
120 LET JURKOVE KOČE IN 90 LET TONČKOVEGA DOMA – Na torkovi slovesnosti, ki se je odvijala 
v poznem jesenskem popoldnevu na posavskem biseru, 948 metrov visoki Lisci, so obeležili jubilej 
izgradnje prve posavske planinske koče. Ta je bila postavljena leta 1902 na pobudo učitelja Blaža Jurka 
z Razborja pod Lisco. Leta 1932 je bil ob množični udeležbi slovenskih in hrvaških planincev slovesno 
odprt v bližini Jurkove koče nov planinski dom. Oba objekta so 28. junija 1944 požgali partizani, da bi 
preprečili nemškim okupatorskim enotam bivanje na Lisci. Po drugi svetovni vojni je PD Lisca Sevnica na 
novo zgradilo Jurkovo kočo, leta 1952 še Tončkov dom, poimenovan po prvem povojnem predsedniku 
PD Lisca Sevnica Tonetu Čebularju – Tončku, ki je tudi vodil gradnjo.   Foto: Smilja Radi
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Še zadnji sklic krških svetnikov
KRŠKO – 14. novembra se bo na 36., zadnji redni seji v man-
datnem obdobju 2018–2022 sestal Občinski svet Mestne ob-
čine Krško (MOK). Med zadnjimi dejanji bo obstoječa sesta-
va med drugim prejela v potrditev še simbole, ki označujejo 
mestno občino in njihovo uporabo – grb, zastavo in znak. 
Na dnevni red je sicer uvrščenih 14 točk. Svetnice in svetni-
ki bodo med drugim prejeli v sprejem še povišanje cen sto-
ritev dolgotrajne oskrbe MOST, pri čemer MOK, da bi omili-
la povišanje za uporabnike, zvišuje dosedanje sofinanciranje 
storitev s 50 na 60 %. Nekoliko presenetljivo bodo svetniki 
v sprejem prejeli tudi Strategijo razvoja MOK do leta 2040+. 
Pri obravnavi osnutka je župan mag. Miran Stanko namreč 
zatrdil, da gre zgolj za delovno gradivo, ki omogoča vpogled 
v predviden razvoj občine na različnih področjih, vendar pa 
je tokrat osnutek že pripravljen kot predlog.
  B. M.

AKTUALNOPremier Golob  
za pospešitev priprav  

na drugi blok
V zadnjih tednih je Posavje (tudi v luči bližajočih se 
lokalnih volitev) obiskalo kar nekaj vladnih pred-
stavnikov. Premier dr. Robert Golob je konec okto-
bra obiskal NEK in napovedal pospešitev priprav na 
gradnjo JEK2 in referendum o tem vprašanju najka-
sneje v petih letih, gospodarski minister Matjaž Han 
pa se je pred dnevi v Sevnici srečal s tamkajšnjimi 
gospodarstveniki.  Stran 3

Deset dni pred lokalnimi volitvami objavljamo še 
zadnje tematske strani z volilnimi vsebinami. Vo-
lilna tekma se že preveša v zaključni del, nekaj je 
novincev na političnem parketu, a vsem kandida-
tom je skupno, da upajo na visoko volilno udelež-
bo. V šestih posavskih občinah se bo 20. novembra 
za županska mesta potegovalo 17 kandidatov, med 
njimi tri ženske, za 118 sedežev v občinskih svetih 
pa 724 kandidatov. Posavje bo odločilo, prve usta-
novne seje pa bomo za vas spremljali v decembru.

Naslednja številka Posavskega obzornika  
bo izšla v četrtek, 24. novembra.

JUBILEJ MEPZ VIVA BREŽICE   str. 32

OBNOVLJEN VODOVODNI STOLP   str. 4

DOBRODELNOST V RADEČAH    str. 35

IZŠLE PESMI ANTONA ŽAKLJA   str. 40

SLOVO BREŽIŠKE PODŽUPANJE   str. 2

BREŽIŠKI OBČINSKI PRAZNIK   str. 2

JESEN NA VASI V TRŽIŠČU   str. 19

NOV MOST IN KOLESARSKA POT   str. 18

Ob 30-letnici nov zborovodja

Prvi občani so že bili na vrhu

Koncert z dobrim namenom

Pisal jih je tudi pri Svetem Duhu

Darežljivost jesenskega časa

Estetika, funkcija in zgodovina
Odslej še toliko raje s kolesom

Mila naša – hvala ti!

V zadnjem obdobju je bilo 
ključno sodelovanje

ODGOVOR 
NA IZZIVE 

ENERGETSKE 
SAMOOSKRBE  

SLOVENIJE.

gen-energija.si
petek, 02.12.2022

POSAVC d.o.o. 07/49-90-485, 041/717-548

petek, 25.11.2022 ob 15:00 uri 

Občina Sevnica 
praznuje

strani 25–30

Sprejemamo prijave za

TEČAJ CPP – B kategorija

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

Brežice, 15. 11. 2022, ob 16:00
Krško, 5. 12. 2022, ob 15:30

TRENING VARNE VOŽNJE
Prijavite se lahko na

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

Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Lokalne volitve 2022Lokalne volitve 2022
Strani 5–17



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 23, četrtek, 10. 11. 20222 UTRIP REGIJE

Aplavz polne dvorane so si le-
tos prislužili naslednji preje-
mniki: oktobrski nagrajenci 
Ljudmila Ban s Sromelj, žu-
pnik Vlado Leskovar z Bi-
zeljskega in Jožica Penič iz 
Podvinj pri Kapelah, preje-
mnik priznanja občine Kul-
turno društvo Drugi oder iz 
Brežic (v njegovem imenu 
predsednica Mojca Florjanič) 
ter dobitnika občinske plake-
te Splošna bolnišnica Brežice 
(zanjo direktorica Anica Hri
bar) in Kulturno društvo Me-
šani pevski zbor Viva Brežice 
(zanj predsednica Ana Špi
ler). Več o nagrajencih si lah-
ko preberete v prejšnji šte-
vilki časopisa. V imenu vseh 
nagrajencev se je zahvalil bi-
zeljski župnik, ki je med dru-
gim izpostavil pomen medse-
bojne pomoči in povezanosti 
ter pristnih medčloveških od-
nosov. »Vzajemno delovanje in 
ustvarjanje v lokalni skupnos-
ti, društvih, organizacijah, žu-
pnijah nas vse skupaj bogati in 
žlahtni. S služnostjo, sodelova-
njem in medsebojnim spošto-
vanjem postajamo bogatej-
ši, boljši, ustvarjalnejši ljudje, 
še posebej ko na ta način drug 
drugemu lepšamo življenje, 
plemenitimo naše odnose, 
naše vezi postajajo globlje in 
trdnejše, obenem pa prinaša-
mo tudi zavest o lokalni in na-
cionalni pripadnosti,« je po-
vedal.

Molan: Skupaj graditi močno 
lokalno skupnost

Župan Ivan Molan se je v na-
govoru najprej ozrl na zadnji 
štiriletni mandat, ki se poča-
si približuje h koncu in ga je 
najbolj zaznamovala epidemi-
ja koronavirusa. To obdobje je 

označil kot zelo aktivno. »Ve-
seli me, da smo znali in zmog-
li poiskati skupne točke ter so-
delovati za dobro vseh občank 
in občanov.« Po njegovem je 
bilo sodelovanje na vseh rav-
neh v občini in tudi na ravni 
regije ter države ključno, da so 
čas epidemije čim bolj aktivno 
preživeli. Poudaril je, da je bila 
brežiška občina med prvimi v 
državi, ki je pridobila sredstva 
za sofinanciranje energetskih 
obnov javnih stavb, tako so v 
javno-zasebnem partnerstvu 
in v dobrem letu dni energet-
sko obnovili 15 javnih stavb v 
lasti občine, večino šol, za ka-
tere bi sicer potrebovali od 
pet do deset let. Omenil je še 
prenovo nekdanjega doma 
upokojencev, gradnjo nizkoe-
nergijskih vrtcev v Artičah in 
Dobovi, obnovo nogometnega 
stadiona, načrtovano gradnjo 
prizidka ZD Brežice, kolesar-
ske povezave, hidravlične iz-
boljšave vodovodnih sistemov, 
investicije na področju ureja-
nja cest in pločnikov. Posebej 
ponosni so na uspešne obno-

ve tehničnih in kulturnih spo-
menikov, kot so železni most 
čez Krko in Savo, leseni most v 
Cerkljah ob Krki in vodovodni 
stolp. »Zavedamo se, da zidovi 
in asfalt niso dovolj, so pa dob-
re cestne povezave nujne za 
ohranitev podeželja, saj omo-
gočajo povezanost z mestom 
in ostalimi kraji. Še posebej pri 
dostopu do storitev in seveda 
razvoju turizma,« je izjavil žu-
pan. Omenil je še, da so kljub 
velikim investicijam, ki jim je 
namenjen večji del proračuna, 
uspeli povečati tudi sredstva 
za društva. Izpostavil je so-

delovanje v občinskem sve-
tu: »Nismo se delili na mi-vi, 
pozicija-opozicija. Prisluhnili 
smo vsem dobrim predlogom 
in bili veseli vseh, ki so želeli 
sodelovati v prizadevanjih za 
skupno dobro – v odborih in 
komisijah so sodelovale vse 
stranke in liste.« Verjame, da 
imajo še prostor za izboljša-
nje in napredek ter da bo po 
njegovem lokalna skupnost in 
regija uspešna le s sodelova-
njem in vključevanjem vseh, ki 
si prizadevajo za skupno dob-
ro. »Verjamem, da bomo tudi v 
prihodnje skupaj gradili moč-

no lokalno skupnost, kjer vsak 
šteje,« je sklenil.

V imenu njegovih županskih 
kolegov iz Posavja je občini če-
stital sevniški župan in držav-
ni svetnik Srečko Ocvirk, pri-
jazne besede je namenil tudi 
župan pobratenega češkega 

mesta Dobřany Martin So
botka. Med udeleženci slav-
nostne seje so bili tudi poslan-
ka Državnega zbora RS mag. 
Nataša Avšič Bogovič, člani-
ce in člani Občinskega sveta 
Občine Brežice, podžupani in 
direktorji občinskih uprav so-
sednjih posavskih in hrvaških 
občin, delegacija iz pobrate-
nega mesta Dobřany ter ča-

stni občani Vladimir Gregor 
Bahč, Milan Kšela in Dragu
tin Križanić. V kulturnem pro-
gramu so nastopili: MePZ Viva 
pod vodstvom Simone Rož
man Strnad, učenci GŠ Breži-
ce Ana Jagrič, Rok Beričnik 
(oba citre) in Ivana Lesinšek 
(violina), skupina Balet 2 PD 

Imani, učenci OŠ Artiče Hana 
Rostohar Jakič, Julija Grašak 
in Samo Valenčak, Elizabeta 
in Dragutin Križanić ter Ivana 
Vatovec. Program je povezo-
vala Anja Urek. Po končanem 
uradnem delu je pod paviljo-
nom na grajskem dvorišču sle-
dilo še druženje ob pogostitvi.

 Rok Retelj

Čas je za pobiranje sadov 
vašega dela
V Lidlu Slovenija smo s 
projektom Lojtr'ca do-
mačih, katerega namen 
je povečati prepoznav-
nost lokalnih dobavite-
ljev, močno vpeti v lo-
kalno okolje. Letos tako 
ponosno predstavlja-
mo svežo sezono Lidlove 
Lojtr'ce domačih, ki tok-
rat pod svoje okrilje vabi 
ponudnike sadja in ze-
lenjave – ponudnike do-
mačih, slovenskih, lokal-
nih pridelkov. 
Nova sezona Lojtr'ce domačih bo malce drugačna, saj si želi-
mo našo ponudbo obogatiti s pridelki sadja in zelenjave ter 
tako dopolniti Lidlovo tržnico. Medtem ko so bile pretekle 
sezone butično obarvane, letos iščemo eno skupno lastnost 
pridelkov: slovenske korenine. 
Dobaviteljem sadja in zelenjave ob tem omogočamo pridobi-
tev novih poslovnih znanj in izkušenj, prepoznavnost po ce-
lotni Sloveniji ter nove možnosti širitve in razvoja. Poleg tega 
bomo letos ponudili še popolno podporo tudi pri pridobitvi 
certifikata Global G.A.P., ki ga bomo izbranim dobaviteljem 
subvencionirali kar dve leti. Pridružite se novi Lojtr’ci doma-
čih in postanite del Lidlove tržnice!

www.lidl.si

V zadnjem obdobju je bilo ključno sodelovanje
BREŽICE – Praznik občine Brežice, ki je 28. oktobra v počastitev spomina na ustanovitev Brežiške čete, so na predvečer praznika slavnostno obeležili v Viteški 
dvorani Posavskega muzeja Brežice, kjer je župan Ivan Molan podelil oktobrske nagrade, priznanje in plaketi občine.

Nagrajenci z županom

V kulturnem programu so sodelovali tudi zakonca Križanić 
in Ivana Vatovec.

Župan Ivan Molan je v nago-
voru med drugim poudaril, da 
je bilo Milino življenjsko vodi-
lo pomagati, kjer lahko, in za 
vsako ceno. Njegovo uspešno 
sodelovanje z njo je od samih 
začetkov temeljilo na iskre-
nosti in odkritosti, je navedel 
in priznal, da je njen odnos do 
dela in trdno zaupanje, da se 
da vse rešiti, spreminjal tudi 
njega in sodelavce ter občane. 

Označil jo je za močno vez med 
občino in občani. Dodal je še, 
da so bile Milino posebno po-
glavje njene maline, s katerimi 
je gradila tudi družinsko pod-
jetniško zgodbo, in da je bila 

Mila naša – hvala ti!
BREŽICE – V Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice so se 3. novembra z žalno sejo poklonili preminu
li brežiški podžupanji Mili Levec, ki se je po zahrbtni bolezni poslovila pri komaj 44 letih. V nagovoru je žu
pan Ivan Molan izpostavil, da so izgubili »prijazno, sočutno, delovno in zagnano osebo, ki je v naše odnose 
vnesla še več topline, bližine, sodelovanja in spoštovanja«.

dobrodelnost njen neločljiv 
del. »Postaviti potrebe dru-
gih pred svoje pa je bilo nje-
no vsakodnevno ravnanje,« je 
dejal ter omenil, da ji je obraz 
vedno zažarel, ko je govorila o 
svoji zlati družini, možu Boja
nu, sinu Benotu in hčerki Kar
li. Ob sebi je imela tudi svojo 
mamo in sorodnike. Povedal je 
še: »Vsi smo verjeli, da boš tudi 
tokrat zmogla boj z boleznijo. 
Še posebej, ko si me še tri dni 
pred nenadnim slovesom pok-
licala in dejala, da si že bolje. 
Govorila si o svojih načrtih za 
naslednja leta. Zato se dogaja-
nje teh dni zdi tako neresnič-
no in težko sprejemljivo.« Zak-
ljučil je: »Mila naša – hvala ti! 
Naj tvoja duša potuje in razve-
seljuje naprej, tvoja dejanja in 
tvoja podoba pa ostaneta v na-
ših spominih za vedno.«

Ena zvezda več in eno  
sonce manj

Povezovalka Anja Urek je po-
kojnico med drugim predstavi-
la, da je odraščala v Krški vasi 
z mamo in staro mamo. Poklic-
no je svoje pridobljeno znanje 
in bogate izkušnje poslovanja 
s področja gospodarstva pre-
nesla v nevladni sektor. Poma-
gati je bil Milin način življenja. 
Tega je prenesla s svojo poklic-

no potjo naprej, ko je soustvar-
jala podporno okolje za pod-
jetništvo v javnem zavodu ter 
istočasno v prostem času de-
lovala v svetu KS kot svetnica 
in tajnica. Zato povabilo, da ak-
tivno sooblikuje tudi občinsko 
politiko, ljudi, ki so jo pozna-
li, prav gotovo ni presenetilo. 
Pri Mili so vsi občudovali nje-
no vztrajnost, še posebej, ko 
se je zavzemala za svoje Kra-
njce. Popoldneve in večere je v 
imenu občine namenjala ude-
ležbi na prireditvah in izkazo-
vanju podpore delu društev. 
»Naša podžupanja in sodelav-
ka Mila. Mama, žena, humani-
tarka, ljubiteljica narave in ži-
vali, rekreativna športnica in 
zagovornica zdravega načina 
življenja,« je dejala in še pou-

darila: »Odtlej je ena zvezda 
več na nebu in eno sonce manj 
na zemlji.«

Navzoči so se s trenutkom tiši-
ne poklonili Mili Levec, nato pa 
je sledil še vpis v žalno knjigo, 
prvi se je vanjo vpisal župan, 
za njim pa še številni ostali, 
med drugim tudi oba podžu-
pana Občine Brežice Jure Pez
dirc in Bogdan Palovšnik, 
župan Občine Radeče Tomaž 
Režun, podžupan v funkciji 
župana Občine Kostanjevica 
na Krki Robert Zagorc, bre-
žiški občinski svetniki itd. S 
petjem in glasbo sta spoštljiv 
dogodek polepšali Marjetka 
Podgoršek Horžen in Anita 
Veršec.
 Rok Retelj

Mila Levec se je s svojim 
značajem zapisala v srca 
številnih.

Navzoči na žalni seji
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Kot je premier dr. Robert Go
lob povedal ob zaključku obi-
ska, s ponosom ugotavlja, da je 
jedrska elektrarna Krško prva 
elektrarna v Evropi, ki je v ta-
kšnem obsegu zaključila z de-
setletnim investicijskim ci-
klom po nesreči v Fukušimi. 
»Jedrska elektrarna Krško je – 
mogoče se tega Slovenci pre-
malo zavedamo – sinonim v 
Evropi za stabilno, zanesljivo 
in varno jedrsko elektrarno,« 
je poudaril in dodal, da bi bila 
energetska situacija v Evro-
pi bistveno boljša, če bi bilo 
takšnih elektrarn več.

Z vodstvom NEK si je izme-
njal tudi poglede na energet-
sko situacijo, »ki je napeta, 
predvsem zaradi geopoliti-
ke in ruske agresije na Ukra-
jino«, hkrati pa ugotovil, »da 
če kdaj, je zdaj priložnost, da 
jedrska opcija pridobi svoje 
mesto v prihodnosti«, saj se 
bo po njegovem mnenju Evro-
pa iz sedanje energetske situ-
acije izvila brez maksimalne 

KRŠKO – Predsednik Vlade RS dr. Robert Golob je 28. oktobra obiskal Nuklearno elektrarno Krško (NEK) 
in se seznanil s potekom rednega remonta. Napovedal je pospešitev priprav na gradnjo JEK2, referendum o 
tem projektu pa naj bi izvedli najkasneje v roku petih let.

uporabe vseh tehnologij, na 
prvem mestu obnovljivih vi-
rov energije, a tudi brez jedr-
ske energije. »Čas bo pokazal, 
na kakšen način bo to mogo-
če, je pa sedanji trenutek res 
idealen za ta premislek,« je 
še povedal. Golob je dal izziv 
stroki, da v čim krajšem mo-
žnem času najde serijsko re-
šitev, ne prototip, za jedrsko 

tehnologijo zahodnega izvo-
ra iz prijateljskih držav. »Takoj 
ko bodo ti pogoji na strokov-
nem nivoju izpolnjeni, bo poli-
tika tudi pristopila k temu, da 
začne iskati nacionalno soglas-
je za tako investicijo. Zavedam 
se, da bomo na to temo mo-
rali izvesti referendum, saj je 
prav, da se vsi Slovenci in Slo-
venke zavedamo na eni strani 
pomena jedrske elektrarne in 
tega, kakšna priložnost je lah-
ko to, če se je lotimo na pravi 
način, za bodoče rodove,« je še 
dodal premier Golob. Na vpra-
šanje, kdaj bo ta referendum, 
je odgovoril, da je to odvisno 
od tega, kdaj bo stroka uspe-
la pripraviti omenjeno serij-
sko rešitev. »Obstaja možnost, 
da bi bil referendum že proti 
koncu tega mandata, sicer pa 
bo v začetku našega drugega 
mandata, kot je zapisano tudi 
v naši koalicijski pogodbi. Se 
pravi, najkasneje v roku petih 
let bi morali imeti pred sabo 
vse podlage, da bi lahko prišli 
pred prebivalstvo. Na referen-
dum moramo priti z rešitvijo, 
ki je izvedljiva, danes govori-
ti o tem, ko ne vemo praktič-
no še ničesar, bi bilo neodgo-
vorno,« je nadaljeval premier, 

»zato bomo dali mandat GEN 
energiji, da pospeši pripravo 
na drugi blok in v ta namen in-
vestira precejšnja sredstva, da 
pridemo do točke, ko se bomo 
lahko kvalitetno odločali, ali to 
želimo ali ne. Danes zgleda ta 
odločitev z vidika energetskih 
potreb enostavna.«

Predsednik uprave NEK Stani
slav Rožman se je premierju 
zahvalil za obisk v elektrarni, 
kar po njegovem »dovolj zgo-
vorno govori o pomenu jedr-
ske elektrarne Krško za za-
nesljivo in stabilno oskrbo v 
prihodnosti«. Dodal je še, da 
je elektrarna pripravljena za 
nadaljnjih 20 let obratovanja, 
za kar zaključujejo vse potreb-
ne postopke. 

Golob: Politika se ni vpletala

Golob je odgovoril tudi na 
vprašanje, zakaj politika ni 
poslušala želje Posavja, da bi 
GEN energijo vodil človek iz 
tukajšnjega okolja. »Gre za na-
pačno interpretacijo, politi-
ka se ni vpletala v to imeno-
vanje. Mogoče je bil poskus 
lokalne posavske politike, da 
bi se vpletala, ampak kot tis-
ti, ki mora skrbeti za nacio-
nalno energetsko varnost, na 
to ne morem pristati. Po mo-
jih informacijah bo novi pred-
sednik uprave GEN energije 
človek iz Skupine GEN – to je 
najboljši dokaz, da politika pri 
tem ni imela prav nobenih pr-
stov,« je zatrdil. »Vi se morate v 
Posavju samo veseliti tega, da 
ljudje iz drugih krajev po Slo-
veniji prihajajo sem v službo. 
Kriterij mora biti vedno samo 
strokovnost. Prepričan sem, da 
bo nova uprava kvečjemu za-
let tudi razvojnim, ne samo po-
slovnim izzivom,« je zaključil.

 Peter Pavlovič

Obisk premierja dr. Roberta Goloba v NEK je pritegnil 
precejšnjo medijsko pozornost.

Tržnica

evrosad.si/trznica 
031 681 547 

Največja ponudba lokalnega 
sadja in zelenjave na enem mestu

DARILNIPAKETI

KRŠKO –  Nuklearno elektrarno Krško so v ponedeljek, 7. novem-
bra, zvečer ponovno priključili na elektroenergetski sistem in po 
preverjanjih na nizki moči njeno moč postopoma zviševali, so 
sporočili iz elektrarne. Med rednim remontom so 56 od 121 go-
rivnih elementov zamenjali s svežimi; nova sredica bo vir energi-
je za prihodnje leto in pol. Izvedli so obsežen standardni program 
vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regu-
lacijske opreme ter več sto nadzornih testiranj. Kot zatrjujejo v 
NEK, »rezultati potrjujejo, da je stanje sistemov, struktur in kom-
ponent brezhibno«. Zaključenih je tudi 14 tehnoloških posodobi-
tev, s katerimi bodo zagotovili zanesljivo dolgoročno obratovanje 
in tudi povečanje moči. Nova visokotlačna turbina bo predvido-
ma prispevala 10 megavatov moči oz. 90 gigavatnih ur večjo pro-
izvodnjo električne energije letno. NEK bo s to zamenjavo doseg-
la največjo možno moč, ki jo lahko dosežejo jedrske elektrarne z 
dvema uparjalnikoma. Pri tej kompleksni posodobitvi je prišlo 
do časovnega zamika, saj je zunanji izvajalec Siemens za izved-
bo projekta oz. pripravo turbine in njenih podsistemov za obra-
tovanje potreboval več časa, kot je načrtoval. 33. gorivni ciklus 
bo trajal do pomladi 2024.  P. P.

NEK po remontu spet obratuje

Referendum že v tem mandatu? SEVNICA – 7. novembra je v hotelu Ajdovec potekalo sreča
nje s predstavniki gospodarstva in podjetništva v sevniški 
občini, ki sta se ga udeležila tudi minister za gospodarski ra
zvoj in tehnologijo Matjaž Han ter v. d. generalne direktori
ce Direktorata za turizem Dubravka Kalin. 

Zbrane je uvodoma nagovoril gostitelj srečanja župan Srečko Oc
virk, ki je v svojem govoru izpostavil izzive, pred katere je pos-
tavljeno gospodarstvo, in omenil, da ta trenutek predstavljajo 
največja tveganja globalna gibanja na vseh področjih, medtem 
ko lokalno okolje lahko delno vpliva na razvoj gospodarstva. Ob-
čina kot lokalna skupnost podpira gospodarstvo s štipendijami 
za deficitarne poklice, z razpisi za podporo gospodarstvu, s ko-
munalnim opremljanjem poslovnih con itn. »Kritična točka vse 
bolj postaja razvoj kadrov in prostora, kajti marsikdo je pri ra-
zvoju gospodarske dejavnosti prostorsko omejen,« je dejal. V. d. 
generalne direktorice Direktorata za turizem Dubravka Kalin 
je spregovorila o izzivih v turizmu, ki je izredno občutljiva pa-
noga, saj se takoj odziva na vse notranje in zunanje dogajanje. 
Poudarila je, da so v turizmu mnoge priložnosti ter izpostavila 
aktualni razpis za kakovostne in inovativne nastanitve, v prip-
ravi je razpis za javno turistično infrastrukturo, obeta pa se tudi 
sprememba zakona o gostinstvu in spodbujanju razvoja turizma. 
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han se 
je dotaknil povezovanja in sodelovanja, kar omogoča razvoj v 
času »nepredvidljivih družbenih in gospodarskih sprememb, 
kajti samo s skupnimi močmi lahko zmagamo«. Trenutno teža-
vo predstavljajo poleg pomanjkanja nekaterih surovin tudi cene 
energentov. »V vladi smo na začetku mandata začeli z analizo in 
pripravo ukrepov za omilitev energetske in prehrambene dragi-
nje ter blaženja inflacije, a ključno je, da slovensko gospodarstvo 
usmerimo v tokove, da bo konkurenčno tudi v prihodnje,« je po-
udaril in dodal, da so za prihajajoče leto pripravljene sheme za 
pomoč gospodarstvu z državnim proračunom in regulacijo ne-
katerih cen. Ob tem je izpostavil, da je Vlada regulirala ceno naf-
tnih derivatov in kurilnega olja, cene električne energije in ze-
meljskega plina za gospodinjstva in male poslovne odjemalce ter 
znižala DDV na energente in prispevke za proizvodnjo elektrike. 
»Najbolj pomembno pa je, da imamo v Sloveniji stabilno doba-
vo ključnih energentov,« je še izpostavil minister ter nadaljeval, 
da bo treba v prihodnosti zmanjšati energetsko odvisnost in po-
iskati možnosti v obnovljivih virih. »Verjamem, da nam bo skupaj 
uspelo pripeljati naše gospodarstvo še do višje konkurenčnosti 
in boljše produktivnosti, zato se bom trudil pri gradnji zaupanja 
med ministrstvom, podjetniki in gospodarstveniki, kajti temelj 
vsega, kar imamo v Sloveniji, je uspešno gospodarstvo,« je zak-
ljučil in obljubil pomoč pri uresničevanju ciljev. 
 Smilja Radi

Uspešno gospodarstvo je temelj  

Župan Srečko Ocvirk je bil gostitelj tradicionalnega srečanja 
z gospodarstveniki.
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Glasbeni uvod v otvoritev so 
izvedli članice in člani Pihal-
nega orkestra Kapele in Gasil-
skega pihalnega orkestra Loče 
ter dobovske mažoretke, ki so 
za ta še en zgodovinski dan za 
Brežice združili moči. Simbo-
lični prerez traku so opravi-
li brežiški župan Ivan Molan, 
predsednica sveta KS Brežice 
in direktorica Posavskega mu-
zeja Brežice Alenka Černelič 
Krošelj, predstavnik glavnega 

izvajalca del, podjetja SL-in-
ženiring Boršt d.o.o. Silves
ter Lopatič, Grega Bizjak in 
Tadeja Šepec Bizjak iz pro-
jektantskega podjetja Naino, 
pridružili pa so se tudi neka-
teri občinski svetnice in sve-
tniki. Na prvi uradni ogled 
stolpa so se podali župan z de-
legacijo iz pobratenega mesta 
Dobřany, predstavniki izvajal-
cev in projektantov ter sedma 
sila. Za njimi so se zvrstili tudi 
že prvi Brežičanke in Brežičani 
ter drugi občani, ki so na vrhu 
stolpa občudovali razgled na 
širšo okolico mesta. Sredstva 
za obnovo oz. rekonstrukci-
jo stolpa je zagotovila Občina 
Brežice v skupni višini 2,7 mili-
jona evrov. Po besedah župana 

Molana gre pri tem za izjemno 
zahteven projekt in v tako krat-
kem času ni bilo možno prido-
biti dodatnih sredstev, zato so 
ga sofinancirali z lastnimi sred-
stvi. Dodal je, da projekt še ni 
zaključen, ker morajo zgradi-
ti in urediti še paviljon zraven 
stolpa, ki bo narejen do konca 
leta, v njem pa bodo trgovini-
ca spominkov, kavarna, sanita-
rije itd. »Dejstvo je, da si ta naš 
kulturni spomenik, ki je star 

108 let in visok 46 metrov, vse 
to zasluži, zelo pomembno je 
tudi, da smo ga statično sani-
rali in bo varen naslednjih sto 
let,« je poudaril.

V sklopu projekta obnove stol-
pa je izvajalec SL-inženiring s 
podizvajalci uredil klet, prit-
ličje in šest nadstropij – skupaj 
osem etaž. Na nivoju vodoh-
rana so bili izvedeni preboji 
sten, ki obiskovalcem omogo-
čajo dostop do obstoječih oken 
v osmerokotnem lesenem ovo-
ju rezervoarja. V pritličju in 
zgornji etaži si je možno nato-
čiti tudi vodo v vodni fontani. 
Vodovodni stolp je tudi dosto-
pen za vse, poleg stopnišča na-
mreč vseh osem etaž povezuje 

dvigalo. Na nivoju balkonov je 
nova etaža, to je prva razgledna 
točka v stolpu. Ohranili so stare 
obrobe, balkone in del ograje, 
ki služi prikazu starega, pa tudi 
cevi, ki so prej služile za dovod 
vode v rezervoar.

Bodoči upravljalec stolpa bo 
Posavski muzej Brežice, v ime-
nu katerega je Černelič Krošelj 
spomnila na leto 2014, ko so se 
KS Brežice, Društvo za oživitev 
mesta Brežice in Občina Breži-
ce prvič trdno zavezali, da stolp 
ne bo več propadal in bo ena od 
prioritet v prihodnjem obdob-
ju. »Upam, da boste ostali pod-
porniki stolpa, njegovi zvesti 
obiskovalci in največji promo-
torji naših dejavnosti v stolpu,« 
je še povedala vsem zbranim. 
Otvoritveni dogodek, ki ga je 

povezovala Jasmina Spaha
lić, so zaznamovali tudi sku-
pina Alter Ego in Hip hop mla-
dinska nadaljevalna skupina 
iz PD Imani ter mladinska hip 
hop skupina Xplosion in odra-
sla hip hop skupina iz PK Lu-
kec Brežice.

Priznanji TD Kapele in OTZ 
Brežice

V kuhanju golaža se je pomeri-
lo devet ekip: TD Dobova, Ob-
činska turistična zveza (OTZ) 
Brežice, TD Kapele, TD Velike 
Malence, TD Zakot - Bukošek 
- Trnje, TD Pišece, TD Globo-
ko, TD Črešnjice in TD Artiče. 
Tričlanska komisija v sesta-
vi Anita Zorko, Rudi Kos in 
Roman Baškovč je obiskala 
in ocenila vse stojnice ter po-
skusila vzorce golaža. Razglasi-
li so, da je imelo najlepšo stoj-
nico TD Kapele, najboljši golaž 
pa je skuhala ekipa OTZ Breži-
ce. Na stojnici Ribiške družine 
Brežice pa sta se predstavlja-
li ekipi, ki sta pripravili ribjo 
čorbo oz. »fiš paprikaš«, s ka-
terim so brežiški ribiči posta-
li evropski podprvaki v kuha-
nju ribjih jedi.
 Rok Retelj

kronika

NEVAREN ODSEK KLIČE K UKREPANJU – 27. 10. se je izven 
naselja Bukošek pripetila huda prometna nesreča z udeležbo 
treh osebnih vozil. Po navedbah policije jo je povzročil 82-le-
tni voznik, ki je med vožnjo iz Župelevca v smeri Brežic z vozi-
lom Opel začel prehitevati pred seboj vozeče vozilo Renault, ki 
ga je vozil 71-letni voznik, v trenutku, ko je iz nasprotne smeri 
pravilno pripeljala z vozilom Seat 77-letna voznica. Med vozi-
loma je prišlo do silovitega čelnega trčenja, pri čemer sta po-
sebno hude telesne poškodbe utrpela 82-letni povzročitelj in 
77-letna voznica, hude poškodbe 76-letna potnica v vozilu vo-
znice, medtem ko sta, na srečo, voznik in sopotnik v prehite-
vanem vozilu Renault trčenje prestala pretresena, a brez tele-
snih poškodb. V dobrem mesecu dni je bila to že tretja nesreča 
z udeležbo več vozil in več poškodovanimi osebami na odse-
ku državne ceste pri Dobravi, zaradi česar bi se morali zgani-
ti pristojni in od Direkcije RS za infrastrukturo zahtevati po-
stavitev fizičnih grbin ali drugih naprav za umirjanje prometa.

SMRT NA TIRIH – 31. 10. zgodaj dopoldan je vlak v bližini sev-
niške železniške postaje povozil 40-letnega državljana Bosne 
in Hercegovine, ki je prečkal, kot predvidevamo namenoma, 
železniške tire v trenutku, ko se je prihajajoči vlak nahajal že 
v njegovi neposredni bližini. Za pokojnega je bila odrejena sa-
nitarna obdukcija.

BILANCA NOČNEGA DELA VLOMILCEV – 31. 10. sta zmikav-
ta v nočnih urah s terase počitniškega objekta na Čatežu ob 
Savi odpeljala kolesi znamke Scott scale 910 črno-sive barve 
in Scott scale 930 črno-rumene barve. Lastnika sta oškodovala 
za okoli 2400 €. Na območju Orehovega je 31. 10. neznanec po 
vlomu v skladiščne prostore iz njih odnesel avtomobilske vži-
galne kable v vrednosti 500 €. V Leskovcu pri Krškem je bilo 
v noči na 5. 11. vlomljeno v gostinski lokal, vlomilec pa si je 
v njem prisvojil kamero in denarnico z menjalnim denarjem. 
Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1000 € škode. V isti 
noči je bilo vlomljeno še v gostinski lokal v Krškem, v prostore 
kostanjeviškega društva ter v hišo na Straži pri Raki. V lokalu 
si je neznanec prisvojil menjalni denar, ključe in nekaj stekle-
nic pijače, v društvenih prostorih je povzročil škodo z vlomom, 
kaj je izginilo iz hiše, v katero je neznani nepridiprav vlomil 
skozi okno, pa še preiskujejo.
 Zbrala: B. M.

Klemen Kos, Globoko: Zdi se mi, da vedno več 
mladih posega po raznih drogah predvsem iz 
’firbca’. Ker jim je to težko preprečiti, morajo 
sami priti do spoznanja, da to ni v redu. V svo-
jem okolju še nisem zasledil tega, na Dolenj-
skem, kjer delam, pa ja. Pomembno je, da si iz-
beremo primerno družbo, kajti če zapademo v 

slabo, obstaja velika verjetnost, da se bo tudi slabo končalo.

Martin Kerin, Veliki Podlog: Kolikor slišim, so 
droge dostopne že praktično za vsakim voga-
lom, kupujejo se že skoraj tako enostavno kot 
cigarete. V moji mladosti je bilo tega vendarle 
precej manj, kvečjemu kakšna 'trava'. Po mojem 
bi bilo treba bolj odločno ukrepati proti prepro-
dajalcem in jih pozapreti, mlade pa bolj usme-

riti v šport in gibanje.

Simona Stipič, Krško: V Posavju je problema-
tika drog in nasilja po mojem mnenju kar pri-
sotna. Pri človeku se opazi, če ima težave z za-
svojenostjo. Menim, da je preventivno delovanje 
v tem smislu v Krškem ustrezno razvito, saj se 
s to problematiko ukvarja veliko organizacij in 
inštitucij. Opozorila bi še na preveliko toleran-

co do alkoholizma in zasvojenosti s tehnologijami.

Mateja Vidic, Sevnica: Odvisnost, ki je najbolj 
opazna v našem okolju, je alkoholizem, ker ži-
vimo v vinorodnem okolišu in se je težko upre-
ti kozarčku dobrega vina. Odvisnosti od različ-
nih opiatov ne zaznavam, kajti naše okolje je še 
vedno pretežno podeželsko in večina mladih se 
mora zgodaj posvetiti delu na zemlji ter nima 

časa za gojenje sadik konoplje ali uživanja drog.

So droge prelahko dostopne?
November je mesec boja proti raznim oblikam zasvoje
nosti. Kot povedo mladi, so danes droge zelo lahko do
stopne in jih mnogi uživajo že v zelo zgodnjih letih. Ste to 
morda opazili tudi sami v vašem okolju, poznate morda 
kakšno izkušnjo oz. zgodbo o zasvojenosti?

anketa Prvi občani so že bili na vrhu
BREŽICE – Na zadnjo oktobrsko soboto so meščani Brežic in drugi občani po lanski predaji namenu stare
ga železnega mostu dočakali še eno otvoritev prenovljenega simbola mesta – vodovodnega stolpa, ki jo je 
dopolnilo kuhanje županovega golaža in druženje pri društvenih stojnicah.

Notranjost stolpa so si ogledali tudi predstavnik izvajalca del 
Silvester Lopatič (SL-inženiring) ter projektanta Grega Bizjak 
in Tadeja Šepec Bizjak (Naino).

Pogled z vrha stolpa na dogajanje na stojnicah in del Brežic 

Zaradi varnostnih ukrepov 
je število ljudi, ki lahko na-
enkrat obiščejo stolp, ome-
jeno. Ogled stolpa je brezpla-
čen, vendar je obvezna 
prijava na recepciji Posavske-
ga muzeja Brežice. Stolp bo 
v času od 10. do 25. novem-
bra odprt za enourne vodene 
oglede za občane.

BREŽICE – Višja strokov
na šola (VSŠ) Brežice je 27. 
oktobra za 15 letošnjih dip
lomantov pripravila svečano 
podelitev diplomskih listin. 
Pohvalo za najboljši uspeh 
med rednimi študenti – dip
lomanti v študijskem letu 
2021/2022 je prejel Ajdin 
Ibrić, med izrednimi študen
ti – diplomanti se je najbolj 
izkazala Katalin Makadi. 

Uspešno so na VSŠ Brežice dip-
lomirali: Maja Unetič, Primož 
Bogovič, Tina Germovšek, 
Simona Rožman, Korneli
ja Urbanč, Bojan Kostevc, 
Aleksandar Živković, Anja 
Resnik, Matej Zupančič, Ka
talin Makadi, David Savi
ozzi, Špela Račič, Klavdija 
Trefalt, Ajdin Ibrić in Jurij 
Šerbec. Tako so se pridruži-
li klubu diplomantov SIC VSŠ 
Brežice, ki zdaj šteje skupaj 
774 članov. Ravnateljica VSŠ 
Brežice Hermina Vučajnk Ša

Ekipa v dobrem in slabem

rić je na 13. svečani podelitvi 
diplom navedla, da je med 15 
študenti, ki so uspešno končali 
študij na programu Ekonomist, 
osem diplomantov rednega in 
sedem izrednega študija. »Za-
vedamo se, da boste študentje 
vse znanje in spretnosti pone-
sli s seboj v gospodarsko okol-
je ter ga tam povezali v kon-
kretne delovne procese. Zato 
je naša skrb za kontinuirano 
in kvalitetno podajanje znan-

ja, ki je praktično naravna-
no, še toliko pomembnejša,« 
je dejala. Zahvalila se je vsem 
članom predavateljskega zbo-
ra, inštruktorjem, zaposlenim 
na šoli in mentorjem delodajal-
cem za vložen trud in pozitiv-
no energijo ter prenos znanj in 
izkušenj na to generacijo štu-
dentov. Vsem diplomantkam 
in diplomantom je zaželela us-
pešno poklicno pot ter vse dob-
ro tudi v zasebnem življenju.

Nekaj besed je zbranim name-
nila tudi direktorica Strokovno 
izobraževalnega centra (SIC) 
Brežice dr. Mojca Tomažin, 
ki je poudarila, da bodo dip-
lomantke in diplomanti ved-
no dobrodošli pri njih. V ime-
nu diplomantov se je zahvalila 
Katalin Makadi in izpostavi-
la, da so si študentje, sošolke 
in sošolci ves čas študija stali 
ob strani, bili ekipa v dobrem 
in slabem, računali en na dru-
gega ter pomagali drug druge-
mu. Dodala je, da so imeli pre-
davatelje, ki so si vedno vzeli 
čas za svoje študente ter so jih 
dejansko poznali ne samo po 
imenu. Zahvalila se jim je za 
njihov trud, posebej v času ko-
rone, ko se je cel sistem obrnil 
na glavo. Podelitev je povezo-
vala Staša Omerzel, z nasto-
pom so jo popestrile dijakinje 
3. letnika predšolske vzgoje na 
SIC Brežice.

 R. Retelj

Najuspešnejša diplomanta z ravnateljico in direktorico
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Lokalne volitve v Posavju 2022Lokalne volitve v Posavju 2022
62.131 možnosti
Če predsedniška tekma na regijo ne vpli-
va bistveno, pa nas 20. novembra čaka-
jo volitve, ki so za delovanje posavskega 
prostora izjemnega pomena. V 25 le-
tih, kar povezovanje v regiji spodbuja in 
omogoča Posavski obzornik, se je na po-
litičnem podiju zamenjalo veliko ljudi. Nekateri so bili aktiv-
ni, pustili sledi, drugi ne, tretji so se angažirali le pred novimi 
volitvami. In če se pri spletnih medijih lahko vsakršna vsebina 
spremeni, priredi kar čez noč, ostaja lokalni časopis, ki ga re-
dno bere več kot 50.000 bralk in bralcev, vestni kronist konkre-
tno izvedenih dejanj, ne le napihnjenih obljub. 

Kot pristaši stika z ljudmi z navdušenjem ugotavljamo, da je 
tokratna volilna tekma zajela širšo skupnost. Da so se iz raznih 
vzgibov angažirali še ti, ki so prej le »šank pametovali«. Tudi 
mlajši počasi ugotavljajo, da ignoriranje volitev v sedanjem 
sistemu ni rešitev in da je aktiviranje ključ do zbujene skup-
nosti. Odlično! Seveda imajo uveljavljeni kandidati prednost, a 
kampanja kaže, da lahko tudi novinci, če vložijo dovolj iskre-
ne energije, prebudijo ljudi, da se odpravijo oddat svoj glas. S 
pozornim spremljanjem letošnje kampanje lahko volivci pre-
poznajo, kdo si funkcijo želi opravljati s srcem, kot poslanstvo, 
kot lokalpatriot. 

Čez deset dni bo do glasovanja upravičenih kar 62.131 Posavk 
in Posavcev in zanimivo bo videti, koliko jih bo to pomembno 
pravico neposrednega vplivanja na življenje v svojem okolju de-
jansko tudi izkoristilo. 
 Maruša Mavsar, 
 odgovorna urednica

OBČINA
BISTRICA OB SOTLI

1. IZTOK STARC  
Slovenska ljudska stranka

2. JANJA STARC  
Dušan Arh in skupina 
volivcev

3. JOŽE OLOVEC  
Slovenska demokratska 
stranka

4. ALEŠ ZORKO  
Gibanje Svoboda

5. JANEZ KERIN  
Marta Levičar Magiera in 
skupina volivcev liste Modra 
smer

6. DUŠAN ŠIŠKO  
Dejan Stanič in skupina 
volivcev lista Dušana Šiška – 
energično za Krško

1. IVAN MOLAN  
Dražen Levojević in skupina 
volivcev

2. MOJCA FLORJANIČ  
Zbor članov LIO Brežice 
Gibanje Svoboda, Levica 
LO sp. Posavje, volilna 
konvencija SD Brežice, OO 
DeSUS Brežice

3. IGOR ZORČIČ  
Rade Iljaž in skupina 
volivcev

1. SREČKO OCVIRK 
Slovenska ljudska stranka

2. ALEŠ ŽIBERT  
Alojz Žibert in skupina 
volivcev

1. TOMAŽ REŽUN 
Socialni demokrati

1. MELITA SKUŠEK  
Marjan Jelenič in skupina 
volivcev

2. ROBERT ZAGORC 
Matej Kuhar in skupina 
volivcev

3. ALEN LENIČ  
Nova Slovenija – krščanski 
demokrati

1. FRANJO DEBELAK 
Dušan Berkovič in skupina 
volivcev

2. ROBERT ŽUČKO  
Marjan Fendre in skupina 
volivcev

KRŠKO – 27. oktobra je Društvo Modra smer v Kulturnem 
domu Krško pripravilo predstavitev neodvisnega kandidata 
za župana Mestne občine Krško (MO) Janeza Kerina, ki kan
didira s podporo društva, ter kandidatov, ki se bodo v petih 
volilnih enotah potegovali za izvolitev v krški občinski svet.

Predsednik društva Modra smer Mitja Valentinc je poudaril, da 
so v društvu liste kandidatov za izvolitev v Občinski svet MO Kr-
ško sestavljene iz predstavnikov različnih poklicev in starosti iz 
vseh krajevnih skupnosti, ki si bodo v občinskih klopeh z neod-
visnim kandidatom za župana Janezom Kerinom prizadevali 
za čim večjo realizacijo razvojno zastavljenega programa, ki so 
ga oblikovali na podlagi konkretnih izkazanih potreb občanov 
na terenu na vseh področjih delovanja lokalne skupnosti. Kan-
didati Modre smeri v petih volilnih enotah (VE) so: 1. VE (Seno-
vo, Koprivnica): Robert Kostevc, Tina Božičnik, Vladislav Cer
jak, Mojca Jeler in Aleš Pozič;  2. VE (Brestanica, Zdole, Dolenja 
vas, Sp. St. Grad-Sp. Libna): Dejan Žnideršič, Danijela Mirt, Du
šan Černelič Duko, Ana Špiler in Janez Savnik; 3. VE (Krško, 
Gora): Boštjan Levičar, Nicole Radermacher, Marko Mlakar, 
Tina Pleterski, Sebastjan Komočar, Petra Zorko, Ivan Repec, 
Sonja Levičar in Aleš Bizjak; v 4. VE (Leskovec pri Krškem, Ve-
liki Trn, Drnovo): Janez Kerin, Irma Bogolin, Dejan Sevšek, Jo
žica Žibert in Jože Tomažin ter v 5. VE (Raka, Velki Podlog, Pod-
bočje): Ivanka Černelič Jurečič, Rok Bizjak, Danica Urbanč, 
Uroš Kerin in Olga Colarič. Kandidat za župana Janez Kerin iz 
Leskovca pri Krškem je ob predstavitvi zastavljenega programa 
dejal, da si bo prizadeval za realizacijo pobud, ki so prišle od lju-
di za ljudi, ter skladen razvoj področij delovanja in posameznih 
okolij znotraj krške občine.   B. Mavsar 

Za skladen razvoj občine

Na predstavitvi prisotni kandidati za občinske svetnike s 
kandidatom za župana Janezom Kerinom (levo spredaj)

KRŠKO – Predsednik Vlade RS in Gibanja Svoboda dr. Robert 
Golob se je 28. oktobra udeležil srečanja s kandidatom za 
župana Mestne občine Krško Alešem Zorkom, člani in pod
porniki stranke.

»V Gibanju Svoboda dokazujemo, da bomo imeli na Vladi odprta 
vrata tudi po volitvah. V lokalni skupnosti se vse začne, tudi de-
mokracija,« je v uvodu srečanja dejal Aleš Zorko. Dotaknil se je 
tudi energetike, konkretno odmevne menjave na čelu GEN ener-
gije. »Zame osebno in za Mestno občino Krško je v tem trenut-
ku pomembno to, da pridobimo spet nazaj zaupanje ljudi, ki vo-
dijo posavsko energetiko. Tukaj je treba poudariti, da teh stvari 
ni zrušila trenutna, ampak prejšnja vlada, ki je umaknila ljudi, 
ki smo jim dolgo časa zaupali. Tudi ta obisk predsednika Vlade 
je prvi korak v to smer,« je dejal in dodal, da so se z Vlado že po-
govarjali o tem, kako bi se lokalna skupnost bolj vključila v so-
odločanje v energetiki, prav tako ob umeščanju JEK2 v prostor.
Kot je dejal dr. Robert Golob, je pomembno, da ima Gibanje Svo-
boda v Krškem županskega kandidata, ki ima tudi podporo koa-
licijskih Socialnih demokratov, »saj s tem izkazujemo to, kar go-
vorimo, da smo za povezovanje, saj tako lahko naredimo boljše 
rešitve«. Po njegovem sta v lokalni skupnosti dve najpomembnej-
ši točki razvoj gospodarstva in stanovanjska politika, zato je po-
membno, je še dejal, da so na županskem nivoju ljudje, ki ra-
zumejo, kako delujejo gospodarski, bančni in finančni sistemi.  
»Krškemu želimo dati priložnost, da tudi preko lokalne oblasti 
doseže še več uspehov v sodelovanju z državo,« je zaključil Go-
lob. P. Pavlovič

Krškemu želijo dati priložnost

Predsednik Gibanja Svoboda dr. Robert Golob s prisotnimi 
kandidati za občinske svetnike

BREŽICE – Na lokalne volitve se prvič z enotno listo poda
jata brežiška občinska odbora (OO) strank Nova Slovenija 
(N.Si) in Slovenska ljudska stranka (SLS). 8. novembra so v 
restavraciji Štefanič predstavniki obeh odborov predstavi
li program dela za obdobje 2022–2026 in kandidate za ob
činski svet.

Novi predsednik OO SLS Brežice Jože Denžič je pojasnil, da je bil 
osnovni razlog za združitev moči na lokalni ravni predvsem sode-
lovanje, povezovanje, kajti po njegovih besedah se lahko samo na 
tak način doseže nek napredek. »Da ne vidi samo vsak sam sebe, 
ampak tudi sočloveka,« je pristavil. Poleg tega vidijo pri tem tudi 
priložnost za razvoj domačih krajev in družin ter želijo pouda-
riti življenje v zdravem in čistem okolju. Denžič je izrazil veselje, 
da so prišli do dogovora, da bodo skupaj nastopili na volitvah. 
Predsednik OO N.Si Brežice Franc Vranetič ga je dopolnil, da ne 
gre za združevanje dveh strank, ampak sodelovanje, »mogoče pa 
bo v prihodnosti nastalo še kaj več, tudi na državnem nivoju«. 
Želijo si pomlajevanja vrst, tako so na listo uspeli pridobiti tudi 
nekaj mladih, je dodal. Kot sta navedla, so glavne točke njihove-
ga programa zavzemanje za družino – dostopna stanovanja; za 
nova delovna mesta – gospodarstvo, turizem, infrastrukturo in 
šport; za kmetijstvo; za razvoj celotne občine Brežice – moderno 
infrastrukturo; za zdravje in starejše ter za bogato družbeno živ-
ljenje – spodbujanje delovanja društev. Nosilci skupne liste N.Si 
in SLS Brežice so Anton Žnideršič (VE1), Milena Tomše (VE2), 
Vranetič (VE3) in Denžič (VE4). Kot so še omenili, so se odločili, 
da bodo pri kandidaturi podprli aktualnega župana Ivana Mo
lana.  R. Retelj

S sodelovanjem do napredka

Trije nosilci liste (z leve) Žnideršič, Denžič in Vranetič
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Kandidat za župana Mestne občine Krško Iztok Starc 
in kandidati na listi SLS za svetnike občinskega sveta 

vas vabimo na 

OSREDNJO PRIREDITEV 
v sredo, 16. novembra 2022, ob 18.00 uri 
v veliki dvorani Kulturnega doma Krško.

KONCERT

Prifarski 
muzikanti
         in Toni 
           Sotošek 

1
Spoštovane občanke 
in občani mestne občine 
Krško,

v nedeljo, 20. novembra, bomo 
na lokalnih volitvah imeli pri-
ložnost prvič v zgodovini vo-
liti župana ene od dvanajstih 
mestnih občin – Mestne občine 
Krško. Volili bomo tudi svetni-
ke občinskega sveta in svetov 
krajevnih skupnosti. Dosedanji 
župan mag. Miran Stanko, ki je 
našo občino uspešno vodil zad-
njih enajst let, se je odločil, da 
na letošnjih lokalnih volitvah 
ne bo ponovno kandidiral za 
župana. Sam pa sem na pova-
bilo Slovenske ljudske stranke 
sprejel izziv, da kandidiram za 
župana Mestne občine Krško na 
listi Slovenske ljudske stranke in 
s podporo Nove Slovenije – kr-
ščanskih demokratov.

Zavedam se, da biti župan ni 
služba, ampak poslanstvo in 
služenje, ki zahteva veliko zna-
nja, modrih, preudarnih in vizio-
narskih odločitev. Predvsem pa 
je biti župan velika odgovornost. 
Prepričan sem, da imam dovolj 
znanja, izkušenj, moči in strasti 
za to delo. 
Izzivi prihodnosti, ki so pred 
Mestno občino Krško, zahtevajo 
vizijo nove generacije. Na nas, 
novi generaciji, je priložnost in 
odgovornost za uresničevanje 
vizije prihodnosti Mestne občine 
Krško. 
Vizijo nove generacije predsta-
vljamo vsi, ki tu, v tem okolju, 
živimo in delamo. Vsi, ki se tru-
dimo graditi in povezovati, ne 
pa rušiti, izključevati in kritizirati. 
Vizijo nove generacije predsta-
vljamo vsi, ki se uspehov dru-
gih veselimo enako, kot svojih 

lastnih uspehov. Vsi, ki na svet 
okoli sebe gledamo vedro in 
pozitivno.
Vizija nove generacije je vizija 
prihodnosti Mestne občine Kr-
ško, kot občine, ki je odprta, per-
spektivna in polna življenja. Kjer 
v sožitju, druga ob drugi sobiva-
jo različne generacije. Postanite 
tudi vi del te vizije prihodnosti.
Vabim vas na osrednjo priredi-
tev, ki bo v sredo, 16. novembra, 
ob 18. uri v Kulturnem domu v 
Krškem. Hkrati vas tudi vabim, 
da se udeležite lokalnih volitev 
in mi zaupate mandat za žu-
pana Mestne občine Krško ter 
podprete listo kandidatov Slo-
venske ljudske stranke.

Iztok Starc, 
kandidat za župana 

Lista kandidatov SLS za volitve članov občinskega sveta Mestne občine Krško

Iztok StarcVlado Grahovac Janez BarbičKristina Ogorevc RačičMatej Libenšek

1. VOLILNA ENOTA
(KS Senovo in KS Koprivnica) 

1. Vlado Grahovac
2. Vlasta Moškon
3. Jože Požun
4. Ana Bogovič
5. Franc Bogovič

2. VOLILNA ENOTA
(KS Brestanica, KS Dolenja vas, KS 
Rožno – Presladol, KS Spodnji Stari 
Grad – Spodnja Libna in KS Zdole)

1. Matej Libenšek
2. Mojca Železnik
3. Jože Slivšek
4. Petra Simonišek
5. Roman Simončič

3. VOLILNA ENOTA
(KS mesta Krško in KS Gora)

1. Iztok Starc
2. Vera Metelko
3. Boštjan Pirc
4. Jožica Mikulanc
5. Miran Stanko
6. Ani Nuša Masnik
7. Lojze Kerin
8. Ivan Učanjšek
9. Špela Beuc Colner

4. VOLILNA ENOTA
(KS Krško polje, KS Leskovec, 

KS Senuše in KS Veliki Trn)

1. Kristina Ogorevc Račič
2. Damjan Mežič
3. Ana Somrak
4. Slavko Hotko
5. Jernej Žaren

5. VOLILNA ENOTA
(KS Podbočje, KS Raka, 

KS Veliki Podlog)

1. Janez Barbič
2. Karolina Cizerle
3. Dejan Držanič
4. Blaž Hrušovar
5. Olga Vintar
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KRŠKO, KOSTANJEVICA NA KRKI, BISTRICA OB SOTLI – Kandidati za župana Mestne občine Kr-
ško bodo nocoj, 10. novembra, ob 21. uri sodelovali na predvolilnem soočenju na 2. programu 
TV Slovenija, ki prireja soočenja županskih kandidatov v vseh 12 slovenskih mestnih občinah. 
Soočili se bodo Iztok Starc (SLS), Jože Olovec (SDS), Aleš Zorko (Gibanje Svoboda) in neodvi-
sni kandidati s podpisi podpore volivcev Janja Starc, Janez Kerin in Dušan Šiško.

Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki ter zainteresirana društva in posamezniki v soboto, 12. 
novembra, ob 18. uri vabijo soočenje kandidatov za župana Občine Kostanjevica na Krki. Do-
godek bo potekal v Dvorani La Vie (Ljubljanska cesta 10). Za župansko mesto se potegujejo ne-
odvisna kandidata s podpisi podpore volivcev Melita Skušek in Robert Zagorc ter kandidat 
Nove Slovenije Alen Lenič.

Tudi v najmanjši posavski občini, Bistrici ob Sotli, bodo lahko občanke in občani prisostvova-
li soočenju obeh kandidatov za župana, Franja Debelaka in Roberta Žučka, in sicer v pone-
deljek, 14. novembra, ob 18.00 v dvorani Kulturnega doma. To bo tudi priložnost za soočenje 
mnenj kandidatk in kandidatov za svetnike občinskega sveta, zato upajo na čim večjo udeležbo 
tako na soočenju kot na volitvah.  P. P., R. R.

Soočili se bodo »na štiri oči«
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in kandidati na listi SLS za svetnike občinskega sveta 
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OSREDNJO PRIREDITEV 
v sredo, 16. novembra 2022, ob 18.00 uri 
v veliki dvorani Kulturnega doma Krško.

KONCERT

Prifarski 
muzikanti
         in Toni 
           Sotošek 

1
Spoštovane občanke 
in občani mestne občine 
Krško,

v nedeljo, 20. novembra, bomo 
na lokalnih volitvah imeli pri-
ložnost prvič v zgodovini vo-
liti župana ene od dvanajstih 
mestnih občin – Mestne občine 
Krško. Volili bomo tudi svetni-
ke občinskega sveta in svetov 
krajevnih skupnosti. Dosedanji 
župan mag. Miran Stanko, ki je 
našo občino uspešno vodil zad-
njih enajst let, se je odločil, da 
na letošnjih lokalnih volitvah 
ne bo ponovno kandidiral za 
župana. Sam pa sem na pova-
bilo Slovenske ljudske stranke 
sprejel izziv, da kandidiram za 
župana Mestne občine Krško na 
listi Slovenske ljudske stranke in 
s podporo Nove Slovenije – kr-
ščanskih demokratov.

Zavedam se, da biti župan ni 
služba, ampak poslanstvo in 
služenje, ki zahteva veliko zna-
nja, modrih, preudarnih in vizio-
narskih odločitev. Predvsem pa 
je biti župan velika odgovornost. 
Prepričan sem, da imam dovolj 
znanja, izkušenj, moči in strasti 
za to delo. 
Izzivi prihodnosti, ki so pred 
Mestno občino Krško, zahtevajo 
vizijo nove generacije. Na nas, 
novi generaciji, je priložnost in 
odgovornost za uresničevanje 
vizije prihodnosti Mestne občine 
Krško. 
Vizijo nove generacije predsta-
vljamo vsi, ki tu, v tem okolju, 
živimo in delamo. Vsi, ki se tru-
dimo graditi in povezovati, ne 
pa rušiti, izključevati in kritizirati. 
Vizijo nove generacije predsta-
vljamo vsi, ki se uspehov dru-
gih veselimo enako, kot svojih 

lastnih uspehov. Vsi, ki na svet 
okoli sebe gledamo vedro in 
pozitivno.
Vizija nove generacije je vizija 
prihodnosti Mestne občine Kr-
ško, kot občine, ki je odprta, per-
spektivna in polna življenja. Kjer 
v sožitju, druga ob drugi sobiva-
jo različne generacije. Postanite 
tudi vi del te vizije prihodnosti.
Vabim vas na osrednjo priredi-
tev, ki bo v sredo, 16. novembra, 
ob 18. uri v Kulturnem domu v 
Krškem. Hkrati vas tudi vabim, 
da se udeležite lokalnih volitev 
in mi zaupate mandat za žu-
pana Mestne občine Krško ter 
podprete listo kandidatov Slo-
venske ljudske stranke.

Iztok Starc, 
kandidat za župana 

Lista kandidatov SLS za volitve članov občinskega sveta Mestne občine Krško

Iztok StarcVlado Grahovac Janez BarbičKristina Ogorevc RačičMatej Libenšek

1. VOLILNA ENOTA
(KS Senovo in KS Koprivnica) 

1. Vlado Grahovac
2. Vlasta Moškon
3. Jože Požun
4. Ana Bogovič
5. Franc Bogovič

2. VOLILNA ENOTA
(KS Brestanica, KS Dolenja vas, KS 
Rožno – Presladol, KS Spodnji Stari 
Grad – Spodnja Libna in KS Zdole)

1. Matej Libenšek
2. Mojca Železnik
3. Jože Slivšek
4. Petra Simonišek
5. Roman Simončič

3. VOLILNA ENOTA
(KS mesta Krško in KS Gora)

1. Iztok Starc
2. Vera Metelko
3. Boštjan Pirc
4. Jožica Mikulanc
5. Miran Stanko
6. Ani Nuša Masnik
7. Lojze Kerin
8. Ivan Učanjšek
9. Špela Beuc Colner

4. VOLILNA ENOTA
(KS Krško polje, KS Leskovec, 

KS Senuše in KS Veliki Trn)

1. Kristina Ogorevc Račič
2. Damjan Mežič
3. Ana Somrak
4. Slavko Hotko
5. Jernej Žaren

5. VOLILNA ENOTA
(KS Podbočje, KS Raka, 

KS Veliki Podlog)

1. Janez Barbič
2. Karolina Cizerle
3. Dejan Držanič
4. Blaž Hrušovar
5. Olga Vintar

N
ar

oč
ni

k 
og

la
sa

: S
lo

ve
ns

ka
 lj

ud
sk

a 
st

ra
nk

a,
 G

os
po

di
nj

sk
a 

8,
 10

00
 L

ju
bl

ja
na

SLS obzornik cela stran 2022 prva mera.indd   1SLS obzornik cela stran 2022 prva mera.indd   1 8. 11. 2022   13:57:308. 11. 2022   13:57:30



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 23, četrtek, 10. 11. 20228 LOKALNE VOLITVE 2022

www.janja-starc.com



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 23, četrtek, 10. 11. 2022 9LOKALNE VOLITVE 2022

I. volilna enota
Robert Kostevc
Tina Božičnik
Vladislav Cerjak
Mojca Jeler
Aleš Poznič

II. volilna enota
Dejan Žnideršič
Danijela Mirt
Dušan Černelič
Ana Špiler
Janez Savnik

III. volilna enota
Boštjan Levičar
Nicole Radermacher
Marko Mlakar
Tina Pleterski
Sebastjan Komočar
Petra Zorko
Ivan Repec
Sonja Levičar
Aleš Bizjak

IV. volilna enota
Janez Kerin
Irma Bogolin 
Dejan Sevšek
Jožica Žibert
Jože Tomažin

V. volilna enota
Ivanka Černelič Jurečič
Rok Bizjak
Danica Urbanč
Uroš Kerin
Olga Colarič
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Podprite neodvisne 
kandidatke in kandidate
za občinski svet. 

Za življenje, za napredek,
za priložnosti, za ljudi 
in modre odločitve.
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Spoštovani upokojenci, volivke in volivci!

Zakaj na volitve v imenu stranke DeSUS? 
Zato, ker se godi krivica nam starejšim in tudi 
izkoriščanim delavcem!
Spoznavamo, da smo povsem zapostavljeni, 
odrinjeni na družbeni rob, v politiki se nas ne 
obravnava več kot enakopravne državljane.

Kot občinski svetniki:
• bomo zahtevali gospodarno rabo in spremljali 

nadzor nad koriščenjem sredstev iz 
občinskega proračuna;

• se bomo borili za urejeno javno zdravstvo 
s ciljem, da ne bodo starejši in invalidi 
zapostavljeni;

• se bomo zavzemali za organizacijo oskrbe in 
nege na domu; 

• bomo zagovarjali enakomeren razvoj krajevnih 
skupnosti v MO KK;

• se bomo zavzemali za vrednote 
osamosvojitvene vojne 1991 in za ustrezen 
status vojnih veteranov;

• se bomo zavzemali za varovanje in ohranjanje 
naravnega okolja.

Imamo dovolj izkušenj, znanja, modrosti, 
vztrajnosti, zaupanja in poštenja, da lahko 
konstruktivno sodelujemo pri razvoju naše 
mestne občine za boljši jutri.

Zato zaupajte svoj glas nam! 
Hvala vam - MO DeSUS Krško.

I. volilna enota II. volilna enota III. volilna enota IV. volilna enota V. volilna enota
Marija Krušić Vlado Bezjak Stanislav Zupančič Borut Marolt Silvo Krošelj

Cvetko Jeler Jelka Zidarič Mira Danko Vida Slivšek Frančiška Metelko

 Irena Gmajnar Karel Klenovšek Srečko Murko Zdenko Antolinc Anton Žarn

Franc Brinovar Irena Gerzina Mojca Žabkar

Stanko Resnik Stanko Bogolin

Marija Istenič
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Trajno nizke cene električne energije za gospodinjstva.
Brezplačen odvoz komunalnih odpadkov.
Nižje cene zazidljivih gradbenih parcel.
Nižja nadomestila za stavbna zemljišča za stanovanjsko 
gradnjo.
Subvencije za vodne zbiralnike meteorne vode.
Več sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.
Več sredstev za malo gospodarstvo.
Več sredstev za šport in rekreacijo.
Več sredstev za ljubiteljsko kulturo.
Več prostora za zasebno pobudo pri varstvu 
starostnikov.
Večji nadzor na področju priseljevanja in nelojalne 
konkurence.
Ukrepi na področju romske problematike in varnosti.
E-tržnica po sistemu »iz njive na mizo«.
Obnova gradu Šrajbarski Turn (podpora 
vinogradništvu).
Urejeno mestno jedro: garažna hiša, trgovska hiša, 
zelene površine in ureditev prometa Pod goro.
Pokrit olimpijski bazen.
Športno turistični center Planina nad Podbočjem.
Zavetišče za male živali.
Reorganizacija delovanja javnih gospodarskih služb.
Ničelna toleranca do onesnaževanja bivalnega okolja.
Večnamenski dom na Raki.
Start-up inkubator v obrtni coni
Podpora kmečkemu turizmu.

1.
2.      
3.      
4.      

5.
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7.
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10.

11.
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15.

16.
17.
18.
19.
20.
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22.
23.      
                

NAŠE PRIORITETE IN CILJI

Kandidat za župana MO Krško

JOŽE OLOVEC
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Živeti, ne zdržati. 
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SPOŠTLJIVO IN 
PREUDARNO.

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana

1. Boštjan Arh
2. Jasmina 

Mlakar
3. Metod Šerbec
4. Zdenka Lipovž
5. Anton Bizjak

1. Jože Turk
2. Tina Pirc
3. Grega Mežič

1. mag. Nataša Šerbec
2. Andraž Dostal
3. Meta Fekonja
4. Žak Gajšak
5. Ela Rep

6. Marko Bregar
7. Sanela Lukavica
8. Jože Švigelj
9. Mojca Novak

1. Zoran Dular
2. Vesna Butkovič
3. Mojmir Pohle
4. Martina Ivanšek
5. Martin Kolan

1. Anton Petrovič
2. Lucija Golob
3. Jože Kranjc
4. Helena Krajnc
5. Halid Tubeishat

Nova Slovenija za mlado in moderno novo Mestno občino Krško 
- V vseh urbanih okoljih novi večstanovanjski objekti za mlade in oskrbovana stanovanja za starejše
- Iz vseh okoliških krajev (Zdole, Dolenja vas, Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna, Senuše, Velika vas…  
  do središč mesta Krško zgraditi kolesarske poti
- Spodbujamo, da se vsa obdelovalna zemlja zopet obdela in uredi namakalni sistem celotnega  
  območja med Savo in Krko
- Krško: most za pešce in letni kino
- Krško: posaditi čim več dreves in drevoredov po Krškem
- Krško: vse dejavnosti zbirnega centra za ravnanje z odpadki urediti v enem velikem objektu, brez 
vplivov na okolje
- Podbočje: razviti in urediti kopališča ob Krki, pohodniške in kolesarske poti  na Planino
- Brestanica: celovita infrastrukturna in stanovanjska obnova Starega trga  z odkupom
- Brestanica: dnevni center za starejše
- Podbočje: pripraviti prostore za društvene dejavnosti   
- Senovo: obnova letnega bazena 
- Raka: novi trg celostno komunalno urejen

VERJAMEMO
v mestno občino Krško VOLILNA ENOTA 1

1. Janez PLANINC, Senovo
2. Antonija GABRIČ, Senovo
3. Urban STRNAD, Senovo

VOLILNA ENOTA 2
1. Andreas REPŠE, Spodnji Stari Grad
2. Vida MEŠIČEK, Armeško
3. Darko MARTINC, Armeško
4. Martina BOBNIČ, Rožno
5. Rajko VINTAR, Brestanica

VOLILNA ENOTA 3
1. Aljoša PRESKAR, Krško
2. Marjetka NAHALI, Čretež pri Krškem
3. Tomaž ŽAGAR, Krško
4. Katarina MOLAN, Krško
5. Damjan OBRADOVIĆ, Krško
6. Patricija GORNJEC, Krško
7. Božidar HUMAR, Krško
8. Metka LAVRINŠEK, Trška Gora

VOLILNA ENOTA 4
1. Marija ROSTOHAR, Brege
2. Jožef JAGRIČ, Leskovec pri Krškem

VOLILNA ENOTA 5
1. Jan SINTIČ, Prušnja vas
2. Stanka JUREČIČ, Malo Mraševo

Kandidatke in kandidati NSi 
na listi Nove Slovenije:
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Naše aktivnosti lahko spremljate na družbenih 
medijih.

Več o programu in kandidatih preberite na spletni 
strani gibanjesvoboda.si

Glasujte za!

kandidat za župana Mestne 
občine Krško

Aleš Zorko

• ZA višjo kakovost bivanja!
• ZA gospodarski in urbanistični razvoj!
• ZA gradnjo novega bazena in drugih

športnih površin!

za Krško

S svojim delom bomo 
skrbeli za ključna razvojna 
področja naše občine.

@Gibanje Svoboda Krško

@Gibanje Svoboda Krško
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Na volitve v občinski svet, z -o v -i, 
za vsem občanom prijazno mestno občino 
Krško in občino Brežice.

Spoštovane občanke, spošto-
vani občani!

Ponovno je pred nami obdob-
je volitev, obdobje odločitev in 
predvsem pogleda naprej in 
nazaj, k vsemu tistemu, kar 
smo v naši občini v preteklih 
štirih letih doživeli in kar je kro-
jilo naš vsak dan. V stranki 

 - stranki za razvoj občin 
in krajev smo se odločili, da po-
novno sodelujemo na občin-
skih volitvah naših občin Krško 
in Brežice. Še več. Želimo biti 

tvorci naše sedanjosti in pri-
hodnosti. To nam je v preteklih 
letih tudi uspevalo. 

Biti pasivni kritizer, ki mu je 
malo mar za vse, razen takrat, 
ko je pripravljen ure in ure 
zapravljati čas in kritizira-
ti vse okrog sebe, ali pa aktiv-
ni ustvarjalec, občan, ki mu ni 
vseeno, kaj se dogaja v njego-
vem kraju, občini in državi?

To vprašanje je bilo vodi-
lo in izziv, da smo se po-

novno zbrali v stranki ROK, 
stopili skupaj in odločili za 
pogumnejšo pot – aktivne-
ga soustvarjalca dogajanja 
in razvoja v naših krajih, ob-
čini in državi.

Različni v marsičem, pa vendar 
enotni, da je treba v okolju, kjer 
živimo, storiti nekaj več. Smo 
razgledani ljudje, različnih ge-
neracij, ki z zdravim razumom 
opazujemo in ocenjujemo do-
gajanje okoli nas. Vselej zna-
mo uporabiti »zdravo kmečko 

pamet«, odločno zavzeti svo-
je stališče in delovati v smeri 
razvoja.

Pripravljeni smo se spoprijeti z 
vsem, kar prinaša lepši danes 
in jutri v državi, občini, krajevni 
skupnosti ter povsod tam, kjer 
živimo in ustvarjamo. Naša že-
lja je, kot do sedaj v PETIH man-
datih, graditi in ne razdirati.

Upamo, da boste v našem 
programu spoznali tisto, kar vas 
bo prepričalo, da se udeležite 

volitev. Na naši listi tokrat kan-
didira tudi nekaj kandidatov iz 
stranke Dobra država. Tudi tu je 
stranka , kot vedno, po-
kazala veliko mero sodelovanja 
in povezovanja, kajti gre za lju-
di iz domačega okolja.

Mi smo se odločili. Odločite se 
tudi vi in obkrožite , v 
Krškem št. 7, v Brežicah št. 8.

Predsednik stranke  
za razvoj občin in krajev 

David ImperlDavid Imperl

Z -o v -i ZA vsem občanom prijaznejšo občino, že danes, skupaj premagujemo ovire, na poti v boljšo prihodnost!

V naši viziji je pomembna vsaka občanka in občan, naša socialna perspektiva, skrb za starejše obča-
ne, romska problematika, energetska prihodnost Posavja, vizija mladine in njihovega ostajanja v do-
mačem kraju, pomen kvalitetnega družbenega življenja, povečevanja in ohranjanja delovnih mest, 
varovanje okolja in trajnostni razvoj, ohranjanja posavske krajine, kmečkega in vaškega utripa, po-
men krajevnih skupnosti in povečevanja gospodarsko-ekonomskega ugleda Mestne občine Krško 
in Občine Brežice v celotnem slovenskem prostoru.

Naše kandidatke in kandidati so odgovorni ljudje, s primerno izobrazbo in izkušnjami ter z iskreno 
željo prispevati večji delež v razvoju ene ali druge občine. Kjer pa nismo našli temu primernih 
kandidatk in kandidatov, smo raje pustili prazno mesto. Bolje tako, kot pa imeti listo z ljudmi, ki so 
tam samo zaradi števila. 

Spoštovani, občanke in občani, spoštovane volivke in volivci. Pred vami so fotografije vaših znank 
in znancev, prijateljev in sorodnikov, ki kandidirajo v Brežicah oziroma v Krškem .

Mi smo jih prepoznali kot zaupanja vredne. In če delite mišljenje z nami, podprite in obkrožite 
številko pred kandidatom ali številko stranke . Več o širšem programu si oglejte na naši spletni 
strani: www.rokstranka.si in na Facebook strani: https://www.facebook.com/rokstranka

In da bomo tudi v prihodnje lahko bili konstruktiven del občin Krško in Brežice, vas pozivamo, da 
preudarno na volitvah podprete naše kandidatke in kandidate za svetnike Mestne občine Krško in 
Občine Brežice. Kajti gre za, kot smo zapisali, za vsem občanom prijazno občino, lokalno skupnost, 
kjer živimo, kjer so naše družine in vse, kar nam je najdražje. Zato je prav in nujno, da smo vsi skupaj 
soustvarjalci tega zaupanega nam prostora.

OB TEM PA NAJ VELJA ČESTITKA VSEM KANDIDATOM, KI STE SE ODLOČILI KANDIDIRATI NA LISTI 
KATERE KOLI STRANKE, Z ŽELJO, DA SKUPAJ STORIMO NEKAJ VEČ.

Pojdite na volitve in ne dovolite, da drugi volijo namesto vas. Izpolnili pa bomo vaše zaupanje, 
če bo vaša izbira .
 S spoštovanjem, stranka 

Da uveljavi politiko, ki bo delovala v dobrobit vseh občank in občanov, je stranka , ki deluje v Krškem in Brežicah, sestavila volilne liste kandidatk in kandidatov:

Mestna občina Krško
Volilna enota 1:
1. Stjepan Romarić
2. Anica Romarić

Volilna enota 2:
1. Boris Jarh
2. Monika Seher
3. Marjan Abram
4. Marija Seher
5. Klemen Kavčič

Volilna enota 3:
1. Dušan Vodlan
2. Milena Toplišek
3. Gal Kovačič
4. Katica Zelič
5. Stanko Omerzu
6. Zorka Vodlan
7. Tadej Puntar

Volilna enota 4:
1. David Imperl
2. Leja Rukše
3. Ivan Imperl
4. Biserka Ajster

Volilna enota 5:
1. Luka Gramc
2. Alenka Colarič Wala
3. Alojz Zorič
4. Marija Lajkovič
5. Rok Urbanč

Občina Brežice
Volilna enota 1:
1. Gregor Redenšek
2. Doris Todorič
3. Peter Verstovšek
4. Kristina Prah
5. Jan Redenšek
6. Doroteja Žibert

Volilna enota 2:
1. Slavko Bizjak
2. Zdenka Mirtek
3. Fredi Žibert
4. Verica Andrejaš
5. Franc Kus
6. Vera Štampek
7. Marko Tomše
8. Maja Bohte

Volilna enota 3:
1. Rikardo Bertol
2. Tanita Lipar

Volilna enota 4:
1. Barbara Istenič
2. Sandi Urek
3. Martina Mišić

Dušan Vodlan 
nosilec liste VE3, Krško

Gregor Redenšek 
nosilec liste VE1, Brežice

Barbara Istenič 
nosilec liste VE4, Brežice

Boris Jarh 
nosilec liste VE2, Krško

Luka Gramc 
nosilec liste VE5, Krško

Rikardo Bertol 
nosilec liste VE3, Brežice

Stjepan Romarić 
nosilec liste VE1, Krško

David Imperl 
nosilec liste VE4, Krško

Slavko Bizjak 
nosilec liste VE2, Brežice

Naročnik: Stanka ROK, Dalmatinova ulica 8, 8270 Krško

SPOŠTOVANJE NAJ VELJA TUDI VSEM KANDIDATOM ZA ŽUPANE,  
TAKO V KRŠKEM KOT BREŽICAH, KJER JE NAŠA IZBIRA DOSEDANJI 

ŽUPAN IVAN MOLAN.
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LJUDJE ZA LJUDI 
smo skupina aktivnih občanov naše lepe brežiške občine. Druži nas želja po aktivnem vključevanju vseh občanov 
v lokalno skupnost. Verjamemo, da smo sami odgovorni za prihodnost naše občine in da za politične delitve na 
lokalni ravni ni prostora. Zato smo izkoristili možnost, ki nam jo omogoča zakonodaja in s podpisi 250 občanov 
občine Brežice vložili neposredno kandidaturo za občinski svet. 

VOLILNA ENOTA 1

VOLILNA ENOTA 2 VOLILNA ENOTA 3 VOLILNA ENOTA 4

Naročnik: Skupina občanov Ljudje za ljudi, Bojsno 22, 8254 Globoko

Kaj je naša posebnost?

Na letošnjih lokalnih volitvah v Brežicah smo edi-
na lista, ki ni organizirana kot politična stranka 
in kandidiramo s podporo občanov. To pomeni, 
da za nami ni organizacije, ki bi skrbela za volilno 
kampanjo in kateri bi naši kandidati dolgovali iz-
volitev. Naših obrazov ne boste našli po velikih re-
klamnih panojih in med množico plakatov. O nas 
govori naše dozdajšnje delo in delo vseh tistih, ki 
nas podpirate. Ne delijo nas politične opredelitve 
in dokazujemo, da lahko zelo različni ljudje dela-
mo skupaj za dobro vseh nas.

V kaj verjamemo?

Priča smo vedno večjim političnim razprtijam in 
ekstremni delitvi ljudi na leve in desne, takšne in 
drugačne. Če hočemo biti aktivni, nas silijo, da se 
opredelimo za ene ali za druge. Tudi če se ne želi-
mo opredeliti, nam vsiljujejo navidezne 'nalepke'. 
Verjamemo, da je to mogoče preseči. Vsi mora-
mo delati za svoje preživetje, za boljši jutri, za svo-
je otroke in njihovo prihodnost. Veliko več bomo 
naredili in lažje nam bo, če bomo delali skupaj. 
Verjamemo v izjemen pomen dejstva, da je v ob-
činskem svetu tudi skupina ljudi, ki jo druži zgolj 
skrb za naše skupno dobro, za našo občino Breži-
ce. Verjamemo, da je prav, da imamo v občinskem 
svetu tudi ljudi, ki se ne opredeljujejo do nobene 
politične stranke. Zato je glas za našo listo glas za 
ljudi, ki jo predstavljamo. Za kaj se zavzemamo?

Vsaka občina ima proračun, s katerim izvaja razno-
like projekte. Več kot bo v občinskem svetu ljudi, ki 
niso izvoljeni na listah političnih strank, manj de-
narja bo šlo za delovanje političnih strank ter nji-
hove interese in več za ceste, pločnike, šole, vrtce, 
šport, kulturo, gasilce, gospodarstvo, turizem ... 
Zato naša lista predstavlja zagotovilo za neposre-
den vpogled in odločanje ljudi o razpolaganju z 
našim skupnim premoženjem. Na naši kandida-
tni listi najdete podjetnike, kmete, gradbince, kul-
turnike, športnike, gasilce, predsednike krajevnih 
skupnosti, predsednike in člane društev, glasbe-
nike, mlajše in starejše. In ravno to je največje za-
gotovilo, da se bomo zavzemali za potrebe vseh 
občanov.

Zakaj si zaslužimo vaše zaupanje 
in vaš glas?

Ker poznate nas in naše delo. Za nami ni političnih 
interesov, ki bi nam narekovali, kako naj se odlo-
čamo, ampak zgolj in samo korist vseh nas, ki ži-
vimo, delamo in ustvarjamo tu – v naši lepi občini. 
Naredimo jo še lepšo in poskrbimo, da bodo sa-
dove našega dela lahko uživali tudi otroci. Hvala 
vam. Želimo si, da se nam aktivno pridružite tudi 
vi. Svoje predloge in mnenja nam lahko sporoči-
te na elek tronski naslov ljudjezaljudi@gmail.com. 
Najdete nas tudi na družabnem omrežju Facebo-
ok.
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Gospod Zorčič, poznamo vas kot 
nekdanjega poslanca in predsedni-
ka Državnega zbora. Kaj lahko po-
veste o vašem zasebnem življenju?
Zorčiči smo po rodu iz Kapel, od tam 
izvira priimek. Rojen sem v Brežicah, 
kjer sem tudi živel, sedaj že dolgo bi-
vam na Velikih Malencah. Starša sta 
upokojena zdravnika, imam sestro in 
starejša brata, tudi sam sem si ustva-
ril družino s soprogo Natašo, s katero 
imava tri otroke. 
Osnovno šolo in gimnazijo sem obi-
skoval v Brežicah, študij sem nada-
ljeval v Ljubljani, kjer sem diplomiral 
na Pravni fakulteti. V mladosti sem 
se ukvarjal kar z nekaj športi, najdlje 
se rekreativno ukvarjam s kolesarje-
njem, letno s kolesom prevozim do 
3000 km.
Dva mandata, osem let, ste bili v 
državni politiki. Zakaj ste se odloč ili 
za kandidaturo za župana v obč ini 
Brežice?
Kljub temu da sem osem let služboval 
v Ljubljani, sem se vsakodnevno vra-
čal domov. Ne samo zaradi družine, 
temveč tudi zato, ker sem lokalpatri-
ot. Brežice imam rad in mi ni vseeno, 
kako se razvijajo. Želim si, da bi si 
priložnost za delo in življenje v naši 
občini našli tudi moji in naši otroci, 
za kar pa moramo ustvariti primerne 
pogoje. Kot poslanec sem si prizade-
val za pridobitev čim več državnih 
investicij v našo občino, za pridobi-
tev vsebin, kot so šolski programi, za 

pravice izgnancev. Bil sem uspešen, 
a to ni dovolj za spremembe, saj ob-
čina potrebuje novo energijo tudi pri 
svojem vodenju. Dvajset let ene op-
cije na občinski oblasti je bilo dovolj. 
Zaradi opaznega pomanjkanja idej in 
elana pri vodenju občine, le-ta danes 
po koe�icientu razvitosti občin zaos-
taja za Krškim, Sevnico, Trebnjem in 
številnimi drugimi primerljivimi obči-
nami. Zelo slabo se je občina odrezala 

tudi pri črpanju evropskih sredstev. Iz 
podatkov Statističnega urada je razvi-
dno, da se občina spreminja v t. i. spal-
no občino. To pomeni, da se več kot 
polovica aktivno zaposlenih (razen 
kmetov) vozi na delo drugam. Posle-
dično mladi odhajajo, mestno in vaška 
jedra pa so vse bolj prazna. To opazijo 
tudi občani. Prekinitev tega trenda je 
zame izziv in razlog moje odločitve za 
kandidaturo. 
Zakaj je prišlo do združitve Liste 
Igorja Zorč ič a in Liste Sonce? 
Pri odločitvi za župansko kandidaturo 
sem se odločil, da kandidaturo vložim 

s podporo volivcev. Na tem mestu se 
zahvaljujem Radetu Iljažu, dr. med., 
kot prvopodpisanemu in vsem več 
sto občankam in občanom, ki so mojo 
kandidaturo v samo nekaj dneh pod-
prli s svojimi overjenimi podpisi. Po 
analizi delovanja drugih uspešnih 
občin in kot neodvisni kandidat za žu-
pana sem se odločil, da s somišljeniki 
oblikujemo neodvisno listo kandidatk 
in kandidatov za občinski svet. Skupni 
jezik smo našli tudi z neodvisno lis-
to Sonce ter oblikovali skupno listo 
močnih in srčnih kandidatov, ki ima-
mo našo občino radi. Liste, ki so ne-
odvisne od parlamentarnih strank in 
njihove centrale v Ljubljani, so se po 
številnih občinah (Novo mesto, Celje, 
Koper, Maribor, Ljubljana, tudi Krško, 
Sevnica) izkazale za bolj uspešne pri 
vodenju in razvijanju občin kot liste 
strank, ki so v parlamentu, saj par-
lamentarno koalicijsko-opozicijsko 
prerekanje in dnevna (državna) poli-
tika nanje nimajo vpliva. Takšne liste 
so tako bolj osredotočene na lokalno 
delovanje, pri kontaktih z ministrstvi 
pa bolj samozavestne. In ne nazadnje, 
takšne liste odgovarjajo predvsem in 
samo svojim občanom, ne pa stran-
kam. 
Katere so vaše ključ ne prednosti? 
Lokalne politike ne gre podcenjevati, 
zato so izkušnje za vodenje občine še 
kako pomembne. Jaz in številni kandi-
dati na naši skupni Listi Igorja Zorčiča 
in Sonce jih imamo. Od 30 kandidatov 

nas je kar 7 aktualnih občinskih sve-
tnikov, a tudi drugi kandidati imajo 
znanje in izkušnje na področjih, na ka-
terih delujejo. Skupaj smo zagotovilo, 
da pri vodenju občine ne bo prišlo do 
prostega teka, do katerega bi prišlo, če 
bi se občinske politike po izvolitvi šele 
učili. Jaz imam poleg izkušenj v lokal-
nih politiki tudi bogate izkušnje v dr-
žavni politki. V zelo zahtevnih razme-
rah sem kot predsednik vodil Državni 
zbor. Med uspešnim predsedovanjem 
Slovenije Evropski uniji sem v okviru 
parlamentarne dimenzije predsedo-
vanja organiziral konference in gostil 
številne tuje državnike, s katerimi 
sem ohranil stike. Vse te izkušnje bom 
kot župan pri pogovorih z državnimi 
institucijami in pa z domačini ter tuji-
mi investitorji z veseljem delil za dob-
robit občank in občanov.
Kateri so vaši ključ ni projekti v ob-
č ini Brežice? 
Ključni projekti so tisti, ki jih je treba 
reševati takoj, zato, da bi se njihovi 
učinki poznali v najkrajšem mož-
nem času, pri čemer nas bo vseskozi 
skrbelo za enakomeren razvoj celotne 
občine. Povečali bomo kapacitete na-
ših industrijsko-obrtnih con - v občini 
potrebujemo več delovnih mest; po 
predhodni študiji in ob sočasnem re-
ševanju težav s parkirišči bomo ožive-
li staro mestno jedro in ga preuredili 
v trg ter mu vnesli nove vsebine; pos-
krbeli bomo za čimprejšnjo umestitev 
brežiške severne obvoznice v prostor 

in izgradnjo železniških nadvozov; 
spodbudili bomo povečanje kapacitet 
institucionalnega varstva za starejše; 
aktivno bomo reševali romsko pro-
blematiko; pripravili bomo projekt 
ČISTA VODA: to bo projekt, ki bo, zas-
ledujoč ustavno določilo o pravici do 
pitne vode, zagotovil najširšo možno 
oskrbo s pitno vodo na območju ob-
čine po najnižjih možnih, nepro�itnih 
cenah; stopili bomo v pogovor z la-
stnikom zapuščene Blagovnice, da 
dosežemo prenovo te stavbe. Lotili se 
bomo tudi številnih drugih projektov 
po krajevnih skupnostih, ki so našteti 
na naši spletni strani www.igorzorcic.
si. Storili bomo vse, da občina Brežice 
ponovno postane center posavskega 
gospodarskega, kulturnega in turi-
stičnega dogajanja.
Še kakšno sporočilo bralcem Posa-
vskega obzornika?
Vse bralke in bralce vabim, da se ude-
ležijo volitev v nedeljo, 20. 11. 2022, 
oziroma predčasnih volitev in me 
obkrožijo pod številko 3, za župana 
Brežic, in pod številko 7, Listo Igorja 
Zorčiča in Sonce. Verjamem, da lahko 
skupaj dosežemo več, veliko več za 
vse občanke in občane občine Brežice. 
Naredimo skupaj korak naprej! Hvala 
za vaš glas!

Drage občanke in občani občine Brežice, vabimo vas, da se volitev udeležite in nam namenite 
svojo podporo. Vabljeni na predčasne volitve in volitve 20. novembra 2022, saj bo štel prav vsak 
glas za Korak naprej!

Brežice so čudovita občina z izjemno geografsko lego, ravnico, griči, sotočji rek, bogato naravno in kulturno dediščino ter pridnimi in srčnimi ljudmi. Kot rojen Brežičan, 
s kapelskimi koreninami in dolgoletnim življenjem na Velikih Malencah sem ponosen, da sem v preteklih osmih letih z udejstvovanjem v državni in lokalni politiki 
pripomogel k številnim državnim investicijam v naši občini, pa naj gre za investicije v ceste, energetiko, zdravstvo, kolesarske steze, obnove stavb, delovna mesta, pa tudi 
k pridobitvi novih programov za naše srednje šole in vrnitvi klimatskega zdravljenja izgnancem. 

Lista Igorja Zorčiča in Sonce - Korak Naprej

Igor Zorčič,
kandidat za župana 

Občine Brežice

Stane Tomše

Igor Zorčič

Ferdo Pinterič

Anton Supančič

Pija Smukovič

Martina Zlobko

Andreja Žertuš

Darja Krošelj

Rok Capl

Darko Udovič

Herman Premelč

Marko Stanič

Vanja Veselič

Andreja Hotko

Suzana Balon

Dragica Lazanski

Gregor Vučajnk

Boštjan Gregorič

Tadej Škof

Božica Topolovec

Vesna Smrekar

Karmen Štefanič

Ana Ivanović

Klemen Kos

Nuška Hervol

Tanja Novoselič

Ivan Kostevc

Tanja Poček

Mladen Strniša

Jurij Pezdirc

Ekipa za Korak naprej v volilni enoti št. 1

Ekipa za Korak naprej v volilni enoti št. 2

Ekipa za Korak naprej v volilni enoti št. 3

Ekipa za Korak naprej v volilni enoti št. 4

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

8

8

9
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Mojca FlorjaničMojca Florjanič

Sprememba za Brežice.Sprememba za Brežice.
Tukaj in zdaj.Tukaj in zdaj.

22
obkrožite

Kandidati za občinski svet

Prihodnost se začne
v tvojem kraju.

za Brežice

Glasujte za!

Več o programu in ključnih razvojnih projektih preberite na
gibanjesvoboda.si ali na naših družbenih omrežjih.

ZA razvoj gospodarstva, nove investicije in
zagotovitev novih delovnih mest!
ZA gradnjo novih, cenovno dostopnejših in
obnovo starih stanovanj!
ZA transparentnost porabe proračunskih
sredstev!

@Gibanje Svoboda Brežice 

@Gibanje Svoboda  

@Gibanje_Svoboda  

@gibanje.svoboda  

1

Naročnik in organizator volilne kampanje: Gibanje Svoboda, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

S svojim delom bomo skrbeli za ključna
razvojna področja naše občine:

Volilna enota 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Andreja Dušak
Mag. Jožef Piltaver
Ivana Buble
Franci Leš
Leyla Vovk
Gregor Lovše
Martin Preskar
Mag. Nataša Avšič Bogovič

Mojca Florjanič
Samo Stanič
Bojana Zevnik
Dr. Tomaž Teropšič
Darja Jamnik
Dr. Primož Gabrič
Jožica Sušin
Stefan Iljaž
Igor Lazanski

Volilna enota 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr. Stanka Preskar
Bojan Kaplan
Suzana Petrović
Dušan Blatnik
Ksenija Ban
Marko Kovačič

Volilna enota 3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volilna enota 4:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nataša Sagernik
Bojan Tičar
Marjeta Slatner Gerjevič
Andrej Gerjevič
Peter Skrivalnik
Lidija Poteko
Andrej Avšič

VERJAMEMO v Sevnico 
Spoštovani in spoštovane, 
za Vas in z Vami želimo: 

● snovati zdravo bivalno in poslovno okolje, prijazno do ljudi in narave,
● omogočati vsem pogoje življenja, ki v ospredje postavlja osebo in

družino  ter gradi zdrave skupnostne odnose,
● razvijati in ozaveščati okoljsko in prometno trajnostnost kot učinkovito ter

prijazno priložnost za vse,
● ustvariti prostor odprtosti, vključenosti in povezanosti za razvoj ustvarjalnosti,

samostojnosti ter podjetnosti vseh, zlasti mladih.

Za našo Sevnico, za zdravo, uspešno in povezano skupnost, 
 ponosno na slovensko tradicijo, 
naj bo Vaša izbira NSi Nova Slovenija - Krščanski demokrati,   
z listo kandidatov za Občinski svet občine Sevnica: 
v volilni enoti št. 1: g. Matej Imperl, univ. dipl. ekonomist, svetovalec za razvoj 

ga. Martina Gorjup, dipl. ekonomistka, prodajalka 
v volilni enoti št. 2: g. Matjaž Traven, dipl. upr. organizator, podjetnik 
v volilni enoti št. 3: g. Danilo Marin, univ. dipl. inž. strojništva, podjetnik 
v volilni enoti št. 4: g. mag. Edvard Turk, univ. dipl. inž. elektrotehnike, vodja enote 

ga. Melita Bunderšek, univ. dipl. ekonomistka, vodja računovodstva 

boljšo Sevnico in boljši svet!  

Na
ro
čn

ik:
 NS

i 

BROD PRI PODBOČJU – Mini
strica za kmetijstvo, gozdar
stvo in prehrano Irena Šinko 
je 28. oktobra skupaj s kan
didatom Gibanja Svoboda za 
župana Mestne občine Kr
ško Alešem Zorkom in nje
govimi podporniki obiskala 
kmetiji Kuntarič in Jarkovič.

Ministrica Irena Šinko je po 
obisku prašičerejske kmetije 
Kuntarič v Kalce-Naklu ter ze-

lenjadarsko-sadjarske in vino-
gradniške kmetije Jarkovič na 
Brodu poudarila, da sta to zelo 
pomembni panogi kmetijstva, 
saj Slovenija na nobenem od 
teh področij pridelave hrane ni 
samooskrbna. Na ministrstvu 
pripravljajo spremembo zako-
na o kmetijstvu in podzakon-
ske akte, na podlagi česar bodo 
lahko v naslednjem program-
skem obdobju začeli izvaja-
ti skupno evropsko kmetijsko 

Ministrica na obisku dveh kmetij

Igor Jarkovič (levo) je ministrici in kandidatu za župana 
predstavil kmetijo.

politiko. »Upam, da bodo tudi 
male kmetije, ki so pomembne 
za ohranjanje okolja in samo-
oskrbo, našle tržne niše in da 
se bodo perspektivno razvija-
le,« je še dodala. Kot je povedal 
županski kandidat Aleš Zorko, 
bodo v lokalnem odboru Giba-
nja Svoboda na podlagi slišane-
ga na teh obiskih, pa tudi pos-
veta na to temo, na ministrstvo 
poslali določena vprašanja.

Gostitelj obiska Igor Jarkovič, 
sicer tudi kandidat stranke za 

občinskega svetnika, je med 
težavami izpostavil predvsem 
pridobivanje delovne sile, ki 
jo je čedalje težje dobiti tudi v 
tujini, ter zastarelo kmetijsko 
mehanizacijo, saj na področju 
sadjarstva in zelenjadarstva že 
dolgo ni razpisov za subvencio-
niranje nakupa traktorjev. Gle-
de težav, s katerimi so jo sezna-
nili, je ministrica dejala, da je 
treba vsako preučiti in na pod-
lagi tega ugotoviti, kaj je treba 
spremeniti. 
 P. Pavlovič

Za boljšo
skupnost.

BREŽ I C E
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NEODVISNA
LISTA

za razvoj 
krajevnih skupnosti 

občine Sevnica

Vabimo vas, da se udeležite lokalnih volitev 20. novembra 2022 in zaupate svoj glas kandidatu za župana Srečku Ocvirku pod zaporedno 
številko 1 in kandidatom za člane občinskega sveta s kandidatne liste SLS pod zaporedno številko 2. Vaše zaupanje bomo upravičili 
z odgovornostjo, zavzetostjo in strateško naravnanostjo uresničevanja zastavljenih ciljev.

Kandidat za župana Srečko Ocvirk
         in kandidati za člane občinskega sveta na listi SLS

UREJENE CESTNE POVEZAVE IN MOBILNOST:  
sistematične ureditve lokalne cestne mreže, 
sofinanciranje rekonstrukcij državnih cest, 
celostna ureditev Železniške postaje Sevnica, 
sistem izposoje koles in sistem souporabe 
avtomobilov, povečanje števila parkirnih mest. 

MODERNO, PRIVLAČNO, ČISTO  
IN VARNO OKOLJE:  
širitev mreže kanalizacijskih in čistilnih naprav, 
aktiven pristop k reševanju stanovanjske 
problematike, umestitev sončnih elektrarn 
na javne objekte, nakup gasilskega vozila za 
reševanje iz višin Multistar. 

ŠOLSKA IN PREDŠOLSKA VZGOJA,  
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE:  
zagotavljanje zadostnih kapacitet za 
predšolsko vzgojo, nova OŠ Ane Gale, nova OŠ 
Krmelj, atletska steza v Športnem parku Krmelj, 
nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo stadiona, 
nove športne površine pri OŠ Sava Kladnika 
Sevnica in pri OŠ Milana Majcna Šentjanž. 

JAVNE POVRŠINE IN KULTURNI OBJEKTI:  
center za kulturne dejavnosti v Sevnici s 
pripadajočimi parkirišči, obnova Slomškovega 
doma, dodatne parkovne površine in ozelenitev 
mesta, ureditev površin za šport, rekreacijo in 
prosti čas. 

RAZVOJ GOSPODARSTVA, PODJETNIŠTVA, 
OBRTNIŠTVA, KMETIJSTVA IN TURIZMA:  

urejanje prostora in komunalno opremljanje 
za razvoj poslovnih con, vzpodbude 

podjetjem za razvoj in širitev, podpora 
podjetništvu mladih, gradnja namakalnih 
sistemov, aktivno povezovanje turističnih 

ponudnikov in razvoj butične turistične 
destinacije, razvoj pohodništva ter 
kolesarskega in ribiškega turizma.

PODPORA ZDRAVSTVU,  
SKRB ZA ŠIBKEJŠE:  

široka dostopnost zdravstvenih storitev 
in preventivnih programov, podpora 

delovanju mreži prvih posredovalcev, 
aktiven pristop k pomoči ljudem v 

stiski, podpora delovanju humanitarnim 
in prostovoljskim organizacijam.

OBČINA ZA VSE GENERACIJE:  
podpora društvenim dejavnostim na 

področju športa, mladine, kulture, sociale 
in turizma, nov dom za starejše, dnevni 

center za starejše in varovana stanovanja, 
ureditev prostorov za mladinske dejavnosti, 

zagotavljanje visokega bivanjskega standarda 
za mlade družine.

Dejanja  
dajejo  

obljubam  
težo.

Naročnik: Slovenska ljudska stranka, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana
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KANDIDATI ZA MESTNI SVET MO KRŠKO

Milena Bogovič Perko, Mali Kamen
Jože Stopar, Senovo
Andreja Kunej, Brezje pri Dovškem
Marjan Šoln, Brezje pri Dovškem 

1.       
2.      
3.      
4.                             

1. VE: Senovo, Koprivnica 2
Matjaž Gomilšek, Spodnji Stari Grad
Mojca Kranjec, Lokve
Janez Bernik, Brestanica
Jožica Miklavčič, Dolenji Leskovec

1.       
2.      
3.      
4.                             

2. VE: Brestanica, Zdole, Dolenja vas 9

Jože Žabkar, Krško
Anica Šiško, Narpel
Miro Čelan, Krško
Bojana Bah, Krško
Metod Lakner, Krško
Metka Moškon, Krško
Janez Levičar, Cesta
Ana Pezdirc, Krško

1.       
2.      
3.      
4.
5.
6.
7.
8.
                             

3. VE: Krško, Gora 9

Jože Olovec, Leskovec
Lucija Mlakar, Drenovec
Alojz Kerin, Selce pri Leskovcu
Majda Zevnik, Velika vas
Janez Jože Olovec, Leskovec

1.       
2.      
3.      
4.
5.                             

4. VE: Leskovec 9

Zdravko Urbanč, Veliko Mraševo
Marija Dorbež, Sela pri Raki
Marjan Vešligaj, Raka
Jerneja Požun, Podbočje
Anton Resnik, Kržišče 

1.       
2.      
3.      
4.
5.                             

5. VE: Raka, Podbočje 2
V preteklem mandatu smo v svetniški 
skupini SDS Krško podali 300 pobud, 
predlogov in vprašanj. Danes najdemo naše 
ideje tudi v programih tekmecev. To je 
vsekakor lepo priznanje našemu delu in 
dober obet za sodelovanje v novi sestavi 
Mestnega sveta. V tem duhu ponovno 
vabimo k sodelovanju in medsebojnemu 
dopolnjevanju v dobrobit vseh občanov.
Kakorkoli obrneš, ostane samo tisto, kar 
damo. Zato dajmo od sebe najboljše.

Naročnik: SDS, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana

BREŽICE – Člani OO De
SUS Brežice so 4. novem
bra v prostorih nekdanjega 
doma upokojencev predsta
vili razloge za sklenitev koa
licijskega sporazuma z Giba
njem Svoboda, SD in Levico 
o sodelovanju na občinskih 
volitvah. 

Predsednik OO DeSUS Bre-
žice Dragotin Sotler je po-
vedal, da je bila ideja ostalih 
treh strank, da povabijo zra-
ven tudi DeSUS, znak zaupa-
nja. Anton Zorko je dejal, da 
je OO DeSUS Brežice sprejel 
odločitev, da pristopi h koa-
liciji občinskih strank Giba-
nje Svoboda, SD in Levica kot 
enakovreden partner, s tem da 
ne bo oblikoval svoje kandida-
tne liste za svetnike v občin-
ski svet. »Ugotovili smo, da je 

DeSUS v Sloveniji izgubil pra-
vo kredibilnost v iztekajočem 
se mandatnem obdobju Dr-
žavnega zbora, ko so poslan-
ci DeSUS ’solirali’ po svoje in 
večkrat v nasprotju s stališči 
in mnenji članov stranke. To je 
pustilo nezaupanje do ’blagov-
ne znamke’ DeSUS, zato smo 

se odločili za 
pristop h ko-
aliciji treh 
strank,« je 
pojasnil nji-
hovo odlo-
čitev. Za ob-
činski svet v 
Brežicah kan-
didirajo štirje 
člani DeSUS: 
Jožica Su
šin, Martin 
Preskar in 
Peter Skri

valnik (na listi Gibanja Svo-
boda), Marjana Gerjevič pa 
na listi SD. Kot je še navedel 
Zorko, so s pristopom h koa-
liciji navedenih strank spre-
jeli tudi obvezo, da podprejo 
skupno kandidatko za županjo 
Mojco Florjanič.
  R. Retelj

Kandidati DeSUS na drugih listah

Kandidati za občinski svet Preskar, Sušin in 
Skrivalnik (manjka Gerjevič)

KRŠKO – Na povabilo Ob
močne organizacije stran
ke Socialni demokrati (SD) 
Krško se je 3. novembra mi
nister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Matjaž Han v 
Dvorani v parku udeležil 
srečanja s člani in simpati
zerji strank SD ter Gibanja 
Svoboda, gospodarstveniki 
ter ostalo javnostjo. 

V uvodu srečanja se je Matjaž 
Han zahvalil vsem, ki so stran-
ki namenili podporo na držav-
nozborskih volitvah, obenem 
pa pozval občane, da se ude-
ležijo tudi prihajajočih pred-
sedniških in lokalnih volitev 
kakor tudi razpisanih referen-
dumov, saj bodo s svojo par-
ticipacijo glasu ne le uveljavili 

svojo ustavno pravico, tem-
več dali svoj prispevek k so-
oblikovanju demokracije na 
lokalnem in državnem nivo-
ju. Pri tem je v primeru izvo-
litve zagotovil svojo podporo 
in strokovno pomoč resor-
ja, ki ga pokriva, tudi skupne-
mu županskemu kandidatu 
SD Krško in Gibanja Svoboda 
Alešu Zorku, ne nazadnje pa 
je Radečan dejal, da bo njego-
ve pomoči deležno katero koli 
novo vodstvo mestne občine, 
saj posavske občine z vidika 
skupnega razvoja regije in po-
sameznih občin že desetletja 
povezuje dobro sodelovanje. 
V nadaljevanju se je v pogo-
voru s predsednico krške OO 
SD mag. Natašo Šerbec na-
vezal na trenutno situacijo na 

trgu z električno energijo. Med 
ukrepi za regulacijo visokih 
cen energentov je izpostavil 
vnos elektronskih vlog za pri-
dobitev nepovratnih sredstev 
v aplikacijo, ki jo je s 1. 11. 
vzpostavila javna agencija SPI-
RIT Slovenija, pri čemer lahko 
mala podjetja oddajo vlogo 
za pomoč za obdobje junij–
avgust 2022. Mala in srednje 
velika podjetja so upravičena 
do 500.000 €, večja podjetja 
pa tudi do 2 mio € sredstev. 
Kot možna ukrepa za omili-
tev energetske krize v prihod-
njem letu je omenil čakanje 
na delo in skrajšanje delovne-
ga časa na način tritedenske-
ga obratovanja in zatem teden 
dni trajajoče zaustavitve proi-
zvodnje. B. Mavsar

Srečanje z ministrom Hanom

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Program in vizijo razvoja 
občine Kostanjevica na Krki 
je 4. novembra predstavila 
kandidatka za županjo Meli
ta Skušek, ki jo pri tem pod
pira tudi sedem kandidatov 
za občinske svetnike.

Letošnja občinska nagrajenka, 
dolgoletna ravnateljica tamkaj-
šnje osnovne šole in občinska 
svetnica Melita Skušek za žu-
panjo kandidira, ker verjame, 
»da naša občina lahko postane 
še prijaznejša do svojih prebi-
valcev in še privlačnejša za tis-
te, ki bi želeli postati del naše 
skupnosti, saj zmoremo obi-
skovalcem ponuditi bistve-
no več, kot jim nudimo tre-
nutno«. Skupaj s podporniki 
in kandidati za občinske svet-
nike so zasnovali vizijo raz-
voja in program, ki jih vodi k 
skupnemu cilju – narediti čim 
več za skupnost in napredek. 
»Kostanjevica na Krki je 16 let 
samostojna občina, v tem času 
na žalost nismo dosegli vsega 
tistega, kar smo si predstav-

ljali takrat, ko smo se osamo-
svojili od občine Krško, zato že-
limo v petem mandatu narediti 
nek preboj,« je dejala. Meni, da 
mora občina s sredstvi kohezi-
je in sredstvi za okrevanje po 
pandemiji postati samooskrb-
na z električno energijo, pod-
pira turizem, ki ne bo obreme-
njeval okolja in bo prijazen do 
domačinov, hkrati pa bo pri-
našal visoko dodano vrednost. 
»Vzpostaviti je treba pogoje in 
poiskati investitorje za inova-
tivne in zelene investicijske 
projekte prihodnosti. Naša te-

meljna usmeritev mora posta-
ti tudi razvoj športa in rekrea-
cije ter čezmejno povezovanje 
v okviru mednarodnih projek-
tov,« je še dodala. Zavzema-
la se bo za enakomeren razvoj 
vseh naselij v občini, izboljša-
nje komunikacije med občin-
sko upravo in občani tudi s po-
močjo zborov krajanov, uvedbo 
participativnega proračuna, 
več sodelovanja in povezova-
nja med društvi in ponudniki, 
okrepitev občinske uprave za 
namen pridobivanja evropskih 
sredstev, ustanovitev posveto-
valnega strateškega sveta stro-
kovnjakov za razvoj in preboj 
občine ter imenovanje mladin-
skega sveta za reševanje pro-
blematik in izzivov mladih. 
Funkcijo županje bo, če bo iz-
voljena, opravljala profesional-
no. Njeno kandidaturo podpi-
ra tudi sedem kandidatov za 
občinske svetnike: Marjan Je
lenič, Jasmina Bršec, Mitja 
Lisec, Matjaž Krošl, Jakob 
Gašpir, Renata Kus Pisek in 
Anton Jarkovič.
 P. Pavlovič

Za preboj v petem mandatu

Melita Skušek

BREŽICE – Predsednik Vla
de RS dr. Robert Golob je 28. 
oktobra na brežiškem graj
skem dvorišču izrazil pod
poro kandidatki za županjo 
Občine Brežice Mojci Florja
nič. Na srečanju se je zbra
lo kar lepo število občank 
in občanov, med katerimi so 
bili tudi kandidatke in kan
didati na letošnjih volitvah 
v občinski svet.

Poslanka v DZ mag. Nataša 
Avšič Bogovič je na grajskem 
dvorišču najprej nagovorila 
zbrane in izrazila veselje, da 
je premier za svoj obisk Bre-
žic izbral ravno dan, ko občina 
praznuje svoj občinski praznik. 
Besedo je predala kandidatki 
za županjo Mojci Florjanič, ki 
je poudarila, da je po 20 letih 
čas za spremembe tudi v Bre-
žicah, ter med drugim navedla, 
da vstop Hrvaške v schengen, 
ki naj bi se zgodil z novim le-
tom, prinaša izjemne prilož-
nosti za razvoj gospodarstva, 

Dokazali, da se da povezovati

trgovine, vinarstva, turizma 
in kulture. Po njenem prepri-
čanju je za to pomembno dvo-
je – nova energija in spremem-
ba tudi v upravljanju Brežic. 
Premier in predsednik Giba-
nja Svoboda dr. Robert Golob 
je poudaril, da sta kandidatki 
za županjo uspeli dve stvari, 
ki nista tako pogosti. »Ena od 
teh je, da ima podporo ne samo 
cele koalicije, ampak lahko re-
čem kar cele leve sredine, kar 
žal sploh ni tako samoumevno, 
zato se mi to zdi za Brežice ve-

lik podvig in tudi sporočilo Slo-
veniji, da se da povezovati, če 
imaš za kandidata človeka, ki je 
spoštljiv, svobodomiseln in sa-
mostojen,« je navedel. Pohva-
lil jo je, da si je, če bo županja, 
med prioritete postavila sta-
novanja in dobro plačana de-
lovna mesta z dodano vredno-
stjo. Nekaj besed je spregovoril 
tudi eden od kandidatov Giba-
nja Svoboda na volitvah v brež-
iški občinski svet Bojan Tičar. 

 R. Retelj

Kandidati Gibanja Svoboda za občinski svet v Brežicah s 
premierjem Golobom
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Akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov ter še delujoče in 

nedelujoče električne in 
elektronske opreme v Brežicah

19. november 2022, med 9. in 12. uro

Parkirišče nakupovalnega centra 
Intermarket, Tovarniška 10, Brežice

Oddaja odpadkov je namenjena 
gospodinjstvom in je zanje brezplačna

KOSTANJEVICA NA KRKI – V 
Kostanjevici na Krki so na 
zadnji oktobrski petek slo
vesno odprli obnovljen oz. 
bolje rečeno nov t. i. južni 
most preko reke Krke, ki so 
ga zgradili preko poletja in 
zgodnje jeseni.

Potem ko je Občina Kostanje-
vica na Krki v letu 2021 pris-
topila k izdelavi projekta za 
obnovo oz. gradnjo novega le-
senega mostu preko reke Krke 
na južni strani otoka, je pogod-
bo za ta velik občinski projekt 
z izbranim izvajalcem, podje-
tjem Rafael iz Sevnice, aprila 
letos podpisal še pokojni žu-
pan Ladko Petretič, »ki bi bil 
danes na tem mestu zelo po-
nosen na opravljeno delo«, je 
povedal podžupan v funkciji 
župana Robert Zagorc. Z deli 
so pričeli v juliju, najprej z ru-
šitvijo obstoječega mostu, sle-
dilo je zabijanje pilotov in izde-
lava prekladne konstrukcije ter 
na koncu še izdelava lesene og-
raje (kot podizvajalec je glav-
nino mostu postavilo domače 
podjetje KT Tršinar) in posta-
vitev prometne signalizacije. Z 
deli so zaključili zadnjega sep-
tembra, ko je bil sproščen pro-
met na mostu. Projekt je stal 
589 tisoč evrov, od tega je 200 
tisočakov prispevalo Ministr-
stvo za kulturo, saj gre za spo-
meniško zaščiten most, glavni-
no pa občinski proračun. Kot 
je še povedal Zagorc, v nasled-
njih letih načrtujejo tudi ob-

Estetika, funkcija in zgodovina

novo severnega mostu in t. i. 
tercialskega mostu. »Most po-
meni zbliževanje, povezovanje 
in združevanje, zato naj tudi 
ta most v prihodnje povezuje 
vse domačine in obiskovalce, ki 
bodo raziskovali lepote našega 
mesteca na otoku,« je še dodal 
in se zahvalil vsem vključenim 
v obnovo mostu. V času obnove 
je sicer nastala tudi pobuda za 
(delno) zaprtje mostu za mo-
torni promet.

V imenu Ministrstva za kultu-
ro se je slovesnosti udeležila 
Špela Spanžel, v. d. direktori-
ce Direktorata za kulturno de-
diščino. Dejala je, da na mini-
strstvu radi podprejo projekte, 
»ki se vračajo nazaj h koreni-
nam«, torej tiste, ki ohranjajo 
našo dediščino. Poudarila je, da 
je bila obnova mostu strokovno 

precej zahtevna, saj se pri njej 
niso zatekli k hitrim rešitvam z 
'anonimno' jekleno konstrukci-
jo, ampak so ga zgradili v celo-
ti iz lesa. »Povezali ste estetiko, 
funkcijo in zgodovino skupaj z 
lokalno identiteto in to je dose-
žek, ki ga je vredno počastiti,« 
je še dodala.

Po nagovorih in krajšem pro-
gramu, ki ga je povezova-
la Melita Skušek, v njem pa 
sodelovali učenci in učenke 
kostanjeviške šole, je sledila 
povorka domačega pihalnega 
orkestra in novomeških mažo-
ret preko novega mostu, bla-
goslov nove pridobitve je op-
ravil župnik Jože Miklavčič, 
most pa so uradno odprli Za-
gorc, Spanžel in predstavnica 
podjetja Rafael Marija Moži
na. P. Pavlovič

V otvoritveni trak so zarezali Špela Spanžel z Direktorata 
za kulturno dediščino, podžupan Robert Zagorc in Marija 
Možina iz podjetja Rafael.

MOSTEC – S prvo uradno vo
žnjo pod pisanima slavolo
koma iz balonov so 26. okto
bra točno opoldne učenci OŠ 
Brežice iz smeri Brežic pro
ti Mostecu in učenci OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova iz 
smeri Dobove proti Breži
cam predali namenu novo 
kolesarsko pot Brežice–Do
bova. 

Program ob otvoritvi je pote-
kal na zelenici sredi Mosteca, 
do koder se je s kolesi pripe-
ljalo tudi precej drugih udele-
žencev. Nova kolesarska pot v 
dolžini 4,6 kilometra ob držav-
ni cesti R2-420 Brežice–Dobo-
va omogoča hitro in predvsem 
varno kolesarsko povezavo 
med omenjenima naseljema. 
Celoten projekt, ki poteka v 
sodelovanju Občine Brežice in 
Direkcije RS za infrastrukturo 
(DRSI), je ocenjen na 8 milijo-
nov evrov, od tega dobrih 65 % 
zagotavlja DRSI in slabih 35 % 
občina. Vrednost pogodbenih 
del za gradnjo kolesarske po-
vezave ob regionalni cesti Bre-
žice–Dobova znaša dobra 2 
milijona evrov, izvajalec del je 
podjetje CGP d.d. Kot je bilo še 
omenjeno, so površine za ko-
lesarje ločene od motornega 
prometa v večjem delu po ko-
lesarski poti, znotraj naselja so 
kolesarji vodeni po kolesarskih 
pasovih na vozišču. Vzporedne 
ureditve, ki potekajo ob grad-
nji kolesarske povezave, so v 
večjem delu namenjene več-

Odslej še toliko raje s kolesom

ji prometni varnosti. Po bese-
dah brežiškega župana Ivana 
Molana je bil ta projekt zasno-
van že leta 2015 in od takrat je 
bilo potrebnih veliko aktivno-
sti, da je prišlo do njegove rea-
lizacije. Spomnil je, da so pred 
sedmimi leti v času migrantske 
krize po tej cesti vozili kamio-
ni, avtobusi in celo oklepniki, ki 
so jo še dodatno uničili. Takrat 
je država obljubila, da jo bo sa-
nirala, zato so že leta 2015 za-
čeli z načrtovanjem kolesarske 
povezave, prav tako so skleni-
li dogovor z DRSI, da bodo so-
časno urejali državno cesto, je 
navedel. Letos je torej prišlo do 
realizacije, pri čemer je rok za 
dokončanje obnove državne 
ceste leto 2024. 

Nekaj besed je spregovori-
la tudi predsednica sveta KS 
Dobova Branka Stergar. Po-
udarila je, da je naložba velik 
doprinos k varnemu kolesarje-

nju in zdravemu načinu življe-
nja, ki je za to območje nujno 
potrebna, kajti kolesarjenje in 
hoja ob robu regionalne ceste 
sta bila skrajno nevarna. Ob tej 
priložnosti je dobovski župnik 
Matej Užmah novo pridobitev 
tudi blagoslovil in omenil, da 
se bo zdaj do cerkvice sv. Fa-
bijana in Boštjana na Mostecu 
še toliko raje pripeljal s kole-
som. V otvoritvenem progra-
mu so nastopili člani trobil-
nega kvinteta GŠ Brežice ter 
učenki dobovske šole Tina 
Slovenc in Nina Zupančič, ki 
sta se predstavili z recitacija-
ma na temo prometa. Po urad-
nem delu, ki ga je povezovala 
Anja Urek, so se navzoči lah-
ko posladkali z domačimi dob-
rotami, za katere so poskrbele 
članice TD Dobova, pa tudi z ri-
bami iz Save, ki so jih pripravi-
li člani Brodarsko turističnega 
društva Mostec.
 R. Retelj

Dobovski šolarji na novi kolesarski poti

Kako saniramo vraščen noht? 

V centrih AN.NIKA rešimo vraščanje nohta z namestitvijo AN.NIKA medicinske nohtne sponke. 
Gre za tanko jekleno žičko, ki jo oblikujemo za vsakega posameznika in tako dosežemo hitre ter 
najbolj optimalne rezultate. AN.NIKA medicinska nohta sponka se lahko namesti tudi na nohte, 
kjer je bil zaradi vraščanja neuspešno opravljen operativni poseg. 

Prednosti AN.NIKA medicinske nohtne sponke 

Sanacija vraščenih nohtov z namestitvijo AN.NIKA medicinske nohtne sponke po metodi AN.NIKA 
vam omogoči: 

• popolno odpravo bolečin po namestitvi sponke  
• ponovno, normalno vzpostavljeno rast 

nohta 
• ohranitev estetskega videza nohta, saj 

po končani sanaciji ni sledu o pretekli 
vraščenosti (kot je po operativnem 
posegu) 

• strokovno obravnavo, saj je metoda 
AN.NIKA razvita na podlagi več kot 15 let 
izkušenj, pridobljenih predvsem v tujini 
(Nemčiji, Italiji, Avstriji …) 

• prijeten korak in zadovoljno življenje brez 
bolečin 

»Rešitev je AN.NIKA medicinska nohtna sponka« 

AN.NIKA medicinska pedikura Krško, Ul. mladinskih del. brigad 2a v Leskovcu pri Krškem 
040 334 352 | www.annika.si | www.annika.si/shop | annika-krsko@annika.si
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Več kot 15 let se vsakodnevno srečujemo z glivičnimi obolenji nohtov, zato smo razvili 
lasten produkt Nailodon – obnovitveni lak za nohte pri glivičnem obolenju, ki bazira 
na treh edinstvenih antimikotičnih sestavinah – eteričnih olj klinčkov, timijana in 
čajevca. Nailodon bo vašim nohtom zopet povrnil čvrsto strukturo, lep videz in odpravil 
nepravilnosti, ki so lahko posledica glivičnega ali bakterijskega obolenja nohtov.

Kaj storiti,  
ko se nam vrašča noht? 

PREJ POTEM
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ODGOVOR NA IZZIVE
ENERGETSKE NEODVISNOSTI 
SLOVENIJE.

gen-energija.si

Navkljub spremenljivim razmeram zagotavljamo 
cenovno dostopnost električne energije za vse.

S prepletom  jedrske, vodne in sončne energije 
skrbimo za prehod k nizkoogljičnosti.

Razvijamo rešitve, ki bodo še naprej, v vsakem 
trenutku zagotavljale zanesljivo domačo dobavo 
električne energije.

ODGOVORNA 
ENERGIJA.
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V prijetno toplem jesenskem popoldnevu smo se v četrtek, 27. ok-
tobra, zbrali na radeškem pokopališču, kjer smo na žalni slovesnosti 
obeležili dan spomina na mrtve in dan reformacije. Slovesnost smo 
namenili vsem padlim borcem, talcem, vsem umrlim v taboriščih, 
vsem pokojnim prijateljem, znancem in sorodnikom, ki se jih spo-
minjamo v teh dneh … Ob prisotnosti praporov in zvokih Pihalnega 
orkestra radeških papirničarjev se je začela slovesnost, ki jo občina 
organizira ob sodelovanju z domačimi društvi. S slovensko pesmijo 
so program obogatili pevci MoPZ Papirničar iz Jagnjenice. Za osrednji 
del kulturnega programa pa so poskrbeli člani Gledališkega društva 
Radeče z recitacijami izbranih del Mateja Bora. Slavnostna govorni-

ca, svetnica Občinskega sveta Občine Radeče ter predsednica Pros-
vetnega društva Vrhovo in članica Krajevne skupnosti Vrhovo Andre-
ja Burkelc Klajn, je v svojem govoru povzela osrednji pomen dneva 
spomina na mrtve. Pozvala je, da se svojih pokojnih bližnjih spomi-
njajmo vse dni in ne le 1. novembra. V svojih besedah je dodala tudi 
misel, da vsi živimo po svojih zmožnostih ter ustvarjamo kot najbo-
lje znamo, kot so to počeli že naši predniki. Naloga vseh nas pa je, 

da se njihova dobra dela nadaljujejo in da se ne pustimo ustraho-
vati vsemu slabemu, kar nam v življenju pride naproti. Prav tako je 
opozorila na pomen humanitarnosti ter na pomen vzgajanja mladih 
v duhu sožitja. Z veliko mero samorefleksije je vse prisotne v reto-
ričnem nagovoru povprašala, če je še prisotna zadostna odločnost, 
da skupaj nadaljujemo delo naših prednikov ter si smelo ustvarja-
mo pot v lepšo prihodnost za vse. Govornica je spomnila tudi na po-
men 31. oktobra, ki ga je označila za praznik slovenske besede, ki je 
posvečen prvi slovenski knjigi in na dejstvo, da obstoj slovenščine 
ni tako samoumeven, kot se nam danes morda zdi.

Ob zaključku slovesnosti se je delegacija predstavnikov Zveze zdru-
ženj borcev za vrednote narodnoosvobodilne vojne, Zveze vojnih ve-
teranov in OZ slovenskih častnikov odpravila do grobnice talcev in 
borcev na pokopališču in se ob zvokih žalostinke poklonila njihove-
mu spominu ter položila venec in sveče. V teh dneh so predstavni-
ki Zveze združenj borcev za vrednote NOV krajevne organizacije Ra-
deče obiskali tudi ostala spominska obeležja v občini. 

Žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve

14. oktobra se je v Kulturni 
dvorani Tržišče odvijalo od-
prtje fotografske razstave z 
motivi iz domače krajevne 
skupnosti skozi oči domačih 
avtorjev – Fani Borštnar, Ne
venke Flajs, Milene Knez,  
Žana Kneza, Marjana Pape
ža, Stanka Markoviča, Maria 
Skuška in Nine Gole. Fotogra-
fije je strokovno ocenil fotograf 
Mitja Bostner, ki z nasveti že 
nekaj let tudi usmerja ljubi-
telje fotografije. Tokrat so na-
grade za svoje izvirne fotogra-
fije prejeli Fani Borštnar, Nina 
Gole in Stane Markovič. Skrb-
no izbrani motivi krasijo tudi 
nov koledar TD Tržišča, ki ga je 
oblikovala Nevenka Flajs. Pri-
jeten večer, ki ga je povezovala 

Darežljivost jesenskega časa
TRŽIŠČE, ŠKOVEC – Turistično društvo Tržišče je že deveto leto zapored pripravilo tridnevni sklop prireditev 
pod skupnim naslovom »Jesen na vasi«. Začelo se je z odprtjem fotografske razstave, dan kasneje z ustvarjal
no delavnico z izdelavo jesenske dekoracije, čemur je sledila predstavitev društev in ljudskih običajev.  

predsednica TD Tržišče Mile-
na Knez, za glasbeno popestri-
tev pa je poskrbel mlad in per-
spektiven ansambel Trepet, se 
je zaključil s pogostitvijo, ki so 
jo pripravile članice društva 

Aktiva kmečkih žena Tržišče. 
»Že danes povabljeni vsi ljubi-
telji fotografije, da skozi celo 
leto pridno beležite utrin-
ke in dogodke v našem kraju 
in jih delite z nami na nasled-
njem fotografskem natečaju,« 
je sporočila članica TD Tržišče 
Janja Seničar Tratar.

Predstavitev društev  
in običajev

16. oktobra se je v vasi Škovec 
pri Tržišču odvijal osrednji 
dogodek prireditve Jesen na 
vasi. Na njej so se predstavila 
društva, ki delujejo v KS Trži-
šče. Zbranim pri kozolcu na 
koncu vasi, ki so ga uredili v 
prijeten prireditveni prostor, 
se je prva predstavila plesna 
skupina Mlade žurerke, nato 
je sledila predstavitev dru-
štev. Predstavilo se je Društvo 
prijateljev mladine Tržišče 
pa Društvo podeželske mla-
dine Tržišče in nato Skavti, ki 
so v Tržišču dejavni že 21 let. 
Po pevskem nastopu skupine 
Ljudski pevci z Vrhka je Janez 
Valant predstavil Klub staro-
dobnih vozil Mirnske doline 
Hrast Tržišče in Duletovo par-
tizansko četo. Leopold Boršt

nar je spregovoril o bogati 
zbirki razne kmečke opreme in 
orodij, ki je na ogled na njego-
vi domačiji v Škovcu. Ljudske 
pevke s Telč, ki so del Kultur-
no športnega društva Telče, so 
se predstavile s pesmijo, čla-
nice Aktiva kmečkih žena Tr-
žišče so poskrbele za pogosti-
tev ter ob tem prikazale običaj 
ramplanja (tudi rumplanja). 
»Nekoč je bil običaj, da so ose-
bi, ki goduje, domači in prija-
telji prišli voščit srečo. Zvečer 
pred godom so pred hišo z raz-
ličnimi predmeti – kuhalnica-
mi, lonci, pokrovkami in jedil-
nim priborom prišli ropotat 
pred hišo, dokler jim slavljenec 
ni odprl in jih pogostil,« je po-
jasnila Janja Seničar Tratar. Ci
ril Kolenc, član Čebelarskega 
društva Šentjanž, je predsta-
vil izdelke iz medu, opremo 
za pridelavo medu in pomen 
čebel ter povabil k zasaditvi 
čim več medovitih rastlin, saj 
jih čebele rade obiskujejo. Pe
ter Camloh, letošnji ambasa-
dor cvička, je predstavil Druš-
tvo vinogradnikov Malkovec, v 
katerem je član že štiri desetle-
tja. Predstavili so se še Lov ska 
družina Tržišče, Društvo upo-
kojencev Tržišče in PGD Trži-
šče.

Zbrane na prireditvi, ki se je 
je udeležil tudi župan sosed-
nje občine Mokronog-Trebel-
no Anton Maver, sta pozdravi-
la predsednik sveta KS Tržišče 
Janez Virant in podžupan ob-
čine Sevnica Janez Kukec. Za 
prešerno nedeljsko vzdušje so 
v zaključnem delu ob okuša-
nju domačih dobrot in rujne 
kapljice skrbeli mladi muzi-
kanti Oskar, Valentin in Nejc. 
 S. Radi, foto: S. Markovič

Skavti so v Tržišču dejavni že dobri dve desetletji.

LOKA PRI ZIDANEM 
MOSTU – V oktobru, 
mesecu požarne var-
nosti, je Gasilska zve-
za Sevnica izvedla ob-
činsko gasilsko vajo z 
gašenjem požara in 
reševanjem stano-
valk in stanovalcev 
Trubarjevega doma 
upokojencev. Vaja je 
temeljila na predpo-
stavki, da je zagorela 
baterija na enem iz-
med invalidskih vozičkov. Požar se je razširil na pohištvo v sobi 
in dim se je začel širi po hodniku. Zaradi ognja in dima je bila vidl-
jivost izredno slaba in evakuacija, ki so jo začeli izvajati zapos-
leni, je bila zahtevna, saj so bile v objektu nastanjene tudi slabo 
pomične in nepomične osebe in vseh ni bilo mogoče pravočasno 
evakuirati. Evakuacija po stopnišču ni bila več mogoča, zato so 
višjih nadstropjih ostali ljudje, ki so nujno potrebovali pomoč ga-
silcev ... Na vaji so sodelovali gasilci PGD Loka pri Zidanem Mos-
tu, PGD Sevnica, PGD Breg, PGD Boštanj, PGD Blanca, PGD Šent-
janž, PGE Krško z avtolestvijo, reševalci NMP Sevnica in policisti 
PP Sevnica.  S. R., foto: Damjan Pajk

Gasilska vaja z avtolestvijo

Gasilska avtolestev omogoča reševanje 
z višin.
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»Varne in prevozne ceste so naša glavna skrb«
Med 15. novembrom in 15. marcem so razmere na cestah običajno precej zahtevnejše kot sicer, zato je za normalen potek prometa izjemno pomembno 
njihovo redno vzdrževanje. V tem času se srečujemo z izrednimi pogoji, kot sta sneg ali poledica. Da so zjutraj, ko se odpravljamo v službo ali po opravkih, 
ceste karseda prevozne in varne, skrbi tudi Andrej Baškovič iz družbe Kostak.

Zima je za nekatere prava nočna mora, za dru
ge najlepši letni čas, za Andreja Baškoviča iz 
družbe Kostak pa je to obdobje predvsem 
delovno, saj kot preglednik cest ugotavlja 
stanje vozišč v krški in kostanjeviški ob
čini z rednim merjenjem temperature in 
zraka. Na podlagi informacij s pregleda se 
nato odloči, ali je čas za posip. »Na to, ali 
začnemo s posipavanjem cest, vpliva več 
dejavnikov – predvsem pa temperatura in 
vlažnost zraka. Do poledice lahko pride, če 
nekaj dni prej dežuje in je zunaj minus, če pa 

so temperature pod lediščem in začne de
ževati, je treba s posipom začeti čim prej. S 
posipi je najtežje, takrat 'psiha' najbolj dela 
– ali bi ali ne bi …«

Razmere na voziščih začnejo pregledni
ki – v družbi Kostak so trije, ki imajo za to 
opravljen izpit – spremljati že en mesec 
pred začetkom uradnega zimskega obdob
ja na cestah, torej 15. oktobra. »Razmere 
preverjamo vsak večer, ni pomembno, ali je 
praznik ali nedelja … Vsak večer je nekdo od 
nas na terenu. Merimo temperaturo asfalta, 
tudi če so temperature zraka nad lediščem, 
saj se ob potokih lahko kljub temu pojavi 
poledica. Ko gre za primere manjšega obse
ga, sami poskrbimo, da ne bi prišlo do zdrsa 
vozil. Naša vozila so namreč oprem ljena z 
manjšimi posipalci, ki pridejo v teh primerih 
prav, saj nam ni treba za vsako malenkost 
klicati šoferjev. Ko pa je obseg dela večji, 
pokličemo strojnike, ki delo opravijo z večji
mi plužnimi ali strojnimi enotami.«

Andrej Baškovič je v družbi Kostak zaposlen 
kot obračunski tehnik v Sektorju gospodar
skih javnih služb kolektivne rabe od leta 
2009, dve leti pred tem pa je opravljal delo 
v gradbenem sektorju omenjene družbe. 
Njegovo delo cestnega preglednika seve
da ne poteka v zgolj zimskem času, ampak 

skozi vse letne čase, s ciljem zagotavljanja 
prometne varnosti. »Ko se zapeljem po 
svojem območju, pregledam vsako cesto, 
prepuste, jaške in stanje cest, posebnosti 
zabeležim in poročam naprej na občino, 
ki potrdi izvedbo. Nujne zadeve se seveda 
opravijo v čim krajšem možnem času, da 
zagotovimo prevoznost ceste.« Kot obra
čunski tehnik poskrbi še za pripravo sezna
ma vseh opravljenih del. »Na papir spravim 
vse, kar so fantje čez mesec postorili. Delo 
ocenimo količinsko in vrednostno ter ga 
obračunamo.«

»Trudimo se, da smo na 
koncu vsi zadovoljni«

Ob začetku zimske sezone poziva občane 
k strpnosti in potrpežljivosti. Pozimi, pred
vsem ko sneži, delajo ponoči, zato so zjut
raj vsi utrujeni in nenaspani, poudarja. »In 
ne gre le za eno noč, včasih je tako po ves 
teden, tudi mesec. Februarja 2018 so naši 
fantje, ki skrbijo za posip in pluženje cest, 
ponoči delali ves mesec, spali so po dve, tri 
ure na dan in bili zares utrujeni in zgarani. 
Zadnje, kar so si takrat želeli, so bili klici 
nestrpnih voznikov. Sodelavci bodo tudi to 
zimo naredili vse, kar je treba in se potrudili 
po svojih najboljših močeh.«

Andreja sicer vedno razveseli, ko opazi, 
da so kakšno napako začeli popravljati, še 
preden jo je kdo opazil. »Najbolj si vesel, ko 
prehitiš občana, ki sporoči napako. Ko deni
mo pokliče, da je treba na neki lokaciji za
krpati udrto jamo ali popraviti bankino, ti pa 
mu odgovoriš, da smo že na lokaciji in de
lamo na tem. Moram priznati, da se to kar 
pogosto zgodi … Moje delo je vsakodneven 
stik z občani in okolišem; razveselim se, ko 
kje kaj dobrega naredimo, se pa na žalost 
tudi kdaj zgodi, da česa ne opravimo po pri
čakovanjih. Ni vse v naši moči, se pa trudi
mo, da smo na koncu vsi zadovoljni.«

Andrej zaradi narave svojega dela proste
ga časa nima prav veliko, si ga pa vzame za 
družino. »Imam hčerko, ki bo kmalu dopol
nila pet let in ves svet se dejansko vrti okoli 
nje. V času, preživetem z njo, si baterije in 
napolnim in izpraznim (smeh, op. p.). Vsi 
hobiji, ki jih imam, so zdaj na stranskem tiru. 
Družina je na prvem mestu, potem pa vse 
ostalo.«

Andrej Baškovič

Skrbimo za zeleno Krško

naročnik: www.kostak.si

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

GOZDARSKA OPREMA
RASTLINA MESECA NOVEMBRA

TRDOLESKA VSE ZA ČAROBNI ADVENT

RAMDA KVALITETA

-15%*

eurogarden.eu

-20%*

*Akcija traja do 30. 11. 2022

*Akcija traja do 30. 11. 2022

OD 14. DO 27. NOVEMBRA 2022
ČRNI PETEK*

15%
POPUSTA NA VSE

KODA: BLACK15

V harmoniji z naravo

Vrtni center

*Akcija ČRNI PETEK velja v vrtnih centrih Eurogarden in na spletu. Popusti se ne seštevajo.

KRMELJ – Pokrajinska zve
za društev upokojencev 
(PZDU) Posavje in Društvo 
upokojencev (DU) Krmelj 
sta 7. oktobra v krmeljski 
kulturni dvorani pripravila 
vsebinsko živahno in barvno 
pestro prireditev pod skup
nim naslovom Vesela jesen.

Na srečanju, ki je bilo 12. za-
povrstjo, so se prvi predsta-
vili gostitelji – DU Krmelj z 
uvodnim skečem in v nadalje-
vanju z žensko pevsko skupi-
no Lokvanj. Bralna sekcija DU 
Senovo je navdušila z igranim 
prizorom Knapa bom vzela. V 
njem  so prikazali, kako so leta 
1796 na Reštanju nad Senovim 
našli rjavi premog. Tekst je av-
torsko delo Bože Ojsteršek, 
ki je tudi režiserka in mento-
rica sekcije. V nadaljevanju se 
je predstavil MePZ Senovo, ki 
ga vodi Tone Gorenc. Z recita-
lom Življenje piše pestre zgod-
be je predstavila del lastne 
živ ljenjske zgodbe članica DU 
Krško Vida Kuselj. Plesna sku-
pina Mlade žurerke DU Trži-
šče je dogajanje na odru pope-
strila s plesnim nastopom na 
znano skladbo Babilon skupi-
ne Boney M. DU Kostanjevi-
ca na Krki se je predstavilo s 
pevsko skupino Društva pode-
želskih žena Pod Gorjanci, ki jo 
vodi Mojca Jevšnik. Folklorna 
skupina Spomin DU Sevnica je 
predstavila prekmurske ple-
se v njihovi značilni noši. Av-
torica koreografije je bila Jas

Vesela in barvno pestra jesen 

na Pinoza, avtor glasbene 
priredbe Mirko Slemenšek. 
Z močnim aplavzom so bili za 
nastop nagrajeni tudi članici 
in član DU Brežice. Besedilo 
za skladbi Ko spomini zadrhti-
jo in Vijolice je prispevala Iva
na Vatovec, glasbo Elizabeta 
Križanić, aranžma Dragutin 
Križanić. Zakonca sta ome-
njeni skladbi zapela v duetu, 
Vatovec se je predstavila z av-
torskim recitalom lastnih dveh 
pesmi, ki sta nosili naslov Ajda 
in Zame je dobro. DU Sevnica se 
je predstavilo še z MePZ Srebr-
ni glas, ki deluje pod vodstvom 
Mirice Kink. Ljudsko petje so 
zbranim v dvorani približali 
tudi člani pevske skupine Ro-
zenkraut, ki deluje v okviru DU 
Brestanica. V zaključnem delu 

prireditve je nastopila vokalna 
skupina UP, ki jo sestavlja šest 
pevk in so članice DU Dobova – 
Kapele. Predzadnja je nastopi-
la pevska skupina Ljudske pev-
ke DU Raka, katerih moto je: 
»Dobra volja je najbolja!« Sko-
raj dve uri trajajoča prireditev, 
ki jo je povezovala Petra Me
serko, se je zaključila z znanim 
francoskim plesom can-can in 
Mladimi žurerkami.

Zbrane sta v uvodu prireditve 
nagovorila predsednica DU 
Krmelj Slavica Mirt in sev-
niški župan Srečko Ocvirk. 
Predsednik PZDU Posavje Jože 
Žnidarič je ob zaključku prire-
ditve podelil mentorjem sku-
pin priznanja za sodelovanje. 
 Smilja Radi

MePZ Senovo z zborovodjem Tonetom Gorencem

www.PosavskiObzornik.si
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Odziv družbe Kostak na neresnične navedbe 
v objavah o prodaji stanovanj v Ljubljani 

Družba Kostak in predsednik uprave nista v nobenem 
kazenskem postopku. Do danes ne poteka noben kazenski 
postopek niti kazenska preiskava, kar je mogoče preveriti 
na kateremkoli sodišču. Družba Kostak do danes ni prejela 
nobenega odgovora policije ali državnega tožilstva v zvezi z 
anonimno prijavo.

Družba Kostak in hčerinska družba KOG zavračata 
kakršnokoli oškodovanje. Poslovanje skupine Kostak poteka 
skladno s predpisi. Očitno gre za predvolilno kampanjo.

Glede na navedbe v zadnjem članku, objavljenem 4. 11. 2022 
na prej omenjenih medijih,  pa odgovarjamo:
a) laž je, da je bil družbi Hermes omogočen ugodnejši nakup 

stanovanja glede na pogoje prodaje, ki so obstajali v 
tistem času;

b) laž je, da je družba Žarn največji kupec in da je največje 
število stanovanj končalo pri njej;

c) laž je, da so gospod Vlahušić oziroma njegovi družinski 
člani kupili stanovanje po ceni, ki bi odstopala od običajne 
prodajne cene v tistem času;

d) laž je, da sta gospod Sotošek in njegova soproga kupila 
stanovanje, v prvotni verziji članka je bilo namreč tako 
zapisano, naknadno pa je bila objava korigirana, da naj bi 
šlo za nakup s strani povezane osebe;

e) laž je, da je družba Kostak pridobivala posle in k temu 
sklepala anekse z Mestno občino Krško. Podjetje 
Kostak pridobiva posle z Mestno občino Krško izključno 
na osnovi javnih naročil, ki potekajo skladno z javno 
objavljenimi in transparentnimi pogoji udeležbe. Delež 
vseh aneksov, ki so bili sklenjeni z Mestno občino Krško 
od leta 2017 do danes, je 1,83 % od vrednosti pogodb, 
sklenjenih s tem naročnikom. 

f) In gospodu Hevki gre iskreno opravičilo, da se ga 

omenja v konotaciji tega »raziskovalnega novinarstva«. 
Predsednik uprave se s tem kupcem stanovanja ni niti 
srečal niti pogovarjal.

Trenutna medijska gonja se izvaja na podlagi recikliranih 
člankov iz preteklosti in je usmerjena izključno v zavajanje 
javnosti, poskusa okrnitve poslovnega ugleda družbe Kostak 
in renomeja predsednika uprave te družbe. Predsednik 
uprave se zato opravičuje vsem, ki so omenjeni v tem 
negativnem kontekstu. 

Delovanje družbe Kostak poteka skladno z zakonodajo in 
visokimi etičnimi standardi, ki tvorijo tudi poslovni kodeks 
skupine Kostak, in terja jasno in transparentno poslovanje. V 
skupini Kostak je zaposlenih 650 delavcev, izjemni poslovni 
rezultati so doseženi na osnovi kakovostnega in korektnega 
dela. Kakovost delovanja na javnem področju potrjuje tudi 
raziskava Računskega sodišča RS, v kateri je Mestna občina 
Krško po vprašanju cen občinskih storitev med najnižjimi v 
slovenskih občinah.

Ocenjujemo kot zavržno takšno postopanje, kjer Kostaku 
in upravi ni mogoče očitati nič argumentiranega ter se 
prepisujejo stare neresnične navedbe, pri tem pa se nabirajo 
politične točke in zlorabljajo mediji. 

Kljub grenkemu priokusu pa obstaja v tem načrtnem 
blatenju dobra stvar. To pomeni, da smo uspešni in boljši od 
tistih, ki se poslužujejo teh konstruktov in so v veliki meri 
naša konkurenca. 

V medijih skupine Salomon (portal necenzurirano.si, Dolenjski list, portal in tiskana izdaja Svet24, Radio 
1 in drugih) so se v zadnjih dneh pojavili članki, ki blatijo Kostak in predsednika uprave te družbe. Ker gre 
za pisanje brez dokazov, zlonamerno navajanje neresničnih dejstev in neobjavljenih demantijev po naših 
izkušnjah, podajamo izjavo za javnost.

Naročnik objave: Kostak d. d., Leskovška cesta 2a, Krško

Vardjanov večer 
v sredo, 16. 11. 2022, ob 18. uri

v Dvorani v parku v Krškem
Slavnostna razglasitev najlepše urejenosti  

v Mestni občini Krško v letu 2022 za gostinski 
lokal, zasebni vrt in ponudnika lokalno 

pridelane hrane.
Arhitekt, urbanist in esejist Janko Rožič bo predstavil posebne poglede na 

arhitekturo Krškega, ki so jo naši predniki uglaševali z naravo.  

Vljudno vabljeni.

MARTINOV SEJEM – 5. novembra je na Tržnici Videm potekal 
tematski Martinov sejem, na katerem je času primerno dišalo 
po kostanju, obiskovalci pa so lahko ob utečeni prodajni 
ponudbi rokodelskih izdelkov, pridelovalcev in predelovalcev 
zelenjave, sadja, zelišč, medenih, mlečnih in suhomesnatih 
izdelkov, kruha in različnega peciva degustirali tudi mošt in 
vina vinogradniškega društva in posameznih vinarjev. V luči 
približujočih lokalnih volitev so za dodatno ponudbo jedi, pijač 
in posladkov na stojnicah tokrat poskrbeli tudi kandidati za 
župana oz. županjo ter za občinske svetnike. Na CPT Krško so 
kot organizator tematske tržnice poskrbeli tudi za spremljajoči 
program, obiskovalci pa so si z zanimanjem ogledali tudi 
gobarsko razstavo in se okrepčali z gobarsko enolončnico, ki 
so ju pripravili v Gobarskem društvu Kozjansko. B. M.
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IZ NAŠIH OBČIN – BREŽICE

Od 10. do 25. novembra si občanke in občani 
lahko brezplačno ogledate Vodovodni stolp 
Občina Brežice in Posavski muzej Brežice vabita občanke in ob-
čane na brezplačen voden ogled Vodovodnega stolpa v času od 
10. do 25. novembra 2022, in sicer od torka do nedelje med 11. 
in 16. uro. 

Ogled stolpa je voden in traja eno uro. Brezplačne vstopnice za 
ogled stolpa lahko prevzamete z osebnim dokumentom na recep-
ciji Posavskega muzeja Brežice.

Prijazno vabljeni!

Projekt je načrtovan v dveh fa-
zah v skupni ocenjeni vrednosti 
580.000 evrov. Z izvedbo projek-
ta posodobitve bo malim kme-
tovalcem na območju Arnove-
ga sela omogočen bolj stabilen, 
večji in bolj kakovosten pridelek, 
s tem se bo posredno izboljša-
na tudi oskrba s hrano. Izved-
ba prve faze posodobitve siste-
ma je predvidena v prvi polovici 
leta 2023.

Projekt posodobitve namakal-
nega sistema je razdeljen v dve 
fazi. Prva faza obsega rekon-
strukcijo črpališča in filtrirne 
postaje, električni priključek na 
nizkonapetostno omrežje, ob-
novo priključnih merilnih jaš-
kov; vzpostavitev daljinskega 
nadzora in telemetrije. Vred-
nost prve faze je ocenjena na 
282.000 evrov. Druga faza ob-
sega rekonstrukcijo obstoječih 
cevovodov. Projektantska vred-

Na športnem in na kulturnem 
področju deluje Športno kultur-
no društvo Mažoretke Dobova. 
V petek, 11. novembra, jih je na 
vrhu Vodovodnega stolpa spre-
jel župan Občine Brežice Ivan 
Molan ob aktualnih uspehih na 
mednarodni ravni na evropskem 
mažoretnem prvenstvu ADA po-
kal 2022, ki je potekalo na Če-
škem, in na evropskem poka-

V petek, 4. novembra, je v Sobenji vasi potekala otvoritev obnov-
ljenega vaškega središča pri igrišču – namenu je bilo uradno pre-
dano urejeno vodno zajetje oz. vaški izvir. Nekoč pomemben vir 
pitne vode je danes prostor za srečanja vaščanov. Studenec vašča-
ni še vedno uporabljajo, saj po besedah domačinov ne presuši niti 
poleti. Urejen je bil leta 1931, o čemer priča letnica, pozneje pa so 
ga prilož nostno urejali. Zbrane vaščane sta pozdravila predsednik 
KS Čatež ob Savi Alojz Škrabl in župan Občine Brežice Ivan Molan, 
novo pridobitev je blagoslovil domači župnik Jože Pacek. Po ura-
dni predaji v namen je sledilo druženje vaščanov v gasilskem domu. 

V letu 2022 je bila izvedena sanacija vaškega vodnega zajetja v So-
benji vasi in urejeno odvodnjavanje. Celovito se je saniralo obstoje-
če zajetje z novo betonsko izvedbo, poleg tega je bilo urejeno me-
teorno odvodnjavanje z betonskim iztokom, uredili so tudi jaške za 
čiščenje tega zajetja. Uredila se je še okolica ter del mulde. Vrednost 
investicije znaša dobrih 41.000 evrov. V Sobenji vasi je bila izvedena 
še celovita rekonstrukcija cca 80 m dolge javne poti. Zamenjala sta 
se spodnji in zgornji ustroj ter izvedlo polaganje enoslojnega asfalta. 
Poleg tega sta se še uredila jaška in popravilo asfalta pred gasilskih 
domom, za kar je Občina Brežice namenila dodatnih 22.000 evrov. 

Spoštovane občanke in spoštovani občani 
občine Sevnica, iskreno vam čestitam ob 

vašem prazniku!

Praznik občine je čas za zadovoljstvo 
in veselje nad dobro opravljenim 
delom in skupnimi dosežki, ki so 
namenjeni napredku in izboljšanju 
kakovosti življenja v vaši lokalni 
skupnosti. Želim vam, da praznik 
preživite čim bolj prijetno, v dobri 
družbi in z optimizmom. Uspehov 
vaše občine smo veseli tudi v 
Posavju, kjer vsaka občina prispeva 
k razvoju naših krajev v regiji. 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vam tudi vnaprej želim 
uspešno ustvarjanje spodbudnega in prijaznega okolja za vse 
občanke in občane.
Ob tej priložnosti iskreno čestitam vsem dobitnikom občinskih 
priznanj.

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

Občina Brežice pridobila sredstva za začetek 
posodobitve namakalnega sistema Arnovo selo
Občina Brežice je bila uspešna s prijavo na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za namen 
tehnološke posodobitve namakalnih sistemov. Občini je bilo odobrenih 285.000 evrov nepovratnih sredstev za prvo 
fazo posodobitve namakalnega sistema Arnovo selo. 

nost obeh faz znaša 580.000 
evrov. Dejanska vrednost del 
posodobitve bo znana, ko bo iz-
veden javni razpis. Izvedbo prve 
faze posodobit ve bo omogoči-
la ugotovitev, ali so cevovodi še 
ustrezni ali pa jih je potrebno za-
menjati. 

Pogoj za prijavo na javni razpis je 
bil, da ima občina sklenjene po-
godbe z lastniki (ki pristopajo k 
tehnološki posodobitvi namakal-
nega sistema), ki imajo v lasti več 
kot 50 % zemljišč na območju na-
makalnega sistema. Namakalni 
sistem obsega 33 ha, podpisa-
nih pogodb z lastniki je za 17 ha 
površine, kar predstavlja več kot 
51 %. Po tehnološki posodobi-
tvi se bo določil upravljalec sis-
tema. Stroške vzdrževanja bodo 
krili uporabniki, k čemer so se ti 
zavezali s podpisom pogodbe. Z 
izvedbo projekta posodobitve 
namakalnega sistema bo malim 
kmetovalcem na območju Ar-
novega sela omogočen bistveno 
večji in bolj kakovosten pride-
lek, s tem bo posredno izboljša-
na oskrba s hrano ter kmetom, 
pridelovalcem sadja iz tega ob-
močja zagotovljen izboljšan zas-
lužek, s posodobitvijo pa se bodo 
znižali stroški delovanja sedanje-

ga sistema, poskrbelo za moder-
nizacijo sistema ter s tem poe-
nostavitev upravljanja. V končni 
fazi pa gre za splošno izboljšanje 
infrastrukture urejenosti občine 
ter povišanje gospodarske aktiv-
nosti na območju.

Občina Brežice se zaveda po-
mena kmetijstva za razvoj obči-
ne in ohranjanja kulturne krajine 
na podeželju ter pomembnega 
vpliva kmetijstva na razvoj tu-
rizma, zato vsako leto name-
nja proračunska sredstva v ta 
namen. Župan Občine Brežice 
Ivan Molan poudarja izjemen 
pomen samooskrbe ter lokalno 
pridelane hrane, ki je v teh časih 
vedno bolj aktualna. Občina za 
spodbude kmetijstvu v 2022 na-
menja rekordnih 208.000 evrov, 
od tega preko javnega razpisa 
150.000 evrov za sofinanciranje 
investicij v vrednosti skoraj mi-
lijon evrov.

Posodobljen namakalni sistem 
bo omogočal boljši pridelek.

Občina Brežice – Evropsko mesto športa 2022
Naziv Evropsko mesto športa 2022 z odličnimi rezultati potrjujejo tudi mladi športnice in športniki. Športna društva in 
klubi poročajo o izvrstnih rezultatih v državnem in mednarodnem merilu. 

lu neformacij ADA Podčetrtek 
2022. Ob tej priložnosti je žu-
pan mažoretkam čestital in se 
jim zahvalil za promocijo obči-
ne ter uspešno sodelovanje na 
prireditvah v organizaciji Občine 
Brežice, še posebej pri otvoritvi 
Vodovodnega stolpa.

Uspehi mažoretk na Evropskem 
mažoretnem prvenstvo ADA po-

kal 2022, Praga, Češka: 1. mes-
to v kategoriji solo junior Nuša 
Račič, 2. mesto v kategoriji duo 
kadet Ines Jurovič in Klara Lep-
šina, 1. mesto v kategoriji duo 
senior Nuša Račič in Anja Račič, 
3. mesto v kategoriji duo seni-
or Manca Račič in Larisa Gerjo-
vič ter 2. mesto skupina senior 
v sestavi Larisa Gerjovič, Anika 
Lep šina, Zara Mižigoj, Tia Pa-

cek, Anja Račič, Manca Račič, 
Nuša Račič, Kaja Radanovič, Tia-
ra Vidmajer, Nea Voglar in Maja 
Zagmajster. 

Na evropskem pokalu nefor-
macij Ada Podčetrtek 2022 je 
2. mesto v kategoriji solo kadet 
osvojila Nikolina Čibarić, Nuša 
Račič pa 3. mesto v kategoriji 
solo junior. Iskrene čestitke!Župan z mlajšimi mažoretkami

Župan z večjo skupino mažoretk

V Sobenji vasi uredili vaško središče  
pri izviru studenca

Vaški izvir v urejenem koritu

Prerez traku

Občina Brežice je na zaključnem dogodku letošnjega Evropskega 
tedna mobilnosti (ETM) s strani Ministrstva za infrastrukturo Re-
publike Slovenije prejela priznanje za aktivno sodelovanje pri pro-
jektu z dosežki pri sprejemanju trajnih ukrepov. Občina Brežice je 
letos sodelovala že petnajstič zapored.
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V okviru Dneva odprtih vrat Aj-
dovske jame pri Nemški vasi, 
ki je bil v nedeljo, 30. 10. 2022, 
med 10. in 13. uro, je Mestna 
občina Krško predstavila neka-
tere infrastrukturne pridobitve 
za obiskovalce nastajajočega Ar-
heološko naravoslovnega parka 
Ajdovska jama. Premierno je bil 
predstavljen kratek izobraževal-
ni film o Ajdovski jami, prek 100 
obiskovalcev dogodka pa je v 

Okrogla miza o medvrstniškem nasilju
Predstavniki mestne občine, šolstva, zdravstva, socialnega varstva in organov pregona so se zbrali na okrogli mizi o 
medvrstniškem nasilju. Strinjali so se, da je nasilja med mladimi vse več, predvsem med priseljenci in Romi.

Junija je bila na pobudo Osnovne 
šole Jurija Dalmatina Krško zara-
di porasta nasilja sklicana prva 
okrogla miza, na podlagi slednje 
pa so nadaljevali razpravo na 
drugi okrogli mizi. Kot eno ključ-
nih težav so izpostavili povečano 
število priseljencev, ki vstopajo v 
šolo brez znanja slovenskega je-
zika. Zaradi tega se težje vključi-
jo v sistem in se na to izoliranost 
velikokrat odzovejo z nasiljem 
do ostalih. Problem neznanja 
slovenskega jezika ob tem iz-
postavljajo tudi pri njihovih star-
ših, ki pa so poleg tega tudi pre-
pogosto neodzivni ali pa so celo 

celotne družine disfunkcionalne. 
Ukrepi zoper mladoletne osebe 
so omejeni, kar posledično po-
meni ponavljajoča odklonska 

dejanja, ki jih sprva poskušajo 
rešiti šole, kasneje pa jih že pre-
rastejo in se morajo vključiti cen-
ter za socialno delo, policija ter 

na koncu tudi tožilstvo. Prisotni 
so se strinjali, da si ne želijo, da 
pride tako daleč, temveč da se 
problem rešuje že takoj pri vsto-
pu v šolo oziroma vključevanju 
v skupnost, kar pa sicer pomeni 
sistemske spremembe, ki bi po-
gojevale znanje slovenskega jezi-
ka ob vstopu v šolo, tako za tiste, 
ki se rodijo v Sloveniji in vstopajo 
v prvi razred, kot za tiste, sicer s 
prilagojenim programom pripra-
ve, ki vstopajo v šolo kasneje. Po-
membno je, da pristojne službe 
delujejo preventivno, sodelujejo 
med seboj ter v ta proces vklju-
čujejo tudi starše otrok.

Udeleženci okrogle mize o medvrstniškem nasilju

Javna razprava o združevanju naselij
Na Mestni občini Krško je potekala javna razprava o določitvi območja naselja Krško in imenovanja novih ulic v me-
stni občini Krško. Predlog je, da se naselja Krško, Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška Gora, Žadovinek, Loke in Veniše 
združi v eno naselje ter na ta način dvigne učinkovitost organizacije prostora in načrtovanih dejavnosti, prometa, šol-
stva, zdravstva. Svoje predloge in mnenja lahko do 23. decembra 2022 podate na spodaj objavljenih naslovih.

Predmet javne razprave je bil po-
stopek združevanja naselij Krško, 
Leskovec pri Krškem, Kremen, Tr-
ška Gora, Žadovinek, Loke in Ve-
niše v eno naselje. Na območju 
združitve se predvideva vzposta-
vitev uličnega sistema, ki bo sle-
dil že vzpostavljenemu sistemu 
ulic z njegovo nadgradnjo, z vidi-
ka statistične obdelave ter iz vi-
dika Registra prostorskih enot pa 
bodo navedena naselja združena 
v eno celovito naselje. Prav tako 
se predvideva ohranitev pošt
nih okolišev ter območij kra-
jevnih skupnosti v izvirnem ob-
močju. Spreminjanje območij in 
imen naselij lahko poleg nekate-
rih navedenih prednosti sproža 
tudi nekatere druge posledice, 
kot je spreminjanje naslova pre-
bivališča in s tem dodatne stro-
ške za osebe, ki so v območju 

spremembe. Mestna občina Kr-
ško bo z odlokom opredelila ob-
seg stroškov, ki bodo poravnani 
iz občinskega proračuna zaradi 
izvedbe omenjenega postopka 
združevanja naselij.

Skladno z zakonodajo je Mestna 
občina Krško postopek začela 
že decembra 2020, ko je naslo-
vila vlogo za združevanje nase-
lij na pristojno geodetsko upra-
vo. Po začetnih usklajevanjih je 

postopek trenutno v fazi zbira-
nja pred logov s strani krajevnih 
skupnosti in občanov. Stališča 
bodo po zaključku zbiranja jav-
no objavljena, občinska uprava 
pa bo na podlagi slednjih zapro-
sila GURS za mnenje in pripravila 
osnutek odloka, ki ga bo kasne-
je predlagala v sprejem občin-
skem svetu.

Svoje predloge in mnenja lahko 
podate do 23. decembra 2022 
na elektronski naslov: obcina.
krsko@krsko.si ali naslov: Me-
stna občina Krško, Cesta krških 
žrtev 14, 8270 Krško, s pripisom 
»Združevanje naselij«.

Dodatne informacije posreduje 
Tina Čuber, tel. 07 49 81 299, 
e-mail: tina.cuber@krsko.si, v 
času uradnih ur.

Razpravo sta vodila župan mestne občine Krško mag. Miran Stanko 
in vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja Petra Ereš 
Malus.

Javni razpisi  
za sofinanciranje programov in projektov  

s področja družbene dejavnosti v letu 2023

Mestna občina Krško je na spletni strani www.krsko.si objavila 
javne razpise za sofinanciranje programov in projektov s pod-
ročja družbene dejavnosti v letu 2023:

• Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na po-
dročju kulture v Mestni občini Krško v letu 2023;

• Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnič-
ne kulture v Mestni občini Krško v letu 2023;

• Javni razpis za sofinanciranje projektov ohranjanja in vzdrže-
vanja nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Krško 
v letu 2023;

• Javni poziv za sofinanciranje kulturnih programov protokolar-
nega značaja v Mestni občini Krško v letu 2023;

• Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladi-
no v letu 2023 v Mestni občini Krško;

• Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 
2023 v Mestni občini Krško;

• Javni razpis za sofinanciranje programov na področju social-
nega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Krško za leto 
2023.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani 
www.krsko.si, zainteresirani pa se lahko zanjo obrnejo tudi na 
Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Krško, CKŽ 
14, 8270 Krško, tel. 07/4981284 oz. 07/4981203, epošta: anja.
bogovic@krsko.si, bernardka.zorko@krsko.si oz. klavdija.zi-
bert@krsko.si, kjer dobijo tudi dodatne informacije. Rok za od-
dajo vlog je 9. december 2022.

Dan odprtih vrat v Ajdovski jami

Mestna občina Krško je skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za 
infrastrukturo začela z ureditvijo vozišča glavne ceste G1-5, Ces-
ta krških žrtev od križišča pri pokopališču do priključka pri TC Kr-
ško. Vrednost projekta znaša okoli 3,8 milijona evrov, od tega bo 
skoraj 2,3 milijona evrov zagotovila DRSI, nekaj več kot 1,5 mili-
jona evrov pa Mestna občina Krško. V prvi fazi, ki se je začela 7. 
novembra in zaključila predvidoma v začetku decembra 2022, bo 
postavljena popolna zapora ceste od križišča pri pokopališču do 
bencinskega servisa OMV.

Projekt se bo izvajal v šestih fazah in bo trajal vse do konca pri-
hodnjega leta. Z izvedbo prve faze, od križišča pri pokopališču do 
bencinskega servisa OMV, so pričeli 7. novembra in zaključili pred-
vidoma v začetku decembra 2022. Celoten projekt bo zajemal re-
konstrukcijo glavne ceste v dolžini 1,235 km, rekonstrukcijo križišč, 
površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč s čakališčem, 
preureditev obstoječih cestnih priključkov, izgradnja nove fekalne 
kanalizacije, novih komunalnih vodov ter ureditev prometne opre-
me in signalizacije. 

družbi animatorjev Zavoda Svib-
na doživelo še utrinke življenja v 
mlajši kameni dobi, to je iz 5. ti-
sočletja pr. n. št., iz tega obdobja 
so tudi najpomembnejše arheo-
loške najdbe Ajdovske jame, ene 
redkih tudi v evropskem prosto-
ru. Zbrane je nagovorila podžu-
panja Mestne občine Krško, Ana 
Somrak, ki je skupaj z arheologi-
njo Mileno Horvat namenu pre-
dala nove pridobitve. V petih 

letih je občina v soglasju z Mi-
nistrstvom za okolje in prostor 
ter pristojnimi strokovnimi služ-
bami za Arheološko naravoslov-
ni park Ajdovska jama zagotovi-
la nekaj več kot 71.000 evrov, ob 
teh pa je s strani EKSRP v okviru 
projekta Ajdovske zgodbe iz Po-

savja pridobila še skoraj 34.000 
evrov nepovratnih sredstev (za 
obnovo jamske infrastrukture, 
pripravo načrta upravljanja, iz-
delavo virtualnega sprehoda po 
Ajdovski jami in okolici ter izde-
lavo že navedenega filma o Aj-
dovski jami).

Dan odprtih vrat v Ajdovski jami

Popolna zapora CKŽ med križiščem pri 
pokopališču in bencinskim servisom OMV

Obvoz bo urejen, kot je razvidno iz skice.

www.krsko.si
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1.  SREČKO OCVIRK, 05.11.1969, PODVRH 31, 8292 Zabukovje
Predlagatelj: SLS  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2. ALEŠ ŽIBERT, 03.09.1988, KLADJE NAD BLANCO 9, 8283 Blanca
Predlagatelj: Alojz Žibert in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 1
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1. GREGOR KORENE, 08.01.1982, KLADJE NAD BLANCO 10D, 8283 Blanca
2. ZDENKA DERNOVŠEK, 23.05.1975, RAZBOR 30, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
3. MARJAN LOČIČNIK, 25.11.1964, POKLEK NAD BLANCO 12B, 
 8283 Blanca
4. JANJA GORIŠEK, 10.03.1976, POKLEK NAD BLANCO 18A, 8283 Blanca
5. IVAN PUC, 22.07.1967, ZABUKOVJE NAD SEVNICO 14, 8292 Zabukovje
6. KARMEN RADI, 04.09.1996, ŽURKOV DOL 45A, 8290 Sevnica
7. BOŠTJAN OSTROVRŠNIK, 26.11.1974, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 50, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
  

2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. SREČKO OCVIRK, 05.11.1969, PODVRH 31, 8292 Zabukovje
2. MAJDA JAZBEC, 15.05.1964, DROŽANJE 13, 8290 Sevnica
3. BOŽIDAR BECI, 26.01.1965, RAZBOR 44, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
4. DARJA POMPE, 01.01.1974, LEDINA 85, 8290 Sevnica
5. ALEKSANDER FILE, 28.04.1972, RADEŽ, RADEŽ 1A, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
6. BARBARA ZAKRAJŠEK, 27.08.1985, ŠENTJUR NA POLJU 3, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
7. ROMAN ŽVEGLIČ, 03.04.1964, STRŽIŠČE 4, 8292 Zabukovje
 

3. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. MATEJ IMPERL, 20.07.1979, RAZBOR 22, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
2. MARTINA GORJUP, 06.01.1987, PODGORJE OB SEVNIČNI 24, 
 8292 Zabukovje
 

4. SOCIALNI DEMOKRATI
1. BOŽIDAR ARNŠEK, 28.02.1960, ZABUKOVJE NAD SEVNICO 76, 
 8292 Zabukovje
2.  TADEJA PERČIČ, 16.02.1996, ZABUKOVJE NAD SEVNICO 73, 
 8292 Zabukovje
3.  BORIS KOTESKI, 17.07.1960, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 62, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
4.  JOŽICA ARNŠEK, 11.12.1959, ZABUKOVJE NAD SEVNICO 76, 
 8292 Zabukovje
5.  GREGOR TOVORNIK, 22.05.1989, ZABUKOVJE NAD SEVNICO 73, 
 8292 Zabukovje

5. NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI  
V OBČINI SEVNICA

1. DAMJAN ŽIBERT, 24.04.1982, KLADJE NAD BLANCO 10A, 8283 Blanca
2. MARTINA DREMŠAK, 26.10.1980, LONČARJEV DOL 10, 8290 Sevnica
3. TILEN MLINARIČ, 17.12.1988, DOLNJE BREZOVO 31, 8283 Blanca
4. FRANJA KRAJNC, 27.10.1984, ZABUKOVJE NAD SEVNICO 12A, 
 8292 Zabukovje

6. LEVICA
1. JANEZ KOŠAR, 23.04.1943, ŽIGRSKI VRH 8A, 8290 Sevnica
2. MARJANCA SLEMENŠEK, 29.09.1955DOLNJE BREZOVO 33, 8283 Blanca
3. LUDVIK BALOH, 28.02.1953, PREŠNA LOKA 5, 8290 Sevnica
4. DARINKA SIVEC, 30.04.1958, RAČICA 41A, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
  

7. GIBANJE SVOBODA
1. GORAZD ZUPANC, 15.06.1981, RAČICA 53A, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu

KANDIDATI ZA ŽUPANA OBČINE SEVNICA 
NA LOKALNIH VOLITVAH 20. 11. 2022

LISTE KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET 
OBČINE SEVNICA NA VOLITVAH 20. 11. 2022

2. ANITA ŽULIČ, 15.08.1988, ZABUKOVJE NAD SEVNICO 6, 8292 Zabukovje
3. BOGDAN GOMBOC, 14.03.1979, RAČICA 40, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
4. TADEJA MEDVEŠEK, 10.07.1978, BLANCA 36, 8283 Blanca
5. MAJA VALENTINA JAKUBEK, 27.07.1951, LOKA PRI ZIDANEM 
 MOSTU 25, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
  
8. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. BETKA SALMIČ, 01.07.1966, OREŠJE NAD SEVNICO 20A, 8290 Sevnica

VOLILNA ENOTA 2
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1. TANJA NOVŠAK, 02.06.1965, POD VRTAČO 19, 8290 Sevnica
2. MARKO KOTAR, 24.10.1971, GRIČ 3, 8290 Sevnica
3. BERNARDA MOČAN, 20.09.1963, NASELJE HEROJA MAROKA 10, 
 8290 Sevnica
4. AUGUST TERAŽ, 09.09.1992, RIBNIKI 78, 8290 Sevnica
5. ŽAN MEKE, 17.09.1990, GLAVNI TRG 41A, 8290 Sevnica
6. BOJAN RADEJ, 30.05.1955, NASELJE HEROJA MAROKA 24, 
 8290 Sevnica
7. VESNA ZOREC, 03.02.1978, DROŽANJSKA CESTA 57, 8290 Sevnica

2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. BOŽIDAR GROBOLJŠEK, 04.12.1955, BOHORSKA ULICA 17, 
 8290 Sevnica
2. IRENA KLENOVŠEK, 21.09.1962, NASELJE HEROJA MAROKA 25, 
 8290 Sevnica
3. JURIJ ORAČ, 16.04.1960, KOZJANSKA ULICA 11, 8290 Sevnica
4. VIOLETA BAHAT KMETIČ, 23.06.1974, POT NA ZAJČJO GORO 29, 
 8290 Sevnica
5. PAVEL ZAGODE, 08.05.1950, GRIČ 15, 8290 Sevnica
6. JOŽICA TRAVEN, 19.01.1960, GLAVNI TRG 3, 8290 Sevnica
7. ZVONE KOŠMERL, 30.09.1958, POD VRTAČO 18, 8290 Sevnica

3. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. MATJAŽ TRAVEN, 09.11.1973, DROŽANJSKA CESTA 103, 8290 Sevnica

4. SOCIALNI DEMOKRATI
1. ANA JELANČIĆ, 08.03.1959, RIBNIKI 12, 8290 Sevnica 
2. DEJAN KRALJ, 24.03.1971, DROŽANJSKA CESTA 82, 8290 Sevnica 
3. ŽANA JONOZOVIČ, 19.02.2003, FLORJANSKA ULICA 44A, 8290 Sevnica
4. DAMJAN POPELAR, 09.03.1973, FLORJANSKA ULICA 38C, 8290 Sevnica
5. SARA DAMIŠ, 17.03.1993, NASELJE HEROJA MAROKA 17, 8290 Sevnica
6. LUDVIK CVIRN, 23.08.1940, NASELJE HEROJA MAROKA 27, 
 8290 Sevnica
7. ESTERA SAVIĆ BIZJAK, 22.12.1958, FLORJANSKA ULICA 120, 
 8290 Sevnica

5. NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI  
V OBČINI SEVNICA

1. STANISLAVA ŽIČKAR, 07.08.1970, CANKARJEVA ULICA 7, 8290 Sevnica
2. GAL MOTORE, 20.01.1985, PRVOMAJSKA ULICA 37, 8290 Sevnica
3. KIM ŠPILER, 16.02.1997, NASELJE HEROJA MAROKA 9, 8290 Sevnica
4. BOŠTJAN MOŠET, 18.08.1984, RIBNIKI 10C, 8290 Sevnica

6. LEVICA
1. SAŠO JEJČIČ, 30.04.1954, KAJUHOVA ULICA 21, 8290 Sevnica
2. GRETA PERC, 10.07.1956, DROŽANJSKA CESTA 29, 8290 Sevnica
3. LUKA STEGNE, 29.06.1996, KVEDROVA CESTA 31, 8290 Sevnica
4. ANA ŠTOJS, 14.01.1949, SAVSKA CESTA 4A, 8290 Sevnica
5. ANDREJ KROŠELJ, 30.11.1957, NASELJE HEROJA MAROKA 23, 
 8290 Sevnica
6. LARA FIŠER, 08.08.1996, KLADNIKOVA ULICA 10, 8290 Sevnica
7. MARJAN KRAPEŽ, 05.01.1952, BOHORSKA ULICA 19, 8290 Sevnica

7. GIBANJE SVOBODA
1. ROK PETANČIČ, 05.10.1981, TRG SVOBODE 32, 8290 Sevnica
2. BILJANA BAHAT VOVK, 07.10.1972, BOHORSKA ULICA 10, 8290 Sevnica
3. TILEN CESTNIK, 26.03.1977, DROŽANJSKA CESTA 87, 8290 Sevnica
4. IRIS KREJAN, 07.06.1990, CESTA NA DOBRAVO 23, 8290 Sevnica 
5. TOMAŽ KUNŠEK, 20.01.1989, POD VRTAČO 18, 8290 Sevnica
6. DRAGICA KLAKOČAR, 19.03.1955, DROŽANJSKA CESTA 34B, 
 8290 Sevnica
7. DEJAN URANJEK, 31.03.1980, CESTA NA DOBRAVO 33, 8290 Sevnica

8. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. JOŽE GORIŠEK, 28.02.1960, TRG SVOBODE 32, 8290 Sevnica
2. MARTINA TINA ŽNIDARŠIČ, 12.01.1959, STANETOVA ULICA 4, 
 8290 Sevnica 
3. FRANC PIPAN, 12.10.1941, CESTA NA DOBRAVO 27, 8290 Sevnica
 

9. DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA
1. OLGA ČEPIN, 18.03.1975, POT NA ZAJČJO GORO 33, 8290 Sevnica

VOLILNA ENOTA 3
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1. TOMAŽ LISEC, 19.02.1978, BOŠTANJ 105, 8294 Boštanj
2. BRIGITA KARLOVŠEK, 19.08.1962, KOMPOLJE 4, 8294 Boštanj
3. ALOJZ GUČEK, 04.01.1971, VRH PRI BOŠTANJU 34, 8294 Boštanj

4. NADA NOVŠAK, 26.02.1957, LOG 17, 8294 Boštanj
5. ALOJZ UDOVČ, 19.05.1954, JELOVEC 7, 8294 Boštanj

2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. VINCENC KNEZ, 05.04.1962, ŠMARČNA 17, 8294 Boštanj
2. STAŠA ZGONC, 05.01.2002, ČEŠNJICE 2, 8293 Studenec
3. JANOŠ JANC, 25.08.1966, ARTO 5, 8293 Studenec
4. EDITA METELKO, 01.10.1965, ROVIŠČE PRI STUDENCU 3, 
 8293 Studenec
5. BORIS ANDROJNA, 31.03.1988, LUKOVEC 26C, 8294 Boštanj

3. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. DANILO MARIN, 03.07.1964, LOG 5, 8294 Boštanj

4. SOCIALNI DEMOKRATI
1. MATJAŽ VRISK, 28.04.1980, DOLENJI BOŠTANJ 9, 8294 Boštanj
2.  EVA DRAGIĆ, 03.11.2000, VRH PRI BOŠTANJU 23, 8294 Boštanj
3.  KLEMEN CIGOLE, 25.10.2000, DOLENJI BOŠTANJ 24A, 8294 Boštanj
4.  LEA ŠKORNIK, 04.06.2000, MRTOVEC 3A, 8294 Boštanj
5.  SIMON IVANC, 24.08.1972, NOVI GRAD 13, 8294 Boštanj

5. NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI  
V OBČINI SEVNICA

1. JOŽE UDOVČ, 21.01.1953, BOŠTANJ 17C, 8294 Boštanj
2. JANUŠA MOŽIC, 10.10.1957, LOG 57, 8294 Boštanj
3. ROMAN PODPADEC, 30.04.1979, KRIŽIŠČE 1, 8296 Krmelj
4. MARIJAMIRA ŠRAJ, 23.11.1957, BOŠTANJ 9A, 8294 Boštanj
5. ANTON ZGONEC, 01.05.1941, DOLENJI BOŠTANJ 144, 8294 Boštanj

6. LEVICA
1. TILEN JAZBINŠEK, 03.02.1988, RADNA 20, 8294 Boštanj
2. MILENA KERŠIČ, 07.02.1959, VRH PRI BOŠTANJU 63, 8294 Boštanj
3. SILVESTER KERŠIČ, 03.04.1951, VRH PRI BOŠTANJU 63, 8294 Boštanj
4. MAJDA AUER, 28.02.1953, KONJSKO 20, 8294 Boštanj

7. GIBANJE SVOBODA
1. JERNEJ ŽNIDARŠIČ, 08.08.1980, LUKOVEC 7C, 8294 Boštanj
2. HELENA MLAKAR, 17.12.1976, HUDO BREZJE 6B, 8293 Studenec
3. ANDREJ BLAŽEVIČ, 01.08.1980, HUDO BREZJE 5A, 8293 Studenec
4. TAJA KOZINC, 14.09.1989, DOLNJE IMPOLJE 5, 8293 Studenec
5. FRANC POVŠE, 31.08.1956, DOLENJI BOŠTANJ 138, 8294 Boštanj

VOLILNA ENOTA 4
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1. IVAN OREŠNIK, 15.02.1973, OSREDEK PRI KRMELJU 1, 8297 Šentjanž
2. ANICA ZUPAN, 03.08.1966, KRMELJ 2B, 8296 Krmelj
3. MIRO JUNTEZ, 13.04.1971, ŠKOVEC 1, 8295 Tržišče
4. MAJA SKOPOREC, 28.10.1980, LESKOVEC V PODBORŠTU 37, 
 8297 Šentjanž
5. MARKO REPŠE, 03.09.1985, ŠENTJANŽ 56, 8297 Šentjanž

2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. JANEZ KUKEC, 29.07.1962, TRŽIŠČE 11E, 8295 Tržišče 
2. KRISTINA STARINA, 27.11.1975, LESKOVEC V PODBORŠTU 4, 
 8297 Šentjanž
3. BOŠTJAN REPOVŽ, 27.04.1962, ŠENTJANŽ 24A, 8297 Šentjanž
4. FRANČIŠKA BORŠTNAR, 09.09.1957, TRŽIŠČE 14B, 8295 Tržišče
5. ROBI DRAGAN, 16.12.1991, VELIKI CIRNIK 3, 8297 Šentjanž
6. DANICA KRAMŽAR, 30.04.1974, KAMENŠKO 5, 8297 Šentjanž

3. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. EDVARD TURK, 03.09.1971, SPODNJE VODALE 10, 8295 Tržišče
2. MELITA BUNDERŠEK, 11.09.1973, KLADJE PRI KRMELJU 10, 
 8297 Šentjanž

4. SOCIALNI DEMOKRATI
1. SLAVICA MIRT, 08.06.1958, HINJCE 10, 8296 Krmelj
2. ANDREJ KLENOVŠEK, 09.09.1954, KRMELJ 67, 8296 Krmelj

5. /

6. LEVICA
1. CIRIL KOLENC, 27.05.1956, VRHEK 23, 8295 Tržišče

7. GIBANJE SVOBODA
1. RADO KOSTREVC, 21.02.1961, KRMELJ 86, 8296 Krmelj
2. PETRA MESERKO, 24.03.1977, GABRIJELE 64, 8296 Krmelj
3. TIM BAUMKIRHER, 13.05.2002, TRŽIŠČE 12E, 8295 Tržišče
4. ANJA ODLAZEK, 13.12.1995, OSREDEK PRI KRMELJU 12, 8297 Šentjanž
5. URBAN BEC, 06.06.1995, KRMELJ 86, 8296 Krmelj
6. PAVLA BAŠA, 13.06.1963, SLANČJI VRH 2B, 8295 Tržišče

8. /

9. DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA
1. BORIS RATEK, 13.09.1950, ŠENTJANŽ 71D, 8297 Šentjanž
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Prejemniki priznanj Občine Sevnica v letu 2022
Za odgovorno opravljanje poslanstva socialno-varstvenih storitev  

in ob 70. jubileju prejme 

GRB OBČINE SEVNICA
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca

Dom upokojencev in oskrbovan-
cev Impoljca deluje že 70 let. Skozi 
svojo bogato zgodovino se je pos-
lanstvo doma spreminjalo in ne-
nehno razvijalo. Danes je Dom 
Impoljca široko prepoznana usta-
nova institucionalnega varstva 
tako v regiji kot širše. Skupaj z 
enotami v Brežicah in Sevnici ter 
z dislociranimi enotami Dom Im-
poljca nosi ključno vlogo pri zago-
tavljanju socialnovarstvenih sto-
ritev. 
Razvojna naravnanost Doma Im-
poljca je usmerjena v dobrobit 
stanovalcev, katerim nudi vse pot-

rebno za čim bolj prijetno sobivanje. Z izvajanjem raznolikih programov, tako strokovnih kot tudi dru-
žabnih, Dom Impoljca ključno pripomore k kakovosti življenja stanovalcev. 
Osnovno vodilo njihovega dela je spoštovanje edinstvenosti človeka, njegove življenjske zgodbe in ce-
lovitosti. Poslanstvo uresničujejo skozi zaupen odnos, sodelovanje s svojci in širšim socialnim okoljem.
Z nudenjem strokovnih in kakovostnih storitev po meri stanovalcev, s srčnostjo in bližino, s povezanim 
delovanjem in sodelovanjem z različnimi deležniki lokalne in regionalne skupnosti v Domu Impoljca 
resnično uspešno udejanjajo svoje poslanstvo – življenju dajejo pomen.

Za pomemben prispevek k ohranjanju narave in ob 65. jubileju prejme

ZLATO PLAKETO OBČINE SEVNICA
Ribiška družina Sevnica

Ribiška družina Sevnica negu-
je tradicijo ribištva že več kot 65 
let. Upravlja območje reke Save 
od izliva Črnega potoka do izli-
va potoka Blanščica, celotno ob-
močje reke Mirne s pritoki in več 
ribnikov na območju občin Sevni-
ca, Škocjan, MokronogTrebelno, 
Šentrupert in Mirna.
Aktivno sodeluje z lokalno 
skupnostjo in različnimi organiza-
cijami ter soustvarja izobraževal-
ne vsebine pri raznolikih projek-
tih. Ribiška družina Sevnica tudi 
že vrsto let organizira tekmova-
nja na lokalni, državni in medna-

rodni ravni. 
Tako pri organizaciji tekmovanj kot pri drugih aktivnostih ribiške družine redno sodeluje več deset čla-
nov družine, ki s svojim prostovoljnim delom zagotavljajo uspešno izvedbo.
Ribiška družina je s svojim dolgoletnim delovanjem, uspešno organizacijo mednarodnih tekmovanj, 
skrbnostjo do življa v vodotokih in aktivnim ohranjanjem biotske raznovrstnosti veliko prispevala k 
prepoznavnosti občine Sevnica v Sloveniji in širše. 

Za družben prispevek k razvoju kulture in glasbenemu ustvarjanju 
prejmeta

ZLATO PLAKETO OBČINE SEVNICA
Zoran Košir in Jože Košir

Zoran in Jože Košir sta priznana glasbenika, ki sta s 
svojim delovanjem dober glas o občini Sevnice po-
nesla tako v druge slovenske kraje kot tudi izven meja 
Slovenije. 
Zoran Košir je poklicno vpet v glasbo, saj je zaposlen 
kot profesor kitare na Glasbeni šoli Sevnica. Kitaro je 
začel igrati leta 1973,  znanje in dragocene izkušnje je 
pridobival na izobraževanjih doma in v tujini. Sodelo-
val je s številnimi priznanimi glasbenimi ustvarjalci,  
sodeloval je na priznanih glasbenih festivalih in v te-
levizijskih oddajah. 
Jože Košir igra bobne od svojih srednješolskih let. Bil 

je član več glasbenih skupin, sodeloval je znanimi glasbeniki doma in v tujini, sodeloval pri snemanju 
glasbenih plošč in skladb ter nastopal na glasbenih festivalih. Je upokojeni major Slovenske vojske in 
nosilec visokih državnih odlikovanj in priznanj za zasluge v pripravah in osamosvojitveni vojni. S pisa-
njem prispevkov aktivno sodeluje pri ustvarjanju zbornikov z vojaško tematiko.

Za razvoj gasilstva in prenos vrednot na mlajše generacije v svojem 
okolju prejme 

SREBRNO PLAKETO OBČINE SEVNICA
Mirko Hribar

Mirko Hribar s svojim nesebičnim in prostovoljnim delovanjem prispeva k 
dvigu kakovosti vsakdanjega življenja sokrajanov na področju družbenega in 
kulturnega življenja. Pred skoraj tremi desetletji je postal skrben vzdrževa-
lec vodovodnih sistemov krajevne skupnosti Boštanj.  Je uspešen podjetnik, 
hkrati pa ob delu veliko časa namenja prostovoljstvu. Njegovo delovanje je 
najbolj zaznamovalo PGD Boštanj in Gasilske zveze Sevnica. Zaslužen je za 
realizacijo mreže hidrantov in številne projekte ureditev gasilskega doma v 
Boštanju. 
V svojem okolju širi pozitivno energijo, optimizem, spoštovanje in do-
brosrčnost. Vsem, ki ga potrebujejo, vselej priskoči na pomoč. Zaradi nje-
ga je življenje v krajevni skupnosti Boštanj in občini Sevnica bolj kakovo-
stno in bolj varno. 

Za raznoliko in pomembno prostovoljsko udejstvovanje prejme

SREBRNO PLAKETO OBČINE SEVNICA
Petra Majcen

Petra Majcen je magistra farmacije. Svojo poklicno pot opravlja v Lekarni 
Sevnica ter v zdravstvenih domovih Sevnica in Krško. 
Njena aktivna vloga v skupnosti omogoča razvoj kulture in turizma na območ
ju Šentjanža in širše. Njena uspešna koordinacija različnih društev in pozna-
vanje lokalne kulture ji omogoča snovanje vedno novih projektov. Je člani-
ca Zavoda MUK Qra in predsednica Turističnega društva Šentjanž. Organizira 
številne izobraževalne projekte za mlade, Šentjanško tržnico, čistilne akcije, 
zdravstvene delavnice in pohode po tematskih poteh. Je urednica časopisa 
Krajevne skupnosti Šentjanž – Šentjanški glas. 
S svojim prostovoljnim delovanjem je zgled vsem krajanom, predvsem pa za 
prostovoljstvo uspešno navdihuje mlade iz domačega kraja in širše. 

Za 50-letno delo na področju športa in prispevek k promociji aktivnega 
življenjskega sloga prejme

SREBRNO PLAKETO OBČINE SEVNICA
Estera Savić Bizjak

Estera Savić Bizjak že 50 let neprekinjeno deluje v lokalnem prostoru kot va-
diteljica različnih športnih aktivnosti. V ŠD Partizan Sevnica dela z otroki, mla-
dimi in mladimi po duši. V tem času so tisti, ki so z njo vadili kot otroci, pos-
tali dedki in babice, Estera Savić Bizjak pa sedaj vadi z njihovimi vnuki. Vodi 
tudi vadbe za otroke in odrasle s posebnimi potrebami. 
Je članica Predsedstva Sokolske zveze Slovenije, predsednica dveh komisij 
pri Sokolski zvezi Slovenije in načelnica Športnega društva Partizan Sevnica. 
S svojim delovanjem je veliko prispevala k razvoju športa v občini Sevnica in 
številne posameznike in družine navdušila za gibanje in zdrav način življenja. 
Šport je njen način življenja in njeno vodilo, ki jo pelje naprej tudi po petde-
setih letih aktivnega športnega udejstvovanja. 

Podrobne predstavitve prejemnikov priznanj Občine Sevnica so objavljene na občinski spletni strani 
https://www.obcina-sevnica.si/sl/o-obcini/obcinski-praznik/. 

Priznanja bodo podeljena na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, v petek, 11. novembra 2022.
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Spoštovane in spoštovani, 
ob občinskem prazniku prejmite iskreno voščilo!

V prazničnem novembru se občanke in občani sevniške 
občine ozirate na dosedanje dosežke ter načrtujete nove 

projekte za še kakovostnejše bivanje vseh generacij. 

Pri doseganju ciljev je pomembno poleg sodelovanja, 
razumevanja in spoštovanja tudi zaupanje. 

V družbi, v kateri so posamezniki pripravljeni s svojim 
znanjem in izkušnjami pomagati pri razvoju skupnosti, 

nastaja spodbudno in ustvarjalno okolje, v katerem je 
mogoče uresničevati ideje in doseči cilje. 

Naj se udejani čim več projektov v dobrobit tako 
posameznika kot skupnosti. 

Franjo Debelak,
župan Občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci

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

Ideje so gibalo razvoja – z njimi spreminjamo svet. 
Pri iskanju idej se nikoli ne smemo omejevati 

ali se bati porazov, temveč se učimo iz njih iskati nove poti, 
ki bodo vodile k želenemu cilju. Nič ni samo po sebi umevno, 

vsi uresničeni projekti so rezultat preudarnih odločitev, 
v katere je vtkano mnogo vprašanj, spodbud, želja, 

dogovorov … tudi vzponov in padcev, 
ki so samo preizkušnja na poti do uresničitve cilja.

Srečno na poti novih izzivov.

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

Drage občanke in občani občine Sevnica,

pred vami je praznik, za katerega vam želim, 
da mine v dobrem vzdušju. V prijetnih spominih 

na dosežke v preteklem letu ter z željami 
in načrti za prihajajoče leto. Stopajte v prihodnost 
odločno, pogumno in odgovorno z optimizmom, 

ustvarjalnostjo in povezovalno energijo.

Hvala za sodelovanje, upam, da bo še naprej 
tako uspešno kot do sedaj. 

Vse dobro in prijetno praznovanje želim.

Župan Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica, 
spoštovani župan, podžupan, 

spoštovane članice in člani občinskega sveta! 

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine vam 
iskreno čestitamo ter vam želimo obilo uspeha v snovanju 

uspešnega gospodarskega, družbenega in kulturnega 
življenja tudi v prihodnje. Obenem se vam zahvaljujemo 

za dosedanje dobro medobčinsko oz. medsosedsko 
sodelovanje in skupno prehojeno pot v okviru razvojne 

regije Posavje. Trdno smo prepričani, 
da bosta občini Sevnica in Radeče tudi vnaprej zgled 

dobrega sodelovanja med sosedskima občinama.

Župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

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

»Finančna sredstva za delo 
znotraj občine se zagotavlja-
jo preko proračuna in ta je v 
tekočem letu visok, praktično 
najvišji v zadnjih nekaj letih; 
samo en proračun v preteklo-
sti je bil bistveno višji, in sicer 
ko se je gradila čistilna napra-
va na Logu. Zakaj je ta prora-
čun visok? Med drugim zara-
di povečane povprečnine na 
prebivalca v občini, ki je bila 
dogovorjena s preteklo Vla-
do, največji učinek na povečan 
proračun pa imajo veliki pro-
jekti, ki močno vplivajo na delo 
v občini in njen bodoči razvoj,« 
je dejal v uvodu župan ter v na-
daljevanju predstavil pet ključ-
nih projektov. 

»Leto od lanskega do letoš-
njega praznika zaznamuje pet 
projektov – hidravlične izbolj-
šave vodovodnih sistemov na 
območju celotne občine, ure-
janje kanalizacijskih sistemov, 
izgradnja nadvoza v Šmarju s 
krožiščem, gradnja osnovne 
šole Ane Gale v Sevnici in do-
gradnja osnovne šole na Blan-

Hidravlične, cestne in železniške posodobitve 
SEVNICA – 3. novembra je potekala v lično obnovljeni srednji etaži Lutrovske kleti pod sevniškim gradom tradicionalna županova novinarska konferenca v po
častitev sevniškega občinskega praznika. Na njej je župan Srečko Ocvirk predstavil najpomembnejše investicije od lanskega do letošnjega praznika ter nekatere 
načrte bodočih gradenj, ki bodo vplivale na razvoj bivanjskega okolja.

ci,« je izpostavil župan Sreč
ko Ocvirk in nadaljeval, da 
so prvi trije omenjeni projek-
ti sofinancirani iz kohezijskih 
sredstev, iz Slada Evropske 
unije, medtem ko bo novo-
gradnjo šole za otroke s po-
sebnimi potrebami v Sevnici 
sofinanciralo Ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost in šport, 
dogradnja šolske stavbe na 
Blanci pa bo v celoti financi-
rana iz občinskega proračuna 
(vrednost osnovnošolskih del 
je okoli šest milijonov evrov).

Nadaljevanje z urejanjem 
cestne … 

»Ob tem nismo zanemarili 
ostalih ureditev in investicij, ki 
so potrebne za delo in življenje 
v občini. Veliko je bilo vlaganj 
v cestno omrežje, pred čemer 
je bilo treba pogosto urediti 
še komunalno infrastrukturo 
...« je dejal župan ter nadalje-
val, da je urejanje cestne mre-
že pogosto pogojeno z investi-
cijami iz državnega proračuna, 
zato potekajo usklajevanja za 
številne in težko pričakovane 
projekte z Direkcijo Republi-
ke Slovenije za infrastrukturo 
in v prihajajočih novembrskih 
dneh bo potekal podpis po-
godbe za izgradnjo krožišča 
pri novem nadvozu v Šmarju. 
Za izgradnjo mostu na Log čez 
reko Savo in prav tako na od-
seku ceste Sevnica–Breg–Loka 
pri Zidanem Mostu se Občina 
Sevnica vključuje v postopke 
za pridobivanje zemljišč, kar 
je po županovem mnenju iz-
redno zahteven in pomemben 
proces. 

… in železniške 
infrastrukture

»Občina Sevnica je zelo aktiv-
no sodelovala pri projektiranju 
ureditev ob železniški postaji v 
Sevnici. Ta ureditev je predvi-
dena za prihodnja leta, nosilec 
ureditve je Ministrstvo za pro-
met oziroma Direkcija Repu-
blike Slovenije za infrastruk-
turo. Ta ureditev je za našo 
občino ključna, saj ukinja ni-
vojski prehod ceste in železni-
ce pri podjetju Stilles in zasno-
va za podvoz na tem mestu je 
pripravljena v okviru projek-
tne dokumentacije. Ravno tako 
je pripravljena zasnova za pod-
hod na železniške tire, kar bo 
povečalo varnost potnikov ob 
njihovem vstopu na vlak. Ob 
tem bodo urejena dodatna 
parkirišča tako na levi kot des-
ni strani železniške postaje, z 
ureditvijo železniškega mostu 
čez Sevnično pa se bo poveča-
la poplavna varnost Šmarja. 
Gre za velik projekt, ki potre-
buje svoj čas in po terminskem 
načrtu poteka v letošnjem in v 

prihodnjem letu zaključevanje 
projektiranja, nato bo sledila 
izvedba posodobitve območja 
sevniške železniške postaje ter 
potniškega prometa. S tem bo 
Sevnica dobila možnost na-
daljnjega razvoja multimodal-
nega vozlišča, kjer se bo stikal 
železniški, avtobusni, osebni in 
javni potniški promet z izpo-
sojo koles in vozil ...« je tekla 
predstavitev načrtovane ure-
ditve v sevniškem občinskem 
središču. 

Prostorsko načrtovanje 

V zaključku je župan izposta-
vil še prostorsko načrtovanje 
in pripravo prostorskih aktov, 
s katerimi Občina Sevnica sledi 
viziji ustvarjanja prepoznav-
nega in privlačnega prostora 
za bivanje. Med sprejetimi do-
kumenti so spremembe in do-
polnitve OPN Sevnica 6, OPPN 
za stanovanjsko sosesko ob 
Drožanjski cesti – zahod (na 
t. i. Hrastih), kjer je poleg sta-
novanjske soseske v načrtu 
tudi gradnja doma za starejše, 

OPPN Poslovna cona Radna, 
OPPN za stanovanjsko sosesko 
Sončni gaj v Šmarju in OPPN 
za večstanovanjsko gradnjo 
ob Planinski cesti v Šmarju. V 
javni obravnavi so spremem-
be in dopolnitve grafičnega in 
tekstualnega dela OPN Obči-
ne Sevnica za območje Kladja 
nad Blanco zaradi širitve pod-
jetja Plastoform, ki potrebu-
je dodatne poslovne površi-
ne. Javna razgrnitev poteka do 
15. novembra, javna obravna-
va osnutka se je odvila včeraj 
v Kulturni dvorani Blanca. Na 
pobudo zasebnega investitor-
ja, podjetja DMP Prijatelj, je v 
pripravi osnutek OPPN za Po-
slovno cono Krmelj, v pripravi 
je osnutek OPPN za stanovanj-
sko območje Tržišče na obmo-
čju porušene stare šolske stav-
be, osnutek OPPN za širitev in 
sanacijo kamnoloma Zabukov-
je – Podvrh ter še nekaj spre-
memb in dopolnitev Odloka o 
OPPN, in sicer za stanovanjsko 
sosesko Boštanj – Sv. Križ. 

 Smilja Radi

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

ODGOVORNA
ENERGIJA

gen-energija.si

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.

 Iskreno čestitamo ob prazniku občine Sevnica.

www.teb.si

Cenjene občanke, cenjeni občani,
iskrene čestitke ob našem prazniku!

Vsem skupaj želimo 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

Predsednik KS Šentjanž Bošt
jan Repovž je na osrednji pri-
reditvi v počastitev krajevnega 
praznika predstavil nekatere 
projekte, ki so zaključeni ali 
so v izvajanju, in načrte za pri-
hodnje obdobje. V okviru par-
ticipativnega proračuna Obči-
ne Sevnica je potekala ureditev 
parkirišča za avtodome in ob-
nova tematske poti Tk pav z le-
senimi prehodi čez močvirna-
te predele ter ureditev zaselka 
Leskovec v Podborštu. »Trenu-
tno je v izvajanju hidravlična 
izboljšava oskrbe s pitno vodo 
v Šentjanžu in okolici, gradnja 
mrliške vežice na Velikem Cir-
niku, sanacija opornega zidu 
pokopališča na Kalu in sana-
cija lokalne ceste proti zasel-
ku Češnjice. V postopku načr-
tovanja in umeščanja v prostor 
sta rastlinska čistilna napra-
va ter pridobivanje gradbene-
ga dovoljenja za rušitev hiše v 
Podborštu. V pripravi je tudi 
razširitev klanca na odseku 
Brunk–Kocutna,« je govornik 
nanizal še nekaj bodočih ure-
ditev ter se dotaknil tudi načr-
tovane rekonstrukcije držav-
ne ceste Šentjanž–Glino.  Ker v 
enem primeru do dogovora o 
odkupu zemljišča (še) ni priš-
lo, se zaradi tega ne more pri-
četi niti gradnja šolskega igri-
šča pri osnovni šoli in ureditev 

Turistični in kulinarični biser
VIDEM, ŠENTJANŽ – V počastitev praznika KS Šentjanž je 28. oktobra potekal pohod po prenovljeni temat
ski rudarski poti čez močvaro na Tk pavu iz zaselka Videm, nato je sledilo odprtje nove informacijske toč
ke in postajališča za avtodome v Šentjanžu in zatem še osrednja slovesnost s podelitvijo priznanja. 

obračališča za avtobuse ter ce-
stnega odseka za zaselek Glino. 

Sevniški župan Srečko Ocvirk 
je v svojem govoru izpostavil: 
»Naš skupen cilj, tako krajev-
ne skupnosti kot občine, je, da 
napredujemo – vsi, vsak kraj, 
vsaka dejavnost. Če bomo slož-
ni, odgovorni in vztrajni, bomo 
dosegli cilje.« 

Priznanje prizadevni 
sokrajanki

Na predlog Turističnega 
društva Šentjanž sta pred-
sednik šentjanške krajevne 
skupnosti in sevniški župan 
podelila krajevno priznanje 
prizadevni in cenjeni krajanki 

Meti Repovž za njen trud pri 
ohranjanju in razvoju več kot 
stoletne gostinske tradicije ter 
za širjenje prepoznavnosti kra-
ja v regiji in širše. Dosežki ne-
koč podeželske gostilne, ki se 
je v lanskem letu uvrstila v Mi-
chelinov vodnik za izredno ku-
linariko po dostopnih cenah, v 
letošnjem letu pa je prejela ze-
leno Michelinovo zvezdico, so 
plod dolgoletnega dela, truda, 
vztrajnosti in poguma celotne 
Repovževe družine. Srce dru-
žine je Meta, ki je skozi leta 
učenja kulinariko pripeljala 
na zelo visok nivo in tudi zara-
di tega vsako leto obišče Šent-
janž z okolico veliko domačih 
in tujih turistov. Leta 2019 je 
postala šef tradicije po znanem 

gastronomskem vodiču Gault 
& Millau. Prejemnico krajev-
nega priznanja, ki jo je v 'Pu-
šel’c Dolenjske' že kot otroka 
večkrat vodila pot iz bele Ljub-
ljane in je nato v njem ostala 
zaradi ljubezni, odlikujejo tudi 
osebnostne lastnosti, ki jih v 
današnjem svetu ljudem pri-
manjkuje. »Sočlovek, prijatelji-
ca, soseda, zaupnica, vzornica, 
šefinja, mama in ženska z ve-
likim Ž je Meta Repovž. Kljub 
obilici dela, ki ga zahteva delo 
šefinje kuhinje, si vedno najde 
čas za skupnost, pogovor s so-
sedi, prijatelji ...« je predstav-
ljala nagrajenko moderatorka 
dogodka Jožica Pelko. 

V zaključku prireditve, ki so jo 
s kulturnim programom obli-
kovali učenke in učenci OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž in moška 
vokalna zasedba Šentjanški 
jurjevalci Društva vinograd-
nikov Šentjanž, je sledilo še 
povabilo na tradicionalni po-
hod Po poteh Milana Majcna 
in Jančija Mevžlja iz Šentjan-
ža v Murn ce, kjer se je 29. ok-
tobra odvila tudi slovesnost v 
spomin na padla junaka, ki sta 
branila domače ljudi pred iz-
gonom z domače grude v času 
druge svetovne vojne. 

 Smilja Radi

V imenu nagrajenke je priznanje prevzel njen sin Anže Repovž.  

Naj bo naš korak odmeven,
beseda pogumna, naše življenje
iskrivo, ustvarjalno in polno
toplih trenutkov. Sožitje,
enotnost, srčnost in medsebojno
razumevanje naj bogatijo vse naše poti.

Ob prazniku Občine Sevnica vam iskreno čestitamo!

Več o nas in naših produktih preverite na 
www.siliko.si
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Prvi dan praznovanja je pote-
kalo v loškem kulturnem domu 
odprtje prve samostojne sli-
karske razstave mlade ustvar-
jalke Julije Kermc iz Sevnice. 
Dan kasneje se je predstavi-
la gledališka skupina KD Pri-
mož Trubar Loka v predstavi 
Šah mah, prirejeni po literarni 
predlogi slovenskega besedne-
ga umetnika Vinka Mödern
dorferja. Zaključek tridnevne-
ga praznovanja je predstavljal 
celodnevni Ripšlov sejem z 
osred njo slovesnostjo. Na njej 
so podelili krajevno prizna-
nje ter predstavili novo knji-
žno delo rojaka prof. dr. Janka 
Prunka.

Na prireditvenem prosto-
ru pod velikim šotorom, ki je 
varoval obiskovalke in obi-
skovalce pred dežnimi kap-
ljami, je zbrane najprej nago-
voril predsednik KS Loka pri 
Zidanem Mostu Aleksander 
File in v nadaljevanju sevniški 
župan Srečko Ocvirk, ki je v 
svoj govor vtkal nekaj bodo-
čih ureditev v krajevni skup-
nosti. Eden izmed že dalj časa 
načrtovanih projektov, ki ga 
vodi Direkcija RS za ceste, je 
rekonstrukcija državne ceste 
Loka–Račica–Breg, zaradi če-
sar že potekajo odkupi zem-
ljišč. Preplastitev ceste proti 

Krajevno priznanje za PGD Breg
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – Praznovanje krajevne skupnosti so v Loki začeli 20. oktobra z odprtjem sli
karske razstave, nadaljevali z gledališko predstavo in zaključili 22. oktobra z Ripšlovim sejmom ter osred
njo slovesnostjo, na kateri so podelili krajevno priznanje in predstavili roman loškega rojaka.

Razborju in Lisci je župan na-
povedal do konca letošnjega 
leta ter ob tem izpostavil tudi 
novogradnjo in povezovanje 
vodovodnih sistemov ter iz-
boljšanje kanalizacijskega sis-
tema in načrtovano gradnjo či-
stilne naprave v Loki, za katero 
je bilo v letošnjem letu prido-
bljeno gradbeno dovoljenje. Za 
objekt Sadjarstva Blanca, ki ga 
je zaradi ureditve krajevnega 
središča odkupila Občina Sev-
nica, potekajo usklajevanja z 
Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine glede nadaljnje ure-
ditve, saj sta stavba in pripa-
dajoče zemljišče pod spomeni-
škim varstvom. 

Krajevno priznanje in 
predstavitev romana

Za dolgoletno in uspešno pro-
stovoljno delovanje je prizna-
nje prejelo PGD Breg, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1951 (pred 
tem je bilo veliko vaščanov Bre-
ga in Šentjurja na Polju včlanje-
nih v PGD Loka). V nadaljeva-
nju prijetne prireditve, ki so 
jo z nastopom obogatili God-
ba Slovenskih železnic, učen-
ke in učenci podružnične šole 
iz Loke in glasbena zasedba Ja-
rica, je sledila predstavitev ro-
mana Iskanje pristana Janka 
Prunka. »Česar je srce polno, 

to usta govore, pravi slovenski 
pregovor in to velja za roman 
mojega prijatelja,« so bile uvo-
dne misli priznanega teologa, 
filozofa in esejista ter univer-

zitetnega predavatelja prof. dr. 
Edvarda Kovača. Osrednji li-
terarni lik v knjižnem delu, v 
katerem imata Loka (v roma-
nu poimenovana Križišče) in 
vlak posebno mesto, je sloven-
ski izobraženec Tone Sevnik. 
»Na vlaku, ki ima tudi simbol-
no vlogo, najde Tone svoj prvi 
pristan. To je študentka medi-
cine Mila Gorinšek, ki potuje iz 

Krškega v Zagreb na medicin-
sko fakulteto. Podatek je zelo 
točen, saj so morali pred vojno 
ljubljanski študentje medicine 
dokončati svoj študij v Zagre-
bu – toda bistvena je čudovi-
ta vzajemna privlačnost, ki se 
odvija med Milo in Tonetom 
in vodi do poroke. Toda gesta-
po po krivici ovadeno Toneto-
vo nevesto odpelje v Celje v za-
por in jo tam usmrti,« je tekel 
opis ljubezenske zgodbe s tra-
gičnim koncem. Prunkov lite-
rarni junak po smrti ljubljene 
osebe išče svoj mir v Kartuzi-
ji Pleterje, kjer ga modrost me-
nihov ponovno popelje nazaj v 
življenje, a to ga postavi pred 
nove preizkušnje … Vzgibe za 
nastanek pripovednega dela je 
predstavil v pogovoru s Serge
jo Cesar tudi avtor sam, med-
tem ko je Annemarie Culetto 
prebirala izbrane odlomke iz 
romana Iskanje pristana. Pra-
znovanje praznika KS Loka se 
je zaključilo z druženjem kra-
jank in krajanov ob dobro-
tah domačega aktiva deklet in 
žena. 
 Smilja Radi

Prof. dr. Janko Prunk v družbi moderatork prireditve, Anne-
marie Culetto in Sergeje Cesar

Priznanje KS Loka pri Zida-
nem Mostu je prevzel član 
PGD Breg.

Iskrene čestitke ob
občinskem prazniku in
še na mnoga uspešna
sodelovanja.

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

Cenjene občanke, občani,

ob našem skupnem prazniku 
iskreno čestitamo in želimo, da še naprej 
uspešno skupaj gradimo našo občino.

Predsednica Stanka Žičkar 
in Svet Krajevne skupnosti Sevnica

Iskrene čestitke občankam in občanom 
Sevnice ob občinskem prazniku.

ŠOLSKI CENTER KRŠKO - SEVNICA

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

SEVNICA – V obnovljeni srednji etaži Lutrovske kleti pod sevniš-
kim gradom, v kateri naj bi bilo v 16. stoletju urejeno domovan-
je za protestantskega pridigarja in njegovega pomočnika, je na 
ogled dokumentarna razstava »Tu se je Smrt utrudila do smrti: 
slovenske žrtve Auschwitza«. Na razstavi je skozi slikovno gra-
divo in osebne predmete predstavljena tudi zgodba Stevana Sa-
vića, sina staršev judovskega rodu, ki je po odhodu iz nemške-
ga koncentracijskega taborišča živel v Sevnici, kjer še vedno živi 
njegova hči Estera Savić Bizjak.  S. R.

Razstava v Lutrovski kleti
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Spoštovane občanke in občani, ob prazniku občine Sevnica vam 
iskreno čestitamo in vam želimo mnogo pozitivnih misli ter obilo 

druženja ob prazničnih dogodkih. Prisrčno vas vabimo med knjižne 
police sevniške knjižnice ali pa na posavsko potujočo knjižnico, ki vas 

v vašem kraju obišče vsak mesec.
Ob občinskem prazniku se naši ustanoviteljici – Občini Sevnica 

zahvaljujemo za podporo pri našem delovanju in poslanstvu.
Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica, s sodelavkami

Znanje - Kakovost - Zanesljivost

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

Naj bo v teh prazničnih dneh veliko priložnos� 
za krepitev medsebojnega sodelovanja in povezovanja.

d.o.o.

www.preisgroup.com

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Sevnica.

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

Občinski odbor Sevnica

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.

 

Vsem občankam in občanom 
občine Sevnica čestitamo ob 

občinskem prazniku.
www.infra.si

Navzoče na osrednji prireditvi 
je v uvodu nagovorila pred-
sednica KS Krmelj Klementi
na Žvar ter predstavila prilive 
in odlive za delovanje krajev-
ne skupnosti, katere proračun 
je za tekoče leto znašal 32.979 
evrov. »V nabiralnik KS Krmelj 
smo v zadnjem mesecu prejeli 
štiri prošnje za ureditev javnih 
poti oziroma za asfaltacijo. Pri-
dobili bomo predračun, nato 
se bomo soočili z izvedbo,« 
je dejala govornica ter nada-
ljevala, da v krmeljski krajev-
ni skupnosti izzivov ne manj-
ka in del načrtov je povezanih 
z ureditvijo novega parkirišča 
v središču v Krmelju – zanj je 
gradbeno dovoljenje že prido-
bljeno in trenutno poteka izbi-
ra izvajalca, pridobljeno je tudi 
gradbeno dovoljenje za izgra-
dnjo čistilne naprave ... Ob tem 
je izpostavila še živahen utrip 
v stavbi nekdanje rudarske 
kolonije, kjer se izvaja vero-
uk, skupina Lokvanj ima svoje 
pevske vaje, ročnodelska sku-
pina Sončnice izvaja ustvarjal-
ne delavnice, odvijajo se lite-
rarne delavnice in še marsikaj. 

Župan Srečko Ocvirk je v svo-
jem govoru izpostavil pridobi-
tev prostora za širitev zdrav-
stvene postaje, kot največjo 
pridobitev pa v letošnjem letu 
na novo urejene rekreacijske 
površine v Športnem parku 
Krmelj. Za novo balinišče, te-
niško igrišče z umetno travo in 

Dobrih sto tisočakov za igrišča

ureditev igrišča za odbojko na 
mivki je Občina Sevnica iz pro-
računa namenila okoli 103 ti-
soč evrov. Med bodoče načrte 
je umestil pridobivanje grad-
benega dovoljenja za gradnjo 
nove osnovne šole v Krmelju; 
izvedbo sanacije mostu čez 
potok Hinja, ki bo usklajena z 
ureditvami načrtovanega ob-
račališča za avtobuse pri šoli 
ter ureditvami za izboljšanje 
protipoplavne varnosti na tem 
območju. »Vse to so pomemb-
ni koraki načrtovanja prihod-
njega razvoja v vaši krajevni 
skupnosti,« je poudaril prvi 
mož sevniške občine. 

Krajevni priznanji in razstava

V lastnem imenu in v ime-
nu Ribiške družine Sevnica s 

krmeljskim podokolišem je 
krajevno priznanje prevzel 
Ivan Tramte, ki je zaslužen 
za ponovno ureditev okolice 
ribnika (bajerja) Gustav. Ta je 
nastal na območju nekdanje-
ga dnevnega kopa krmeljskega 
rudnika in dosega globino do 
5 m. Danes je okoli njega lepo 
urejena krožna sprehajalna 
pot z novimi klopmi, brvjo čez 
potok in vedno pokošeno oko-
lico, katere del je tudi lesena 
ribiška hišica. Ribiška družina 
Sevnica oziroma njen podo-
koliš Krmelj upravlja z vsemi 
ribniki na območju omenjene 
krajevne skupnosti in skrbi za 
urejenost okolice vseh vodnih 
površin ter tudi za vodni ži-
velj. V ribnik Gustav ribiči re-
dno vlagajo večje količine kra-
pov, a ribnik je med ribiči daleč 

naokoli najbolj znan po »kapi-
talnem« somu, ki naj bi v dol-
žino meril več kot dva metra.

Prijetno prireditev po scena-
riju prof. slovenščine Polone 
Starič, ki je skrbela tudi za po-
vezovanje, so s svojimi zvonki-
mi glasovi pod vodstvom prof. 
glasbe Ane Pušnik naredili 
še bogatejšo učenke in učenci 
OŠ Krmelj. Večer se je zaklju-
čil s povabilom k ogledu XVI-
II. razstave Likovne kolonije 
Krmelj ter druženjem ob do-
mačih dobrotah na prostem v 
nekdanji rudarski koloniji, na 
katero so krajanke in krajani 
izjemno ponosni. Eden izmed 
njih je tudi Zoran Kos, ki je po-
sebej za to priložnost oblekel 
rudarsko oblačilo. »Sam nisem 
bil nikoli rudar, a rudarsko živ-
ljenje dobro poznam iz pripo-
vedovanj svojega očeta Fran-
ca in starega očeta Alberta, ki 
sta mi zapustila to rudarsko 
oblačilo. Za današnjo prilož-
nost sem ga z veseljem oble-
kel v njun spomin oziroma na 
vse rudarje,« je povedal sogo-
vornik ob ogledu slikarskih in 
fotografskih del v krmeljski 
galeriji, ki ohranjajo tudi del 
spominov na nekdanji rudar-
ski kraj v Mirnski dolini.

 Smilja Radi

Prejemnik priznanja Ivan Tramte v družbi župana in pred-
sednice KS Krmelj

KRMELJ – 14. oktobra so v Športnem parku Krmelj predali namenu igrišče za tenis, odbojko in balinišče 
ter v parku skulptur informacijsko tablo. 21. oktobra so na osrednji prireditvi v počastitev krajevnega pra
znika podelili dve priznanji, eno sokrajanu, drugo ribiški družini.
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Podjetje, zgrajeno na robu vasice Dolnje Brezovo, ki leži v bliži-
ni reke Save na njenem levem bregu, šest kilometrov vzhodno 
od Sevnice in v bližini HE Blanca, so leta 1982 ustanovili Lisca, 
Jutranjka in Komet – v tistem času tri močna tekstilna podjetja, 
ki so z vzpostavitvijo proizvodnje pletiv pridobila svojega glav-
nega oskrbovalca. Ustanoviteljem in takratnim glavnim odje-
malcem je bil prilagojen tudi proizvodni program. V obdobju 
od ustanovitve do danes se je podjetje v celoti preoblikovalo 
v tehnološkem in tržnem smislu – je vertikalno organizirano in 
ima vse proizvodne in podporne funkcije na enem mestu. Prav 
tako ni preveliko in zaradi tega je veliko bolj prilagodljivo in laž-
je vodljivo. To so ključne prednosti, ki so omogočile, da je podje-
tje preživelo ob velikih prelomnicah, ki bi sicer lahko resno ogro-
zile njegov obstoj. 

»Inplet pletiva svojo 40-letnico praznuje v času, ko je položaj 
podjetja na mednarodnem trgu resnično dober, lahko rečem, da 
v vsem obstoju najboljši. To je rezultat nenehnega učenja, odzi-
vanja na zahteve trga in močne želje po napredku. Naš cilj ni bil 
samo preživetje v sicer težavni panogi, ampak doseči stopnjo 
tehnološke in poslovne razvitosti, ki bo primerljiva z mednaro-
dno konkurenco. Da smo pri tem uspešni, dokazujejo številke, 
saj glavnino naših prihodkov ustvarimo na tujih trgih. Nastopi 
v skupnih promocijah z uveljavljenimi mednarodnimi znamka-
mi ženskega perila so priznanje in izraz zadovoljstva s sodelova-
njem z našim podjetjem,« pove direktorica, univ. dipl. oec. He-
lena Zidarič Kožar.

»Fokus našega delovanja je nenehen tržni in tehnološki razvoj 
ter usmerjenost na kupce višjega in visokega cenovnega razre-
da, ki v svojih izdelkih uporabljajo evropske materiale,« predsta-
vi še visoko postavljene cilje, ki jih v podjetju s 85 zaposlenimi 
uspešno zasledujejo. »V zadnjih dvajsetih letih se nam je uspe-
lo kljub velikemu upadu tekstilne proizvodnje v Evropi popol-
noma tehnološko in tržno prestrukturirati. Postali smo eden naj-
pomembnejših dobaviteljev uveljavljenim proizvajalcem perila 
na evropskem trgu. Smo stalno prisotni kot razstavljavec na naj-
pomembnejšem sejmu v Parizu Interfiliere, ki je specializiran za 
pletiva. Spogledujemo pa se tudi s sejmom Premiere Vision, ki 
je prav tako v Parizu in je namenjen gornjim oblačilom. Tudi tam 
smo že razstavljali, nato pa je epidemija naša prizadevanja na 
tem področju nekoliko upočasnila. A bomo po vsej verjetnosti 
tudi na tem segmentu kmalu nadaljevali,« pove z nasmehom.  

UVELJAVITEV NA EVROPSKEM TRGU DODATNA 
SPODBUDA

Z razpadom trga nekdanje skupne države v devetdesetih letih 
preteklega stoletja ter zaradi globalizacije, ki je sledila nekaj let 
zatem,  je podjetje ostalo brez precejšnjega dela trga. A se je pre-
usmerilo v visoko modo in danes pletiva iz sevniškega podjetja 
najdemo v mnogih prestižnih kosih ženskega perila najbolj zah-
tevnih proizvajalcev.  

»Naši največji kupci so uveljavljene blagovne znamke ženskega 
perila, ki delujejo na globalnem trgu. Zaradi zahtevnosti izdel-
kov uporabljajo evropske materiale in imajo pod kontrolo celo-
ten proces izdelave. Veliko svetovno znanih blagovnih znamk je 

še vedno v Franciji, zato ni naključje, da tam tudi največ proda-
mo. Ostala največja tržišča so še Belgija, Italija, Nemčija. Slabih 
7 % prodamo doma, kjer glavnino prodaje predstavlja Lisca, ki je 
tudi naš lastnik,« pojasni direktorica in nadaljuje, da prihajajo iz 
tujine tudi njihovi ključni dobavitelji. »Preje uvažamo iz Španije, 
Italije, Nemčije in Nizozemske, nekaj malega pa kupimo doma,« 
še doda in nadaljuje, da je ključnega pomena nenehno spremlja-
nje zahtev kupcev in trga ter zagotavljanje potrebne konkurenč-
nosti tako z vidika stroškov kakor tudi fleksibilnega in učinkovi-
tega servisa kupcem. 

»V času po epidemiji je ravno to postalo velik izziv. Dobavne ve-
rige z oddaljenih trgov so se pretrgale in pritisk na evropske pro-
izvajalce se je tudi v naši branži izjemno povečal. Nekatere naše 
ključne surovine so postale težko dostopne, dobavni roki zanje 
so se zelo podaljšali, kar je podaljšalo tudi naše dobavne roke 
do kupcev. Slaba razpoložljivost in energetska kriza sta povzro-
čili rast cen, kakršnim še nismo bili priča. Situacija na področju 
preskrbe se umirja, kar je nedvomno pripisati manjšemu pov-
praševanju zaradi prihajajoče recesije. Še vedno pa na trgu vla-
da velika negotovost in vse, kar lahko storimo je, da se situaci-
ji skušamo prilagoditi na najboljši možen način« razlaga Helena 
Zidarič Kožar, ki se je v podjetju zaposlila leta 1995. 

LABORATORIJ IN PROIZVODNI PROGRAM

Kolekcije znamke Inplet pletiva so že kar nekaj let obogatene z 
okolju prijaznimi materiali, kot so reciklirane, biorazgradljive in 
naravne surovine. Barvila in kemikalije, ki jih uporabljajo v svojih 
postopkih, ustrezajo visokim zahtevam ekološke sprejemljivosti, 
kajti kupci vse večji pomen dajejo trajnosti in okoljski ozavešče-
nosti. Razvijanje barvnih nians in analize vseh končnih tekstilnih 
materialov potekajo v kemijskem in fizikalnem laboratoriju, kjer 
delo močno olajša poseben robot, ki s pomočjo računalniškega 
programa in s popolno natančnostjo pripravlja barvne mešanice. 
Vsako leto v podjetju razvijejo preko 400 različnih barvnih nians. 
V proizvodnji se vse prične s pletenjem, ki poteka na specialnih 

visoko zmogljivih pletilnih strojih. Posebnost Inpleta je nedvom-
no njegov širok nabor materialov, od najfinejših le nekaj gramov 
težkih pletiv, pa do težjih, strukturiranih in funkcionalnih več sto 
gramov težkih materialov. Materiali so v glavnem elastični, so pa 
za vsak končni izdelek potrebni tudi tako imenovani tehnični ma-
teriali, ki na končnem izdelku največkrat niti niso vidni, a so izred-
no pomembni za njegovo formo in funkcionalnost. Kupci ceni-
jo, da lahko v Inpletu najdejo širok nabor potrebnih materialov. 
Vse pletivo v podjetju nato pobarvajo v barve, ki jih izberejo kup-
ci. Ravno visoka sposobnost podjetja, da lahko izdela kakršno 
koli barvo in v zahtevani kakovosti, je ena od pomembnih pri-
merjalnih prednosti. 

EKOLOŠKO OSVEŠČENI 

»Nahajamo se v vaškem okolju, zato sta trajnost in ekološka od-
govornost pomemben del življenja podjetja od samega začetka. 
Sožitje z vasjo izkazujemo z zagotavljanjem skupne vodooskrbe 
ter čiščenjem odpadnih voda iz podjetja in kraja v skupni sodob-

ni čistilni napravi, ki jo upravlja Inplet. Trajnostna in zelena usme-
ritev postopkov in materialov bo v bodoče ključna konkurenčna 
prednost. Vsi naši izdelki so certificirani po standardu EKOTEXU 
100. General Recycling Standard, ki smo ga pridobili nazadnje, 
poleg dokazila o avtentičnosti in popolni sledljivosti reciklira-
nih materialov, zajema tudi socialno, etično in okoljsko kompo-
nento. Podatki o ogljičnem odtisu podjetja, ki smo ga izračunali 
s pomočjo zunanje institucije, so primerljivi s konkurenco in ka-

žejo opazen napredek v zadnjih letih,« pripoveduje sogovorni-
ca in nadaljuje, da so nadzor nad porabo osnovnih materialov 
in zmanjševanje porabe vode in energije najvišje prioritete, ki so 
še posebej pomembne v času energetske krize. »Aktualna ener-
getska kriza je tudi nas zelo prizadela. Stroški energentov so le-
tos štirikrat višji od enakega obdobja lani. Na to odgovarjamo z 
nadaljnjim zmanjševanjem porabe osnovnih energentov ter z 
izgradnjo plinske postaje za UNP, ki bo naš rezervni energetski 
vir. Naše strehe so že več kot desetletje prekrite s fotovoltaični-
mi paneli,« predstavi rešitev.

PRIHODNOST JE IZZIV

Svetovna epidemija in z njo povezana situacija na globalnem 
trgu vpliva tudi na strateške usmeritve podjetja. V kolikor bo 
trend oskrbovanja iz lokalnih evropskih virov postal trajen, bo to 
za podjetje velika priložnost. »Prepričana sem, da se je vodstvena 
ekipa, v kateri je vse več mlajših strokovnjakov, pripravljena spo-
pasti s prav vsakim izzivom, ki ga pred podjetje postavljajo stal-
no spreminjajoče se tržne razmere. Naši načrti za prihodnost so 
usmerjeni v povečanje kapacitet, izboljšanje in nadgradnjo ko-
lekcij z novimi, zahtevnejšimi pletivi in širitev asortimana na dru-
ge segmente uporabe pletiv. Osnovni pogoj za nadaljnji razvoj 
pa so zaposleni, ki s svojim strokovnim znanjem in zaupanjem v 
podjetje omogočajo njegovo delovanje,« pove in zaključi, da je 
podjetje leta 2012 ob svoji 30-letnici delovanja in prispevka pri 
gospodarskem razvoju občine Sevnica prejelo grb Občine Sev-
nica, ki se podeljuje ob sevniškem občinskem prazniku in je naj-
višje občinsko priznanje.  

INPLE T PLE TIVA,  d.o.o. ,  Dolnje  Brezovo 34,  8290 S evnic a,  Slovenija  Telefon:  (07)  816 00 50,  00386 7 81 60 001,  E-mail :  info@inplet.s i

DOLNJE BREZOVO – V majhni vasi v sevniški občini je pred štirimi desetletji odprlo vrata tekstilno podjetje Inplet pletiva d.o.o., ki je postalo odgovoren in zanes-
ljiv partner pri ustvarjanju in dobavi kakovostnih pletiv uveljavljenim in zahtevnim kupcem na evropskem trgu. Podjetje, ki zaposluje 85 delavk in delavcev, je po-
memben proizvajalec elastičnih in neelastičnih pletiv za spodnje perilo, vezenine, športna in druga oblačila. Vsi njihovi izdelki ustrezajo visokim ekološkim stan-
dardom v skladu z OEKO-TEX 100 certifikatom. 

Eden najboljših proizvajalcev pletiv  
za fino žensko perilo v Evropi 

Podjetje Inplet pletiva na ravnici ob Savi se lepo vklaplja v 
lokalno podeželsko okolje.

V proizvodnji nastajajo visoko kakovostna elastična in 
neelastična pletiva.

Vodstvena ekipa z direktorico podjetja Inplet pletiva d.o.o.

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

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

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

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

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

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

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

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

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

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

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

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!

Več na naši spletni strani:
rehabilitacija.aristotel.si
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KRŠKO – 21. oktobra je bila na odru krškega hrama kulture pre-
mierno uprizorjena satirična komedija »Ograja, zadnji branik ci-
vilizacije«, pod katero se je kot avtor scenarija in režiser podpisal 
že večkrat nagrajeni kulturni ustvarjalec Rok Sanda iz Društva 
Mali Petelin z Malega Kamna. Sanda je svoje novo dramsko delo 
umestil v majhno skupnost v poapokaliptičnem času, v kateri si 
dnevi sledijo pretežno monotono, usmerjeni v preživetje in va-
rovanje bivalnega prostora znotraj ograje vse do prihoda novin-
ca, ki z zunanje strani ograje utečeno življenje članov skupnosti 
obrne na glavo … V dobri uri in pol predstava postreže z nadvse 
duhovitimi dialogi, ki razkrivajo abotnost skupnosti, človekove 
meje, ki so lahko zgolj navidezne tako fizično kot umsko, v mno-
gočem pa igra v podtonu nastavlja ogledalo tudi današnji druž-
bi … Z odigranimi vlogami je občinstvo navdušila sedemčlanska 
igralska zasedba (na fotografiji z leve proti desni): Nina Babič, 
Zvonko Marinič, Maksi Bogovič, Rok Sanda, Nina Pugelj, Mar
tina Letonje in Goran Miljanović. B. M. 

»Ograja« navdušila gledalce

Posavci 
beremo skupaj

ZAKLJUCEK BRALNE SEZONE 2022
v

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.

Kolikor ljudi, toliko zgodb. Kolikor zgodb, toliko možnih knjig. 
Kolikor knjig, toliko natisnjenih besed. Kolikor besed, toliko 
zvenov in pomenov. Kaj izbrati, kaj brati – bralci smo pred 
ta izziv, posebej v nevrotičnem času vsakdanjika s poplavo 
ponudbe, postavljeni vse bolj in bolj. Knjižničarji vam pri tem 
poskušamo pomagati na različne načine, eden od njih je bralni 
program Posavci beremo skupaj, ki ga v posavskih knjižnicah 
zaključujemo 12. leto zapored. V letošnjem letu se je vanj 
vključilo več kot sto bralcev, med njimi pa si je knjižno nagrado 
prislužilo skoraj osemdeset bralcev. V povprečju so to bralci, 
ki ta program že dobro poznajo, v prihodnje pa upamo še na 
kakšnega novega bralca.
V Knjižnici Brežice, Valvasorjevi knjižnici Krško in Knjižnici 
Sevnica bomo odslej prirejali tudi skupne uvodne in zaključne 
literarne prireditve, torej ne več ločeno, kot je bilo to do sedaj. 
Prva tovrstna skupna prireditev bo izvedena že ob letošnjem 
zaključku, in sicer v Krškem, kjer si bodo lahko bralci iz Brežic in 
Sevnice istočasno ogledali tudi nove prostore te knjižnice. 

Vse bralce in tudi vse ostale zainteresirane vljudno vabimo, da se 
nam pridružijo

v sredo,  16.  novembra 2022,  ob 18.  ur i
v Valvasor jevi  knj ižnici  Krško.

S predavanjem bo gostoval 
dr.  BLAŽ VURNIK , 

zgodovinar in kustos ter soavtor stripa o Plečniku.

Knjižni nagrajenci, ki se prireditve ne bodo utegnili udeležiti, bodo 
lahko nagrade prevzeli v svoji matični knjižnici po 20. novembru, 
ko se letošnji bralni program tudi uradno zaključi.

Za knjižnice Posavja, Renata Vidic

PROSTORJE MOŽNOSTI 

Kot je dejala zborovodkinja 
Simona Rožman Strnad, ki 
po 30 letih uspešnega voden-
ja MePZ Viva Brežice zaključu-
je z vodenjem zbora in predaja 
vajeti v roke sinu Krištofu Str
nadu, so v okviru tokratnega 
koncerta »prepevali skladbe, 
ki so bile napisane ali prireje-
ne prav za Vivo. Te so nasta-
jale od leta 2000 do danes.« 
Rožman Strnad je ob predaji 
dirigentske taktirke z občin-
stvom med drugim podelila 
naslednje misli: »Neskončno 
sem vam hvaležna, vsem, ki ste 
mi v 30 letih prišli naproti: kot 
pevci, skladatelji, kolegi zboro-
vodje in dirigenti, prijatelji, po-
slušalci in obiskovalci, pred-
sedniki in predsednice zbora. 
Zaradi vas sem 30 let polno ži-
vela, rasla, se razvijala.« Občin-
stvo in zbor je pozdravila tudi 
predsednica MePZ Viva Breži-
ce Ana Špiler, ki je v svojem 
govoru med drugim povedala 
tudi sklepno misel: »Biti Vivek 
je lepo, dihati za in z Vivo je ne-
ponovljivo doživetje, ki naj se 
nikoli ne konča.«

Na odru so se ubranim pevkam 
in pevcem pridružili števil-
ni odlični glasbeniki, poimen-
sko so to: Anamarija Božič 
(flavta), Tjaša Škvorc (oboa), 

Ob 30-letnici nov zborovodja
BREŽICE – V Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice je 22. oktobra, potekal slavnostni jubilejni let
ni koncert Mešanega pevskega zbora (Me)PZ Viva Brežice ob 30. obletnici obstoja, ki so ga ponovili še 
naslednji dan. Dirigentsko palico sta si izmenjevala Simona Rožman Strnad in Krištof Strnad, ki je v okviru 
tokratnega dogodka postal novi Vivin zborovodja.

Matic Sotošek (klarinet), Eva 
Fritz (fagot), Jernej Cigler 
(rog), Lovro Frelih (klavir), 
Timotej Willewaldt (violi-
na), Laura de Wolff (violi-
na), Patricija Malovrh Mlač
nik (viola), Lovro Drofenik 
(violončelo), Urban Čefarin 
(kontrabas) ter Radoš Bone 
(tolkala).

Zbor je navdušil z jagodnim iz-
borom pesmi oziroma melodij, 
napisanih in prirejenih za Vivo 
v njenih treh zeleno-vijoličnih 
desetletjih; med drugim so za-
peli: Po polju mi rož'ce cvetijo, 
Zrejlo je žito, Tebi naj se glasi, 
Dan neskončnih sanj, Genesis 
ter Vesna; boginja pomladi. 
Himno pevskega zbora z latin-
skim naslovom »Vivat, crescat, 
floreat!« je uglasbil Krištof Str-
nad, ki je v zadnjem obdobju 
za zbor napisal številne sklad-
be in priredbe. Avtorji izva-
janih priredb in skladb iz ob-
sežnega Vivinega repertoarja 
so med drugim: Matjaž Pre
danič, Ambrož Čopi, Kriš-

tof Strnad, Mojca Prus, Tine 
Bec, Branko Dernač, Rudolf 
Gas, Andrej Makor in števil-
ni drugi.

Ob prevzemu dirigentske tak-
tirke je pred občinstvo stopil 
novi zborovodja MePZ Viva 
Brežice Krištof Strnad. V upan-
ju po uspešnem sodelovanju z 
njimi in v želji, da mu bodo srč-
no zaupali kot zborovodji, je v 
dar od zborovodkinje v odho-
du prejel simpatične zeleno-
vijolične nogavice kot simbol 
pripadnosti MePZ Viva, s čimer 
je požel bučen aplavz publike. 
Na prvem slavnostnem kon-

certnem večeru je Gallusovo 
značko JSKD v počastitev dol-
goletnega udejstvovanja na 
področju zborovskega petja 
prejela članica MePZ Viva Bre-
žice Judita Volčanšek, MePZ 
Viva Brežice pa je za okrogli ju-
bilej čestital tudi župan Občine 
Brežice Ivan Molan. Na slav-
nostni seji občinskega sveta 
nekaj dni kasneje je zbor odli-
koval s plaketo Občine Brežice 
za trud in jubilejne dosežke. Is-
krene čestitke in zahvale so po 
končanem uradnem delu prog-
rama v okviru obeh koncertnih 
večerov deževale z vseh stra-
ni, na oder je prišlo lepo šte-
vilo predstavnikov posavskih 
pevskih zborov, kulturnih or-
ganizacij, društev in številnih 
posameznikov, ki so želeli čes-
titati zborovodkinji Simoni 
Rožman Strnad za uspešno vo-
denje zbora. Ob koncu sta na 
oder stopila tudi Krištof in Ve
ronika Strnad, ki sta navduši-
la v duetu.

Slavnostni dogodek so podpr-
li Posavski muzej Brežice, Jav-
ni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti (JSKD), 
Krajevna skupnost Brežice, 
Občina Brežice ter RTV SLO.

 Andreja Kališnik

Simona Rožman Strnad je z uradnim nagovorom predala 
dirigentsko taktirko Krištofu Strnadu.

Slovesna podelitev nagrad 
Slovenskega etnološkega društva:
MURKOVE NAGRADE, MURKOVIH 
PRIZNANJ in MURKOVE LISTINE 
2022 
11. november, 17.00,  
Viteška dvorana
 
Simpozij in podelitev nagrade ŽIVA 
za najboljši slovanski muzej,  
Forum slovanskih kultur 
16.–19. november

PO
SA

VS
KI

M
U

ZE
JB

RE
ŽI

CE

od 1949

www.pmb.si           Posavski muzej Brežice   

GALERIJA KRŠKO

UROŠ
WEINBERGER HABITAT

ODPRTJE RAZSTAVE
PETEK, 11. 11. 2022, ob 18. uri
Trajanje razstave: 11. 11. 2022–28. 2. 2023

Razstava o zadnjem grofu Attemsu

BREŽICE – V Posavskem mu-
zeju Brežice so 13. oktobra 
na Prešernovi cesti ob bre-
žiškem gradu odprli ulično 
razstavo »Brežice in Attemsi 
v času med obema vojnama«. 
Kot je povedala avtorica raz-
stave, zgodovinarka Mihae
la Kovačič, razstava slika čas, 

ko je bil lastnik veleposestva 
Brežice grof Ferdinand Marija 
III. Attems (1885–1946), zad-
nji grof na naših tleh. »Z gra-
divom želim pričarati grofa 
Attemsa kot osebnost, podo-
bo gradu Brežice v času med 
vojnama, delček Brežic ter šir-
ši vpliv družine Attems na lo-

kalno okolje,« je pojasnila in se 
zahvalila vsem, ki so ji poma-
gali pri pripravi razstave, med 
njimi oblikovalki Darji Mala
rič ter somentorjema dr. Bla
žu Vurniku in Alenki Černe
lič Krošelj. Odprtje razstave 
je popestrila komorna skupi-
na trobil Glasbene šole Brežice.
 P. P.

Avtorica ulične razstave je Mihaela Kovačič.
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kam v posavju
Četrtek, 10. 11.

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Šentjanž: predavanji »Sloven-
ski turistični vodnik« in »Ure-
ditve vaškega okolja« ter pode-
litev priznanj Moja dežela – lepa 
in gostoljubna

• ob 18.00 v Malem avditori-
ju Posavskega muzeja Brežice: 
Posavje v diplomskih in razi-
skovalnih nalogah – predavanje 
dr. Jerneja Rihterja »Arheologi-
ja starega župnijskega grobišča 
v Leskovcu pri Krškem«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižnici 
Krško: pogovor z mag. Miranom 
Možino, dr. med., psihiatrom in 
psihoterapevtom, in Elizabeto 
Paič Dornik, magistrantko psi-
hoterapevtske znanosti, »Po-
magaj si sam in psihoterapevt ti 
bo pomagal«

Petek, 11. 11.

• ob 16.30 v MC Krško: Stumble 
guys turnir

• ob 16.30 pri spomeniku NOB na 
Trgu svobode v Sevnici: otvori-
tev fotografske razstave Sev-
niških 40

• ob 17.00 v Viteški dvorani Posa-
vskega muzeja Brežice: slovesna 
podelitev nagrad Slovenskega 
etnološkega društva: Murkove 
nagrade, Murkovih priznanj in 
Murkove listine 2022

• ob 17.00 v telovadnici OŠ Bi-
zeljsko: proslava v počastitev 
praznika KS Bizeljsko

• od 17.00 do 20.00 v atelje-
ju Mencingerjeve hiše Krško: 
delavnica domačega sitotiska, 
mentorica: Valerija Pegam (ob-
vezna najava)

• od 17.30 do 18.00 pred Špor-
tnim domom v Sevnici: prome-
nadni nastop Godbe Sevnica in 
Godbe Blanški vinogradniki z 
mažoretami Društva Trg Sevnica

• ob 18.00 v Športnem domu Sev-
nica: osrednja slovesnost ob ob-
činskem prazniku s podelitvijo 
priznanj Občine Sevnica

• ob 18.00 v Galeriji Krško: odpr-
tje razstave Uroša Weinberger-
ja »Habitat«

Krško: krožek za upokojence 
UTŽO »Ustvarjalnice za zdrave 
možgane«, prijave: 051 279 634

• od 10.00 do 12.00 v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: ustvarjalnica »Srečanje z 
glino«

• ob 17.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: osrednja občinska 
proslava ob dnevu reformacije 
in zaključek natečaja Na obisku 
pri Jurija Dalmatinu

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: predavanje Mihe Kosija 
»Od grofov Bogenskih do gro-
fov Celjskih: Krško v srednjem 
veku«, vstop prost

• ob 18.30 v OŠ Leskovec pri Kr-
škem: predstavitev knjige »Le-
skovec skozi čas II.«

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: recital »Zapoznela vr-
tnica – poklon Sevnici«

Sreda, 16. 11.

• ob 18.00 v avli Doma kulture 
Brežice: odprtje 21. območne 
razstave fotografij »Fotografska 
razmišljanja 2022«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: zaključek programa 
Posavci beremo skupaj – pre-
davanje dr. Blaža Vurnika o Jo-
žetu Plečniku

• ob 18.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: Vardjanov večer 2022 – 
razglasitev najlepše urejenosti 
v mestni občini Krško

Četrtek, 17. 11.

• ob 10.00 na Ljudski univer-
zi Krško: brezplačna delavnica 
Navigacija na pametnem telefo-
nu; prijave na 051 279 635

• ob 17.00 v Mestni hiši Breži-
ce: predavanje Mitje Teropšiča 
»Posavje v vojni 1991«

• ob 17.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: brezplač-
na otroška predstava »Palčica«

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: okrogla miza »Šport 
za vse, izzivi in priložnosti v Po-
savju«

• ob 17.00 v knjižnici Senovo: lut-
kovna predstava »Trije prašički«

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
odprtje likovne razstave XXII. 
mednarodnega likovnega sho-
da Grad 2022

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
Nočni ogled gradu in srečanje z 
grofico Mathilde

• ob 18.00 v Domu kulture Bre-
žice: premiera plesne predsta-
ve »JAZ-ONI MI.« v izvedbi Ples-
nega društva Imani

Petek, 18. 11.

• ob 11.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: vseslovensko prazno-
vanje dneva splošnih knjižnic

• ob 17.00 v Galeriji Krmelj: od-
prtje likovne razstave Gordane 
Dobriha

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
Nočni ogled gradu in srečanje z 
grofico Mathilde

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: koncert violinistke 
Nadežde Torkareve ob klavir-
ski spremljavi Lovorke Nemeš 
Dular

Sobota, 19. 11.

• ob 11.00 in 15.00 na Gradu Raj-
henburg v Brestanici: strokovno 
vodstvo »Vitezi Rajhenburški«, 
vstopnina po ceniku

• ob 16.00 v MC Krško: kviz »MC 
KK to veš???« – 2. krog

• ob 17.00 v športni dvorani Sev-
nica: praznovanje 110-letnice 
sokolstva v Sevnici

• ob 18.00 v Prosvetnem domu 
Artiče: Napev – odsev, državna 
revija poustvarjalcev glasbene-
ga izročila Slovenije (med nasto-
pajočimi tudi Kapelski pubje)

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
Nočni ogled gradu in srečanje z 
grofico Mathilde

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert Marko Hatlak 
& FUNtango z Bernardo Fink in 
Marcosom Finkom

• ob 21.00 v dvorani MC Breži-
ce: koncert skupin Lilith Cage 
in Xskull8

Nedelja, 20. 11.

• ob 9.00 s parkirišča Gostilne 
Žolnir v Kostanjevici na Krki: 
čebularski pohod na Rako

Torek, 22. 11.

• od 10.00 do 12.00 v Galeriji Bo-
židar Jakac Kostanjevica na Krki: 
ustvarjalnica »Srečanje z glino«

• ob 10.00 na Ljudski univerzi Kr-
ško: brezplačna delavnica Karti-
ce zvestobe na pametnem telefo-
nu; prijave na 051 279 635

• ob 16.00 na Ljudski univerzi 
Krško: tečaj slepega tipkanja, 
informativno srečanje, prijave: 
051 279 635

• ob 17.00 v Vrtcu Kostanjevi-
ca na Krki: lutkovna predstava 
»Trije prašički«

• ob 18.00 v Mestnem muzeju Kr-
ško: strokovno predavanje Bori-
sa Hajdinjaka, direktorja Centra 
judovske kulturne dediščine Si-
nagoga Maribor, »Mesto, lastni-
ki in njihove zapuščine; vpogle-
di v čas od 15. do 18. stol.: Krško 
med Celjskimi in Mosconi«

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: dramska predstava za otro-
ke »Tista o bolhah«, za Rumeni 
abonma in izven

• ob 19.30 v Kulturnem domu Kr-
ško: premiera možganske mo-
nokomedije Nika Škrleca »Zdra-
va pamet«, za Zeleni abonma in 
izven

Sobota, 12. 11.

• od 9.00 do 12.00 v ateljeju 
Mencingerjeve hiše Krško: de-
lavnica šivanja Ponovna upora-
ba potiskanega blaga, mentori-
ca: Irena Ina Čebular (obvezna 
najava)

• ob 10.00 pri pletenki velikan-
ki v Tržišču: tradicionalni Mar-
tinov pohod

• ob 10.00 v dvorani Alberta Fe-
licijana na gradu Sevnica: slav-
nostna seja občinske orga-
nizacije Združenja borcev za 
vrednote NOB Sevnica

• ob 10.00 v MC Krško: infor-
mativna delavnica za prijavite-
lje na javni razpis za sofinanci-
ranje mladinskih projektov in 
programov za otroke in mladi-
no v letu 2023 Mestne občine 
Krško; ob 11.00: vodenje pro-
jektov – delavnica za mladinska 
društva in organizacije

• od 10.00 do 13.00 v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: grafična delavnica z Igor-
jem Ravbarjem

• ob 11.00 v MC Krško: otroška 
pravljična delavnica

• ob 14.00 na Studencu: martino-
vanje na Studencu

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: martinovanje z mažo-
retami

• od 18.00 do 19.30 v MC Krško: 
Pristanek na Mars – predstavi-
tev revije Mars in pogovor z 
ustvarjalci

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri Kr-
škem: martinovanje po starih in 
novih šegah

• ob 20.30 v dvorani MC Brežice: 
koncert Vokalne skupine Aria

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
skupin Ways Of A Heretic in 
Brutart

Torek, 15. 11.

• ob 9.00 na Ljudski univerzi 

Zanimivo je, da smo bili ljudje od pamtiveka, ko še nismo znali 
niti govoriti niti pisati, sposobni nekomu ali nečemu zaradi ne-
česa reči PROSIM ali HVALA. Človek je v negotovosti, pomanjka-
nju, nezmožnosti ali občutku strahu vedno našel način, da se je 
obrnil na sočloveka in z gesto poslal sporočilo, ki je pomenilo – 
prosim! Ravno tako je posameznik, ki je doživel ugodje, pomoč 
ali zgolj razumevanje s strani drugega, spontano našel način, 
kako odgovoriti na prijazno ravnanje, in je to bila beseda – 
hvala! Ti dve besedi torej osmislita sleherni odnos med ljudmi.

To je še en dokaz, da je stvaritelj ustvaril človeka kot ljubeče, 
čustveno in čuteče bitje. Tudi takrat, ko prosi ali se zahvaljuje. 
Torej, človek odgovori človeku. Gre za glasovni ali telesni znak 
(simbol), ki miselni pomen preoblikuje v nekaj, kar se bo do-
taknilo okolja ali konkretne osebe v njem. V začetku so to bili 
gibi, glasovi, nakloni, roka na srcu in podobno, kasneje pa sta 
se izoblikovali besedi, s katerima je izrekana prošnja ali hva-
ležnost. Skratka, besedi prosim in hvala pomenita nenadome-
stljiva elementa vljudnosti in kulture srca, utemeljeni na nače-
lu, da je človek človeku človek in ne volk ne virus.   

Vsebina počlovečenega odnosa med ljudmi se v resnici naha-
ja med dvema pomenoma, ki ju označujemo z besedami »pro-
sim« in »hvala«. Med prosim in hvala, kadar sta ti iskreno iz-
rečeni, ni prostora za neprijetna doživetja. Tisti, ki znajo sebe 
postaviti med ta pomena, se počutijo svobodne in zadovolj-
ne. Številni so z neiskreno uporabo teh besed ustvarili vsakda-
njo floskulo, ju oropali pomena in poslanstva. Ti so zamenjali 
vsebino s formo, dejansko s fikcijo. Doajen slovenskega radij-
skega in televizijskega napovedovanja Slobodan Kaloper je ob 
neki priliki povedal: »Ko rečeš: spoštovani, dober dan, opros-
tite, hvala ali prosim, mora to zveneti in biti iskreno. Če ni po-
vedano iskreno, se takoj opazi, torej gre za dvojno prevaro.«   

Skratka, vse tisto, v čemer najdemo razlog oziroma začutimo 
potrebo reči hvala, je nekaj dobrega, kar se nam je zgodilo, a 
ne po naši zaslugi. Dobro počutje, ne glede, kako ga prižene-
mo v misli, svoje mlade razsipa vsepovsod, kamor koli se giblje-
mo. Dobra volja hrani samozavest, zmanjšuje učinke stresa in 
krepi imuniteto, kar pa, na primer, v času epidemije ni nepo-
membno. Nekoliko drugače je z besedo prosim, ki je ne upo-
rabljamo tako radi. Marsikdo namreč po nepotrebnem polo-
žaj, ki ga izražamo s prošnjo, razume kot kazanje nemoči ali 
lastne neuspešnosti. A še zdaleč ni tako. Gre za izrekanje pova-
bila k sodelovanju na poti do doživetja smisla ali vsega tistega, 
kar nam prinese ugodje in varno počutje. Torej besedi prosim 
in hvala nista samo forma, ampak utemeljujeta varstvo člove-
kovega dostojanstva. 

Hvaležnost se izraža tudi še z drugimi simbolnimi interakcija-
mi in ne samo z besedo hvala. Beseda hvala je izšla iz prepriča-
nja, da nam je nekdo pomagal, pa mu to ni bilo treba. Kot re-
čeno, hvaležnosti ne čutimo samo do Boga, materine ljubezni 
in soljudi, temveč tudi do drugih življenjskih okoliščin, odvis-
no od verovanj v naključja, usodo in podobno. Beseda prosim 
ima svojo komunikacijsko lepoto v smislu spoštovanja druge-
ga, ki vnaprej relaksira celoten odnos med dvema. S to besedo 
izražamo spoštovanje do druge osebe in njenega dostojanstva. 
Ravno tako se z njo obračamo tudi k nosilcem največje moči in 
vse mogoče ljubezni Materi božji, Bogu in Usodi. 

Z besedama prosim in hvala izpričujemo našo povezanost z 
drugimi, ali bolje povedano, ozavestimo našo družbeno soodvi-
snost. Torej priznavamo pomen drugih ljudi v okolju in hkrati, 
čeprav morda nejevoljno, dojamemo, da nismo samozadostni, 
zverine ali sam(i) Bog(ovi). Besedi prosim in hvala sta povsod 
dobrodošli in nikjer odveč. Družbenost ni stvar izbire ali vo-
lje posameznika, ampak je izraz nezmožnosti individualnega 
preživetja. Živeti, obstajati in se uresničevati pomeni biti z ne-
kom. Človek je človeku stalna potreba, ki je ne more z ničemer 
nadomestiti. Zato je v tem neprijaznem svetu življenje člove-
ka med pomenoma prosim in hvala najbolj varno okolje, ki si 
ga sami (z)gradimo.  

Živeti med 
»prosim« in 
»hvala« … doc. dr. sc. Božidar Veljković

kolumna

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

petek, 11. 11.
ob 19.30 uri

sobota, 19. 11.
ob 20. uri

torek, 22. 11.
ob 18. uri

Nik Škrlec: Zdrava pamet
premiera možganske monokomedije
za Zeleni abonma in izven 

Marko Hatlak & FUNtango 
z Bernardo Fink in Marcosom Finkom
koncert
 

Saša Eržen: Tista o bolhah
dramska predstava za otroke 
za Rumeni abonma in izven

Sławomir Mrożek: Emigranta
tragikomična drama
za Modri abonma in izven

četrtek, 24. 11.
ob 19.30 uri

Društvo mrtvih pesnikov 
z godalnim kvartetom Corcoras
koncert

petek, 25. 11.
ob 20. uri

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
literarni večer s predstavitvi-
jo knjige Ernesta Jazbinška »Od 
hlapca do …« 

Sreda, 23. 11.

• od 16.00 do 17.30 pri regij-
skem čebelnjaku v Leskovcu 
pri Krškem (Ul. 11. novembra 

24): praktični prikaz zimskega 
zatiranja varoj v regijskem uč-
nem čebelnjaku; predavanje in 
prikaz: Monika Kozar, dr. vet. 
med. (obvezne prijave na tel.: 
070 600 282)

• od 18.00 do 19.30 v MC Krško: 
predavanje Petre Paver »Kako 
se soočam z izgubo?« 
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BUŠEČA VAS – Na tradicionalni tekaški prireditvi v Bušeči 
vasi, že 26. teku po vinski cesti, ki ga organizira ŠD Sušica, 
je 16. oktobra najdaljšo razdaljo, 9,5 km, najhitreje prete
kel Sevničan Miha Povšič, ki je tako že petič dobil tek, ki se 
začne in konča pri nekdanji šoli v Bušeči vasi, vmes pa te
kači obiščejo tudi zibelko cvička Gadovo peč. 

Z rezultatom 33:20 je Miha Povšič (AK Sevnica), ki je tukaj sla-
vil že med letoma 2016 in 2019, popravil tudi rekord lani neko-
liko skrajšane proge. Drugo mesto je zasedel slovenski reprezen-
tant v triatlonu Jaroslav Kovačič (JK Tri Team) s časom 33:42, 
tretji pa je bil Gregor Bučar (Matick) s 34:18. Pri ženskah je bila 
najhitrejša Kim Ameršek (AD Kronos) s časom 41:23, za 43 se-
kund je za njo zaostala druga Mateja Ožanič, tretje mesto pa je 
osvojila Barbara Andolšek z 42:56. Na krajši razdalji (1700 m) 
sta zmagala Matija Maglica (Atletska šola HOP2) s časom 5:32 
in Ajda Budna (ŠD Blanca) s 6:51. Potekali so tudi otroški teki 
na 300 m in 600 m. Letošnja udeležba je bila številčna, saj so 
našteli celo 220 tekačev pa tudi 22 pohodnikov, ki se vsako leto 
odpravijo na pohod po okoliških vinskih goricah. Kot je povedal 
alfa in omega teka po vinski cesti Marjan Lopatič iz ŠD Sušica, 
so več kot zadovoljni s tolikšnim številom udeležencev, kar jim 
daje navdih za nadaljevanje tradicije tega teka. Skupna zmago-
valca letošnjega dolenjskega pokala sta sicer postala Uroš Av
guštinčič (JB Team), ki je tek po vinski cesti končal na četrtem 
mestu, in Maja Slak Hrnjak (Marathon Novo mesto), ki je bila v 
Bušeči vasi šesta. Med tekači iz KS Cerklje ob Krki je imel na naj-
daljši razdalji najboljši čas Miroslav Račič pred Denisom Zu
pančičem in Matjažem Barkovičem, pri ženskah pa kot edina 
cerkljanska krajanka Mateja Smukovič.  R. R.

KRŠKO –  Pri AMD Krško so na zadnjo oktobrsko nedeljo or
ganizirali peto in zadnjo letošnjo speedway dirko, ki je štela 
za 3. Pokal AMD Krško in Memorial Matije Duha. 

Na zadnji dirki v sezoni se je po uradnih podatkih zbralo oko-
li 1.400 gledalcev, ki so lahko spremljali izvrstne borbe v obeh 
konkurencah. 3. Pokal AMD Krško je v napetem finalu osvojil 
Avstrijec Daniel Gappmaier pred domačinom Nickom Škorjo, 
tretji je bil danski talent William Drejer. Sledili so Italijan Paco 
Castagna, Ljubljančan Anže Grmek, Ukrajinec Nazar Parnicki 
itd. 11. je bil domači mladinec Miran Praznik.
Prvi Memorial Matije Duha, ki so ga Krčani posvetili omenjene-
mu priljubljenemu vozniku pred bližajočo se 10. obletnico nje-
gove tragične nesreče v Argentini, je dobil ljubljenec domačega 
občinstva Sven Cerjak, ki je zmagal v finalu kategorije 250 ccm, 
drugo mesto je osvojil še en domači voznik Tilen Bračko, sledi-
la sta Čeha Vojtech Šachl in Dominik Hrbek, peti je bil še tret-
ji domačin Gregor Zorko.
 P. P./vir: AMD Krško, foto: Peter Prašnički

Miha Povšič kralj vinske ceste Pokal AMD Krško Avstrijcu, Duhov 
memorial mlademu Cerjaku

Dirka mladih upov na 250-kubičnih motorjih
Najboljši trije tekači v Bušeči vasi: (z leve) Kovačič, Povšič in 
Bučar

NOVEMBER 
2022

MLADINSKA TOČKA VELIKI KAMEN
PETEK, 18. 11. 2022 

KUHARSKA DELAVNICA

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

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

11:00:
OTROŠKA PRAVLJIČNA 

DELAVNICA

PETEK, 11. 11. 2022, 
16:30:

STUMBLE GUYS TURNIR

SOBOTA, 19. 11. 2022, 
16:00:

KVIZ: MC KK TO VEŠ??? 
PRIJAVE DVOJIC NA: 
INFO@MC-KRSKO.SI

SREDA, 23. 11. 2022, 
18:00–19:30:

PREDAVANJE PETRE PAVER: 
KAKO SE SOOČAM Z IZGUBO? PETEK, 25. 11. 2022

DRUŽABNE IGRE

SOBOTA, 26. 11. 2022,
21:00:

KONCERT: URBAN & 4

21.00:
METAL KONCERT: 

WAYS OF A HERETIC 
& BRUTART

18.00–19.30:
PRISTANEK NA MARS: 

PREDSTAVITEV REVIJE MARS IN 
POGOVOR Z USTVARJALCI

SOBOTA 12. 11. 2022, 

ABU DHABI, GLOBOKO – Članice duo ženskih parov v jujit
su Jedrt Jevševar in Maruša Rus ter Neli Rožman in Ema Šu
šterič iz DBV Katana Globoko so se s svetovnega prvenstva 
v Abu Dhabiju v ZAE vrnile z dvema petima mestoma. Tre
ner obeh parov je Jure Žabjek, ki je tudi selektor jujitsu 
duo reprezentance.

Najprej sta na tatamije stopili Jedrt Jevševar in Maruša Rus, 
ki sta v močni konkurenci najboljših desetih duo ženskih parov 
najprej suvereno premagali tekmovalki iz Avstrije, nato po po-
daljšku z razliko pol točke izgubili proti Nemkama (kasneje sta ti 
postali svetovni podprvakinji), kar je pomenilo, da sta se uvrstili 
v repasaž in borbe za bronasto odličje. Najprej sta suvereno pre-
magali nasprotnici iz Španije in nato še iz Italije. Sledil je mali 
finale, v katerem sta se pomerili z že znanim duo parom s Taj-
ske, ki pa se je tokrat izkazal za premočnega nasprotnika. Jerca 
in Maruša sta se tako morali zadovoljiti s še vedno odličnim 5. 
mestom. Nekaj dni kasneje sta nastopili še njuni klubski kole-
gici Neli Rožman in Ema Šušterič, ki sta nastopili v kategoriji 
mladink. Že takoj na začetku sta naleteli na močni nasprotnici iz 
Tajske, ki sta upravičili naziv favoritinj in jima preprečili uvrsti-
tev v boj za finale. Neli in Ema sta se tako uvrstili v repasaž, kjer 
sta najprej zanesljivo premagali nasprotnici iz Vietnama, kasneje 
pa po napeti borbi izgubili proti Belgijkama. Na koncu sta v svo-
jem prvem nastopu na SP osvojili 5. mesto. Na prvenstvu je tek-
movalke Katane spremljal trener Jure Žabjek, v vlogi mednaro-
dnega sodnika pa je na tatamiju pravico delil tudi Dejan Kink. 
 R. R.

Dekleta dvakrat peta na svetu

Neli Rožman in Ema Šušterič s trenerjem Juretom Žabjekom 
(foto: DBV Katana)

Obvestila o dogodkih: redakcija@posavje.info |  07 49 05 782
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LESKOVEC PRI KRŠKEM – Tisti, ki smo šolsko leto 2001/2002 
sklenili kot osmošolci in s tem v juniju 2002 zaključili naše 
osnovnošolsko izobraževanje kot učenci in učenke 8.c, smo 
se septembra srečali – na 20. obletnici valete. V šolo smo se 
vrnili prvič kot skupina odraslih in z mnogimi spomini, ki smo 
jih soustvarjali skupaj s sošolci, generacijskimi vrstniki ter 
seveda z učitelji. Srečali smo se z razredničarko (5. do 8. r.) 
Ireno Strojanšek, učiteljico matematike Marjano Tomšič ter 
učiteljico biologije Ano Antolič Miler ter športnimi pedagogi 
Iztokom Pircem, Metko Škrbina Rozman in Boštjanom Bajcem. 
Potem ko nas je skozi šolske prostore popeljala ravnateljica 
Jožica Repše, smo druženje nadaljevali s piknikom in sklenili, 
da se naslednjič srečamo septembra 2024, ko bo minilo 30 let, 
kar smo prvič prestopili šolski prag. D. J.

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Teja Bukovinski, Sela pri 
Dobovi – dečka,

• Vesna Komatar, Podbočje 
– dečka,

• Nastja Smrekar, Bizeljsko 
– deklico,

• Katja Božičnik, Krško – 
dečka,

• Lucija Jelenko Molan, 
Artiče – deklico,

• Barbara Hictaler, Poklek 
nad Blanco – dečka,

• Sara Božič, Brežice – 
dečka,

• Mirjam Simončič, Anovec 
– deklico,

• Ivana Fresl, Nova vas pri 
Mokricah – deklico,

• Jasna Mirt, Brezje pri Raki 
– dečka,

• Doroteja Novak, Žurkov 
Dol – dečka,

rojstva

poroke

• Bojan Kaplan in Karmen 
Bukovinski, oba iz Dobove.

ČESTITAMO!

• Asja Koprivc, Brezina – 
deklico,

• Petra Polovič, Žigrski Vrh 
– deklico,

• Špela Šturbej, Dobrova – 
dečka,

• Tanja Jotanovič, Novo 
mesto – dečka,

• Žana Rožman, Krško – 
deklico,

• Maja Špan, Čanje – deklico,
• Sofia Kroshel, Kemerovo 

(Ruska federacija) – dečka,
• Vanja Švalj, Ivandol – 

dečka,
• Anja Slapšak, Hinje – 

dečka.

ČESTITAMO!

DEČNO SELO – Terezija (Zinka) Kostrevc, rojena Kostevc, iz 
Dečnega sela 29 je 25. avgusta praznovala 90 let. Rodila se je 
materi Tereziji in Francu Kostevc. Njeno mladost je zaznamova-
la vojna, med katero so družino, še z njenim bratom, iz majhne 
vasi izselili v Nemčijo. Kmalu po vojni je spoznala moža Maksa 
Kostrevca, se poročila in ustvarila družino. Rodila sta se hčerka 
in sin, ki mu je kruta usoda leta 1978 vzela življenje pri služenju 
vojaškega roka. Celo življenje je Zinka posvetila družini in skr-
bela, da je bilo življenje na majhni kmetiji lepo. Leta 1991 je po 
hudi bolezni izgubila moža, vendar ni obupala, čeprav je ostala 
sama, ampak je živela polno življenje. Hčerka jo je večkrat obi-
skovala z vnukinjo, ki jo ima neizmerno rada. Poiskala si je tudi 
prijatelja, s katerim sta si krajšala čas. Tudi njega je po bolezni 
izgubila. Zdaj preživlja nekaj časa doma s hčerko, nekaj časa pa v 
Ljubljani, kjer zanjo skrbijo hčerka, vnukinja in pravnukinja. Ob 
praznovanju smo jo obiskali predstavnik KS Artiče Aleš Kuko
vica, predsednik KO DIS Artiče Karel Levak, sosed Anton Slak 
te predstavnici KO RK Artiče Sonja Petan in Zofka Godec. Vsi ji 
želimo dosti zdravja in vse dobro.  Z. Godec

90 let Zinke Kostrevc

OPERACIJA 
SIVE MRENE 

NA NAPOTNICO 
SEDAJ BREZ ČAKALNE DOBE

v Novem mestu

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

Pevski repertoar ljubljanske-
ga okteta Deseti brat, ki je 
pred dvema letoma praznoval 
40-letnico delovanja, obse-
ga predvsem slovensko zbo-
rovsko glasbo od renesanse 
do sodobnih skladateljev, a 
pevci s posebno ljubeznijo in s 
spoštovanjem gojijo slovensko 
ljudsko pesem. Umetniški vod-
ja okteta, ki ga sestavljajo Fra
njo Dolinar in Nino Koritnik 

(1. tenor), Milan Žnidaršič in 
Jernej Klinc (2. tenor), Metod 
Pečar in Rado Čuk (bariton), 
Milan Jurejevčič in Marjan 
Ortar (bas), je Franc Rizmal. 

»Pevci okteta Deseti brat so s 

Koncert z dobrim namenom
RADEČE – V organizaciji Občine Radeče in Festivalske hiše Si.in se je 28. oktobra v cerkvi sv. Petra odvijal 
dobrodelni koncert za bolnike z limfomom in levkemijo. Nastopili so člani priznanega slovenskega okteta 
Deseti brat.

svojimi čudovitimi glasovi v 
akustični cerkvi sv. Petra v Ra-
dečah navdušili številno pu-
bliko, ki je z veseljem podpr-
la dobrodelni namen. Uvodna 
skladba v latinščini se je prelila 
v lepe pesmi bratov Ipavcev in 
novejših pesmi. Zazveneli sta 
tudi veličastni skladbi Slovenec 
sem in Domovini,« je opisala 
koncert obiskovalka Nevenka 
Vahtar, s katero se je strinja-

la tudi Vesna Bregar, članica 
združenja Europa Donna in ra-
deška ambasadorka srčnosti. 
»Hvaležna sem Alešu Brezni
karju, ki je v naš kraj pripeljal 
takšne glasbene virtuoze ob 
zaključku rožnatega oktobra. 

Koncert, na katerem smo na 
mojo pobudo zbirali dobrodel-
na sredstva, je bil nabit s čustvi 
in tudi soustanovitelj ter član 
izvršnega odbora Slovenske-
ga združenja bolnikov z lim-
fomom in levkemijo Rok Ju
stin je bil globoko ganjen. Kot 
nekdanji bolnik z Burkittovim 
limfomom danes živi drugačno 
življenje – začel se je ponovno 
ukvarjati s športom, uživati v 
naravi, namenjati čas bližnjim 
in sebi,« je pojasnjevala Vesna 
Bregar, ki je zaradi raka izgubi-
la sestro, a sama je raka jajčni-

kov uspešno premagala ter za-
čela z osveščanjem o pomenu 
zgodnjega odkrivanja raka in 
dodala, da je mesec november 
namenjen osveščanju o raku 
prostate pri moških. 

Na koncertu, ki ga je s skrbno 
izbranimi besedami povezo-
vala Tadeja Rozman, so zbra-
li za dober namen 1.164 evrov. 
Zbran prostovoljni prispevek 
je organizator dogodka podaril 
Slovenskemu združenju bolni-
kov z limfomom in levkemijo. 
 S. Radi, foto: N. Vahtar

Občinstvo je s stoječimi ovacijami nagradilo dobrodelni 
nastop Okteta Deseti brat.

Nastopajočim se je zahvalil tudi radeški župan Tomaž Režun.

www.PosavskiObzornik.si
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BRANKO PETAN  

SPOMIN

Žalujoča: žena Marica z družino

iz Zgornje Pohance.

10. novembra je minilo pet let,  
odkar nas je zapustil naš dragi

Nič več te delo ne čaka, 
ne sliši se tvojega koraka, 

oko zaman te išče, prazno je dvorišče. 
V tvojem preljubem domu je praznina, 

a v naših srcih velika bolečina.

Hvala vsem, ki mu prižigate svečke in z lepo mislijo postojite ob 
njegovem grobu. Ati in dedi, zelo te pogrešamo.

FRANCI SMEŠNIK
z Brega, Loka pri Zidanem Mostu.

SPOMIN

Mineva žalostno leto,  
odkar nas je zapustil naš dragi

Kamor zazre se oko,
povsod je praznina,

so le sledi tvojih pridnih rok
in tiha bolečina.

Iskrena hvala vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin nanj, mu 
prižgete svečko in postojite ob njegovem preranem grobu.
Zelo te pogrešamo …

Vsi tvoji

TEREZIJE ŽIVIČ
iz Anž pri Brestanici.

SPOMIN

16. novembra bo minilo leto, odkar je nehalo 
biti žalostno srce naše drage mame

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti, 

in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni. 
(Simon Gregorčič)

Hvala vsem, ki se je spominjate.

Vsi njeni

SLAVKO KOVAČIČ
iz Krškega

SPOMIN

Žena in vsi tvoji, ki te zelo pogrešamo

Minilo je eno leto, odkar ni več slišati tvojega humorja in tvojih 
pesmi, ki si jih tako rad zapel s svojimi vnuki. Vidimo samo delo 
tvojih pridnih rok. 
Hvala vsem, ki prižigate sveče in ga nosite v mislih.

IN MEMORIAM

VINKO HOSTAR 
(1961–2022)

Vinko Hostar, družinski človek, sodelavec, ki je svoje življenje 
posvetil otrokom in mladim, s svojim delom in zgledom pa 
postal vzor mnogim.

V delovanje društev prijateljev mladine se je vključil že pred 34 
leti, ko je postal član Društva prijateljev mladine Senovo. Po 
nastopu ravnateljske funkcije je postal tudi predsednik društva 
in s tem še poglobil sodelovanje s šolo, vrtcem in krajem. Najbolj 
ponosen je bil na svoje članice in člane, saj je bilo njegovo 
društvo eno najbolj aktivnih v mestni občini Krško in tudi 
širše. S povezovanjem in čutom za ljudi je vedno našel najboljšo 
vlogo za vsakega posameznika. Naj bo to v aktivnostih Tedna 
otroka, obdarovanju dedka Mraza ali pa v izvedbi delavnic 
za otroke. Na njegovo vztrajanje je v okviru Tedna otroka še 
vedno dejavno druženje s sosednjimi društvi iz Brestanice 
in Koprivnice. Že takrat je sodeloval tudi z Društvom Bralna 
značka Slovenije in na njegovo povabilo je bilo na Senovem 
organiziranih veliko dogodkov za spodbujanje branja.

Svoje delovanje pa ni omejil zgolj na društvo na Senovem, saj 
je kmalu postal član UO ZPM Krško in leta 2011 predsednik 
zveze. Bil je pobudnik oživitve delovanja skupine Tom telefona 
v Krškem, ki je edina delujoča na območju Posavja, Dolenjske 
in Bele krajine, ter bil tudi njen aktivni svetovalec. Našel je 
nove možnosti za delovanje zveze, saj se je le-ta leta 2012 
preselila v nove prostore, kjer deluje še danes. S tem se je 
razširila tudi dejavnost, ki smo jo obogatili z delovanjem 
Dnevnega centra, ki združuje prostovoljce vseh generacij ter 
otroke in mlade. Pod njegovim vodenjem je ZPM Krško prejela 
status humanitarne organizacije in s tem še povečala svoje 
delovanje na socialno-humanitarnem področju.

Leta 2014 je bil Vinko predlagan za državno priznanje na 
področju prostovoljstva. Skupaj je do leta 2014 opravil več kot 
4000 evidentiranih ur prostovoljnega dela. Dovolj, da je že pri 
svojih 53 letih prejel nagrado za življenjsko delo na področju 
prostovoljstva, ki mu jo je podelil sam predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. 

Posebno mesto v njegovem delu – življenju je predstavljalo 
počitniško naselje v Nerezinah. Še preden je postal predsednik, 
je bil eden največjih zagovornikov, da se nadomestilo NEK-a 
nameni tudi letovanju otrok. Po prevzemu funkcije je še bolj 
zavzeto skrbel za naselje, tako je z njegovo vizijo pridobilo 
status enega najlepših letovišč za otroke in mladostnike v 
okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Obnova naselja 
je bila njegova velika želja, saj je tako omogočil najboljše 
pogoje za izvajanje programa za otroke, mladostnike in 
družine. Poleti je budno spremljal izvajanje kolonij in šol v 
naravi ter vedno načrtoval nove izboljšave. Vse od leta 2009 
je bil predsednik Nadzornega sveta Počitniške skupnosti 
Krško. Celotno naselje Bučanje je ravno v njegovem mandatu 
dočakalo prepotrebno, celovito obnovo.

Njegova želja po povezovanju prostovoljcev se je izpolnila ob 
vsakoletnih strokovnih ekskurzijah po Sloveniji. Vsakokrat smo 
spoznali delovanje društev prijateljev mladine in z izmenjavo 
dobrih praks iskali nove možnosti izvajanja programov za 
otroke, mladostnike in družine. Leta 2012 je bil izvoljen v 
Upravni odbor Zveze prijateljev mladine Slovenije. Njegovo 
znanje in izkušnje so pripomogli, da je tudi delovanje zveze na 
nacionalni ravni raslo in se razvijalo. Njegovi predlogi so bili 
vedno poslušani in upoštevani. Kot predsednik Nacionalnega 
odbora za prosti čas in letovanje je s svojo vizijo in predlogi 
dosegel, da so nacionalna izobraževanja za organizatorje 
in pedagoške vodje dosegla nivo, ki nam ga mnogi zavidajo. 
Strokovnost in predanost delu so ključne smernice, ki jih je 
zagovarjal Vinko. Vinko nam je s svojim delom in zgledom 
pokazal pot. Ta ni vedno ravna, temveč se vijugasto vije 
in vzpenja. Vendar če imaš pred seboj cilj, srečno otroštvo 
naših najmlajših, pot ni nikoli prestrma. S skupnimi močmi, 
sodelovanjem, podporo in znanjem nam vedno uspe.

Naj bodo naši uspehi pri delu z otroki in mladostniki poklon 
tebi in tvojemu delu, dragi predsednik. Za tabo, dragi Vinko, 
je ostala prazna pisarna, nedokončani projekti, ki jih bomo 
skupaj s tabo v mislih opravili tako, kot si jih ti zastavil. 

Počivaj v miru. Ostal nam boš v spoštljivem spominu. 

Tvoji sodelavci in prostovoljci 
iz Zveze prijateljev mladine Krško

IN MEMORIAM
Poslovila se je 

MILA LEVEC, 
podžupanja Občine Brežice.

Konec meseca oktobra nas je pretresla vest, da se je mnogo 
prezgodaj iztekla življenjska pot Mile Levec, članice 
Občinskega sveta Občine Brežice in podžupanje Občine 
Brežice. Sodelavke, prijateljice, predane mame in žene, katere 
življenjsko vodilo je bilo pomagati ljudem, kjer lahko in za 
vsako ceno. Dobrota je bila preprosto neločljiv del Mile, saj je 
bilo postaviti potrebe drugih pred svoje njeno vsakodnevno 
ravnanje.

Mila Levec se je rodila leta 1977 v Brežicah. Še preden je 
prišla na svet, je z njega tragično odšel oče, ki mu je nesreča 
preprečila, da bi pestoval svojo prvorojenko. Tako je Mila 
odraščala s staro mamo in mamo v Krški vasi. Osnovno in 
srednjo šolo je uspešno končala v Brežicah in se po pridobljeni 
izobrazbi ekonomske tehnice zaposlila. Svojo poklicno pot je 
začela na področju gospodarstva ter pozneje svoje znanje 
in bogate izkušnje prenesla tudi v nevladni sektor. Tu je v 
stičišču nevladnih organizacij pri delu z društvi brezpogojno 
pomagala in jim v bitkah z birokracijo stala ob strani. Tako 
so ljudje v društvih lahko svojo energijo usmerili v ljubiteljsko 
delovanje. V nadaljevanju svoje poklicne poti je v okviru 
javnega zavoda soustvarjala podporno okolje za podjetništvo. 
S svojim odnosom do dela, predvsem pa do okolja in ljudi, je 
Mila ves čas izkazovala, da je služba zanjo vedno več kot delo, 
da je njeno poslanstvo. 

Njen delovnik razdajanja in pomoči je trajal brez odmora, tudi 
v prostem času. Mila je predano delovala tudi v svetu krajevne 
skupnosti kot svetnica in tajnica. Na lokalnih volitvah leta 
2018 je kandidirala za svetnico občinskega sveta ter bila 
izvoljena s prepričljivo večino in preferenčnimi glasovi. Zato 
povabilo, da kot podžupanja aktivno sooblikuje občinsko 
politiko, ljudi, ki so jo poznali, prav gotovo ni presenetilo. Leta 
2019 je bila imenovana za podžupanjo s polnim pooblastilom 
nadomeščanja župana in s svojimi dejanji je hitro dokazala, da 
je vredna popolnega zaupanja, kar je v današnjem svetu prava 
redkost. Ves čas delovanja je čutila izjemno odgovornosti do vseh 
občank in občanov, ki so ji zaupali, saj jim je vedno prisluhnila. 
Pogosto so ji ljudje zaupali svoje zamisli in pomisleke, ona pa 
jih je v sodelovanju s sodelavci pomagala reševati. Največkrat 
so zamisli prihajale z njene ljube Kranjske, kot se je večkrat 
pošalila, a je pri uresničevanju idej mislila povsem resno. Pri 
delu z ljudmi in za ljudi je bila izjemno uspešna zaradi trdnega 
zaupanja, da se da vse rešiti. Bila je močna vez med občino 
in občani. Z Milo kot podžupanjo smo vsi pridobili prijazno, 
sočutno, delovno in zagnano osebo, ki je v naše odnose vnesla 
še več topline, bližine, sodelovanja in spoštovanja. 

Mila je vseskozi podpirala in razvijala tudi družinsko 
podjetniško pot. »Miline maline« je zgodba nastanka in rasti 
majhne podjetniške ideje, ki povezuje naravo, okolje, družino 
in skupnost. Predvsem pa je bila najprej predana mama in 
žena. Ob vseh nalogah, ki jih je neutrudno opravljala tako v 
službi kot doma, in ob boju z zahrbtno boleznijo je njen obraz 
vedno zažarel, ko je govorila o svoji družini – o možu Bojanu, 
sinu Benu in hčerki Karli. Vedno je imela njihovo brezpogojno 
podporo in ljubezen, oni pa njeno. Ob sebi je imela tudi svojo 
mamo in sorodnike, ki so jo imeli radi. 

Vsi smo verjeli, da bo tudi tokrat zmogla boj z boleznijo. Še 
v začetku oktobra se je povzpela na Vodovodni stolp, da bi 
videla, kako napreduje obnova. Z vrha si je ogledala občino, 
ki jo je s takšno predanostjo in ljubeznijo sooblikovala. Najdlje 
se je njen pogled zadržal ob razgledu na Krško vas – »Vse do 
malin vidim,« je rekla. 

Mila se je borila do zadnjega. Sporočila, s katerimi je 
službovala tudi v zadnjih trenutkih življenja, so dokaz, da 
je prehitro slovo presenetilo tudi njo. Bila je mnogo več kot 
svetnica občinskega sveta, podžupanja Občine Brežice in 
pridna sodelavka. Na žalni seji smo ji sodelavci in vsi prisotni 
ob poklonu njenemu spominu izrekli besede zahvale, ki jih 
je ob svojem imenovanju za podžupanjo pred tremi leti tudi 
sama zapisala: »Izraziti hvaležnost. Izpovedati jo. Tako, 
povsem iz srca. Izpovedati jo takrat, ko jo iskreno začutiš.« 

Mila naša – hvala TI. Naj tvoja duša potuje in razveseljuje 
naprej, tvoja dejanja in tvoja podoba pa ostanejo v naših 
spominih za vedno.

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

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 oz. do zapolnitve prostora. 

Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin
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ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je zapustil  
naš dragi oče, dedi in brat

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena zahvala tudi 
osebju Trubarjevega doma upokojencev Loka, dr. Groboljšku in dr. 
Pesjaku, kvartetu Lirika ter Lovski družini Loka, g. župniku Janezu 
Furmanu in Javnemu podjetju Komunala Sevnica za lepo opravljen 
obred.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: sin Jani z družino in hči Metka z družino

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

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

(Mila Kačič)

FRANC KRANJČEVIČ
iz Loke pri Zidanem Mostu.

ZAHVALA

V 86. letu se je od nas nepričakovano poslovila draga žena,  
mama, babica in prababica 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje. Posebna hvala urgenci Krško, 
medicinskemu osebju na UKC Ljubljana, gospodu župniku za 
opravljen obred, družbi Kostak za opravljene storitve. Vsem še 
enkrat hvala. 

Žalujoči: vsi njeni

Ni te na dvorišču, ni te v hiši, 
tvojega glasu se več ne sliši.

 Tvoje sledi so ostale povsod,
od dela tvojih pridnih rok. 

KRISTINA PERKO
iz Dobrove na Bohorju – s Teroga. 

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustila naša draga 
mama, babica in prababica

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše in 
denarne prispevke. 
Posebna zahvala Domu starejših občanov Krško in bolnišnici 
Brežice. Hvala pogrebni službi Blatnik, župniku in pevcem z Rake. 
Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi in ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

KRISTINA TOMAŽIN
iz Površja pri Raki.

ZAHVALA

Ob izgubi drage mame, stare mame in 
prababice 

Hvala vsem za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovane svete 
maše, pomoč, sveče in cvetje. Iskrena zahvala Pogrebni službi 
Mateja Novak za organizacijo pogreba, pevcem za odpete žalostinke, 
izvajalcu Tišine, župniku Janezu Cevcu za opravljen obred in 
gospe Renati za poslovilni govor. Posebno zahvalo namenjamo 
patronažnim sestram CSD Sevnica, ki so pomagale pri oskrbi 
mame. Najlepša hvala vsem sorodnikom, znancem in prijateljem, ki 
ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njeni

Mirno in spokojno si zaspala, 
v večni sen od nas odpotovala. 

Naj bo srečno tvoje potovanje in 
pogosto vračaj se nam v sanje. 

MARTINE KRMELJ 
(9. 11. 1939–23. 9. 2022) iz Podboršta pri Šentjanžu na Dolenjskem 

V naša srca je 27. 10. 2022 zarezala vest, da nas je zapustil  
naš spoštovani in nadvse cenjeni ravnatelj

Bil je naš vzor, motivator, izvor želja po napredku in neusahljivi vir 
energije. 
Življenje – kaj si? Vse in v hipu nič. Delal je, načrtoval, upal, opogumljal, 
želel, hrepenel, se veselil …
Vedno je šel do konca, žal, ne bo več hodil z nami, a bo z nami. Ujet 
v naša srca z najlepšimi spomini bo spremljal naše korake v tišini. 
Pogrešamo ga in ohranjamo v trajnem in spoštljivem spominu.

Sodelavci Osnovne šole XIV. divizije Senovo in Enote vrtec

Spomin ...

Edini, ki ostane močan nad vsem,
edini cvet, ki ne ovene,

edini val, ki se ne razbije,
edina luč, ki ne ugasne.

(Jimenez)

VINKO HOSTAR

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame 

se z globoko hvaležnostjo zahvaljujemo vsem, ki so jo pospremili 
k zadnjem počitku in se od nje poslovili. Hvala vsem našim dragim 
sorodnikom, vaščanom, posebno Slavici in Neni. Zahvaljujemo 
se vsemu zdravniškemu osebju, ki je bilo prisotno v času njene 
bolezni, CSD oskrba na domu, posebno srčni oskrbovalki Meri, 
Kostaku Krško za opravljen obred, pevcem, Cvetličarni Kerin, 
župniku in naši dragi Jožici za pogostitev.
Še enkrat hvala vsem in vsakomur posebej. 

Vsi njeni

Življenje niso dnevi,
ki so minili,

temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili.

(Paulenka)

ANGELE JAZBEC
iz Kostanjka, Zdole, 

ZAHVALA

V 95. letu nas je za vedno zapustila

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje ter denarne prispevke.
Zahvala pogrebni službi Komunale Radeče, gospodu župniku 
Miru Berglju za lepo izpeljan obred, duu Oset za ganljive pesmi, 
vsem zdravstvenim delavcem iz Zdravstvenega doma Radeče, ki 
so pomagali blažiti bolečine, in Centru za socialno delo Laško za 
pomoč na domu.

Žalujoči: vsi njeni

Iščemo te,
a vsepovsod je praznina, 

so le sledi tvojih pridnih rok.

MARIJA ČOP
iz Podkuma.

ZAHVALA

V 81. letu starosti se je od nas poslovil

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta in tasta se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem.
Posebno zahvalo izrekamo sodelavcem in dijakom Srednje šole 
Krško za lepe spomine v času njegovega poučevanja v šoli. 
Hvala za izrečeno sožalje, denarno pomoč, podarjene sveče in vsem, 
ki ste nam v teh težkih časih kakorkoli pomagali.
Najlepša hvala župniku Andreju Pažurju za lepo opravljen obred 
in sveto mašo, pevcem, trobentaču in pogrebni službi Žičkar za 
organizacijo pogreba ter vsem, ki ste našega Ivana pospremili na 
njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala velja Domu upokojencev Brežice za vso skrb in 
pomoč v času njegove težke bolezni.

Žalujoči: žena Kristina, sin Marcel, hči Brigita z družinama

Zapustil si nas in odšel tja, 
kjer ni bolečine in trpljenja. 
V domu ostala je praznina,

v srcu pa velika bolečina.

IVAN ŽIBERT 
univ. dipl. ing., iz Račje vasi 15 C.

ZAHVALA

V 83. letu starosti  
se je nenadoma poslovil od nas

Ob boleči in nepričakovani izgubi očeta se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem ter kolektivu 
pošte Brestanica in kolektivu Narayan za izrečena sožalja, tolažbo, 
podarjene sveče, cvetje, denarne prispevke in darovane svete maše.
Hvala gospodu župniku Tomažu Šojču za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Kostak, pevcem in izvajalcu Tišine ter govorcu 
gospodu Blažu Sotošku. Posebna zahvala kardiološkemu oddelku 
Novo mesto in dializnemu centru Krško. 
Zahvala pa tudi LD Senovo in njenim članom za podarjeno cvetje in 
govor ter vsem praporščakom.
Še enkrat iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej 
imenovali.

Žalujoči: žena, hči z družino in sin z družino

Srce je onemoglo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin bo večno ostal.

LADISLAV KOZOLE
iz Dobrove pri Senovem.

MARIJE HEIMBRING –  
MERICE

SPOMIN

9. novembra mineva  
žalostno leto dni ob izgubi 

Spomini ostanejo za tistimi, 
ki odidejo, ni jih več, 

a za vedno bodo živeli v naših srcih. 

Hvala vsem, ki prižigate sveče in postojite ob njenem grobu. 

Žalujoči: vsi njeni

SPOMIN

V tem letu smo dojeli, kako nam manjka. Dnevno čutimo praznino 
naših dni. Pogrešanje, ki je nastalo ob njeni izgubi, sedaj polnimo s 
spomini. Hranimo se z občutki tistih lepih trenutkov, ki smo jih skupaj 
preživeli. In tako radi bi ji še vsaj enkrat povedali, da smo ji hvaležni 
za vse; za vse, kar nam je bilo dano, ko smo bili skupaj, za vse poti, ki 
smo jih prehodili, in za vse zgodbe, ki smo jih pisali skupaj.
Ob letu osorej – radi bi se zahvalili vsem, ki so poskrbeli, da so bili 
njeni zadnji trenutki na zemlji mirni, zlasti osebju Internega oddelka 
bolnišnice Brežice, ki je velikodušno poskrbelo, da so bili njeni zadnji 
trenutki tu na zemlji znosni, in ekipi Centra za socialno delo Krško, ki 
je za babico skrbela doma. Hvala vsem, ki ste ob slovesu čutili našo 
žalost, in hvala vsem, ki babico obiščete na njenem zadnjem domu 
v Brestanici. Hvala vsem, ki jo nosite v svojih mislih.
In v mislih je z nami na naših vsakdanjih poteh – tu bo z nami večno.

Mož Mirko s svojimi 

Minilo je leto dni, odkar nas je zapustila naša 
draga žena, mama in naša babi

HELENA KUKOVIČIČ 
iz Krškega. 

Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Prodam mešana drva (70 eu-
r/m) + prevoz. Občina Brežice. 
Tel.: 031 869 635

Prodam koruzo v zrnju, silaž-
ne bale, fižol češnjevec suhi. 
Tel.: 041 972 956

Prodam 5 m suhih brezovih 
drv, možnost razreza. Cena 80 
eur/m. Tel.: 051 315 421

Prodam kosilnico BCS, širi-
na kose 127 cm, visoki kole-
si, bencin-petrolej, delujoča, 
cena: 400 €. Tel.: 031 220 109

Kupim zgrabljalnik in obračal-
nik za seno (pajek). 
Tel.: 070 815 003

Prodam ohranjen traktor Uni-
verzal 4x4, l. 90, ima kabino, 
hidravlični volan, 90/8 gume, 
3100 ur, prodam vrtno kosilni-
co l. 2020 – 'porivačka'. 
Tel.: 031 893 850

Prodam slamo v kockah in 
okrogle silažne bale krme in 
jedilni krompir, ajda. 
Tel.: 040 236 153

Prodam silažne bale prve koš-
nje. Tel.: 041 203 239

041 659 659

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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obzornikova oglasna mreža

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 kostanjeva drva, krat-
ko žagana, ter voz, 16 col, žele-
zen s platonom. 
Tel.: 051 477 243

Prodam bukova drva (približ-
no 40 metrov). 
Tel.: 041 604 069

Kupim gozd. Tel.: 068 643 623

Prodam mešana, pretežno 
suha drva. Tel.: 041 910 307

Prodam različno staro 
kmetijsko orodje in stro-
je, ki so jih uporabljali na 
kmetijah – dva pajklja, 
dve slamoreznici, več ra-
znih plugov, lahke in tež-
ke vprežne sani in še kaj.  
Tel.: 031 304 297

Prodam mešana metrska 
drva, bukev, gaber. Možen 
razrez, uredim prevoz. Okoli-
ca Sevnice. Tel.: 070 820 330

NEPREMIČNINE
Kupim bivalni vikend, z ne-
kaj zemlje, na ravnem tere-
nu, v okolici Krškega. Cena do 
40.000 €. Tel.: 041 644 663

Oddam prostore za skladišče 
ali mirno dejavnost v Brežicah. 
Tel.: 031 640 038

Kupim stanovanje v Krškem, 
Brežicah ali Sevnici. 
Tel.: 041 215 267

Prodam nepremičnino, Žur-
kov Dol pri Sevnici: dva trav-
nika, dva pašnika, njiva, stav-
bišče, razpadajoča hiša s hišno 
številko. Sončna lega, veli-
ko domačega sadja vseh vrst, 
elek trika, voda – vodnjak. Veli-
kost je 1 ha  + 6 a. Cena 18.500 
€. Tel.: 031 220 109

KMETIJSTVO

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

Kupimo krmo – bale suhe ali 
silažne. Tel.: 07 814 31 09
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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.

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN

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

Kupim samohodno vinogra-
dniško škropilnico, od 100 do 
140 l, malo rabljeno in v brez-
hibnem stanju. 
Tel.: 041 671 408

Po zmerni ceni prodam kaki. 
Okolica Krškega. 
Tel.: 041 726 606

Prodam vršičkar KMG Pod-
lehnik 2006, na nože, izvedba 
L ali delni U, obnovljen, cena 
2100 €. Tel.: 041 281 472

Ugodno prodam frankinjo. 
Tel.: 041 223 957

Prodam mlado vino – mod-
ri pinot, mešano belo, meša-
no rdeče, modro frankinjo. 
Bizeljsko. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 781 444

Prodam jabolka topaz in ida-
red. Tel.: 041 203 239

ŽIVALI

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

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

Prodam breje ovce (2 kom.) in 
brejo mini kozo, cena ugodna. 
Tel.: 040 840 065

Prodam kunce ter domače 
žganje. Tel.: 041 240 777

Prodam sedem pavov, starih 
pet mesecev. Tel.: 031 622 575

Prodam domače piščance, 
očiščene, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 469 140

Prodam bikca limuzin, pet 
mesecev, 250 kg, eko, pašen. 
Cena po dogovoru, pri ogledu. 
Tel.: 040 742 730

Ugodno prodam odojke, težke 
cca. 25 kg, in prašiče cca. 150 
kg. Tel.: 040 628 535

Prodam domače bele očišče-
ne piščance. Tel.: 041 841 356

Prodam odojke. 
Tel.: 031 283 279

Prodam prašiče, težke od 150 
kg do 350 kg, debel in droben 
krompir ter drva. 
Tel.: 051 483 103

Prodam teličke simentalke, 
mesni tip, stare dva meseca. 
Tel.: 07 496 84 83

RAZNO

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

HP Keramika – nudimo kera-
mična dela. Hitro, kvalitetno in 
ugodno. Hitra pošta d.o.o., Ob-
režje 19, Radeče. 
Tel.: 070 515 808

Prodam novo hiško za psa, 
cena je zelo ugodna. 
Tel.: 041 847 896

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec pri Krškem

041 766 345
rob@hormann.partner.si

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

KRATKOROČNA
POSOJILA, 

ODKUP TERJATEV
OD 1.000 DO 7.500 EUR

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

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

N
2J

 d
.o

.o
., 

G
ol

ek
 8

e,
 K

rš
ko

KOKOŠI NESNICE

NAROČILA:
031 751 675

DOSTAVA V:
Krško
Brežice
Bistrica ob S.
Sevnico
Radeče
Novo Mesto

Kmetija Šraj, Čadramska vas 19, 2319 Poljčane

Rjava

Plava Zelenojajčna
bela

Rdeče 
grahasta

Jerebičasta

Golovratke

Leghorn
bela

Štajerska
kokoš

kmetija.sraj@gmail.com
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (24/2022) bo izšla v 
četrtek, 24. novembra 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 17. november 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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

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

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

Info:

Šiviljstvo 
Maja

siviljstvomaja                    

Oddamo sobe v najem!

CERKLJE OB KRKI

070 77 77 95

Enoposteljne in dvoposteljne

INFO in rezervacije:

Naročnik: Agencija Spin d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 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. (1.) Ans. ANDREJA BAJUKA – Verjamem v ljubezen
 2. (6.) Ans. POGUM – Slovo
 3. (3.) Ans. MLADI ASI – Odpuščanje ljubezni
 4. (7.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD – Moj fant
 5. (2.) Ans. POGLADIČ – Praznik tvoj
 6. (4.) Ans. REFREN – Rože za mamo
 7. (10.) Ans. BRATJE – Ekstra
 8. (5.) Ans. UPANJE – Hišica ob morju
 9. (8.) Ans. ME TRI DO POLNOČI – Fešta bo
 10. (–.) Ans. SAŠA AVSENIKA – Ena bolha za pomoč

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Modrijani in Silvo Pliberšek – Oj, zemljica

Kupon št. 648
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, 5. 11. 2022, ob 20. uri

RAKA – V Turističnem društvu Lovrenc Raka so 15. oktobra pri 
raškem gradu opravili simbolično setev pšenice v okviru projek-
ta »2000 zlatih zrn za novo tisočletje«. Tega so v letu 1999 začeli 
v Turističnem društvu Babinci iz občine Ljutomer z namenom, 
da s setvijo in zatem žetvijo obeležijo prehod v novo tisočletje 
s poudarkom na ohranjanju kulturne dediščine, kmečkih navad 
in opravil ter na spoštovanju kruha kot osnovnega živila. Od te-
daj dalje se je v projekt vključilo že veliko društev z območja ce-
lotne Slovenije na način, da vsako na novo pridruženo društvo 
od predhodno pridruženega prejme po en dozorel klas, s katere-
ga zrnje dodajo začetnim 2000 zrnom, in tako so v raškem dru-
štvu, v njegovem imenu sta setev opravila skrbnika parcele Da
nica Pečarič in Justin Hruševar, letos posejali že več kot 3000 
pšeničnih zrn. Setev so združili s praznikom raške čebule, ki jo 
tržijo pod kolektivno blagovno znamko Najboljše z Rake, v ta na-
men pa pri krajevnem gasilskem domu na celodnevni prireditvi 
organizirali prodajo raške čebule, lončarskih in čebelarskih iz-
delkov ter nakita, obiskovalcem omogočili pogostitev s pristni-
mi kuhanimi domačimi jedmi ter vožnjo s konjskimi vpregami, 
za najmlajše pa pripravili vrsto animacij.
 B. M. 

Setev več kot 3000 pšeničnih zrn

Danica Pečarič med setvijo pšenice

Iščem nekoga, ki bi me naučil 
igranja na sintesajzer. Plačilo 
po dogovoru! 
Tel.: 068 936 294

Vaš domači hišni servis! Hit-
ro, natančno, ugodno! LAREKS 
hišni servis in prevozi. Marko 
Prevolšek s.p., Pekarska pot 6, 
Leskovec pri Krškem. 
Tel.: 030 344 977

Invalid na vozičku išče osebo 
za pomoč pri vsakdanjih opra-
vilih in vozi avto. 
Tel.: 031 887 938

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

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

BIZELJSKO – Zadnjo oktobr
sko nedeljo so tudi v tem letu 
namenili razstavi bizeljske
ga ajdovega kolača, pri peki 
te izvirne kulinarične poseb
nosti Bizeljskega in okolice 
je sodelovalo 15 gospodinj, 
ki so bile nagrajene s šesti
mi srebrnimi in devetimi zla
timi priznanji.

»Iz ajde pripravljamo števil-
ne jedi, včasih skromne, vča-
sih razkošne, a vedno okus-
ne,« je misel, ki jih vedno vodi 
pri pripravi ajdovih dobrot, 
predvsem bizeljskega ajdo-
vega kolača. Članice Društva 
kmetic Brežice – aktiva Bi-
zeljsko so to zgodbo začele pi-
sati pred šestnajstimi leti, ko 
je padla odločitev, da izposta-
vijo neko jed, ki so jo priprav-
ljale naše babice. Odločile so se 
za slani desert, poimenovan bi-
zeljski ajdov kolač. Trinajstkrat 
sta ocenjevanje in razstava bi-
zeljskega ajdovega kolača pote-
kala na turistični kmetiji Balon 
– Bela gorca, štirinajstič so za-
radi takratnih razmer pripra-
vile virtualno razstavo, petnaj-
sta razstava pa je v omejenem 
obsegu potekala v Posavskem 
muzeju Brežice. Letos se je ko-
lač vrnil na Bizeljsko, in sicer v 
osnovno šolo. Tokrat je sode-
lovalo 15 gospodinj, nekatere 
prvič, druge že večkrat. Komi-
sija v sestavi Kristina Ogorevc 
Račič, Cvetka Gramc in Slavka 
Preskar je ocenila kolače ter 
podelila priznanja. Trud pe-
karic se je izplačal, saj so bile 
nagrajene s šestimi srebrnimi 
in devetimi zlatimi priznanji, 
ki jih prejmejo glede na število 
osvojenih točk. Srebrna prizna-
nja so domov odnesle: Lidija 
Cerjak, Jožica Putrih, Mile
na Dušič, Mira Kene, Melany 
Cvetko in Ida Urbanč, zla-
ta pa: Marija Popovič, Jožica 
Krošelj, Ivanka Kocjan, Sabi
na Kostevc, Ivana Lipej, Ani
ca Črnelič, Erna Rožman, Ma
rija Urek in Slavica Antolovič.

Preden so bila podeljena pri-
znanja, so prisluhnili kultur-
nemu programu v izvedbi 
učenk in učenca OŠ Bizeljsko 
pod vodstvom glasbenega pe-
dagoga Vilka Ureka ter vzpod-
budnim besedam in pohvalam 

Trud gospodinj se je izplačal

gostov: župana Ivana Mo
lana, predstavnice novome-
ške izpostave KGZS v Brežicah 
Milene Rožman, županskih 
kandidatov Mojce Florjanič 
in Igorja Zorčiča, predsed-
nice sveta KS Bizeljsko Ma
teje Kmetič, ravnateljice OŠ 
Bizeljsko Metke Kržan, pred-
sednice Društva kmetic Ajda iz 
Šmarja pri Jelšah Francke Ja

veršek ter koordinatorke pro-
jekta in ocenjevanja Milene 
Vranetič. Predsednica Društva 
kmetic Brežice Zdravka Kam
pijut je nanizala nekaj spo-
minov na pretekle prireditve, 
ki so bile predstavljene tudi v 
spremljajoči fotografski razsta-
vi Lee Babič z naslovom »15 
let bizeljskega ajdovega kola-
ča«.  R. R./L. B.

Sodelujoče s priznanji in članice komisije, predsednica DK 
Brežice ter koordinatorka ocenjevanja (foto: L. Babič)
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Mag. Martina Orehovec, 
etnologinja in kulturna 
antropologinja iz Boštanja: 

Časopis Posavski obzornik ima 
zagotovo povezovalno vlogo v 
Posavju. Pravzaprav z vsako 
številko utrjuje novo regional-
no posavsko identiteto. Časo-
pis je vsebinsko bogat, zelo in-
formativen, pester in pokriva 
vsa področja življenja, od go-
spodarstva, politike do kulture. 
Vključuje tudi oglase, osmrtni-
ce, zahvale … Informacij je da-
nes z novimi spletnimi viri res 
ogromno, tako da jih človek kar 
težko izbira in jim sledi, ven-
dar imajo novice iz lokalne-
ga okolja posebno mesto, vsaj 
zame. Dragocene so, saj ne-
posredno nagovarjajo krajan-

ke in krajane ter se nanaša-
jo na naše, domače okolje. Še 
posebej so zanimive novice s 
terena, reportaže, zgodbe lju-
di ’iz prve roke’. Morda ne pri-
naša napovednika dogodkov v 
tolikšni meri kot dnevno časo-
pisje, kar je razumljivo. Vsakič 
polistam kar po celem časopi-
su, včasih tudi kakšno številko 
za nazaj, če je kdaj ne utegnem 
sproti prebrati. Najbolj me se-
veda pritegnejo prispevki iz 
naše sevniške občine, a tudi iz 
sosednjih občin. Redno prebi-
ram novice s področij kultu-
re, umetnosti, varovanja nara-
ve in dediščine, muzejev, kjer 
tudi sama delujem. Še posebej 
me pritegnejo zgodbe ljudi, ki 
bralca neposredno nagovorijo 
in se ga dotaknejo.  Rada pre-
biram intervjuje, pogovore z 
ljudmi, ki ustvarjajo na različ-
nih področjih življenja. Zani-
mive so tudi tematske številke, 
ki prinašajo poglobljene pri-
spevke na določeno temo. Ob-
časno prebiram spletno izda-
jo časopisa. Kakšnih dodatnih 
vsebin niti ne pogrešam, do-
brodošle pa so občasne osve-
žitve časopisa. Dolgoročno gle-
dano časopis riše pomembno 
sled, niza kroniko dogodkov v 
nekem okolju in je ne nazadnje 
pomemben vir za lokalno zgo-
dovino. 
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POMAGAJ SI SAM IN PSIHOTERAPEVT TI 
BO POMAGAL - pogovor
četrtek, 10. november, ob 18.00
Valvasorjeva knjižnica Krško
Mag. Miran Možina, dr. med., psihiater in 
psihoterapevt, in Elizabeta Paič Dornik, 
magistrantka psihoterapevtske znanosti, bosta 
v pogovoru z Marušo Zalokar, mag. soc. dela, 
spec. sistemske psihoterapije, odstirala zanimiva 
vprašanja s področja psihoterapije.

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 
DNEVU REFORMACIJE 
torek, 15. november, ob 17.00
Dvorana v parku 
Občinska proslava ob dnevu reformacije je letos 
tudi zaključek natečaja Na obisku pri Juriju 
Dalmatinu z razstavo likovnih in literarnih del 
učencev iz posavskih osnovnih šol. 

PLEČNIK . – zaključek programa POSAVCI 
BEREMO SKUPAJ
sreda, 16. november, ob 18.00
Valvasorjeva knjižnica Krško
Ob zaključku programa Posavci beremo skupaj 
in ob letošnji 150-letnici rojstva arhitekta 
Jožeta Plečnika bomo gostili dr. Blaža Vurnika s 
predavanjem ob knjigi Plečnik .

SREČEVANJA S KNJIGAMI – literarna 
srečanja
sreda, 16. november, ob 10.00
Valvasorjeva knjižnica Krško
Vabimo vas na bralna srečanja, ki jih vodi 
profesorica slovenščine Marija Lelić in se bodo 
vrstila tedensko v prostorih knjižnice.

Med 14. in 18. novembrom 2022 knjižnice po vsej Sloveniji praznujemo Teden splošnih knjižnic. V 
prihajajočih dneh se bodo tudi v Valvasorjevi knjižnici Krško zvrstili različnih dogodki, s katerimi 
želimo nagovoriti vse prebivalce v lokalni skupnosti, zveste obiskovalce naše knjižnice, pa tudi tiste, ki 
k nam še ne zahajate. 
Splošne knjižnice imamo pomembno vlogo v življenju vseh članov družbe, zato povabilo »Izvolite v 
knjižnico in izberite naše dejavnosti!« velja prav za vsakogar. Za tiste, ki usvajate šele prve korake na 
področju branja in pismenosti in vam knjižničarji posvečamo prav posebno pozornost. Za vedoželjne, 
ki vam pomagamo in vas spodbujamo pri ustvarjalnosti. Za vse, ki potrebujete dostop do sodobnih 
tehnologij ali pomoč pri iskanju informacij in virov v strokovni literaturi. Vsem omogočamo tudi 
vseživljenjsko učenje in pridobivanje znanja. Za lokalno okolje raziskujemo in varujemo kulturno 
dediščino ter spoznavamo prebivalce z različnimi avtorji knjižnih del, ki jih vabimo v svojo sredino. 
Teden splošnih knjižnic se bo v petek, 18. novembra, slovesno zaključil v Valvasorjevi knjižnici v Krškem. 

Valvasorjeva knjižnica 
V NOVEMBRU

VSESLOVENSKO PRAZNOVANJE DNEVA 
SPLOŠNIH KNJIŽNIC, 20. NOVEMBRA
petek, 18. november, ob 11.00
Dvorana v parku
Vsako leto slovenske splošne knjižnice obeležimo 
20. november v eni od slovenskih splošnih 
knjižnic. Nedavna pridobitev novih prostorov 
krške knjižnice bo slovenske knjižničarje tokrat 
pripeljala v Krško.

TRIJE PRAŠIČKI - lutkovna predstava
četrtek, 17. november, ob 17.00
Knjižnica Senovo 
torek, 22. november, ob 17.00
Vrtec Kostanjevica na Krki
četrtek, 24. november, ob 17.00
Valvasorjeva knjižnica Krško
V predstavi Grajskega lutkovnega gledališča 
Sevnica bomo spoznali, kako marljivost in 
odgovornost premagata lenobo in lahkomiselnost.  

PRAVLJIČNE URICE 
ponedeljki ob 17.00 • Valvasorjeva knjižnica Krško
torki ob 17.00 • Knjižnica Kostanjevica na Krki
četrtki ob 17.00 • Knjižnica Senovo
Od oktobra do aprila potekajo pravljične urice pri 
Vili Rozalki v Krškem, pri Kostanjevem Škratu v 
Kostanjevici na Krki ali pri Medvedu Sladkosnedu 
na Senovem. Pravljične urice so primerne za 
otroke od 3. leta starosti.

VODENI OGLEDI NOVIH PROSTOROV 
KRŠKE KNJIŽNICE
Osrednja knjižnica v Krškem
V novih prostorih knjižnice lahko najdete številne 
prijetne kotičke za branje in druženje ter tudi 
tehnološke pridobitve. Za voden ogled se lahko 
vnaprej dogovorite na tel. 07 490 4000.

Lepo vabljeni!

VSE PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI SO BREZPLAČNE.

V Sloveniji so knjižnice dostopne v 
vseh okoljih, svoje poslanstvo izvajajo v 
274 krajevnih enotah in s 13 bibliobusi, 
ki izvajajo knjižnično dejavnost na 806 
postajališčih. Vse enote so skupaj 
odprte 294.767 ur, kar pomeni 8,4 
minute na prebivalca RS oziroma na 
potencialnega uporabnika knjižnice. 
Vsako uro odprtosti v prostore 
splošne knjižnice vstopi v povprečju 22 
uporabnikov. 

Valvasorjeva 
knjižnica Krško

Duhovnik, pesnik in zapiso-
valec ljudskih pesmi Anton 
Žakelj – Rodoljub Ledinski je 
živel in ustvarjal v času Pre-
šerna. Rodil se je leta 1816 v 
Ledinah nad Idrijo, med dru-
gim je služboval tudi v Svetem 
Križu oz. današnjem Podbočju, 
njegovo zadnje službeno mes-
tu pa je bilo pri Svetem Duhu, 
današnjem Velikem Trnu, kjer 
je leta 1868 umrl in je tudi po-
kopan. V literarni zgodovini 
je Anton Žakelj obveljal pred-
vsem kot zapisovalec ljudskih 
pesmi, a je pisal tudi izvirne 
pesmi in prepesnitve, večina 
njegovih pesmi pa je ostala v 
rokopisih. Objavil je vsaj 27 
pesmi in danes ga strokovnja-
ki prištevajo med najboljše pe-
snike tistega časa. Prikazovali 
so ga kot Prešernovega »učen-
ca«, z njim sta se tudi oseb-
no poznala, blizu sta si bila po 

Pisal jih je tudi pri Svetem Duhu
VELIKI TRN – Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn je 22. oktobra v tamkajšnjem kulturnem domu 
pripravilo predstavitev knjige »Pesmi« Antona Žaklja – Rodoljuba Ledinskega, pred več kot 150 leti umrle
ga duhovnika in pesnika, ki služboval in umrl v tem kraju.

svobodoljubnosti, bojevitosti 
in kritičnosti, skupna jima je 
bila tudi »nesreča v poklicu, 
preganjanje in krivice, ki so 
mu jih delali duhovni bratje«, 
kot je zapisal literarni zgodovi-
nar Anton Slodnjak. 154 let po 
njegovi smrti je za prvo knji-
žno izdajo njegovih pesmi pos-
krbela Založba Bogataj.

Na predstavitvi na Velikem 
Trnu so o Žaklju in zbirki nje-
govih pesmih spregovori-
li založnik Damjan Bogataj, 
sourednica knjige Marija Ve
likonja (druga je Marija Sta
nonik), pobudnica projekta 
Ivica Šemrov in predsedni-
ca KD Rodoljub Ledinski Maja 
Vegelj. Žakljeve pesmi je pre-
biral gledališki igralec Pavle 
Ravnohrib. »Zapuščina Anto-

na Žaklja posega tudi v med-
človeške odnose današnjega 
časa, kajti stkali smo prijetne 
prijateljske vezi med dvema 
majhnima krajema v Sloveni-
ji – Ledinami nad Idrijo in Ve-
likim Trnom,« je v uvodu v pri-

reditev povedala predsednica 
sveta KS Veliki Trn Ana Srp
čič. »Zdelo se nam je prav, da 
naši ljudje spoznajo tega tudi 
med strokovnjaki spregleda-
nega pesnika, ker je ustvarjal 
tudi tukaj, pa je precej slabo 
poznan, čeprav ima na cerkvi 
spominsko ploščo,« je pove-
dala članica Društva za ohra-
nitev podeželja Veliki Trn Ire
na Janc.

Predstavitev knjige je oboga-
tila tudi pesem Ženskega pev-
skega zbora Prepelice iz Do-
lenje vasi in glasba violinistk 
Alenke Majer Popov in Na
taše Popov Vesel, na ogled pa 
je bila tudi razstava o življenju 
in delu Antona Žaklja.
 P. Pavlovič

Žakljeve pesmi je prebiral gledališki igralec Pavle Ravnohrib.

Na župnijski cerkvi so mu 
posvetili spominsko ploščo. Občinstvo je lepo napolnilo dvorano kulturnega doma.


