami, zdaj pa so problematič-
ni tudi telefoni, tablice, računalniki itd. Z njimi 
niso zasvojeni le mlajši, ampak tudi že starejši. 
Predvsem mlajši se sploh ne znajo več družiti, 
ko imajo priložnost, se takoj zatopijo vanje. Sam 

nimam časa, da bi se s tem ukvarjal, zato tudi nimam teh težav. 

Veronika Rostohar, Krško: Katera koli zasvo-
jenost, naj si bodi od alkoholizma, drog, cigaret,  
iger ipd., vse so nevarne. Temu sem bila priča v 
preteklosti tudi osebno, z alkoholom sta bila za-
svojena tako moj oče kot sestra, ki je zaradi tega 
umrla že pri 41 letih. Sedaj pa opazujem vnuke, 
kako prosti čas izkoristijo za igranje igric na mo-

bitelu, kar lahko prav tako vodi v zasvojenost.

Jasna Zahirović, Radeče: Ena izmed sodobnih 
odvisnosti je zagotovo odvisnost od mobitelov, 
kar je še posebej opazno v lokalih. Ljudje so vča-
sih sedeli za mizami in se pogovarjali, danes pa 
večina sedi s telefonom v roki in spremlja preko 
internetne povezave različne spletne strani, tako 
da se pogovor skoraj ne razvije. To ’odvisnost’ 

opažam tudi pri sebi, a se trudim, da tega ne počnem v družbi.

Današnje oblike zasvojenosti
November je mesec boja proti različnim oblikam zasvo-
jenosti, zato nas je zanimalo, katere oblike zasvojenosti 
so po mnenju naših anketirancev najbolj aktualne in kri-
tične v današnjem času in ali imajo morda tudi v lastnem 
okolju kakšno izkušnjo z zasvojenostjo.

anketa

Kako ocenjuje aktualni man-
dat oz. njegove tri četrtine, ki 
ga je v veliki meri zaznamo-
vala epidemija?
Življenje in delo, predvsem pa 
razvoj, ne morejo biti razdelje-
ni na mandatna obdobja, kajti 
obdobja se med seboj prepleta-
jo. Delo se ne zaključuje z man-
dati, ampak gre za kontinuiran 
proces. V omenjenem obdobju 
smo veliko dosegli tako na po-
dročju obnove in novogradnje 
objektov za izvajanje predšol-
ske vzgoje kot izobraževalnih 
programov, pri urejanju ce-
stne infrastrukture in oskrbe s 
pitno vodo, sodelovali smo pri 
razvoju zdravstvene dejavno-
sti, četudi občina ni glavni no-
silec, vendar je zelo pomembna 
podpora. V pripravi je posodo-
bitev sevniške železniške po-
staje oziroma celotnega dela 
okoli nje. Nove ureditve pa ne 
potekajo samo v Sevnici, tem-
več tudi v vseh drugih krajev-
nih središčih, ki morajo biti pri-
merno urejena in omogočati 
kakovostne pogoje za bivanje. 
Skoraj polovica tega mandat-
nega obdobja je zaznamovane-
ga z epidemijo, zato je za to ob-
dobje značilno veliko prilaganj 
in tudi sprememb, a projek-
ti tečejo nemoteno. V aktualni 
vladi imamo aktivnega sogo-
vornika in prišlo je do pozitiv-
nih sprememb pri financiranju 
občin, kar omogoča boljše po-
goje za delo in sorazmernej-
ši razvoj vseh občin, ne samo 
sevniške. 

V Šmarju poteka izgradnja 
nadvoza čez dolenjsko žele-
zniško progo, v načrtu je tudi 
ureditev krožišča za poslov-
no cono na Savski cesti, v ka-
tero bo mogoče čez nekaj let 
priti tudi skozi železniški 
podhod in podvoz, mar ne?
Železniška proga skozi Sevni-
co in železniška povezava pro-
ti Trebnjemu sta omogočili, da 
je Sevnica pred drugo svetov-
no vojno postala pomembno 
železniško križišče z nadalj-
njim razvojem industrijske 
cone. Danes območje sevniš-
ke železniške postaje potrebu-
je posodobitev, zato je prišlo 
do sodelovanja Občine Sevni-
ca s Slovenskimi železnicami in 
Ministrstvom za infrastruktu-
ro. Idejni zasnovi ureditve bo 
sledilo projektiranje. Gre za dr-
žavno železniško infrastruktu-
ro in trenutno je v teku izbor 
projektanta izgradnje žele-
zniške postaje. S posodobitvi-
jo bo le-ta imela vse, kar v tem 
sodobnem času potrebuje. 
Urejen bo podhod in podvoz, 
s katerim bo ukinjen nivojski 
železniški prehod pri Stille-
su, urejen bo varen dostop do 
peronov in tudi varen dostop 
na Savsko cesto. Na območju 

odstranjenih železniških skla-
dišč bo urejena nova avtobu-
sna postaja, ki bo stičišče av-
tobusnega, železniškega in 
kolesarskega prometa ter pro-
meta osebnih vozil. Cilj uredi-

tev je omogočiti integrirano 
stapljanje vseh oblik prometa 
v obliki sodobnega prometne-
ga stičišča. 

Se bo morda z omenjeno ure-
ditvijo območja sevniške že-
lezniške postaje uredil še 
podvoz v Boštanju, kjer sta 
bili s tem namenom že po-
rušeni dve hiši? 
Za gradnjo je najprej treba za-
gotoviti zemljišče in tako je že 
odstranjena objekta v Bošta-
nju odkupila Direkcija Republi-
ke Slovenije za infrastrukturo, 
s čimer je pripravljen prostor 
za gradnjo podvoza. Gre za še 
enega od pomembnih projek-
tov na državni cestni mreži, 
na glavni cesti Celje–Drnovo. 
Pri velikih strateških projektih 
pa je zelo pomembna časovna 
komponenta oziroma zapored-
je, saj bi sicer prišlo do ohro-
mitve prometa, v tem primeru 
na območju Boštanja in Sevni-
ce, zato je gradnja podvoza v 
Boštanju pred izgradnjo mo-
stu na Logu praktično neizve-
dljiva. Most bo namreč pove-
zal stari del Sevnice z Logom 
in vzpostavil funkcionalno ob-
voznico, ki bo potrebna v času 
gradnje podvoza v Boštanju in 
tudi pri celoviti prenovi glav-
nega cestnega mostu med Sev-
nico in Boštanjem. Slednji je bil 
zgrajen leta 1974 in po skoraj 
50 letih ga je treba obnoviti in 
posodobiti. Prenova pri popol-
ni zapori brez že prej obsto-
ječega mostu na Logu pa spet 
prav tako ni izvedljiva. 

O gradnji mostu na Log se go-
vori že dalj časa, a temeljni 
kamen za začetek gradnje še 
ni bil položen, lahko to mor-
da pričakujemo v prihajajo-
čem letu?

Za ta velik državni projekt je 
že pripravljena dokumentaci-
ja za gradnjo. V teku so odkupi 
zemljišč in po zagotovilih mi-
nistra Jerneja Vrtovca lahko 
pričakujemo razpis za izbor 
izvajalca za gradnjo mostu na 
Log v začetku leta 2022. 

Za projekt stadion se zdi, da 
je obmiroval, se morda obe-
tajo spremembe? Na okto-
brski občinski seji je bila 
dana pobuda po izbiri nove 
lokacije.
Projekt izgradnje sevniške-
ga stadiona ima precej dolgo 
zgodovino. Gre za objekt, ki ga 
Sevnica in občina potrebujeta. 
Pred več kot desetimi leti so 
občinski svet in odbor za šport 
ter vsi pristojni potrdili izbra-
no lokacijo za izgradnjo, in to 
kljub določenim pomislekom 
ter opozorilom geologov gle-
de zahtevnosti terena. V času 
priprave terena je prišlo do 
zdrsa dela zemljine in nastala 
je težava. Pripravljena je pro-
jektna dokumentacija za do-
datno stabilizacijo terena in 
dokončno ureditev brežine. V 
zadnjem letu se je plazišče si-
cer umirilo in dodatnih zdrsov 
ni bilo, a kljub temu v tem tre-
nutku iz več razlogov ocenju-
jemo, da se za nadaljevanje 
investicije počaka na primer-
nejši trenutek. S tem mislim 
predvsem izjemno finančno 
zahtevnost projekta, ki ga mo-
ramo podpreti bodisi z držav-
nimi bodisi z evropskimi viri. 
Iskanju nove lokacije sam ni-

sem naklonjen, saj je sedanja 
v središču mesta in s tem zelo 
dostopna. Hkrati gre za zao-
krožen športni kompleks – v 
bližini se že nahaja popolnoma 
prenovljen letni bazen, športni 
dom z zunanjimi športnimi po-
vršinami in igrišče za tenis. 
Verjamem, da nam bo uspelo, 
a za prihajajoče leto večjih ak-
tivnosti na območju bodočega 
stadiona z atletsko stezo ne na-
črtujemo. V predlogu proraču-
na so sredstva rezervirana za 
ureditev športne površine pri 
OŠ Sava Kladnika v Sevnici, za 
prepotrebno športno igrišče 
pri OŠ Milana Majcna Šentjanž 
in še za nekaj drugih športnih 
objektov, ki bodo višali kako-
vost pogojev za izvajanje špor-
tnih dejavnosti. 

Eden izmed uspešnih pro-
jektov so hidravlične izbolj-
šave, ki že potekajo tako na 
levem kot desnem bregu 
Save, a nemoteno vodooskr-
bo si želijo tudi višje ležeče 
vasi, kakšne so možnosti za 
udejanjenje?
V preteklosti je bila vodooskr-
ba velikokrat prepuščena va-
škim in krajevnim skupnos-
tim in celo posameznikom, ki 
so imeli lastno vodooskrbo, 
javna pa je bila urejena zgolj 
na gosto poseljenem delu ob-
čine. V zadnjem obdobju se je 
javna vodooskrba razširila na 
območje celotne občine. Zaradi 
številnih investicij in sistema-
tičnega upravljanja je med ob-
čankami in občani danes dobro 
sprejeta. Zahvaljujoč stalnemu 
razvoju pri vodooskrbi in za-
gotavljanju kakovostne pitne 
vode trenutno nimamo večjih 
težav. Poseben izziv pa zago-
tovo so posamezni višje leže-
či zaselki z majhnim številom 
prebivalcev. Naš cilj je stalno is-
kanje rešitev, s tem pa poskrbe-
ti za vsakogar, ki še nima ustre-
zne povezave.
Voda je strateška dobrina, kar 
tudi zaradi vse bolj opaznih 
klimatskih sprememb vse bolj 
spoznavamo in tudi občutimo. 
V občini Sevnica sledimo cilju, 
da bomo še naprej zagotavlja-
li kakovostno vodo praktično 
vsem. 

Kakšno je stanje gospodar-
skih družb v občini, kakšen 
vpliv ima stečaj krmeljske-
ga Inkosa na socialni polo-
žaj ljudi v Mirnski dolini?
Občina z neposrednimi podat-
ki o delovanju gospodarskih 
družb, ki so v lastniških rokah, 
ne razpolaga. Hkrati pa zelo 
pozorno spremlja dogajanje 
preko javno dostopnih podat-
kov. Z gospodarstvom imamo 
veliko rednih stikov, še pred-
vsem na področju spremljanja 
razvoja prostorskih potreb in s 

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica:

Srečko Ocvirk

Mladi na podeželju želijo mestu
primerljiv življenjski standard
SEVNICA – Prvi mož sevniške občine Srečko Ocvirk je sedel na županski stol leta 2008 in v tem 13letnem 
vodenju občine uresničil kar nekaj načrtov, a nekateri še čakajo na izvedbo. V pogovoru je med drugim 
predstavil še vlogo državnega svetnika, saj mu ta omogoča, da v Državnem svetu Republike Slovenije pred-
stavlja argumente tudi za samostojno pokrajino Posavje. 
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tem proaktivnega sprejemanja 
prostorskih aktov. Živimo v is-
tem prostoru, z istimi ljudmi, s 
ciljem napredka in razvoja. 
Covid kriza in njen učinek na 
podjetja nas je zelo skrbel, a k 
sreči lahko ugotovimo, da bi-
stvenih negativnih učinkov ni 
povzročila. V tem času beleži-
mo gospodarsko rast, podjetja 
so uspešna in jim celo primanj-
kuje delovne sile z različnimi 
nivoji izobrazbe. To povzroča 
velike delovne migracije, v in 

izven občine. Podjetja se tudi 
izredno hitro posodabljajo in 
se uspešno soočajo z digita-
lizacijo in robotizacijo, saj so 
v močni meri vpeta v global-
ne tokove. Če govorimo o pod-
jetju Inkos, je to podjetje svo-
je poslovanje zaključilo že na 
začetku letošnjega leta, a veči-
na zaposlenih si je po podatkih 
zavoda za zaposlovanje že naš-
la novo zaposlitev. Industrijsko 
območje podjetja, ki je v steča-
ju, ima več kot štiri hektarje 
industrijskih površin in je na 
javni dražbi. Pričakuje odgo-
vornega lastnika, lokalna skup-
nost pa vzpostavitev nove pro-
izvodnje. 

Pomembna so tudi vlaganja 
v kmetijstvo, kjer bi bil do-
brodošel urejen namakalni 
sistem.
Tako kot v svojem tehnolo-
škem razvoju napredujejo go-

spodarske družbe, mora nap-
redovati tudi kmetijstvo v 
tehnologiji pridelave hrane in 
pri krepitvi odpornosti na kli-
matske spremembe. Gradnja 
namakalnih sistemov ali dru-
gih ureditev, ki bi bile skupne 
večjemu številu kmetij, mora 
biti vodena, zato je za vode-
nje takšnih skupnih projektov 
primerna občina, ki se lahko 
prijavi tudi na razpise ter pri-
dobi sofinancerska sredstva. 
Kmetijstvo je tudi zaposlova-

lec in nudi dodaten vir dohod-
ka marsikomu na podeželju. 
Na drugi strani okolju prina-
ša prehransko varnost, o če-
mer po moji oceni premalo 
govorimo, kajti hrana je naj-
bolj primarna človekova pot-
reba, takoj za pitno vodo. To 
so elementi varnega bivanja, 
ki so ključni. Pridelava hrane je 
zelo pomembna in verjamem, 
da bomo z različnimi progra-
mi uspeli ohranjati kmetijstvo 
v primernem obsegu, tudi s 
spodbujanjem lokalne oskrbe 
domačih ponudnikov in lokal-
ne proizvodnje. 
Veliko tujih držav se zaveda 
pomena kmetijstva in veliko 
vlaga v razvoj kmetijstva, svo-
je proizvode pa nato ponuja 
na našem slovenskem trgu in 
s tem negativno vpliva na cene 
naših slovenskih proizvodov. 
Temu se težko upiramo. A za-
vedati se moramo, da ljudje na 

podeželju, še predvsem mladi, 
želijo živeti z mestom primer-
ljiv življenjski standard. Če to 
razumemo, lahko skozi ukre-
pe razvoja ter z infrastruktur-
nimi ureditvami in podporami 
kmetijstvu zagotavljamo ka-
kovostno bivanje in kmetijsko 
proizvodnjo na podeželju. Vse 
to je izjemno prepleten krog, 
ki ga moramo razumeti in ga 
ustrezno podpirati.

Ali je prednost sevniške ob-
čine, da ohranja podeželsko 
poselitev?
Vsak prostor ima svoje pred-
nosti in slabosti za bivanje. V 
občini Sevnica smo se sistema-
tično lotili odpravljanja slabos-
ti oziroma primanjkljajev za 
bivanje v podeželskem okolju: 
najprej je za vsakodnevne poti 
potrebna urejena cesta pa te-
lekomunikacijska povezava, 
energetika, komunalne stori-
tve, za kakovosten prosti čas 
pa športna igrišča in pogoji za 
kulturno ustvarjanje. Ko so iz-
polnjeni vsi ti pogoji, postane 
podeželje atraktivno za biva-
nje tako starejših kot mlajših. 
Bivanje v naravnem okolju ima 
mnoge prednosti, kar se je po-
kazalo tudi ob epidemiji.

Občini Krško in Brežice sta 
vložili vsaka svojo pobu-
do za pridobitev statusa 
mestne občine, kaj menite o 
tem, je tudi Občina Sevnica 
kdaj razmišljala, da bi vloži-
la podobno pobudo?
Sam podpiram predlog regio-
nalizacije, ki bi obstoječe sta-
tistične regije opredelil kot 

pokrajine, saj že obstoječe 
statistične regije v veliki meri 
funkcionirajo kot pokrajine. 
Regija Posavje je bila že v raz-
ličnih prostorskih in razvojnih 
dokumentih opredeljena kot 
somestje treh občin oziroma 
treh mest – Brežic, Krškega in 
Sevnice, in na tak način opre-
deljena kot regija. 
Posavski občini, ki sta od dru-
gih precej večji po številu pre-
bivalstva, ne pa tudi po obsegu 
površine, sta odšli na pot pri-
dobitve statusa mestne obči-
ne. Žal ni prišlo do predhodne 
uskladitve med tema dvema 
in ostalimi štirimi posavskimi 
občinami. Vendar poudarjam, 
da nobene poti ne prehodimo, 
če nismo naredili prvega kora-
ka. Na tak način razumem po-
budi obeh občin, da sta stopi-
li v ta proces, in verjamem, da 
je to nova spodbuda regiji ozi-
roma pokrajini Posavje. Seve-
da je vse to vneslo neko novo 
dinamiko v regijske odnose, ni 
pa pokvarilo našega regijskega 
sodelovanja.
Razumem številne argumente, 
ki so na strani Občine Krško. 
Ko jo primerjamo z ostalimi 
mestnimi občinami, pa ugoto-
vimo, da je kar nekaj mestnih 
občin, ki so po številu prebi-
valcev in drugih značilnostih 
manjše tako od občine Krško 
kot tudi od občine Brežice. Ob 
tem ni nepomemben podatek, 
da na jugovzhodni meji med 
Slovenijo in Hrvaško ni še no-
bene mestne občine, pa bi bila 
z razvojnega vidika zagotovo 
potrebna. 
Verjamem, da bo prišlo do 

primerne rešitve, kajti po-
membno je, da regija Posavje 
postane samostojna sloven-
ska pokrajina. Zavzemam se 
tudi za to, da se institucije re-
gionalnega značaja preselijo 
bliže ljudem, k nam v Posavje. 

Kako usklajujete funkciji žu-
pana in državnega svetnika, 
koliko lahko v tej vlogi pri-
pomorete k uresničevanju 
tako občinskih kot regijskih 
ciljev?
V Državnem svetu Republike 
Slovenije delujem kot pred-
stavnik lokalnih skupnosti in 
moja vloga državnega svetnika 
je povezano tudi z delom v ob-
čini ter v regiji, zato zagovar-
jam regijo Posavje v postopkih 
regionalizacije. Kljub neka-
terim strokovnim mnenjem, 
da je naša regija premajhna, 
z argumenti dokazujem, da 
ni. V naši regiji se soočamo z 
zelo pomembnimi ekonom-
ski in ekološkimi vprašanji, s 

poplavno varnostjo, načrtno 
ohranjamo kulturno krajino 
in se trudimo za razvoj pode-
želja. Smo najmočnejša ener-
getska regija. 
Ker župani ne morejo biti 
hkrati tudi poslanci, je Državni 
svet tista vez, ki potrebe lokal-
nih skupnosti prenaša v hram 
demokracije. Nismo povsem 
zadovoljni z močjo odločanja 
oziroma sovplivanja, vendar 
ocenjujem, da si je v tem man-
datu Državni svet z vsebinski-
mi razpravami izboril močnej-
šo vlogo. 

Morda že veste, ali boste tudi 
naslednje leto kandidirali za 
župana?
Do volitev je še približno leto 
dni in s tem še zelo veliko dela. 
Mandat želim korektno zaklju-
čiti, imam pa še veliko načrtov, 
ki jih želim uresničevati v nas-
lednjem, novem mandatu. 

 Smilja Radi

Kot je povedala predsednica 
regijske ocenjevalne komisi-
je Annemarie Culetto, sicer 
predsednica Turistične zveze 
občine Sevnica, je vsaka ob-
čina najprej pripravila občin-
sko ocenjevanje in predloge 
za regijsko ocenjevanje, po-
tem pa so si člani regijske ko-
misije ogledali predlagane kra-
je in izbrali najboljše. Najbolj 
jih je prepričala splošna ure-
jenost krajev: »Člani komisije 
smo skozi celo leto pozorni, kaj 
se dogaja, kje je viden napre-
dek, npr. pri ocvetličenju, skrbi 
za urejanje ekoloških otokov … 
Gledamo tudi na to, kako v kra-
jih sledijo sodobnim trendom, 
kako se približujejo naravi, pa 
tudi, ali in kako se skozi ureje-
nost odraža 'duša kraja'. Pred-
vsem urejenost zasebnih ze-
mljišč kaže na to, da ljudem ni 
vseeno, v kakšnem kraju živi-
jo.« V urejenosti krajev se sko-
zi leta sicer opažajo nihanja: 
»Lansko leto, ko je bila koro-
na na vrhuncu, je bilo okolje na 
splošno dosti bolj urejeno, le-
tos je bilo denimo že več sme-
ti.«

V kategoriji izletniških krajev 
(priznanja je podelil predse-
dnik Občinske turistične zve-
ze Krško Anton Petrovič) 
je komisijo najbolj prepričal 

Urejenost krajev skozi leta niha
PODBOČJE – V tamkajšnjem kulturnem domu je 27. oktobra potekala podelitev regijskih priznanj letošnje-
ga natečaja Moja dežela – lepa in gostoljubna. Zmagovalci so postali Šentjanž v kategoriji izletniških krajev, 
Sevnica v kategoriji manjših in Krško v kategoriji srednjih mest.

Šentjanž (priznanje je prevzel 
sevniški podžupan Janez Ku-
kec), drugo mesto so osvojile 
Pišece (zanje predsednica TD 
Pišece Anica Butkovič), tret-
je pa Zdole. V kategoriji manj-
ših mest (priznanja je podelil 
krški podžupan Silvo Krošelj) 
je zmagala Sevnica (zanjo po-
džupan Janez Kukec) pred Se-
novim (zanj predsednica sveta 
KS Vlasta Moškon). V katego-
riji srednjih mest (priznanja je 
podelila predsednica komisije 
Annemarie Culetto) je slavi-
lo Krško (zanj podžupan Silvo 
Krošelj) pred Brežicami. Po-
vezovalka prireditve Ivanka 

Černelič Jurečič je spomnila 
tudi na uspeh posavskih kra-
jev na nedavni državni podeli-
tvi natečaja, kjer je v kategoriji 
vaških jeder po oceni strokov-
ne komisije tretje mesto osvo-
jilo Podbočje, v okviru spletne-
ga glasovanja pa sta posebno 
priznanje »glas ljudstva« pre-
jela Senovo v kategoriji manj-
ših mest in Šmarčna v kate-
goriji mestna, trška in vaška 

jedra. Predstavnikoma ome-
njenih krajev je podelila nag-
rajen podboški spominek, t. i. 
podboški cegu. Zbrane na pri-
reditvi je nagovoril tudi po-
džupan Krošelj, pohvalil člane 
turističnih društev, ki v pros-
tem času skrbijo za urejenost, 
lepoto in gostoljubnost svojih 
mest, krajev in vasi, ter čestital 
vsem nagrajencem.

Prireditev so z uvodnim nasto-
pom popestrile članice KD 
Stane Kerin Podbočje – Pod-
boške flavzarce in Pevke iz-
pod Bočja, predstavil se je 
tudi podboški turistični pod-
mladek, ki pod mentorstvom 
učiteljice Suzane Čuš že vrsto 
let sodeluje s podboškim turi-
stičnim društvom, sodeluje 
na lokalnih prireditvah, izde-
luje spominke in darilca, skrbi 
za urejeno okolico, predvsem 
pa je uspešen na festivalu Tu-
rizmu pomaga lastna glava, v 
okviru katerega je nastala že 
vrsta zanimivih in nagraje-
nih turističnih nalog. Po kon-
cu podelitve so zbrane pogos-
tili z vampi družine Baznik, 
ki je zmagala na letošnji prvi 
podboški 'vamperiji', z lokal-
no jedjo 'cop na lop' in seveda 
domačo kapljico.

 Peter Pavlovič

Z leve: predsednik OTZ Krško Anton Petrovič, predsednica 
regijske komisije Annemarie Culetto, krški podžupan Silvo 
Krošelj, predsednica TD Pišece Anica Butkovič, sevniški 
podžupan Janez Kukec, predsednica sveta KS Senovo Vlasta 
Moškon in predstavnik Šmarčne Ciril Dolinšek

Zmagovalci
Izletniški kraji: Šentjanž
Manjša mesta: Sevnica
Srednja mesta: Krško

Covid kriza in njen učinek na podjetja nas je zelo 
skrbel, a k sreči lahko ugotovimo, da bistvenih 

negativnih učinkov ni povzročila.

Mirko Cigler: 
Sedem let na prepihu
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POSAVJE – Epidemija koronavirusa je v zadnjem času spet 
v velikem porastu. To se kaže tako pri covid številkah kot 
tudi pritiskih na bolnišnice. V naši regiji se je število aktiv-
no okuženih zvišalo že na več kot 1300, kar je podobno po-
datkom sredi letošnjega januarja, na covid oddelku SB Bre-
žice pa bodo število postelj verjetno že kmalu povečali na 40.

Posavski občini z največjo gostoto okuženih prebivalcev sta Sev-
nica in Brežice, predvsem v brežiški se je število oseb z okuž-
bo iz dneva v dan do torka krepko zviševalo, trenutno jih je že 
prek 450 (8. novembra so v tej občini potrdili kar 109 okužb). 
Glede na 14-dnevno incidenco okuženih na 100 tisoč prebival-
cev je Posavje na desetem, glede na 7-dnevno povprečje novih 
primerov okužb na 100 tisoč prebivalcev pa na sedmem mes-
tu med 12 regijami. 
Vedno več okuženih potrebuje bolnišnično zdravljenje, kar se 
pozna tudi na covid oddelku brežiške bolnišnice, kjer je po na-
vedbah direktorice Anice Hribar (odgovorila nam je v torek 
zvečer) že 22 bolnikov, od tega en na intenzivni negi. »Pri 18 
bolnikih je vodilna diagnoza covid-19 in so hospitalizirani za-
radi težjega poteka bolezni, ostali štirje so v bolnišnici primar-
no zaradi drugih zdravstvenih težav, a so hkrati tudi covid pozi-
tivni,« je pojasnila in dodala, da bodo tudi preostale tri postelje 
(kapaciteto so povečali na 25 postelj) verjetno že naslednji dan 
zasedene, tako da bodo morali ob vseh napovedih in porastu 
števila hospitaliziranih v zadnjih dneh, ob zapolnitvi posteljnih 
zmogljivosti ostalih bolnišnic v državi, število postelj kmalu po-
večati na največje možno število postelj, to je 40. »Vračamo se 
na stanje, ki smo ga imeli od lanskega decembra do letošnjega 
februarja,« je dejala. Povprečna starost bolnikov na brežiškem 
covid oddelku je 72,5 leta, najmlajši je star 39, najstarejši pa 91 
let. »Če se bo covid oddelek tako razširil, bomo morali polovico 
kirurškega oddelka nameniti drugim potrebam – delno negoval-
nemu oddelku, delno ’necovid’ internemu oddelku, kar pome-
ni, da bomo praktično ustavili izvajanje vseh naročenih operacij, 
tudi zato, ker bomo morali večje število zdravnikov anestezio-
logov in drugih usmeriti na druge oddelke, ravno tako pa tudi 
medicinske sestre,« napoveduje direktorica, ki še navaja, da so 
trenutno najbolj okrnjene internistične ambulante (kardiolo-
ška, gastroenterološka, diabetološka, nefrološka) s funkcional-
no diagnostiko (UZ srca, UZ žil, gastroskopije, kolonoskopije). 
Sicer pa so zaostrene epidemične razmere in posledično ukrepi 
tudi v naši regiji znova povečali interes za cepljenje proti covi-
du-19, a se ljudje največ cepijo s tretjimi, t. i. poživitvenimi od-
merki.  R. R.

Epidemične razmere so zaostrene
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EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

Kot je uvodoma pojasnila Ve-
sna Kržan, je Občina Brežice v 
letu 2020 pristopila k Združe-
nju zgodovinskih mest Slove-
nije, ki je koordinator projek-
ta Refresh+, katerega namen 
je vključiti umetnost v turistič-
no ponudbo mest ter spodbu-
diti mlade pri ustvarjanju in 
inovacijah ter njihovem de-
lovanju na področju kulture. 
Slovenski del projekta je, da 
vsako mesto iz združenja iz-
bere eno legendo, ki najbolje 
predstavlja identiteto kraja. 
Občina Brežice je v sodelova-
nju s Posavskim muzejem Bre-
žice (pomembno vlogo je ime-
la direktorica Alenka Černelič 
Krošelj, saj je priskrbela gra-
divo za raziskovanje) ter ZPTM 
Brežice izbrala legendo, pove-
zano z vodovodnim stolpom, 
ki je ena najvidnejših zname-
nitosti v Brežicah. Ta kultur-
ni spomenik lokalnega pome-
na je okrašen z nizom osmih, 
v lesu oblikovanih src, sredi 
njih pa so okna, zastrta s pol-
kni. Srca soustvarjajo legen-

Kot je 29. oktobra na odpr-
tju razstave dejal predsednik 
brežiške borčevske organiza-
cije Stane Preskar, je namen 
razstave, da seznanijo pred-
vsem slovensko mlado javnost 
z dejavnostjo Brežiške čete. 
Kot je še povedal, je to njihov 
skromni prispevek k občin-
skemu prazniku, »prav je tako 
in lahko se zahvalimo Občini 
Brežice, da je v vseh teh 30 le-
tih ohranila spomin na Brež-
iško četo in njeno dejavnost 
ter se zaveda temeljev sloven-
ske osamosvojitve«. »80 let je 
torej od takrat, ko so brežiški 
fantje pod vodstvom izkuše-
nih borcev Rudija Janhube – 
Vlada in Dušana Kvedra – To-
maža stopili na pot upora. 80 
let je doba, ki jo lahko s spo-
štovanjem prenašamo naprej, 
in če ne bi bilo te 80-letnice, 
tudi 30-letnice osamosvoji-
tve ne bi bilo. Izborjena je bila 
namreč zadnja točka listine 
Osvobodilne fronte o samos-
tojni Sloveniji, pred 80 leti pa 
so mladi fantje stopili na pot 
upora,« je izpostavil Preskar 
in dodal, da so fantje Brežiške 
čete delovali mesec dni, njiho-
vo življenje in herojsko delo 
pa je prikazano na razstavnih 
panojih. Avtor vsebine na pa-
nojih je podpredsednik ZBV 
NOB Brežice ter vojni in vo-
jaški zgodovinar dr. Tomaž 
Teropšič. Ker želijo, da o de-
lovanju Brežiške čete izve čim 
več mladih, je bila razstava že 
postavljena v Gimnaziji Breži-
ce in bo tudi nadaljevala pot, 

Oživili legendo spomenika vodi
BREŽICE – Zadnji oktobrski petek je v prostoru pred Viteško dvorano Posavskega muzeja Brežice poteka-
lo odprtje razstave Vodovodni stolp: ljubezen v višavah. Mladi iz občine Brežice so se odločili oživeti legen-
do o vodovodnem stolpu skozi strip, ki tudi z vidika turizma predstavlja nov način, kako kulturno dedišči-
no približati turistu v občini.

do o ljubezni med visokim ce-
sarskim uradnikom takratne 
Avstro-Ogrske in Brežičanko. 
Legenda pravi, da se je uradnik 
zaljubil v domačinko in je svo-
jo naklonjenost želel izkazati 
s srci na vodovodnem stolpu.

Ne rdeča, temveč modra nit

V projektu, ki obuja legendo 
domnevne ljubezni, so sode-
lovali mladi občani. Razsta-

vo sta predstavila Maja Šoba 
in Timotej Pavlin, ki sta po-
leg Eme Šušterič in Anje 
Krušnik Cirnski ter pod men-
torstvom Loriane Bogovič so-
delovala pri izdelavi stripa (za 
računalniško obdelavo je pos-
krbel Andraž Polutnik), ki so 
mu dali naslov Ljubezen v vi-
šavah. V stripu so želeli po-
kazati sobivanje človeka in 
narave, v konkretnem prime-
ru vode v Posavju, ki sega že 

davno nazaj (med drugim so 
predstavili tudi zgodbo Timo-
tejevega prednika). »Večina 
nas, ki smo mlajši, je odrašča-
la v času, ko vodovodni stolp ni 
imel nobenega pravega pome-
na za nas, razen če smo šli kdaj 
spodaj v lokal na pijačo. Za en 
tak spomenik je to res velika 
škoda. Upamo, da bo z obnovo 
zdaj res postal spomenik vodi 
ter nas učil o pomenu čiste pi-
tne vode za nas in za okolje. 
Strip ima odprt konec, saj smo 
v času vseobsegajoče okoljske 
krize in od naših dejanj je od-
visno, ali bomo imeli zeleno 
prihodnost ali okoljsko uni-
čenje. Z odprtim koncem smo 
želeli pokazati, da prihodnost 
ni zapisana v kamen, ampak 
je samo od nas odvisno, kako 
se bo odvila,« je Timotej raz-
ložil »modro« nit – zaradi vode 
– celotne zgodbe v stripu. Ne-
kaj besed je ob tem spregovoril 
podpredsednik sveta KS Breži-
ce Nejc Pozvek.

 Rok Retelj

Timotej Pavlin in Maja Šoba

Želijo seznaniti predvsem mlade
BREŽICE – 28. oktobra je minilo 80 let, odkar je bila ustanovljena Brežiška četa. Ob tej priložnosti je Zdru-
ženje borcev za vrednote NOB Brežice v avli UE Brežice postavilo razstavne panoje, na katerih je podrob-
neje opisano delovanje te partizanske skupine. 

najprej na SIC Brežice. Preskar je še omenil, da je smrt 
fantov Brežiške čete povzroči-

lo to, kar je peljalo k smrti vse 
prve partizanske čete v letu 
1941 na slovenskem Štajer-
skem – vse so končale z iz-
dajstvom, tudi Brežiška četa 
za nekaj tisoč nemških mark. 
»Borci Brežiške čete so bili 
mladi fantje med 17. in 29. le-
tom starosti in lahko jih ozna-
čimo za heroje,« je še dejal. V 
krajšem otvoritvenem progra-
mu je Ida Ostrelič prebrala 
pesem domačina Franca Živi-
ča, ki je veliko pisal tako o Bre-
žiški četi kot drugih upornikih 
in padlih, pesmi sta recitirala 
tudi Breda Videnič Kuplenik 
in Preskar.

 R. Retelj

Ogled razstave v avli UE BrežiceAkcija zbiranja nevarnih odpadkov 
ter še delujoče in nedelujoče 

električne in elektronske opreme 
v Brežicah

Termin: 20. november 2021
med 9. in 12. uro

Lokacija: parkirišče nakupovalnega centra 
Intermarket, Tovarniška c. 10, Brežice

Oddaja odpadkov je 
namenjena gospodinjstvom 
in je zanje brezplačna
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BREŽICE – Svetovni dan turizma so na Fakulteti za turizem 
Univerze v Mariboru tudi letos obeležili s srečanjem Stra-
teškega sveta fakultete. Gostje iz priznanih slovenskih turi-
stičnih podjetij so govorili o trenutnem stanju v panogi, iz-
zivih in priložnostih za turizem ter predvsem o znanjih in 
kompetencah kadrov, ki jih bo trg potreboval.

Letošnja okrogla miza je naslavljala predvsem izzive na kad-
rovskem področju – pregled trenutnega stanja v panogi in pog-
led tudi v prihodnost; katera znanja, kompetence in veščine bodo 
relevantni za zaposlene v turizmu. Na okrogli mizi so sodelova-
li Matej Knaus, ustanovitelj in direktor TA Palma, predsednik 
ZTAS in predsednik Strateškega sveta FT UM, Ivan Molan, župan 
Občine Brežice, Alenka Mokrovič Pogačar, pomočnica direktor-
ja prodaje in marketinga Term Čatež d.d., Mateja Pavlič, izvršna 
direktorica hotelske operative Life Class Hotels & Spa, Istrabenz 
Turizem d.d., Urška Topolšek Planinšek iz Eko turistične kme-
tije Urška, Uroš Škrinjar, direktor kadrovske službe v Sava Turi-
zem d.d., in dr. Marjetka Rangus, prodekanica za izobraževalno 
dejavnost na FT UM in kot predstavnica vodstva fakultete. Sode-
lujoči so ugotavljali, da turistični sektor sicer okreva, vendar sta 
pandemija in začasno zaprtje pustila velike posledice ravno na 
kadrovskem področju zaradi prezaposlovanja v druge panoge. 
Zavedajo se pomena izobraževanja znotraj podjetij in vlaganja v 
znanje zaposlenih. Hkrati pa priznavajo, da bo v prihodnosti tre-
ba spremeniti in prilagoditi pristope na področju zaposlovanja 
(predvsem mladih), tudi sistemsko v smeri večje fleksibilnosti 
zaposlitev, ter se zavedati, da je dober kader treba tudi ustrezno 
plačati. Mladim svetujejo malce večjo potrpežljivost pri iskanju 
prvih priložnosti zaposlitve in napredovanju, sami pa pri sebi vi-
dijo priložnost za izboljšanje procesov v smeri, da pripravijo de-
lovno okolje, ki bi mlade bolj motiviralo za delo v panogi kot do 
sedaj. Znanja, ki so jih sodelujoči izpostavili kot še posebej po-
membna, pokrivajo področje kriznega upravljanja, tudi s finan-
cami, znanja o dejavnikih tveganja, upravljanja s človeškimi viri, 
psihologije ter predvsem t. i. mehkih veščin, kot so komunikaci-
ja, timsko delo, prilagodljivost ter reševanje težav s strpnostjo 
in razumevanjem.  R. R./vir: FT UM

Strateški svet o stanju turizma

LJUBLJANA, SEVNICA – Predsednik Državnega zbora Republike 
Slovenije Igor Zorčič se je v okviru projekta »Šolska ura s pred-
sednikom parlamenta«, ki ga Državni zbor izvaja v sodelovanju 
z Zvezo prijateljev mladine Slovenija, 13. oktobra virtualno dru-
žil z učenkami in učenci sedmih osnovnih šol iz občine Sevnica. 
V uvodnem delu jim je predstavil delovanje Državnega zbora RS 
kot najvišje predstavniške in zakonodajne institucije v državi, do-
taknil se je tudi dela poslancev in pojasnil potek zakonodajnega 
postopka. Osrednji del virtualne šolske ure je bil namenjen raz-
pravi na temo »Vpliv epidemije covid na naša življenja«, v kate-
ri so udeleženci dejali, da jim zapiranje šol in občinskih meja ni 
bilo všeč, so pa pozdravili obstoječo rešitev, ki jim omogoča, da 
kljub morebitnim okužbam na šoli lahko nemoteno pridobivajo 
nova znanja pri pouku v živo.  S. R./vir: DZ RS

Virtualno s predsednikom DZ
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KRŠKO – Posegi v cestno telo glavne videmske ulice, Ceste 4. ju-
lija, pri odcepu za naselje Polšca ter v smeri Sotelskega so nare-
kovali predhodna arheološka raziskovanja, ki so trenutno v zak-
ljučni fazi. Arheologi zasebnega zavoda Skupine Stik iz Ljubljane, 
ki deluje na področju arheoloških raziskav, so na globini slabega 
metra pod cesto na odseku med Oštarijo Margareta in križiščem 
za Polšco odkopali kamnite temelje, na katerih so bile zgrajene 
hiše iz lesenih brun, ki so jih zatem ometali z glinenimi ometi. 
Temelji hiš na omenjeni lokaciji, ki naj bi datirali s prehoda iz 
poznega srednjega veka v novi vek, potrjujejo na tem območju 
naselje, ob katerem je potekala cesta in, kakor predvidevajo, je 
bila že tedaj na nasprotni strani niza hiš krčma, kakor tudi v nje-
ni neposredni bližini predhodnica cerkve sv. Ruperta, ki je sicer 
kot pražupnija v zgodovinskih virih omenjena že v 12. stoletju 
(1155. leta, op. p.). Kot je povedal vodja izkopavanj Matjaž Jen-
ko, bodo vse izkopanine dodatno raziskali in dokumentirali, se-
veda pa v Krškem upamo, da bodo dognanja o nekdanjem življe-
nju na našem območju zatem tudi javno predstavljena.
 B. Mavsar

Zbrane na otvoritvenem do-
godku je pozdravila podžupa-
nja Občine Krško Ana Somrak, 
vrhunec programa pa je pred-
stavljala interaktivna glasbe-
na pravljica v domiselni izved-
bi pripovedovalke Nine Peče 
Grilc skupaj z vsestranskima 
glasbenikoma Ano Kravanja 
in Samom Kutinom po slika-
nici Čarovniška šola Krškočara 
avtorja Uroša Grilca, ilustra-
tor Jure Engelsberger pa je 
obiskovalcem v novo slikanico 
narisal nekaj čarovniškega. Po 
uvodnem programu so se obi-
skovalci odpravili na ogled Ča-
rovniške šole Krškočara, ki je 
umeščena v gozdnato pobočje 
nad Valvasorjevim nabrežjem. 
Pot je dolga okoli štiri kilome-
tre, je urejena, nezahtevna in 
dobro označena, družine bodo 
zanjo potrebovale okoli tri ure. 
Dogodivščina se prične v atriju 
Mestnega muzeja Krško, od ko-
der pot vodi skozi mesto Krško 
v smeri proti Gori, do vznožja 
poti na grad Krško. Sledi dob-

Zanimive videmske izkopanine

Arheologi so pod cesto odkopali temelje nekdanjih hiš.

Čarovniško doživetje v naravi
KRŠKO – V soorganizaciji Zavoda Škrateljc in Občine Krško je 30. oktobra v atriju Mestnega muzeja Krško 
potekala prireditev za otroke in starše v sklopu odprtja pravljičnodoživljajske poti Krškočara, ki predsta-
vlja nov produkt družinskega turizma. 

rih 400 m dolg vzpon po čudo-
viti serpentinasti stezi na vrh 
hriba, kjer so še danes lepo vi-
dni ostanki omenjenega gradu. 
Pot nato nadaljujete po grebe-
nu proti Guntam do točke Či-
račara, kjer se obrne in vrača 
nazaj proti Krškem. Pot je dob-
ro označena s smerokazi in utr-
jena«, so še zapisali na Občini 

Krško. Omeniti velja, da je na 
čarovniški poti postavljenih 
kar 22 lesenih elementov, pet 
spretnostih elementov, robin-
zonsko otroško igrišče, enajst 
unikatnih klopi, naselje petih 
čarovniških hišk in šest kamni-
tih skulptur.

»Projekt Krškočara je nov pro-

dukt družinskega turizma, ki 
družino popelje na doživljajsko 
spoznavanje čarovništva pa 
tudi znamenitih osebnosti Kr-
škega in njegovih naravnih po-
sebnosti,« so v sporočilu za jav-
nost zapisali na Občini Krško. 
Projekt so poleg Občine Kr-
ško in Kulturnega doma Krško 
podprli številni drugi partnerji, 
Anton Habinc je denimo opra-
vil vsa zemeljska dela v okviru 
poti Krškočara. Slednja je od-
prta vse dni v letu, obiskovalci 
pa pred pričetkom poti v bis-
troju pri Mestnem muzeju Kr-
ško prejmejo Čarobukvico in 
Čaropalico ter na koncu Spri-
čarovalo, s tem pa pot postane 
še bolj interaktivna in doživ-
ljajska. Cilj projekta Krškočara 
je doseči vsaj 4000 obiskoval-
cev letno, so zapisali v Zavodu 
Škrateljc. Sicer pa je omenjeni 
projekt že sedma pot na pra-
vljično-doživljajski transver-
zali po Sloveniji na temo čara-
nja in čarodejev.
 Andreja Kališnik 

Čarodejka Nina Peče Grilc je otroke popeljala v zanimivo 
glasbeno pravljico. Sredi gozda med lesenimi hišicami so 
čarovnice zakurile ogenj za čaj.

Spominsko obeležje, ki sta ga 
na hiši družine Puntar odkri-
la nekdanja poveljnik 25. Ob-
močnega štaba TO (ObmŠTO) 
Ernest Breznikar ter upokoje-
ni podpolkovnik Mitja Terop-
šič, načelnik 25. ObmŠTO Bre-
žice in poveljujoči častnik enot 
TO, ki so se borile na območju 
Krakovskega gozda, je trinajsti 
in hkrati zadnji pomnik na ob-
močju občine Krško, s katerim 
v krškem veteranskem zdru-
ženju označujejo objekte, ki so 
v letih 1990/91 služili za taj-
na skladišča orožja ali v dru-
gem pomenu predstavljali po-
membno lokacijo v tedanjem 
obdobju. Prvi dve spominski 
obeležji so v OZVVS Krško od-
krili v letu 2005, in sicer na vi-
kendu Mihe Butare na Boč-
ju pri Podbočju v spomin na 
ustanovitev Manevrske struk-
ture narodne zaščite (MSNZ) 
v Posavju ter spomenik boja v 
obliki Triglava na počivališču 
Zaloke v spomin na boje v Kra-
kovskem gozdu. V letu 2007 so 
s spominskima ploščama opre-
mili dva objekta, ki sta služila 
v letih 1990/91 za tajni skla-
dišči orožja in minsko eksplo-
zivnih sredstev MSNZ in TO, 
in sicer na domačiji Županc v 
Stranju na Bohorju ter na vin-
ski kleti družine Molan v Ce-
linah pri Raki. Prav tako so v 
letu 2008 odkrili pomnike na 
tajna skladišča orožja, streli-
va in eksplozivnih teles na hi-
šah družine Breznikar v Dovš-
kem nad Senovim, na domačiji 
Jevnik v Kostanjevici na Krki 
ter na upravni zgradbi Rudni-
ka Senovo v zapiranju, zgrad-

Zadnji pomnik pri Puntarjevih

ba Občine Krško pa je dve leti 
kasneje dobila obeležje v za-
hvalo za podporo in prepreči-
tev nelegalnega odvzema orož-
ja in streliva TO v maju 1990. 
V letu 2012 so s spominsko 
ploščo opremili vikend druži-
ne Mavsar v zaselku Vrhulje in 
v letu 2015 objekt na CKŽ 57 
v Krškem, kjer je imela sedež 
TO Krško in MSNZ Posavje (da-
nes ZPM Krško). V letu 2016 
so s pomnikoma opremili še 
upravno zgradbo Termoelek-
trarne Brestanice, saj so njene 
hale služile za skladišče bojnih 
vozil, ki so jih zasegli JLA, iste-
ga leta pa pri spomeniku boja 
v Zalokah odkrili še trijezično 
informativno tablo z opisom 
boja v Krakovskem gozdu 2. ju-
lija 1991. S še zad njim spomin-
skim obeležjem na hiši Puntar-
jevih v Veliki vasi, iz  katere so 
se za čas tamkaj delujočega 
poveljstva TO v juniju in juliju 
1991 domači iz varnostnega 

vidika umaknili, so tako v ve-
teranskem združenju zaokro-
žili 30-letno poosamosvojitve-
no obdobje ter odhod zadnjega 
vojaka JLA z ozemlja Slovenije. 

Pred odkritjem obeležja je te-
daj poveljujoči častnik Mit-
ja Teropšič pred zbranimi na 
manjši slovesnosti strnil svo-
je spomine na bitko 2. julija 
1991 v Krakovskem gozdu, po 
odkritju pa je v družbi Brez-
nikarja v znak zahvale, poklo-
na in v čast spomina, kot je de-
jal, v imenu sekcije poveljstva 
25. ObmŠTO podelil priznanja. 
Veliko plaketo 25. ObmŠTO je 
prejela Protioklepna skupina 
TO (v njenem imenu Branko 
Slivšek) za uspešno bojevan-
je v boju v Krakovskem gozdu; 
plaketi 25. ObmŠTO: Zdrav-
stveni dom Krško (v njegovem 
imenu sta plaketo prevzela di-
rektorica Tatjana Fabjančič 
Pavlič in bolničar tedanje sa-

nitetne enote Milan Haralo-
vič) za intervencijo v času boja 
v Krakovskem gozdu ter oskr-
bo ranjenega teritorialca in 
ranjenih vojakov JLA in v znak 
zahvale družina Puntar; kom-
plet spominskih kovancev bo-
jev posavskih teritorialcev pa 
je prejel Franc Jeler, in sicer za 
oskrbo enot TO v letu 1991 na 
terenu in na bojnih položajih z 
obroki prehrane.

 Bojana Mavsar

VELIKA VAS PRI KRŠKEM – Ob 30letnici osamosvojitvene vojne so v Območnem združenju veteranov vojne 
za Slovenijo Krško (OZVVS) 14. oktobra na domačiji Puntar v Veliki vasi 57, kjer je bilo med osamosvojitve-
no vojno nastanjeno poveljniško mesto enot Teritorialne obrambe (TO), odkrili spominsko obeležje.

Pred spominskim obeležjem prejemniki priznanj 25. ObmŠTO 
Brežice, spredaj z leve: Milan Haralovič, Branko Slivšek, 
Franci Jeler, Marija in Suzana Puntar ter Tatjana Fabjančič 
Pavlič, zadaj Mitja Teropšič in častna straža OZVVS Krško

Tržnica
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Občinski svet Občine Radeče je na 1. izredni seji dne 22. 10. 2021 
sprejel Odlok o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo stroškov elek
trične energije v Občini Radeče za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 172/2021). 
Subvencija za plačilo stroškov električne energije po tem odloku je 
denarna pomoč, ki se dodeli upravičencem zaradi dviga cen življenj
skih potrebščin v letu 2021. Občina Radeče bo za subvencije za leto 
2021 zagotovila sredstva v proračunu. Subvencije se dodeljujejo do 
porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih po
polnih vlog. Rok za oddajo vlog je do 10. 12. 2021, izplačilo subven
cij bo v zakonsko predpisanih rokih.

Upravičenci do prejema subvencije po tem odloku so tisti občani, 
ki imajo najmanj leto dni prijavljeno stalno bivališče v občini Rade-
če in ki v občini Radeče tudi dejansko stalno prebivajo. Upraviče-
nec je hkrati tudi plačnik stroškov električne energije z odjemnim 
mestom v občini Radeče.

Do subvencije so upravičeni posamezniki in družine, katerih doho-
dek na družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vlo-
ge ne presega višine osnovnega zneska minimalnega dohodka na 
podlagi 8. čl. Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki 
je določen z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in 
gospodinjstvom v Sloveniji (ZUTPG). 

Izjemoma lahko komisija z upoštevanjem dejanskih materialnih ozi
roma socialnih razmer odobri subvencijo tudi vlagatelju, katerega 
dohodek presega višino osnovnega zneska minimalnega dohodka 
do največ 50 %.

Enkratna subvencija po tem odloku se nameni za plačilo stroškov 
elek trične energije kot oblika denarne pomoči za premostitev soci
alne stiske občanov zaradi dviga cen življenjskih potrebščin.

Osnova za odobritev subvencije je minimalni dohodek posamezni
ka in družinskih članov oziroma članov gospodinjstva. Kot dohodek 
štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravičenec in njegovi dru
žinski člani oziroma člani gospodinjstva pridobili v zadnjih treh me
secih pred vložitvijo zahtevka.

Dodeljena subvencija je znesek v višini:
• 50,00 EUR za družino oziroma gospodinjstvo z enim ali dvema 

članoma,
• 100,00 EUR za družino oziroma gospodinjstvo s tremi ali več člani.
Pravico do subvencije po tem odloku uveljavlja vlagatelj, ki je hkrati 
tudi plačnik stroškov električne energije, pri občinski upravi s pisno 
vlogo na predpisanem obrazcu. Obrazec vlagatelj dvigne na sedežu 
občine ali ga pridobi na spletni strani Občine Radeče.

Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanem obrazcu, h kateremu 
morajo predložiti ustrezna dokazila:
1. potrdilo o skupnem gospodinjstvu,
2. potrdilo o katastrskem dohodku,
3. potrdilo o morebitni brezposelnosti za vse odrasle družinske čla

ne oz. člane gospodinjstva,
4. fotokopijo bančnih izpiskov oziroma dokazilo o neto dohodkih 

za zadnje tri mesece za vse odrasle družinske člane (npr. plačil
ne liste, potrdilo ZPIZ o višini pokojnine),

5. fotokopijo potrdila o morebitnih preživninah za otroke oziroma 
fotokopijo potrdila, da preživnine niso izterljive,

6. fotokopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo o dodeli
tvi denarne socialne pomoči, če leta obstaja,

7. fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transak
cijskega računa vlagatelja, 

8. fotokopijo plačanih položnic oziroma potrdilo o plačilu za stro
ške električne energije za zadnje štiri mesece pred vložitvijo vlo
ge – za gospodinjstvo z eno ali dvema osebama do skupne viši
ne položnic 50,00 EUR, za gospodinjstvo s tremi ali več osebami 
do skupne višine položnic 100,00 EUR.

Dokazila iz točk 4 do 8 mora vlagatelj pristojnemu organu predlo
žiti sam, vsa ostala dokazila pa si lahko pristojni organ pridobi sam 
po uradni dolžnosti na podlagi pisne privolitve vlagatelja. Postopek 
ugotavljanja upravičenosti do dodelitve subvencije vodi komisija, ki 
jo za ta namen imenuje župan Občine Radeče. O upravičenosti in vi
šini pomoči občinska uprava izda odločbo o dodelitvi subvencije ali 
zavrnitvi vloge, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. 
� Občina�Radeče

Odlok o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo 
stroškov električne energije za leto 2021

Na skrbno pripravljeni pri-
reditvi pod imenom Nemir-
na Mirnska dolina in Posavje 
1941 je v uvodu prireditve 
navzoče nagovorila predse-
dnica KO ZZB NOB Šentjanž 
Vanda Gorenjc ter se zahvali-
la vsem, ki so se udeležili spo-
minskega pohoda iz Šentjanža 
do Murnic, kjer je pri spome-
niku padlima junakoma, Mila-
nu Majcnu in Jančiju Mevžlju, 
potekala krajša slovesnost. 
»Naša naloga je, da seznanja-
mo mlajši rod, da je svoboda 
ena sama, da je svoboda zelo 
pomembna in zanjo so neka-
teri darovali tudi svoja življe-
nja ali kako drugače pomagali, 
da živimo svobodno,« je pou-
darila in dodala, da je organi-
zacija v letošnjem letu prejela 
zlato plaketo Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Slo-
venije. Spomine na izgnanstvo 
je z navzočimi delila predse-

Ohranjajo pomnike preteklosti
ŠENTJANŽ – Zadnjo soboto v oktobru je na dvorišču tukajšnje osnovne šole potekala osrednja prireditev ob  
krajevnem prazniku, ki so jo povezali z 80. obletnico junaške smrti Milana Majcna in Jančija Mevžlja. Kra-
jevni odbor ZZB NOB Šentjanž je prejel krajevno, TD Šentjanž pa regijsko priznanje za najbolj urejen iz-
letniški kraj v Posavju.

dnica Društva izgnancev Slo-
venije – KO Šentjanž Rezi Re-
povž, ki je med drugim dejala, 
da so leta 1941 Nemci iz Šen-
tjanža in vasi okoli njega izgna-
li 1.170 ljudi. »Njihovo število 
bi bilo morda število še višje, 
če ne bi Milan Majcen in Jan-
ži Mevželj prihajala v vasi na 
območju Šentjanža ter poma-
gala ljudem, da so pobegnili 
na italijansko stran, kjer ljudi 
niso vodili v izgnanstvo,« je iz-
postavila vlogo dveh narodnih 
herojev. Obujanje spominov je 
zaključila s pesmijo o izgnan-
cih, ki ne bodo nikoli pozabili 
na storjeno jim gorje.

Iz preteklosti v sedanjost 

Tudi predsednik KS Šentjanž 
Boštjan Repovž se je s po-
nosom ozrl na poslednji boj 
Milana in Jančija ter se nato 
ozrl v iztekajoče se proračun-

sko leto in predstavil tudi ne-
kaj načrtov. »V mesecu okto-
bru se je začela sanacija ceste 
na Zdevnem, ki bo zaradi zah-
tevnosti trajala vsaj dve leti,« 
je izpostavil enega izmed pro-
jektov ter nadaljeval, da so v 
letošnjem letu začeli s hidrav-
ličnimi izboljšavami za os-
krbo s pitno vodo v Šentjan-
žu in okolice, v načrtu pa je 
tudi izgradnja čistilne napra-
ve. Na Velikem Cirniku je bil 
prestavljen daljnovod, priče-
la se je izdelava dokumenta-
cije za gradnjo mrliške vežice; 
v načrtu je razširitev lokal-
ne ceste v vas Svinjsko, Brunk 
in Kocutno itd. Sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk je pohva-
lil pridne in delovne ljudi, ki 
živijo v osrčju šentjanških gri-
čev, kjer s ponosom ohranjajo 
pomnike preteklosti. V govo-
ru se je dotaknil tudi sedanjo-
sti in prihodnosti ter med dru-
gim dejal, da se s povezanostjo 
in vpetostjo v globalna doga-
janja mladim ni treba več iz-
seljevati, da bi bili vključeni v 
sodoben svet. O vrednotah de-
mokracije je spregovoril prvi 
predsednik samostojne Slove-
nije Milan Kučan ter spomnil 
na plebiscitarno odločitev slo-
venskega naroda pred 30 leti, 
da želi živeti v samostojni in 
neodvisni državi. Kritičen je bil 
do delovanja sedanje Vlade, ki 
ji je očital razveljavljanje usta-
ve, odrekanje vladavine pra-
ve in človekovih pravic, veča-
nje socialnih razlik itn. Nizanje 
misli, v katere je vključil ved-
no večjo sprtost med ljudmi, je 

zaključil: »Čas je, da se ponov-
no povežemo za prihodnost.«

V spremljevalnem programu 
so sodelovali članice in čla-
ni KD Godba Sevnica, učen-
ke in učenci OŠ Milana Majc-
na Šentjanž, domača snovalka 
verzov Marija Bajt in ženski 
pevski zbor Kombinatke. ZZB 
NOB Sevnica in Šentjanž sta ob 
80-letnici smrti Milana Majc-
na in Jančija Mevžlja skupaj iz-
dali brošuro, ki jo je pod nas-
lovom Šentjanž 1941–2021 
in s podnaslovom Nemir-
na Mirnska dolina in Posavje 
1941 uredil Milan Gorjanc. V 
njej so zbrani prispevki o OF, o 
Krški, Mokroniški in Brežiški 
partizanski četi, o boju Mila-
na Majcna in Jančija Mevžlja v 
Murnicah, o izgonu Slovenk in 
Slovencev iz Posavja in Obso-
telja, o skupnem boju štajer-
skih in dolenjskih partizanov 
proti izgonu ter o družini Maj-
cen, ki je izgubila kar sedem 
družinskih članov. Spominu 
na žrtve druge svetovne vojne 
so se poklonile tudi borčevske 
organizacije s svojimi prapor-
ščaki ter 1. spominski dolenj-
ski partizanski bataljon. Prire-
ditev, ki jo je povezovala Jožica 
Pelko, so z razstavo likovnih in 
literarnih del obogatili osnov-
nošolci in osnovnošolske šent-
janške šole, ki so ustvarjali na 
temo boja v Murnicah. V kul-
turnem domu v Šentjanžu je 
bila na ogled spominska raz-
stava Izgnanci iz Šentjanža 
1941. 
 Smilja Radi

Predsednici KO ZZB za vrednote NOB Šentjanž Vandi Gorenjc 
sta predsednik KS Šentjanž Boštjan Repovž in župan Srečko 
Ocvirk podelila krajevno priznanje.

Na prireditvi, ki jo je povezo-
vala Renata Podlesnik Pajk, 
je predsednica Sveta KS Za-
bukovje Ana Ivanić predsta-
vila življenje v skupnosti ter 
izpostavila predvsem nekate-
re cestne ureditve, ki izbolj-
šujejo pogoje bivanja: »Ureje-
na sta dva prepusta v Stržišču, 
po neurju je bila izvedena sa-
nacija ceste na odseku Laše-
-Reber ter posodobitev javne 
poti Ograde–Podvrh z asfalta-
cijo težko prevoznega klanca, 
asfaltiran je bil tudi odsek na 
Pokojnem Vrhu, s sofinancira-
njem krajank in krajanov se je 
izvedla rekonstrukcija javne 
poti na Srebotno …« Zbrane je 
nagovoril tudi sevniški župan 
Srečko Ocvirk, ki je menil, da 
so prazniki, tako kot delovni 
dnevi, pomemben del življenja. 
»Če praznikov ni, jih pogreša-
mo in ne samo zato, da bi se 
spočili, ampak tudi zaradi iz-
menjave izkušenj, mnenj, da se 
bolj sproščeno pogovorimo …« 
je pojasnjeval in omenil epide-

Mlade družine ostajajo na vasi
ZABUKOVJE NAD SEVNICO – 6. novembra je potekala v večnamenskem domu najvišje ležeče vasi v sevniški 
občini osrednja slovesnost ob prazniku KS Zabukovje. Pred tem so pri domačiji Špec slovesno predali na-
menu več urejenih lokalnih cestnih povezav, ki izboljšujejo prometno varnost na tem območju. 

mijo, ki vpliva na spremenjene 
pogoje bivanja, a kljub zahtev-
nim časom se projekti izvaja-
jo, saj je po županovem mne-
nju sedanja vlada bistveno bolj 
naklonjena lokalnim skupnos-
tim in sorazmernemu razvoju, 
kot so bile pretekle. »Zaradi že-
lje po sorazmernem razvoju se 

je v zadnjem obdobju nekoli-
ko zaustavilo izseljevanje iz 
teh krajev, saj mladi lahko svo-
jo poklicno, razvojno pot ude-

janjajo tudi v domačih krajih,« 
je ocenil življenje na podeže-
lju, ki mu tudi urejene komu-
nikacijske storitve na področju 
digitalizacije omogočajo bolj-
še pogoje bivanja in zato se za 
življenje na vasi odloča vedno 
več mladih družin. 

Krajevno praznovanje, na ka-
terem letos niso podelili no-
benega priznanja, ker ni bilo 
predlogov, so na domačem 
odru popestrile članice vo-
kalne skupine Rosa, čeprav v 
rahlo okrnjeni zasedbi, mla-
di harmonikar Gašper Žveg-
lič, duet Morda minuta, ki ga 
sestavljata Ema Štigl in Mi-
lan Mitrović, ter trobentača 
Oskar in Lenart Pajk, ki sta v 
uvodu prireditve zaigrala slo-
vensko himno. 
 Smilja Radi

Predstavniki štirih družin, Špec, Budna, Pečnik in Krajnc, so se 
javno zahvalili predsednici KS Zabukovje Ani Ivanić za njeno 
dosedanje prizadevno delo.

www.PosavskiObzornik.si
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ODKUP HLODOVINE HRASTA
VSEH KVALITET 

PO NAJBOLJŠIH CENAH!
PLAČILO TAKOJ!

Info: +386 (0)41 962 663 (Uroš)

BREŽICE – Na prvi oktobrski 
dan so v Društvu za zdrav-
je srca in ožilja, podružni-
ci Posavje na grajskem dvo-
rišču v Brežicah, kar je bil 
tudi prvi dogodek pod no-
vim šotorom, obeležili sve-
tovni dan srca. Letošnje ges-
lo svetovnega dneva srca, ki 
ga obeležujemo 29. septem-
bra, se je glasilo: Povezujmo 
se s srcem.

Po uvodnem nagovoru pred-
sednika posavske podružni-
ce Društva za zdravje srca in 
ožilja Franca Černeliča je sle-
dil slavnostni nagovor, ki ga je 
imela Alenka Koritnik Du-
lar, mag. farm. Med drugim je 
dejala, da je poslanstvo ome-
njenega društva preventiva 
bolezni srca in ožilja. »To po-
meni, da z vašimi aktivnostmi 
v društvu ozaveščate tako čla-
ne društva kot tudi ostale po-

Največ šteje lasten zgled

RIBNICA – V vasi Ribnica v občini Brežice so se prometne 
razmere v zadnjih letih »katastrofalno« poslabšale, nam je 
povedal domačin Jernej Glogovšek. Vaška iniciativa zato po-
ziva Občino Brežice oz. druge pristojne ustanove, da čim prej 
pristopijo k reševanju tega problema.

Kot pravi Jernej Glogovšek, vaški otroci že nekaj časa ne more-
jo več varno do avtobusne postaje, ki stoji na drugi strani vasi, 
saj skozi vas ni pločnika, cesta pa je ozka, zato morajo najmlaj-
ši zjutraj v šolo in potem popoldne iz nje hoditi po izredno pro-
metni in s tem nevarni cesti. »V vasi je neznosen promet, ki se 
je, odkar so vinjete, povečal za petkrat, saj se večina izmika avto-
cesti. V turistični sezoni skozi vas potuje ogromno tujih turistov. 
Letos septembra je tako skozi Ribnico peljalo kar prek 20.000 
vozil,« je ponazoril in dodal, da je tolikšen promet, tudi zaradi 
številnih tovornih vozil, cesto že popolnoma uničil. Kot še nava-
ja, se v vasi najmanj 50 let ni spremenilo in uredilo popolnoma 
nič, razen postavitve javne razsvetljave. »KS Jesenice na Dolenj-
skem, kamor spada Ribnica, se izgovarja na Občino Brežice, ta 
pa, da je cesta državna,« pravi Glogovšek, ki dodaja, da v imenu 
vaške iniciative nujno zahtevajo ureditev kanalizacije, postavi-
tev pločnikov in preplastitev cestišča. Po njegovem mnenju se v 
vasi, ki so veliko manj prometno obremenjene kot Ribnica, vla-
ga veliko več denarja in so že zdaj v celoti urejene, tako da tam 
potekajo dela, ki sploh niso nujno potrebna. Brežiški župan Ivan 
Molan je na uradni predaji namenu novih investicij na Obrežju 
sicer omenil, da se z DRSI že pogovarjajo tudi o reševanju pro-
metne varnosti v Ribnici, kjer bodo najprej začasno uredili av-
tobusna postajališča, saj je v tej vasi kar precej otrok, kasneje pa 
skupaj z DRSI prenovili oz. rekonstruirali cesto.  R. R.

Otroci hodijo po nevarni cesti

Jernej Glogovšek

sameznike o preprečevanju 
dejavnikov tveganja za na-
stanek bolezni srca in ožilja. 
Prav omenjene bolezni so sku-
pne velikemu številu prebival-
stva Slovenije, in sicer od sta-
rostnikov, ljudi srednjih let do 
otrok. To predstavlja osrednjo 
in hkrati nevidno rdečo nit, ki 
povezuje člane društva z osta-
limi prebivalci, čeprav poveza-
va ni vidna očem. Je tihi most, 
po katerem z enakimi cilji ho-
dijo medsebojno nepoznani 

ljudje,« je izpostavila in doda-
la, da lahko največ naredimo 
z lastnim zgledom. »Ne more-
mo vsiliti zdravega načina živ-
ljenja niti vseh ostalih preven-
tivnih aktivnosti, s katerimi 
zmanjšamo možnost nastan-
ka bolezni srca in ožilja. Lah-
ko pa z lastnim vzorcem ob-
našanja nekoga spodbudimo 
k izvajanju aktivnosti, ki bodo 
dolgoročno koristile njegove-
mu zdravju in preprečile ne-
usoden ali usoden srčno-žilni 
dogodek, to velja predvsem za 
otroke, ki so nagnjeni k razvo-
ju srčno-žilnih bolezni v odra-
slem obdobju. Svoj nagovor je 
sklenila s tem, da je eden izmed 
zelo učinkovitih načinov pove-
zovanja posameznikov zago-
tovo izvajanje izobraževalnih 
dogodkov za javnost. Kulturni 
program so izvedli članice in 
člani MePZ Viva Brežice. 
 R. R., foto: D. Lipej

Alenka Koritnik Dular
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RASTLINA MESECA
NOVEMBRA - NANDINARAMDA STROJI VSE ZA ČAROBEN ADVENT

Vrtni center
Eurogarden

PE Dobrova eurogarden.euTel: 01 24 25 100
Tel: 07 49 88 385PE Krško

NOVEMBRSKA AKCIJA

OBIŠČITE NAS

-20%IZBRANO
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SUPER
CENE

RAMDA
KVALITETA

V harmoniji z naravo

Vrtni center

Ramda Red
CMYK: 0, 100, 80, 0
RGB: 237, 26, 59
HEX #: ED1A3B

Ramda Light
CMYK: 100, 90, 0, 0
RGB: 33, 64, 154
HEX #: 21409A

Ramda Dark
CMYK: 100, 100, 0, 50
RGB: 21, 9, 88
HEX #: 150958

White
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX #: FFFFFF

Minulo šolsko leto 2020/2021 
je bilo na časovnem traku Gi-
mnazije Brežice izjemno po-
membno in prelomno, saj je 
lani dopolnila 75 let svojega 
delovanja, maja letos pa so se 
spomnili 50-letnice ustvarja-
nja KUD Franjo Stiplovšek GiB. 
Ravnatelj Uroš Škof je najprej 
izrazil zadovoljstvo, da so se 
lahko ponovno zbrali na pri-
reditvi v športni dvorani gim-
nazije, kjer so bile tribune po 
letu in pol spet napolnjene. V 
nadaljevanju je med drugim 
dejal, da je v teh 75 letih nas-
talo mnogo zapisov, opažanj 
profesorjev in nekdanjih di-
jakov, spričeval, pohval in pri-
znanj, fotografij ob raznih pri-
ložnostih in izdelkov dijakov. 
»Vse to je materialna dedišči-
na naše gimnazije, ki se bo kot 
taka trajno ohranila. Ko obde-
lamo vse podatke, se lahko po-
hvalimo, da smo bili v teh letih 
zelo uspešni na številnih pod-
ročjih. Osvojena so bila števil-
na prva, druga in tretja mesta, 
zlata in srebrna priznanja, do-
seženi so bili dobri rezultati na 
maturi.« Ravnatelj je spregovo-
ril tudi o prihodnosti gimnazije 
in pri tem dejal, da se je pouk 
v zadnjem desetletju preselil v 

75 let uspešno prehojene poti
BREŽICE – Na Gimnaziji Brežice so 20. oktobra s prireditvijo Naša pot in predstavitvijo istoimenskega 
zbornika – z letom zamude sicer – obeležili 75 let delovanja te posavske izobraževalne ustanove. Kot je po-
udaril ravnatelj Uroš Škof, bo brežiška gimnazija tudi v prihodnosti ostala šola, kjer bodo profesorji vzga-
jali dijake v samostojne in odprte ljudi.

virtualnost ter da bo Gimnazi-
ja Brežice ostala šola, kjer bodo 
profesorji vzgajali dijake v sa-
mostojne in odprte ljudi ter 
jih spodbujali na njihovi poti. 
Za njim je predsednik dijaške 
skupnosti Tim Breznikar iz-
postavil, da je epidemija naj-
bolj udarila ravno po mladih, 
a so se hitro uspeli prilagoditi, 
in že iščejo rešitve za izvajanje 
svojih aktivnosti v času korone, 
s katero se bodo po njegovih 
besedah morali naučiti žive-
ti. Dodal je, da bo sam poskr-
bel, glede na to, da je v svojem 
prostem času tudi DJ, da se bo 
na šoli vrtela dobra glasba pa 
tudi kakšen šolski ples se jim 
obeta v kratkem. Na prireditvi 

je bila prisotna tudi podžupa-
nja Občine Brežice Mila Levec, 
ki je gimnaziji čestitala za oble-
tnico ter se zaposlenim zahva-
lila za vsa prizadevanja in zna-
nje, ki ga delijo med mlade 
nadobudneže in jih na ta način 
pripravljajo na življenje.

Po 15 letih spet nov zbornik

Zbornik, ki je nastal ob jubi-
leju gimnazije, je predstavila 
njegova urednica in profeso-
rica na šoli Nataša Šekoranja 
Špiler. Povedala je, da je tri če-
trt stoletja jubilej, ob katerem 
se velja na kratko ozreti nazaj 
na prehojeno pot in prav zato 
so zbornik poimenovali Naša 

pot. V njem so poleg zgodo-
vinskega pregleda razvoja in 
delovanja gimnazije zbrani 
tudi številni projekti, dogodki, 
aktivnosti, dejavnosti, obenem 
so posebna poglavja nameni-
li predstavitvi in obeležitvi 
50-letnice KUD Franjo Stiplov-
šek GiB, ki na šoli izjemno bo-
gato ustvarja že pol stoletja. 
Med vsebino so vključili tudi 
izpovedi in spomine nekaterih 
znanih kulturnih ustvarjalcev, 
ki so izšli iz naše brežiške gim-
nazije in bili nekoč vključeni v 
KUD, danes pa so prepoznavni 
in krojijo kulturno podobo šir-
šega slovenskega prostora. Na 
zadnjih straneh zbornika pa 
vsebino bogatijo seznami ge-
neracij maturantov od šolske-
ga leta 2005/2006 dalje, ko je 
izšel zadnji zbornik ob 60-le-
tnici gimnazije (deset let prej 
je izšel še zbornik ob 50-letni-
ci). Zahvalila se je tudi Obči-
ni Brežice za finančno pomoč 
pri izdaji zbornika. Prireditev 
sta jo povezovali dijakinji Tja-
ša Mavsar in Zoja Bogovič, s 
kulturnim programom pa obo-
gatili gimnazijski MeMPZ pod 
vodstvom Simone Rožman 
Strnad, plesna skupina gim-
nazije, dijaki-športniki in šol-
ski narodnozabavni ansambel.
 Rok Retelj

V programu so z nekaj uprizoritvami prikazali, kako sta se 
gimnazijski pouk in šolski red spreminjala skozi čas.
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PROIZVODNJA – OKTOBER 2021

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
[mg/m3]

NOx  
[mg/m3]

CO  
[mg/m3]

celotni prah 
[mg/m3]

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

PB4* TG 0 - 48 - 1 - 2 -

PB 5* TG 0 - 82 - 1 - 3 -

PB 6** TG <1 - 54 - 5 - 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[ura]

Število zagonov
[/]

Plinski bloki
PB4, PB5 in PB6 9.647.272 189 43

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(D-2)
*	 -	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti.
**	 -	pri	uporabi	D-2	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij

Kot je ob njihovem obisku 
v Krškem povedal Rafael 
Jurečič z oddelka za črpanje 
EU-sredstev na Občini Krško, 
so se na dobrih 230.750 evrov 
vreden projekt »Ujemi ribo in 
doživi energijo reke Save« (ok-
rajšava: Doživi energijo Save) 
prijavili v letu 2020. Poleg Ob-
čine Krško, ki je vodilni par-
tner projekta, v njem sode-
lujejo še CPT, na katerem so 
prevzeli turistično promocijo 
in ostala področja navezujo-
čih turističnih produktov (med 
drugim bodo skupaj z Ribiško 
družino Brestanica–Krško 
usposobili vodnike, ki bodo 
obiskovalce vodili ob Savi do 
energijskih točk, prikazali kra-

Avtodomarji prepotovali Posavje
KRŠKO, POSAVJE – Z namenom promocije novih turističnih pridobitev, izvedenih v sklopu projekta »Ujemi 
ribo in doživi energijo reke Save«, so 15. in 16. oktobra na povabilo Centra za podjetništvo in turizem Kr-
ško (CPT) Posavje obiskali karavana avtodomov in novinarji nekaterih medijskih hiš. 

parijo in druge načine lovljenja 
rib), AGRO Posavje d.o.o., ki je 
pridružen z vidika upravljavca 
in promotorja postajališča za 
avtodome na območju občine 
Krško, ter Ribogojstvo Colarič 
kot gojitelj soma, ki je v sklo-
pu projekta investiral v opre-
mo, med drugim v ribomata, ki  
sta postavljena na krški in bre-
žiški tržnici. 

V zvezi z 12 postajališči za av-
todome, ki so opremljena za 
oskrbo avtodomov z elektri-
ko in vodo ter priključki za 
praznjenje kaset in odpadne 
vode, je pomembna tudi re-
vitalizacija samega območja, 
kamor je postajališče umešče-

no, do izteka projekta pa na-
meravajo pripraviti tudi kar-
to s prikazom zanimivih točk, 
ki jih lahko avtodomarji, kole-
sarji in ostali obiskovalci obiš-
čejo na celotnem območju Po-
savja. Cilj projekta namreč je, 
je še poudaril Jurečič, da bodo 
ti med svojim večdnevnim ali 
zgolj enodnevnim obiskom 
naših krajev deležni kar se da 
raznolikih turističnih vsebin, 
ki jih bodo pritegnile k vnovič-
nemu obisku. Župan mag. Mi-
ran Stanko je k temu dodal, da 
se je Občina Krško že pred ne-

kaj leti pridružila pobudi Ob-
čine Mirna na Dolenjskem za 
vzpostavitev mreže postajališč 
za avtodome: »Gre za to, da je 
ta pobuda prevzeta iz tujine, v 
prvi vrsti Nemčije, ki ima zelo 
gosto razvejano mrežo posta-
jališč za avtodome. Ta posta-
jališča, kot sta tudi krško in 
kostanjeviško, so namenjena 
predvsem tistim popotnikom, 
ki potujejo na daljših razda-
ljah in se med potjo ustavijo, 
lahko prenočijo, praviloma si 
še ogledajo območje in turi-
stične zanimivosti, obiščejo 
restavracije ipd., saj so name-
njena za največ 48-urni posta-
nek.« Dolgo karavano avtodo-

marjev, ki je na svoji poti po 
posavskih krajih vzbudila ne-
malo pozornosti med doma-
čini, so na krškem parkirišču 
članice in člani Društva vino-
gradnikov Sremič pogostili s 
pečenim kostanjem in rujno 
kapljico, za glasbeno razpolo-
ženje pa je poskrbel Alen Za-
basu. V soboto je karavana, ki 
jo je sestavljalo več kot 15 av-
todomov, nadaljevala popoto-
vanje na štirih kolesih na Se-
novo, Brestanico in Radeče ter 
v poznih popoldanskih urah 
ponovno sklenila dvodnevni 
obisk na postajališču za avto-
dome v Krškem.
 Bojana Mavsar

Karavana avtodomov je med vožnjo po naših cestah od 
Kostanjevice do Radeč in med postanki zbujala nemalo 
pozornosti.

Ob dveh urejenih kuriščih na krškem postajališču so se 
avtodomarji pred spanjem okrepčali s pečenim kostanjem in 
moštom ter ob spremljavi Alena Zabasuja prepevali slovenske 
zimzelene pesmi. 

KRŠKO – 28. oktobra je potekala 5. dopisna seja Razvojnega 
sveta regije Posavje, na kateri je svet obravnaval osnutek re-
gionalnega razvojnega programa regije Posavje 2021–2027 
in se seznanil z izvajanjem dogovora za razvoj regije Posavje. 

V postopku priprave omenjenega programa je regija izvedla dve 
spletni razvojni konferenci ter usklajevala razvojne prioritete 
in regijske projekte s ključnimi deležniki v regiji. V času začet-
ka priprave RRP so zaznavali relativno ugodne trende na gospo-
darskem območju, sočasno pa so se soočali s pomanjkanjem spe-
cifičnih kadrov. Epidemija covid-19 je dodatno zamajala nekatere 
sektorje in še dodatno vpliva na zagotavljanje ustreznih kadrov v 
času okrevanja. Staranje prebivalstva je po drugi strani globalni 
izziv, ki se mu Posavje ne more izogniti. Ključno za regijo bo raz-
vijati ustrezno kakovost življenja, da bodo mladi tukaj našli svo-
jo priložnost. Kot regija se bomo srečevali z zelenim prehodom 
ter izzivi digitalizacije in blaženja klimatskih sprememb. Tako je 
v RRP vključenih 36 najpomembnejših regijskih projektov. Pri-
čakuje se tudi prvi osnutek operativnega programa za izvajanje 
kohezijske politike, kjer bodo iskali vire financiranja za izvedbo 
najpomembnejših regijskih projektov. V naslednji fazi sledi uskla-
jevanje z resorji in viri financiranja. Po časovnici je treba do 1. 
marca 2022 pripraviti usklajen RRP z razvojnimi politikami dr-
žave in ga poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo. Nadalje se je svet seznanil z izvajanjem dogovora za ra-
zvoj regije Posavje, kjer je regija prejela vse odločitve o podpori 
in sklenila pogodbe o sofinanciranju v višini 23.766.570,14 evra. 
Skupna višina vseh projektov iz dogovora za razvoj regije znaša 
38.091.671,82 evra.  Vir: RRA Posavje 

Obravnavali so osnutek RRP

POSAVJE – RRA Posavje je v okviru projekta INNO Industry 12. 
oktobra organizirala 5. delavnico za deležnike na temo Podpore 
preoblikovanju industrije 4.0. Udeleženci so se strinjali, da je za 
uspešne in kvalitetne rezultate nujno treba izobraževati tako de-
ležnike kot podjetja. Do konca prve faze projekta, ki traja do 31. 
1. 2022, bodo v partnerstvu, ki teritorialno obsega deset držav, 
oblikovali deset akcijskih načrtov, katerih namen je poiskati pri-
mere dobrih praks v navezavi na tranzicijo v industrijo 4.0. 3. 
novembra so se odzvali povabilu programa Interreg Europe za 
sodelovanje na mednarodni spletni delavnici o industriji 4.0 in 
digitalni tranziciji MSP, na kateri so predstavili primere dobrih 
praks v Sloveniji.  Vir: RRA Posavje

Aktivnosti projekta INNO Industry

Pridelovalci, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, morajo 
najkasneje do 20. 11. 2021 upravni enoti prijaviti celoten pride-
lek letnika 2021, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno po-
rabo. Če gre za grozdje, ki je bilo trgano tako pozno, da do nave-
denega roka ni možna prijava (dokazilo je zapisnik pooblaščene 
organizacije o pregledu količine in kakovosti grozdja, namenje-
nega pridelavi vrhunskih vin), morajo prijaviti pridelek najpo-
zneje v 20 dneh po trgatvi. Obrazca za prijavo pridelka lahko 
dobite na upravnih enotah in krajevnih uradih ali na spletnem 
naslovu Elektronske storitve javne uprave.  P. P.

Prijava pridelka do 20. novembra
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»16. septembra smo se 
odpravili na izlet. V popol-
danskih urah smo se z av-
tobusom odpeljali na ogled 
ribogojnice Akval na Blan-
ci in od tam na Lisco, kjer 
smo v obnovljenih prosto-
rih Tončkovega doma tudi 
prespali. Naslednji dan po 
zajtrku smo imeli dve de-
lavnici, v eni smo izdelovali 
sveče iz odpadnega jedilne-
ga olja, druga je bila kulina-

rična in v njej smo se po-
dučili, kako pripraviti ribjo 
omako s testeninami. Pro-
jekt Z ribami do zdravja je 
odlično načrtovan, tako da 
hvala Občini Sevnica, ki nas 
je vključila v to zgodbo,« je 
ob odhodu z Lisce dejala 
Darinka Kozole, vodja sev-
niške enote društva Ozara.

Podobno mnenje so izrazi-
le uporabnice in uporabni-

ki sevniške enote Varstve-
no delovnega centra (VDC) 
Krško – Leskovec, ki so se 
poleg omenjenih delavnic 
udeležili še iskanja skri-
tega zaklada na območju 
Lisce. »V iskanje skrite-
ga zaklada, ki se je nahajal 
na prostem, smo se podali 
vznemirjeni in polni priča-
kovanj. Pozorno smo sledili 

namigom v naravi in se raz-
veselili, ko smo našli zaklad 
ter v ogledalu videli lastne 
obraze. To je bil tudi odgo-
vor na vprašanje, kdo je od-
govoren za naravo, čisto in 
zdravo okolje. To smo mi, 
ljudje,« je strnila misli vod-
ja sevniškega VDC Bojana 
Tkalec Štrasner.

Ustvarjalne delavnice z okusom po ribi
Življenje ob reki Savi in njenih pritokih je bilo in je še vedno povezano z ribami, iz katerih se pripravljajo 
tudi okusne ribje jedi. Na Lisci so se v septembru v okviru projekta Z RIBAMI DO ZDRAVJA odvijale zanimive 
delavnice.

na
roč

en
a o

bja
va

Projekt Z RIBAMI DO ZDRAVJA sofinancirata Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna  
Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020,  

je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kuharska delavnica je ponudila vpogled v pripravo ribjega obroka.

Iskanje skritega zaklada je vodilo do spoznanja, kdo je odgovoren 
za čisto in zdravo okolje.

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Vabljeni, da se nam pridružite na dnevu odprtih vrat, ki 

bo potekal virtualno na spletnem naslovu dov.sc-nm.si

ŠEGOVA ULICA 112
8000 Novo mesto

vss@sc-nm.si 07 393 21 82

VIRTUALNI DAN ODPRTIH VRAT

17. 11. OB 17H
OB 16H

dov.sc-nm.si

STOJANSKI VRH – 23. oktobra so se na veselem druženju 
zbrali vaščani Stojanskega Vrha, podgorjanske vasi na des-
ni strani reke Krke v KS Cerklje ob Krki. V tem letu namreč 
mineva natanko 60 let, odkar so v vasi prvič dobili vodo, na 
kar spominja prenovljen vaški vodnjak, in elektriko.

29. oktobra 1961 je potekala velika otvoritev vodovoda in elek-
trifikacije pa tudi odkritje spominske plošče štirih padlih va-
ščanov Stojanskega Vrha v NOB. Kot pravita domačina Miha-
el Kuhar in Martin Pešec, ki se še zelo dobro spominjata tistih 
zgodovinskih dni za omenjeno vas, so vodovod sicer dobili že za 
prvi maj, elektrika pa je prvič zasvetila ravno v zadnjih oktobr-
skih dneh okrog občinskega praznika. Zajetje so začeli graditi leta 
1957, dve leti kasneje je prišel njihov vodovod v občinski druž-
beni plan. »Vse smo morali kopati na roke, zato je, razumljivo, 
trajalo toliko dlje, tudi tri mesece, da smo skopali jarek in potem 
zabetonirali,« se spominjata Kuhar in Pešec. 1. maja 1961 je to-
rej v vas prvič pritekla voda. Zgradili so napajališče za živino in 
eno javno pipo, kdor je hotel, si je potegnil cev do hiše. Domačini 
so izkopali jamo za zbiralnik, skopali in zasuli 1250 metrov dolg 
in 1,5 metra globok jarek. Z elektrifikacijo pa so začeli, ko je bil 
zgrajen daljnovod Cerklje–Hrastek. Luči so takrat zasvetile tudi 
v okoliških vaseh, npr. v Pošteni vasi in na Brveh. Kot pojasnju-
je Robert Pečar, ki v svetu KS Cerklje ob Krki zastopa Stojanski 
Vrh in Pošteno vas, se vaška skupnost ob priložnostih organizi-
ra in pristopi k skupnim akcijam, kot je bila tudi nedavna obno-
va nekdanjega vaškega vodnjaka ter ureditev okolice spominske 
plošče NOB. Sicer pa si že nekaj časa na Stojanskem Vrhu, kjer 
živi nekaj več kot 50 prebivalcev, želijo skupen prostor, kjer bi 
se vaščani lahko srečevali. R. Retelj

Pred 60 leti je pritekla voda

Vaščani Stojanskega Vrha pri prenovljenem nekdanjem 
vaškem vodnjaku
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

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

BINE (21333B) je štirimeseč
ni muc, unikaten zaradi svojega 
kratkega repka. Je zelo prijazen 
in igriv, krasnih barv. Išče odgo
vorne lastnike, ki mu bodo nudi
li varen dom. Če bi ga radi spoz
nali, pokličite na 07 496 11 56.

FIDA (21158B) je približno pet 
let stara psička manjše rasti.  
Rada se sprehaja, obožuje car
tanje in bližino človeka. Do no
vih ljudi je lahko najprej neza
upljiva, pozneje pa se sprosti. 
Potrebuje odgovornega lastni
ka, ki se ji bo posvečal in odgo
vorno skrbel zanjo. 

Ob prazniku Občine Sevnica iskreno 
čestitamo vsem občankam in občanom!

Čestitamo vam za vse dosežke 
in nove pridobitve, s katerimi 
skrbite za razvoj in izboljšanje 
kakovosti življenja v vaši skupnosti. 
Želim vam, da v času preizkušenj 
uresničite načrtovane projekte v 
največji meri in da z optimizmom 
ter pogumom nadaljujete uspešno 
pot vaše občine. Prepričan sem, 
da bomo tudi v prihodnje z 
dobrim sodelovanjem in krepitvijo 
medsebojnih odnosov skupaj ustvarjali boljšo prihodnost 
tako v naših občinah kot tudi v regiji Posavje.

Iskreno čestitam vsem prejemnikom nagrad – grba in 
priznanj, ki soustvarjate življenje v sevniški občini. 

Vse dobro ob vašem prazniku!

Ostanite zdravi, močni in povezani.

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

Med številnimi naložbami v ce
stno infrastrukturo Občine Bre
žice je tudi urejanje pločnikov in 
površin za pešce in kolesarje z na
menom izboljšati prometno var
nost za najranljivejše udeležence 
v prometu. Občina Brežice tako po 
fazah izvaja projekt ureditve več
namenskih površin za kolesarje in 
pešce v mestu Brežice na območju 
regionalne ceste R1220/1334 – Krško–Brežice na odseku Ceste svo
bode od rondoja pri Tušu do rondoja v Trnju.
V 2020 je občina na odseku od rondoja v Črncu do bencinskega ser
visa OMV uredila površine za kolesarje in pešce v dolžini cca. 320 m, 
uredila je tudi odvodnjavanje in javno razsvetljavo (1. faza projekta).  
V 2021 občina nadaljuje projekt z izvajanjem 3. in 4. faze, ki zajema
ta izgradnjo večnamenskih površin med Mladinsko ulico in rondo
jem pri Tušu v skupni dolžini 470 m. Pogodbena vrednost gradnje je 
209.409,80 evrov.
Predmet del je ureditev enostranske steze za mešan promet kole
sarjev in pešcev širine 3 m in 0,5 m za ureditev bankine, rekonstruk
cijo priključkov in cestne razsvetljave, zaščita obstoječih vodov gos
podarske javne infrastrukture. Sočasno z načrtovanimi ureditvami 
se na novo ureja tudi odvodnjavanje in ustrezno prilagaja vsa pro
metna signalizacija.
Dela gradnje ob državni cesti – Cesti svobode potekajo ob delni polo
vični zapori vozišča. Vse udeležence v prometu prosimo za strpnost, 
previdnost in spoštovanje prometne signalizacije.

Vrednost pogodbenih del za iz
gradnjo kolesarske povezave ob 
R2420 Brežice–Dobova znaša 
2.137.629,69 evrov, projekt sofi
nancira Evropska unija iz Evrop
skega sklada za regionalni razvoj 
v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014 – 2020. 
Dela so se pričela v septembru 
2021, rok za zaključek gradnje 
je do 30. 6. 2022. Izvajalec grad
benih del je CGP d.d. kot vodilni 
partner, s partnerjema GRADNJE 
d.o.o. Boštanj in KOP Brežice d.d.

Namen projekta je zagotoviti za
ključeno kolesarsko povezavo na 

Gradnja kolesarske povezave ob R2-420 
Brežice–Dobova
Potekajo dela izgradnje projekta Kolesarska povezava ob državni cesti R2-420 Brežice–Dobova, za katera je Občina 
Brežice pridobila evropska sredstva. Trenutno se izvajajo dela na odsekih od Trnja proti Mostecu (Lašič) in od Mosteca 
proti Dobovi. Ureditve kolesarske povezave v skupni dolžini 4,6 km bodo izboljšale prometno varnost in zagotovile in-
frastrukturo za povečanje trajnostne mobilnosti oziroma rabe okolju prijaznih prevoznih sredstev.

relaciji Brežice–Dobova in s tem 
kakovostne infrastrukturne po
goje, zaradi katerih bo vse več 
občanov za dnevno migracijo 
uporabljalo kolo, s kolesarsko 
infrastrukturo povezati Breži
ce z Dobovo ter izboljšati pro
metno varnost. Dolgoročni cilj 
je vzpostavitev enovitega siste
ma kolesarskih povezav v regiji, 
s primernim sistemom vzdrževa
nja in upravljanja. Posledica vo
denja kolesarskih poti po manj 
promet ni infrastrukturi, name
njeni ranljivejšim udeležencem 
v prometu, bo tudi izboljšana 
prometna varnost. 

Operacija se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa za izvaja-

nje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014-2020, predno-
stne osi 4 »trajnostna raba in 
proizvodnja energije ter pame-
tna omrežja«, prednostne na-
ložbe 4.4 »spodbujanje nizko-
ogljičnih strategij za vse vrste 
območij, zlasti za urbana ob-
močja, vključno s spodbuja-
njem trajnostne multimodalne 
urbane mobilnosti in ustrezni-
mi omilitvenimi prilagoditve-
nimi ukrepi«, specifičnega cilja 
4.4.1 »Razvoj urbane mobilno-
sti za izboljšanje kakovosti zra-
ka v mestih«.

KOLESARSKA POVEZAVA R2-
419/1206 KRŠKA VAS–ČATEŽ 
OB SAVI

Zaključen je postopek javnega 
naročanja za izbor izvajalca za iz
gradnjo kolesarskih povezav ob 
državni cest R2419/1206 Krška 
vas–Čatež ob Savi. Izbrani izvaja
lec je CGP d.d., kot vodilni par
tner s partnerjem KOP Brežice 
d.d. Pogodba za izvedbo del je 
v fazi podpisa. Vrednost pogod
benih del znaša 2.272.268,59 
evrov. Začetek del izgradnje ko
lesarske povezave je predviden 
v začetku leta 2022, zaključek 
gradbenih del pa 30. 3. 2023.

MOJA SKUPNOST – SODELUJEM!
Glasovanje za izbor projektov participativnega proračuna občine Brežice za leti 2022/2023 po-
teka od 8. 11. do 12. 11. 2021, do polnoči.

Seznam prispelih predlogov projektov in več informacij o merilih, postopku, poteku glasovanja in 
območjih, po katerih se razvrščajo projekti, je na voljo na spletni strani Občine Brežice 
https://www.brezice.si/sl/novice/2021092216550921/mojaskupnostsodelujem! 

Za predlagane projekte lahko glasujejo občani s stalnim bivališčem v občini Brežice in stari naj
manj 15 let. Glasove za projekte se lahko odda izključno z glasovnico, ki je objavljena na spletni 
strani občine.

Občina Brežice je začela z deli in
vesticije Celovita rekonstrukcija 
Ceste bratov Milavcev 2. faza, 
ki zajema rekonstrukcijo dotra
janega cestišča, izdelavo povr
šin za pešce in kolesarje z javno 
razsvetljavo ter odvodnjava
njem. Dela izvaja v postopku 
javnega naročanja izbrani naj

Prometna zapora ob rekonstrukciji Ceste bratov Milavcev
ugodnejši  izvajalec, podjetje 
HPG Brežice d.o.o. Vrednost 
investicije znaša 467.153,56 
evrov. Rok za izvedbo del je 30. 
6. 2022.

Druga faza celovite rekonstruk
cije Ceste bratov Milavcev se 
izvaja v območju od cerkve sv. 

Roka do križišča z Obrtno ulico 
v Brežicah. Za izvedbo del in za
radi globine izkopa meteorne 
kanalizacije je potrebna popol
na zapora cestišča, ki zagotavlja 
varnost na delovišču. Popolna 
zapora  velja med 9. 11. 2021 in 
7. 1. 2022. Obvoz je urejen po 
sosednjih ulicah:  Obrtna ulica 

– Ob stadionu – Kajuhova ulica 
– Černelčeva cesta. Dostop do 
objektov za lastnike in stanoval
ce je možen v dogovoru z izva
jalcem del. 

Vse udeležence v prometu prosi
mo za strpnost in dosledno upo
števanje prometne signalizacije. 

1. faza zapore – 
popolna zapora od  
9. 11. 2021 do 7. 1. 2022
Popolna zapora:
LZ 026011 Cesta bratov Mi
lavcev in Cesta prvih borcev 
v km 0.570 do km 1.070 DE

Popolna zapora: 
LZ 026071 Čolnarska pot in 
Lenartova pot v km 0.000 
do km 0.010 – onemogočen 
je vstop na Cesto bratov Mi
lavcev.

Gradnja površin za pešce in kolesarje ob Cesti 
svobode v Brežicah
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Mikrobiološka preiskava Kemična analiza

A B C D ocena vzrok NU

1. Gor. Leskovec – omr. Stranje, javna izlivka na pokopališču 150 DA U 0 0 25 13 U /

2. Jevša – Reštanj – Mali Kamen – Šedem – omr. Mali 
Kamen 59 230 DA U 0 0 0 0 U /

3. Kališovec – Brezje – Dol. Leskovec – omr. Kališovec 5 290 DA U 0 0 50 10 NU Motnost
(3,7 NTU)

4. Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21 175 DA U 0 0 8 7 NU Motnost
(2,3 NTU)

5. Rožno – Dol. Leskovec – omr. Dol. Leskovec 23 220 DA U 0 0 1 0 U /
6. Slom – Pihovec – omr. Stolovnik 51 219 NE U 0 0 4 1 U /
7. Vel. Kamen – omr. Vel. Kamen 12 252 DA NU 51 >100 >300 >300 U /

Legenda: A =Escerichia coli – CFU/100 ml, B =koliformne baktrije – CFU/100 ml, C = Skupno število aerobnih bakterij 220C 72 h v 1 ml, 
D = Skupno število aerobnih mezofilnih bakterij 360C 72 h v 1 ml, U=ustrezen, NU=neustrezen, omr. = omrežje.

Tabela: Pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih 
odborov v občini Krško (odvzem v jeseni 2021)

Poročilo o kakovosti pitnih voda iz lokalnih-vaških 
vodovodov v občini Krško za drugo polovico leta 2021
Po pogodbi med Občino Krško in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Oddelkom za okolje in zdravje 
Novo mesto je Nacionalni laboratorij opravil drugi pregled vodovodov in izvirov na območju občine Krško v letu 2021, 
ki niso v upravljanju koncesionarja, ampak z njimi upravljajo sami uporabniki. Skupno je bilo pregledanih 7 vaških vo-
dovodov, odvzeli pa so 7 vzorcev za osnovno mikrobiološko in 7 vzorcev za fizikalno - kemično preiskavo. Kot je razvid-
no iz tabele 1, je bila voda na vodovodu Veliki Kamen kontaminirana z bakterijami in s tem ocenjena kot zdravstveno 
neustrezna. Na ostalih vodovodih je bila v času pregleda zdravstveno ustrezna, vendar pa je zanesljivost negotova. Na 
vodovodih Kališovec–Brezje–Dolenji Leskovec in Mali Kamen–Reštanj je bila ugotovljena povišana motnost vode. 

Kljub temu, da trenutna oce
na kaže na to, da je bila voda 
na ostalih vodovodih zdravstve
no ustrezna in da na nekaterih 
vodovodih analize izpred pre
teklih let kažejo na zdravstve
no ustreznost vode, Nacional
ni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano opozarja, da kakovost 
vode ni ves čas stabilna in da je 
potrebno za njeno zdravstveno 
ustreznost na vodovodih izves
ti še dodatne ukrepe. Rezulta
ti opravljene preiskave so odraz 
trenutnega stanja, saj je iz pri

merjave analiz, ki so bile oprav
ljene v preteklih letih, mogoče 
ugotoviti, da se kakovost vode 
na teh vodovodih med letom 
lahko bistveno spreminja. Odvis
na je predvsem od vremenskih 
razmer in letnega časa ob odvze
mu vzorca. 

Nacionalni laboratorij za zdrav
je, okolje in hrano predlaga ob
vezno prekuhavanje vode na 
vseh obravnavanih vodovodih. 
Prekuhavanje mora trajati, do
kler voda ni zdravstveno ustrez

na. Vodo je treba primerno pri
praviti in razkužiti. Raziskati je 
treba vzroke neustreznosti, pre
veriti učinkovitost razkuževanja 
in uvesti pravilno razkuževanje 
na vseh preiskanih vodovodih. 
Ponoviti je treba nadzor na vo
dovodih z neustreznimi vzor
ci, predvsem na vodovodu Veli
ki Kamen. Zaradi varnosti mora 
upravljanje vodovoda prevze
ti profesionalno usposobljeno 
podjetje. Vir pitne vode je treba 
zaščititi s predpisanimi varstve
nimi pasovi, ki morajo biti sklad

no s predpisi označeni. 

Vodo je pred uporabo treba 
obvezno prekuhati: dezinfekci-
ja pitne vode s prekuhavanjem 
je varna metoda, 3 minute vret-
ja pomeni široko varnost. Če je 
voda motna, jo pred prekuha-
vanjem zbistrimo z usedanjem 
in filtriranjem. Preprečiti je tre-
ba možnost naknadnega one-
snaženja. Vodo shranimo na 
hladnem, za pitje jo uporablja-
mo 24 ur, izjemoma 48 ur.

S strani župana Občine Krško imenovana delovna skupina je pripravi
la osnutek Lokalnega programa za kulturo Občine Krško 2021–2025, 
ki ga bo v decembru obravnaval tudi Občinski svet Občine Krško.
Zainteresirano javnost pa pred tem – od 5. 11. do 19. 11. 2021 – 
vabimo k sodelovanju v javni razpravi. V času javne razprave, naj
kasneje do 19. 11. 2021, lahko posamezniki ali organizacije poda
jo pisne pripombe in predloge na naslov Občina Krško, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ali na elek
tronski naslov: bernardka.zorko@krsko.si. Dokument je na voljo na 
spletni strani Občine Krško v rubriki Izpostavljeno.

Gradnja nove podružnične šole in vrtca  
v Velikem Podlogu napreduje
Gradnja nove podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Pod-
logu, ki se je začela v maju, poteka v skladu z načrti. Trenutno je 
izvedena betonska plošča nad nadstropjem, objekt je pripravljen 
na pričetek montaže lesene strešne konstrukcije, kar je predvide-
no v prihodnjih dneh. Izvajajo se predelni zidovi, razvodi za elek-
tro in strojne instalacije, zmontirano je že prvo stavbno pohištvo 
na fasadi pritličja. V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, 
se prične z vrtanjem vrtin za vgradnjo geosond. V teku je posto-
pek za izbiro dobavitelja opreme. Objekt naj bi bil po terminskem 
planu dokončan do 30. 4. 2022, uporabno dovoljenje pa prido-
bljeno do 30. 6. 2022.

Z izgradnjo novega vrtca in podružnične osnovne šole se bodo iz
boljšali bivalni, učni in delovni pogoji za otroke in zaposlene. Od sku
pne vrednosti okoli treh milijonov evrov bo 1,1 milijona evrov pri
spevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostali del 
pa Občina Krško. Nov objekt podružnične šole in vrtca bo zgrajen 
v bližini sedanje šole v Velikem Podlogu. Z novimi 1358 kvadratni
mi metri neto notranjih površin bodo pridobili bistveno več prosto
ra, saj je trenutno prostorska stiska že velika, hkrati pa bodo nove 
igralne in učne površine ustrezale normativom. V vrtcu so predvi
dene štiri enote oz. igralnice, za potrebe podružnične osnovne šole 
pa štiri učilnice. Podružnično šolo OŠ Leskovec pri Krškem v Velikem 
Podlogu je v letošnjem šolskem letu obiskovalo 61 učenk in učen
cev prvih štirih razredov, v vrtcu pa je v enotah Peter Pan in Lump
ki vpisanih 52 otrok.

ZAČETEK�OBNOVE�CESTE�KRŠKIH�ŽRTEV�–�S�torkom,�2.�novembra,�
je�Direkcija�RS�za� infrastrukturo�kot� investitor�v�sodelovanju�z�
Občino�Krško�kot�soinvestitorjem�začela�z�rekonstrukcijo�vozišča�
državne�ceste�G1-5�Krško-Drnovo,�in�sicer�na�odseku�od�krožišča�
Narpel�do�križišča�pri�pokopališču�Krško.�Prvi�odsek�zapore�bo�od�
krožišča�pri�mostu�do�gostišča�Feral.�Gradnja�se�bo�izvajala�fazno�
s�popolnimi�zaporami�po�posameznih�odsekih�(prvi�odsek�zapore�
bo�od�krožišča�pri�mostu�do�gostišča�Feral,�naslednji�od�Ferala�
do�Birocentra,�itd.)�Obvoz�je�urejen�po�obvoznici,�stanovalcem�in�
uporabnikom�poslovnih�dejavnosti�pa�bo�ves�čas�omogočen�dostop.�
Vljudno�prosimo�za�razumevanje�in�potrpežljivost�ter�upoštevanje�
spremenjenega�prometnega�režima.�Vrednost�prve�faze�obnove�
znaša�1,9�milijona�evrov,�od�tega�bo�1,1�milijona�krila�Direkcija�
RS�za�infrastrukturo,�preostanek�pa�Občina�Krško.�Dela�bodo�po�
terminskem�planu�potekala�štiri�mesece,�s�tem�da�bo�izvajalec�dela�
prilagajal�vremenskim�razmeram�in�delovanju�asfaltne�baze.

DELA�NA�CESTI�4.�JULIJA�–�Konec�oktobra�so�se�začela�dela�obnove�
Ceste�4.�julija�in�gradnje�krožišča�pri�cerkvi.�Kot�smo�že�sporočili,�se�
bodo�dela,�ki�bodo�potekala�večinoma�pod�polovično�zaporo,�izva-
jala�po�posameznih�etapah:�prva�etapa�na�polovici�ceste�od�Sav-
ske�poti�do�Laboda,�nadaljevala�se�bodo�na�drugi�strani�ceste�od�
Strme�poti�do�Laboda;�druga�etapa�bo�potekala�od�krožišča�proti�
Sotelskem,�kar�pa�se�bo�usklajevalo�še�z�drugim�gradbiščem�na�pla-
zu�na�cesti�Sotelsko,�in�tretja�etapa�na�Strmi�poti.

Vabljeni k sodelovanju v javni razpravi o osnutku 
Lokalnega programa za kulturo Občine Krško 
2021 - 2025
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ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA
Zdravstveni dom Sevnica je v lokalnem in državnem prostoru zgled kakovostnega in razvojno naravnega javnega zavoda. V letošnjem letu obeležujejo 50. jubilej zgraditve namenske stavbe. Hiša
zdravja nudi storitve skozi vsa življenjska obdobja. Sledi viziji, da je v posavski regiji in širše prepoznana kot institucija za zagotavljanje varnih in kakovostnih zdravstvenih storitev.

November je praznični mesec občine Sevnica. Po dolgoletni tradiciji ga družabno obogatimo in s tem v neponovljivo
celoto povežemo skupaj s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, organizacijami, društvi, posamezniki. Zaradi
ukrepov varovanja zdravja se vsi močno zavedamo odgovornosti, ki jo imamo drug do drugega in do celotne
skupnosti. Prireditve, ki smo jih načrtovali izvesti v počastitev občinskega praznika, bodo v veliki meri okrnjene
oziroma prilagojene razmeram. Prijazno vabljeni k spremljanju naše spletne strani, kjer skrbimo za svež pretok
informacij glede vsebin v počastitev praznika. 

Prejemniki priznanj Občine Sevnica za leto 2021

GRB OBČINE SEVNICA
 Za odgovorno opravljanje poslanstva zdravstvenega varstva in ob 50. jubileju prejme 

Poslanstvo temelji na zadovoljstvu vseh udeležencev: pacientov, zaposlenih in drugih sodelujočih, ki se v delo
vključujejo neposredno ali posredno. Usmerjen je v strokovno, varno in kakovostno izvajanje zdravstvene
oskrbe prebivalstva na gravitacijskem območju občine Sevnice in Posavja, v preprečevanje bolezni in
ohranjanje zdravja, ob upoštevanju pravic in potreb, zakonodaje ter etičnih načel v osnovnem zdravstvenem
varstvu, v zagotavljanje pogojev za strokovni in osebni razvoj zaposlenih ter v krepitev ugleda in družbeno
odgovornega delovanja ob upoštevanju vseh deležnikov.
V zdravstvenem domu je bilo ob začetku vodenja sedanje direktorice Vladimire Tomšič leta 2007 zaposlenih
56 zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Danes ta številka šteje 157 visoko strokovno usposobljenih
zaposlenih – zdravstvenih delavcev, sodelavcev in nemedicinskih delavcev, med katerimi je več kot 70 %
visoko strokovno in univerzitetno izobraženih. Organizacijska kultura doma gre v smeri spodbujanja
izobraževanja in motiviranja za dvig strokovnosti in zavzetosti pri delu ter pridobivanja novih kompetenc, ki jih
prinaša digitalizacija.
Zdravstveni dom Sevnica je upravljavec objektov za namen zdravstva in koordinator služb primarne,
občanom najbližje in najpomembnejše zdravstvene dejavnosti: družinske medicine, pediatrije, ginekologije,
zobozdravstva, fizioterapije in patronažne službe. V zadnjih letih so ob stalnem sodelovanju z drugimi
institucijami na področju predšolske vzgoje, šolstva, socialne in drugimi ter s pravočasnim zaznavanjem 

potreb občanov uspeli pridobiti številne nove zdravstvene programe na področju preventive in kurative. Prizadevno delovanje vodstva in vseh zaposlenih ter številna prizadevanja v krepitev
preventive se izkazuje z vzpostavitvijo referenčnih ambulant družinske medicine, Centra za krepitev zdravja, Centra za duševno zdravje odraslih za Posavje ter Centra za duševno zdravje otrok in
mladostnikov za Posavje.
S privzgojitvijo pozitivnega odnosa do gibanja z organizacijo testov hoje Zdravstveni dom Sevnica prispeva k ohranitvi funkcionalnih sposobnosti posameznika ter mobilnosti občanov in občank.
Programi promocije zdravja, ki jih nudijo delovnim organizacijam, pa prispevajo k boljšemu počutju in ohranjanju stabilne družbe prihodnosti. Z dobrodelno prireditvijo Tek za življenje so izkazali
tudi čut za humanost in solidarnost.
Hiša zdravja sledi sprejeti politiki kakovosti na vseh področjih. Leta 2018 so pridobili certifikat 1SO 9001:2018 in certifikat mednarodnega akreditacijskega standarda AACI. V letošnjem letu pa so
prejeli tudi naziv Najboljše prakse v zdravstvu 2021, in sicer s strokovnim prispevkom o dostopnosti kot temelju kakovosti primarne zdravstvene ravni v luči pandemije covida-19 ter prizadevanja
zaposlenih v kritičnem času epidemije z nenehnim prilagajanjem novim zahtevam. 

ZLATO PLAKETO OBČINE SEVNICA

mag. BREDA DRENEK SOTOŠEK

Za dosežke na področjih družbenega in humanitarnega delovanja prejme

Življenjsko delo mag. Brede Drenek Sotošek sega na najrazličnejša društvena in družbena
področja, na katerih pušča pomembne in trajne sledi. 

Je rojena Sevničanka, ustvarjalna in od mladih nog zelo
angažirana, vešča ročnih spretnosti, recitacij, petja.
Uspešno se je preizkušala kot voditeljica dogodkov,
prepevala je v pevskem zboru, zanimala jo je filatelistika.
Vzorna osnovnošolska leta v Sevnici in na Radni je
nadaljevala na Kajuhovi gimnaziji v Celju. Učila se je tudi
igranja klavirja, bila aktivna članica dramske in literarne
skupine. Pisala je lastne pesmi in prevajala rusko poezijo,
objavljeno v reviji Naši razgledi. Zaključila je fakulteto za
farmacijo v Ljubljani. Sprva je bila dolgoletna direktorica
sevniške lekarne, nato pa ustanoviteljica Lekarne pod sv.
Rokom, prve zasebne lekarne v Posavju in pete v
Sloveniji. Med strankami je vseskozi znana po izrazitem
čutu za sočloveka, poleg strokovnega znanja pa vedno
ponudi še veliko uporabnih nasvetov in prijazno besedo.
Takšen način dela, prepleten s povezovalnostjo in
sočutjem, vnaša tudi na druga področja.

Na njeno pobudo je bilo ustanovljeno Društvo TRG Sevnica, bila je pobudnica mažoretne in
igralske sekcije. Je pobudnica in soustanoviteljica ter prva predsednica Rotary kluba Sevnica. V
lanskem letu je zaključila osemletni mandat kot podpredsednica Občinskega odbora Sevnica
Združenja borcev za vrednote NOB.
V njenem delovanju je Človek vedno na prvem mestu. Ne dela razlik med ljudmi, je čuteča in
prijazna do vseh, vedno pripravljena prisluhniti in pomagati.

Je dolgoletna pripadnica humanitarne organizacije Rdečega križa. Že v 4. razredu osnovne šole
je bila članica podmladka organizacije in je v svoji soseski po hišah zbirala članarino. Kasneje je
vsa leta organizacijo podpirala, od leta 2008 je bila aktivna članica območnega odbora, od
decembra 2012 pa je predsednica Območnega združenja Rdečega križa Sevnica. 
Združenje vodi zelo zavzeto, vsa leta povsem na prostovoljni osnovi. Povezuje delo devetih
krajevnih organizacij s 130 prostovoljci in uspešno sodeluje z občinskimi službami in drugimi
organizacijami v regiji. Aktivna je tudi na nacionalnem nivoju Rdečega križa Slovenije, štiri leta
je bila članica Glavnega odbora, sedaj pa je tri leta članica ene od strokovnih komisij. 
Vseskozi je družbeno in politično aktivna. Bila je članica občinskega sveta, raznih odborov in
svetov zavodov ter podžupanja Občine Sevnica. Bila je tudi pooblaščenka za sklepanje
zakonskih zvez. 

Za prispevek k razvoju lokalne skupnosti na vzgojno-izobraževalnem področju in
za bogatitev družbenega življenja prejme 

ZLATO PLAKETO OBČINE SEVNICA

ZVONKA MRGOLE
Zvonka Mrgole je odraščala na Telčah, kjer je pridobila osnovnošolska znanja. Šolanje je
nadaljevala na pedagoški gimnaziji v Novem mestu in nato na pedagoški akademiji v Ljubljani.
Najprej je pridobila naziv knjižničarke in učiteljice nemškega jezika, nato učiteljice in
profesorice razrednega pouka. Zaposlila se je na podružnični šoli na Telčah, nato pa na
Osnovni šoli Tržišče. Najprej je poučevala slovenski jezik, glasbeno vzgojo, nemški jezik in
razredni pouk, leta 2005 pa je postala ravnateljica.

Vedno znova potrjuje in izžareva predanost šoli, poklic
opravlja na izredno visokem nivoju ter vedno deluje v
dobro otrok in staršev. Prizadevala se je za izgradnjo
nove šole v Tržišču in ves čas aktivno sodelovala pri
gradnji. 
V času ravnateljevanja je organizirala številne dogodke,
ki so ime kraja in šole ponesli v svet, med njimi
sodelovanje v mednarodnem projektu Comenius –
Evropa na odru, gostovanje pevskega zbora v Nemčiji in
povratnega obiska v Tržišču. Šola se je vključila v projekt
Ekošole, pridobili so naziv Kulturna šola, pridružili so se
tudi mreži Zdravih šol. 
Vsako leto šola pripravlja najrazličnejše kulturne in
druge dogodke, tudi dobrodelnega značaja.
Meni, da je povezanost šole s krajem in lokalnimi
organizacijami bistvenega pomena za vzgojo mladih in
vključevanje v življenje okolja. 

 

Praznični november v občini Sevnica

Spoštovane občanke, spoštovani občani. Naj bo naš občinski praznik simbol sloge in sodelovanja, razlog ponosa in
krepitve pripadnosti domačim krajem.

Vseskozi je aktivna v številnih stanovskih združenjih. Poučevala je kemijo na sevniški srednji
šoli, pa strokovne predmete na novomeški srednji šoli. Bila je napovedovalka in voditeljica
kontaktnih oddaj na Radiu Sevnica.
Končala je šolo za kozmetičarko, opravila je strojepisni in šiviljski tečaj, ima tudi izjemna kuharska

znanja. Opravila je šolanje homeopatije. Je sommelierka, leta 2015 je postala vinska dama v
Evropskem redu vitezov vina. 

Občinski svet Občine Sevnica je na svoji 26. redni seji 20. oktobra 2021 soglasno sprejel sklep o dobitnikih priznanj
Občine Sevnica v letu 2021. Prijazno vabljeni k branju sledečih predstavitev. 
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Vseskozi je aktivna v razvoju domačega kraja in skupnosti. Zaslužna je za marsikatero
pridobitev in se trudi mirno, neokrnjeno podeželsko okolje, narediti čim bolj prijazno tudi za
mlade generacije.
Leta 2001 je bila ustanovna članica Kulturno športnega društva Telče in bila njegova
dolgoletna predsednica. Cilj delovanja društva je oživitev dogajanja in organizacija prireditev,
veliko pozornosti pa namenjajo tudi skrbi za urejenost okolja ter ohranjanju kulturne in
etnološke dediščine. V letu 2002 je bila tudi ustanovna članica skupine Ljudske pevke s Telč in
njihova vodja. Skupaj skrbijo za ohranjanje ljudske pesmi in jo prenašajo na mlajši rod.
Sodelovale so na prek 300 prireditvah po vsej Sloveniji in v tujini, izdale tri zgoščenke, poleg
drugih projektov pa vsako leto organizirajo odmevno Telško žetev, letos že 17. po vrsti. 
Pri vseh dejavnostih, predvsem v društvu, ji je v veliko podporo družina, saj se v organizacijo
dogodkov vključujejo tudi družinski člani. 

Za predano in široko prepoznano delo na kulturno-etnološkem in turističnem
področju prejme

SREBRNO PLAKETO OBČINE SEVNICA

CIRIL DOLINŠEK

Kot turistični vodnik si močno prizadeva za urejenost okolja ter spodbuja sokrajane k življenju
v lepi in v urejeni domači vasi Šmarčna, kar je bilo doslej prepoznano z različnimi priznanji
Turistične zveze Slovenije. Z idejami in delom je nepogrešljiv v vaški skupnosti, je eden od
ustanoviteljev Športno-kulturnega društva Večno mladi Šmarčna in vse od ustanovitve tudi
tajnik društva. Je aktiven član upravnega odbora Turističnega društva Boštanj.
Je moderator raznih kulturnih in družabnih dogodkov. Njegovo udejstvovanje pa sega tudi na
področje književnosti oziroma pisateljevanja. Sodeloval je pri pisanju monografije »Ukročena
lepotica – Sava in njene zgodbe«. S pisanjem prispevkov sodeluje pri obveščanju o dogodkih iz
lokalnega okolja. Njegovo samostojno knjižno delo »Sveti Jurij in Jurjevi pevci na Sevniškem«
pa je pomemben prispevek k ohranjanju dragocene dediščine tako sevniške občine kot tudi
celotnega Posavja in Slovenije.
Vse našteto prikazuje njegovo široko dejavnost, profesionalen pristop, natančnost, bogato
znanje o kulturi našega območja ter čut in odgovornost do povezovanja ljudi. 

Za družbeni prispevek k ohranjanju rodovitne zemlje ob pridelavi zdrave in
vitalne prehrane prejme 

SREBRNO PLAKETO OBČINE SEVNICA

MAJDA HRIBERŠEK

Od ustanovitve društva do sedaj je tako opravila več kot sto predavanj in drugih oblik
izobraževanja. Predava tudi po vrtcih in šolah sevniške občine, za vsebine je vse večje
zanimanje. Organizirana so bila tudi srečanja in predavanja s tujimi strokovnjaki, ki so
predstavili teoretično znanje o biodinamiki, obogateno z izkušnjami na svojih velikih
posestvih. S predsednikom društva Zvonetom Černeličem pripravljata strokovne ekskurzije po
Sloveniji in tujini, kjer se člani lahko seznanijo z izkušnjami dolgoletnih pridelovalcev po
biodinamični metodi.
Od začetka skrbi za pripravo preparatov, ki so potrebni pri biodinamičnem kmetovanju, in za
njihovo shranjevanje pod posebnimi pogoji. Veliko je njeno prizadevanje za pridelavo in
ohranjanje ekoloških semen. Vsako leto organizira sejem za njihovo izmenjavo. Na različnih
sejmih po Sloveniji predstavlja delo društva in način biodinamične pridelave hrane. Poskrbi
tudi za družabno življenje članov ob vsakoletnih srečanjih.
Sama pravi, da dela z velikim veseljem zaradi lastnega prepričanja: »Narava je živ organizem,
je kot življenje, ki mu je treba zagotoviti pogoje, da lahko živi«.

Za prispevek k razvoju športa v občini Sevnica ob organizaciji 30. tradicionalnih
tekov na Lisco prejme 

SREBRNO PLAKETO OBČINE SEVNICA

PAVEL DROBNE
Pavel Drobne je bil v mladosti zelo perspektiven sevniški gorski tekač. Že ob koncu osnovne
šole je po treningih začel teči predvsem na dolge proge po različnih tekmovanjih po Sloveniji,
kasneje pa tudi po drugih republikah bivše države in v tujini. Na mnogo udeleženih tekih in
gorskih tekih je osvojil 212 medalj in 105 pokalov. Za največji uspeh si šteje, da je trikrat tekel
za reprezentanco Jugoslavije. Odlične uspehe je dosegal tudi na maratonih, na maratonu
Zagreb–Čazma je osvojil 3. mesto. Le nekaj zanimivosti; sodeloval je v teku v Bruslju v Belgiji
na 100 kilometrov, v Kromerižu na Češkem pri minus 18 stopinjah, enkrat pa je v treh dneh
tekel na kar treh tekih.

Cirila Dolinška s Šmarčne poznamo po njegovi uspešni glasbeni karieri v začetku devetdesetih.
Kot pevec je ustvarjal v skupinah Melanie, Vikend in Patrol, glasbeno kariero je nato nadaljeval
kot solist pod imenom Cili Patrol. V zadnjih letih ga poznamo predvsem po njegovem
prispevku na kulturno-etnološkem in turističnem področju. S predanim delom krepi kulturno in
družabno življenje na različnih področjih in ime občine ponaša po vsej deželi.

Izkušnje v turizmu, iskanje lokalnih znamenitosti in izreden
občutek za ohranjanje kulturne dediščine so pripomogli, da
je v Cirilu in njegovi družini zrasla ideja o obnovi kozolca ter
postavitvi etnološke zbirke kmečkega orodja in
gospodinjskih pripomočkov iz lokalnega okolja. Dolinškov
kozolec na Šmarčni je danes med bolj obiskanimi
destinacijami v občini. Obišče ga tudi veliko osnovnošolcev,
ki si ob naravoslovnem dnevu ogledajo znameniti kozolec
ter se nato preko brvi čez Savo odpravijo s planinskimi
vodniki na Razbor in nazaj.
Je soustvarjalec vsebin na Gradu Sevnica v okviru društva
Sevniški graščaki, katerega predsednik je. S sočlani društva
pripravlja poučne interpretacije grajskega življenja. Poseben
posluh do mladine pa kaže v zavedanju, da so otroci
prihodnost, ki se bodo kasneje, ob domišljijskem
podoživljanju prikazanega življenja graščakov, kot odrasli
obiskovalci tudi vračali v domači kraj. 

Majda Hriberšek prihaja iz Hrastnika, v Sevnico pa se je preselila leta 1971. Notranja želja
pomagati ljudem jo je peljala na zdravstveno šolo, smer zobotehnik, v poklic, ki ga je
opravljala do upokojitve. S pridobivanjem znanja o človekovem zdravju se je v njej razvijala
močna zavest, kako pomembno je zdravo prehranjevanje, za kar so potrebni zdravi pridelki in
zdrava, vitalna zemlja, ki rastlinam omogoča neškodljivo rast. 

Težave z zdravjem so pospeševale njeno zanimanje in
iskanje naravi in človeku prijaznejšega in bolj zdravega
življenja. Možnost novega vedenja se je pokazala konec
devetdesetih let prejšnjega stoletja na Vrzdencu, kjer ji je
bilo omogočeno učenje in spoznavanje biodinamičnega
kmetovanja. Kmalu je v Sevnici spoznala nekaj enako
mislečih ljudi, za katere je organizirala delavnice in prva
predavanja zunanjih predavateljev o osnovah biodinamike.
Delovali so kot delovna skupnost Ajde Vrzdenec. Od
začetnih 40 članov je po njeni zaslugi število hitro naraščalo
in sedaj društvo šteje 130 članov, med katerimi so tudi
kmetje. 
Naraščanje števila članov in redna aktivnost sta jo 
 spodbudila, da so leta 2011 ustanovili Društvo za
biodinamično gospodarjenje Ajda Posavje, ki zajema štiri
posavske občine, poleg Sevnice še Krško, Brežice in Radeče,
nekateri člani pa prihajajo iz sedemnajstih drugih slovenskih

občin. Zaradi vestnega in odgovornega dela se je dejavnost društva nenehno širila. Sedaj je
najbolj uspešno biodinamično društvo v Sloveniji. Njeno delo na tem področju je zahtevalo
nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje. Zato je lahko od leta 2008 sama pripravljala in
izvajala predavanja o osnovah biodinamike in člane seznanjala s praktičnim delom na
posameznih delavnicah.

Ker je bil tek vseskozi sestavni del njegovega
življenja, je leta 1991 s skupino športnih
entuziastov organiziral 1. tek na Lisco, ki se ga je
takrat udeležilo 47 tekačev iz Slovenije in
Hrvaške. Nadaljnja tekmovanja je organiziral s
pomočjo prijateljev in v sodelovanju z Atletskim
klubom Sevnica. Odlična organizacija in
promocija med športniki je pripomogla, da se je
leta 2001, ob 10. obletnici, teka udeležilo kar
198 tekačev.
Organizacija tekov na Lisco je postala stalnica
druženja in tekmovanj gorskih tekačev iz
Slovenije in sosednjih republik, ki so z veseljem
prihajali. V ta namen je Pavel Drobne ustanovil 

Športno društvo Berglauf Lisca. S pomočjo društva je bil vsakoletni organizacijski vodja teka,
ki ga je sprva organiziral na 1. maj in kasneje na 2. maj. 
Letos je kljub zahtevnim razmeram 15. avgusta uspel organizirati jubilejni, 30. tradicionalni
tek, ki se ga je udeležilo 74 tekačev, 10 pohodnikov in 28 otrok. Pavel poudarja, da mu 30 let
uspešne organizacije ne bi uspelo brez pomoči prijateljev. Kot redarjev, sponzorjev, navijačev.
Izredno je ponosen na vse mlade atlete, ki jih je vrsto let treniral v Boštanju in Sevnici in so z
njegovo pomočjo dosegali zelo dobre rezultate po tekih v Sloveniji in tujini. Njegova
dolgoletna želja ostaja, da bi Sevnica dobila še boljše pogoje za vadbo. Ponosen je na svoja
sinova, ki sta se prav tako kot on uspešno začela ukvarjati s športom. Poleg vseh naštetih
odlik je predvsem tudi priden, pošten in dobrodelen mož.

#občinasevnica

Vabljeni k spremljanju dogodkov in vsebin v počastitev našega prazničnega
novembra, zbranih na občinski spletni strani. Prireditve, ki smo jih skupaj s
krajevnimi skupnostmi, društvi in organizacijami načrtovali izvesti v počastitev
občinskega praznika, bodo zaradi aktualnih ukrepov varovanja zdravja v veliki
meri okrnjene oziroma prilagojene razmeram. 

Koledar dogodkov:

Družbena omrežja Občine Sevnica:

Facebook Instagram YouTube

Aktualne informacije:
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O b č i n a  S e v n i c a  p r a z n u j e

Cenjene in spoštovani,
prejmite iskreno voščilo ob občinskem prazniku!

Zgodovina je naša učiteljica, prijateljica, zaveznica, 
svetovalka in še marsikaj drugega – ima moč, s katero 

vpliva na sedanji trenutek in prihodnost. Preteklosti ne 
moremo spremeniti, a lahko gradimo prihodnost 

v dobrobit tako posameznika kot skupnosti 
s preudarnimi odločitvami ter dobrimi razvojnimi 

načrti, zato naj bodo jutrišnje zgodbe predvsem 
zgodbe o uspešno izpeljanih projektih, v katere je bilo 

vloženega veliko časa in truda. 

Odločno in pogumno stopajte po poti sodelovanja, 
razumevanja, spoštovanja in povezovanja. 

Franjo Debelak,
župan Občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

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

Vsak praznik je poseben, pomemben, enkraten in 
neponovljiv zaradi že izpeljanih in novih načrtov, 

ki se izrisujejo v prihodnosti. Praznik je priložnost za 
pregled opravljenega dela in za predstavitev novih ciljev. 

Žal epidemija covid-19 še vedno vpliva na sobivanje v 
skupnosti, v kateri je marsikatera aktivnost okrnjena, 

a treba je zaupati stroki, upoštevati priporočila NIJZ ter 
verjeti, da se bo ta zahteven čas preizkušenj zaključil in se 

bodo naša življenja vrnila v ustaljene tirnice. Srečno!

Ladko Petretič,
župan Občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

Drage občanke, spoštovani občani 
občine Sevnica,

s povezovanjem, medsebojnim razumevanjem in 
spoštovanjem že leta gradite uspešno, odprto in razvojno 
naravnano lokalno skupnost. Prepričan sem, da vam bodo 

pretekli uspehi in rezultati dali novega zagona in moči, 
da se boste tudi v prihodnje s pogumom 

in dobro voljo spoprijeli z vsemi izzivi. 

V teh prazničnih dneh vam iskreno čestitam, še posebej 
letošnjim nagrajencem, in se vam ob tem zahvaljujem za 

tvorno sodelovanje na naši skupni posavski poti. 

Prijetno praznovanje želim in vse dobro.

Župan Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica, 
spoštovani župan, podžupan, 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 se je izkazalo, da v Posavju znamo stopiti 
skupaj, zato se že veselimo sodelovanja tudi v prihodnje – 

v dobro vaših in naših občanov ter celega Posavja.

Župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

»Kot lokalna skupnost smo 
se v preteklem in tekočem 
letu usposobili živeti z epide-
mijo oziroma v teh posebnih 
razmerah, tako da vse aktiv-
nosti v občini Sevnica v glav-
nem tečejo skladno z načrti,« 
je dejal župan Srečko Ocvirk 
in med pomembnejše razvoj-
ne investicijske projekte uvr-
stil vzdrževanje ter urejanje 
lokalnih cest, kajti v občini je 
skupno več kot 600 kilome-
trov cest, ki so »okno v svet« in 
zato so potrebna vlaganja tako 
za posodobitev kot za večjo 
varnost udeleženk in udele-
žencev v prometu. Pohvalil je 
sodelovanje z Direkcijo RS za 
infrastrukturo, s katero Obči-
na Sevnica ureja zahtevnejše 
cestne odseke – mednje sodi 
ureditev odseka Zavratec–Ro-
višče in ceste na Dolnjem Bre-
zovem; v načrtu je ureditev ce-
stnega odseka Šentjanž–Glino 
ter Loka–Račica, ki bo tudi fi-
nančno zelo zahteven projekt. 
V izvajanju je gradnja nove-

ga nadvoza, ki bo vodila v po-
slovno cono na Savski cesti in 
v prihodnjem letu mu bo sle-
dila še gradnja rondoja. Z od-
govornim upravljanjem z vodo 
je povezan triletni projekt hi-
dravličnih izboljšav, s katerim 
želijo zgraditi povezovalno 
hrbtenico med že obstoječimi 
vodovodi v enoten vodovo-
dni sistem, ki bo povezal kra-
je na levem in desnem bregu 
reke Save v dolžini dobrih 21 
kilometrov. V okviru urejanja 
kanalizacijskega omrežja v 
Sevnici bodo v naslednjih me-
secih potekala dela na obmo-
čju obrtne cone na Planinski 
cesti, v naselju Ribniki, na Kve-
drovi cesti in Drožanjski cesti 
(pod gradom) ter Pod Vrtačo. 

Sorazmeren razvoj

V času od lanskega do letoš-
njega praznika so bile največ-
je investicije namenjene po-
dročju predšolske in šolske 
vzgoje, in sicer v skupni viši-

ni 1,9 milijona evrov. V pole-
tnem času so v vzgojno-izo-
braževalnih zavodih, ki jih je v 
sevniški občini sedem, poteka-
la obnovitvena, vzdrževalna in 
investicijska dela. Dograjen je 
bil novi del Vrtca Ciciban Sev-
nica, preko najemne pogod-
be so za obdobje desetih let 

in z možnostjo predčasnega 
odkupa v uporabi prostori za 
predšolsko varstvo v boštanj-
ski Panorami. Pri GŠ Sevnica je 
zgrajena nova ploščad v dveh 
nivojih, šola pa ima zamenja-
na okna in novo fasado. »Na 
območju občine je bilo ure-
jenih več igrišč in površin za 

rekreacijo, med njimi je igri-
šče v Florjanski ulici, trim ste-
za na Orehovem, igrišči za te-
nis in odbojko v Krmelju,« je 
našteval podžupan Janez Ku-
kec. Direktor sevniške občin-
ske uprave Zvone Košmerl je 
dejal, da je cilj razvoja v obči-
ni Sevnica sorazmeren razvoj 
vseh enajstih krajevnih skup-
nosti, ter dodal, da se bo Ob-
čina Sevnica zaradi prijave na 
nekatere razpise in kohezijske 
projekte zadolžila za 2,75 mi-
lijona evrov. 

Prostorsko načrtovanje

Pomemben del razvoja je tudi 
prostorsko načrtovanje za ka-
kovostno bivanje in delovanje. 
»Odprtih imamo skoraj dvaj-
set različnih prostorskih ak-
tov. Nosilec ključnih občinskih 
podrobnih prostorskih načr-
tov je Občina Sevnica, nekaj pa 
je tudi posameznih investitor-
jev,« je dejal župan in kot zelo 
pomemben občinski podrob-

ni prostorski načrt predsta-
vil območje Drožanjske ces-
te – zahod. Gre za območje na 
Hrastih, kjer je na podlagi po-
bud in razvojnih potreb Doma 
upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca, OŠ Ane Gale in Ob-
čine Sevnica v načrtu nado-
mestna gradnja obstoječega 
sevniškega doma upokojen-
cev zaradi drugačnih standar-
dov bivanja, za varovana sta-
novanja, stavbo za predšolske 
ali šolske potrebe in stano-
vanjsko gradnjo. »Savska ces-
ta bo dobila nov dostop preko 
novega nadvoza in tudi nekaj 
dodatnih poslovnih površin v 
okviru Poslovne cone Šmarje 
na delu, ki še ni pozidan. V le-
tošnjem letu so se pričele ak-
tivnosti v Poslovni coni Krmelj 
...« je nizal podatke župan ter 
dodal, da pričakuje sprejetje 
tretje spremembe Občinske-
ga prostorskega načrta v roku 
treh mesecev. 

 Smilja Radi

Največ so investirali v objekte šol in vrtcev
SEVNICA – Mesec november je čas, v katerem praznuje občina Sevnica, in 4. novembra je v lično prenovljenih razstavnopromocijskih prostorih Trškega dvorca 
v  starem delu sevniškega mestnega središča župan Srečko Ocvirk skupaj s podžupanom Janezom Kukcem in direktorjem občinske uprave Zvonetom Košmerlom 
predstavil nekatere uspešno izpeljane investicije od lanskega do letošnjega leta, izpostavil nekatere, ki so v izvajanju, ter se dotaknil tudi načrtov. V zaključku je 
odgovoril še na nekaj novinarskih vprašanj.

V obnovljenem delu Trškega dvorca je potekala tradicionalna 
županova novinarska konferenca ob sevniškem občinskem 
prazniku.



Posavski obzornik - leto XXV, številka 23, četrtek, 11. 11. 2021 17PRAZNIK OBČINE SEVNICA

 

Vsem občankam in občanom 
občine Sevnica čestitamo ob 

občinskem prazniku.
www.infra.si

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica!

Čestitamo vam 
ob prazniku občine Sevnica.

Veselimo se novih pridobitev.
Ostanite zdravi.

Predsednik Boštjan Repovž 
in Svet KS Šentjanž

Slovenska demokratska stranka

www.sds.si

Ob občinskem prazniku 
občine Sevnica iskreno 
voščimo občanom in 

občankam.

poslanec 
Tomaž Lisec 

in 

OO SDS Sevnica

Občankam in občanom občine Sevnica iskreno čestitamo 
ob občinskem prazniku z željo, da skupaj čim prej 

zajezimo epidemijo COVID-19.
Kolektiv Zdravstvenega doma Sevnica

Iskrene čestitke ob prazniku občine Sevnica. Želimo vam 
veliko poguma, razumevanja in medsebojnega sožitja.

Spoštovane občanke in občani, ob prazniku občine 
Sevnica vam iskreno čestitamo in vam želimo mnogo 
pozitivnih misli in zaupanja v prihodnost.
Prisrčno vas vabimo med knjižne police, v elektronsko 
okolje knjižnice ali pa na posavsko potujočo knjižnico, ki 
knjige pripelje v bližino vaših domov.
Ob občinskem prazniku se Občini Sevnica zahvaljujemo 
za podporo pri našem delovanju in poslanstvu.

Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica s sodelavkami

Spoštovane občanke in občani!

Čestitamo vam ob prazniku
in se zahvaljujemo za zaupanje.

Želimo vam še naprej uspešno delo 
in prijetno bivanje v naši občini.

Predsednica Stanka Žičkar 
in Svet Krajevne skupnosti Sevnica

»Za letošnje tradicionalno pla-
ninsko srečanje ob tabornem 
ognju smo za osrednjo temo 
izbrali gibanje, kajti planinke 
in planinci smo ambasador-
ji varnega gibanja, saj skrbi-
mo za varne, urejene in dob-
ro označene planinske poti, 
po katerih vodijo izkušeni pla-
ninski vodniki in vodnice. V 
našem društvu povezujemo 
vse generacije, od najmlaj-
ših do najstarejših,« je v uvo-
du nagovoril zbrane predse-
dnik sevniškega planinskega 
društva Peter Požun, ki je žu-
panu Srečku Ocvirku podaril 
večje število zgibank Sevniške 
planinske poti, da jih bo razde-
lil med sodelavke in sodelavce 
s povabilom, da jo prehodijo. 
»Sevniška planinska pot je ču-
dovita, hoja po njej je mogoča 
v vseh letnih časih, a najlepša 
je v jesenskih barvah, čeprav 
ima tudi zimski čas poseben 
čar in prav tako preostala dva 
letna časa. Sevniška planin-
ska pot, ki je bila urejena leta 
1974, predstavlja dolgole-
ten trud planink in planincev 
ureditve poti v naši neposre-
dni bližini, ki vabi, da jo pre-
hodimo sami ali v družbi,« je 
opisal pot, na kateri je mogo-
če odkrivati najlepše naravne 
kotičke v sevniški občini. Pot, 
ki je dolga 107 kilometrov, obi-
de skoraj vse grebene na des-
ni in levi strani Save v okolici 
Sevnice, lahko jo prehodimo v 
več delih ter občudujemo bo-
gato naravno in kulturno dedi-
ščino: gozdove, rastišča azaleje 
in Clusijevega svišča, dvorce in 
obeležja, vinograde ter druge 
zanimivosti. Podrobnosti Sev-
niške planinske poti so opisa-
ne v planinskem vodniku Izleti 

Planinci so ambasadorji gibanja
SEVNICA – Pri Planinskem zavetišču Pod Svetim Rokom so članice in člani PD Lisca Sevnica prvi torek v no-
vembru s planinskim srečanjem ob tabornem ognju obeležili tudi sevniški občinski praznik. Prisotne je 
poleg predsednika sevniškega planinskega društva in Meddruštvenega odbora planinskih društev Zasavja 
nagovoril tudi župan.

v sevniško okolico, ki ga je mo-
goče dobiti na sedežu Planin-
skega društva Lisca Sevnica v 
planinskem zavetišču.

Pohodništvo je del zdravega 
življenjskega sloga

Župan je pohvalil prizadeva-
nja PD Lisca Sevnica za urejene 
planinske poti, ki so v času epi-
demije koronavirusa še nekoli-
ko bolj oživele. »Zdrav življenj-
ski slog je zelo pomemben in 
planinci ste zgled mnogim, 
tudi z vzornim vzdrževanjem 
planinskega zavetišča v Sev-
nici ter Jurkove koče na Li-
sci,« je dejal ter izpostavil tudi 
nekatere težave, kajti zaradi 
nespoštovanja narave, zaseb-
ne lastnine in človeka včasih 
vodi tudi do konfliktov, do ka-
terih bi ne prihajalo, če bi se 
zavedali, da je tudi narava pri-
jazna gostiteljica. Predsednik 
Meddruštvenega odbora pla-
ninskih društev Zasavja Jože 
Prah je predstavil Slovensko 
in Zasavsko planinsko pot kot 
evropsko posebnost: »Lahko 

smo ponosni, da imamo de-
set tisoč kilometrov pohodnih 
poti, za katere skrbijo planin-
ska društva. V prihodnjem 
letu bo država za njihovo ure-
jenost Planinski zvezi Sloveni-
je namenila 400 tisoč evrov, a 
če bi bili v Avstriji, bi dobili dva 
milijona evrov, a ne glede na to 
– prostovoljstvo, ki vlada med 
planinci, bo zagotovo rodilo še 
veliko dobrih sadov.« 

V zaključnem delu prijetne-
ga planinskega večera, v kate-
rem ni manjkal manjši tabor-
ni ogenj, je dolgoletni član PD 
Lisca Sevnica Janez Levstik 
predstavil potek pohoda s 

Planine pri Sevnici preko Ru-
denika na Lisco, ki ga je pred 
poznopoldanskim srečanjem 
ob slabi vremenski napove-
di opravilo 12 članic in čla-
nov društva. »Vabim k še šte-
vilčnejši udeležbi prihodnje 
leto, ne glede na vreme,« je še 
povabil ter nato predal bese-
do Vinku Šešku, ki je skupaj z 
Ljubom Motoretom pripravil 
in nato predstavil razvoj sevni-
škega planinskega društva ter 
nekaj utrinkov z različnih pla-
ninskih pohodov. Zanimiv dru-
žabni dogodek so z zapeto pla-
ninsko pesmijo obogatili člani 

planinske pevske skupine En-
cijan, ki se srečanja pri Planin-
skem zavetišču Pod Svetim Ro-
kom udeležujejo že 19 let, je 
pojasnila pobudnica ustano-
vitve skupine, tajnica PD Lisca 
Sevnica in povezovalka sreča-
nja Darinka Avguštin. 
 Smilja Radi

Pri sevniškem planinskem zavetišču se je odvijalo tradicio-
nalno srečanje, kjer je zbrane v uvodu nagovoril predsednik 
PD Lisca Sevnica Peter Požun.

Skladu NEK je država zaupala odgovorno nalogo: 
pravočasno zbrati ustrezna sredstva, ki bodo omogočila varno odlaganje 
radioaktivnih odpadkov in izvedbo vseh faz razgradnje NEK. Svoje obveznosti 
izpolnjujemo uspešno in odgovorno do prihodnosti. Delovanje Sklada NEK temelji 
na strokovnosti in kompetentnosti, skladno s svetovno in evropsko prakso.

Spoštovane občanke 
in občani občine Sevnica.

Iskreno vam voščimo 
ob občinskem prazniku 

in čestitamo letošnjim prejemnikom 
občinskih priznanj.

Želimo vam prijetno praznovanje.
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Cenjene občanke, cenjeni občani,
iskrene čestitke ob našem prazniku!

V teh posebnih časih želimo vsem 
skupaj obilo optimizma, pozitivne 

naravnanosti, odgovornosti in zdravja.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in 
želimo, da bomo tudi v prihodnje skupaj 

z vami ustvarjali boljšo prihodnost.

Kolektiv podjetja 
Gradnje gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj,

Dolenji Boštanj 66a, Boštanj, www.gradnje.si

Očesni center Okulistika Meh, Prešernova 1, Sevnica

SEVNICA – Sevničanka Irena 
Ameršek, velika ljubiteljica 
živali in sprehodov v naravo, 
je pred meseci izdala svoje 
drugo knjižno delo z naslo-
vom Živali spregovorijo, ki je 
nadaljevanje njenega prvega 
knjižnega dela Zgodba o lisi-
ci. Kupci knjige so omogočili 
operacijo avtoričine psičke.

»Lisica, ki je bila glavna juna-
kinja v moji prvi knjigi, se je 
odselila, tako da imata v moji 
drugi knjigi glavni vlogi pes in 
mačka, ki sta velika prijatelja in 

skupaj doživita marsikaj zani-
mivega,« pove Irena Ameršek, 
ki je tudi svoje drugo knjižno 
delo opremila z bogatim sli-
kovnim gradivom, saj del svo-
jega časa z velikim veseljem 
namenja še slikanju. »Barvite 
slike so odslikava mojega  do-
mačega okolja, kajti v sevniški 
okolici je zelo veliko lepih ko-

Življenje skozi govorico živali 
tičkov. Nekatere sem na svo-
jih sprehodih fotografirala in 
jih nato uporabila kot ilustra-
cije v knjigi,« pojasnjuje ter po-
kaže naslovnico. »Ko sem bila 
nekega dne s svojo psičko Zojo 
na sprehodu, sem v daljavi uzr-
la velik oblak posebne oblike; 
spominjal me je na veliko dlan, 
ki drži sonce, zato je del na-
slovnice tudi ta motiv,« nada-
ljuje pogovor ter predstavi še 
del vsebine, ki se bralk in bral-
cev dotakne zaradi iskrenega 
prijateljstva, ki uspe premaga-
ti marsikatero prepreko. 

Za avtorico je tri mesece 
ustvarjalnega pisanja in devet 
mesecev slikanja, da je nastalo 
knjižno delo s sporočilom, da je 
v življenju lepo imeti prijatelja, 
s katerim lahko deliš tako vese-
lje kot žalost. Slednja je v prvih 
novembrskih dneh potrkala 
tudi na vrata Ireninega doma, 
saj je njena zvesta spremlje-

valka, njena osemletna psička 
Zoja, ki je njen navdih za pisa-
nje in slikanje, zbolela. V stiski, 
ker prihrankov kot brezposel-
na oseba za operativni poseg 
ni imela dovolj, se je odločila, 
da bo skušala s prodajo svoje 
knjige pridobiti potreben zne-
sek. »Vem, lahko bi se odločila 
drugače, lahko bi izbrala dru-
go pot, a življenja brez Zoje si 
ne znam predstavljati. Zelo ve-
liko mi pomeni, zato sem hva-
ležna vsem dobrim ljudem, ki 
nama pomagajo z nakupom 
knjige. Moja zvesta spremlje-
valka lepo okreva in verja-
mem, da me bo še dolgo osre-
čevala,« opiše enega najtežjih 
trenutkov v svojem življenju, ki 
bo morda vplival na nastanek 
tretjega knjižnega dela, v kate-
ri bodo živali ponovno sprego-
vorile o svetlih in tudi temnej-
ših plateh življenja. 
 Smilja Radi

Irena Ameršek s svojim drugim knjižnim delom, ki ga je tudi 
ilustrirala.

Psička Zoja, ki po operaciji le-
po okreva, ob novi knjigi svo-
je lastnice (foto: I. Ameršek).

Medsebojno razumevanje,
sodelovanje in povezovanje je
predvsem v času izzivov in
sprememb ključ do uspeha.

S skupnimi močmi, enotnostjo, razumevanjem in 
strpnostjo bomo kos novim nalogam in izzivom 
prihodnosti.

Ob prazniku Občine Sevnica vam iskreno čestitamo!
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poskrbele za jesensko zasadi-
tev ter ureditev kraja. 

Osrednja prireditev, ki je bila 
letos namenjena predstavit-
vi opravil v vinogradu, zato 
so jo poimenovali Od trsa do 
vina, se je v nedeljskem popol-
dnevu odvijala v Malusovi zi-
danici na Malkovcu, za kate-
ro že nekaj let skrbita Matjaž 
in Alenka Golob. Obiskovalke 
in obiskovalce so na območ-
ju malkovškega vinogradni-
škega amfiteatra sprejeli trije 
kralji cvička – kralj cvička leta 
2006 Marjan Pirc, kralj cvič-
ka 2009 Andrej Tratar in ak-
tualni kralj cvička Matjaž Go-
lob. Zbranim na dogodku sta 

Kluba ljubiteljev starih vozil 
Hrast Tržišče, so udeleženke 

Uvod v tridnevno dogajanje je 
bilo odprtje fotografske raz-
stave v kulturnem domu v Tr-
žišču. Na prireditvi, ki so jo 
z nastopom popestrili učen-
ci prvega razreda OŠ Tržišče, 
za povezovanje pa je skrbe-
la predsednica domačega tu-
rističnega društva Milena 
Knez, so razglasi tudi tri naj-
boljše fotografije po oceni pro-
fesionalnega fotografa Mitje 
Bostnerja. Nagrade za izvir-
ne fotografije so prejeli Jure 
Tratar, Marjan Papež in Sta-
ne Markovič, ki je osvojil prvo 
mesto. Nevenka Flajs je ure-
dila izbor fotografij za koledar 
TD Tržišče za leto 2022. Na so-
botni delavnici, ki se je odvijala 
na prostem v bližini prostorov 

Tridnevna tržiška Jesen na vasi
TRŽIŠČE – Med 8. in 10. oktobrom je Turistično društvo Tržišče osmo leto zapored organiziralo tridnevno 
prireditev pod skupnim naslovom Jesen na vasi ter z njo obudilo tudi nekaj ljudskih običajev. 

se pridružila še bivša mini-
strica za kmetijstvo in pred-
sednica stranke Naša dežela 
Aleksandra Pivec ter pred-
stavnik konzorcija Turizem v 
zidanicah Matjaž Pavlin. Kra-
lji cvička so predstavili svoje 
znanje in dolgoletne izkušnje 
obdelovanja vinograda ter pri-
pravo odlične vinske kapljice, 
za kar so prejeli že številna pri-
znanja ter osvojili mnoge na-
slove. Aleksandra Pivec, ki iz-
haja iz vinogradniške družine, 
je izrazila skrb zaradi opušča-
nja in krčenja manjših vinogra-
dov ter vlila upanje, da bo tudi 
politika našla posluh za ta del 
kmetijstva, ki je pomemben za 
ohranjanje krajine. Matjaž Pav-
lin je vinogradnike Malkovca 
pozval, naj svoje zidanice po-
nudijo tudi gostom v turistič-
ne namene, kar bi jim omogo-
čilo dodaten zaslužek in večjo 
prepoznavnost vinogradniške-
ga območja. Prijeten jesenski 
dogodek, ki so ga z nastopom 
popestrili pevci Društva vino-
gradnikov Malkovec, plesna 
skupina Mlade žurerke, mažo-
retke OŠ Tržišče ter harmoni-
karja Žan in Valentin Knez, so 
z dobrotami obogatile še čla-
nice Aktiva kmečkih žena Trž-
išče ter člani Vinogradniškega 
društva Malkovec. 
 S. R./J. S. Tratar, 
 foto: S. Markovič

Trije cvičkovi kralji (aktualni in dva nekdanja) s sevniškim 
podžupanom Janezom Kukcem

Ob našem skupnem občinskem prazniku
iskreno čestitamo vsem občankam 

in občanom občine Sevnica.

Želimo vam prijetno praznovanje,
veliko doseženih poslovnih in osebnih ciljev

ter pogumnih odločitev.

SEVNICA – 5. novembra je v obnovljenem preddverju Trške-
ga dvorca v starem sevniškem mestnem središču poteka-
lo odprtje gostujoče stripovske razstave z naslovom Kaj so 
nevladne organizacije. 

Vsebino razstave, ki je plod sodelovanja med CNVOS (krovna mre-
ža slovenskih nevladnih organizacij, ki združuje več kot 1400 raz-
ličnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov) in Mirov-
nim inštitutom, je predstavila Tjaša Penev, predstavnica Zavoda 
Dobra družba, ki je regionalno stičišče nevladnih organizacij v Po-
savju: »Razstava na preprost, privlačen in vsem generacijam ra-
zumljiv način prikazuje in informira, kako so nevladne organiza-
cije vpete na vsa področja življenja, od sociale, kulture, športa, 
ekologije, civilne zaščite in vseh ostalih. Avtor zgodb v obliki stri-
pa je Ciril Horjak – dr. Horowitz, večkrat nagrajeni akademski 
slikar, ilustrator, karikaturist, stripar in pedagog. Razstava v ob-
liki stripa se seli po občinah širom Slovenije in v jesenskih mese-
cih gostuje v Posavju – septembra je gostovala v prostorih Doma 
XIV. divizije na Senovem, oktobra v prostorih ZPTM Brežice, v no-
vembru pa bo cel mesec na ogled v prostorih Trškega dvorca v 
Sevnici.« Župan Srečko Ocvirk, ki je odprl razstavo, je dejal: »Za 
razstavo smo vam ponudili prostor, ki bi ga želeli oživeti. Želimo 
si, da bi se vsi, ki vstopajo v objekt nekdanjega dvorca, ozrli tudi 
po razstavi ter se prepustili razmisleku, kdo so in kaj pomenijo 
nevladne organizacije. Če imamo na eni strani sodobno digital-
no komunikacijo, ki zelo hitro vse pove, na drugi strani spodbuja-
mo z razstavami na prostem ali v notranjih prostorih gibanje ter 
ogled ’v živo’, ki nudi neko drugo, edinstveno izkušnjo, kakršne 
pogled na zaslon ne more.«  S. Radi

Stripovska razstava še v Sevnici

Tjaša Penev je predstavila vsebino razstave o nevladnih 
organizacijah, ki bo na ogled cel mesec november.

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Sevnica.

Ob prazniku občine Sevnica vam iskreno čestitamo 
ter želimo veliko osebnih in poslovnih uspehov.

Občinski odbor Sevnica

facebook.sls.si
@strankaSLS
youtube.sls

www.instalacije-mkt.siE-mail: mkt-radej@siol.net
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KRMELJ – V prostorih nove galerije v Krmelju (ob kulturnem 
domu) je 21. oktobra potekalo odprtje razstave 24 slikar-
skih in dveh fotografskih del, ki so nastala na letošnji junij-
ski že XVII. likovni koloniji Krmelj 2021. 

Na razstavi se s svojimi deli predstavljajo Stanka Bantan in 
Branka Vizler iz Hrastnika, Sonja Grešak iz Leskovca pri Kr-
škem, Antonija Petrič iz Ljubljane, Irena Logar, Milena Petrič 
in Ana Hočevar iz Krmelja, Judita Rajnar iz Šentvida pri Stič-
ni, Marija Oven iz Radeč, Barbara Pergovnik, Nada Margon 
in Klavdij Margon iz Velenja, Mojca Musar iz Šentjanža, Pavla 
Černigoj, Tanja Košar in Uli Rupret iz Sevnice, Nevenka Flajs 
in Irena Zgonc iz Brezja pri Krmelju, Nina Gole iz Križišča pri 
Krmelju, Erik Smerkolj in David Smerkolj iz Ljubljane ter Mar-
jan Burja, Izidor Vrhovnik in Jože Valenčič iz Kranja. »Udele-
ženke in udeleženci se vsako leto z veseljem udeležijo likovne 
kolonije v Krmelju. Ustvarjanje je potekalo v Krmelju in njegovi 
okolici. Vsak je izbral svojo tehniko slikanja in motiv. Sama sem 
izbrala okolico bajerja, ki je priljubljen kotiček tudi za sprehajal-
ce,« je ob ogledu razstavljenih del dejala prizadevna organizato-
rica in vodja likovne kolonije Ana Hočevar.  S. R.

Raznoliki motivi upodobitev

Svetel galerijski prostor je bil prvotno balinišče in nato 
knjižnica.

Vse najboljše 
ob občinskem prazniku!

Naj močni temelji 
še naprej podpirajo jasno vizijo.
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 Sadjarstvo
Energija                  Voda

Narava                                        Idila
Castellum Lichtenwalde        Ajdovski gradec

Iskrene čestitke občankam in občanom 
Sevnice ob občinskem prazniku.

ŠOLSKI CENTER KRŠKO - SEVNICA

 www.sc-krsko.si/index.php/sevnica

Znanje - Kakovost - Zanesljivost

Vsem občanom in občankam občine Sevnica iskreno čes�tamo 
ob občinskem prazniku.

Naj v teh prazničnih dneh, kljub trenutni situaciji, 
v nas prevladata pozi�vno razmišljanje in solidarnost.

www.preisgroup.com

d.o.o.

SEVNICA – Ograjo ob novem avtobusnem postajališču v bli-
žini sevniške železniške postaje krasi izbor novih črnobe-
lih in barvnih fotografij sevniškega fotografa, fotokronis-
ta in člana fotosekcije Društva Trg Sevnica Ljuba Motoreta. 

Razstava z naslovom Sevniških 40 nas popelje v leto 1981 in pri-
kazuje tedanji življenjski utrip v občini. Skozi fotografski objek-
tiv je »ujeta« gradnja ceste ob reki Mirni, ki so jo pri Zapužah 
zaradi miniranja občasno zajezili; začela se je gradnja blokov 
pod Vrtačo; potekalo je rušenje lesenega mostu, ki je povezo-
val Sevnico z Radno; na Ajdovskem gradcu so potekale arheolo-
ške raziskave; na Lisci so postavili še manjšo vlečnico za željne 
zimskih radosti; pri takratnem taborniškem domu je med dru-
gim potekala tudi slovesnost ob 30-letnici Odreda treh smrek; 
občinski praznik so praznovali na Bučki, ki je bila takrat še del 
sevniške občine … Dragoceno fotografsko gradivo, ki ohranja v 
sliki in besedi spomin na dogodke pred 40 leti, je Društvo Trg 
Sevnica izdalo tudi v biltenu. 
 S. R.

Razstava in bilten Sevniških 40

Razstava fotografij prikazuje življenjski utrip v sevniški 
občini v letu 1981.
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Slaščičarna Julija Sevnica Trg svobode 1 8290 Sevnica 07 81 61 051 info@slascicarna-julija.si |  |  |  | 

Facebook: Slaščičarna Julija  Instagram: slascicarnajulija|

Vrata je odprla prenovljena slaščičarna Julija.
Vabljeni na okusne tortice, dišeč domač kruh, slastne piškote…
Ali pa le na našo najboljšo kavico…
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E-oskrbo enostavno naročite s klicem na številko 080 8000 ali obiščite prodajno mesto Telekoma Slovenije.

* Uporabnikom svetujemo, da preverijo, ali njihova občina sodeluje v projektu Varni in povezani na domu ter tako zagotavlja delno ali celotno subvencioniranje storitve E-oskrba, s čimer je storitev za uporabnike lahko celo brezplačna. Za več informacij o ponudbi obiščite 
www.telekom.si, prodajno mesto Telekoma Slovenije ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

E-OSKRBA ZA VARNO
BIVANJE DOMA 
24-urna varnost s preprostim klicem na pomoč v primeru padca in slabosti.

telekom.si/e-oskrba

ZA SAMOSTOJNO
IN BREZSKRBNO 

BIVANJE V DOMAČEM
OKOLJU.

PREVERITE
MOŽNOST

OBČINSKE
SUBVENCIJE

DO 100 %*

PODBOČJE – Po slabem desetletju premora se je v Podbočje 
vrnila moška članska košarka. Novoustanovljena ekipa je 
začela s tekmovanjem v 4. slovenski košarkarski ligi in po 
uvodni zmagi zabeležila dva poraza.

Podbočje ima dolgo košarkarsko tradicijo, ki sega v sredino 70. 
let prejšnjega stoletja, v začetku 90. let pa se je podboška eki-
pa prebila v prvo slovensko ligo in se preselila v Krško, kjer je 
pod imenom Interier osvojila celo drugo mesto v državnem pr-
venstvu. Pred poldrugim desetletjem je za nekaj sezon (do leta 
2012) spet zaživela članska ekipa, nekaj časa so nato igrale mlaj-
še kategorije tako fantov kot deklet. Letos se je skupina mladih 
košarkarjev odločila, da znova ustanovi člansko ekipo, ki jo po-
leg domačinov sestavlja še nekaj košarkarjev iz bližnjih posa-
vskih in dolenjskih krajev. 
Kot se je pokazalo na prvi tekmi sezone, ko je sredi oktobra v Pod-
bočju gostovala ekipa Orli Postojna, je kraj spet zajela prava ko-
šarkarska evforija, saj je bila tribuna podboške telovadnice skoraj 
povsem polna, košarkarji pa so navdušili z zmago s 75:64. »Vede-
li smo, da bomo živčni, saj smo si naložili veliko pritiska. Vedeli 
pa smo tudi, da lahko zmagamo, če bomo igrali našo igro, saj smo 
se mesec in pol res dobro pripravljali,« je po tekmi povedal do-
mači kapetan in eden izmed pobudnikov ustanovitve ekipe Jan 
Sintič. Sledil je visok poraz na gostovanju v Gorenji vasi (84:51), 
nato pa še poraz v domači dvorani proti Radovljici (56:64), tako 
da Podbočjani pod vodstvom mladega trenerja Alana Pšenični-
ka zasedajo tretje mesto na osemčlanski lestvici 4. SKL – zahod. 
»Po prvih treh tekmah nismo zadovoljni z izkupičkom, saj nam je 
cilj končnica. Moramo popraviti našo igro, predvsem pa naš od-
nos in energijo na tekmah. Vemo, da smo lahko konkurenčni v 4. 
SKL,« je prepričan podboški kapetan.  P. P.

V Podbočju spet članska košarka

Vzdušje na prvi tekmi je spominjalo na stare čase podboške 
košarke.

ABU DABI, GLOBOKO – Potem ko sta septembra osvojili na-
slov evropskih mladinskih prvakinj v jujitsu, sta članici 
DBV Katana iz Globokega Jedrt Jevševar in Maruša Rus 5. 
novembra na SP v jujitsu v Abu Dabiju postali še svetovni 
mladinski prvakinji v duo sistemu.

V kategoriji mladin-
skih (U21) ženskih 
parov v duo siste-
mu sta premagali vse 
nasprotnice, najprej v 
predtekmovanju Bel-
gijki in Vietnamki, nato 
v polfinalu Maročanki, 
v ponovitvi finala pro-
ti še eni belgijski dvo-
jici pa sta Jedrt Jevše-
var in Maruša Rus še 
enkrat več dokazali, iz 
kakšnega testa sta, tek-
mici sta premagali za 

dve točki ter s tem upravičili naziv favoritinj, tako da je v Zdru-
ženih arabskih emiratih (ZAE) zasluženo zadonela slovenska hi-
mna. Dekleti sta svoje nastope na SP sicer začeli že nekaj dni prej, 
ko sta premierno nastopili v članski konkurenci, kjer pa sta ime-
li nekaj smole z žrebom, saj sta v prvem kolu naleteli na par iz 
Avstrije, ki je v tej kategoriji nepremagan že več kot deset let. Po 
odličnih repasažnih bojih sta nato osvojili 7. mesto. Jerca in Ma-
ruša sta osvojili že svojo četrto medaljo na velikem tekmovanju. 
Leta 2018 sta osvojili zlato na evropskem prvenstvu med kade-
tinjami, leto kasneje srebro na svetovnem prvenstvu med mla-
dinkami, kjer sta letos, kot omenjeno, postali tako evropski kot 
svetovni prvakinji.
  R. R./vir: DBV Katana

Evropski naslov še nadgradili

Z zlatom okiteni Jedrt in Maruša s 
trenerjem Juretom Žabjekom (foto: 
osebni arhiv)

BREŽICE – Tretji posavski derbi med ekipama Brežic in Kr-
škega v drugi slovenski nogometni ligi je bila zadnja tekma 
15. kroga letošnje sezone. Gledalci so videli všečen nogomet, 
za piko na i pa so na koncu manjkali samo zadetki. Tekma 
se je namreč končala z 0:0.

To je drugi neodločen 
izid med tema dvema 
nasprotnikoma (pred 
dvema letoma je zmaga-
lo Krško z 1:0, pred pol 
leta je bilo 1:1), ki sta vse 
tri drugoligaške tekme 
odigrala na brežiškem 
stadionu. Kljub hladne-
mu jesenskemu večeru 
se je na tribunah zbra-
lo dobrih 200 ljubiteljev 
okroglega usnja. Zeleni-
ca je bila dobro priprav-
ljena, a zaradi vreme-
na vlažna. Kljub temu 
so nogometaši prikazali 
všečen nogomet, pred-
vsem pa boj za vsako 
žogo ter številne dvoboje 
in prekrške. Glavni sod-
nik Asmir Sagrković, ki 
je bil v vlogi delivca pra-
vice tudi na zadnji tek-
mi omenjenih ekip apri-

la letos, je kljub temu pokazal le štiri rumene kartone. Obe ekipi 
sta si priigrali kar nekaj priložnosti, a zrelejše v zeleno športno 
opremo odeti gostje iz Krškega. Ob tem se je izkazal brežiški vra-
tar Vid Goričar, ki je trikrat rešil domačo mrežo, ko so se Krča-
ni sami znašli pred njim. Po tekmi je izrazil veselje, da je lahko s 
svojimi obrambami ekipi pomagal do pomembne točke, medtem 
ko je krški kapetan Matic Predanič, ki je še nekaj mesecev nazaj 
igral ravno za Brežice, izjavil, da je glede na razplet tekme osvo-
jena točka za oba kluba realna. Krško, ki je na lestvici s 14 točka-
mi na 12. mestu, bo v soboto, tri kroge pred koncem jesenskega 
dela, gostilo Nafto iz Lendave, Brežice, ki so osvojile osmo točko 
v sezoni in se z dna lestvice povzpele na predzadnje, 15. mesto, 
pa bodo dan kasneje gostovale pri ravenskem Fužinarju. 
 R. R./M. K. Č.

Všečna igra, a mreži obmirovali

Vrata obeh posavskih klubov sta 
branila Posavca – za Brežice Vid 
Goričar (levo) in za Krško Jure Ribič 
(foto: A. Kulčar).

ČATEŽ OB SAVI – V Termah Čatež med 11. in 22. novembrom po-
teka evropsko ekipno prvenstvo v šahu za člane in članice. Pri-
javljenih je 39 reprezentanc v odprti in 31 v ženski konkurenci, 
nastopa 346 tekmovalk in tekmovalcev, od tega 138 z nazivom 
velemojster in 23 ženskih velemojstric. Slovenija ima po dve eki-
pi v obeh konkurencah, v drugi ženski ekipi je tudi Brestaničanka 
Pia Marie Ružič.  P. P.

Pri nas evropsko ekipno prvenstvo
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Marija in Milan Bračun iz 
Pavlove vasi (ta se nahaja 
na gričevnatem in z vino-
gradi obdanem območju Bi-
zeljskega v brežiški občini) 
sta v tem letu že 17. leto 
zapored pripravila razsta-
vo buč, ki ni samo razstava, 
ampak je veliko več. Že vse 
od leta 2004 s temi okrog-
lastimi in podolgovatimi 
darovi narave na svojem 
vrtu oblikujeta zgodbo, ki 
ima vedno neko rdečo nit. 
Letošnja se je imenovala 
Promenada. Zakonca sta jo 
razdelila na vaško in mest-
no.  

MESTNA IN VAŠKA 
PROMENADA

Sprehod in ogled lično po-
stavljenih okrasnih buč, ki 
so tvorile mestno prome-
nado, nas je popeljal v Lju
bljano – 200 let nazaj, v čas 
Franceta Prešerna, kjer sta 
se vrtela Povodni mož in 
njegova Urška, vse to pa je 
spremljalo prek 150 buč z 
različnimi imeni. Poleg naj-

Igrive dekoracije iz buč in 
ostalih naravnih materialov
Jesenski čas je čas, ki nudi magičen pogled na naravo, v kateri se drevesa »oblačijo« v svoja razkošna barvita oblačila, večina plodov z vrta pa je shranjenih v 
shrambah kot ozimnica. Jesen ponuja tudi obilico naravnih materialov, s katerimi lahko okrasimo notranjost in zunanjost doma. Za ustvarjanje jesenske deko-
racije najpogosteje uporabimo buče različnih velikosti in tudi barv, lahko jim dodamo še koruznico, jabolka, želod, listje … V tokratni rubriki VRTOVI POSAVJA 
predstavljamo nekaj bučnih dekoracij, ki jih že skoraj dve desetletji na svojem posestvu v Pavlovi vasi postavljata na ogled zakonca Bračun. 

večjega slovenskega pesni-
ka je bila tudi njegova Pri-
mičeva Julija in pa letnica 
1821 na eni od buč. »200 
let je, odkar je Prešeren šel 
v uk na Dunaj, takrat je bil 
v 21. letu starosti, in letos 
je tudi naš vnuk Žan v svo-
jem 21. letu šel na študij v 
Avstrijo, tako da smo tudi 
njemu posvetili nekaj mis-
tičnega,« je razložila gosti-
teljica. Med bučnimi liki nis-

ta manjkala niti branjevka in 
lajnar s čisto pravo lajno, ki 
je pričarala vzdušje tistega 
časa. Vaški del promenade 
se je imenoval Pavlova vas 
in je imel poleg vaške lepo-
tice iz koruznice še mnoge 
druge like, narejene iz dru-
gih naravnih materialov. 
Obiskovalke in obiskoval-
ce sta sprejemala na klop-
ci sedeča Poldek in Poldka, 
brez katerih pač ne gre no-

beno leto. Sestavni del vsa-
ke razstave so tudi živali, 
letos so bili to kače, labodi, 
pes, takšne, ki gredo v gos-
jem redu, in tiste iz kamene 
dobe, ki so bile atrakcija za 
otroke, saj so za vsako po-
tipali zelo gladke in poslika-
ne kamne.

1100 DOMIŠLJIJSKIH 
LIKOV IZ BUČ

Kot pravi Marija Bračun, 
ki ji je letos kljub poškod-

bi roke ob pomoči svoje-
ga moža Milana in sorod-
nikov znova uspelo opraviti 
izjemno delo, je imela napi-
sanih več kot 200 različnih 
imen (predvsem otrok, ki so 
v vseh teh letih obiskali raz-
stavo buč pri Bračunovih) in 
jih je sproti menjavala, tako 
da je lahko vsakdo našel 
svoje ime. Kot sta še ome-
nila zakonca Bračun, je bilo 
na razstavi 1100 buč raz-
ličnih velikosti in oblik, z nji-
ve sta jih sicer zvozila 1500, 

tako da je bila zelo dobra le-
tina, ker so jih v času polet-
ne suše tudi dobro zaliva-
li. Razstavo buč v Pavlovi 
vasi je doslej obiskalo veli-
ko obiskovalcev, skupin šo-
larjev in vrtčevskih otrok, 
upokojencev, družin ali po-
sameznikov od blizu in da-
leč, za katere vedno zno-
va poskrbita, da od njiju ne 
gredo povsem praznih že-
lodcev. 
 R. Retelj

Marija in Milan Bračun sta 17. leto zapored pripravila na 
svojem domu zanimivo razstavo iz buč.

 »Vaška lepotica« z obleko iz koruznice

Lajnar z delujočo lajno.

DRUŽENJE OB ŠAHU

Kravžljanje možgančkov ni bilo nikoli tako 
zabavno kakor ob partiji ali dveh šaha. Va-
bljeni, da se pridružite! 
Za figure poskrbimo mi, za dobre partije vi! 

Prijave na: nejc.jordan@mc-krsko.si 
Sobota, 20. 11. 2021, ob 17.00.

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

SOB: od 10.00 do 22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO

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

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

 Vsi dogodki bodo izvedeni
v skladu z aktualnimi vladnimi 

odloki in priporočili NIJZ.

MINECRAFT SERVER

Vabljeni, da se pridružite Minecraft 
server-ju MC Krško. Na server 
dostopate preko Discorda MC Krško!

Odprto vsak dan!
https://discord.gg/TpH7XutBRn 

DELAVNICA: KAJ LAHKO STORIM 
ZASE? Osebna rast

Verjetno veš, kaj storiti, ko si zlomiš nogo, 
ko te boli glava ali pa se urežeš v prst, 
kajne? Kaj pa storiš, ko nimaš volje, si 
brez energije, imaš negativne misli ali pa 
se ti zdi, da si v življenju obtičal na 
mestu? Delavnico bosta vodili študentki 
psihologi-je Lara Jambriško in Sara 
Jurkas Omerzo. 

Prijave na: nejc.jordan@mc-krsko.si 
Petek, 19. 11. 2021, 17.30 - 19.00.

ŠIVANJE OBESKOV ZA KLJUČE V MLA-
DINSKI TOČKI SENOVO

Vabljeni, da se nam pridružite in ustvarite 
svoj nov obesek za ključe! Za materiale 
poskrbimo mi! 

Prijave na: sebastjan.racic@mc-krsko.si 
Petek, 12. 11. 2021, 17.00 - 19.00.

IZDELOVANJE SVETILK OB 
PRAZNIKU SVETILK V MLADINSKI 
TOČKI SENUŠE IN MC KRŠKO

Tokrat bomo na direndaju ustvarjali 
svetil-ke iz kozarcev za vlaganje! S seboj 
prine-site kozarec za vlaganje. 

Prijave na: info@mc-krsko.si 
Petek, 19. 11. 2021, 17.00 - 19.00 v 
MT Senuše.
Sobota, 20. 11. 2021, 10.00 - 12.00 v 
MC Krško.

MLADINSKA TOČKA SENOVO IŠČE 
PROSTOVOLJCE

Želiš pridobiti nova znanja? Bi se rad aktiv-
no vklopil v lokalno skupnost? Želiš organi-
zirati delavnice?
Mladinska točka Senovo se ponovno pre-
buja, zato vabimo vse tiste, ki bi želeli kot 
prostovoljci sodelovati pri različnih aktiv-
nostih! 

Za več informacij piši na: 
sebastjan.racic@mc-krsko.si 
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KRŠKO – V Dvorani v parku v Krškem je 21. oktobra v or-
ganizaciji JSKD OI Krško v sodelovanju s KD Svoboda Bre-
stanica potekalo odprtje samostojne likovne razstave Jel-
ke Zidarič. Razstavo je podprla Občina Krško, večer pa je z 
lepo besedo povezovala predsednica KD Svoboda Brestani-
ca Margareta Marjetič.

Jelka Zidarič, članica Likov-
ne sekcije KD Svoboda Bre-
stanica in članica Društva li-
kovnikov Krško OKO, je za naš 
časopis takole pokomentira-
la svojo pot: »Slikanje je zame 
nekaj najlepšega, nekaj, kar 
sem si vedno želela, pa za to 
nikoli ni bilo časa. Ko sem šla 
v pokoj, sem začela prvi dan 
razmišljati o slikanju in zače-
la z učenjem. S slikanjem sem 
'padla' v čisto nov svet.« Gle-
de zanimivega naslova raz-
stave pa je razložila: »Naslov 
je prišel čisto spontano, rav-
no tako slike – nastanejo, ko 
se meni obarvajo misli.« Kot 
je dejala povezovalka večera 
Margareta Marjetič, je Jel-

ka Zidarič poznana po »spretnih rokah pod budnim vodenjem 
misli«, pri čemer je njeno umetniško doživljanje kot mozaik. O 
Jelki Zidarič in njenih umetniških delih je spregovorila tudi pred-
sednica Društva likovnikov Krško OKO Branka Benje. Dejala je, 
da ima Zidarič lasten, prepoznaven slog z živimi barvami, kolo-
riti, »z mehko plastičnostjo pa gledalce nevede privede do spoz-
nanja«. 
Razstavo je uradno odprla vodja Območne izpostave JSKD Krško 
Tinka Vukič, na koncu se je vsem prisotnim in svojim najbliž-
jim za podporo srčno zahvalila še umetnica sama, večer pa so z 
glasbeno kuliso popestrili člani Mešanega pevskega zbora Po-
mlad iz Novega mesta pod vodstvom Alenke Podpečan z zimze-
lenimi popevkami. Razstava bo na ogled do 23. novembra 2021.
 A. Kališnik

Obarvane misli Jelke Zidarič

Jelka Zidarič je navdušila s 
samostojno likovno razstavo.

BREŽICE – Društvo likov-
nikov Brežice (DLB) je 20. 
oktobra pripravilo odprtje 
tradicionalne jesenske ke-
ramične razstave Keramika 
z Nevenko, ki so jo tudi tok-
rat postavili v čudoviti ambi-
ent vinske kleti gradu Bre-
žice. Razstavljena dela so 
nastala na delavnici, ki jo je 
vodila akademska slikarka 
Nevenka Rušković.

Po besedah predsednice DLB 
Zlatke Vučinić jim je bil ta 
prostor, ki se jim je pred dve-
ma letoma tako priljubil, za-
radi epidemioloških razmer 
prejšnjo jesen onemogočen. 
Preselili so se na splet, kar pa 
ni zadovoljivo niti zanje niti 
za njihovo občinstvo, zato so 
še posebej veseli, da so jih le-
tos spet pričakala odprta vra-
ta grajske vinske kleti. O kera-
mični razstavi je med drugim 
povedala, da se štirje naravni 
elementi – zemlja, voda, zrak 
in ogenj – prepletajo v kera-
mičnih izdelkih. Članica DLB 
akademska slikarka Nevenka 
Rušković, ki je tudi avtorica 
glazur na razstavljenih izdel-
kih, je vodila keramično delav-
nico, na kateri so nastala raz-
stavljena dela. Poudarek na 
letošnji delavnici so bile nove 
oblike, nove glazure in preizku-
šanje v mocha difuzijskem pro-
cesu. Vsa dela so bila izdelana 
iz šamotirane gline. Biskvitno 
pečeni izdelki so bili poglazi-

Vinska klet se jim je priljubila

rani in ponovno žgani v raku 
tehniki. Vsi narejeni izdelki so 
unikatni po načinu izdelave in 
izbiri barve po drugem peče-
nju. Na letošnji razstavi raz-
stavljajo članice keramično-ki-
parske sekcije: Mija Baškovč, 
Branka Benje, Branka Ereš, 
Vesna Flis, Helena Frešer, So-
nja Kostanjšek, Edith Lukež, 
Mihaela Prevejšek, Tatjana 
Radanovič, Olga Rožman, 
Alenka Venišnik, ki je razsta-
vo tudi postavila, in Suzana 
Zupančič. Vučinić, ki je ob tej 
priložnosti najavila tudi že de-
cembrsko novoletno razsta-
vo DLB v istem prostoru, kjer 
bosta razstavljali obe sekciji 
društva, tako slikarska kot ke-
ramično-kiparska, se je za vsa-
kokratno gostoljubje zahvalila 
direktorici Posavskega muzeja 
Brežice Alenki Černelič Kro
šelj. Za plesno točko je poskr-
bela plesalka PD Imani Kaja 
Pavlovič, članica plesne sku-
pine Ka'bavidas pelera.

Razstave DLB po Brežicah

Velja izpostaviti tudi druge 
razstave del članov DLB na 
več lokacijah v Brežicah. Vi-
trine trgovine La Tangerine 
so bile oktobra zapolnjene s 
keramičnimi izdelki avtorice 
Alenke Venišnik, ki je razsta-
vo naslovila Asociacije. V ne-
posredni bližini, v Kavarni Ža-
gar, so bila na voljo za ogled 
slikarska dela Kristine Bevc 
pod naslovom Lahkotno. Čla-
ni DLB vabijo, da med spre-
hodi po mestu zaidete tudi v 
park pri Domu kulture Brežice 
in se ozrete po drevesih. Opre-
mili so jih s keramičnimi listi, 
ki bodo kljubovali tudi brežiški 
megli, sivim oblakom in hlad-
nemu vremenu. Avtorici ke-
ramične instalacije sta Alen-
ka Venišnik in Zlatka Vučinić. 
V Kavarni Rosca pa so posta-
vili na ogled slikarsko razsta-
vo Harmonija nasprotij.
 R. Retelj

Sodelujoče na razstavi Keramika z Nevenko s predsednico DLB

Po premieri v Cankarjevem 
domu na praznični dan refor-
macije sta Nik Škrlec in Bo-
štjan Gorenc Pižama predsta-
vo Reformatorji na odru, ki je 
nastala v koprodukciji Kultur-
nega doma Krško, Cankarjeve-
ga doma Ljubljana in Zavoda 
Škrateljc, premierno odigra-
la tudi v Krškem, v mestu, kjer 
sta ena glavnih protagonistov 
obdobja protestantizma na 
Slovenskem, Jurij Dalmatin 
s prevodom Biblije v sloven-
ski jezik kot poglavitnim de-
lom ter Adam Bohorič, avtor 
prve slovenske slovnice, spi-
sane še v latinščini, delovala 
del njune plodovite življenjske 
poti. Skozi dobro uro trajajo-
čo igro sta igralca na komičen 
način sledila Dalmatinovemu 
in Bohoričevemu delovanju od 
Krškega do Nemčije, mimogre-
de, vključujoč občinstvo in tri 
animirane stripovske vlož-
ke, postregla s podatki o nju-
nih najpomembnejših delih, 
se med drugim obregnila ob 
strog šolski red, ki ga je Boho-
rič spisal za stanovsko šolo v 
Ljubljani, prikazala nekaj pi-
snih in pomenskih razlik med 
nekdanjo in sedanjo slovnico 
ter si, sprehajajoč se skozi 16. 
in 21. stoletje, nadevala vlogi 
zdajci protestantov zdajci nji-
ju. Četudi se je dvorana pre-

Odrski poklon reformatorjema
KRŠKO – Nik Škrlec v vlogi Jurija Dalmatina in Boštjan Gorenc Pižama kot Adam Bohorič sta 5. novembra z 
uprizorjenim stripovskim stand upom Reformatorji na odru občinstvo v kulturnem domu »razorožila« re-
snosti in ga na lahkoten način popeljala po sledeh reformatorjev od 16. stoletja v novodoben čas.

težni del predstave zaradi ko-
mičnih dialogov potresavala 
od smeha občinstva, pa je jas-
no, da sta igralca mojstrsko od-
igrala izredno zahtevni vlogi in 
na lahkoten način slehernemu 
gledalcu približala obdobje re-
formacije, v katerem smo Slo-
venci dobili prvo knjigo v ma-
ternem jeziku in bili kot narod 
s to besedo tudi prvič poime-
novani. 

Že lani izdan strip Reforma-
torji v stripu, ki ga je spisal Bo-
štjan Gorenc Pižama, spremno 
študijo o razvoju slovenščine v 
dobi reformacije prispeval li-
terarni zgodovinar dr. Kozma 
Ahačič, ilustriral pa Jaka Vu-
kotič, je postal uspešnica, saj 
je letos prejel znak kakovosti 
zlata hruška, ki ga za odličnost 
izdanega mladinskega knjižne-
ga dela kot znak kakovosti po-
deljujeta Pionirska – Center za 
mladinsko književnost in knji-
žničarstvo ter Zveza biblio-
tekarskih društev Slovenije. 
Nedvomno si znak odličnos-

ti zasluži tudi stripovska upri-
zoritev Reformatorji na odru, 
pri kateri gre za nadgradnjo 
projekta, ki so ga v letu 2019 
z namenom obeleženja Boho-
ričevega leta zasnovali v Kul-
turnem domu Krško. Direkto-
rica KD Krško Darja Planinc 
je za Posavski obzornik pove-
dala, da bo v dogovoru s Can-
karjevim domom in Zavodom 
Škrateljc tudi odrska adapta-
cija romala med slovenske šo-
larje, saj bodo ogled predsta-
ve ponudili tako osnovnim 
šolam, ciljno občinstvo pri 
tem je predvsem zadnja tria-
da, kot srednjim šolam: »Te si 
bodo lahko v sklopu kulturne-
ga dneva ob ogledu predstave 
v Krškem ogledale tudi samo 
mesto, v katerem sta ustvar-
jala Bohorič in Dalmatin, me-
stni muzej, grad Rajhenburg 
in druge posebnosti, dedišči-
no mesta in občine.« Obenem 
je izrazila zadovoljstvo, da je 
projekt Reformatorji v stripu 
in Reformatorji na odru – njun 
idejni oče je koordinator in 

organizator kulturnih progra-
mov Žiga Kump – postal vses-
lovenski ter da so v Cankarje-
vem domu in Zavodu Škrateljc 
našli partnerja, s katerima so 
tvorno sodelovali in uspešno 
izvedli oba projekta. 

Da sta tako izdani strip kot 
odrska uprizoritev presegla 
vsa pričakovanja, nam je za-
upal tudi omenjeni snova-
lec projekta v letu 2019 Žiga 
Kump: »Kljub temu da smo ve-
deli, da gre za vsebino, ki je po-
membna, aktualna in obenem 
vabljiva, vendarle nismo priča-
kovali oz. si nismo dovolili upa-
ti na tolikšen pozitiven in mno-
žičen odmev nanju.« Ob tem je 
Kump izpostavil ob že omenje-
nih, ki so dali svoj prispevek k 
nastanku stripa in uprizoritve, 
še direktorja Zavoda Škrateljc 
dr. Uroša Grilca, ki podpira 
projekt že od podanega pre-
dloga dalje, in Hano Repše, ki 
je za odrsko predstavitev prip-
ravila tudi stripovske animaci-
je. Po predstavi pa navdušenja 
zaradi igranja pred domačim 
občinstvom tudi ni skrival bre-
staniški rojak Nik Škrlec: »Da-
našnja premiera v Krškem je 
bila dobesedno fantastična. V 
bistvu se že sama predstava 
poigrava s to lokacijo, saj sta 
Adam Bohorič in Jurij Dalma-
tin lika, na katera moramo biti 
in nedvomno smo Posavci po-
nosni. In za naju z Boštjanom 
je bilo igranje tu res navdihujo-
če in ultra zabavno, zato se na 
tej točki zahvaljujem vrhunski 
publiki.«

 Bojana Mavsar 

Boštjan Gorenc Pižama in Nik Škrlec na krškem odru

www.PosavskiObzornik.si

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 
– V tukajšnjem kulturnem 
domu so do konca novem-
bra na ogled slikarska dela 
13letnega Marcela Kajtne, 
ki je svojo drugo samostoj-
no razstavo naslovil Moji 
prvi koraki. 

Slike, ki so na ogled, so nasta-
jale dlje časa v okviru umetni-
škega programa Mala akade-
mija. Ustvarjalno pot svojega 
varovanca je na odprtju raz-
stave, ki je potekala 22. ok-
tobra, predstavila mentorica 
Elena Sigmund. »Marcel je 
bil star pet let, ko sta ga star-
ša pripeljala na prvo uro risa-
nja in od tega časa se vztrajno 
uči risanja in slikanja ter po-
časi razvija svoj izrazni slog,« 
je dejala likovna pedagoginja 
in nadaljevala, da se je mladi 
avtor predstavil na svoji prvi 
samostojni razstavi v prosto-
rih podružnične osnovne šole 
v Loki pri Zidanem Mostu leta 
2017. »Danes je Marcel Kajt
na učenec 9. razreda OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, aktiven član 
likovne sekcije Art Lipa, ki de-
luje v okviru Kulturno umet-

Slikarski koraki Marcela Kajtne

niškega društva Budna vas, 
športnik in likovni ustvarja-
lec, ki v svojem domačem kra-
ju odpira že drugo samostoj-
no likovno razstavo, za katero 
je izbral naslov Moji prvi ko-
raki. Razstava prikazuje pog-
led na njegovo dosedanjo 
prehojeno ustvarjalno slikar-
sko pot, od prvih vaj s svinč-
nikom in čopičem do slikanja 
krajine in portreta,« je tekla 
predstavitev trinajstletnika, 
ki je postavil na ogled 35 slik, 
narejenih v različnih tehnikah 
in materialih, kot so svinčnik, 
akvarel, akril in olje na plat-
nu. Med razstavljenimi slika-
mi je tudi slika Aladin, za kate-
ro je Marcel na lanskoletnem 

8. mednarodnem otroškem li-
kovnem natečaju »Pravljice 
sveta« v Rusiji prejel 1. nagra-
do v skupini otrok, starih od 
11 do 13 let.

Na odprtju razstave je mlade-
nič, ki se predstavlja tudi na 
skupinskih razstavah, sodelu-
je na likovnih kolonijah, de-
lavnicah, predavanjih in na-
tečajih, v kratkem pogovoru 
s predsednico KUD Budna vas 
Tadejo Dobriha, ki je bila po-
vezovalka prireditve, dejal, da 
je namesto nogometa, košar-
ke in rokometa izbral slikanje, 
ker ga le-to veseli in zabava, 
ter upa, da se bo v prihodno-
sti lahko še predstavil z novi-
mi slikarskimi deli. 

V spremljevalnem glasbenem 
programu sta nastopili sestrici 
Sanja in Sara Zupan ter Emi-
lija Sigmund. Članici KUD 
Budna vas Marija Bajt in Ma-
gda Sigmund sta prebirali pe-
smi iz pesniške zbirke Odsevi 
srca, ki jo je v letošnjem letu iz-
dalo društvo. 
 S. Radi, 
 foto: T. Dobriha

Marcel Kajtna 
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kam v posavju
Četrtek, 11. 11.

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: Rekreativno pisanje, 
delavnice kreativnega pisa-
nja s Stanko Hrastelj (števi-
lo mest je omejeno, obvezne 
prijave na rekreativno.pisa-
nje@gmail.com)

Petek, 12. 11.

• ob 9.00 pri spomeniku NOB 
na Trgu svobode v Sevnici: 
položitev venca k spomeni-
ku padlim žrtvam NOB 

• ob 9.30 pri spominski plo-
šči na stavbi sodišča na Glav-
nem trgu v Sevnici: položitev 
venca

• od 17.00 do 19.00 v MT 
Senovo: šivanje obeskov za 
ključe (prijave na: sebastjan.
racic@mc-krsko.si) 

Sobota, 13. 11

• ob 10.00 na spletni stra-
ni Občine Sevnica: nagovor 
sevniškega koordinacijskega 
odbora Društva izgnancev in 
beguncev Slovenije

Ponedeljek, 15. 11.

• ob 17.00 na spletni strani 
Posavskega muzeja Brežice: 
odprtje dokumentarne raz-
stave »Tu se je Smrt utrudi-
la do smrti – slovenske žrtve 
Auschwitza in usoda druži-
ne Silberstain/Savić med 

Sobota, 20. 11.

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: izdelovanje svetilk ob 
prazniku svetilk (prijave na: 
info@mc-krsko.si) 

• ob 17.00 v MC Krško: dru-
ženje ob šahu (prijave na: 
info@mc-krsko.si)

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: socialna komična dra-
ma »Naše skladišče«, za zele-
ni in modri abonma ter izven

Sreda, 23. 11.

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: strokovno vodstvo 
ob razstavi Fran Bonač in to-
varna celuloze na Vidmu pri 
Krškem

*Zaradi zaostrenih ukrepov v 
zvezi z organizacijo javnih pri-
reditev lahko pri njihovi izved-
bi pride do sprememb ali odpo-
vedi.

holokavstom« v Lutrovski 
kleti pod gradom Sevnica  

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: triler »Trije milijo-
ni minut«, druga predstava 
Gledališkega abonmaja Bre-
žice

Torek, 16. 11.

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: dramska predsta-
va »Mehurčki«, za rumeni 
abonma in izven

Četrtek, 18. 11.

• ob 18.00 na spletni strani 
JSKD OI Sevnica: odprtje li-
kovne razstave XXI. med-
narodnega sevniškega li-
kovnega shoda Grad 2021 v 
Mosconovi galeriji na gradu 
Sevnica

Petek, 19. 11.

• od 17.00 do 19.00 v MT Se-
nuše: izdelovanje svetilk ob 
prazniku svetilk (prijave na: 
info@mc-krsko.si) 

• od 17.30 do 19.00 v MC 
Krško: delavnica »Kaj lahko 
storim zase?« (prijave na: 
nejc.jordan@mc-krsko.si)

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert Natalije Ša-
ver »Atmospherica«, za Ar-
sonica 2021 abonma in iz-
ven

BREŽICE – Udeleženke delavnice ročnih del »Zanke«, ki že 
več kot 20 let deluje pod okriljem Društva upokojencev Bre-
žice, so ob letošnjem občinskem prazniku kot novost prip-
ravile razstavo v izložbi v mestnem jedru Brežic, z željo, da 
mimoidočim malce popestrijo sprehod po glavni ulici. 

»Zanke«, ki trenutno štejejo 14 članic, ustvarjajo čudovite kreaci-
je: pletejo, kvačkajo, vezejo in klekljajo. Delavnica je namenjena 
predvsem ustvarjanju, izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih 
znanj, vendar pa jim srečanja pomenijo veliko več – dober klepet, 
praznovanja rojstnih dni, načrtovanja razstav ... Svoje znanje in 
izkušnje prenašajo tudi na mlajše generacije, z željo, da se ohra-
nijo tradicija, kulturna dediščina in lepe zgodbe, ki nas povezu-
jejo. Tudi njihovim srečanjem jo je zagodel koronavirus, vendar 
so bile kljub temu dejavne na daljavo. Vsak teden so se povezo-
vale, ustvarjene izdelke pa objavljale na spletni strani DU Brežice 
in Večgeneracijskega centra pa tudi na Facebooku. Veliko unika-
tnih izdelkov je nastalo v domovih članic in prav vsak ima svo-
jo zgodbo, zato jih z veseljem postavijo na ogled. Vsako leto se v 
sklopu t. i. brežiškega oktobra že tradicionalno predstavijo s sa-
mostojno razstavo izdelkov, zadnjih nekaj let v prostorih Fakul-
tete za turizem, letos pa so razstavljale v izložbi v mestnem jedru 
in tako glavni ulici, ki žal postaja vse bolj in bolj pusta, dale vsaj 
malo življenja. Ob tej priložnosti se zahvaljujejo družini Umek, ki 
jim je prijazno odstopila izložbo svojega lokala. Hkrati pa upajo, 
da so s svojo inovativno idejo dale navdih še komu, ki bo s svojo 
ustvarjalnostjo pripomogel k oživitvi nešteto zapuščenih izložb 
na sicer prelepi brežiški glavni ulici, nam je povedala Vera Boh, 
vodja delavnice ročnih del »Zanke«.  R. R.

KRŠKO – V Dvorani v parku je v organizaciji Valvasorjeve 
knjižnice Krško ob zaključku Nacionalnega meseca skupne-
ga branja 2021 ter ob izteku svetovnega meseca Alzheimer-
jeve bolezni potekala predstavitev dopolnjene izdaje knjige 
Vidke Kuselj z naslovom »Zdaj sem tvoja Moja«. 

Prisotne je uvodoma pozdravila direktorica Valvasorjeve knjižni-
ce Krško Urška Lobnikar Paunović, z avtorico pa se je pogo-
varjala bibliotekarka in zgodovinarka Polona Brenčič. Knjiga z 
naslovom »Zdaj sem tvoja Moja« pripoveduje o težki izkušnji in 
preizkušnji sicer upokojene profesorice slovenščine in kulturne 
delavke Vidke Kuselj; njen mož je namreč zbolel za Alzheimer-
jevo boleznijo. Odločila se je nadgraditi izpoved o tej boleči pre-
izkušnji, ki jo je prvič javnosti predstavila že leta 2019 in je od-
mevala tudi širše. Svojo odločitev je takole obrazložila: »Žal se je 
najina zgodba razpletla. In sem popisala še to. S pesmimi bežim 
pred bolečo sedanjostjo.« Za popestritev pogovora sta z branjem 
odlomkov in pesmi iz knjige poskrbeli Anita Grubar in Bran-
ka Pirc iz KUD Liber, s petjem in igranjem na kitaro pa Stanka 
Macur, ki je med drugim zapela tudi skladbo na podlagi besedi-
la Vidke Kuselj, ki jo je uglasbil Drago Gradišek, aranžma pa 
je prispeval Dejan Učakar. A. Kališnik

DOBOVA – V zadnjem oktobrskem sobotnem večeru se je v 
kulturnem domu v Dobovi odvil še zadnji dogodek v leto-
šnjem brežiškem oktobru, tradicionalna prireditev Dobo-
va se predstavi, ki jo organizira domače turistično društvo. 

Na prireditvi se predstavijo delujoče sekcije obeh kulturnih dru-
štev v kraju pa tudi nekatere druge okoliške skupine. Letos se je 
predstavilo šest dobovskih skupin, dve, MePZ KD Franc Bogovič 
Dobova in FS DU Brežice, pa sta morali zaradi korone in drugih 
bolezni svoj nastop odpovedati. V programu prireditve, ki jo je po-
vezovala Anja Urek, so nastopili Dobovski rogisti, skupina Ples 
učencev 4. do 6. razreda OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova (men-
torici Silva Zupančič in Simona Bortek), Vokalna skupina Aria, 
ljudski pevci Dobovski pevci, skupina Senior ŠKD Mažoretke Do-
bova (pod vodstvom trenerke Laure Pavlović) ter Vokalna sku-
pina UP, ki deluje v okviru DU Dobova-Kapele. Predsednica TD 
Dobova Branka Stergar je ob tej priložnosti povzela aktivnosti 
društva v lanskem in letošnjem letu. Kot je dejala, v društvu niso 
mirovali, temveč so se samo prilagodili spremenjenemu načinu 
življenja. Na prireditvi Dobova se predstavi, ki je spet potekala 
po letu premora, je bila v imenu Občine Brežice tudi podžupanja 
Mila Levec, ki se je zahvalila društvu in nastopajočim, »ki vam 
je mar, da družabnost nikoli ne ugasne«. Za lično urejen oder je z 
bogato jesensko dekoracijo poskrbela Zdenka Petelinc. Čisto ob 
koncu prireditve so dvorano zavzele še čarovnice s svojimi met-
lami in poskrbele za prijetno presenečenje večera, obiskovalci pa 
so ob izhodu lahko poizkusili tudi »čarobni napoj«.  R. R.

»Zanke« olepšale izložbo

Dopolnjena »Zdaj sem tvoja Moja« 
Z ročnimi deli zapolnjena izložba na CPB v Brežicah

Čarovniško presenečenje večera

Domače čarovnice so popestrile zaključek prireditve.

Po še enem letu, v katerem smo se naučili, kako ostati 
povezani navkljub fizični razdalji, v treh posavskih knjižnicah 
zaključujemo že enajsto skupno bralno sezono. Program Posavci 
beremo skupaj je tako naša stalnica v spremembah vsakdana. 
Osem mesecev, od 21. marca do vključno 20. novembra, pa nas 
povezuje v mestih in na vaseh. V slednje je bralni program letos 
ponesla tudi naša skupna knjižnica na kolesih, to je Posavska 
potujoča knjižnica.
Nova poglavja, nove knjige, nove poti je letos z branjem izbranih 
knjig, tako tiskanih kot elektronskih, do sedaj skupno odpiralo 
in odkrivalo 142 oseb. Veseli podatek, da štejemo kar nekaj 
»novincev«, to je bralk in bralcev, ki so se nam v izmenjavi knjig 
in mnenj pridružili prvič. Število nagrajencev pa bomo aktivno 
preštevali vse do uradnega izteka bralne sezone. Slednjo bomo 
v pisani jeseni zaključili tako, kot smo jo spomladi tudi začeli – s 
skupnim spletnim literarnim dogodkom.
Vsebina dogodka bo javno dostopna na Facebook straneh 
in YouTube kanalih Knjižnice Brežice, Knjižnice Sevnica in 
Valvasorjeve knjižnice Krško 

v četr tek,  25.  novembra 2021,  ob 18.  ur i .
Gost večera bo pesnik in pisatelj, novinar, pevec ter tekstopisec 

ESAD BABAČIĆ, 

čigar delo Veš, mašina, svoj dolg je sooblikovalo seznam 
letošnje bralne sezone programa posavskih splošnih knjižnic. 
Zbirka esejev, skrbno zloženih besed in stavkov, je avtorjeva 

prva. Zanjo je prejel Rožančevo nagrado 2020.
Prijazno vabljeni, da mu prisluhnete.

Za knjižnice Posavja, Mateja Kus

Posavci 
beremo skupaj

zakljucek bralne sezone 2021
v

PBS: NAŠA STALNICA V SPREMEMBAH VSAKDANA

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.

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

Mehurčki
dramska predstava za otroke
za Rumeni abonma in izven

torek, 16. 11., ob 18. uri

Natalija Šaver: 
Atmospherica

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

Naše skladišče
socialna komična drama

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

Vsi, ki so pripravili imeniten pogovorni večer, od leve proti 
desni: Urška Lobnikar Paunović, Branka Pirc, Anita Grubar, 
Vidka Kuselj, Polona Brenčič, Stanka Macur in Drago Gradišek
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1. nagrada:  paket pripomočkov iz Optike na Vidmu  
 v vrednosti 25 €
2. nagrada:  paket pripomočkov iz Optike na Vidmu  
 v vrednosti 13 €
3. nagrada:  paket pripomočkov iz Optike na Vidmu  
 v vrednosti 8 €

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 18. no-
vembra, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, 
ali po e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Kri-
žanka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči sogla-
ša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade 
objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skla-
du z zakonodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitva-
mi bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

OPTIKA NA VIDMU,  
Optico d.o.o., PE Cesta 4. julija 40a, 8270 Krško

Geslo 21/2021 številke:

PRODAJA OGREVALNIH NAPRAV
Nagrade, ki jih podarja ALT, posredništvo in prodaja, Aida 
Salkić s.p., C. 4. julija 64, Krško, prejmejo:

1. nagrada:  Kopalniški radiator prejme Zdenka Žičkar,  
 Veliki Podlog
2. nagrada:  Termostatski ventil prejme Jože Hochkraut, 
 Vrhovo
3. nagrada:  Sobni termostat prejme Danica Ivanc, 
 Brežice

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. (7.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA - Kaj mi daš
 2. (1.) Ans. FRANCA OCVIRKA - Noč na morju
 3. (2.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Srečno srce
 4. (3.) Ans. PETRA FINKA - Tam dol' za vasjo
 5. (10.) Ans. PETAN - Ko si mi pomežiknila
 6. (6.) Ans. VESELI DOLENJCI - Očetova hiša
 7. (5.) Ans. SPEV - Špelca
 8. (9.) Ans. MLADI BELOKRANJCI - Hišna številka 103
 9. (4.) Ans. ŠENTJANCI - Rojen v napačnem času
 10. (-.) Ans. TONIJA VERDERBERJA - Metlika ti naša

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Aplavz & tamburaši Rogatec –  

Ko spomladi zacvetijo jablane

Kupon št. 596
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, 6. 1.1 2021, ob 20. uri

Optika na Vidmu, Cesta 4. Julija 40 a, 8270 Krško | 040 31 51 31 | www.optikanavidmu.si

RADEČE – Skupina Village orchestra je prejela povabilo za ude-
ležbo na 60. slovenskem dnevu, ki je potekal v čast 60. obletnice 
Slovenskega pevskega in kulturnega društva Slomšek in v čast 
30. obletnice Republike Slovenije. Skupina je na svoji turneji sku-
paj z Ženskim pevskim zborom Kr'snice iz Loške doline gostova-
la v belgijskem Maasmechelnu ter Genku, Nizozemskem Maastri-
chtu ter evropski prestolnici, mogočnem Bruslju. Zapela je pri 
sveti maši, ki sta jo vodila slovenska župnika Zvone Štrubelj in 
Gregor Šemrl. Sledil je akademski del programa, kjer je Villa-
ge orchestra zbrane Slovence z ozemlja celotne Belgije in Nizo-
zemske navdušila z izbranim naborom slovenskih etno skladb, 
ob tej priložnosti pa jih je nagovoril tudi veleposlanik Republi-
ke Slovenije v Bruslju dr. Rado Genorio. V nadaljevanju so čla-
ni Village orchestra poskrbeli za čisto pravo slovensko veselico, 
kjer se je ob zvokih slovenske glasbe zbrana množica zabavala do 
ranega jutra. Naslednji dan je sledil  koncert pred slavno mestno 
hišo v Maastrichtu, glavnem mestu province Limburg, v pone-
deljek pa je skupina gostovala v belgijski prestolnici Bruselj. Z 
največjim veseljem in ponosom so se odzvali povabilu poslan-
cev Evropskega parlamenta Ljudmile Novak in Franca Bogo-
viča, v okviru katerega so v počastitev predsedovanja Slovenije 
Svetu EU pred stavbo Evropskega parlamenta izvedli del kon-
certnega programa. Ob tej priložnosti se člani Village orchestra 
iskreno zahvaljujejo občinskemu svetniku Občine Radeče Mira-
nu Prnaverju, ki je poskrbel, da sta si evropska poslanca vzela 
svoj dragoceni čas in jih sprejela ter ob prijetnem neformalnem 
pogovoru tudi pogostila. Člani Village orchestra z Močilnega so 
tako sredi Belgije ustvarili fantastično slovensko vzdušje in na 
najlepši način, skozi slovensko glasbo, uspešno predstavili Ra-
deče, Posavje in Slovenijo. Ob tej priložnosti se za vso podporo 
zahvaljujejo županu Občine Radeče Tomažu Režunu, podjetju 
Radeče papir nova, festivalski hiši Si.in in Uradu Vlade RS za slo-
vence v zamejstvu in po svetu. 
 Vir: Društvo za kulturo, turizem in razvoj Naša vas

Radeški Village orchestra na 
turneji po Belgiji in Nizozemski

Člani Village orchestra z evropskima poslancema Francem 
Bogovičem in Ljudmilo Novak

www.PosavskiObzornik.si

PODBOČJE – Pevke izpod Bočja, ki delujejo v okviru KD Stane 
Kerin Podbočje, so 24. oktobra v tamkajšnjem kulturnem domu 
po letu (koronskega) premora pripravila letni koncert, naslovljen 
»Življenje je lepo«. Zaradi bolezni je bila zasedba podboških pevk 
okrnjena le na deveterico, na letnem koncertu pa so prvič zapele 
pod vodstvom nove zborovodkinje Ivanke Černelič Jurečič. Rde-
ča nit tokratnega repertoarja je bila naslovna misel; v treh sklo-
pih, ki je imel vsak svojo zgodbo in tudi odrsko postavitev, pa so 
zapele pesmi o ljubezni, 'žinganju' in nekaj domovinskih. Kot go-
stje so nastopili ljudski pevci Kapelski pubje in raški harmonikar 
Marjan Opalk s prijatelji, za nekaj humornih vložkov so poskr-
bele Podboške flavzarce, ki jih poleg že omenjene zborovodkinje 
sestavljata še Renata Jurečič in Metka Vrhovšek. Za zaključek 
koncerta, ki je v podboško dvorano privabil številno občinstvo, 
so vsi skupaj zapeli še ponarodelo Slakovo V dolini tihi. Černelič 
Jurečič, ki se je na koncu zahvalila občinstvu za udeležbo na kon-
certu, je povedala tudi, da je 4. septembra minilo natanko 100 let 
od blagoslova podboškega kulturnega doma.  P. P.

Zapele so o lepotah življenja

Pevke izpod Bočja so se na letnem koncertu prvič predstavile 
pod taktirko Ivanke Černelič Jurečič.
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MALI PODLOG – Terezija Mežič (na fotografiji), vsem znana kot 
Rezi, je v oktobru praznovala 90. letnico. Rojena 19. 10. 1931 v 
kmečki družini s sedmimi otroki je že v rani mladosti izkusila 
grenkobo vojne. Do 3. razreda je bila odlična učenka OŠ Veliki 

Podlog, nato pa so bili izgna-
ni v Nemčijo, kjer je nadaljeva-
la šolanje. Usodnega dne leta 

1945, tik pred koncem vojne, 
je gospa Rezi v bombnem na-
padu izgubila tri sestre, sama 
pa je bila poškodovana, izgu-
bila je nogo. Po vrnitvi v Slo-
venijo je nadaljevala šolanje in 
tako zaključila takratno gim-
nazijo v Krškem. Ponujena ji 
je bila služba, vendar je raje 
ostala doma na kmetiji, opra-
vljala različna kmečka opravi-
la ter pazila na nečake in ne-
čakinjo. Sedaj živi s svakinjo 
(93-letno gospo Ivanko), s 
katero še v veliki meri poskr-
bita sami zase, ter z nečakom 
in njegovo družino. Kratkočasi 
se z reševanjem križank in bra-
njem, rada pa tudi poklepeta in 
pripoveduje o življenju. Dan po 
njenem rojstnem dnevu smo jo 
obiskali podžupan Občine Kr-
ško, predsednica sveta KS Ve-
liki Podlog, predstavnik vasi 
Mali Podlog, predstavnice Rde-
čega križa in izgnancev.  M. M.

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

Maja Stibrič iz Spodnjega Starega Grada in Uroš Dornik 
z Bizeljskega, 19. junij 2021, grad Sevnica

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Ksenija Prah, Pavlova vas 
– deklico,

• Tadeja Urek, Mrtovec – 
deklico,

• Mojca Zavratnik, Drnovo  
– dečka,

• Mateja Grobovšek, Boršt  
– dečka,

• Lotti Veronika Les, 
Brežice – deklico,

rojstva • Natalija Duhanič, Sela pri 
Dobovi – deklico,

• Barbara Flisek, Poklek pri 
Podsredi – deklico,

• Ana Ećimović, Slovenska 
vas – dečka,

• Vladimira Fon, Kozje – 
deklico,

• Jasmina Kuhar, Krmelj – 
dečka,

• Maruša Ajdišek, Boštanj – 
deklico,

• Tjaša Zorko, Ravne pri 
Zdolah – deklico.

ČESTITAMO!

ARNOVO SELO – 3. septembra 2021 je v krogu svojih najbližjih 
in prijateljev 90 let praznoval Ivan Bogovič iz Arnovega sela, 
natančneje iz zaselka Mrzlak. Rodil se je na domačiji, kjer živi še 
zdaj, kot edini otrok. S starši je bil izseljen v Šlezijo in doživel gro-
zote druge svetovne vojne. Vrnili so se domov na porušen dom. 
Kmalu se je zaposlil kot pismonoša pri Pošti Brežice, kjer je de-
lal do upokojitve. Z ženo Olgo sta si ustvarila nov dom in druži-
no. Rodila se jima je hčerka Darinka. Sedaj ju razveseljujejo vnu-
ki in pravnuki. Ob častitljivem jubileju so ga obiskali predsednik 
KO DIS Artiče Karel Levak ter prostovoljke KO RK Artiče Slavica 
Najger, Tonica Cizel in Zofka Godec. Za prijetno vzdušje je pos-
krbel harmonikar Lojze Ogorevc s prijatelji. Lepo petje in vese-
lje se je podaljšalo v večerne ure, z željo, da se vsi zbrani še sre-
čajo ter da slavljenec še naprej ostane zdrav in dobre volje. Ivan, 
srečno!  Z. Godec

90-letnik Ivan Bogovič

Ivan Bogovič z ženo Olgo, predsednikom artiških izgnancev 
in prostovoljkami RK

najstarejši pri nas

Zagajska kapela sv. Jurija
ZAGAJ – Zagaj, naselje v občini Bistrica ob 
Sotli, se ponaša z ne le v Posavju najstarej-
šo ohranjeno zgradbo, temveč tudi v sloven-
skem merilu, saj ta datira iz 9. ali 10. stolet-
ja. Gre za kapelo svetega Jurija na dobrih 
527 metrov visokem hribu Svete gore, zna-
nem po Marijini romarski poti. 

Kapela sv. Juri-
ja, ki je bila zgraje-
na na kamniti ska-
li v predromanski 
dobi, je umeščena  
nekoliko nižje od 
tamkajšnje Mariji-
ne cerkve, prvič pa 
je bila v pisnih vi-
rih omenjena leta 
1545. Prvotno je 
kapela imela tri ol-
tarje s kipi sv. Juri-
ja, sv. Lucije in sv. 
Katarine Sienske, 
danes pa je ohra-
njen zgolj osrednji oltar sv. Jurija, medtem ko 
sta bila druga dva kipa odtujena. Oltar sv. Juri-
ja datira iz leta 1667 ter je bil obnovljen leta 
1845 in 1977. Kapela je brez poslikave, tem-
več je okrašena samo z geometrično poslikavo 
in križi, le na severni strani prezbiterija iz 16. 
stoletja je komaj še vidna slika Matere božje z 
otrokom, ki naj bi datirala iz 17. stoletja. Des-

no ob vhodnih vratih je v steno vzidana plošča 
iz svetlorumenega peščenjaka z vrezanim re-
liefom moža z dvignjenimi rokami, poleg leve 
roke sta vrezani dve krogli, nad njima pa je vi-
dnih več vklesanih znakov, ki jih do danes stro-
kovnjakom še ni uspelo razvozlati. Po predvi-
devanjih naj bi vklesan moški lik predstavljal 
v vodi stoječega Janeza Krstnika, ki z zajemal-

ko zajema vodo za krst, 
saj naj bi Jurijeva kape-
la služila za krstilnico. 
Kapela je bila leta 1969 
prekrita z novimi skod-
lami, leta 1978 pa je bila 
zaključena njena obno-
va, ki je vključevala tudi 
obnovo tlaka, poslika-
ve, vgradnjo novejšega 
okna in namestitev rav-
nega stropa. Sicer je ka-
pela sv. Jurija peto sve-
tišče z grebena Svete 
gore proti dolini: naj-
višje je Lurška kapela, 

pod njo kapela sv. Sebastijana in sv. Fabijana, 
zatem Marijina cerkev in pod njo kapeli sv. Ju-
rija in sv. Martina. Na Martinovo nedeljo se za-
ključuje tudi polletno obdobje izvajanja maš na 
Svetih gorah (od maja do novembra).

 Bojana Mavsar, 
 foto: wikimedia.org

Kapela sv. Jurija.

ČREŠNJICE – 8. maja letos sta 50 let poroke praznovala moja star-
ša Nada in Ivan Lajkovič s Črešnjic pri Cerkljah ob Krki. Osta-
ti skupaj toliko let zahteva nemalo prilaganj, potrpežljivosti in 
vztrajnosti tudi takrat, ko bi najraje vrgel puško v koruzo. Zato 
si je treba včasih zatisniti ušesa, spet drugič zamižati in defini-
tivno ne povedati vsega, kar imaš tisti trenutek na koncu jezika. 
In to je recept za uspešen zakon. Ali kot bi v šali rekel pokojni 
Črešenčan, Špilerjev stric Jože, »če bi dobila 50 let ’resta’, bi bl’a 
zdej fraj«. Hvala vama, draga starša, da sta vztrajala skupaj, ter 
za vso skrb in podporo na poti skozi življenje. Ostanita zdrava 
in še dolgo z nami. S hvaležnostjo, hči Judita in sin Jani ter vnu-
ki Timotej, Benjamin, Lea in Samo.  J. Lajkovič 

GORICA – V zadnjih 
dneh septembra je 
v krogu družine in 
prijateljev prazno-
val okrogli jubilej, 90 
let, Alojz Simončič 
z Gorice. Odraščal je 
kot srednji otrok v 
družini. Brezskrbno 
otroštvo je pretrga-
la očetova prerana 
smrt, ostal je sam 
z mamo in dvema 
sestrama. Odrašča-
nje je zaznamovalo 
trdo delo, saj je pri 
delu skušal nadomestiti očeta, in izgnanstvo med drugo svetov-
no vojno. Leta 1955 se je poročil. Z ženo Rozalijo sta imela po-
sebno, dvojno poroko, saj se je njegova sestra hkrati poročila z 
Rozalijinim bratom. 15. novembra bosta z ženo Rozalijo prazno-
vala že 66 let poroke. Po vojni se je zaposlil v Celulozi Krško, kjer 
je delal do upokojitve. V zakonu sta se jima rodila sinova Alojzij 
in Ivan, imata tri vnuke, največje veselje pa zakoncema predsta-
vljata pravnuka Brina in Lukas.  T. L.

50 let poroke zakoncev Lajkovič

Zlatoporočenca Nada in Ivan Lajkovič s štirimi vnuki

90-letnik, poročen 66 let

Čestitala mu je tudi podžupanja Ana 
Somrak.

90-letnica Terezije Mežič

GORICA – 7. oktobra je 90. rojstni dan praznoval Andrej Une-
tič z Gorice. Odraščal je kot najstarejši otrok v družini, ob treh 
bratih in sestri. Žal je družina takoj po vojni, leta 1945, izgubila 

mamo. Po končanem šolanju v Krškem se je poklicno izobraže-
val v Strojni železničarski šoli v Mariboru in postal strojni klju-
čavničar. Njegova prva zaposlitev je bila v Celulozi Krško, kjer je 
delal kot vzdrževalec strojev. Konec leta 1959 je odšel v Nem-
čijo, kjer je bil zaposlen več kot 50 let. Domov se je vrnil leta 
2011. Živi na Gorici, kjer še vedno popolnoma samostojno skrbi 
za dom in gospodinjstvo, še vedno vozi, veliko bere in vse oko-
li sebe navdušuje s svojo vitalnostjo. Ob rojstnem dnevu so ga 
obiskali tudi predstavniki KS Veliki Podlog, KO RK Veliki Podlog 
in Društva izgnancev Leskovec.
 T. L.

Pri 90-ih še vedno samostojen

90-letni Andrej Unetič z bratoma in nečakom
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč 
in mnenj uredništva.

prejeli smo

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

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

skozi vaš objektiv

Verjetno se največji delež fotografij, objavljenih v tej rubriki, 
žal še vedno nanaša na (nepravilno) odlaganje komunalnih 
odpadkov. Tokratni prizor je zabeležila bralka na ekološke-
gem otoku na Malem Vrhu v brežiški občini, kjer, kot je za-
pisala, »v zadnjih mesecih nekdo odlaga smeti v nenormal-
nih količinah«.

SPOMIN

21. novembra bo minilo 20 let,  
odkar si nas za vedno zapustil naš dragi mož, ata in stari ata

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob njegovem 
grobu in prižgete svečo. 

Vsi tvoji te zelo, zelo pogrešamo

FRANC PAJDAŠ
iz Globokega.

Bolečine se ne da skriti,
solz se ne da ukrotiti,

ljubljene osebe se ne da zbuditi.
Če bi solza te zbudila,

ne bi tebe, dragi Franci 
črna zemlja krila.

SPOMIN

7. novembra je minilo 15 let, odkar nas je 
zapustil dragi mož, oče, brat in dedek 

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

Vsi njegovi

ANDRIJA MILIĆ 
iz Brežic.

Tvoj dih je zastal, 
a nate spomin bo večno ostal! 

SPOMIN

Pod bremenom bolezni je v petek, 22. oktobra 2021,  
omagala naša spoštovana sodelavka in draga kolegica

S hvaležnostjo v srcih jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci Osnovne šole XIV. divizije Senovo

MARJANA MEŠIČEK
s Senovega.

Ne metulj,
ne beseda,

ne bežni žarek,
nič te ne bo ranilo.

Spi.
(S. Lorca)

Zaposlimo več oseb za delo v proizvodnji potiskane kartonske 
embalaže, in sicer:

• razrez papirja,
• lepljenje embalaže,
• pomoč pri tisku,
• delo z viličarjem in prevoz B kategorija.

Nudimo delo v prijetnem kolektivu s stimulativnim nagrajevanjem. 
Lokacija Senovo.

Vloge za delo se posredujejo na info@grapak.si, tel.: 041 653 223

GRAPAK d.o.o., Titova cesta 112a, 8281 Senovo | www.grapak.si

Avtobusnih postajališč na območju občine Krško je veliko, Občina 
Krško pa avtobusna postajališča (AP) ureja in obnavlja skladno s 
programom postavitve nadstrešnic. Vsako leto postavimo ali ob-
novimo tri avtobusne nadstrešnice. V letošnjem letu smo uredili AP 
na Narplu, na Sremiču in v Podbočju. Istočasno urejamo avtobu-
sna postajališča v okviru participativnega proračuna, in sicer smo 
uredili štiri nadstrešnice na področju KS Raka. Obnavljamo tudi 
dve avtobusni postajališči ob glavni cesti G1-5 Krško–Sevnica na 
Zgornjem Pijavškem. A vsak projekt zahteva svoj postopek in čas.
Za ureditev avtobusnega postajališča oz. postavitev nadstrešnice 
v Starem Gradu je oddana naročilnica. Ker so poškodovani tudi te-
melji, je treba najprej odstraniti betonsko ploščo, armaturo in ure-
diti novo podlago. Z izvajalcem je sklenjen dogovor, da bo z deli 
začel z novembrom. 
 Občina Krško

Odgovor Občine Krško na komentar 
občana v rubriki Skozi vaš objektiv
(Posavski obzornik št. 22, 28. 10. 2021)

SPOMIN

15. novembra bo minilo dve leti,  
odkar se je od nas poslovil naš dragi

MARTIN KOLAR 
iz Brežic.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu, mu namenite trenutek in 
postojite ob njegovem grobu, ter počastite spomin nanj. 

Žalujoči: vsi njegovi

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 epošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

Zaradi priprav na zagon tretjega papirnega stroja in s tem povečanih potreb po 
novih sodelavcih objavljamo prosta delovna mesta za nedoločen čas:

- pomočnik na stroju /10 delavcev/
- sodelavec v proizvodnji /5 delavcev/
- elektrikar vzdrževalec /1 delavec/
- elektrikar /1 delavec/
- mazalec /2 delavca/
- procesna avtomatizacija (inštrumentacija, hidravlika) /2 delavca/

Zaželeni so kandidati s tehnično izobrazbo (vendar to ni pogoj).

Zainteresirane vabimo, da na elektronski naslov kadri@vipap.si pošljejo svoje 
kontaktne podatke, na katere bodo prejeli podrobnejše razpisne pogoje za 
posamezno delovno mesto. VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., Tovarniška 18, Krško

Najprej je zbrane v Slomško-
vem domu, ki tako kot omenje-
no društvo nosi letnico 1824, 
pozdravil predsednik društva 
Jurij Žnideršič in omenil, da 
letos obeležujejo desetletnico 
delovanja, ki jo bodo zaokro-
žili z decembrskim dogodkom. 
Alenka Černelič Krošelj je nato 
dejala, da sta si z Davorjem Li-
pejem zadala, da bosta zbrala 
zgodbe Brežičank in Brežiča-

nov ter skušala združiti nju-
no znanje in veščine. Tako sta 
v letošnjem maju štiri popol-
dneve posvetila ter se nekaj ur 
družila z Danilom Pečnikom 
pri njem doma in Majdo Vid-
mar, ki zadnja leta živi v varo-
vanem stanovanju. »Pri vsa-
kem je nastalo za več kot pet 
ur gradiva, danes si boste ogle-
dali približno 20 minut filma 
o obeh,« je razložila in dodala, 
da sta življenji sogovornikov 
tudi drugače prepleteni, saj 
sta se veliko družila. Omenila 
je še, da sta z Lipejem posne-
la tudi pogovor z brežiškim žu-
pnikom Milanom Kšelo, kar 
bosta prihranila za december, 
ko bo Društvo 1824 praznova-

Spomini Majde Vidmar in Nilča
BREŽICE – Društvo 1824 iz Brežic je 28. oktobra povabilo na odprtje ulične razstave in predstavitev krat-
kih filmov pod skupnim naslovom Brežice, Brežičanke, Brežičani in njihove pripovedi. Gre za nov projekt, 
ki sta ga v nizu njunih sodelovanj pripravila Alenka Černelič Krošelj in Davor Lipej. Pripovedovalca sta bila 
Majda Vidmar in Danilo Pečnik.

lo deset let, župnik pa bo v Bre-
žicah že 40 let.

Sledilo je predvajanje kraj-
ših filmov z obema sogovor-
nikoma. Majda Vidmar sicer 
po rodu ni Brežičanka, saj se 
je rodila leta 1929 v Sloven-
ski Bistrici, a se je poročila z 
Brežičanom Ivanom Vidmar-
jem. Kot poslovodkinja se je 
zaposlila v papirnici in knji-

garni DZS v Vidmarjevi hiši v 
središču Brežic. Danilo Pečnik, 
ki je leto mlajši od predhodni-
ce, se je rodil v hiši naspro-
ti takratnega frančiškanskega 
samostana (danes Gimnazi-
ja Brežice). Bil je športnik že 
od majhnega, zelo rad hodil, 
tekel in kolesaril, kar kljub vi-
soki starosti počne še danes. 
Močno je bil povezan s svojim 
stricem Henrikom Klobučar-
jem, ki je bil tudi župan v Bre-
žicah in je storil tudi nadvse 
pogumno dejanje – prepre-
čil je miniranje železnega mo-
stu med Savo in Krko v času 
druge svetovne vojne. Po voj-
ni je Nilč, kot ga vsi poznajo, 
več let kontroliral vodostaj v 

vodovodnem stolpu. Po ogle-
du obeh filmov je spregovori-

la še brežiška podžupanja Mila 
Levec in pohvalila delo ter ne-
utrudna prizadevanja Alenke 
Černelič Krošelj in Davorja Li-
peja. Nekaj besed je dodal tudi 
župnik Kšela. Nato je sledil še 
ogled ulične razstave na pros-
tem, ki je postavljena na zele-
nici pri cerkvi sv. Lovrenca ter 
prikazuje življenje obeh sogo-
vornikov. Če želite izvedeti še 
mnogo več o njiju, se le kdaj 
ustavite ob panojih in si razsta-
vo oglejte. 

 R. Retelj

Danilo Pečnik in Majda Vidmar v pogovoru z Alenko Černelič 
Krošelj 

Udeleženci dogodka med 
ogledom ulične razstave
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ZAHVALA
Ob boleči izgubi 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani in nam 
kakorkoli pomagali, se od njega poslovili na zadnji poti ter ga boste 
ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZVONKA  
GREGORIČA

iz Curnovca 42 R

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, 
dedija in pradedka 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, nesebično pomoč, 
podarjene sveče, darovane svete maše in denarne prispevke. 
Zahvaljujemo se gospodu Ivanu Cajnerju za ganljive besede ob 
zadnjem slovesu, pevcem Jarica za zapete žalostinke, Komunali 
Sevnica in gospodu župniku Fonziju Žibertu za lepo opravljen 
poslovilni obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti in ga boste ohranjali v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

TONETA ŽNIDARŠIČA 
z Vrha pri Boštanju 

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni, 

a ostala je tišina, 
ki močno boli. 

(T. Pavček) 

ZAHVALA

Za vedno nas je zapustila naša ljuba mamica, 
hčerka, žena in babica 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sodelav-
cem iz Vipap Videm Krško, kolektivu Kopitarne Sevnica in kolekti-
vu I.H.S. za izrečena sožalja, tolažbe, svete maše in denarne prispev-
ke. Hvala gospodu župniku Alfonzu Grojzdku za ganljive besede ob 
njenem zadnjem slovesu, Bojani za lepo prebran govor, pevcem in 
vsem, ki vas nismo posebej imenovali in ste našo Tino v tako veli-
kem številu pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njeni

KRISTA GRM 
z Gore. 

Solze, žalost, bolečina te zbudila ni 
a ostala je tišina, ki močno boli.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 88. letu starosti 
sklenil naš dragi ata, stari ata in pradedek

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in sodelavcem 
iz KZ Sevnica, Pošte Sevnica, Nomaga, g. župniku J. Jasencu za lepo 
opravljen obred. Hvala tudi RK Svibno, g. Sergeju in Komunali 
Radeče ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

VIKTOR TRČEK
iz Zagrada.

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi, 

delo za vselej končali,
v hišo očetovo šli.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, sestre, tete, 
botre in svakinje 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli 
sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše, dar za cerkev, denarno 
pomoč in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. 
Posebej se zahvaljujemo sorodnikom za vsestransko podporo, 
osebju Doma starejših občanov Krško in Splošni bolnišnici Brežice. 
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Janezu Žaklju za lepo 
opravljen obred s sveto mašo, pevcem za zapete žalostinke in 
pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste 
nam kakor koli pomagali in vas nismo posebej imenovali. Naj vam 
naša draga Marija – Mimica ostane v lepem spominu. 

Z lepo mislijo: mož Marjan in vsi, ki smo jo imeli radi in jo 
bomo ohranili v lepem spominu

MARIJE KOMOČAR
rojene Rostohar, z Boršta 3 a 

Zaman te iščejo naše oči, 
zaman te kliče naše srce, 

srce ljubeče zdaj spi. 

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi moža, atija, ateta, 
sina, brata in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti stali 
ob strani in čutili z nami. Hvala tudi gospodu župniku Alfonzu Groj-
zdku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in vsem, 
ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob njegovem grobu ter 
počastite spomin nanj s prižigom svečke.

Vsi njegovi

MARTINA MAVSARJA
z Gore pri Krškem

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, si ne more vzeti.

In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

(S. Makarovič)

SPOMIN

4. novembra 2021 je minilo dolgih deset let,  
odkar nas je zapustila naša draga

Hvala vsem, ki jo ohranjate v svojih mislih in srcih.

Žalujoči: vsi njeni

ĐURĐICA VARGEC
rojena Lastavec, iz Krškega.

Po svoji poti si šla vselej pogumno in odločno.
Občudovanja in spoštovanja vredno.

Huda bolečina je botrovala,
da si mnogo prehitro za vedno odšla.

Vemo, če bi zmogla,  
bi nas pred bolečo izgubo obvarovala.

S praznino in bolečino so prežeti dnevi,
opogumljata pa nas spomin na lepe skupne 

dni in plamen ljubezni, ki v naših srcih zate tli.

SPOMIN

30. oktobra je minilo pet let, odkar nas je 
zapustil naš dragi mož in ati 

Razum nam pravi, da je odrešitev. Srce pa ne razume in boli. Hvala 
vsem, ki z lepo mislijo postojite pri njegovem preranem grobu in 
ohranjate spomin nanj. 

Zinka, Žan in Jaka

STANE KRNC 
iz Sevnice. 

Ni sol, je slana solza bolečine, 
ki legla čez in čez, čez vse soline. 

(T. Pavček) 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega atija se iskreno zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, prijateljem in sosedom, ki ste nam v teh bolečih trenutkih 
stali ob strani, nam izrekli sožalje, poklanjali cvetje in sveče ter 
darovali za svete maše. Iskrena hvala onkologu, dr. Andreju Žistu 
iz UKC Maribor, dr. Mariji Žnidaršič iz SB Celje, osebnemu zdravni-
ku, dr. Alojzu Stoparju, patronažni službi ZD Sevnica, govorcu Vinku 
Špitalarju za tople besede slovesa, pevcem z Razborja, g. župniku 
Janezu Furmanu in Komunali Sevnica za lepo opravljen obred ter 
cvetličarni Silva za cvetje.
Še enkrat hvala vsem, tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali in 
ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, se mu poklonili in ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Tatjana, sin Mitja, hčerki Mateja in Maja z možem 
Grego, mama in sestra Danica z družino ter ostalo sorodstvo

FRANCI SMEŠNIK
z Brega 31, Loka pri Zidanem Mostu.

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

bo vsak naš korak spremljal v tišini.

Po hudi bolezni nas je mnogo prezgodaj 
zapustil ljubeči mož, oče, sin, brat,  

boter in stric

SPOMIN

Novembra je minilo 5 let, odkar sta nas zapustila

Ne bomo tožili, 
ker sta odšla. 

Hvaležni bomo, 
ker sta bila.

JOŽE NOVOSELC in 

KAROLINA SUHADOLNIK – LINA 
iz Brezine 14 pri Brežicah. 

Hvala vsem, ki vam misel nanju obudi lepe spomine.

Žalujoči: vsi njuni

Dedo naš,
z bež klobučkom,

v pisani jaknici,
ko pokuka izza vogala

in se nasmeji.

Še vedno čutimo ta tvoj nasmeh.
V rdečem cvetu.

V pisanih krošnjah.
In na čisto vsakem vogalu.

Radi te 'mamo.

7. novembra 2021 smo obeležili prvo obletnico smrti  
našega zelo dragega moža, očeta, tasta, dedija in pradedija

Iz srca se želimo zahvaliti vsem, da se spomnite nanj. 

Žalujoči: vsi njegovi

MARIJANA ŽIBERTA
iz Gaja. 

SPOMIN

V spomin ljubi mami in babi

Radi te imamo.

Sinova z družinami

CVETKI SUŠA FABIJAN
(1947–2021)

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti.

 (S. Makarovič)
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Kupim krožne brane, rotacij-
sko kosilnico SIP in tračni ob-
račalnik SIP. Tel.: 030 998 658

Prodam suha hrastova drva. 
Tel.: 041 625 917

Prodam bukova in mešana 
drva, možna dostava, in praši-
ča, težkega od 150 do 180 kg. 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

ŽIVALI

Prodam odojke in prašiče pi-
tance, 100–130 kg. Okolica 
Brežic. Tel.: 031 529 306

Prodam dve breji, vozni po-
savki z vsemi papirji. 
Tel.: 031 253 959 

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

Ekokurjava, peleti s certifi-
katom kakovosti A1 po pole-
tni ceni že od 3,90 € ter brike-
ti za kurjavo. 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 železno konstrukci-
jo dvokapnice, mere 6x5,8x3 
m. Cena po dogovoru. Za do-
datne informacije pokličite na 
tel.: 041 517 486

Prodam suha bukova drva. 
Možen razrez in dostava na 
dom, 11 metrov. 
Tel.: 041 827 776

Prodam klinaste brane, pajek 
SIP 340 in avtomatsko kljuko 
za IMT traktor. 
Tel.: 070 815 003

Prodam bukova drva, mož-
nost dostave na dom. Drva se 
prodajajo čez celo leto.
Anton Gošek s.p., Rožno 26, 
Brestanica. Tel.: 040 738 059

NEPREMIČNINE
Oddam v najem vinograd v na-
selju Pavla vas (vinska gorica: 
Sela), občina Sevnica. Vinog-
rad obsega cca. 365 trt, meša-
ne sorte trt. Tel.: 031 423 265

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

AVTOMOBILIZEM

Prodam original alu plati-
šča z zimskimi gumami Pirel-
li za Volvo, R16-205/M, letnik 
2019, nevožene. 
Tel.: 041 687 270

KMETIJSTVO

Prodam odličen šrotar za ko-
ruzo v zrnju. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 665 767 

Prodam ohranjen cirkular za 
rezanje drv. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 433 023 
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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.

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

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

Prodam telico simentalko, 
brejo v 8. mesecu, okolica Pod-
bočja. Tel.: 041 396 241

Prodam prašiče od 30 do 50 
kg in od 80 do 150 kg ter 280-
kg svinjo, možen zakol. 
Tel.: 051 872 179

Prodam telico ciko, brejo 8 
mesecev, čistokrvno. 
Tel.: 07 81 43 109

Prodam kravo, staro tri leta, 
za nadaljnjo rejo ali zakol in te-
lice po izbiri, limuzin, stare od 
7 do 9 mesecev. Cena po ogle-
du. Tel.: 031 284 604

Prodam telico simentalko, 
brejo 7 mesecev, in pšenično 
slamo v kockah. 
Tel.: 031 843 828

Prodam bikce simentalce, 
mesni tip, težke od 180 do 220 
kg, odstavljeni od mleka. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 555 049

Prodam ovna, starega 3 leta, 
ali menjam za ovce. 
Tel.: 031 784 860

Prodam težjega prašiča, oko-
lica Blance. Tel.: 031 397 434

Prodam prašiče, težke od 30 
do 40 kg. Tel.: 031 698 469

Prodam odojke, težke 25–30 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 306 626 

Prodamo pujske od 50 do 90 
kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodamo odojke 23–35 kg in 
3 pujse 50–60 kg. Možna do-
stava. Tel.: 031 843 595, 07 49 
68 348

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

Ugodno prodam prašiče od 25 
do 60 kg. Tel.: 040 628 535

Prodam prašiče, težke 200–
230 kg, in odojke, težke 25–30 
kg, hranjene z domačo krmo. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 576 801

Prodam odojke in prašiče od 
50 do 100 kg. Tel.: 031 368 615

Bikec limuzin, RJ, star 3,5 me-
seca, teže 170 kg. Prodam. 
Tel.: 041 380 075

Krškopoljske prašiče v 
kontroli in s poreklom, 
prodamo, teža od 20 do 
130 kg. Tel.: 041 258 932

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

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

Prodam mešalec za meso, 
meša do 40 kg, inox izdelava. 
Tel.: 041 396 119

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

POHIŠTVO, OPREMA
Prodamo mladinsko poste-
ljo MALI PRINC dimenzije 
190x90, skupaj z jogijem Meb-
lo. Cena: 200 EUR. 
Tel.: 031 340 501

Prodam štedilnik na drva, ku-
rišče: 200x190x350, pečica: 
240x320x410, dobro ohra-
njen. Tel.: 031 695 856

STIKI
49-letni iz Brežic, samski, brez 
obveznosti, redno zaposlen, 
mirne narave, športne posta-
ve. Iščem damo z resnim na-
menom. Tel.: 040 568 761
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

Tisk: Tiskarsko središče d.o.o., 
Ljubljana 
Naklada: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (24/2021) bo izšla v 
četrtek, 25. novembra 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 18. november 2021.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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!

ZDOLE – »Mlado in staro« 
z Zdol si je mesec oktober 
popestrilo z vrsto društve-
nimi in obenem družabni-
mi aktivnostmi, od izleta do 
gozdarskih iger in izdelave 
jesenskih aranžmajev, vse 
navedeno pa so organizira-
li v kraju nadvse aktivnemu 
Turističnohortikulturnemu 
društvu Zdole (THD). 

Najprej so se v organizaciji 
THD 2. oktobra podali na ce-
lodnevni društveni izlet v Bi-
stro, kjer so si ogledali razsta-
vljeno tehniško dediščino v 
tamkajšnjem Tehniškem mu-
zeju Slovenije, se zatem druž-
no sprehodili po arheološki in 
učni gozdni poti ob presihajo-

VELIKI TRN – 6. novembra 
so se pred kulturnim do-
mom Veliki Trn v lepem šte-
vilu zbrali pohodniki, ki so 
se udeležili tradicionalne-
ga Martinovega pohoda. Pot 
jih je vodila med vinogradi in 
skozi gozdove, ki so navduše-
vali v pisanih jesenskih bar-
vah. Prva postojanka je bila 
na domačiji pri Vidu in Boja-
ni Jamnik, ki sta pohodnike 
prijazno postregla z domačo 
pijačo in jedačo. Pot se je na-
daljevala do studenca Dul v 
Malem Trnu. Tam so se po-
hodniki ponovno okrepčali, 
tokrat s slanimi in sladkimi 
rogljički ter poskusili izvir-
sko vodo, tudi tisto »z oku-
som« (cviček). Naslednja postojanka je bila pri domačiji Pirc 
(Klet Pirc) na Ravneh. Pirčevi se ukvarjajo izključno z vinogra-
dništvom in pridelavo vina. Ponašajo se z različnimi vrstami 
vina in za enkrat dvema vrstama penine (bela in rosé). Zadnja 
in končna postaja je bila ponovno pred kulturnim domom Veli-
ki Trn, kjer so pohodniki pohod zaključili z odlično malico – ki-
slo zelje z ocvirki, matevž in pečenica.
 Andreja Crnković

14. tradicionalni Martinov pohod

Pohodnike je pot vodila skozi 
jesensko obarvane gozdove.

Razgiban zdolski oktober
čem Rakitniškem jezeru in si 
ogledali še domačo obrt Trigo 
- izdelavo narodnih noš na La-
zah pri Borovnici. Po enodnev-
nem pohajkovanju po krajih 
osrednje Slovenije so v turi-
stičnem društvu 17. oktobra 
pripravili medgeneracijske 
tradicionalne gozdarske igre 
na perišču v Grabnu, na kate-
rih so otroci tekmovali v igri s 

kostanji, metanju kopit in ob-
ročkov, peki 100-dnevne koru-
ze in kostanja ter v vleki vrvi, 
medtem ko so se odrasli poleg 
v vleki vrvi pomerili v mirje-
nju višine mesnih izdelkov ter 
preizkusili svoje spretnosti v 
hoji s hoduljami. Po društve-
nem utripu pester oktober so 

v THD v sodelovanju s tamkaj-
šnjo enoto vrtca Murenčki in 
krajani vseh generacij na pred-
zadnji dan v mesecu zaokroži-
li z delavnico, ki so jo naslovi-
li Bučna pripovedka. Na njej so 
iz naravnih materialov izdelali 
vrsto jesenskih dekoracij, s ka-
terimi so okrasili notranjost in 
zunanje površine okoli krajev-
nega doma. Pa naj še kdo reče, 

da življenje v Vasi na hribč-
ku pri Svetem Juriju ali v ori-
ginalu Villa in Monte Suppani 
Santi Georgia, kot so bile Zdo-
le prvič pred 772 leti navede-
ne v pisnih virih (leta 1249), ni 
pestro ... 
 B. Mavsar, 
 foto: THD Zdole

Zdolani pred Tehniškim muzejem Slovenije

STRAŽA PRI KRŠKEM – Pri 
Kerinovih v Hiši frankinje 
so 2. oktobra zaključili le-
tošnjo trgatev v 40 let sta-
rem vinogradu z obiranjem 
modre frankinje vrhunske 
kakovosti. Trgatvi se je pri-
družila tudi 24. vinska kra-
ljica Slovenije Ana Pavlin ter 
evropski poslanec Franc Bo-
govič s kolegi iz evropskega 
parlamenta. 

Po trgatvi grozdja modre fran-
kinje so Kerinovi trgače po-
gostili s pravo vinogradniško 
malico in pokušino prvih le-
tošnjih moštov ter šampiona 
leta 2012, modro frankinjo le-

Potrgali grozdje z najstarejših trt

tnik 2011 iz arhive, ob tem pa 
so gostitelji pripravili tudi kra-
tek kulturni program, ki ga je 
povezovala Sergeja Bogovič, 
s pesmijo popestrili Posavski 
veseljaki, s katerimi so Kerino-
vi pred leti sodelovali pri glas-
benem projektu Pijte modro 
frankinjo, z recitalom Pavčko-
vih in Gregorčičevih pesmi pa 
Simon Kerin. Gospodar Loj-
ze Kerin ml., ki nadaljuje vi-
nogradniško tradicijo oče-
ta Lojzeta in mame Karmen, 
ob podpori družine obdelu-
je skupno 30.000 trt na šestih 
hektarjih vinogradniških povr-
šin. Glavna sorta je frankinja, 
iz katere pridelujejo osem raz-

ličnih vin, med njimi tudi po-
sebnost – belo frankinjo, po-
leg frankinje pa v vinogradih 
rastejo še kraljevina, žametov-
ka, laški rizling, sivi pinot, ker-
ner in chardonay. 
 B. M., foto: Luka Rudman

Trgači so preživeli prijeten dan med trtami, po katerem je 
sledil pravi likof.

DOLENJA VAS – Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja vas je na 
predzadnjo nedeljo v oktobru organiziralo tradicionalni Kosta-
njev pohod na Libno, 26. po vrsti, saj je lansko leto zaradi omeje-
valnih ukrepov odpadel. Pohod je posvečen nekdanjemu predse-
dniku društva, pokojnemu Jožetu Gorišku, ki je bil tudi pobudnik 
društvenih pohodov. Gosto megleno jutro ni bila ovira za številne 
udeležence, ki so se zbrali pred večnamenskim domom v Dole-
nji vasi in se podali na pohod proti bližnjemu hribu Libna. Pred 
odhodom so prostovoljni gasilci organizirali še kratko obnovitev 
znanja in poskus uporabe ročnih gasilnih aparatov, ki so ga ude-
leženci pohoda lahko preizkusili sami. Pohodnikov je bilo veliko, 
hodile so vse generacije, precej je bilo tudi majhnih otrok. Slaba 
ura hoda do cerkvice sv. Marjete na vrhu Libne se je tudi letos 
zavlekla, saj so gostoljubni krajani in vikendaši postavili tradi-
cionalne postojanke s pijačo, prigrizki in pecivom. Na vrhu hri-
ba pri lovskem domu v bližini cerkvice je udeležence obsijalo in 
pozdravilo toplo sonce, tudi pogled v megleno dolino je bil čaro-
ben in tako je bil prvi del pohoda zaključen. Organizatorji so po-
hodnike pogostili s pečenim kostanjem, zatem pa je sledil spust 
v dolino do gasilskega doma v Dolenji vasi. Tam so se pohodniki 
okrepčali z odličnim golažem, ki sta ga pripravila Franc in Lado 
Dimec.  Iva Gomilšek

26. kostanjev pohod na Libno

Pohodnikov ni zaustavila niti megla.
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Če želite priljubljenega zdrav-
nika Željka Plešo poklicati 
na mobitel, ga ne boste mogli 
– saj ga nima. »Malo se 'šver-
cam' preko žene, ki ima mo-
bitel, sicer pa funkcioniram 
s pomočjo navadnega telefo-
na in elektronske pošte. Raču-
nalnik uporabljam le v službi, 
doma eventuelno le Skype, da 
se slišim s sinom. Tudi televi-
zijo gledam kolikor se da malo, 
prav tako ne nosim ure,« poja-
snjuje to (za današnji čas) ne-
navadno okoliščino in dodaja: 
»Ta tempo, ko se nikoli ne us-
taviš, požira človeka, potrebu-
jemo pa čas, da se umirimo. V 
medicini so stresne situacije in 
takrat moraš biti umirjen, če si 
nervozen, pacienti to takoj za-
čutijo.«

Empatija in šesti čut

Ko je študiral medicino, je bila 
njegova prva želja specializa-
cija iz pediatrije, vendar so se 
stvari obrnile tako, da se je 
usmeril v družinsko medicino. 
Dobrega družinskega zdrav-
nika po njegovem mnenju ne 
odlikuje le široko strokovno 
znanje, ampak je najbolj po-
membno, »da pacienta poslu-
šaš, treba je biti empatičen« in 

ga obravnavati celostno – kot 
človeka, delavca, očeta, družin-
skega člana … Družinski zdrav-
nik ima po njegovih besedah 
veliko odgovornost, saj se lah-
ko pacient ob njegovi napačni 
začetni diagnozi »izgubi v labi-
rintu medicine. Osnovne stvari 
moraš poznati, če pa v kaj nisi 
prepričan, se moraš posvetova-
ti s kolegom, prebrati strokov-
no literaturo …, ter nato paci-
enta pravilno usmeriti naprej. 
Obstaja pa tudi t. i. šesti čut, 

jaz v to verja-
mem in mis-
lim, da mi to 
pri delu og-
romno poma-
ga.«

Opozarja, da 
zdravniki ve-
liko časa iz-
gubljajo z 
(nepotrebno) 
administraci-
jo, kar gre na 
škodo časa 
za paciente. 
»Osnova ko-
munikaci je 
s pacientom 
je, da člove-
ka poslušaš 
in ga gledaš v 

oči, če pa moraš vmes gledati v 
računalnik, mi je zoprno. Koli-
kor koli se Zavod za zdravstve-
no zavarovanje in zavarovalni-
ce trudijo olajšati postopke z 
e-napotnicami in e-recepti, je 
to vse delo z računalnikom in 
po mojem ne bi smelo spadati 
v pristojnost zdravnika,« meni. 
Poudarja pomen pogovora na 
podlagi argumentov, ne uka-
zovanja oz. avtoritete. »Osno-
va zdravja je zdrav življenjski 
slog. Meni je najlažje predpi-

sati zdravila, vi pa potem de-
lajte, kar hočete. Če se hočete 
pozdraviti, raje nekaj spreme-
nite pri sebi. Poskusim poka-
zati neko piramido zdravljenja 
od dna proti vrhu in večina lju-
di potem pristane na to. Vemo, 
da bi lahko 40 % rakavih in srč-
no-žilnih obolenj lahko prepre-
čili z zdravim življenjskim slo-
gom. Torej bi lahko od desetih 
bolezni štiri sami preprečili – 
to je neverjetno!« je prepričan 
Pleša.

Vrgli smo bumerang

Epidemija koronavirusa je med 
drugim povzročila tudi, da se 
je zdravstveni sistem precej 
zaprl, zato imajo mnogi težave 
z dostopom do zdravstvenih 
storitev. »Pravim, da smo vrgli 
bumerang, ki se bo vrnil nazaj 
in nas treščil v glavo. Sam covid 
ne bo naredil toliko škode in 
povzročil toliko smrti, kolikor 
bo to povzročila nedostopnost 
zdravstvenega sistema,« ugota-
vlja zdravnik in v isti sapi pou-
darja pomen cepljenja proti co-
vidu-19, čeprav seveda tudi to 
ni 100-odstotna zaščita. »Pri 
vseh drugih boleznih lahko 
daš pet pacientov v eno sobo, 
pri koroni zaradi nalezljivosti 

to ne gre in vse drugo čaka za-
radi hospitaliziranih pacientov 
s korono,« pravi in opozarja na 
'tono dezinformacij' v poveza-
vi s cepivi. »Danes ljudje brez 
težav jemljejo ogromno zdra-
vil, npr. proti krvnemu tlaku in 
maščobam, ki imajo zelo velike 
stranske učinke. Vsako cepivo 
ima stranske učinke, tudi cepi-
va proti otroškim boleznim in 
proti gripi, vendar se je v zve-
zi s korono ustvarila takšna 
psihoza, da se ljudje enostav-
no bojijo. Statistično gledano 
med 100 tisoč ljudmi, ki zbo-
lijo s covidom, jih 200 dobi 
tromboembolijo, med 100 ti-
soč cepljenimi pa eden. To po-
meni 200-krat večjo možnost 
za trombozo, če zboliš, kot pa 
če se cepiš. Ko me ljudje vpra-
šajo, kakšno je moje mnenje, 
povem, da sem se cepil in ce-
pil tudi svojo družino. Večina 
to sprejme,« pove na to temo.

Podoba o tem, kaj pomeni biti 
zdravnik, se je v letih njegove-
ga delovanja sicer zelo spreme-
nila: »Včasih so bili zdravniki 
avtoriteta, pacient je le pos-
lušal in kimal z glavo. Danes 
je pacient enakopraven par-
tner, ki skrbi za svoje zdrav-
je, zdravnik pa ga le posluša in 

Željko Pleša, Moj družinski zdravnik 2021:

Če se hočete pozdraviti, nekaj spremenite pri sebi
KRŠKO – Zdravnik Željko Pleša, dr. med., spec. splošne medicine, ki že 18 let dela Zdravstvenem centru Aristotel v Krškem, je septembra v akciji Moj zdravnik, ki 
jo je že 25. leto organizirala revija Viva, Medicina & ljudje, osvojil naziv Moj družinski zdravnik 2021. Prihaja iz obmejnega hrvaškega kraja Harmica, začasno pa 
živi pri tašči (njegova žena je Slovenka) v Rigoncah, tako da je na nek način ne le zaradi delovnega mesta, ampak tudi zaradi bivališča – Posavec.

mu predstavi njegove možnos-
ti ter ga usmerja. Pacienti ima-
jo radi, da se nekdo z njimi po-
govarja, zlasti starejši prihajajo 
zgolj na pogovor, saj mlajši za-
nje nimajo časa ali posluha. To 
je najcenejši način zdravljenja, 
nasmeh in dobra volja najbo-
lje zdravita.«

»Moji pacienti so najboljši«

Priznanje Moj družinski zdrav-
nik mu veliko pomeni. »Moram 
povedati, da sem se kar razjo-
kal, ko sem izvedel zanj. To je 
največja čast in nagrada, ki sem 
jo lahko kot človek in zdravnik 
doživel. Verjetno nisem naj-
boljši zdravnik v Sloveniji, saj 
številne kolegice in kolegi poš-
teno in strokovno opravljajo 
svoje delo, vendar pa so moji 
pacienti najboljši v Sloveniji, 
saj so mi izkazali takšno čast. 
Prišel sem delat s Hrvaške, 
sprejeli so me brez predsod-
kov, pomagali so mi pri slo-
venščini in mi dali maksimalno 
podporo. Večina mojih pacien-
tov je starejših in ne uporablja 
telefonov, pa je bilo vseeno to-
liko glasov zame. Kar kurjo polt 
dobim …« zaključi priljubljeni 
zdravnik. 
 Peter Pavlovič

Željko Pleša, Moj družinski zdravnik 2021

Kako je z uspešnostjo 
posameznih metod zdravljenja?

za operacijo krčnih žil
Krčne žile nam povzročajo občutek teže, utrujenosti ali otekline v nogah. 
Venska insuficienca je bolezen venskega ožilja nog ter je posledica 
različnih vzrokov, vključno s krčnimi žilami. Da diagnosticirate vaše 
stanje, pa je treba najprej opraviti ultrazvok s preslikavo žil.

Kdaj je čas 

Po dosedanjih študijah so endovenske, predvsem 
termične metode zdravljenja kratkoročno in dolgoročno 
uspešne pri več kot 90 % bolnikov. 

Načrtovanje zdravljenja v našem centru vedno poteka s 
skrbno diagnostično obravnavo in osebnim pogovorom 
s specialistom. Načrtujemo tudi optimalen čas posega 
in vam podrobno svetujemo ravnanje v dneh oz. tednih 
po posegu. Za konzultacije po posegu vam je operater 
vedno dosegljiv po telefonu ali preko elektronske pošte.

Specialisti v našem centru so vam z veseljem na voljo 
za diagnostiko in svetovanje, tudi v primeru, da se iz 
medicinskih ali osebnih razlogov za poseg ne odločite.

Operacija krčnih žil

· ves poseg je voden s pomočjo ultrazvoka,
  operater v vsakem trenutku podrobno vidi vsa tkiva

· poseg se opravi skozi milimetrsko luknjico, te pa
  se zacelijo same (velikost luknjice meri od 2 do 3 mm)
 
· za izvedbo endovenskega posega je potrebna
  le lokalna anestezija

· za bolnika po invazivnem endovenskem posegu
  je pooperativna rehabilitacija manj naporna

Današnje zdravljenje 
krčnih žil je minimalno 
invazivno. Ta zdravljenja 
vključujejo endoveno 

Zdravljenje lahko zmanjša 
videz teh izbočenih žil in 
povrne mladosten videz 
vaših nog. 

aristotel.si
Aristotel, zdravstveni center d. o. o. · Kolodvorska ulica 7a ·  8270 Krško ·  07 49 03 000 · info@aristotel.si

Današnje invazivno 
endovensko zdravljenje krčnih 
žil (laser, ablacija z lepilom...) 
ima v načelu naslednje 
pomembne prednosti:

lasersko ablacijo, ki 
rabi svetlobno energijo 
laserja in druge vrste 
ablacije, ki uporabljajo 
toploto ali kemikalije za 
zapiranje obolelih žil.

Za operacijo krčnih žil se 
nekateri odločajo zgolj iz 
zdravstevnih razlogov, ki 

povzročajo hude bolečine, 
težave s kožo in krvne 

strdke, nekateri pa se za 
operativni poseg odločajo 
zaradi estetskega videza 

svojih nog.

Krčne žile Zdrave žile


