
S PLESOM OPOZORILI NA TEŽAVE VSAKDANA – Minule tedne je zaznamovalo predvolilno dogajanje, a 
to ne pomeni, da nismo bili priča številnim drugim zanimivim in tudi vrhunskim dogodkom. Eden takšnih 
je bila zagotovo premiera plesne predstave »JAZ–ONI MI.« v izvedbi srednješolske plesne skupine Ka' 
Bavidas Pelera, ki deluje v okviru Plesnega društva Imani Brežice. V njej je 12 plesalk in en plesalec pod 
mentorstvom in v koreografiji Sanje Spirić opozorilo na pridušene teme vsakdana oz. težave v odnosu 
med družbo in posameznikom, kot so drugačnost, izpostavljenost in izstopanje. Za izvrstno izvedbo 
sporočilno močne predstave so si mladi plesni ustvarjalci in njihova koreografinja prislužili bučen aplavz 
občinstva, ki je napolnilo dvorano brežiškega doma kulture.  Foto: Peter Pavlovič

 Časopis za pokrajino Posavje, leto XXVI, št. 24, četrtek, 24. november 2022
w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

Brezposelnost je oktobra narasla
POSAVJE – Upadanje brezposelnosti, značilno za minule me-
sece, se je oktobra prekinilo, saj se je na Zavodu za zaposlova-
nje prijavilo večje število iskalcev prve zaposlitve. Na območju 
sevniške območne službe ZRSZ, ki pokriva območje upravnih 
enot Brežice, Krško in Sevnica, se je oktobra v evidenco brez-
poselnih prijavilo 265 oseb, odjavilo pa 189 oseb. Konec me-
seca je bilo tako registriranih 2.421 brezposelnih oseb, kar je 
494 oseb oz. 16,9 % manj kot oktobra 2021 (v Sloveniji 20,5 % 
manj) oz. 75 oseb oz. 3,2 % več kot mesec prej (v Sloveniji 
1,8 % več). V avgustu je bilo na območju Območne službe Sev-
nica 25.062 delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji delov-
nega mesta), kar je 1.019 oseb oz. 4,2 % več kot avgusta 2021 
(v Sloveniji 2,2 % več). Stopnja registrirane brezposelnosti je 
avgusta tako znašala 6,9 % (v Sloveniji 5,5 %), v primerjavi z 
avgustom 2021 se je znižala za 1,8 odstotne točke (v Sloveni-
ji za 1,6 odstotne točke). P. P.
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Trije dosedanji župani ohranili mandate,
v Krškem, Brežicah in Kostanjevici drugi krog
V prvem krogu lokalnih volitev je v šestih posavskih občinah volilno pravico izkoristilo dobrih 31 tisoč oz. 
malenkost več kot polovica volilnih upravičencev. Tri občine so že dobile nove župane oz. so dosedanje 
mandate obdržali sevniški župan Srečko Ocvirk, radeški župan Tomaž Režun (ki ni imel protikandidata) in 
bistriški župan Franjo Debelak, medtem ko bo v preostalih treh občinah potreben še drugi krog volitev. V 
brežiški občini se bosta v njem tako kot pred štirimi leti pomerila Ivan Molan in Igor Zorčič, v mestni ob-
čini Krško bodo volivci izbrali župana med Dušanom Šiškom in Janezom Kerinom, v kostanjeviški občini 
pa med Robertom Zagorcem in Melito Skušek. Med 118 izvoljenimi občinskimi svetniki je kar 57 novincev.

Strani 2–4
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Po napeti tekmi v drugi krog 
Dušan Šiško in Janez Kerin

Prvi krog županskih volitev v 
mestni občini Krško je postre-
gel s pravim 'trilerjem', v kate-
rem se povsem do konca šte-
tja glasov ni vedelo, kdo se bo 
uvrstil v drugi krog, saj so bili 
v igri zanj kar štirje od šestih 
kandidatov. Na koncu je dokaj 
zanesljivo zmago v 'prvem pol-
času' slavil neodvisni kandi-
dat Dušan Šiško (24,61 % oz. 
2.413 glasov), ki se bo v dru-
gem krogu pomeril s prav tako 
neodvisnim kandidatom Jane-
zom Kerinom (19,75 % oz. 
1.936 glasov). Tretje mesto je 
zasedel kandidat Gibanja Svo-
boda s podporo SD Aleš Zorko 
(18,75 % oz. 1.838 glasov), če-
trto pa kandidat SLS s podporo 
N.Si Iztok Starc (17,22 % oz. 
1.688 glasov). Zadnji dve mesti 

sta zasedla kandidat SDS Jože 
Olovec (9,86 % oz. 967 glasov) 
in neodvisna kandidatka Janja 
Starc (9,81 % oz. 962 glasov). 
Na območju mestne občine Kr-
ško je glasovalo 9.855 od skup-
no 20.966 volilnih upravičen-

cev, torej je bila zabeležena 
47-odstotna volilna udeležba, 
kar je okvirno na ravni pred-
hodnih lokalnih volitev. 51 gla-
sovnic pri volitvah župana je 
bilo neveljavnih.

Dušan Šiško je bil z rezultatom 
v prvem krogu seveda zadovo-
ljen. V prvi izjavi za naš medij 
se je zahvalil za podporo voliv-
kam in volivcem tako njemu 
kot njegovi listi Energično za 
Krško, ki je dobila v občinskem 
svetu štiri mandate. »Smo maj-
hen, dober kolektiv, delali smo 
res na polno, čeprav so nekate-
ri govorili drugače. Zdaj bomo 
morali v teh 14 dneh stopiti 
skupaj in se pogovarjati z vse-
mi. V to kampanjo smo namreč 
šli z namenom, da bomo odpr-
ti in dostopni za vse, to sem ne 
nazadnje pokazal v Ljubljani, 
ko smo pridobili status mestne 

občine. Znam se pogovarja-
ti tako z levimi kot z desnimi, 
ne zanima me samo ena opcija, 
zanima me predvsem mestna 
občina Krško, delali bomo za 
vse občanke in občane,« je de-
jal. Podporo v drugem krogu 

bo iskal pri vseh strankah oz. 
listah, a kot poudarja, brez izsi-
ljevanja in kupčij: »Pogovarjali 
se bomo z vsemi, ki želijo dela-
ti za občane in mestno občino 
Krško.« Čestital je sokandida-
tom in se jim zahvalil za korek-
tno kampanjo brez metanja 

polen pod noge in na kultur-
nem nivoju. Zadovoljen je tudi 
z rezultatom liste, čeprav je 
pričakoval pet do sedem man-
datov, a meni, da so ga kot žu-
panskega kandidata volili tudi 
volivci drugih list. In napoved 
za drugi krog? »Absolutno gre-
mo na zmago in tudi verjame-
mo vanjo.«

Tudi Janez Kerin spričo dose-
ženih rezultatov in uvrstitve v 
drugi krog lokalnih volitev ni 
skrival zadovoljstva: »Najprej 
bi se rad zahvalil vsem vo-
livkam in volivcem v mestni 
občini Krško, ki so glasova-
li zame, mi izkazali zaupanje, 
da sem njihov kandidat za žu-
pana. Hkrati bi se zahvalil tudi 
Društvu Modra smer, ki me je 
podpiralo na moji poti, mi vli-
valo zaupanje in voljo ter se-
veda svoji družini, ki me je 
prav tako podpirala pri pro-
jektu ’postati župan Mestne 
občine Krško’. Zadovoljen sem 
tudi zaradi tega, ker je Društvu 
Modra smer uspelo dobiti šti-
ri mandate v občinskem sve-
tu, kar je zame veliko prese-
nečenje, saj smo čisti novinci 
na tem lokalnem političnem 
parketu. Pojavili smo se iz nič, 

ljudje so k nam pristopili in iz-
kazali zaupanje. Razmišljanje 
teh ljudi želimo prenesti v ob-
činski svet, to je predvsem na-
prednejše razmišljanje glede 
posameznih projektov. Zago-
tavljam v svojem in v imenu 
ostalih naših izvoljenih kan-

didatov v občinski svet, da si 
bomo prizadevali, da jih s svo-
jim delom ne bomo razočarali. 
Na tem smo gradili moj in naš 
program Od ljudi za ljudi, sko-
zi katerega smo zbirali in be-
ležili potrebe ljudi po krajev-
nih skupnostih.« V Društvu 
Modra smer so se, je napove-
dal, že dan po volitvah sestali 
in dogovorili o nadaljnji stra-
tegiji volilne kampanje do dru-
gega kroga županskih volitev.

Z doseženim rezultatom je bil 
zadovoljen tudi tretjeuvrščeni 
Aleš Zorko, še posebej zaradi 
dejstva, da so s kampanjo za-
čeli šele septembra, razoča-
ran pa nad nizko volilno ude-
ležbo, »glede na to, da si s tem 
dejansko ustvarjamo priho-
dnost«. Čestital je obema, ki 
sta se uvrstila v drugi krog, ter 
se zahvalil vsem, ki so šli na 
volitve, pa tudi ekipi Gibanja 
Svoboda v Krškem. Kot odlič-
nega je ocenil rezultat stran-
ke na volitvah v občinski svet, 
kjer je osvojila šest svetniških 
mest, eno je pripadlo tudi nje-
mu. Glede morebitne podpo-
re kateremu od kandidatov v 
drugem krogu, pravi Zorko, se 
bodo v lokalnem odboru stran-
ke še pogovorili in uskladili.

V 30-članskem Občinskem 
svetu Mestne občine Krško 
so volivke in volivci Gibanju 
Svoboda zaupali šest manda-
tov (Almedin Ismić, Brigi-
ta Piltaver-Imperl, Aleš Zor-
ko, Aleš Stopar, Borut Arh in 
Igor Jarkovič), po pet manda-
tov strankama SDS (Milena 
Bogovič Perko, Mojca Kra-
njec, Jože Žabkar, Jože Olo-
vec in Zdravko Urbanč) in 
SLS (Vlado Grahovac, Matej 
Libenšek, Boštjan Pirc, Kri-
stina Ogorevc Račič in Janez 
Barbič), po štiri mandate Li-
sti Dušana Šiška – Energično 
za Krško (Mitja Omerzu, Ma-
tija Požeg, Dušan Šiško in 
Irena Virant) ter Listi Modra 
smer (Dejan Žnideršič, Seba-

stjan Komočar, Janez Kerin 
in Ivanka Černelič Jurečič), 
stranka SD bo imela dva ob-
činska svetnika (Anton Pet-
rovič in mag. Nataša Šerbec), 
po enega pa DeSUS (Silvo 
Krošelj), N.Si – Krščanski de-
mokrati (Aljoša Preskar) in 
Obrtno-podjetniška lista (Ja-
nja Starc). Ob navedenih man-
datih en mandat v občinskem 
svetu pripada tudi predstav-
niku romske skupnosti, to bo 
Dejan Brajdič. Velja dodati, da 
bo izvoljenega župana (bodisi 
Šiška bodisi Kerina) zamenjal 
nadomestni svetnik oz. svetni-
ca. Očiten je padec svetniške 
skupine SLS z enajstih na pet 
svetnikov, v občinskem sve-
tu ni več svetniških skupin 
SMC, Levica, SNS, Dobra drža-
va in Stranka ROK, vanj pa so 
se prebili Gibanje Svoboda, Li-
sta Dušana Šiška, Modra smer 
in Obrtno-podjetniška lista. V 
občinskem svetu bo 22 moš-
kih in osem žensk, 15 je »po-
vratnikov« iz mandata 2018–
2022, 15 pa novincev. 

Kdo bo prvi mož v Brežicah? 
Molan ali Zorčič?

V občini Brežice se je na letoš-
njih lokalnih volitvah ponovila 
zgodba izpred štirih let. V dru-
gem krogu županskih volitev 
se bosta znova pomerila Ivan 
Molan, ki je prejel 44,92 % gla-
sov (4625 glasov), in Igor Zor-
čič, za katerega je glasovalo 
29,82 % oz. 3070 občank in ob-
čanov. Najmanj glasov, 2600 oz. 
25,25 %, je dobila tretja kandi-
datka Mojca Florjanič. Volilna 
udeležba je bila več kot 51-od-
stotna, kar je malenkost več kot 
na zadnjih lokalnih volitvah. 
Glasovalo je 10.343 brežiških 
občank in občanov, pri čemer 
je bilo med glasovnicami za žu-
pana 48 neveljavnih.

Kot je po objavi rezultatov po-
vedal Molan, je pričakoval do-
ber rezultat in po njegovem 
je ta rezultat ravno tak, »saj 
sem zmagal z lepo prednostjo 
pred drugim«. Ob tem je pou-
daril, da je imel v letošnji vo-
lilni kampanji zelo neugodno 
situacijo, saj je skoraj ni izva-
jal zaradi nepredvidljivih do-
godkov, kot je bila tudi smrt 
brežiške podžupanje. Vse, 
kar se je dogajalo v povezavi 
s pripravami na volitve, je iz-
vedel dejansko sam. »Zato lah-
ko rečem, da je rezultat dober. 
Ob tem bi se rad zahvalil pred-
vsem občankam in občanom, 
ki so mi stali ob strani,« je de-
jal. Kampanja je bila do zdaj po 
njegovem relativno korektna, 
pričakuje pa, da bo pred dru-
gim krogom šlo bistveno bolj 
»na nož« in verjetno tudi z niz-
kimi udarci. »Naše aktivnosti 
bomo zdaj pospešili, posvetili 
se bomo predvsem ljudem in 
upam, da bodo na koncu nag-
radili moje dosedanje delo in 

realne načrte, ki smo jih pos-
tavili za naprej, vedno sem na-
mreč delal za Brežice in tudi v 
prihodnosti bom, posledično 
upam, da bo prišla tudi zma-
ga,« je povedal in še navedel: 
»Vemo, da konkurenca ob-
ljublja neke nove vetrove, pri 

katerih ne vemo, ali bodo pri-
nesli dež, točo ali sneg.« Glede 
nove sestave občinskega sve-
ta meni, da bo treba ponovno 
najti kompromis za to, da se bo 
občina Brežice še naprej razvi-
jala tako kot do zdaj.

Zorčič je izrazil zadovoljstvo 
z doseženim rezultatom tako 
na županskih volitvah kot tudi 
za občinski svet. Po njegovih 
besedah jim to daje nov za-
gon za drugi krog. »Treba se 
bo seveda usesti z vsemi tis-
timi, ki mislijo, da so v Breži-
cah potrebne spremembe na 
bolje, da vodenje potrebuje 
neko novo energijo, več am-
bicioznosti, in potem skupaj 
stopiti v drugi krog in zmaga-
ti,« je poudaril in dodal, da je 
po naravi stvari najbolj logič-
no, da se začnejo pogovarjati 
z levosredinskimi strankami 
v občini ter nato najdejo tudi 
skupno pot in skupen nastop v 
drugem krogu. Meni, da se bo 
kampanja stopnjevala, mogo-
če v določeni meri tudi polari-
zirala, »ampak mislim, da tisti, 
ki smo za spremembe, smo za 
spremembe za skupno dobro 
in tako bomo ravnali tudi med 
to kampanjo pred drugim kro-
gom«. Dodal je še, da je z do-
sedanjo kampanjo zelo zado-
voljen, sicer bi si želeli še več 
obiskov po določenih krajev-
nih skupnostih, a jim čas tega 
ni dopuščal, tako da upa, da 
bodo to nadoknadili zdaj. Po 
njegovem se bo občinski svet 
v Brežicah močno premešal in 
meni, da je to lahko samo dob-
ro za prihodnost Brežic.

Florjanič je povedala, da ni pre-
več razočarana, ker realno tudi 
ni pričakovala drugega kroga. 
»Doseženih več kot 25 % je 
za tri mesece dela, pri čemer 
prej nikoli nisem bila v politi-
ki, odličen rezultat. Definitiv-
no je to začetek neke politične 
zgodbe, ki jo bom aktivno na-
daljevala,« je izpostavila. Do-
dala je, da se bodo o tem, koga 
bodo podprli v drugem krogu, 
še odločili. Glede nove sestave 

Novi mandati za Ocvirka, Režuna in Debelaka, drugi krog v Krškem, Brežicah in Kostanjevici na Krki
POSAVJE – Za nami je prvi krog osmih lokalnih volitev v samostojni Sloveniji, na katerih je v Posavju 62.131 volilnih upravičencev na 208 voliščih med 17 kandi-
dati izbiralo šest županov, med 725 kandidati 118 občinskih svetnikov ter seveda tudi člane svetov krajevnih skupnosti. Že pred volitvami je bilo znano, da bodo 
novega župana oz. županjo dobili v mestni občini Krško in občini Kostanjevica na Krki, a bo v obeh potreben še drugi krog volitev. Tega bodo imeli tudi v obči-
ni Brežice, medtem ko so v občinah Sevnica, Radeče in Bistrica ob Sotli volivci in volivke zaupali mandate dosedanjim županom. Je pa prišlo do precejšnjih spre-
memb v sestavi občinskih svetov, zlasti v Krškem, Brežicah in Kostanjevici na Krki.  
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Slavje v taboru Dušana Šiška (foto: P. P.)

Janez Kerin z ženo in podpornikom (foto: B. M.)

Ivan Molan (foto: R. R.)
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občinskega sveta je zelo zado-
voljna, saj ima Gibanje Svobo-
da osem svetnikov, med njimi 
je tudi sama. »V svojem pro-
gramu sem se jasno izrazila, da 
podpiram in leve in desne, ne 
glede na barvo, podpiram tis-
te, ki trdo delajo in imajo dob-
re rezultate. Leva opcija v Bre-
žicah sem bila izključno jaz, 

ker so me podpirale levosre-
dinske in leve stranke, o dru-
gi levi opciji v Brežicah zato ne 
morem govoriti, ker je ni bilo,« 
je še poudarila.

V brežiškem občinskem sve-
tu bosta imela Gibanje Svobo-
da (GS) in SDS po osem sve-
tnikov, Lista Igorja Zorčiča in 
Sonce sedem svetnikov, Ljud-
je za ljudi in SD po dva svetni-
ka, Levica, N.Si in SLS ter Stran-
ka ROK pa po enega svetnika. V 
primerjavi s preteklim manda-
tom je GS nova svetniška sku-
pina, SDS ima enega svetnika 
manj, lista Sonce, ki se je zdaj 
združila z novonastalo Zorči-
čevo listo, je imela prej tri svet-
nike, Ljudje za ljudi ostaja pri 
dveh, SD je dva izgubila, Levica 
enega, SLS (zdaj skupaj z N.Si) 
in ROK pa sta ostala pri enem, 
medtem ko DeSUS ni več za-
stopan v svetu, svetniška sku-
pina SMC pa v Brežicah že 
nekaj časa več ne obstaja. Iz-
voljeni so bili: Mojca Florjanič, 
Samo Stanič, Bojana Zev-
nik, Andreja Dušak, dr. Stan-
ka Preskar, Marko Kovačič, 

Nataša Sagernik in Marje-
ta Slatner Gerjevič (vsi Gi-
banje Svoboda), mag. Andrej 
Vizjak, Patricia Čular, Vinko 
Ogorevc, Aleksander Gaj-
ski, Alojz Škrabl, Ivan Molan, 
Klara Humek in Katja Čanžar 
(vsi SDS), Stane Tomše, Igor 
Zorčič, Martina Zlobko, Bo-
štjan Gregorič, Darja Kroš-

elj, Ferdo Pinterič in Ivan 
Kostevc (vsi Lista Igorja Zorči-
ča in Sonce), Štefanija Kržan 
in Mateja Kmetič (obe Ljud-
je za ljudi), Bogdan Palovšnik 
in Primož Hribšek (oba SD), 
Aljoša Rovan (Levica), An-
ton Žnideršič (N.Si in SLS) 
ter Fredi Žibert (ROK). V no-
vem sestavu je v primerjavi z 
mandatom 2018–2022 kar 19 
novih imen, med njimi tudi ne-
kaj takšnih, ki so v preteklosti 
že bili svetniki. Velja še omeni-
ti, da je med 30 svetniki moč-
na zastopanost žensk (zdaj 13, 
zadnja štiri leta pa 12), kar je 
daleč največ od vseh občinskih 
svetov v Posavju.

V sevniški občini še naprej 
dosedanji župan

Volivke in volivci so na lokal-
nih volitvah v sevniški občini 
s 56,36 % glasov (4.061) od-
ločili, da bo Srečko Ocvirk na-
daljeval z županovanjem. Nje-
govemu protikandidatu Alešu 
Žibertu so namenili 43,64 %  
(3.145 glasov). Volilna ude-
ležba je znašala 51,27 % (gla-

sovalo je 7.274 od skupno 
14.189 volilnih upravičencev), 
kar je dobrih 13 odst. točk več 
kot na predhodnih lokalnih vo-
litvah. 78 oddanih glasovnic za 
župana je bilo neveljavnih. 

V svoji prvi izjavi je stari/novi 
župan Srečko Ocvirk dejal: 
»Zahvaljujem se vsem voliv-

kam in volivcem za sporočilo, 
ki so ga dali na teh lokalnih vo-
litvah, saj ga cenim in spoštu-
jem. Kandidatura za župana je 
bila izredno naporna. Vsebin-
ske razprave ni bilo, bila pa so 
izredno velika podtikanja, brez 

vsebine. Verjamem, da se bo 
politična kultura v mandatu, ki 
prihaja, dvignila, da se bo umi-
rila. Če se to ne bo zgodilo, bo 
na takem nivoju zelo težko vo-
diti občino, pri tem mislim tudi 
na občinski svet, ne samo na 
funkcijo župana. Družbena od-
govornost je izredno pomemb-
na za dober razvoj okolja, v ka-

terem živimo. Prvi projekti, ki 
se jih bom lotil v novem man-
datu, bodo projekti, ki že teče-
jo, ki so v izvajanju in sem jih 
izpostavil v predvolilni kampa-
nji. Žalosti me, da ti vsebinski 
projekti v času volilne kampa-
nje niso bili prepoznani, tem-
več so bili v ospredju interesi 
posameznih političnih strank 
ali posameznih gospodarskih 
družb. Verjamem, da bomo s 
konstruktivnim dialogom do-
segli primeren razvojni dialog 
tudi v bodoče, kar smo ravno 
tako dosegli v preteklosti.«

Aleš Žibert, ki se je na letoš-
nje lokalne županske volitve 
podal kot neodvisni kandidat, 
vendar s podporo Gibanja Svo-
boda in SDS ter Neodvisne lis-
te za razvoj KS v občini Sevni-
ca, je bil pred začetkom štetja 
glasov precej prepričan v svojo 
zmago, a je moral še pred izte-
kom dela prostega dneva priz-
nati premoč aktualnega župa-
na. »Zame je bila to zanimiva 
izkušnja in spoznal sem veliko 
ljudi, prejel mnogo toplih sti-
skov rok z iskrenimi nameni. 
Vesel sem te življenjske izku-
šnje, volitve pa so demokra-
cija in volivke in volivci so se 
odločili, da si želijo še naprej 
dosedanje občinsko vodstvo. 
To odločitev spoštujem in žu-
panu čestitam za ponovno iz-

volitev,« je povedal.
Sedeže v 25-članskem Občin-
skem svetu Občine Sevnica bo 
zasedalo osem svetnikov Slo-
venske demokratske stranke 
(SDS), sedem svetnikov Slo-
venske ljudske stranke (SLS), 
šest svetnikov Gibanja Svo-
boda, dva svetnika Neodvisne 
liste za razvoj krajevnih skup-

nosti v občini Sevnica in po en 
svetnik strank Nova Slovenija 
– Krščanski demokrati (N.Si) 
in Socialni demokrati (SD). Na 
listi SDS so bili izvoljeni Gre-
gor Korene, Marjan Ločičnik, 
Tanja Novšak, Marko Kotar, 
Tomaž Lisec, Brigita Karlov-
šek, Ivan Orešnik in Miro 
Juntez; svetniki SLS so postali 
Srečko Ocvirk (zamenjal ga bo 
nadomestni svetnik), Majda 
Jazbec, Božidar Groboljšek, 
Vincenc Knez, Janoš Janc, 
Janez Kukec in Boštjan Re-
povž; na seznamu svetnikov 
Gibanja Svoboda so Gorazd 
Zupanc, Anita Žulič, Rok Pe-
tančič, Biljana Bahat Vovk, 
Jernej Žnidaršič in Rado Ko-
strevc; Neodvisno listo za ra-
zvoj KS v občini Sevnica bos-
ta zastopala Damjan Žibert 
in Stanislava Žičkar, N.Si Ed-
vard Turk in SD Ana Jelan-
čić. V novem mandatnem ob-
dobju bo sevniški občinski 
svet sestavljajo sedem žensk 
in 18 moških, med njimi bo 
devet novih obrazov, ostalih 
16 je ’povratnikov’ iz minule-
ga mandata 2018–2022. SDS je 
pridobila, SLS pa izgubila ene-
ga svetnika, enega manj ima 
tudi SD, medtem ko v občin-
skem svetu ni več svetniških 
skupin LMŠ, Neodvisna lista za 
občino Sevnica in DeSUS, vanj 
pa sta se uvrstili Gibanje Svo-
boda in Neodvisna lista za ra-
zvoj KS v občini Sevnica. 

V radeški občini župan  
brez protikandidata

Potek lokalnih volitev za žu-
pana je v radeški občini mir-
no spremljal edini kandidat 
Tomaž Režun. Kljub temu da 
je bil edini kandidat, se je sre-

čeval z občankami in občani 
na terenu, kjer je v pogovoru 
sprejel marsikatero pobudo 
po dodatnih ureditvah za iz-
boljšanje kvalitete življenja v 
občini, ki se razvija v zanimi-
vo turistično destinacijo. Po 
zaključenem preštevanju vo-
lilnih glasov je strnil prve vti-
se: »Letošnje lokalne volitve so 
potekale tako, kot poteka naše 
delo vsa leta mojega župano-
vanja – med ljudmi. Socialni 
demokrati smo obiskali vse 
predele naše občine Radeče 
ter skozi srečanja imeli prijet-
no priložnost poklepetati z na-
šimi občankami in občani. De-
lamo med ljudmi ter predvsem 

za ljudi in tako bo tudi v bodo-
če. V veliko veselje mi je, da so 
Radečanke in Radečani pre-
poznali vse dobro, kar je bilo 
narejenega v zadnjih letih, ter 
da si želijo te uspešne zgodbe 
še naprej. Z volilnim rezulta-
tom sem zadovoljen, tako se-
veda z rezultatom županskih 
volitev kot tudi volitev v ob-
činski svet in svete krajevnih 
skupnosti. S tako dobro ekipo 
verjamem, da bomo naše delo 
še uspešneje nadaljevali nap-
rej in najlepša hvala za vso iz-
kazano podporo.« Strankarski 
kolega in dober prijatelj župa-
na, gospodarski minister Ma-
tjaž Han je dejal: »V naši ob-
čini Radeče o sodelovanju ne 
samo govorimo, temveč sode-
lovanje in dialog tudi živimo.« 
V radeški občini je bila volilna 
udeležba 41,77-odstotna oz. 
okoli šest odst. točk nižja kot 
na lokalnih volitvah pred šti-
rimi leti. Glasovalo je 1.489 od 
3.565 volilnih upravičencev, 
kar 129 oddanih glasovnic za 
župana pa je bilo neveljavnih 
(to je enako številu neveljavnih 
glasovnic v mestni občini Celje, 
le da jih je bilo tam 129 neve-
ljavnih med 16.310 oddanimi 
glasovnicami).

V 16-članskem Občinskem sve-
tu Občine Radeče so v man-
datnem obdobju 2022–2026 
sedem mandatov osvojili kan-
didati stranke Socialni de-
mokrati (SD) Tomaž Režun, 
Alenka Bervar, Janez Pre-
šiček, Marija Imperl, Dušan 
Podlesnik, Drago Klanšek in 
Nada Bervar; pet sedežev si 
je zagotovila Zveza za napre-
dek Radeč in radeškega obmo-
čja (ZA-R), izvoljeni so bili Zo-
ran Čulk, Breda Šuligoj, Rok 

Zahrastnik, Anja Gospoda-
rič in Urška Renko; stranko 
Nova Slovenija – Krščanski de-
mokrati (N.Si) bosta zastopala 
Miran Prnaver in Tomaž No-
vak, Slovensko demokratsko 
stranko (SDS) pa Peter Mla-
kar in Helena Bregar Šramel. 
V primerjavi z mandatnim ob-
dobjem 2018–2022 ima v no-
vem sestavu občinskega sveta 
lista SD sedež manj, sedež več 
pa ZA-R, ostala mesta ostaja-
jo nespremenjena. 13 svetnic 
in svetnikov si je že pridobi-
valo 'kilometrino' v prejšnjem 
mandatu, trije svetniki pa bodo 
novinci.

Novi mandati za Ocvirka, Režuna in Debelaka, drugi krog v Krškem, Brežicah in Kostanjevici na Krki

Gibanje Svoboda . . . . . . 8
SDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lista I. Zorčiča in Sonce 7
Ljudje za ljudi  . . . . . . . . . 2

SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Levica  . . . . . . . . . . . . . . . 1
N.Si in SLS  . . . . . . . . . . . 1
ROK  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Občinski svet Brežice (30)

SDS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
SLS  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Gibanje Svoboda . . . . .  6

Neodvisna lista  . . . . .  2
N.Si  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
SD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Občinski svet Sevnica (25)

Igor Zorčič med svojimi podporniki (foto: R. R.)

Srečko Ocvirk z ženo Anico (foto: S. R.)

Radeški župan Tomaž Režun s svojimi podporniki v Vrhovem 
v času predvolilne kampanje

nadaljevanje na str. 4
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2. KROG
Soočenje kandidatov 
za župana
KRŠKO
Četrtek, 1. decembra, ob 19. uri 

Dušan Šiško - Janez Kerin
BREŽICE
PPetek, 2. decembra ob 19. uri

Ivan Molan - Igor Zorčič
Na ePosavje TV 
in ePosavje.com

Naročnik oglasa: ePosavje MEDIA, d. o. o.

Robert Zagorc in Melita 
Skušek v drugi krog 

V drugem krogu bodo novega 
župana izbirali tudi v občini 
Kostanjevica na Krki. V prvem 
krogu je največ glasov dobil 
dosedanji podžupan v funk-
ciji župana Robert Zagorc 

(48,06 % oz. 681 glasov), sle-
di Melita Skušek z 38,04 % oz. 
539 glasovi, Alen Lenič (N.Si) 
pa je dobil 13,90 % oz. 197 gla-
sov. V Kostanjevici na Krki so 
dosegli 68,89-odstotno volil-
no udeležbo (skoraj enako kot 
leta 2018), kar je za dobrih 10 
odst. točk več, kot je znašala 
volilna udeležba na državni 
ravni. Od 2.070 volilnih upra-

vičencev se jih je volitev ude-
ležilo 1.426, devet oddanih 
glasovnic za župana je bilo ne-
veljavnih.

Zagorc in Skušek – oba sta 
kandidirala s podporo podpi-
sov volivcev – se bosta torej 4. 
decembra pomerila v drugem 
krogu. Zagorc, ki sta mu do 
zmage v prvem krogu zmanj-

kala dva odstotka glasov, je v 
prvem odzivu povedal, da ni 
razočaran. »Po eni strani sem 
upal, da bo že v prvem krogu 
čez 50 %, po drugi strani sem 
nekako vedel, da bo potreben 
še drugi krog, saj je tudi Alen 
(Lenič, op. p.) pobral nekaj 
glasov,« je dejal. Zadovoljen je 
tudi z rezultatom svetniških 
volitev, saj je bilo izvoljenih pet 

svetnikov z liste njegovih pod-
pornikov. »Že med kampanjo 
sem poudarjal, da bo treba za 
napredek sodelovati, če bomo 
vlekli vsak na svojo stran, ne 
bo iz tega nič. Imamo izkušnjo 
izpred dveh mandatov, da to 
ne pelje nikamor. Z moje stra-
ni bomo vedno iskali konsenz. 
Treba bo stopiti skupaj in de-
lati,« je še dodal. Skušek je gle-
de na odziv na terenu računala 
na bolj tesen izid. »Računamo, 
da bodo v drugem krogu ljudje 
vendarle spoznali, kateri pro-
gram je tisti, ki ga je treba za 
Kostanjevico podpreti,« je de-
jala, »upamo, da bomo prepri-
čali še koga.« V občinski svet 
so bili izvoljeni štirje od sed-
mih kandidatov z liste njenih 
podpornikov, s čimer ni naj-
bolj zadovoljna, je pa to pri-
pisala 'aferam' okoli zaprtja t. 
i. južnega mostu in poplavne 
varnosti, ki so škodile nekate-
rim kandidatom. Tudi ona je 
bila zadovoljna z volilno ude-
ležbo, ki bo lahko odločilna v 
drugem krogu. Mladi Lenič se 
je na svojem FB profilu voliv-
cem zahvalil za izkazano zau-
panje »in dokaz, da smo tudi 
mladi resen in pripravljen so-
govornik v lokalni politiki«. 
V kostanjeviški občinski svet 
so bili izvoljeni Slavko (Loj-
ze) Pucelj, Matej Kuhar, Pri-
mož Kadunc, Mihaela Keg-
ljevič, Marjan Jelenič, Alja 

Pincolič, Matjaž Krošl, Alen 
Lenič, Renata Kus Pisek in 
Jakob Gašpir. Le Kuhar in Ka-
dunc sta bila svetnika že v do-
sedanjem mandatu, vsi ostali 
so novinci. 

Debelak suvereno  
še v svoj četrti mandat

Najmanjšo posavsko obči-
no, Bistrico ob Sotli, bo tudi 
v naslednjih štirih letih vo-
dil Franjo Debelak, ki je pre-
jel 62,44 % oz. 487 glasov, 
medtem ko je njegov proti-
kandidat Robert Žučko do-
segel 37,56 % oz. 293 glasov. 
Med sedmimi izvoljenimi ob-
činskimi svetniki je kar šest 
takšnih, ki jih je predlagal De-
belak, enega pa je predlagal 
Žučko. Kot nam je kmalu po 
znanih rezultatih povedal De-
belak, ki je na čelu občine od 
leta 2010, kar pomeni, da gre 
že v svoj četrti mandat vode-
nja občine, je pričakoval, da bo 
rezultat bolj tesen, zato je še 
toliko bolj vesel takšnega izi-
da. »Želim, da se takoj po voli-
tvah začnejo zadeve umirjati. 
Pričakujem, da se bom do-
bil tudi s svojim protikandi-
datom in bomo vnaprej začeli 
delati za skupno dobro, pred-
vsem pa v precej bolj umirje-
nem tonu, kot je bilo to v pred-
volilnem času,« je izjavil. Na 
svojem FB profilu se je nas-

lednje jutro zahvalil vsem le-
tošnjim kandidatom na vseh 
listah in svojemu protikandi-
datu. »Tudi zaradi vas je bila 
letošnja udeležba visoko nad 
slovenskim povprečjem,« je 
komentiral dejstvo, da je bila 
udeležba dobrih 67 % (na vo-
lišča je prišlo 793 Bistričank 
in Bistričanov, 13 jih je odda-
lo neveljavno glasovnico za 
župana). Še najbolj ga vese-
li odličen rezultat pri izvolje-
nih občinskih svetnikih. Žučko 
se je v objavi na FB zahvalil za 
vse glasove, Debelaku pa česti-
tal za vnovično izvolitev in mu 

Novi mandati za Ocvirka, Režuna in Debelaka,  
drugi krog v Krškem, Brežicah in Kostanjevici na Krki

zaželel veliko zagona v novem 
mandatu. »Stopimo skupaj – 
za Šempeter gre!« je še do-
pisal. Sedemčlanski občinski 
svet bodo v novem mandatu 
sestavljali: Dušan Berkovič, 
Andrej Knezić, Breda Ko-
vačič, Ambrož Zorenč, mag. 
Valerija Slemenšek, Marjan 
Fendre in Milena Kunej. Vsi 
so bili predlagani s strani De-
belaka, razen Fendre, ki je Žu-
čkov kandidat.

Peter Pavlovič,  
Bojana Mavsar, Rok Retelj, 

Smilja Radi

nadaljevanje s str. 3

Kostanjeviški županski kandidati na predvolilnem soočenju 
(foto: P. P.)

Bistriška kandidata Franjo Debelak in Robert Žučko na 
predvolilnem soočenju (foto: R. R.)

www.PosavskiObzornik.si

Kako pomembno je narediti 
trenutke našega življenja vred-
ne. Ne v materialnem smislu, 
temveč v smislu dobrih med-
sebojnih odnosov, prijaznosti, 
zaupanja, tudi kakšnega lepe-
ga dogodka, ki da vsem novih 
moči za nadaljnje delo. Jesen 
je bila za uporabnike Varstve-
no delovnega centra Krško - 
Leskovec zelo pestra in lepa. 
Veliko lepih dogodkov smo 
doživeli, s katerimi rišemo naš 
mozaik. Veseli in srečni smo, da 
smo lahko v tem spet vzposta-
vili naše redne interesne ak-
tivnosti, ki si jih uporabniki 
izberejo. Tako se le-ti po te-
denskem urniku udeležujejo 
aktivnosti, ki jim dneve rišejo 
zanimivejše. Da pa je bila jesen 
še bolj barvita, smo poskrbeli 
s kostanjevimi pikniki, ki jih je 
vsaka enota zavoda organizira-
la za svoje uporabnike. V eno-
ti Leskovec smo tako jesenski 
piknik s kostanjem preživeli 
na Turistični kmetiji Pri Marti-
novih v Globočicah, kjer so nas 
prisrčno sprejeli, nam pripra-
vili malico in spekli kostanj, 
potem pa smo uživali na spre-

Jesen v VDC Krško - Leskovec

hodu po kmetiji, kjer smo ob 
prijetnem sončku občudova-
li živali.

Izlet, ki ga uporabniki in za-
posleni težko pričakujejo ter 
se ga zelo veselijo, pa je vsa-
koletni enodnevni izlet upo-
rabnikov vseh enot VDC. Le-
tos smo se odločili, da si bomo 
ogledali lepote Gorenjske sku-
paj s prijatelji iz enote Breži-
ce. Zjutraj smo se odpelja-
li z avtobusoma proti Bledu. 
Po sprehodu ob jezeru smo 
si privoščili zasluženo kavi-
co, kjer smo uživali v čudovi-
tem razgledu na Blejsko jeze-
ro in blejski grad. Nato smo se 
odpravili v Begunje na Avseni-
kovo domačijo, kjer smo imeli 
kosilo in uživali v skupnih tre-
nutkih. Na poti domov smo se 
ustavili še v slovenskem Ma-
rijinem romarskem svetišču 
na Brezjah, kjer smo si ogle-
dali notranjost cerkve, v tiši-
ni prižgali svečke v spomin na 
naše najdražje, tudi za naše 
uporabnike, ki jih žal ni več 
med nami, si kupili še kakšen 
spominek ter se polni vtisov in 

lepih doživetij odpeljali proti 
Krškemu.

Naj končam tam, kjer sem za-
čela. Želim, da v vsem delov-
nem nemiru, uresničevanju 
postavljenih ciljev, pritiskih 
od zunaj in s strani nas sa-
mih vsak izmed nas najde čas 
za dobre medsebojne odno-
se, notranji mir, ki je nujen za 
to, da nam je lepo živeti. Da si 
vsak, ki želi prispevati majhen 
kamenček v mozaik našega za-
voda, vzame čas tudi ob koncu 
meseca novembra, ko bomo po 
nekaj letih ponovno imeli dne-
va odprtih vrat Varstveno de-
lovnega centra, Enota Lesko-
vec. Zato vas ob tej priložnosti 
vljudno vabimo, da si 30. 11. 
ali 1. 12. odtrgate del svojega 
časa in nas obiščete. V Enoti 
Leskovec vas bomo veseli med 
10. in 13. uro. Prepričana sem, 
da boste našli kaj lepega in da 
vam bodo naši uporabniki po-
lepšali dan ter tako tudi vstop 
v mesec december, mesec pri-
čakovanja in veselja.

Anka Vučajnk,  
vodja VDC Enota Leskovec
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kronika

ČETUDI ODIDEJO PRAZNIH ROK, VLOMILCI POVZROČIJO 
ŠKODO – 9. 11. so policisti v Radečah obravnavali vlom v ga-
ražo. Storilec ni ničesar ukradel, je pa povzročil lastniku ško-
do s poškodovanjem vrat. Med 6. in 9. 11. je s strehe objekta v 
Krškem neznanec odtujil okoli 15 m bakrenih žlebov. Na delo-
višču v Krškem je med 11. in 12. 11. neznanec iz dveh delovnih 
strojev iztočil okoli 450 litrov goriva. Ponoči 14. 11. je nezna-
nec vlomil v trgovino v Bistrici ob Sotli, a ni uspel ukrasti niče-
sar, saj ga je pregnal alarm. 17. 11. je bila v popoldanskih ali ve-
černih urah povzročena tudi materialna škoda z vlomom v hišo 
v Sevnici, a do še večje škode naj ne bi prišlo, saj naj bi jo sto-
rilec zapustil praznih rok. 18. 11. si je z vlomom skozi balkon-
ska vrata vlomilec utrl pot v hišo na Borštu. Tudi v tem prime-
ru naj ne bi bilo iz nje ničesar odnesenega, pač pa je škoda, ki 
jo je povzročil z vlomom, ocenjena na 1.500 €. Istega dne je bilo 
vlomljeno v kletne prostore stanovanjskega bloka v Radečah, 
vlomilec pa je iz njih ukradel motorno, sabljasto in krožno žago 
ter vibracijska vrtalnika. 19. 11. je v naselju Kalce - Naklo nepri-
diprav v času odsotnosti domačih vlomil v njihovo hišo. Z njim 
vred sta izginila zlatnina in denar v skupni vrednosti 1.500 €.

VOZNICA ISKALA ALI SEJALA (POTENCIALNO) SMRT – 20. 
11. je v poznih nočnih urah 47-letna voznica z napačno vožnjo 
po avtocesti med Drnovim in Dobruško vasjo hote ali ne ogro-
žala sebe in življenje drugih udeležencev v prometu. Na od-
seku avtoceste v Dobruški vasi, kjer se izvajajo dela, je obrni-
la vozilo in se peljala po napačni strani v smeri Obrežja, pred 
tem še trčila v varovalno ograjo, nakar je na Smedniku obr-
nila vozilo in ponovno vozila v smeri Ljubljane po istem voz-
nem pasu kot nasproti vozeča vozila. Kaj je bilo neodgovorni 
voznici, policisti še preiskujejo, na podlagi ugotovitev pa bodo 
ustrezno ukrepali.

MED ILEGALCI NAJVEČ RUSOV – Policisti so na območju ob-
mejnih naselij občine Brežice, nekaj pa tudi v notranjosti, med 
10. in 22. 11. po ilegalnem prehodu meje »polovili« skupno kar 
615 tujcev. Največ teh, kar 196, je bilo ruskih državljanov, 115 
Indijcev, 71 Pakistancev, 50 Kubancev, 37 Sircev, 26 Maroča-
nov, 23 državljanov Bangladeša, 21 državljanov Nepala, do po 
20 ilegalcev pa je bilo tudi državljanov Afganistana, Iraka in 
Irana, Libije, Palestine, Alžirije, Burundija, Toga, Konga, Soma-
lije in Kitajske. Zbrala: B. M.

Darinka Tomažin, Kalce: Poznam patra Simo-
na Ašiča, vem, da je živel v samostanu v Stič-
ni, kamor smo v mladih letih hodili na srečanja. 
Kupujem in uporabljam čaj, narejen po njego-
vem receptu. Tudi doma uporabljamo zelišča, 
nabiramo kamilice, materino dušico, t. i. zajč-
ke, meto, lipo itd. in si sami pripravljamo čaje, 

verjamem v zdravilno moč zelišč.

Magda Ivanović, Krško: Življenje in delo pa-
tra Ašiča poznam in vem, da je pustil velik pe-
čat v samostanu v Stični. Vem, da je napisal ve-
liko knjig, kupovala sem tudi njegove čaje. Tudi 
sama imam rada zelišča; gojim jih na vikendu 
ob morju, vse od sivke, žajblja, rožmarina itd. 
Rada nabiram divjo meto in pripravljam aro-

matične in osvežilne čajne mešanice, ki jih uživamo vsi domači.

Drago Munič, Obrežje: Slišal sem zanj, a nisem 
vedel, da je bil iz Posavja. Sam sicer zaradi po-
manjkanja časa pa tudi zato, ker že tako in tako 
večino dneva poklicno preživim v naravi, ne na-
biram zelišč, po navadi čaje in druge priprav-
ke kupim kar v trgovini, sem si pa že priskrbel 
doma pripravljen konopljin čaj. Imam tudi so-

rodnico, ki se ukvarja z zelišči, izdeluje napitke ipd.

Katja Jakoš, Šentjanž: Patra poznam iz nje-
govih dveh zeliščarskih priročnikov, kajti tudi 
sama nabiram zelišča. Iz njih pripravljam različ-
ne vrste čajev in tinktur, namakam jih v žganje. 
Iz ognjiča delam mazilo, iz smrekovih vršičkov 
sirup. Kot dodatek k jedem pri kuhanju uporab-
ljam zelišča z vrta. Doma smo imeli v shrambi 

prostor z zelišči in zanje urejam prostor v svojem novem domu.

Poznate zeliščarja p. Ašiča?
Letos je minilo 30 let od smrti znanega zeliščarja, patra 
Simona Ašiča (več o njem na str. 20). Ste že slišali zanj oz. 
poznate njegovo delo in dediščino? Morda tudi sami na-
birate ali celo gojite zelišča, delate iz njih čajne mešani-
ce, namaze, mazila ...?

anketa

Če se ozreva v vaše otroštvo 
in mladost, česa se najraje 
spominjate?
Imela sem zelo lepo in 
brezskrbno otroštvo ter mla-
dost. Najraje se spominjam 
dolgih, vročih in brezskrbnih 
poletij, ko smo s sosedovimi 
otroki večino dneva prežive-
li nekje na prostem, se vozili 
s kolesi, junija nabirali borov-
nice, avgusta hmelj in tako za-
služili kakšen dinar, se hodili 
kopat v Rusovco, kot smo ime-
novali zajetje na Hinji, ki so ga 
naredili domačini nam otro-
kom v veselje, ter se seveda za 
deset dni zapeljali s starši na 
morje. Poletja niso bila tako 
peklensko vroča, kot so danes, 
kar je dalo temu obdobju v letu 
drugačen čar, kot ga imajo po-
letja danes.

Po zaključeni gimnaziji ste 
izbrali študij farmacije, za-
kaj?
Velik vpliv na mojo odločitev 
glede študija je imela teta Nika, 
ki je diplomirani inženir kemi-
je, in v času šolanja na novome-
ški gimnaziji, na kateri sem 
obiskovala naravoslovni odde-
lek, sem med šolskimi počitni-
cami tudi za kakšen teden ali 
dva odšla na počitniško delo v 
farmacevtsko podjetje Krka. Ko 
se je bližal čas odločitve glede 
študija, mi je teta svetovala, naj 
čiste kemije ne grem študirat. 
Tetina prijateljica, farmacevt-
ka, mi je predlagala farmacijo, 
ker študij obsega tako kemijo 
kot biologijo, znanje iz medici-
ne … In sem šla.

Ali ljudje, ki prihajajo v le-
karno po predpisana zdra-
vila na recept, želijo ob tem 
tudi vaš nasvet, mnenje; ima-
te morda na voljo poseben 
prostor za pogovor? 
Delo farmacevta v lekarni je 
naporno, čeprav se marsiko-
mu morda ne zdi tako. Farma-
cevti v lekarnah smo našim 
uporabnikom na voljo praktič-
no ves čas. To je še posebej pri-
šlo do izraza v času epidemije, 
ko so bili zdravstveni domovi 
praktično zaprti in ko je nekdo 
zbolel ali pa mu je zmanjkalo 
zdravil za kronično terapijo, je 
seveda prišel po rešitev v le-
karno, kam pa drugam. Mislim, 
da smo takrat veliko breme od-
nesli farmacevti v lekarnah, a 
je bilo to premalo opaženo. Ja, 
ljudje se na nas obračajo z naj-
različnejšimi vprašanji in teža-
vami, od katerih je marsikate-
ra nerešljiva za pultom, ko smo 
mi in naši uporabniki pod pri-
tiskom vrste za njimi. Poleg 
tega je nemalo vprašanj inti-
mnih in neprimerno jih je re-
ševati z občinstvom v ozadju. 

V ta namen imamo v lekarni za 
to namenjen prostor za sveto-
vanje, kjer se z bolnikom lahko 
farmacevt pogovori na samem. 
V tem prostoru se izvaja tudi 
storitev pregled uporabe zdra-

vil, ki jo izvajamo farmacevti 
s pridobljeno kompetenco za 
opravljanje te storitve. Farma-
cevt po poglobljenem pogovo-
ru bolniku svetuje glede pra-
vilne in varne uporabe zdravil, 
mu svetuje, kako mora zdravi-
la vzeti glede na hrano, preve-
ri, če pravilno uporablja, na pri-
mer, vdihovalnik za zdravljenje 
astme, na koncu pa izdela kar-
tico zdravil, ki je priročen pri-
pomoček pri jemanju zdravil 
doma, pripomoček svojcem pri 
pripravi dnevne terapije ali pa 
zelo koristen pripomoček ob 
obisku urgence ali bolnišnice. 

Brez recepta lahko kupimo 
različna prehranska dopol-
nila, vitamine, minerale in 
podobno, a to niso zdravila, 
pač pa živila, katerih namen 
je dopolnjevati prehrano – 
ali se kupci pred nakupom 
posvetujejo z vami zaradi 
varne uporabe?
V lekarni so uporabnikom se-
veda na voljo tudi najrazličnej-
ša prehranska dopolnila. Veli-
ko tistih, ki se za nakup le-teh 
odločijo priti v lekarno, seveda 
ob nakupu pričakuje tudi stro-
koven in objektiven nasvet, ki 
ga v najrazličnejših drogerijah 
in na internetu ne dobi. Pred-
nost obiska lekarne ob nakupu 
prehranskih dopolnil je tudi to, 
da farmacevti poznamo ostalo 
kronično terapijo posameznika 
oz. to lahko preverimo in ima-
mo znanje o tem, katera pre-

hranska dopolnila lahko vsto-
pajo v interakcije z zdravili, ki 
nikakor niso zanemarljive. Me 
pa žalosti, da vedno več ljudi 
verjame najrazličnejšim inter-
netnim strokovnjakom, razpra-

vam na forumih, nasvetom ko-
legic na družabnih omrežjih ali 
pa sosedam in so po drugi stra-
ni nezaupljivi do nasveta, ki ga 
dobijo v lekarni od strokovnja-
ka. Narobe svet, res.

Na tržišču so tudi home-
opatska zdravila, kaj meni-
te o njih?
V lekarni so na voljo home-
opatska zdravila za lajšanje 
akutnih težav, kot so npr. simp-
tomi ob prehladnih obolenjih, 
težave ob izraščanju zob pri 
malčkih, lajšanje težav ob me-
nopavzi in tako naprej. Sama 
sem zelo realen človek in ver-
jamem tistemu, v kar se prep-
ričam sama, kar vidim, kar lah-
ko primem. Priznam, da sem 
bila do homeopatije v začet-
ku zelo nezaupljiva in vanjo 
nisem verjela. Da homeopati-
ja deluje, sem začela verjeti, ko 
me je nekoč neka redna obisko-
valka lekarne prosila, da poiš-
čem homeopatsko remedijo 
za njenega moža s kroničnim 
zaprtjem ob mnogih pridruže-
nih boleznih, ker od klasičnih 
zdravil res ni več nič pomagalo 
oz. sta se trudila iz dneva v dan. 
Takrat sem ji iz Avstrije priskr-
bela remedijo, ki pri nas še ni 
bila registrirana in je po nekaj 
dneh čudežno pomagala, če-
sar še sama nisem mogla ver-
jeti. Drugi uspeli poizkus je bil 
na lastnih otrocih, ko so jima 
izraščali prvi zobki. Ja, home-
opatija ja, če se posameznik 

želi zdraviti na ta način, ampak 
po tem, ko se pri zdravniku iz-
ključijo vsa morebitna druga 
ozadja nekega simptoma, ki bi 
lahko pomenil tudi resno bo-
lezen. Ravno iz tega razloga bi 
bilo tovrstno zdravljenje lahko 
sporno. Spregleda se lahko kaj 
resnega in tega se je treba zave-
dati. Tudi sama imam opravlje-
no šolo iz homeopatije in tako 
pridobljeno določeno znanje. 

Kaj menite o domači lekarni, 
v kateri so zelišča, ki jih ljud-
je sami nabirajo in potem iz 
njih pripravljajo čajne meša-
nice, mazila itn.?
Že naše prababice so nabirale 
zelišča in si iz njih kuhale čaje 
ter pripravljale tinkture in ma-
zila. V tem ne vidim nič napač-
nega. Je pa vredno poudariti, 
da je tudi v tem primeru po-
membno, da imamo neko zna-
nje, ker vse, kar je naravno, ni 
nujno, da je varno. Pitje čaja 
proti zaprtju vsak dan zagoto-
vo ni priporočljivo. Ne samo, da 
nam sčasoma ne bo več poma-
gal in nam bo povzročil spre-
membe na črevesni steni, ki 
lahko pripeljejo tudi do raka 
črevesja, lahko nam spet zak-
rije resno bolezen. Prej je treba 
ugotoviti vzrok zaprtja. Poleg 
tega lahko tudi ’rožice’ vsto-
pajo v interakcije z zdravili, ki 
jih nekdo jemlje vsakodnevno. 
Takšen primer je šentjanžev-
ka. Saj ste že slišali za šentjan-
ževe otroke, kajne? Tudi meša-
nja najrazličnejših vrst rožic v 
en čaj ni v redu, ker si njihovi 
učinki lahko med seboj naspro-
tujejo in vstopajo med seboj v 
interakcije. Tako da, tudi pri 
zdravilnih rastlinah se je ved-
no pametno prej podučiti.

Zelo dejavni ste tudi v svo-
jem domačem kraju, kjer že 
več kot desetletje vodite TD 
Šentjanž in ste pobudnica 
različnih dogodkov, katere 
bi posebej izpostavili?
Po sili razmer sem že več kot tri 
mandate predsednica Turistič-
nega društva Šentjanž. Po za-
ključku drugega mandata sem 
prosila, če bi me kdo zamenjal, 
a zamenjave vse do danes nis-
mo našli. Tako peljem dalje, 
čeprav se v zadnjem času že ču-
tim malo izpeto in bi se prilegel 
nov piš, če že ne veter. Od do-
godkov, ki jih organizira naše 
društvo, bi še posebej izposta-
vila ArtEko Šentjanž, ki smo ga 
letos skupaj z Zavodom MUK 
Qra organizirali že dvanajstič 
in Šentjanško tržnico pa ure-
ditev rudarske tematske poti 
Tk pav, Pohod po poteh Milana 
Majcna, ki smo ga prvič organi-
zirali kmalu po nastopu mojega 
prvega mandata, pa vsakoletni 

Petra Majcen, magistra farmacije in prostovoljka:

Petra Majcen

V času covida je bilo največje 
breme na ramenih farmacevtov
ŠENTJANŽ – Magistra farmacije Petra Majcen, ki deluje kot farmacevtska svetovalka v ZD Sevnica in ZD Kr-
ško, že več kot desetletje uspešno vodi Turistično društvo Šentjanž, v katerem njena aktivna vloga omogo-
ča razvoj turizma in kulture na območju njene domače krajevne skupnosti in širše. Dobre sadove daje tudi 
njeno delovanje v Zavodu MUK Qra, kjer skupaj s sevniško slikarko Jerco Šantej pripravljata odmevne li-
kovne delavnice in prireditve, aktivna je kot članica Sveta KS Šentjanž. 
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pohod po Krekovih stezicah, ki 
so ga organizirali že pred mo-
jim časom, a pot redno ureja-
mo in pohod po njej še vedno 
organiziramo vsako leto tretjo 
soboto v maju. Zadnjih nekaj 
let v jesenskem času se pove-
žemo tudi z našo osnovno šolo 
in organiziramo delavnice so-
naravnega ustvarjanja in uče-
nja na Tk pavu. Letos sem še 
posebej ponosna na novo in-
formacijsko točko s postajali-
ščem za avtodome v Šentjanžu 
in na dvignjeno leseno pot čez 
močvaro na Tk pavu, ki je do-
dana vrednost rudarske temat-
ske poti Tk pav. Oba projekta 
sta bila financirana iz partici-
pativnega proračuna Občine 
Sevnica. Seveda pa nič od na-
vedenega ne bi bilo mogoče iz-
vesti brez požrtvovalnega dela 
članov Turističnega društva 
Šentjanž, pri tem moram iz-
postaviti Cveto Jazbec, Zdrav-
ka Remarja in Milana Sotlarja, 
simpatizerjev društva in so-
delovanja z drugimi društvi in 
dobrega sodelovanja ter pod-
pore naše krajevne skupnos-
ti in predsednika Boštjana 
Repovža ter Občine Sevnica. 
Poleg tega sem tudi odgovor-
na urednica Šentjanškega gla-
sa, ki vsako leto izide dvakrat 
ali trikrat in njegov izid Šen-
tjančani vsakič komaj čakamo.

Lahko bi rekli, da ste tudi 
naravovarstvenica, saj v 
okviru turističnega društva 
že nekaj let organizirate tako 
čistilne akcije kot odstranje-
vanje invazivne in za zdravje 
škodljive ambrozije ...

Posebej ponosna sem na vsa-
koletno organizacijo čistil-
ne akcije, ki jo v naši krajevni 
skupnosti, po mojem mnenju, 
zelo zgledno organiziramo 
že vrsto let in se vanjo vklju-
či tudi več kot sto posamezni-
kov ter tudi učenke in učenci 
skupaj z učiteljicami in učite-
lji naše šole. Vsaka skupina, 
društvo ima nalogo, da v času 
enega tedna, ko poteka akcija, 
počisti cestne brežine na dolo-
čeni relaciji. Lansko leto smo 
prvič organizirali akcijo tako, 
da smo bili za določeno rela-
cijo zadolženi posamezni kra-
jevni svetniki oz. svetnice, ki 
smo nato skupaj zbrali ljudi s 
svojega področja in organizi-
rali čiščenje. Ja, konec avgusta 
se odpravimo pulit ambrozijo 
na relaciji Videm-Brunk. Naše 
delo je že obrodilo sadove, saj 
je v zadnjih letih ob tej glavni 
cesti te rastline občutno manj. 

Posebno mesto v vaših pri-
zadevanjih ima kultura.
Kultura, umetnost je moje ve-
selje za dušo zadnjih dvanajst, 
trinajst let, odkar poznam Jer-
co Šantej. Ona mi je odprla 
nov, prej neznan in kar malo 
skrivnosten svet. Na pragu po-
letja, v začetku julija, tako se-
daj že dvanajst let organizira-
mo ArtEko Šentjanž in se pet 
dni družimo z umetniki, zad-
njih sedem let v Peklu, kjer je 
raj na Zemlju, kot radi pravi-
mo. Sama pri dogodku sode-
lujem kot operativka, Jerca pa 
ima ideje z umetniškega vidi-
ka, povabi sodelujoče, izbe-
re tematiko in je na dogodku 

tudi 24 ur prisotna in na vo-
ljo. Pekel se je v zadnjih letih 
zelo spremenil. Kot pravi Mi-
lena Jakoš, lastnica domači-
je, ki nas vsako leto prijazno 
sprejme pod svojo streho, tudi 
po naši zaslugi, saj smo ji mi 
nekako pokazali, kakšno bo-
gastvo ta kraj skriva. Prepri-
čana sem, da bomo še mar-
sikakšno ušpičili v Peklu in v 
povezavi z ArtEkom, vse pa je 
stvar časa in tudi denarja. Za-
gotovo bomo stali pri ekologi-
ji in umetnosti, vse ostalo pa je 
spremenljivka.

Katere so prednosti in po-
manjkljivosti življenja v pu-
šel’cu Dolenjske, kot je vaš 
domači kraj poimenoval na-
rodni buditelj Janez Evange-
list Krek?
Prva in najpomembnejša 
prednost je zagotovo zdravo 
življenjsko okolje v smislu ne-
okrnjene narave, ki nas obda-
ja, rodovitna zemlja, na kateri 
si lahko sami pridelamo sad-
je in zelenjavo ter samooskr-
bnost. Meni se ni potrebno 
zapeljati kilometre daleč, da 
dobim domača sveža jajca in 
mleko ter v zadnjem času vse 
možne mlečne izdelke, ki si 
jih človek lahko predstavlja. 
Pri sosedih Repovževih do-
bim sveža, domača, ekološka 
jabolka, pirin zdrob in riž, ja-
bolčni sok … Samo iz hiše sto-
pim in že sem na sprehodu po 
zelenih travnikih ali nabiram 
gobe v gozdu. Skratka, lepo je 
pri nas. Seveda ta idiličnost 
terja svoj davek, ki pa menim, 
da je manjši kot davek tistih, 

ki živijo v mestih. V gledališče, 
glasbeno, srednjo šolo, v kino 
ali k zdravniku, se moramo za-
peljati malo dlje, a večini to ne 
predstavlja prevelike težave.

Kako usklajujete službe-
ne obveznosti s prosto-
voljstvom in z družinskim 
življenjem, saj ste tudi mati 
dvema najstnikoma? 
Moram priznati, da je sedaj, ko 
sta Iza in Tit večja, mnogo laž-
je, je pa še vedno mnogo uskla-
jevanj, saj delam tudi v popol-
danskem času in med vikendi. 
Pri tem so mi v veliko pomoč 
moji starši in sestra z družino, 
ki pomagajo, ko je treba koga 
kam zapeljati, ko sem v službi 
oz. imam društveni ali kakšen 
drug sestanek, dogodek. Je pa 
vsem nam tole društveno živ-
ljenje tudi zelo veliko dalo. Ot-
roka, ki ju na večino dogodkov 
in akcij vzamem s seboj, že od 
prvih korakov spoznavata, kaj 
pomeni prostovoljstvo, se dru-
žita z različnimi ljudmi, spoz-
navata različne načine razmi-
šljanja. Mislim, da v splošnem 
tega današnjim mladim pri-
manjkuje. Vključevanje v vse 
te dejavnosti in preživljanje 
prostega časa z umetniki je 
najbrž pripeljalo tudi do tega, 
da sta oba umetniški duši. Oba 
obiskujeta tudi glasbeno šolo 
v Sevnici, obema, še posebej 
Izi, pa je tudi likovno ustvar-
janje zelo blizu in je pri tem 
tudi zelo uspešna. Priložnost 
zamujena ne vrne se nobena, 
je moj moto, ki ga na srce po-
lagam tudi svojima otrokoma.
 Smilja Radi

Pred podelitvijo priznanj je žu-
pan Srečko Ocvirk nagovoril 
občinstvo ter predstavil neka-
tere projekte, ki so bili izpeljani 
od lanskega do letošnjega pra-
znika ali pa so še v izvajanju ter 
se ozrl še v prihodnost. »Držav-
na cestna mreža je v nekaterih 
delih zelo slaba. Pričakujemo 
začetek izvajanja investicij-
skih projektov v Šentjanžu, Tr-
žišču, Loki, na Bregu ter na 
mostu med Logom in Sevni-
co,« je izpostavil ter pohvalil 
dobro sodelovanje z Direkcijo 
RS za infrastrukturo, s katero 
Občina Sevnica sodeluje s pri-
pravo projektov in s financira-
njem projektne dokumentaci-
je ter s pridobivanjem zemljišč. 
Ugodna prometna povezava in 
sprejemanje prostorskih aktov 
je pomembno tudi za nadaljnji 
razvoj in širitev gospodarstva. 
»Ocenjujem, da je gospodar-
ska klima v naši občini ugodna 
ter da je razvoj in napredek 
domačih podjetij glede na go-
spodarske kazalce zelo dober. 
Na to kaže nizka brezposelno-
st kot tudi številne nagrade in 
dosežki, s katerimi se lahko po-
hvalijo naša podjetja,« je ome-
nil. Pomembne so hidravlične 
izboljšave za nemoteno oskrbo 
s pitno vodo ter okoljske ure-
ditve, pri katerih se bo s širit-
vijo kanalizacijskega omrežja 

Na vsaki poti sta pomembna zaupanje in podpora
SEVNICA – Na osrednji slovesnosti ob sevniškem občinskem prazniku, ki je potekala 11. novembra v športnem domu (pri bazenu), je župan Srečko Ocvirk po 
sklepu sevniškega občinskega sveta podelil letošnja občinska priznanja – tri srebrne plakete, dve zlati plaketi in grb kot najvišje priznanje. Grb Občine Sevnica je 
prejel Dom upokojencev in oskrbovancev (DUO) Impoljca. 

v Sevnici in Boštanju ter s so-
financiranjem gradnje malih 
čistilnih naprav povečal delež 
odpadnih voda, ki ne obreme-
njujejo okolja. Posodabljanja 
in gradnje novih objektov po-
tekajo na področju predšolske 
in šolske vzgoje (na Blanci po-
teka dogradnja osnovne šole 
za potrebe predšolske vzgoje, 
v Sevnici gradnja nove osnov-
ne šole za otroke s posebni-
mi potrebami, za gradnjo nove 
osnovne šole v Krmelju je v 
pripravi projektna dokumen-
tacija). Župan je pohvalil delo-

vanje ZD Sevnica, civilne zaš-
čite in gasilskih društev ter 
dodal, da bo v prihodnjem letu 
sevniška gasilska zveza dobila 
novo vozilo za reševanje in ga-
šenje na višini. Omenil je tudi 
številna društva, ki imajo pove-
zovalno vlogo v okolju na mno-
gih različnih področjih – špor-
tnih, kulturnih, turističnih ... 
»Sodelovanje je vedno ključ 
do uspeha,« je poudaril go-
vornik in se ob zaključku štiri-
letnega mandata zahvalil vsem, 
ki so aktivno, skrbno in dosle-
dno opravljali svoje funkcije ter 

sooblikovali življenje v občini. 
»Dosedanji rezultati dela vliva-
jo zaupanje in nakazujejo po-
tek načrtovanega razvoja naše 
občine tudi v prihodnje, ki ga 
razumem večplastno, v sme-
reh razvoja družbenega, soci-
alnega in gospodarskega oko-
lja,« je zaključil ter se zahvalil 
letošnjim občinskim nagrajen-
kam in nagrajencem, ki so s 
svojim delovanjem prispevali k 
izboljšanju kakovosti bivanja v 
domačem okolju ter nato v na-
daljevanju prireditve podelil 
letošnja občinska priznanja.     

Najvišje občinsko priznanje 
DUO Impoljca

Srebrno plaketo so prejeli Mir-
ko Hribar iz Boštanja za razvoj 
gasilstva in prenos vrednot na 
mlajše generacije v svojem 
okolju; za raznoliko, angažira-
no in pomembno prostovolj-
sko udejstvovanje Petra Maj-
cen iz Šentjanža; Estera Savić 
Bizjak iz Sevnice za 50-le-
tno delo na področju špor-
ta in za prispevek k promoci-
ji aktivnega življenjskega sloga 
za vse generacije. Zlato plake-
to sta za družben prispevek k 
razvoju kulture in za dolgole-
tno glasbeno ustvarjanje pre-
jela brata Jože (Jani) Košir 
in Zoran Košir; v imenu Ri-
biške družine Sevnica je zlato 
plaketo prevzel njen predse-
dnik Sandi Kosmač. Grb Obči-
ne Sevnica, ki je najvišje občin-
sko priznanje, je v imenu DUO 
Impoljca za 70-letno odgovor-
no opravljanje poslanstva soci-
alno-varstvenih storitev prev-
zela direktorica doma Darja 
Cizelj ter se v imenu dobitnic 
in dobitnikov priznanj tudi 
zahvalila. »V danih okolišči-
nah je za ohranjanje najvišjih 
vrednot človeštva pomembno 
predvsem medsebojno spošto-
vanje in sodelovanje, strpnost 
do različnih mnenj in pogledov, 
vizija razvoja in obilo poguma, 

da stopiš na neznano, pogos-
to tudi tvegano pot. Pri tem je 
pomembno, da verjameš vase, 
da imaš pred seboj jasen cilj in 
da greš po poti z ljudmi, ki te 
podpirajo, ti zaupajo in verja-
mejo vate,« je med drugim de-
jala Cizelj.

Osrednjo praznično prireditev 
ob sevniškem občinskem pra-
zniku so pred vhodom pred 
športno dvorano z nastopom 
popestrili članice in člani KD 
Godba Blanški vinogradniki 
in ob njihovih zvokih s plesni-
mi koraki mažorete Društva 
Trg Sevnica. Na odru v špor-
tnem domu so slovesnost s 
svojimi zvonkimi glasovi obo-
gatili učenke in učenci OŠ Trž-
išče, OŠ Krmelj in OŠ Šentjanž – 
združeni v enoten in glasovno 
popoln mladinski pevski zbor 
pod vodstvom mag. Mateje 
Repovž Lisec in Ane Pušnik. 
S članicami in člani KD Godba 
Sevnica je nastopila priznana 
posavska vokalistka Nuša De-
renda. Dokumentarni film o iz-
peljanih projektih od lanskega 
do letošnjega praznika v sev-
niški občini so pripravili sode-
lavci sevniške občinske uprave 
Bojan Kostevc, Neža Nemec 
in Jelka Tršinar. Prijeten ve-
čer se je zaključil v druženju ob 
prigrizku in rujni kapljici. 
 Smilja Radi

Nagrajenke in nagrajenci z županom (foto: Občina Sevnica)

prejeli smo

Spoštovani,

preden se s protikandidatom pomeriva v zaključnem krogu letoš-
njih lokalnih volitev, bi želel vašim bralkam in bralcem – mojim vo-
livkam in volivcem – sporočiti nekaj svojih preprostih misli.
Veselijo me besede podpore, ki iz ure v uro prihajajo na moj e-na-
slov, pa naj si bodo to besede znanega športnika, podpora izku-
šene podjetnice, lepe misli dolgoletnega humanitarnega delavca 
in misijonarja, navdušenje ene izmed zadnjih še živih izgnank ali 
odobravanje moje kandidature s strani uspešnega menedžerja, ki 
je podprl stranko Socialnih demokratov.
Vem, da bi mi mnogi med vami radi izrazili svojo podporo tudi jav-
no, a kaj ko so lokalne sredine lahko še bolj neprijetne kot je naci-
onalna scena za vsakogar, ki se mora boriti za vsakdanji kruh in 
se zato boji za svojo službo ali ne bi želel ogroziti posla komu iz-
med svojih sorodnikov.
Vem, da bo ponovno šlo za neenakopraven boj, saj bo na eni stra-
ni koalicija podjetniških in lobističnih interesov s stricem iz ozad-
ja, na drugi pa sem sam s peščico dobrih in srčnih občank in obča-
nov, ki pa smo že v prvem krogu dobili podporo ogromnega števila 
somišljenikov.
Mislim, da sem v preteklih tednih in mesecih dovolj pojasnil svo-
ja stališča do glavnih vprašanj razvoja naše občine. Teme in od-
govori, ki smo jih obdelali na soočenju na TV Slovenija, ki ga brez 
mojega boja za status mestne občine sploh ne bi bilo, so se začele 
ponavljati. Dejstvo je, da sem prvi z novinarsko konferenco v Kr-
škem že 24. maja najavil kandidaturo in predstavil razloge zanjo 
in zakaj menim, da sem sposoben opravljati funkcijo župana. Vmes 
sem se veliko oglašal v medijih s stališči do energetike in drugih 
problemov, ki sem jih aktivno spremljal kot občinski svetnik in re-
ševal kot poslanec.
Naj še enkrat ponovim neizpodbitno dejstvo, da imam edini poli-
tične izkušnje tako na lokalnem kot na državnem nivoju, kar bo 
zelo pomembno za vodenje tako velike občine, kot je Mestna ob-
čina Krško.
Prepričan sem, da imam največ srčnosti in volje, da pomagam k 
napredku svojega kraja in cele občine, zato vas vabim, da v nede-
ljo, 4. 12., obkrožite številko 1. Prav tako tudi na predčasnih voli-
tvah, ki se bodo pričele v torek, 29. 11.
 Dušan Šiško,
 neodvisni kandidat za župana Mestne občine Krško
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POSAVJE – Mobing oziroma trpinčenje na delovnem mes-
tu je pojav, za katerega iz pripovedovanj vemo, da obsta-
ja, a hkrati ostajamo samo pri ugibanju, koliko je pravza-
prav razširjen.

Pri odpiranju te teme v Posavju smo dobili odgovor Delov-
nega in socialnega sodišča, da so v Posavju tovrstne zadeve 
»zelo redke, v povprečju manj kot ena obravnava letno« in da 
so se » v zadnjih petih letih vse zaključile s sodno poravnavo«. 
Mobing v Posavju se tako na sodišču običajno pojavi v zvezi s 
kakšnim drugim postopkom. Kot pojasni odvetnik Branko Ro-
žman: »Na primer, ko delavec dobi odpoved pogodbe o zapo-
slitvi ali pa je razporejen na kakšno drugo, zanj slabše delovno 
mesto oziroma izgubi kakšno drugo ugodnost. V tožbi nava-
ja, da je to posledica dlje časa trajajočega šikaniranja oziroma 
mobinga, ki ga je delodajalec izvajal nad njim. Za samostojne 
postopke glede mobinga pa se delavci zelo redko odločijo.«
Sindikalist Igor Iljaš poudarja, da bi bilo vsekakor napačno za-
tiskati si oči, češ da mobinga v Posavju ni: »V podjetjih, kjer de-
lujemo, smo morali v skladu z Zakonom o varnosti in zdravjem 
pri delu sprejeti pravilnik o preprečevanju mobinga, tako da se 
na tej osnovi stvari skušajo reševati sproti ob pojavu le-tega. 
Marsikdaj se izkaže tudi napačno razumevanje mobinga, saj 
samo odrejanje dela mogoče na neprimeren način še ni nujno 
mobing.« Pri obtožbah, ki pa le gredo naprej na sodišče, ostaja 
osnovna težava dejstvo, da je »dokazno breme na delavcu, ki 
pa potem stvari ali 'požre' in trpi ali pa spremeni delodajalca«.
 Maruša Mavsar

Četudi zadnja, pa seja ni minila 
brez zapletov, saj se je zatakni-
lo že pri sprejemanju dnevne-
ga reda, ko je svetnica Taja-
na Dvoršek predlagala umik 
obravnave Odloka o ustano-
vitvi Zavoda za mladino in 
šport Krško ter Strategije ra-
zvoja mestne občine do leta 
2040+, z obrazložitvijo, da ni 
smotrno, da obstoječi sestav 
ob izteku mandata in v predvo-
lilnem času potrjuje navedena 
odloka, saj ta nista bila pred-
hodno usklajevana z ostalimi 
v skupnosti delujočimi akterji, 
krajevnimi skupnostmi, javni-
mi zavodi, podjetji ipd. Odloka 
je predhodno na svojem zase-
danju z dnevnega reda umak-
nil tudi Odbor za družbene de-
javnosti, umik točk z dnevnega 
reda pa sta na seji argumenti-
rala tudi Aleš Zajc in Anton 
Petrovič. Zajc je dejal, da za-
vod za šport, v predlagani ob-
liki pridružen mladinskemu 
centru, funkcionalno in organi-
zacijsko ni zadovoljivo zastav-
ljen, v zvezi s strategijo razvoja 
mestne občine pa je menil, da 
ta vse preveč temelji na izgra-
dnji drugega bloka NEK, o ka-
terem pa ne teče še nikakršna 
razprava ne na državnem ne 
na lokalnem nivoju. Petrovič 
pa je obravnavi in sprejemu 
nasprotoval z vidika strategi-

Za 52 sej porabili 150 ur 
KRŠKO – 14. novembra je Občinski svet Mestne občine Krško (MOK) zasedal na zadnji redni seji v mandat-
nem obdobju 2018–2022. Poleg 36 rednih zasedanj so članice in člani v štirih letih opravili še dve izredni 
in 14 dopisnih sej, po naših okvirnih izračunih pa sejam namenili skupno okoli 150 ur.

je turizma, saj se ta na držav-
nem nivoju sprejema le do leta 
2028, zastavljena strategija na 
občinskem nivoju pa na tem 
področju ne predvideva ne 
kadrovskih potreb ne digitali-
zacije. Dvoršek, Zajca in Petro-
viča je pri glasovanju za umik 
točk podprlo še osem svetnic 
in svetnikov, kljub temu pa 
so bili ti z glasovi najmočnej-
še svetniške skupine SLS pre-
glasovani. Pri obravnavi nave-
denih točk v nadaljevanju seje 
sta bila oba odloka tudi izgla-
sovana, kar pa ne pomeni, da 
sta že »zacementirana«, saj bo 
imel tako novoizvoljeni sestav 
občinskega sveta kot najvišje 
zakonodajno telo na lokalnem 
nivoju, kakor tudi prihodnji 
sestavi, možnost, da sprejme-
jo spremembe in dopolnitve k 
navedenima odlokoma.  

Zvišanje nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč ...

Ob navedenem so svetniki po-
trdili več sklepov, ki so bili 
zgolj formalne narave, saj so se 
ti nanašali na posamezne spre-
membe ustanovnih aktov ne-
katerih javnih zavodov in šol, 
med podražitvami pa spreje-
li višjo vrednost točke za izra-
čun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na obmo-
čju MOK v letu 2023. Vrednost 
točke za nadomestilo se vsako 
leto na podlagi izračunov Sta-
tističnega urad RS usklajuje s 
koeficientom cen življenjskih 
potrebščin v mesecu sep-
tembru. V navedenem mesecu 

letos je koeficient v primerjavi 
z enakim obdobjem lani zna-
šal 110,0, zaradi česar se vred-
nost točke z letom 2023 zvišu-
je z 0,00162 €/m2 stavbnega 
zemljišča/mesec na 0,00178 
€/m2/mesec na območju ce-
lotne MOK, razen za obmo-
čje zazidalnega načrta Videm 
- Polšca (območje A), kjer je 
bila že v osnovi vrednost toč-
ke višja. Lastnikom stavb-
nih zemljišč na Polšci bo toč-
ka za m2 stavbnega zemljišča 
zvišana na 0,00318 € (letos 
0,00289 €). Tako kot je to do 
sedaj veljalo v praksi, bodo za-
vezanci višji izračun za plačilo 
prejeli z odločbo o odmeri na-
domestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča s strani Finančne-
ga urada RS. 

… in storitev dolgotrajne 
oskrbe

Sofinanciranje izvajanja dol-
gotrajne oskrbe MOST je MOK 
prevzela v letu 2021 po ura-
dnem zaključku pilotnega pro-
jekta v slovenskem merilu, si-
cer bi bili na krški enoti CSD 
Posavje kot nosilec in izvaja-
lec dolgotrajne oskrbe, glede 
na to, da na državnem nivo-
ju še ni sprejetega sistemske-
ga zakona, primorani preki-
niti z izvajanjem storitev. A te 
so se že tako med izvajanjem 
pilotnega projekta kot tudi v 
zadnjem letu in pol izkazale za 
pomemben in domala nepo-
grešljiv segment današnjega 
časa, dodano vrednost skup-
nosti in življenju uporabnikov, 

saj je usposobljeno osebje v 
enotah za oskrbo ter ohranja-
nje samostojnosti že več sto 
posameznikom omogočilo hi-
trejšo rehabilitacijo in izbolj-
šanje telesnih funkcij po nesre-
čah in težjih obolenjih, ko so ti 
prešli iz bolnišnične v domačo 
oskrbo. Kot je povedala vodja 
Carmen Rajer, so zdravstve-
ni tehniki, delovna terapevtka 
in fizioterapevt v dobrem letu 
in pol nudili storitve rehabilita-
cije več kot 200 uporabnikom, 
pri katerih so opravili skupno 
prek 6.300 ur dela in več kot 
13.000 obiskov.  Zvišanje stro-
škov na vseh ravneh pa nare-
kuje tudi zvišanje sofinancira-
nja storitev tako za MOK kot 
tudi za uporabnike. Da bi omi-
lili zvišanje, je MOK povišala 
sofinanciranje storitve z dose-
danjih 50 na 60 %, kar pome-
ni, da bo MOK v ta namen pri-
spevala dobrih 168.000 €, za 
uporabnike pa se zvišuje efek-
tivna ura storitve Enote za os-
krbo z dosedanjih 14,87 na 
16,74 €/efektivno uro, cena 
urne postavke Enote za ohra-
njanje samostojnosti pa se zvi-
šuje s 23,79 € na 26,84 €/efek-
tivno uro. 

V zaključku seje se je župan 
mag. Miran Stanko zahvalil 
vsem svetnicam in svetnikom 
za sodelovanje, večina pa jih 
je zaključek mandata popla-
knila tudi z zdravico na »sed-
mini mandata«, ki so jo po seji 
pripravili v prostorih Gostilne 
Murko. 
 Bojana Mavsar 

Na sledi mobingu v Posavju

Foto: Canva

BREŽICE – V Domu upoko-
jencev (DU) Brežice, eno-
ti Doma upokojencev in 
oskrbovancev (DUO) Im-
poljca, so 10. novembra z 
dogodkom, poimenovanim 
Življenje v skupnosti in po-
vezovanje, počastili 70. oble-
tnico DUO Impoljca. Izvedli 
so tudi okroglo mizo s priče-
vanji stanovalcev in zaposle-
nih, ki so približali svoje vsa-
kodnevno življenje in delo.

Uvodni nagovor je pripadel di-
rektorici DUO Impoljca Darji 
Cizelj, ki je med drugim po-
vedala, da njihovim stanoval-
cem od leta 2005 nudijo mož-
nost življenja v skupnosti v 
majhnih skupinah, družinskih 
oblikah bivanja. V petih hišah 
v občini Sevnica nudijo trenu-
tno 43 mest. Življenje v manj-
ših skupnostih je bolj prijetno 
za posameznika, omogoča več-
jo domačnost, več zasebnosti 
in ohranja aktivno vlogo po-
sameznika, je poudarila. Delo 
v bivalnih enotah predstavlja 
za njihove zaposlene posebno 
delovno okolje, »je več kot le 
služba, je poslanstvo in je po-
sebno polje ustvarjalnosti v 
medosebnih odnosih«. V letu 
2021 je dom Impoljca kandi-
diral na razpisu za sofinancira-
nje projekta Vzpostavitev sta-
novanjskih skupin v skupnosti 
za odrasle osebe pod 65 let. 
Pridobili so sredstva za vzpo-
stavitev desetih mest za živ-

Bivalna skupnost tudi v Brežicah

ljenje v skupnosti. Zaključen 
bo v letu 2023, ko se bo v hišo 
na Finžgarjevi ulici v Brežicah 
preselilo deset stanovalcev.

Strokovna vodja DUO Impolj-
ca Nevenka Janež je v nada-
ljevanju vodila okroglo mizo 
oz. pogovor s stanovalci in za-
poslenimi, ki so predstavi-
li utrinke iz življenja in dela v 
bivalnih enotah ter tako prib-
ližali svoj vsakdan, vključila se 
je tudi širša javnost. Spregovo-
rili so sodelavci DUO Impolj-
ca Majda Cigole, Matija Do-
bovšek, Simona Redenšek 
Bregar, Lili Merlinn, Jožica 
Piltaver, Gabrijela Pirc in Do-
rotea Pav lovič, Natalija Kop-
rivnik iz Centra za krepitev 
zdravja Brežice, predsednica 
Društva upokojencev Brežice 
Jožica Sušin in Andrej Valen-
čak iz zavoda Sopotniki, sliša-
li smo tudi osebno izpoved go-
spe Stanke. Z dogodkom so 

se pridružili sloganu letošnje-
ga svetovnega dneva duševne-
ga zdravja pod geslom »Dušev-
no zdravje in dobro počutje za 
vse«. S svojo navzočnostjo je 
jubilej doma Impoljca počastil 
tudi župan Občine Brežice Ivan 
Molan, ki je med drugim dejal, 
da si prizadevajo, da bi starejši 
občanke in občani čim dlje časa 
živeli na svojih domovih, a se 
hkrati zavedajo, da marsikate-
ri te možnosti nimajo, zato je 
zelo pomembno, da je na voljo 
dom upokojencev, ki zagotavlja 
kakovostno preživljanje jeseni 
življenja. Na dogodku so pre-
pevale pevke domskega zbora 
Žarek pod vodstvom Elizabe-
te Križanić. Za glasbeni točki 
so poskrbeli tudi stanovalci bi-
valne enote v Sevnici, predvaja-
li pa so tudi predstavitveni film 
ob letošnjem jubileju DUO Im-
poljca, pod katerega spadajo tri 
enote – Impoljca, DU Brežice in 
DU Sevnica. R. Retelj

Zaposleni iz treh enot DUO Impoljca

SEVNICA – V športnem domu 
se je 9. novembra odvijal 
v organizaciji Območnega 
združenja RK Sevnica v so-
delovanju s KŠTM Sevnica 
in Občino Sevnica osmi dob-
rodelni koncert z namenom 
zbiranja sredstev za nakup 
paketov pomoči za občanke 
in občane ter družine iz ob-
čine Sevnica, ki potrebujejo 
pomoč. 

Na dve uri trajajočem kon-
certu, ki ga je s svojim pre-
poznavnim glasom z radijskih 
valov sproščeno in s kanč-
kom hudomušnosti vodil Dar-
ko Povše, so pred polno dvo-
rano nastopili ženski pevski 
zbor Utrinek Društva Univer-
za za tretje življenjsko obdob-
je Sevnica, Glasbena šola Sev-
nica, šestčlanska zasedba Juhu 
Glasbeni Mix, folklorna skupi-
na Spomin DU Sevnica, ansam-
bel Potep, plesna skupina Mla-
de žurerke, ansambel Jarica 
in Cik-cak kvintet. Nastopajo-
čim so se s skromnim darilom 
za brezplačen nastop zahvalili 
prostovoljke in prostovoljci iz 
različnih krajevnih organizacij, 
ki so povezane v RKS OZ Sevni-
ca. Ob tem je sekretarka Mojca 

Koncert za dober namen

Pinterič Krajnc povedala, da 
je vseh prostovoljk in prosto-
voljcev 126 in ti so v lanskem 
letu skupno opravili 7.394 
pros tovoljnih ur ter v lanskem 
letu pomoči potrebnim razde-
lili 26 ton hrane in 4,3 tone to-
aletnih in čistilnih paketov ter 
nemerljivo količino rabljenih 
oblačil, obutve in opreme. Na 
seznamu prejemnikov pomo-
či RKS OZ Sevnica je trenutno 
698 oseb oz. skupaj z družin-
skimi člani 1424 občank in ob-
čanov. 

Na dobrodelnem koncertu pod 
imenom Občani Sevnice, stopi-
mo skupaj, kjer sta občinstvo 
nagovorila predsednica RKS 

OZ Sevnica mag. Breda Dre-
nek Sotošek in župan Srečko 
Ocvirk, so z vstopnino, prosto-
voljnimi prispevki ter donaci-
jami zbrali 6.683 evrov, kar bo 
zadostovalo za 350 prehran-
skih paketov s pralnim pra-
škom. Rdeči križ sicer z dobro-
delno akcijo zbiranja sredstev 
nadaljuje do konca tega leta. 
Za vsak prispevek bodo zelo 
hvaležni in ga bodo, tako kot 
sredstva s koncerta, do zadnje-
ga centa porabili za nakup pa-
ketov pomoči. Sredstva zbira-
jo na TRR pri NLB: 0237 9001 
7732 206, namen: Akcija Sto-
pimo skupaj, sklic 00 082022.
 S. Radi/M. P. Krajnc, 
 foto: P. Perc

Ansambel Jarica nosi ime po zavarovani roži, ki raste samo 
na pogorju Bohorja.
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RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOVO

KS Senovo objavlja javni razpis za podelitev priznanj KS Seno
vo, ki bodo podeljena v počastitev krajevnega praznika v feb-
ruarju 2023. Kandidate za prejemnike priznanj lahko predlagajo 
krajani, Svet Krajevne skupnosti, predsednik Sveta KS Senovo, 
podjetja, društva, zavodi, politične stranke ter druge organi
zacije in skupnosti.

Predlog za priznanje krajevne skupnosti mora vsebovati: podat
ke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke o 
predlaganem prejemniku priznanja (ime in priimek ter na slov 
stalnega prebivališča), obrazložitev k predlogu ter pisno so
glasje predlaganega kandidata za priznanje krajevne skupnosti. 

Na osnovi razpisa bo Svet KS Senovo podelil največ: en naziv 
častnega krajana KS Senovo, dve priznanji z velikim znakom 
KS Senovo, tri priznanja z znakom KS Senovo, štiri priznanja KS 
Senovo in jubilejna priznanja.

V postopku za podelitev priznanj bodo upoštevani predlogi, 
prejeti na naslov KS Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo, do 
četrtka, 22. decembra 2022, do 10.00 ure.

Dodatne informacije: Silvia Ivačič, strokovna sodelavka za KS, 
tel. št. 031-324-480 oz. el. naslov silvia.ivacic@krsko.si. Raz pis 
je v celoti objavljen na spletni strani Mestne občine Krško, pod 
zavihkom Krajevna skupnost Senovo.

Za letošnje leto je prizna-
nje KS Bizeljsko predsednica 
sveta Mateja Kmetič podeli-
la predsedniku PGD Bizeljsko 
Gašperju Mihelinu, mlademu 
in zagnanemu operativnemu 
gasilcu. Od začetka njegovega 
mandata v februarju 2020 so 
tako v društvu kot kraju vidne 
številne pozitivne spremembe. 
Plaketo KS Bizeljsko je za le-
tos dobil Anton Balon z Bre-
zovice na Bizeljskem. Tonček, 
kot ga kličejo, je vsa leta akti-
ven član turističnega društva 
in društva vinogradnikov ter 
cerkvenega sveta in nepogreš-
ljiv pri pripravah na martino-
vanja, pohodih po bizeljskih 
pešpoteh, ekskurzijah in izo-
braževanjih, več kot 60-krat 
je daroval kri kot krvodajalec. 
Za leto 2021 je plaketo KS Bi-
zeljsko prejel častni poveljnik 
PGD Bizeljsko Alojz Antolovič, 
za leto 2020 pa je priznanje 
pripadlo znani gostinki Ivan-
ki Kocjan iz Stare vasi na Bi-
zeljskem, plaketo pa je preje-
la 92-letna dolgoletna članica 
TD Bizeljsko Marija Sušnik, ki 
je med drugim znana po zbirki 
treh generacij, ki obsega prib-
ližno 2000 predmetov. V imenu 
vseh nagrajencev se je zahva-
lil Mihelin, ki je z namestnikom 
poveljnika PGD Bizeljsko Evge-
nom Perom uradno predal v 
namen nabavljeno rabljeno ga-
silsko vozilo za gozdne požare 
GVGP-1 (ključe vozila je sprejel 
glavni strojnik Tomaž Godec). 
Pri tem je povedal, da so se po 
vseh letošnjih hudih požarih v 
državi bizeljski gasilci odloči-
li, da povečajo svoj vozni park 

Kaj bo z zadružnim domom?
BIZELJSKO – Na Bizeljskem so na martinovo obeležili krajevni praznik, ki ga praznujejo v spomin na izgon 
3011 domačinov v izgnanstvo leta 1941. Podelili so priznanji in plakete ne samo za letošnje leto, ampak 
tudi še za lansko in predlansko, ko ni bilo praznovanja v živo. Domači gasilci so ob tej priložnosti namenu 
predali gasilsko vozilo za gozdne požare.

z manjšim vozilom za gašenje 
gozdnih požarov GVGP-1, s ka-
terim bodo lažje, učinkoviteje 
in varneje obvladovali požare 
v naravnem okolju.

Največji problem so ekološki 
otoki

V svojem nagovoru ob prazni-
ku KS je Kmetič navedla, da 
je med letošnjimi investicija-
mi žal tudi nekaj takih, ki ne 
bodo izvedene, saj so bili nji-
hovi plani glede na razpolo-
žljiva finančna sredstva pre-
veliki. Bizeljsko je KS z največ 
cestami v občini, zato je nji-
hova prioriteta modernizacija 
cest nih odsekov. Sredi leta se 
je pričela gradnja mrliške ve-
žice v Orešju, ki bi morala biti 
v tem letu tudi zaključena, a se 
ni izšlo vse po načrtih. »Glav-
ni izvajalec krivi podizvajalca 
in upam, da niso za to krive lo-
kalne volitve,« je dejala in izra-
zila željo, da bodo dela v nas-
lednjem letu tudi dokončana. V 
zadnjih štirih letih je bilo na Bi-
zeljskem narejenega za približ-

no milijon evrov, je še navedla. 
Največja želja Bizeljancev pa 
je obnova zadružnega doma, a 
se zapleta pri obremenjenosti 
s hipoteko enega od lastnikov. 
Zadeva je v reševanju, zato upa, 
da pride čim prej do realizacije. 
»Če pa se je ne bo dalo rešiti, pa 
moramo vsekakor iti v nakup 
zemljišča in gradnjo objekta, ki 
bi lahko sprejel približno 200 
ljudi,« je izjavila in opozorila še 
na najbolj perečo problemati-

ko na Bizeljskem – urejenost 
ekoloških otokov, ki so najbolj 
problematični v celotni občini. 
Brežiški župan Ivan Molan je 
med ostalim povedal, da je na 
zadružnem domu vpisanih kar 
za milijon 140 tisoč evrov hipo-
tek, tako da lahko objekt odku-
pijo samo, če je prost vseh bre-
men.

Na začetku programa so na-
stopili učenke in učenci OŠ Bi-
zeljsko, ki so premierno zape-
li tudi pesem Otta Lesjaka iz 
Brežic z naslovom O ljubez-
ni pojejo naj pesmi, ki govori 
o otrocih, ki si ne želijo vojn, 
ampak miru in ljubezni. Po-
leg njega so nastopili tudi mla-
di bizeljski tamburaši in Moški 
pevski zbor Bizeljsko. Proslavo 
je vodila Doroteja Lipej. Obi-
skovalci so se po koncu progra-
ma zadržali še v jedilnici šole 
ob prijetnem druženju in pra-
vi martinovi pojedini.
 Rok Retelj

Nagrajenci KS Bizeljsko s predsednico

CERKLJE OB KRKI – Na zadnjo oktobrsko soboto je pri lani 
obnovljenem lesenem mostu v Cerkljah ob Krki, ki v tem 
letu obeležuje sto let od prve postavitve, potekal manjši do-
godek, na katerem so uradno predali namenu lesen kip sve-
tega Janeza Nepomuka, ki je po novem nameščen na mostu. 

Kip je Občina Brežice pre-
jela ob 20-letnici pobrate-
nja med Brežicami in češkim 
Dobřanyjem ter se odločila, 
da ga postavi na najbolj pri-
merno mesto, kar cerkljan-
ski most zagotovo je. Brežiški 
župan Ivan Molan in župan 
pobratenega češkega mesta 
Dobřany Martin Sobotka sta 
poudarila zelo dobro sodelo-
vanje med obema mestoma. 
Most v Cerkljah je tako eden 
redkih s kipom Janeza Nepo-
muka v Sloveniji in zagotovo 
prvi med lesenimi s tem ki-
pom. Direktorica PMB Alen-
ka Černelič Krošelj je kot zanimivost omenila, da je stal kip Ja-
neza Nepomuka tudi že v Brežicah pri nekdanjem mostu čez 
Savo, zdaj pa stoji v parku pri gradu. Predsednik sveta KS Cerklje 
ob Krki Damjan Kodrič je navedel, da so počaščeni in ponosni, 
da so dobili tako pomemben kip zavetnika ladjarjev, čolnarjev, 
splavarjev, mlinarjev itd., ki bo zdaj krasil most in tukajšnjo oko-
lico. Omenil je, da ima KS Cerklje ob Krki svoj praznik 8. oktobra, 
ko so pred natanko sto leti zgradili prvi most čez Krko v kraju. 
Do zdaj ne pomnijo, da bi se na mostu zgodila kakšna hujša ne-
sreča, zato upajo, da bo tako tudi v prihodnje. Kip je ob tej pri-
ložnosti cerkljanski župnik Andrej Pažur, ki je z avgustom na 
novo prišel v ta kraj, tudi blagoslovil, za prevode v in iz češčine 
pa je na dogodku poskrbela Hana Škaler iz Župeče vasi, sicer 
po rodu Čehinja.  R. R.

DOLENJA PIROŠICA – 5. novembra so se na Dolenji Pirošici 
v KS Cerklje ob Krki zbrali vaščani, ki so prisostvovali ura-
dni predaji namenu modernizirane javne poti in obnovljene 
vaš ke kapelice, le-to so obnovili pretežno z lastnimi sredstvi. 

Najprej so se zbrali na javni poti, ki so jo sicer obnovili že leta 
2020. Eden od vaščanov Marjan Lopatič, ki je povezoval dogo-
dek, je spomnil, kakšna je bila ta pot pred 50 leti, ko ni bila pre-
hodna niti v škornjih. Ko se je začela gradnja prvih hiš, je bila pot 
že urejena. »Na nesrečo nas je septembra 2014 prizadela povo-
denj in pot praktično uničila. Že takrat smo županu prenesli že-
ljo po asfaltiranju. Kmalu zatem je KS Cerklje ob Krki poskrbela 
za odvodnjavanje, naslednje leto smo bili deležni razširitve jav-
ne razsvetljave in modernizacije obeh krakov javne poti v dol-
žini dobrih 200 metrov,« je opisal. Predsednik sveta KS Cerklje 
ob Krki Damjan Kodrič je obljubil, da se bodo v KS še naprej 
trudili, da vsem tistim, ki še nimajo asfaltiranih cest, v prihod-
nje to tudi omogočijo. S prerezom traku so obnovljen del jav-
ne poti odprli Kodrič, predstavnica vasi v svetu KS Monika Fe-
renčak in najstarejši vaščan te ulice Peter Gajšek. Zbrani so se 
nato prestavili h kapelici na vaškem križišču, ki naj bi bila po do-
stopnih podatkih zgrajena leta 
1919. Pri njej se vaščani zbira-
jo pri vsakoletnem blagoslovu 
jedil na veliko soboto. Lani se 
je večina vaščanov odločila, da 
kapelico obnovijo v celoti, na 
pomoč pri delih so priskočili 
številni domačini. Gonilni sili 
sta bili lastnica zemljišča, kjer 
stoji kapelica, Tonika Oštir in 
Monika Ferenčak. Obe prido-
bitvi je blagoslovil svetokriški 
župnik France Novak. Na kon-
cu je spregovorila še Ferenčak, 
ki je počaščena, da je lahko v 
zadnjem mandatu služila tej 
vasi po svojih najboljših mo-
čeh.  R. R.

Most varuje sv. Janez Nepomuk

Predsednik sveta KS Cerklje 
Kodrič (desno) je pred kipom 
sv. Janeza Nepomuka županu 
Sobotki v dar izročil fotografijo 
mostu.

ODKUP HLODOVINE HRASTA
VSEH KVALITET 

PO NAJBOLJŠIH CENAH!
PLAČILO TAKOJ!

Info: +386 (0)41 962 663 (Uroš)

Vaščani stopili skupaj

Zbrani pri obnovljeni kapeliciBREŽICE – Z občinsko gasilsko vajo »Brežice 2022«, na kate-
ri je sodelovalo prek 300 gasilcev, so 15. oktobra v Gasilski 
zvezi Brežice predstavili vse zmožnosti operativnega delova-
nja vseh 31 gasilskih enot, pri tem so uporabili tudi sodobno 
opremo, ki so ju nekaj dni prej prejeli v uporabo.

V sklopu gasilske vaje so na sedežu GZ Brežice navzoči spozna-
li štab operative v štabni sobi, ki je funkcionalno opremljena za 
vodenje večjih intervencij in usposabljanje na daljavo. Druga lo-
kacija je bilo jezero HE Brežice, kjer je potekala vaja iskanja po-
grešane osebe (padec ribiča v vodo). Naslednja postaja je bila na 
Cvetni ulici v Dobovi, kjer je poplavljala meteorna voda, sledil je 
ogled usposabljanja gasilskih enot na Vadbišču sil ZiR v Industrij-
ski coni Slovenska vas, kjer so prikazali reševanje iz globine in v 
prometni nesreči, požar na objektu, preskrbo s požarno vodo s 
pomočjo motorne brizgalne ter manjši požar v naravi. Nadalje so 
v naselju Dobeno izvedli gašenje večjega požara v naravi in štabno 
vodenje. Predzadnje prizorišče je bilo v IPC Brezina, natančneje v 
podjetju TPV Automotive, kjer so prikazali intervencijo v prime-
ru požara industrijskega objekta. Zadnja lokacija je bila ob žele-
zniški progi v Gornjem Lenartu, kjer naj bi iztiril vlak.
 R. Retelj

Gasilska operativa se predstavi

Gasilci PGD Kapele med prikazom tehnične intervencije
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SEVNICA – V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je bilo 
med 7. in 13. novembrom na ogled 256 prekrasnih izdelkov 
sevniške klekljarske skupine Bucike, ki jih vse od nastanka 
pred 12 leti vodi ustanoviteljica Tina Železnik. 

Razstavljene čipke so skupaj s predmeti iz kmečkega okolja ter 
jesenskim listjem pričarale jesenski čas in toplino domačega og-
njišča v vseh treh grajskih sobanah. Prečudovite čipke kot okras 
na leseni mizi in stolu, na starem radijskem sprejemniku, na ob-
lačilih ali kot del slike, uokvirjene v staro leseno okno … so nav-
dušile obiskovalke in obiskovalce. »Tole je dih jemajoče,« je po-
vedala ob ogledu razstave obiskovalka iz Laškega. »Zelo lepo in 
domiselno je vse aranžirano – resnično uživaš v sprehodu skozi 
prikazano. Bravo! Vse čestitke!« je bila navdušena obiskovalka 
iz Radeč, medtem ko je domačinka iz Sevnice izpostavila, da bi 
si po ogledu čudovite klekljarske razstave z veseljem privoščila 
tudi topel napitek iz grajske kavarne, ki pa je že dalj časa zaprta. 
Tina Železnik, ki svoje znanje z veseljem prenaša tudi na mlajše 
rodove in enkrat tedensko vodi v sevniški osnovni šoli klekljar-
ski krožek, je povabila k sodelovanju nove članice: »Klekljarska 
skupina Bucike ima 25 članic in skupaj ustvarjamo, se družimo, 
občasno kakšno rečemo, predvsem pa s spoštovanjem in razu-
mevanjem druga do druge skupaj rastemo. Ustvarjamo različne 
vrste čipk, občasno jih združujemo s slikarstvom. V našo družbo 
so vabljene začetnice in tudi tiste, ki morda že obvladajo nekaj 
osnov klekljanja. Za vse brezplačno pripravljamo delavnice treh 
težavnostnih stopenj, prijave pa sprejemamo na 031 624 502.« 
 S. Radi

TRŽIŠČE, MALKOVEC – 12. novembra je Turistično društvo 
Tržišče v sodelovanju z Aktivom kmečkih žena Tržišče in 
Društvom vinogradnikov Malkovec pripravilo dobro obi-
skan tradicionalni Martinov pohod »Od pletenke do mal-
kovških goric«. 

Po dveh letih premora se je okoli 120 pohodnic in pohodnikov 
zopet zbralo pri pletenki velikanki v Tržišču, kjer so zbrane na-
govorili predsednica TD Tržišče Milena Knez, sevniški podžu-
pan Janez Kukec in letošnji ambasador cvička Peter Camloh. 
Pohodna pot je nato vodila od pletenke navkreber proti vinorod-
nemu območju Malkovca do domačije Dušana Pungerčarja in 
nato dalje na vrh Malkovca in skozi Pavlo vas v Veselo dolino, 
kjer se je odprl prelep pogled na vinske gorice, ki so se v sonč-
ni soboti lesketale v jesenskih barvah. Listje je po večini že od-
padlo s trt in skrilo posledice letošnje toče, ki je na določenih 
predelih Malkovca močno oklestila letošnji pridelek. Pohodnice 
in pohod niki so doživeli lep sprejem pri zidanici Petra in Mete 
Camloh, kjer je »škof Martin« krstil mošt v vino, malkovški vino-
gradniki pa so podrli v vinogradu Camlohovih še klopotec. Sle-
dil je vzpon na vrh Malkovca mimo zidanice lanskoletnega kra-
lja cvička Mat jaža Goloba in se zaključil s čudovitim pogledom 
pri zidanici Uroša in Magde Flajs. Tudi tu so malkovški vinogra-
dniki podrli klopotec, ki bo počakal novega lastnika najboljšega 
cvička v DV Malkovec v prihodnjem letu (predsednik Društva vi-
nogradnikov Malkovec Uroš Flajs je imel lansko in letošnje leto 
najbolje ocenjen društveni cviček). Celoten pohod je popestrila 
Godba Gorje iz Zgornjih Gorij na Gorenjskem. 
 S. R./J. S. Tratar, foto: S. Markovič

Od pletenke do malkovških goric

Pri Camlohovi zidanici na Malkovcu je potekal krst mošta.

S čipkami poudarile toplino doma

Čipke in stari predmeti na klekljarski razstavi Ko zadiši po 
domu … 

Na prireditvi, ki jo je povezova-
la Renata Podlesnik Pajk, je 
predsednica sveta KS Zabukov-
je Ana Ivanić pred podelitvijo 
krajevnega priznanja predsta-
vila cestne posodobitve. S sofi-
nanciranjem krajank in kraja-
nov se je izvedla rekonstrukcija 
javne poti na odseku od Laš 
proti Pustemu Vrhu (v zaselku, 
kjer so pred leti snemali tele-
vizijski resničnostni šov Kme-
tija) v dolžini dobrega kilome-
tra. V dolžini 110 metrov je bil 
obnovljen krajši cestni odsek 
v Podvrhu, po katerem se bo 
lahko odslej domačin pripeljal 
do domače hiše po asfaltirani 
cesti. V načrtu je še »asfaltaci-
ja najhujših klancev v dolžini 
250 metrov« v bližini domačij 
Ostrožnik in Kolman. Prora-
čunska sredstva preteklega ob-
dobja so namenili tudi za utrje-
vanje makadamskih cest in za 
zimsko vzdrževanje poti. »Naš 
skupen cilj je, da mladi ostajajo 
v našem kmečkem okolju in da 
vanj še koga privabimo, zato se 
članice in člani krajevne skup-
nosti trudimo slediti potrebam 
krajank in krajanov,« je še iz-
postavila Ivanić. 

Zbrane je nagovoril tudi sev-
niški župan Srečko Ocvirk in 
se skozi besede ozrl v opravlje-
no minulo delo ter predstavil 

Priznanje za pomoč sočloveku 
MRZLA PLANINA, ZABUKOVJE – V najvišje ležeči vasi v sevniški občini se je v večnamenskem domu 5. no-
vembra odvijala slovesnost ob prazniku KS Zabukovje s podelitvijo krajevnega priznanja. Uro pred tem so 
namenu predali obnovljen cestni odsek Laše–Pusti Vrh pri domačiji Debevc na Mrzli Planini.

nove načrte. »Za razvoj neke-
ga kraja so pomembne ceste, 
a ta ni edina, ki prinaša razvoj 
in dobro voljo,« je dejal župan 
in opozoril na letošnjo sušo, ki, 
zahvaljujoč preteklim investi-
cijam, ni povzročala večjih te-
žav z vodooskrbo. »V letošnjem 
letu nadaljujemo s hidravlični-
mi izboljšavami, s projektom, 
ki je financiran iz evropskih 
sredstev, na katere so nekate-
ri tako občutljivi in jih ne razu-
mejo,« je nadaljeval ter nanizal 
še nekaj dejstev, kot je deluje 
optično omrežje, ki omogoča 
tudi v bolj odmaknjenih kra-
jih dostop do svetovnega sple-
ta. Za šoloobvezne otroke je 
urejen reden avtobusni pre-
voz in to je spodbuda mladim 

družinam, da ostajajo na po-
deželju. Vse bolj se uveljavlja 
socialnovarstvena storitev po-
moč družini na domu, s kate-
ro se ohranja skrb za starejše 
na njihovem domu. »To so po-
gosto stvari, ki so spregledane, 
vendar so za občinski prora-
čun precej finančno zahtevne,« 
je pojasnjeval župan in pouda-
ril, da je družbena povezanost 
enako pomembna kot »polože-
ni kvadrati asfalta«. Razveseli-
lo ga je veliko število mladih, ki 
so se udeležili slovesnosti, saj 
to pomeni, da mladi sodelujejo 
v utripu vsakdana v skupnosti.

V zaključnem delu prireditve 
sta na predlog Društva kmetic 
Sevnica in Aktiva kmečkih žena 

Zabukovje krajevno priznanje 
prejela Gabrijela in Martin 
Požun iz Podvrha pri Zabu-
kovju. Oba sta delovna kmeč-
ka človeka, ki kljub obilici dela 
na svoji domačiji najdeta čas 
za pomoč sokrajankam in sok-
rajanom ter za sodelovanje pri 
različnih dejavnostih v krajev-
ni skupnosti in tudi širše. Kot 
člana Aktiva kmečkih žena Za-
bukovje, kjer Martin nudi teh-
nično pomoč pri organizaciji 
raznih prireditev, s svojim pro-
stovoljnim delom in ravnanjem 
vplivata tudi na dobre odnose 
in prijetno vzdušje znotraj ak-
tiva. Gabrijela je še dejavna čla-
nica KO Rdečega križa Zabu-
kovje, Martin pa je član Sveta 
KS Zabukovje in PGD Trnovec, 
kjer je z vztrajnostjo in priza-
devnostjo zgled mladim.  

Prijetno vzdušje na priredit-
vi so pričarali z inštrumental-
nimi nastopi in recitali mladi 
prebivalci in prebivalke naj-
višje ležeče vasi v sevniški ob-
čini, z zvonkimi glasovi do-
mača ženska vokalna skupina 
Rosa in glasbena gosta – duet 
Morda minuta, ki ga sestavlja-
ta Ema Štigl in Milan Mitro-
vić. Za sproščeno druženje ob 
domačih dobrotah po zaključe-
ni slovesnosti je skrbel ansam-
bel Jarica. Smilja Radi

Predsednica Sveta KS Zabukovje Ana Ivanić je podelila 
krajevno priznanje Gabrijeli in Martinu Požunu.

Na Dnevih slovenskega turizma, ki so med 14. in 16. novembrom 
2022 potekali v Laškem, je Turistična zveza Slovenije podelila prizna-
nja natečaja Moja dežela – lepa in gostoljubna 2022. Vseslovensko 
tekmovanje je letos potekalo pod sloganom Kjer je zdravje doma, 
s čimer se še dodatno spodbuja trajnostni turizem in ozavešča lju-
di o pomenu zdravega načina življenja. 

Največja letošnja novost natečaja je uvedba nove kategorije Izletni-
ška točka, ki predstavlja posebnost zunaj urbanega okolja in je za-
nimiva za izlet. Člani strokovne komisije so v okviru natečaja obi-
skali kar 67 slovenskih mest in krajev, 21 jeder, 37 izletniških točk, 
19 kampov in glampingov, sedem mladinskih prenočišč ter 35 te-
matskih poti, izbirali pa so tudi najboljše Petrolove bencinske ser-
vise. Zanimivo je dejstvo, da so prostovoljci v času ocenjevanja pre-
vozili več kot 16 tisoč kilometrov, kar je toliko, kot bi se peljali do 
Sydneyja v Avstraliji.
V kategoriji Tematske poti je zavidljivo 3. mesto dosegla Učna pot 
Savus. Veseli nas, da so naš trud poleg domačinov in obiskovalcev 
prepoznale tudi strokovne službe na nacionalni ravni, obenem pa 
je nagrada spodbuda in zaveza k nadaljnji skrbi za urejeno okolje v 
naši občini. Priznanje je iz rok predsednika Turistične zveze Slove-
nije Pavleta Hevke in ministra za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo Matjaža Hana prejel podžupan Občine Radeče Janez Prešiček.

Učna pot, ki na inovativen način združuje interpretacijo naravne in 
kulturne dediščine in v večji meri poteka ob reki Savi, simbolično 
nosi ime antičnega rečnega božanstva – Savus. Primerna je tako za 
družine in posameznike kot za skupine. Ob predhodni najavi se je 
možno dogovoriti za pohod v spremstvu lokalnega vodnika. Na pot 
se lahko obiskovalci podajo tudi z električnim kolesom, ki si ga iz-
posodijo v TIC Savus. Učna pot teče ob Savi, prepletena z eno naj-
lepših, najdaljših in najbolj funkcionalnih ribolovnih tras v Evropi, 
kjer potekajo številna odmevna tekmovanja v ribolovu. Zaključi se 
z Didaktičnim krogom ob hotemeškem bajerju, ki z informativni-
mi tablami in inovativnimi didaktičnimi pripomočki omogoča spo-
znavanje rečnega ekosistema in meditativno sproščanje v naravi. 
Prostor ob Savi je od lanskega leta bogatejši tudi za nove name-
stitvene kapacitete – v Ribiški vasici stojijo tri moderne hiške, vsa-
ka gostom ponuja apartma s petimi ležišči, predvsem pa omogoča 
prijetna druženja in pohajkovanja v mirni, sproščujoči okolici. Pri-
jazno povabljeni v Radeče na odkrivanje Učne poti Savus. Veseli 
bomo vašega obiska. 

Učna pot Savus prejemnica priznanja  
Turistične zveze Slovenije
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Moderatorka Vardjanovega ve-
čera Ivanka Černelič Jurečič 
je zbranim v krški Dvorani v 
parku uvodoma izpostavila po-
men hortikulturnika Franceta 
Vardjana (1900–1994), ki mu 
je OTZ Krško v spomin in pri-
znanje za njegovo zapuščino, 
ki jo je s svojim delom zapus-
til v lokalnem, širšem sloven-
skem in mednarodnem pro-
storu, tudi podeljuje priznanja 
za urejenost poslovnega in za-
sebnega okolja pravnim in fi-
zičnim osebam. Nagrajencem 
je ob spremljajočem instru-
mentalnem nastopu, ki ga 
je izvedla sevniška harfistka 
Lana Kozinc, na podlagi t. i. 
zelenih odtisov v prostoru, ki 
so jih ocenjevale Andreja Pe-
trič, Damjana Pirc in Maja 
Šušteršič, priznanja podelil 
predsednik OTZ Krško Anton 
Petrovič. 

Vardjanovo priznanje za naj-
lepši gostinski lokal so preje-
le Tri lučke. Leta 2016 sta že 
nekaj let nedelujoč gostinski 
lokal na Sremiču kupila pod-
jetnika Andreja in Igor Zor-
ko in ga z naložbenimi  vlož-
ki in z razširitvijo preobrazila 

Nagradili so »zelene odtise« 
KRŠKO – Občinska turistična zveza (OTZ) Krško je 16. novembra tretjič podelila Vardjanova priznanja v 
treh kategorijah, in sicer za najlepše urejen gostinski lokal, zasebni vrt ter najlepše urejeno okolje in pros-
tor lokalnega pridelovalca hrane na območju mestne občine Krško. 

v moderno oblikovan hotelski 
kompleks, ki je tudi preje-
mnik mednarodnega okolj-
skega certifikata Zeleni ključ. 
Objekt krasijo številni detaj-
li, slike sevniške slikarke Jer-
ce Šantej, zunanje zasaditve 
in ureditve pa se tematsko po-
vezujejo z letnimi časi tako v 
notranjem kot zunanjem in-
terjerju. K njegovi urejenosti 
daje velik prispevek floristka 
in oblikovalka dekoracij Irena 
Omerzel, ki je v imenu druž-
be Tri lučke tudi prevzela na-
vedeno priznanje. Vardjano-
vo priznanje za najlepše urejen 
zasebni vrt je prejela družina 

Kostrevc s Pristave pod Rako. 
Poleg sadovnjaka Kostrevče-
vi negujejo tudi vrt in parkov-
no ureditev na obronku goz-
da, kjer so na melioracijskem 
območju ob ribniku in poteh 
zasadili drevnine, miskante, 
brogovite in ločje, ki ustvarja-
jo zelene zavese. Naravni ma-
teriali, kot so les, kamen, av-
tohtone sadike, se nevidno 
vključujejo v pejsaže neurba-
ne krajine, smiselno in nevsilji-
vo pa imajo v prostor vključe-
ne tudi lesene konstrukcije, ki 
služijo kot prostor za piknike 
in druge prostočasne dejavno-
sti družine. Vardjanovo prizna-

nje za najlepše urejeno okolje in 
prostor lokalnega ponudnika 
hrane je prejela Kmetija Jar-
kovič z Broda v Podbočju, na 
kateri se s kmetovanjem, sad-
jarstvom, vinogradništvom in 
zelenjadarstvom ukvarja že 
več generacij. Njihova pride-
lana zelenjava ima evropski 
certifikat Global G.A.P., med 
gostinci, trgovci in potrošniki 
pa je kmetija Jarkovič prepo-
znavna tudi po znamki vina in 
omakah Robin Hot. Blagovno 
znamko njihovih vin označuje 
podoba kamnitega leva iz 12. 
st., replika te najdbe pa krasi 
podboški trg. Jarkovičevi ima-
jo na kmetiji zelo lepo urejen 
prostor za druženja, degusta-
cijo in nakup izdelkov (ker se 
predstavniki družine Kostrevc 
in Jarkovič niso udeležili pode-
litve, jima bosta priznanji izro-
čeni naknadno).

Vardjanov večer sta s krajši-
ma predavanjema in predsta-
vitvijo posameznih prostor-
skih ureditev, instalacij ter z 
dokumentiranim vpogledom 
na arhitekturno umeščanje 
objektov naših prednikov po-
pestrila arhitektka Petra Ereš 
Malus z Mestne občine Krško 
in priznan slovenski arhitekt 
in urbanist Janko Rožič. 
 Bojana Mavsar

Anton Petrovič, Irena Omerzel in Maja Šušteršič

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Dan 
po martinovem je v leskovški 
osnovni šoli potekalo že tradi-
cionalno praznovanje ob godu 
sv. Martina in prazniku vino-
gradov, ki so ga pripravili čla-
ni KD Leskovec pri Krškem. 
S prireditvijo so obudili nove 
in stare običaje ter pripravi-
li program, ki je zopet nasme-
jal številčno leskovško publi-
ko. Letošnji scenarij je napisal 
Matija Gorenc, v skečih pa so 
nas nasmejali: Mirjana Marin-

V Leskovcu znova martinovali 

čič, Filip Černelč, Gregor Lek-
še, Bojan Kolman in Maja Ma-
rinčič. Večer so popestrili tudi 
glasbeni gostje: Pevke ljud-

skih pesmi Lastov-
ke pod vodstvom Da-
mjane Mlakar, Klara 
in Zvone Baškovč ter 
Ansambel Občutek. Da 
se je vino iz grešne-
ga in nečistega spre-
menilo v čisto pravo 
vino, je tradicionalno 
z blagoslovom poskr-

bel župnik Ludvik Žagar.

 Vir: KD Leskovec pri Krškem    
 foto: Anton Hruševar

KRŠKO – Brestaniški rojak, igralec Nik Škrlec, je na odru kr-
škega hrama kulture 11. novembra premierno uprizoril svo-
je najnovejše delo, monokomedijo Zdrava pamet. V njej je 
z več vidikov in situacij seciral sposobnost pomnjenja tako 
človeških kot živalskih možganov in izvedel več miselno-te-
lesnih akrobacij. 

Kot je povedal Nik Škrlec po predstavi za Posavski obzornik, je 
ta nastajala v sodelovanju z maloštevilno ustvarjalno ekipo v zad-
njem letu dni, konkretno pa so začeli igro postavljati na oder šele 
pred dobrima dvema mesecema: » In zelo sem vesel, da smo da-
nes v Krškem premierno prebili to četrto steno in predstavo po-
kazali tukajšnjemu občinstvu.« Med katerim se, kot je pripomnil, 
še vedno počuti nadvse prijetno, z eno besedo: doma. Ob tem je 
Škrlec v avli doma vzpostavil na ogled tudi interaktivno razsta-
vo, ki je v večjem številu pritegnila tako mlajše kot starejše gle-
dalce, ki so se preizkusili v spretnostih z različnimi eksponati pa 
tudi vožnji s kontraciklom. Poleg Škrleca, ki je pripravil zasnovo 
in besedilo, sta scenografijo za predstavo oblikovala Tina Tri-
bušon in Vid Žnidaršič, razsvetljava je delo Iana Stergarja in 
Mankice Kranjec, kostumografijo je oblikoval Andrej Vrhov-
nik, glasbeno podlogo pripravil Marin Voglar, za razstavo pa so 
sooblikovali eksponate v Mladinskem tehnološko-razvojnem cen-
tru 404 in Jaka Mihelič. 
Prihodnji teden, 29. novembra, je bilo predvideno gostovanje Škr-
leca z gledališko predstavo v Brežicah, žal pa se je priljubljeni 
igralec poškodoval, zaradi česar je bil primoran zaradi okreva-
nja vsa načrtovana gostovanja v letošnjem letu, vključno z brež-
iškim, pres taviti v prihodnje leto. Niku Škrlecu želimo čim hitrej-
še okrevanje!  B. Mavsar

»Zdrava pamet« na okrevanju

Nik Škrlec je po predstavi potrpežljivo delil podpise in poziral 
za skupne fotografije.
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KRŠKO – Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je v 
okviru Dnevov posavske energetike 2022 16. novembra or-
ganizirala okroglo mizo na temo kadrovske problematike v 
energetiki.

Na okrogli mizi, ki jo je moderiral Slavko Bobovnik, so o pere-
či problematiki spregovorili: Gorazd Pfeifer, vodja proizvodnje 
v NEK d.o.o., mag. Dušan Krajnik, vodja službe za upravljanje 
in razvoj kadrov ELES d.o.o., doc. dr. Tomaž Žagar, predsednik 
Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, Jože Hebar, pred-
stavnik GIZ distribucije električne energije, prof. dr. Zdravko 
Kačič, rektor Univerze v Mariboru, in dr. Dejan Paravan, ge-
neralni direktor GEN energija d.o.o. Uvodne iztočnice za pogo-
vor je podal dekan Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru 
prof. dr. Sebastijan Seme, ki je poudaril predvsem velike pot-
rebe po kadrih, ki bodo spremljale investicijo izgradnje druge-
ga bloka jedrske elektrarne, ter hkrati omejeno število študij-
skih programov, na katerih se lahko izobražuje kader. Dodatno je 
opozoril na negativne demografske kazalce, ki Slovenijo sprem-
ljajo že nekaj let in ki prav tako negativno vplivajo na reševanje 
kadrovske problematike v podjetjih. Žagar je poudaril, da vsi 
načrti, ki se nanašajo na prehod na brezogljično družbo, pred-
videvajo uporabo jedrskih elektrarn za proizvodnjo električne 
energije. Predstavil je trend naraščanja izgradenj jedrskih elek-
trarn po svetu ter dejal, da predstavlja ozko grlo pri projektih 
za izgradnjo novih jedrskih elektrarn predvsem zagotavljanje 
ustreznih kadrov.
Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da je treba mladim že v 
osnovni šoli približati naravoslovno vsebino ter jih navdušiti za 
nadaljevanje izobraževanja na tehničnih študijih. Predstavljeni 
so bili primeri dobrih praks na področju, kot je npr. kviz Mla-
di genialci. Prav tako so se strinjali, da na nivoju države manj-
ka kadrovska strategija, s katero bi lahko ciljno reševali izzive 
na področjih, kjer se pojavljajo težave s primanjkljajem kadrov. 
Seme je ob zaključku kot skupne ugotovitve strnil, da se podjet-
ja s področja energetike soočajo s problematiko pri zagotavlja-
nju ustreznih kadrov; da bosta Univerza v Mariboru ter Fakul-
teta za energetiko še naprej vodila aktivnosti za posodabljanje 
študijskih programov, v katero bo še bolj tesno vključeno go-
spodarstvo (tudi v okviru pilotnih projektov za zelen in digita-
len prehod); da bo Fakulteta za energetiko skupaj z deležniki iz 
gospodarstva pričela z aktivnostmi za pripravo novega progra-
ma s področja jedrske energetike.
 P. P./vir: FE Krško

Tudi v energetiki težave s kadri

Po besedah Boštjana Novaka, 
koordinatorja projekta Evro-
sad tržnica, so pri vzpostav-
ljanju tržnice sledili cilju raz-
viti kratke dobavne verige in z 

oskrbo lokalnih trgov v Posav-
ju in delu Dolenjske ter Savinj-
ske regije vzpostaviti učinko-
vito sodelovanje s kmetijskimi 
pridelovalci in predelovalci v 
30-kilometrskem pasu od se-
deža družbe in na podlagi tega 
vzpostaviti delež samooskr-
be na višji nivo. V začetku leta 
2020 so se najprej lotili impro-
vizirane prodaje v celici, in ker 
je ta ne glede na zaostrene raz-
mere poslovanja na trgu zara-
di ukrepov epidemije covid-19 
začela izkazovati nadpovpreč-
ne rezultate, so se jeseni istega 
leta s projektom Evrosad tržni-
ca prijavili na razpis. Z 42.000 
€ pridobljenih evropskih 
sredstev iz naslova projekta, ki 
se zaključuje z zadnjim mese-
cem letošnjega leta, v njem pa 
poleg Evrosada kot vodilnega 
partnerja sodeluje še sedem 
sadjarjev ter štirje prideloval-
ci zelenjave z območja Posav-
ja, so takoj pri stopili k urejanju 
maloprodajne trgovine Evro-
sad tržnica na sedežu družbe, 
ki so jo odprli za potrošnike v 
začetku leta 2021. Še pred iz-
tekom dvoletnega projekta so 
dosegli oz. presegli vse zastav-

Lokalni pridelki vse bolj iskani
KRŠKO – Evrosadova tržnica je v dobrem letu obratovanja presegla pričakovano prodajo lokalnih pridel-
kov na lokalnem trgu, kar potrjuje pravilno odločitev usmeritve največjega slovenskega sadjarja tudi v ze-
lenjadarstvo. Dodano vrednost predstavlja učinkovito sodelovanje s kmetijskimi gospodarstvi.

ljene cilje: uspešno so se pove-
zali z 12 kmetijskimi gospo-
darstvi, za dobrih 500 tisoč € 
presegli načrtovano prodajo v 
višini 150.000 € na lokalnem 
trgu, z distribucijo lokalnih 
proizvodov oskrbujejo več kot 
pet javnih zavodov, prodali so 
okoli 150 ton sadja in 170 ton  
zelenjave in krompirja, ob tem 
pa tudi izdelke iz sadja, kot so 
sokovi, kis, suho sadje ter ne-
katere druge kmetijske pridel-
ke in proizvode. Kot je še med 
drugim povedal Novak, je Evro-
sadova tržnica pomembna tudi 
z okoljsko-naravovarstvenega 
vidika, saj se vsa sodelujoča 
kmetijska gospodarstva naha-
jajo v bližini, kar omogoča hitre 
dobave pridelkov in proizvo-
dov, poleg tega so vsa kmetij-
ska gospodarstva tudi izvajalci 
ukrepa KOPOP znotraj Progra-
ma razvoja podeželja, kar po-
meni, da se ta s pridelavo pri-
lagajajo in blažijo podnebne 
spremembe ter si z minimal-
no uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev in umetnih gnojil pri-
zadevajo ohranjati biotsko ra-
znovrstnost, kakovost tal, vode 
in zraka.

Direktor družbe Evrosad Bo-
štjan Kozole je ob tem pove-
dal, da so že pred štirimi leti 
zaradi iz leto v leto ponavljajo-

čih se neugodnih vremenskih 
razmer za pridelavo jabolk, ki 
so predstavljale 95 odstotkov 
njihove proizvodnje, slednjo 
znižali že za 40 odstotkov, na-
mesto teh pa so se preusmeri-
li na pridelavo na vremenske 
pogoje bolj odpornih sadnih 
vrst, zelenjave in krompirja. 
In če so podnebne spremem-
be in posledična nižja proiz-
vodnja bodisi zaradi zmrza-
li ali suše, kakršni so bili priča 
v letošnjem letu, »naravni sov-
ražnik« pridelovalcem, jim po 
drugi strani še večjo grožnjo 
predstavljajo smernice evrop-
ske kmetijske politike. Ta v 
strategiji Green Deal predvi-
deva drastične ukrepe glede 
uporabe sredstev za varstvo 
rastlin in umetnih gnojil, ki se 
naj bi do leta 2030 pri pride-

lavi znižala za 50 %, na zašči-
tenih in vodovarstvenih ob-
močjih pa naj bi bila njihova 
uporaba v celoti prepoveda-
na. To pomeni, je povedal Ko-
zole, da bo, v kolikor bo priš-
lo do sprejetja tega, pridelava 
sadja in zelenjave domala one-
mogočena, Slovenija bi postala 
odvisna od uvoza, kar pa hkrati 
pomeni ne le slabšo kakovost, 
temveč tudi znatno podražitev 
hrane za slovenskega potrošni-
ka. Zato so že naslovili poziv k 
ukrepanju tako na pristojno 
ministrstvo, ostale inštitucije 
kot tudi na slovenske poslan-
ce v Evropskem parlamentu, 
naj ti pri sprejemanju ukrepov 
podprejo zmerno pot. V po-
vezavi z Evrosad tržnico pa je 
Kozole sicer najavil podražitev 
sadja, zelenjave in ostalih do-
mačih proizvodov, ki jih imajo 
v ponudbi, kar narekujejo za-
radi vsesplošne draginje višje 
cene v vseh segmentih od pro-
izvodnje do distribucije, kljub 
temu pa imajo v družbi smele 
načrte za prihodnost: dodatno 
razširitev ponudbe na tržnici, 
vključevanje novih kmetijskih 
gospodarstev s ponudbo, viš-
ji delež distribucije v javne za-
vode, med drugim pa tudi po-
stopno vzpostavitev Evrosad 
tržnic tudi na drugih lokacijah.
 Bojana Mavsar 

Boštjan Novak

Boštjan Kozole

Tržnica

evrosad.si/trznica
031 681 547 

NOVA
SEZONAJABOLK

Z učinkovitim sodelovanjem pridnih 
kmetov se je zagotovil dostop in oskrba 
lokalnega prebivalstva in javnih zavodov 
z razširjenim izborom sadja, zelenjave 
ter produktov iz sadja in zelenjave ter 
s tem omogočila promocijska dejavnost 
in prepoznavnost v lokalnem območju.

Doseženi so bili vsi načrtovani rezultati projekta:

•  Promocija lokalnega trga na 3 javnih dogodkih.

•  Predstavitev rezultatov projekta z uporabo 
    5 različnih vrst komunikacijskih sredstev.

•  Predstavitev rezultatov projekta na javnem 
    dogodku, ki se ga je udeležilo 15 kmetijskih 
    gospodarstev, ki niso člani partnerstva.

•  Dosežena načrtovana prodaja 150.552,50 EUR 
    na lokalnem trgu.

•  Vključenih 12 kmetijskih gospodarstev.

•  Izvedba 2 usposabljanji za člane partnerje.

•  Prodaja v 5 javnih zavodov.

Izvedba projekta od 03.10.2020 do 02.12.2022

Projekt Evrosad Tržnica
PROIZVODNJA – OKTOBER 2022

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
[mg/m3]

NOx  
[mg/m3]

CO  
[mg/m3]

dimno število,  
celotni prah  

[mg/m3]

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

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

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

PB 4* TG 0 - 48 - 1 - 2 -

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

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[h]

Število zagonov
[/]

Plinski bloki  
PB1, PB3, PB4 in PB6 553.391 11 14

CPB 18, 8280 Brestanica

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

Sodelujoči na okrogli mizi o kadrovski problematiki
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Danes ponuja številne možnosti za razvoj gospodarskih, turi-
stičnih in športnih dejavnosti, regionalnega povezovanja ter 
prispeva k boljši kvaliteti življenja prebivalcev ob njej in širše.

Rabo njenega prostora v veliki meri vzpodbujamo tudi v druž-
bi HESS. Naša osnovna dejavnost je sicer proizvodnja električne 
energije iz obnovljivih virov, pozdravljamo pa tudi različne oblike 
turizma, športa in rekreacije. Ob podpori raznovrstnih dogodkov 
in tekmovanj (Dan vodnih športov in mednarodno tekmovanje 
pokal Donava Jadran – športni ribolov na pretočni akumulaciji 
HE Brežice, svetovno mladinsko prvenstvo v športnem ribolovu 
na pretočni akumulaciji HE Boštanj, slovenski pokal za mlajše ka-
tegorije v disciplini kajak sprint mirne vode in kajak kanu divje 
vode na pretočni akumulaciji HE Krško …) smo v letošnjem letu 
poskrbeli tudi za dodatno ureditev okolice ob HE Arto – Blan-
ca. Poleg že urejene ribje steze, ob kateri se radi ustavijo različni 
sprehajalci, in nasipov, ki jih koristijo tekači in kolesarji, smo na 

levem bregu reke postavili še informativne table, solarne svetil-
ke, lične pitnike, koše za odpadke, stojala za kolesa, polnilnice za 
električna kolesa in večnamenske pametne klopi, ki med drugim 
omogočajo tudi polnjenje mobilnih telefonov.

Konec avgusta smo zaključili tudi obnovo fasade jezovne zgrad-
be HE Arto – Blanca. Poleg nove barvne sheme smo nanjo na-
mestili še 140 sončnih panelov. 

Sončna elektrarna na fasadi HE Arto – Blanca z inštalirano 
močjo 55,3 kWp je preko nove priključne merilne omare in trans-

formatorja priključena na 20-kV distribucijsko omrežje.

Okolju prijazno proizvedena energija iz obnovljivega vira sonca 
bo delno namenjena lastnim potrebam, viške pa bomo odda-
jali v omrežje. Letna proizvodnja sončne elektrarne je ocenjena 
na približno 30 MWh, kar zadostuje za letno oskrbo skoraj osem 
povprečnih gospodinjstev.

V družbi HESS se zavedamo pomena sinergije in medsebojnega 
dopolnjevanja različnih virov obnovljive energije. Sonce poleg 
vode prepoznavamo kot enega pomembnejših trajnih obnovlji-
vih virov za proizvodnjo električne energije, zato bomo v bodoče 
še intenzivneje razvijali in vlagali v solarne projekte.

www.he-ss.si

Na novo fasado HE Arto – Blanca namestili 140 sončnih 
panelov in uredili večnamenski prostor ob reki
Sava, najdaljša slovenska reka, ima že od nekdaj velik pomen za življenje ljudi ob njej. V preteklosti je predstavljala pomembo rečno pot in vplivala na 
nastanek ter razvoj številnih mestnih in trških naselij. 

Nova fasada jezovne zgradbe HE Arto – Blanca s 140 sončnimi 
paneli

Levi breg ob HE Arto – Blanca je na novo opremljen z informa-
tivnimi tablami, solarnimi svetilkami, ličnimi pitniki, koši za od-
padke, stojali za kolesa, polnilnicami za električna kolesa in več-
namenskimi pametnimi klopmi.

Informativne table ob HE Arto – Blanca
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Naša prva skrb je nemotena dobava plina
Za nemoteno obratovanje plinovodnih omrežij v krški in brežiški občini skrbi ekipa treh strokovnjakov. Prvi med njimi je Darko Stipič, ki je v družbi Kostak 
zaposlen kot izvajalec tehničnih nalog na plinskem omrežju. »Naša skrb je, da je dobava plina nemotena in redna, če pa že pride do motenj na sistemu, jih 
skušamo čim prej odpraviti, da bi bili časovni intervali, ko so odjemalci brez oskrbe s plinom, čim krajši,« pojasnjuje.

Ekipa treh zaposlenih izvaja vse tehnične 
naloge v zvezi z upravljanjem plinovodnega 
omrežja v občinah Krško in Brežice, ki po-
teka vse od Senovega do Term Čatež. »La-
stnik plinovodnega omrežja in distributer 
je podjetje Adriaplin iz Ljubljane, mi pa to 
dejavnost izvajamo na podlagi koncesijske 
pogodbe oz. pogodbe o pooblastitvi,« je 
naš sogovornik jasen že v začetku pogo-
vora. Skrbijo za skoraj 69 kilometrov distri-
bucijskega plinovodnega omrežja v mestni 
občini Krško in za dobrih 57 kilometrov pli-
novodnega omrežja v občini Brežice ter za 
več kot 1400 delilnih mest.

Izvajajo vse tehnične naloge na omenjenem 
omrežju, kot je denimo izvedba novih, prvih 
priklopov, ter intervencijske posege tako 
pri odjemalcih kot na samem omrežju. »Pri 
odjemalcih je to v primeru, kadar gre za mo-
tnje v dobavi plina, na omrežjih pa, kadar gre 
za poškodovanje cevi samega plinovoda s 
strani tretjih oseb, ali pa tehničnih napak na 
omrežju, ki jih je treba odpraviti,« pojasnju-
je Darko Stipič. Poleg tega skrbijo za redno 
zamenjavo plinomerov, nadzore geodet-
skih zakoličb, nadzore pri izvedbah plinskih 
priključkov na obstoječem omrežju, izvajajo 
odklope odjemalcev zaradi bodisi neplačil 
bodisi želje občanov, ki plina ne želijo več 
uporabljati, ter letne preglede plinovodne-
ga omrežja. Med deli, ki jih opravlja z ekipo, 
omeni še vzdrževalna dela, kot so zamenja-
ve raznih elementov na plinovodu, tu gre za 
ventile in označevalne tablice. »Poleg tega 
skrbimo še za kontrolni popis vseh plino-
merov, ki ga izvedemo enkrat letno. Ta del 
poteka ravno v tem obdobju, v novembru 
in decembru. Vse plinomere, ki so aktivni, 
popišemo, v vmesnem obdobju pa stranke 
podatke sporočajo same ali pa jim obraču-
navamo pavšal.«

Organizirano imajo stalno dežurno službo, 
ki je uporabnikom na voljo 24 ur na dan, vse 

dni v letu, izmenično so vključeni vsi trije 
sodelavci. Ker je plin medij, ki je eksplozij-
sko in požarno nevaren, pri vseh teh delih 
upoštevajo zelo stroge varnostne ukrepe, 
vse od uporabe osebne varovalne opreme 
do ostalih aktivnosti za izvedbo del na va-
ren način. »Seveda pri tem strogo sledimo 
predpisom in tu ni odstopanj. Na tem delov-
nem mestu sem zaposlen od leta 2008 in v 
tem času nismo imeli nesreč, je pa prišlo do 
izrednih dogodkov, kot je na primer pretr-
ganje večjih dimenzij plinovoda. V tem pri-
meru je prvi ukrep ročno zapiranje odseka 
plinovoda, ki je poškodovan, kar pomeni, da 
je treba ventile fizično zapreti, da bi prekinili 
uhajanje plina. Sledi obveščanje pristojnih 
služb – gasilcev in policistov – kot družbe 
Adriaplin.« 

trudijo se biti ’čim manj opazni'

Ob tem poudarja, da je bistveno manj in-
tervencij pri samih odjemalcih. Kot se je 
izrazil, se trudijo biti ’čim manj opazni’. »Če 
pri nekomu doma vse deluje, kot mora, po-
tem uporabnik plina nima potrebe, da bi 
nas poklical. To pomeni, da nas ne opazi in 
da vse deluje. K temu stremimo in zaenkrat 
nam gre dobro. Intervencij pri odjemalcih 
res ni veliko.«

Darko se ob tem, ko govori o neopaznosti, 
spomni na anekdoto, ki se mu je nekoč pri-
petila ob sistemski kontroli omrežja v Bre-
žicah. »Sistemska kontrola omrežja poteka 
na terenu, hodimo od hiše do hiše, z ek-
splozimetrom merimo morebitne primere 
puščanja plina po trasi. Oblečeni smo v vi-
sokovidne bunde, pri delu uporabljamo ta-
blico in dlančnik. Nekega dne sem tako stal 
v centru Brežic, v tej bundi, v rokah sem imel 
tablico in vanjo vnašal podatke, nakar je do 
mene pristopil nek možakar, bolje rečeno 
je pritekel iz bližnje gostilne, in me prep-
ričeval, da je vendarle pravilno parkiral. Je 
mislil, da sem mestni redar in da mu pišem 
kazen.« Dogodkov, ki se jih rad spominja, je 
veliko, poudarja predvsem prijetne odnose 
s strankami na terenu, zgodi se pa tudi, kot 
pravi, da mora zaradi kakšnega nezaupljive-
ga psa z delom na terenu tudi kdaj nekoliko 
pohiteti.

Darko Stipič

Skrbimo za zeleno Krško

naročnik: www.kostak.si
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Ko načrtujemo gradnjo nove hiše ali prenovo obstoječe, je pred nami 
nekaj ključnih odločitev, ki bodo zaznamovale kakovost našega biva
nja in s tem povezane stroške v prihodnjih desetletjih. Ena teh velikih 
odločitev je zagotovo izbira sistema ogrevanja. Pri tehtanju alterna
tiv zato stremimo k izbiri rešitve, ki nam bo skozi celotno življenjsko 
dobo objekta zagotavljala dovolj toplote za prijetno bivanje in omogo
čala kar največjo energetsko neodvisnost. Slednje je pri trenutnih na
raščajočih in nestabilnih cenah energentov še toliko bolj pomembno. 
Z omenjenih vidikov je izbira geotermalne toplotne črpalke najučin
kovitejša rešitev na dolgi rok, saj nam zagotavlja trajno zanesljivo pri
dobivanje toplote.

Toplotno črpalko Thermia Calibra (v nadaljevanju: TČ) je za ogrevanje 
svoje hiše izbrala tudi družina Grilc iz Šedma. Za slednjo investicijo so 
se odločili zaradi dotrajanosti obstoječega kotla na drva in pa zaradi 
tega, da imajo zdaj, ko so že v starejši življenjski dobi, cenovno ugod
no ogrevanje, kjer ni potrebno fizično delo. Hiša, ki se ogreva s toplo
tno črpalko Thermia Calibra zemljavoda je bila zgrajena leta 1980, po
stopno pa so jo v preteklih letih obnovili. Hiša ima v celoti radiatorsko 
ogrevanje. Ker so imeli na razpolago dovolj zemljišča (cca 400 m2), so 
lahko izvedli zemeljski kolektor, sicer pa bi se odločili za geosondo. Vsa 
ogrevalna tehnika je v tem primeru locirana v hiši.

V nadaljevanju je bil z g. Grilcem narejen intervju, kjer predstavi svoje 
izkušnje s potekom izvedbe in pa samim delovanjem toplotne črpalke.  

Kako ste izvedeli za podjetje 
Atlas in blagovno znamko 
Thermia?
Za Atlas in Thermio smo 
izvedeli preko spleta in 
časopisov (oglasi). 
Zakaj ste se odločili za zame-
njavo ogrevalnega sistema 
in kako ste se ogrevali prej?

Prej smo se ogrevali na drva. Zaradi naše starosti smo pričeli razmišljati 
o bolj preprostem in učinkovitem načinu ogrevanja za nas, ki ne bo 
zahteval več fizičnega dela in skladiščenja zalog, zato je bila ideja o TČ 
za nas zelo zanimiva.
Ste imeli pri odločanju za zamenjavo sistema kakšne pomisleke in 
strahove? Kaj je bila vaša glavna skrb?
Pomisleke smo imeli glede učinkovitosti ogrevanja (da bo temperatura 
v hiši dovolj visoka) ter glede stroškov električne energije. 
Kaj je vplivalo na vašo končno odločitev? 
Odločitev je bila enostavna zaradi strokovnosti ekipe, ki je pripravila 
ponudbo, in zaupanja v reference izvajalca. 
Zakaj ste se odločili za geotermalno toplotno črpalko? In zakaj za 
blagovno znamko Thermia?
Za TČ smo se odločili zaradi primernosti našega zemljišča za vgradnjo 
zemeljskega kolektorja za geotermalno TČ. Idejo je ponudil Atlas, 
saj smo sprva razmišljali o vrtini. Iskali smo dolgotrajno rešitev brez 
vzdrževalnih del, s čim nižjimi stroški delovanja ter brez nabavljanja 
energentov. Delovanje TČ nam je predstavil Atlas. Odločili smo se 
zaradi dolgoletne tradicije in referenc. 
Kako ste začeli in kako je potekal celoten proces – od povpraševanja 
do zagona?
Povpraševanje smo poslali na več naslovov. Nam najustreznejšo 
ponudno smo prejeli s strani Atlasa, ki je predlagal tudi ustreznega 
izvajalca za vgradnjo oz. postavitev TČ (Centros d.o.o.). Celoten proces 
od podpisa pogodbe do izvedbe in zagona je potekal nemoteno, 
sinhronizirano in hitro, za kar velja posebna zahvala celotni strokovni 
ekipi. 
Kako danes toplotna črpalka deluje (glasnost, vzdrževanje, funkcije 
ipd.)? 
TČ funkcionira odlično, smo zelo zadovoljni, zadostila je vsem našim 
pričakovanjem. Deluje skoraj neslišno, brez kakršnih koli motenj, 
upravljanje je mogoče preko aplikacije, kjer lahko vedno nastavimo 
temperaturo in pregledamo delovanje sistema. 
Kakšno udobje bivanja je danes po vgradnji toplotne črpalke?
Po trinajstih mesecih smo presenečeni nad udobjem bivanja. Hiša 

oz. vsi prostori v njej so ves čas primerno ogreti in nudijo nov nivo 
udobja bivanja. S stroškovnega vidika pa je prav tako znotraj naših 
pričakovanj. 
Kako bi lahko primerjali obdobje pred in po vgradnji toplotne 
črpalke? Kako bi lahko primerjali stroške? Koliko sedaj prihranite 
na mesec/leto?
Pred vgradno TČ smo morali vsako leto poskrbeti za drva, jih skladiščiti. 
Dnevno je bilo potrebno kuriti in čistiti peč na drva. Sedaj, po vgradnji 
TČ, je vse dni v letu zadostna temperatura ogrevanja in vode, brez 
fizičnega dela in dodatnih stroškov. 
Prihranke opazimo predvsem na fizičnem delu in zagotavljanju 
energenta za ogrevanje. V tako kratkem obdobju še nismo analizirali 
oziroma dokončno ocenili višine prihranka, je pa vsekakor očiten, še 
posebej v trenutnem času volatilnosti na trgu energentov. 
Kakšno je vaše mnenje danes, glede na vse skrbi in strahove pred 
končno odločitvijo? Ali sistem deluje tako, kot so vam zagotavljali? 
Vsekakor da. Če bi se odločali ponovno, bi se še enkrat odločili za 
ponudnika (Atlas), izvajalca (Centros)  in TČ (Thermia). Vsa zagotovila 
in pričakovanja so bila izpolnjena. Sistem deluje odlično. 
Če bi morali opisati ogrevanje s toplotno črpalko Thermia s parimi 
stavki, kaj bi rekli? 
Kot že zgoraj navedeno, Thermia je odlična in jo priporočamo 
vsakomur, ki se odloča za spremembo načina ogrevanja, saj se z njo 
izboljša tudi kvaliteta bivanja in dobrega počutja v domu. 
Bi oz. ste podjetje Atlas in Centros priporočili še komu?
Da, TČ, ponudnika Atlas in izvajalca Centros smo priporočili tako pri 
nas (Posavje) kot tudi na Gorenjskem. 
Centrosu se lahko še posebej zahvalimo za hitro, strokovno in 
kvalitetno izvedbo, s katero si zasluži vse zaupanje. 

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

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

Tip hiše: enodružinska 
stanovanjska hiša. 
Leto gradnje/obnove: leto 
izgradnje 1975–1980. Obnova 
2012, 2015, 2019 (postopno). 
Tip gradnje: klasična, zidana.
Skupna površina: cca. 200 m2

Ogrevana površina: 100 m2

Lokacija: Šedem, Senovo
Št. oseb v gospodinjstvu: 3

Geotermalna toplotna črpalka je najučinkovitejša rešitev
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KRŠKO – V Mladinskem cen-
tru Krško je 9. novembra po-
tekal posvet mladih in lokal-
nih odločevalcev v mestni 
občini Krško »Heroji fura-
jo v pižamah« na temo pro-
metne varnosti, vožnje pod 
vplivom alkohola in rabe al-
kohola med mladimi. 

Na okrogli mizi so sodelova-
li: predstavnica Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, OE 
Celje, Nuša Konec Juričič, dr. 
Mateja Markl iz Javne agenci-
je RS za varnost prometa (pre-
ko Zoom povezave), pomočni-
ca načelnika Policijske postaje 
Krško Sabina Košar, Boštjan 
Robek iz Poklicne gasilske 
enote Krško in Gregor Mauko 
iz podjetja Toyota Slovenija. 
Govorniki so predstavili tren-
de na področju pitja alkohola, 
prometne varnosti na nacio-
nalnem in lokalnem nivoju ter 
vloge gasilcev in policije pri re-
ševanju v prometnih nesrečah 
in tehnološke rešitve za večjo 
prometno varnost. Velikega za-
nimanja in pozornosti med pri-
sotnimi mladimi je bil deležen 
Žiga Breznik iz Zavoda VOZIM, 
ki je delil svojo osebno zgodbo 
poškodovanca v prometni ne-
sreči, Anja Krušnik Cirnski iz 
MC Krško je predstavila izsled-
ke fokusne skupine med mla-
dimi v Ormožu, v okviru pos-
veta pa je bil predstavljen tudi 
japonski model spopadanja 
s prometnimi nesrečami pod 
vplivom alkohola. 

Heroji furali v pižamah 

Kot je dejala vodja projekta 
Heroji furajo v pižamah Ma-
ruša Samobor Gerl iz Zavo-
da VOZIM, gre pri projektu za 
pobudo za manj voženj pod 
vplivom alkohola, na katerem 
so sodelovali Bojan Cvjetića-
nin iz skupine Joker out, igral-
ka Mila Peršin in raper Vazz. 
Po besedah pomočnice načel-
nika Policijske postaje Krško 
Sabine Košar na policiji opa-
žajo, da obstaja trend alkoho-
liziranih voznikov ter povzro-
čiteljev prometnih nesreč, a 
število mladih udeležencev, ki 
so pod vplivom alkohola, ne-
koliko upada. »Kljub vsemu je 
stanje še vedno zaskrbljujoče, 
mnogo preveč je povzročite-
ljev nesreč, ki so pod vplivom 
alkohola, kar ima za posledi-
ce lahko nesreče s smrtnim iz-
idom in hudimi telesnimi po-
škodbami,« je izpostavila. Nuša 
Konec Juričič iz NIJZ je poveda-

la, da mladi kljub vsemu po nji-
hovih raziskavah in praktičnih 
izkušnjah po alkoholu vendar-
le posegajo: »Izpostavila bi, da 
se predvsem v zadnjih letih so-
očamo s problematiko pretira-
nega opijanja mladostnikov ob 
določenih priložnostih.« Direk-
torica Mladinskega centra Kr-
ško Manuela Bojnec je mlade 
pozvala: »Pojdite ven, ne glejte 
samo v telefone in računalnike. 
Družite se, ker bo to pozitivno 
vplivalo na vašo samopodobo. 
Izogibajte se alkoholu, če pa se 
ga že poslužujete, bodite od-
govorni in pokličite mamo, bo 
prišla tudi v pižami po vas.« Ob 
koncu posveta je sledilo še delo 
mladih po skupinah, na podlagi 
česar so dijaki Šolskega centra 
Krško-Sevnica svoje predloge 
izboljšav v Posavju na področju 
pitja alkohola in prometne var-
nosti predstavili tudi s plakati.
 A. Kališnik 

Mladi so predstavili svoje predloge in izboljšave na področju 
pitja alkohola in prometne varnosti v Posavju.
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VELIKA DOLINA – Na Veliki 
Dolini so 17. novembra pri-
redili svečano sejo sveta KS 
in obenem namenu predali 
prenovljen prosvetni dom. 
Dvema krajanoma in dru-
štvu so za njihov doprinos 
podelili priznanja, aktual-
nemu sestavu sveta KS pa 
so se zahvalili za uspešno 
opravljeno delo v zadnjem 
štiriletnem obdobju.

Predsednik sveta KS Velika 
Dolina Fredi Žibert je nago-
voril zbrane in dejal, da je na-
men dogodka predvsem sveča-
no zaključiti mandat sveta KS. 
Povedal je nekaj več o delu in 
aktivnostih sveta KS v obdobju 
zadnjih štirih let, v času kate-
rega se je pripetila tudi tragič-
na smrt prejšnjega predsedni-
ka sveta KS Marijana Žiberta, 
zato je po približno polovici 
mandata njegovo delo prevzel 
in nadaljeval njegov sin. Zah-
valil se je vsem članom sveta 
KS za uspešno izpeljane pro-
jekte v kraju in podporo pri 
delu, »kar je tudi vidno v kra-
ju in smo poskušali vse aktiv-
nosti razdeliti po vaseh«. Kot je 
dodal, je bila večina stvari na-
rejena na področju infrastruk-
ture v sodelovanju z županom 
in občinsko upravo. Naštel je 
vasi in pridobitve v njih: Rajec 
– vodovod, asfalt; Velika Doli-
na – pločnik; Perišče – javna 
razsvetljava; Ponikve – razši-
ritev vstopne poti do pokopa-
lišča; Koritno, Cirnik – asfalti-

VELIKE MALENCE – 12. no-
vembra so pri cerkvi sv. 
Martina na Velikih Malen-
cah z otvoritvijo in bla-
goslovom namenu preda-
li šest informativnih tabel, 
ki so postavljene pri cerkvi, 
mrliški vežici in prazgodo-
vinskem najdišču Gradišče.

Na postavljenih tablah so pred-
stavljeni trije kulturni spome-
niki – cerkev sv. Martina, rim-
ska vila ob cerkvi in najdišče 
Gradišče. Gre za skupni pro-
jekt Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije, Obmo-
čne enote Novo mesto (ZVKDS 
OE Novo mesto), in Turistič-
nega društva (TD) Velike Ma-
lence. Zbrane je uvodoma poz-
dravil in nagovoril predsednik 
društva Milan Kreačič in iz-
postavil, da arheološka izko-
pavanja na območju Velikih 
Malenc, ki imajo danes le 306 
prebivalcev, kažejo, da je bilo 
to območje naseljeno že v dav-
ni preteklosti, najstarejše najd-
be s tega območja sodijo v čas 
mlajše kamene dobe. V nada-
ljevanju je spregovoril vodja 
ZVKDS OE Novo mesto mag. 
Dušan Štepec, ki je navedel 
da je na območju njihove OE, ki 
pokriva Dolenjsko, Belo krajino 
in del Posavja, približno 3200 
enot dediščine, od tega 600 
kulturnih spomenikov lokal-
nega pomena in 36 kulturnih 
spomenikov državnega pome-
na. Umetnostna zgodovinar-
ka Oži Lorber, sicer doma-

Delo sveta KS vidno v kraju

ranje. Potekalo je tudi še nekaj 
drugih manjših projektov, ki so 
že ali še bodo zaključeni v krat-
kem. Na dogodku je bil priso-
ten tudi župan Ivan Molan, ki 
je poudaril kooperativnost v 
tej KS, kjer je bilo po njegovem 
precej narejenega, v štirih letih 
za milijon in pol evrov investi-
cij, kar ni tako majhna številka. 
Izpostavil je pomen šole v kra-
ju pa tudi obnovljenega pros-
vetnega doma.

Priznanje KS Velika Dolina so 
iz Žibertovih rok prejeli An-
drej Prišel za njegovo dolgo-
letno uspešno delo pri izva-
janju projektov in programov 
KS, s čimer je pomembno pri-
speval h kakovostnemu življe-
nju krajanov; Vesna Godec za 
njeno nesebično delo in prip-
ravljenost pomagati krajanom 
in KS ob vsaki priložnosti, pri 
čemer je bila najbolj aktivna 
članica sveta KS v tem man-

datu; ter Društvo vinogradni-
kov Dolina – Jesenice (v njego-
vem imenu predsednik Martin 
Kvartuh) za uspešno sodelo-
vanje, organizacijo prireditev, 
promocijo kraja in KS. Učitelji-
ci na OŠ Velika Dolina Tadeja 
Božič in Zvonka Jarkovič sta 
predstavili projekt postavitve 
učnih tabel o zgodovini šol-
stva ter naravnih in kulturnih 
značilnostih teh krajev, ki so 
postavljene v središču vasi Ve-
lika Dolina. Program so obliko-
vali MoPZ KUD Slavček, učenci 
OŠ Velika Dolina, KUD Mokri-
ške vrane in DV Dolina – Jese-
nice. Stanko Fakin in Mit ja 
Bizjak iz dramsko-gledališke 
sekcije Špil teater, ki deluje v 
okviru Mokriških vran, sta ob 
tej priložnosti »za pokušino« 
uprizorila uvod predstave Brat 
od svoje sestre, katere premie-
ra bo januarja 2023.

 R. Retelj

Prejemniki priznanj s predsednikom sveta KS

»Zapečatili« zgodovino kraja

činka, je predstavila pogled v 
zgodovino cerkvene stavbe sv. 
Martina. Med drugim je ome-
nila, da je cerkev najvidnejša 
veduta, znamenitost naselja, 
kot podružnico fare Čatež jo 
je omenjal že Valvasor v Slavi 
vojvodine Kranjske. Cerkvena 
stavba je v osnovi romanska, 
kasneje večkrat prezidana in je 
verjetno nastala sredi 12. stole-
tja, analiza odkritij sondažne-
ga izkopa pa je pokazala, da je 
nastala morda več stoletij prej, 
segala naj bi v predromanski 
čas, na kar kaže tudi način zi-
dave, je še izpostavila. 

Značilnosti ostalih dveh kultur-
nih spomenikov sta predstavi-
la konservator mag. Uroš Ba-
vec iz ZVKDS OE Novo mesto in 
dr. Zvezdana Modrijan, znan-
stvena sodelavka z Inštituta za 
arheologijo ZRC SAZU. Na ob-
močju izkopavanj na Gradišču 
pri Velikih Malencah so med 

drugim odkrili objekt, ki ga 
interpretirajo kot zgodnjekr-
ščansko cerkev, pri čemer sta 
bila njen tloris in usmeritev 
zelo nenavadna. Z revizijskimi 
izkopavanji so prišli do ugoto-
vitev, da v tem primeru ne gre 
za cerkev, ampak za neko po-
veljniško stavbo. Pri razisko-
vanem območju na Velikih Ma-
lencah ne gre samo za naštete 
tri kulturne spomenike, ampak 
tudi za območje rimske ceste z 
gomilnim grobiščem, sta še de-
jala. Skrb na tablami in njiho-
vo redno vzdrževanje bo sicer 
prevzelo domače turistično 
društvo. Info table je s svojim 
nagovorom odprl župan Ob-
čine Brežice Ivan Molan, bla-
goslovil pa čateški župnik Jože 
Pacek. Za presenečenje je na 
koncu poskrbel domačin Vla-
do Lopatič, ki je v naravo iz-
pustil nekaj od svojih približno 
200 golobov pismonoš.
 R. Retelj

Oži Lorber pred info tablama pri cerkvi sv. Martina
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Sodelujoči na omizju so bili: 
namestnica direktorja Slove-
nija-transplanta prim. Dani-
ca Avsec, dr. med., kapitan na 
letalu Falcon stotnik Janko 
Kene ter Srečko Cizl in Mi-
haela Kosec, vsak s svojo ži-
vljenjsko zgodbo. Z njimi se je 
pogovarjala prostovoljka RK 
Mojca Florjanič. Uvodni poz-
drav je pripadel predsednici 
OZRK Brežice Martini Živič, 
ki je najprej omenila, da 8. ok-
tobra obeležujemo evropski 
dan darovanja organov. Kot je 
še navedla, je zdravljenje s pre-
saditvijo organov in tkiv ena-
kopravno omogočeno vsem 
državljanom RS, ki potrebu-
jejo tak način zdravljenja in 
so vpisani na čakalni seznam 
Nacionalne transplantacijske 
mreže. Po podatkih Slovenija-
-transplanta je trenutno na ča-
kalnem seznamu 155 bolnikov, 
ki potrebujejo srce, jetra, plju-
ča, ledvice, trebušno slinavko 
ali roženico. Do konca letoš-
njega septembra je bilo pre-
sajenih že 95 organov in s tem 
rešenih 95 življenj. Postregla 
je s podatkom, da darovanje 
organov načelno podpira kar 
85 % Slovencev, a se glede tega 
za čas življenja opredeli zgolj 
0,5 %. Prim. Avsec je povedala, 
da to dejstvo za zavod Slove-
nija-transplant predstavlja ve-

Podpirajo, a se ne odločijo
BREŽICE – Območno združenje Rdečega križa (OZRK) Brežice je 13. oktobra v Mestni hiši Brežice organizira-
lo omizje z naslovom »Darovanje organov = podarjeno življenje«. Izpostavili so, da darovanje sicer podpira 
veliko Slovencev, a za to se jih odloči zelo malo. Predstavljeni sta bili tudi osebni zgodbi, ki dasta misliti.

lik izziv v prihodnosti. Omeni-
la je, da je Slovenija-transplant 
leta 2000 postal polnopravni 
član Eurotransplanta, v kate-
rega je vključenih osem držav. 
Navedla je, da 70 % organov 
izmenjajo, 30 % pa jih presa-
dijo oz. uporabijo za zdravlje-
nje doma. Na leto je v Sloveniji 
približno 120 presaditev orga-
nov, poleg tega pa tudi še ok-
rog 100 presaditev roženic pa 
tudi raznih tkiv (npr. krvotvor-
ne matične celice od živih da-
rovalcev). Organe lahko da-
rujejo tudi otroci. Po smrti 
človeka se lahko za darovanje 
organov odločijo svojci. Sto-
tnik Janko Kene, sicer doma iz 
Globokega, opravlja izjemno 
pomembno in plemenito na-

logo – prevoz organov, name-
njenih transplantaciji, in oseb, 
ki v teh postopkih sodelujejo. 
Je namreč pilot letala Falcon, 
ki prevaža organe za presadi-
tve. Omenil je, da so prvi tovr-
sten let izvedli 2. maja 2015, 
do danes pa so opravili 89 le-
tov, večinoma ponoči. Izposta-
vil je še, da so bila leta 2018 
prva pljuča, ki so prišla v Slo-
venijo in bila kot prva v zgodo-
vini države uspešno presajena, 
pripeljana ravno s Falconom.

»K zdravniku pojdite včeraj«

Globočan Srečko Cizl, ki so mu 
presadili jetra, je delil svojo ži-
vljenjsko zgodbo. Transplanta-
cija mu je rešila in na nek način 

omogočila spet normalen na-
čin življenja. Njegovo sporočilo 
je: »Apeliram na mlade, da se 
vpišejo v register opredeljenih 
oseb, seveda ob vnaprejšnjem 
posvetovanju z domačimi.« 
Mihaela Kosec, ki je pred dne-
vi na žalost zaključila svojo ži-
vljenjsko pot, je spregovorila o 
tem, da je že nekaj let čakala na 
novo srce. Ko je že vse kazalo, 
da bo kandidatka za transplan-
tacijo najpomembnejšega or-
gana, se ji je ponovil rak. »Pra-
vijo, da če ima hudič mlade, jih 
ima veliko. Maja letos se je po-
novila moja prvotna bolezen – 
rak, ki je bil v mirovanju in bi 
moral v takšnem stanju biti pet 
let, da bi lahko postala kandi-
datka za novo srce, tako da se 
zdaj borim na dveh koncih,« je 
dejala. Kljub težki življenjski 
preizkušnji je zelo pozitivno 
in optimistično gledala na živ-
ljenje in prihodnost. Izposta-
vila je pozitivno razmišljanje 
in da je treba v prvi vrsti imeti 
rad sebe ter živeti življenje in 
ga zajemati s polno žlico. »Če 
kadar koli začutite, da kaj ni v 
redu in se slabo počutite, ne 
reči, da boste šli jutri k zdrav-
niku, ampak pojdite včeraj,« 
se je glasilo njeno pomembno 
sporočilo za vse ljudi.

 Rok Retelj

Med nagovorom predsednice OZRK Brežice, za omizjem Kene, 
Cizl, Avsec, Kosec in Florjanič

GLOBOKO – Na zadnjo ok-
tobrsko soboto je v dvora-
ni Prosvetnega doma Globo-
ko potekala že 25. prireditev 
Hladna jesen že prihaja, tra-
dicionalni koncert ljudskega 
petja, na katerem so Pevci iz 
Globokega obeležili prav to-
liko let svojega udejstvova-
nja, ob tem pa predstavili 
tudi novoizdano pesmarico 
z notnim zapisom.

Pevci iz Globokega, ki so se 
prvo desetletje po ustanovitvi 
imenovali Ljudski pevci Globo-
ko, so se kot skupina oblikovali 
v časih, ko so se začele pojavlja-
ti in nastopati skupine ljudskih 
pevcev in pevk ter se želele šir-
ši javnosti predstaviti s petjem 
ljudskih pesmi na način, kot so 
to počeli naši predniki. V Glo-
bokem je bila tradicija zbo-
rovskega petja. Že četrt stole-
tja je tu deloval Lovski pevski 
zbor Globoko in ob neki pri-
ložnosti, ko so pevci zbora po 
koncertu prepevali predvsem 
ljudsko, po domače, je strokov-
ni vodja Franc Kene predsta-
vil idejo o ustanovitvi skupine 
pevcev ljudskih pesmi. Spre-
jeta je bila z navdušenjem in 
nastala je skupina najprej 11 
pevcev. Odločili so se za način 
triglasnega fantovskega petja, 
ko en pevec vodi, drugi gre čez 
ali »cvika«, vsi ostali pa basi-
rajo. Spomladi 1998 so imeli 
prvi javni nastop na prireditvi 
v Globokem. V naslednjih letih 

Spomin za naslednje rodove

so se redno predstavljali na ob-
močnih srečanjih v organizaci-
ji JSKD, uvrščali so se tudi na 
regijska in državna srečanja. V 
skupini kar pet pevcev prepeva 
vse od ustanovitve, to so Slav-
ko Cizl, Stane Slak, Miljan Zi-
danič, Franc Kene in Franc 
Vrstovšek. Pred petimi leti se 
je skupini pridružil Božidar 
Cizelj, ki je bil zaradi bolez-
ni tokrat odsoten, pred tremi 
leti pa še Anton Žgalin. Med 
občinstvom v dvorani so bili 
še ustanovni člani Slavko Bi-
bič, Ivan Šušterič in Ivan Ver-
stovšek. 

Ljudskim pevcem iz Globokega 
se je porodila želja, da bi petje 
trajno ohranili na nosilcih zvo-
kov. Izdali so tri zgoščenke, le-
tos ob srebrnem jubileju pa v 
sodelovanju z dr. Uršo Šivic, 
etnomuzikologinjo in sode-
lavko Glasbenonarodopisne-
ga inštituta ZRC SAZU, izdali 
pesmarico Mnoga leta z not-

nimi zapisi 50 največkrat za-
petih ljudskih pesmi. »Želimo, 
da bi pesem, ki jo še pojemo, 
vsaj v pisni obliki ostala spo-
min za bodoče rodove,« je pou-
daril Kene, Šivic pa je navedla, 
da je iz teh koncev v kratkem 
času prišla že druga pobuda za 
nastanek pesmarice, saj so av-
gusta le-to izdali tudi Kapelski 
pubje. Pevci iz Globokega so z 
leti postali širše znani, tudi po 
zaslugi prispevkov Vesne Se-
ver Borovnik v oddaji Pevci 
zapojte, godci zagodte na Ra-
diu Ognjišče. Poleg gostiteljev 
so na koncertu nastopili še 
Fantje artiški, Ljudske pevke 
Žejno, Kapelski pubje in Ljud-
ski pevci Bizeljsko. Predsedni-
ca sveta JSKD OI Brežice Diana 
Kosar je bronasto Marolto-
vo značko podelila Božidarju 
Cizlju (v njegovem imenu jo je 
prevzela soproga Milka). Kon-
cert je povezovala Lučka Čer-
nelič.
 R. Retelj

Pevci iz Globokega

BREŽICE – V Mestni hiši Bre-
žice je 9. novembra potekal 
literarni večer »Življenjska 
zgodba velikega Slovenca«, 
na katerem je pisatelj Rudi 
Mlinar predstavil svoj naj-
novejši biografski roman 
»Janez Mencinger – Advokat 
s srcem«.

Dogodek je potekal v soorgani-
zaciji Celjske Mohorjeve druž-
be, pri kateri je izšla knjiga, in 
Društva diabetikov Posavje 
Brežice, katerega član je Mli-
nar, zato je zbrane uvodoma 
nagovorila predsednica ome-
njenega društva Darja Man-
džuka. V nadaljevanju se je z 
Rudijem Mlinarjem pogo-
varjala urednica Celjske Mo-
horjeve založbe dr. Cvetka Re-
zar Mlakar. Biografski roman 
o slovenskem rodoljubu, odve-
tniku, pisatelju in pesniku Jane-
zu Mencingerju (1838–1912), 
ki je del življenja preživel tako v 
Brežicah kot v Krškem, je že 22. 
roman izpod peresa Mlinar-
ja, po rodu Korošca, ki od leta 
1999 živi v Brežicah in se je pi-
sanju posvetil zlasti po prihodu 
v Brežice, pri čemer mu je v ve-
liko oporo in pomoč žena, sicer 
tudi pesnica, Ivana Vatovec. 

Potem ko je leta 2018 izšel nje-
gov biografski roman o jeziko-
slovcu Maksu Pleteršniku, je 
sprva želel pisati biografski ro-
man o slikarju in grafiku Fra-
nju Stiplovšku, nato pa je v ko-

Roman o Janezu Mencingerju

ledarju Mohorjeve družbe za 
leto 1915 naletel na članek o 
Janezu Mencingerju, kjer je 
bilo omenjeno, da je bil dobrih 
osem let tudi v Brežicah kot od-
vetniški pripravnik pri v Breži-
cah bolj znanem dr. Radoslavu 
Razlagu. »Začel sem raziskova-
ti o njem in gradiva je bilo zelo 
veliko, predvsem njegovih pi-
sem domačim, ki so jih shrani-
li,« je povedal. Podatke o njem 
je našel tudi v takratnih časo-
pisih, na internetu, konec kon-
cev pa je tudi sam Mencinger 
napisal veliko svojih spomi-
nov, predvsem v Meniških spo-
minih. V romanu je spretno 
prepletel njegovo življenjsko 
pot s takratnim družbeno-po-
litičnim dogajanjem in njegovo 
ljubezensko zgodbo z Videm-
čanko Marijo Barbo, s katero se 
je tudi poročil, leta 1882 pa se 
je iz Kranja tudi preselil v Kr-
ško. Tu je nadaljeval odvetni-

ško delo in bil celo izvoljen za 
župana, a se je funkciji zaradi 
bolezni odpovedal. Bil je ce-
njen spreten in pravičen odve-
tnik, bil je izrazit narodnjak in 
borec za slovenski jezik, kot pi-
satelj pa je najbolj znan po ro-
manu Abadon in potopisnem 
eseju Moja hoja na Triglav. V 
Krškem je leta 1912 umrl, po-
kopan je v Parku zaslužnih ob-
čanov, nanj spominjata tudi 
Mencingerjeva hiša in po njem 
poimenovana ulica. 

Nekaj odlomkov iz knjige sta 
prebrala Ivana Vatovec in 
Drago Pirman, večer sta z ne-
kaj glasbenimi vložki popestri-
la zakonca Elizabeta in Dragu-
tin Križanić. Kot pravi Mlinar, 
že pripravlja roman, v katerem 
bo opisal življenje znanega do-
bovskega kulturnika Branka 
Bogoviča.
 P. Pavlovič

Rudi Mlinar (na sredini) z Dragom Pirmanom in življenjsko 
sopotnico Ivano Vatovec

BREŽICE – 13. oktobra so točno opoldan v GIGA galeriji Gi-
mnazije Brežice odprli dijaško fotografsko razstavo z nas-
lovom Intime mesta Brežice. Gre za 18 fotografij skritih ko-
tičkov mesta, ki so bile v sklopu likovnega pouka narejene 
izključno s pametnimi telefoni. 

Kot je uvodoma dejal ravnatelj Uroš Škof, je vesel, da je GIGA ga-
lerija, gimnazijski prostor, ki je namenjen razstavam in kultur-
nim dogodkom, po več kot dveh letih zatišja ponovno dobila sve-
žino in spet služi prvotnemu namenu. Zahvalil se je prof. Alojzu 
Koncu, ki kljub pokoju na gimnaziji še vedno vodi likovni kro-
žek, in ostalim sodelavcem, ki podpirajo dijake na njihovi ume-
tniški poti. Po besedah mentorja Konca razstava, ki se mu ne zdi 
niti najmanj šolska, ampak popolnoma javna, obsega 18 del oz. 
fotografij 18 dijakov. Pri tej razstavi je šlo za nalogo iz šolskega 
kurikula – uporaba pametnega telefona. »Uporabili smo mobil-
ni telefon kot umetniško orodje in poiskali intimne prostore Bre-
žic, skrite kotičke, kot so npr. Treppova vila, stavba poveljstva TO, 
zanemarjen prvi Mercatorjev market, deložirani prostori stavb 
itd.,« je pojasnil. Razstavljajo naslednji gimnazijci: Maks Jon Ba-
bič, Timeja Račič Ogorevc, Olja Bizjak (1. a), Neira Jašić, Lara 
Lisec, Larissa Resnik (1. b), Jure Kozmus, Žana Maver, Matic 
Paskvale, Anej Radanovič, Matija Štarkl, Urška Županc (1. 
c), Urban Bračun, Hana Jurman, Jernej Kodrič, Tinkara Lov-
še, Ambrož Plevanč, Ana Sever (3. d). Predsednica KUD Franjo 
Stiplovšek Gimnazije Brežice Nataša Šekoranja Špiler je ob tej 
priložnosti predstavila društvo in dejala: »S tovrstnimi dogod-
ki, kot je današnji, mladim pomagamo razumeti pomen kulture 
ter jih oblikovati tako, da znajo ceniti kulturo, umetnost in nje-
ne vrednote potem ponesti v vsakdanje življenje.« Razstava je na 
ogled v času pouka do 14. januarja 2023. 
 R. R.

Mobitel kot umetniško orodje

Avtorji dijaške razstave z mentorjem
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IZ NAŠIH OBČIN – BREŽICE

LOTI (22014B) je psica večje 
rasti, stara približno dve leti. Je 
zelo živahna in ima veliko ener-
gije, zato išče odgovoren dom 
in lastnika, ki ji bo posvetil ve-
liko časa in se bo z njo aktivno 
ukvarjal. Je zelo prijazna, željna 
pozornosti in človekove bližine. 

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

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

8. novembra so se v prostorih Mladinskega centra Brežice zbra
li podjetnice in podjetniki na javni predstavitvi rezultatov razpisa 
za pospeševanja razvoja podjetništva. Ob tej priložnosti je župan 
Občine Brežice Ivan Molan uspešnim prijaviteljem svečano predal 
podpisane pogodbe o sofinanciranju.  Občina Brežice je letos pre
ko javnega razpisa za spodbujanje podjetništva namenila 160.000 
evrov, kar je za 40.000 evrov več sredstev kot leto prej. Na razpi
su je bilo uspešnih 37 popolnih vlog. Povprečna višina sofinanci
ranja upravičenih stroškov podjetnikov je znašala dobrih 21 %.

Občina Brežice se zaveda, kako pomemben steber razvoja in ohra-
njanja stabilnosti v občini predstavljajo podjetniki in gospodarstvo, 
zato s svojim delovanjem in ukrepi  ustvarja spodbudno okolje za 
razvoj podjetništva. Med širokim naborom ukrepov je prostorsko 
urejanje in sledenje razvojnim pobudam z občinskim prostorskim 
načrtom, urejanje in širitev poslovnih con ter vsakoletna razpisna 
sredstva za neposredne pomoči podjetnikom. Ob tem je župan Ivan 
Molan poudaril, da je občina letos povečala fond sredstev za pomoč 
podjetnikom v višini 25 %, z učinkovitim in hitrim prostorskim načr-
tovanjem pa smo pridobili podjetje TPV Automotive, ki je poleg ši-
ritve proizvodnje v občino preselilo tudi svoj sedež.  
Na področju podjetništva občina načrtuje širitev Obrtne cone Do-
bova. V sklopu podjetniških priložnosti Zavod za podjetništvo, turi-
zem in mladino izvaja za podjetnike najrazličnejša izobraževanja, v 
letošnjem letu so organizirali tudi karierni sejem, na katerem se je 
več kot 400 mladim udeležencem predstavilo 34 podjetij.
V občini Brežice imamo razvito podjetništvo na zelo različnih področ-
jih od drobne obrti, uslužnostnih dejavnosti, turizma, gradbeništva, 
obdelave kovin, energetike in še mnogo drugih. Iz baze podatkov 
AJPES je razvidno, da imamo v naši občini šest delniških družb, 680 
družb z omejeno odgovornostjo in 1.095 samostojnih podjetnikov.
V sklopu javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva v ob-
čini Brežice se sofinancirajo naložbe v stroje in opremo, najemnine 
v starem mestnem jedru in sodelovanje na sejmih z novimi inova-
tivnimi produkti in storitvami. 
Po predstavitvi rezultatov javnega razpisa so podjetniki in podjetni-
ce prejeli pogodbe za sofinanciranje spodbud v podjetništvu, nato 
je sledilo neformalno druženje. Za kulturni program dogodka je pos-
krbela vokalna skupina UP, ki deluje v okviru Društva upokojencev 
Dobova-Kapele, prireditev je povezovala Anja Urek.

Projekt »Banova domačija – okusimo dediščino« je eden od šti
rih novih projektov, ki jih je za sofinanciranje s sredstvi Evropske
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) potrdil Uprav
ni odbor Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje. Projekt Občine 
Brežice v vrednosti 47.000 evrov bo sofinanciran z nepovratnimi 
sredstvi v višini cca. 39.000 evrov. 

Projekt temelji na oži-
vitvi skupne etnološke 
dediščine in družbene 
infrastrukture - Bano-
ve domačije in je re-
zultat odličnega sode-
lovanja Občine Brežice 
s partnerji Posavskim 
muzejem Brežice, In
validskim podjetjem 
Lumia, Zavodom za 
podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice, Tu
rističnim društvom Artiče in Sadjarskim društvom Artiče. Projekt 
nadgrajuje sodelovanja med društvi, javnimi zavodi, podjetniki, lo-
kalno skupnostjo ter gradi trdnejše vezi na podlagi skupno oblikova-
nih programov. Predviden pričetek projekta je 1. 4. 2023, trajal pa bo 
devet mesecev. V sklopu projekta se bo v okviru Posavskega muzeja 
Brežice zaposlila ena oseba kot koordinator dejavnosti in promocije 
Banove domačije tako obiskovalcem kot občanom.
Projekt Banove domačije bo razvijal butično ponudbo, s pridihom 
lokalnega, avtentičnega, edinstvenega. Razvija tudi turistično po-
nudbo izven osrednje turistične sezone.  V okviru projekta bo na-
bavljena oprema za namen informiranja in sprejema uporabnikov; 
opremljen bo tudi zunanji prostor  z mizami in klopmi, s čimer bo 
omogočen sprejem do 50 oseb ter izvedba izobraževalnih vsebin 
na prostem.   Vzpostavljena bosta dva nova turistična produkta, ki 
jih bodo ponujali na domačiji: 5-zvezdično kulinarično doživetje ter 
program doživljajske domačije. 

SKOK V ZIMO 
Športna zveza Brežice, Zavod za šport Breži-
ce in Občina Brežice bodo v soboto, 10. de
cembra 2022, ob zaključku Evropskega mes
ta športa 2022 organizirali dogodek SKOK V 
ZIMO, v okviru katerega bodo potekale nas-
lednje aktivnosti:
• uradna otvoritev drsališča, za vse uporabnike bo ta dan upo-

raba drsališča brezplačna,
• smučarski sejem (v atletskem balonu Brežice),
• testiranja SLO – FIT odrasli (v Športni dvorani Brežice),
• predstavitev rekreativnih programov za odrasle – Brekreaci-

ja (v Športni dvorani Brežice) in spremljevalne aktivnosti za 
najmlajše (drsanje, gibalne delavnice, poslikava obraza).

Dogodek bo potekal med 8.30 in 13.00, drsališče pa bo na vo-
ljo vse do 21. ure.

V občini Brežice je načrtovano pokrivanje 835 belih lis, kjer odprto 
optično širokopasovno omrežje (OŠO) gradi podjetje GVO, d.o.o. 
Za področje pokrivanja t. i. belih lis gradbena dela na terenu pote
kajo kot načrtovano po posameznih krajih. Občina Brežice je pri
dobila podatke o aktualnih delih, ki potekajo na področju občine. 
Polaganje optičnega omrežja poteka tudi v sodelovanju z občino 
– npr. ob izvajanju projekta hidravličnih izboljšav v Vitni vasi je so
časno potekalo tudi polaganje optičnega kabla. Na sestanku ob
čine z izvajalcem je bilo dogovorjeno, da bo v letu 2023 izvedena 
optika tudi po krajih, kjer niso bele lise.
 
Na področju belih lis, ki obsega-
jo Blatno, Dečno selo, Mali Vrh in 
Curnovec, so gradbena dela v iz-
vajanju: v Blatnem so zaključe-
na, trenutno potekajo na Malem 
Vrhu, nato sledi še Curnovec in 
Dečno selo. Izvajajo se tudi mon-
tažna dela.
Bele lise na področju Blatno, Mali 
Vrh, Piršenbreg, Globoko: gradbe-
na dela v Blatnem v večini že izve-
dena, po ostalih krajih se izvajajo, 
enako montažna dela.
Področje belih lis Dramlja in Bi-
zeljska vas: gradbena dela v Dram-
lji so zaključena, montažna dela v izvajanju. Gradbena dela v Bizeljski 
vasi so načrtovana v letu 2023.
Področje belih lis, ki obsegajo Podgorje, Bizeljsko, Drenovec in Bukov-
je: gradbena dela so v izvajanju v Podgorju pri Pišecah, Boštu, na Vi-
dovi poti in Drameljšku, sledijo dela v Vrhovnici.  Drugi izvajalec začne 
z deli v Drenovcu pri Bukovju v smeri Orešja na Bizeljskem predvi-
doma do konca meseca. Obnova zračnih linij je načrtovana predvi-
doma do konca leta in v začetku 2023. Montažna dela se izvajajo.
Področje belih lis, ki obsegajo Dednjo vas, Pavlovo vas, Vitno vas, 
Bojsno in Pišece: gradbena dela so v izvajanju, izvedena so že v Dednji 
vasi, Pišecah, Podgorju pri Pišecah, Vitni vasi in Dramlji ter Bojsnem, 
v Brezju pri Bojsnem čaka izvajalec del na sočasno gradnjo z Elek-
trom Celje. Obnavljajo se zračne linije, montažna dela se izvajajo. 
V projektiranju je ureditev za regionalni dostop od funkcijske lokacije 
(prostor, v katerem se bo nahajalo glavno komunikacijsko vozlišče) 
odprtega širokopasovnega omrežja (FL OŠO) Brežice v Globokem 
do Cerine, ena veja od Cerine skozi Žejno, Sobenjo vas, Globočice, 
Stankovo, Brvi, Stojanski Vrh do Vinjega Vrha, druga veja od Cerine 
skozi Dobeno, Cirnik, Koritno, Veliko Dolino do Nove vasi pri Mokri-
cah. Izvedba je načrtovana v letu 2023.
Optično širokopasovno omrežje se izvaja tudi na področju naselij 
Zgornja Pohanca, Križe, Volčje in Sromlje: obnovljene so zračne tra-
se na območju Sromelj in Zgornje Pohance, delno dokončana grad-
bena dela v Sromljah ter montažna dela v izvajanju. Obnova zrač-
nih linij in gradbena dela na območju Pečic in Križ so načrtovana v 
začetku leta 2023.

V Orešju v krajevni skupnosti 
Bizeljsko se izvaja modernizaci-
ja javne poti JP 528341 Koler–
Dernikovič v dolžini 220 m. V 
sklopu modernizacije javne poti 
se bo zamenjal spodnji ustroj, 
asfaltiralo vozišče, uredilo od-
vodnjavanje in bankine. Hkrati 

se bo v Gregovcah na javni poti 
JP 527531 Gregovce–Sotla as-
faltiral del vozišča (100 m2). Sku-
pna vrednost obeh investicij je 
43.000 evrov.

Izboljšave javne infrastrukture po krajih naše občine: 
Bizeljsko, Pišece in Sromlje 
Občina Brežice vsako leto ob milijonskih investicijah v javno infrastrukturo (gradnja vrtcev, šol, pločnikov, vodovodnih 
sistemov ipd.) izvaja številne projekte manjših vrednosti po vseh dvajsetih krajevnih skupnostih – od modernizacij ce
stnih odsekov do obnove večnamenskih domov, obnove odsekov vodovoda in kanalizacije. Projekti so namenjeni iz
boljšanju pogojev za življenje in delo v celotni občini ob zagotavljanju enakomernega razvoja vseh krajev. 

Ob lokalni cesti LC 024361 Bi
zeljska vas–Ledine pa se je že 
izvedla sanacija plazu s pilotira-
njem, ureditvijo venca ob banki-
ni in asfaltiranjem dela vozišča. 
Vrednost sanacije plazu je zna-
šala 20.000 evrov.

Na področju krajevne skupnos
ti Sromlje je modernizacija od-
seka lokalne ceste LC 024421 
Babčki dol–Sv. Janez v zaključni 
fazi. V okviru investicije se bo za-
menjal spodnji ustroj ceste, as-
faltiralo vozišče in uredile ban-
kine. Vrednost investicije znaša 
90.000 evrov.

Na področju krajevne skupnos
ti Pišece se izvaja modernizacija 
lokalne ceste LC 024533 Dednja 
vas–Orehovec v dolžini 650 m. 
V sklopu investicije se bo zame-
njal spodnji ustroj, asfaltiralo vo-
zišče, uredilo odvodnjavanje in 
bankine. Vrednost investicije je 
96.000 evrov.

Dokončanje vseh cestni odsekov 
je načrtovano v začetku meseca 
decembra.

Modernizacija javne poti JP 
528341 Koler–Dernikovič

Babčki dol–Sv. Janez

Dednja vas–Orehovec

Bizeljska vas–Ledine

Napredovanje del na optičnem 
širokopasovnem omrežju v občini Brežice 

Letos Občina Brežice namenila za 25 % 
več sredstev za spodbude podjetništvu

Župan s podjetniki

Občina Brežice načrtuje oživitev Banove 
domačije s pomočjo evropskih sredstev

Banova domačija v Artičah
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Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko je gostil novoiz
voljeno županjo pobratene občine Bajina Bašta Vesno Đurić s so
delavci. Obisk je bil namenjen predvsem ponovni vzpostavitvi so
delovanja med občinama.

Delegacija, ki so jo sestavljali županja Vesna Đurić, predstavnik za 
mladino in šport Peter Nešković in občinski urbanist Miloš Jelisav
čić, se je poleg srečanja z županom udeležila tudi srečanja z pred-
stavniki omenjenih področij v mestni občini Krško. Dogovorili so se 
za sodelovanje na čezmejnih evropskih projektih, za obisk predstav-
nikov Mladinskega centra Krško v Bajini Bašti še v letošnjem letu ter 
za ponovna medsebojna srečanja v času občinskih praznikov obeh 
občin v juniju in juliju naslednje leto.

V Dvorani v parku v Krškem je potekala slovesnost ob dnevu refor
macije. Zbrane sta nagovorila Matjaž Gruden, predsednik Sloven
skega protestantskega društva Primož Trubar, in predsednica po
savske podružnice tega društva Alenka Černelič Krošelj. 

Prisotne sta pozdravila župan Mestne občine Krško mag. Miran 
Stanko in direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Pa
unović. Program so sooblikovali učenci Glasbene šole Krško in Osnov-
ne šole Jurija Dalmatina Krško ter znameniti Krčani. Po koncu slove-
snosti so se zbrani sprehodili do nove Valvasorjeve knjižnice Krško, 
kjer so razstavljena dela sodelujočih učencev na likovno-literarnem 
natečaju Na obisku pri Juriju Dalmatinu.
Matjaž Gruden, predsednik Slovenskega protestantskega društva Pri-
mož Trubar, je predstavil vpliv Primoža Trubarja in ostalih protestan-
tov na razvoj slovenskega jezika ter tudi celostno na razvoj slovenske-
ga naroda. Za to, da Trubar in protestantizem ostajata med nami, v 
sodelovanju z ostalimi organizacijami skrbi njihovo društvo, ki deluje 
s prepričanjem, da so slovenski protestanti ustvarili temelj, na kate-
rem sta se razvili slovenska kultura in narodna samozavest, ter ima-
jo danes, v sodobnem času, ko izgubljajo težo nekatere značilnosti 
narodnih skupnosti in stopajo v ospredje druge, nesporen pomen.
Rdeča nit letošnje osrednje slovesnosti je bil likovno-literarni na-
tečaj z naslovom Na obisku pri Juriju Dalmatinu ki je po dveh letih 
premora zaradi epidemije ponovno zaživel. Kot je povedala Alen
ka Černelič Krošelj, predsednica posavske podružnice Slovenske-
ga protestantskega društva Primož Trubar, je pomembno, da poz-
namo kulturno dediščino, da osmišlja našo sedanjost in nam daje 
pogum za prihodnost.
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Mikrobiološka preiskava Kemična analiza

A B C D ocena vzrok NU

1. Gor. Leskovec – omr. Stranje, javna izlivka na pokopališču 150 DA U 0 0 4 2 U /
2. Jevša – Reštanj – Mali Kamen – Šedem – omr. Šedem 11 230 DA U 0 0 0 1 U /
3. Kališovec – Brezje – Dol. Leskovec – omr. Kališovec 5 290 DA U 0 0 0 1 U /
4. Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21 175 DA U 0 0 0 1 U /
5. Rožno – Dol. Leskovec – omr. Dol. Leskovec 23 220 DA U 0 0 0 0 U /
6. Slom – Pihovec – omr. Stolovnik 51 219 NE U 0 0 0 1 U /
7. Vel. Kamen – omr. Vel. Kamen 12 252 DA U 0 0 11 16 U /

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

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih-vaških vodovodov 
v mestni občini Krško za drugo polovico leta 2022
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto je opravil drugi pregled vodo
vodov in izvirov na območju mestne občine Krško v letu 2022, ki niso v upravljanju družbe Kostak, ampak z njimi uprav
ljajo sami uporabniki. Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Mestne občine Krško, priloge s podatki o analizah za po
samezen vodovod pa so na razpolago na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Krško.

Skupno je bilo pregledanih se-
dem vaških vodovodov. Nacio-
nalni laboratorij je odvzel sedem 
vzorcev za osnovno mikrobiolo-
ško in sedem vzorcev za fizikal-
no-kemično preiskavo. 

Kot je razvidno iz tabele 1, je bila 
voda na vseh vodovodih v času 
pregleda zdravstveno ustrezna, 
vendar pa je zanesljivost kako-
vosti vode negotova. 

Kljub temu da trenutna ocena 
kaže na to, da je bila voda zdra-
vstveno ustrezna, in da na ne-
katerih vodovodih tudi analize 
iz preteklih let kažejo na zdrav-

stveno ustreznost vode, Naci-
onalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano opozarja, da kva-
liteta vode ni ves čas stabilna, in 
da je treba za njeno zdravstveno 
ustreznost na vodovodih izves-
ti še dodatne ukrepe. Poudari-
ti je namreč treba, da so rezul-
tati opravljene preiskave odraz 
trenutnega stanja, saj je iz pri-
merjave analiz, ki so bile opra-
vljene v preteklih letih, mogoče 
ugotoviti, da se kakovost vode 
na teh vodovodih med letom 
lahko bistveno spreminja. Odvi-
sna je predvsem od vremenskih 
razmer in letnega časa ob odvze-
mu vzorca. 

Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano tudi pri teh 
rezultatih predlaga obvezno pre-
kuhavanje vode na vseh obrav-
navanih vodovodih. Ukrep pre-
kuhavanja mora trajati dokler 
voda ni zdravstveno ustrezna. 
Vodo je treba primerno pripra-
viti in razkužiti. Zagotavljati in 
spremljati je treba učinkovitost 
razkuževanja na vseh vodovodih 
in uvesti pravilno razkuževanje 
še na vodovodu Slom–Pihovec. 
Zaradi varnosti mora upravlja-
nje vodovoda prevzeti profesi-
onalno usposobljeno podjetje. 
Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano predlaga, da 

je to KOSTAK d.d. Vir pitne vode 
je treba zaščititi s predpisanimi 
varstvenimi pasovi, ki morajo 
biti označeni skladno s predpisi.

Vodo je pred uporabo treba 
obvezno prekuhati: dezinfekci
ja pitne vode s prekuhavanjem 
je varna metoda, 3 minute vre
tja pomeni široko varnost. Če 
je voda motna, jo pred preku
havanjem zbistrimo z useda
njem in filtriranjem. Preprečiti 
je treba možnost naknadnega 
onesnaženja. Vodo shranimo 
na hladnem, za pitje jo uporab
ljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

Tabela: Pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih
skupnosti ali vodovodnih odborov v mestni občini Krško – odvzem v jeseni 2022

Obisk iz pobratene občine Bajina Bašta

Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko in županja občine 
Bajina Bašta Vesna Đurić

Vsako leto že od 1998 13. novembra obeležujemo mednarodni dan 
prijaznosti. Prve podpisnice deklaracije o prijaznosti so bile Kana-
da, ZDA in Singapur, sčasoma pa so se jim pridružile tudi druge, 
med njimi tudi Slovenija. Pri nas ga praznujemo od leta 2017, ko 
je njegov uradni ambasador postalo mariborsko društvo Huma-
nitarček. Bistvo praznika je, da nas prijaznost nič ne stane, ko pa 
jo deliš, postane neprecenljiva. V okviru praznika so Mestno ob-
čino Krško obiskali učenci Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja in 
med zaposlene razdelili ročno narejene priponke. Na obisku jih je 
pozdravil in se jim zahvalil tudi župan Mestne občine Krško mag. 
Miran Stanko.

Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko je odprl odsek 
Ceste krških žrtev med Zatonom in policijo. V okviru projekta je 
Mestna občina Krško celovito obnovila vodovod, optiko, cestno 
razsvetljavo, kanalizacijo, pločnik in cesto ter toplovod. Krajšo slo-
vesnost ob odprtju odseka je povezovala Tina Šoln, kulturni pro-
gram pa je prispeval trobilni kvartet Glasbene šole Krško. Zbrane 
na otvoritvi so preko nove ceste pospremile mažorete iz Krškega.

Na območju mesta Krško je bilo namenu predano že tretje javno 
stranišče. Že nekaj časa sta v uporabi stranišči poleg Tržnice Vi-
dem in v starem mestnem jedru na naslovu Cesta krških žrtev 44. 
Novoodprto stranišče je ob severnih stopnicah stadiona Matije 
Gubca oziroma pred pomožnimi igrišči. Sanitarni blok je bil zgra-
jen že pred leti, vendar ni bil v uporabi, zato ga je bilo treba celo-
vito prenoviti. Ima tako moško kot žensko stranišče, dostopno je 
invalidnim osebam ter ima previjalno mizo za dojenčke. Stranišče 
ima talno gretje in toplo sanitarno vodo. Predvidoma bo odprto 
24 ur na dan in čiščeno redno vsak dan ter vneseno v sistem oziro-
ma spletno aplikacijo javnih stranišč.

Poleg temeljnih postopkov oživljanja so za reševanje življenj ključ-
ni defibrilatorji, zato je župan Mestne občine Krško mag. Miran 
Stanko prebivalcem Razteza in Vrhulj v uporabo predal defibrila-
torja, ki sta dostopna 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Nakup defi-
brilatorja na Vrhuljah je v okviru participativnega proračuna 2022 
predlagal Robert Grojzdek. Na celotnem območju mestne občine 
Krško imamo tako že skupno 36 javno dostopnih defibrilatorjev.

Slovesnost ob dnevu reformacije

Spominska fotografija zbranih na prireditvi
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Fotografska razstava »Sevniških 
40«, ki jo je pripravilo Društvo 
Trg Sevnica, prikazuje utrip živ-
ljenja pred štirimi desetletji, ki 
ga je v svoj fotografski objektiv 
ujel Ljubo Motore. Razstava je 
umeščena na ograji med sevni-
ško železniško in avtobusno po-
stajo.

Javni poziv za oddajo pobud za spremembe 
občinskega prostorskega načrta 
Skladno z Zakonom o urejanju prostora je župan izdal Javni poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prosto
ra za pripravo desetih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Sevnica.

Pobude lahko oddajo poslov-
ni subjekti in zainteresirana šir-
ša javnost, torej posamezniki, 
institucije, krajevne skupnosti, 
društva in drugi.

Pobude se nanašajo na podro-
čje urejanja in novih posegov 
v prostor ter potrebe po spre-
membi namenske rabe zemljišč 
(kot na primer sprememba iz 
kmetijskih in gozdnih zemljišč v 
stavbna zemljišča in obratno ter 
sprememba v ali iz druge rabe). 
Mogoče je podati tudi pobude 
glede oblikovanja objektov in 
drugih posegov v prostor.

Občina Sevnica pobude zbira 
do 31. decembra 2022.

Pobudo je treba opredeliti na 
predpisanem obrazcu in za od-
dajo pobude poravnati takso. 
Obrazec je dostopen na občin-
ski spletni strani in na Oddelku 
za okolje in prostor Občine Sev-
nica.

Vse pobude, ki jih je Občina Sev-
nica že prejela in evidentirala, 
čakajo na vključitev v nov posto-
pek sprememb in dopolnitev. V 
primeru že podane pobude te ni 
potrebno vnovič oddati. Možna 
pa je preveritev ustreznosti po-
dane pobude.

Informacija o tem, ali prejeta 
pobuda izpolnjuje merila in kri-
terije za nadaljnjo obravnavo, 
bo mogoče prejeti na Oddelku 

za okolje in prostor po zaklju-
čenem postopku izbora izdelo-
valca SD OPN 10, ki bo prejete 
pobude ovrednotil in se do njih 
strokovno opredelil.

Za dodatne informacije se zain-
teresirana javnost lahko obrne 
na občinskega urbanista Dušana 
Markoška, na telefonsko številko 
07 81 61 236 ali e-naslov dusan.
markosek@obcina-sevnica.si.

Poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja
prostora za pripravo 

desetih sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica 

(SD OPN 10)

Slovensko etnološko društvo je za znanstvene in strokovne dosež
ke na področju etnologije podelilo Murkove nagrade, priznanja in 
listine za leto 2022. Murkovo priznanje za uspešno revitalizacijo 
Brivskofrizerskega salona Kreutz je prejela projektna skupina, ki 
je sodelovala pri muzejski obuditvi te pomembne kulturne dediš
čine občine Sevnica in regije Posavje.  

Člani projektne skupine za muzejsko obuditev salona Kreutz so bili 
župan Srečko Ocvirk, Mojca Sešlar in Lidija Udovč z Občine Sevni-
ca, Božena Hostnik iz ZVKD, Območne enote Celje ter Stanka Glo
govič, Aleš Vene in Nives Slemenšek iz Posavskega muzeja Brežice. 
V obrazložitvi za podeljeno priznanje je izpostavljeno dobro sodelo-
vanje med vključenimi organizacijami, ki so izvedle projekt prenove 
in restavriranja salona. S skupnim, neprekinjenim in zelo uspešnim 
dveletnim sodelovanjem so člani projektne skupine z rezultati po-
kazali, da pri tem projektu ni šlo zgolj za prenovo lokala, temveč za 
spoštovanje obrtniške tradicije, kulturne dediščine ter individual-
nega in kolektivnega spomina lokalne skupnosti. S prenovo salona 
Kreutz so člani projektne skupine lokalni skupnosti vrnili del izje-
mne kulturne dediščine. Vsi trije partnerji so se vključili v projekt z 
namenom, da predstavijo in ohranijo dragoceno lokalno dediščino 
ter s tem vsaj delno oživijo tudi brivsko-frizersko obrt. Prejeto pri-
znanje je dodatna potrditev uspešnega dela in hkrati dobra popot-
nica za načrtovanje naslednjih projektov ohranjanja kulturne dediš-
čine na območju občine Sevnica.
Brivsko-frizerski salon Kreutz si je mogoče ogledati po predhodni 
najavi v TA Doživljaj, Glavni trg 19, Sevnica. 

Tradicionalni slovenski zajtrk 
Dan slovenske hrane je posvečen podpori lokalnim pridelovalcem in predelovalcem hrane in spodbudi uživanja hra
ne lokalnega izvora. Obeležujemo ga vsak tretji petek v novembru, osrednji dogodek dneva pa je tradicionalni sloven
ski zajtrk. 

Dan slovenske hrane s tradi-
cionalnim zajtrkom iz sesta-
vin lokalnega izvora vsako leto 
obeležujejo tudi vsi vzgojno-izo-
braževalni zavodi v sevniški ob-
čini. Sporočilnost dneva nadgra-
dijo z različnimi dejavnostmi in 
izobraževalnimi aktivnostmi, 
s čimer še dodatno osveščajo 
naše najmlajše o pomenu uži-
vanja zajtrka, ki je pripravljen iz 
domačih sestavin. 

Učenkam in učencem Osnov-
ne šole Krmelj so se v petek, 
18. novembra 2022, na tradi-
cionalnem zajtrku pridružili žu-
pan Srečko Ocvirk, predsednik 
Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije Roman Žveglič, vodja 
Oddelka za družbene dejavno-
sti Mojca Sešlar in višja sveto-
valka za javna naročila Mateja 
Cvetkovič. Še pred zajtrkom so 
v šoli pripravili poučen program, 
v sklopu katerega so učenci svo-
jim sošolcem in gostom predsta-
vili živila, ki jih sestavlja tradici-
onalni slovenski zajtrk: kruh, 
med, maslo in jabolka. Govorili 
so tudi o tem, kako pomembno 
je vsakodnevno uživanje zajtrka, 
vsebine pa dodatno popestrili s 
prijetno glasbo. 

Župan Srečko Ocvirk je v svo-
jem pozdravu osnovnošolcem 
poudaril pomen domačih ži-
vil in lokalno pridelane hrane 
ter izpostavil številne pozitiv-
ne učinke kupovanja in uživanja 
lokalno pridelane hrane, kot so 
skrb za okolje, nižji ogljični od-
tis zaradi krajših dobavnih ve-
rig in varnost. Izrazil je tudi po-
membnost spoštovanja dela in 
truda lokalnih kmetov in spo-
štovanja do lokalno pridelane 
hrane. Predsednik KGZS Roman 
Žveglič je poudaril, da je Obči-
na Sevnica kot pobudnik poviša-

nja deleža lokalne oskrbe javnih 
zavodov pomemben zgled dru-
gim občinam. Zahvalil se je vsem 
mladim, ki staršem, sosedom in 
prijateljem pomagajo pri delu 
na kmetijah. 

Občina Sevnica si že več kot de-
setletje prizadeva k čim večjemu 
deležu uporabe lokalnih živil za 
pripravo obrokov v osnovnih šo-
lah in vrtcih. Pri tem vzgojno-iz-
obraževalnim zavodom nudi 
strokovno pomoč in tudi izvaja 
javna naročila za nakup živil za 
vse šole in vrtce. Skladno z zako-
nodajo imajo javni zavodi mož-
nost nakupiti živila lokalnega iz-
vora v določenem odstotku, to 
je do 20 % vseh živil. Z letošnjim 
letom je stopila v veljavo nove-
la Zakona o javnem naročanju, 
ki omogoča še dodatno poviša-
nje količin lokalnih živil. V avgu-
stu in septembru so bila tako že 
izvedena naročila za osnovne 
šole Boštanj, Tržišče, Krmelj in 
Milana Majcna Šentjanž. V teh 
šolah tako uporabljajo že več 
kot 30 % živil lokalnega izvora. 
Glede na celotno količino živil 
mora biti skladno z zakonodajo 
vsaj 12 % živil ekološkega izvora 
in vsaj 20 % živil iz shem kakovo-
sti. Ta standard izpolnjujejo vsi 

vzgojno-izo-
braževalni za-
vodi v občini 
Sevnica. 

Kot dodatna 
potrditev za 
odlično pra-
kso izvedb 
javnih naro-
čil in nakupov 
živil lokalnega 
izvora je poro-
čilo nadzora s 
strani Inšpek-
torata RS za 

kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo, kjer je navedeno »da 

so javni zavodi v občini Sevnica 
prav s pomočjo občinske upra-
ve visoko nad povprečjem, saj to 
počnejo že 10 let in trenutno iz-
polnjujejo predpisane zahteve«.

Spodbujanje oskrbe z lokalno 
pridelano hrano je ena izmed 
ključnih prioritet Občine Sevni-
ca, ki tako z nudenjem podpore 
javnim zavodom pri nakupih ži-
vil lokalnega izvora kot tudi s šte-
vilnimi ukrepi, ki so namenjeni 
občankam in občanom, stremi k 
čim večjemu deležu uporabe do-
mačih pridelkov in izdelkov. Tradicionalni slovenski zajtrk

Prestižno priznanje za uspešno muzejsko 
obuditev brivsko-frizerskega salona

Murkovo priznanje

Številne razstave v počastitev občinskega praznika 
Mesec praznovanja občinskega praznika je obogaten s številnimi kulturnimi in družabnimi dogodki. Ves mesec novem
ber so na ogled tudi številne razstave. 

V preddverju Trškega dvorca na 
Glavnem trgu v Sevnici sta na 
ogled razstava ročnih del Sandre 
Dremelj in fotografska razsta-
va »Naravna in kulturna dediš-
čina občine Sevnica«. Razsta-
vi sta pripravili Zveza kulturnih 
društev Sevnica in sevniška ob-
močna izpostava Javnega sklada 

Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti (JSKD). V odpiralnem 
času je v pisarni JSKD OI Sevni-
ca in ZKD Sevnica na ogled tudi 
»Razstava s poličke – razstava li-
kovnih del Nine Bedek«. 

V odpiralnem času Gradu Sevni-
ca je v srednji etaži Lutrovske kle-
ti na ogled dokumentarna raz-
stava »Tu se je Smrt utrudila do 
smrti – Slovenske žrtve Ausch-
witza in usoda družine Silberste-
in/Savić med holokavstom. 

V Mosconovi galeriji na Gradu 
Sevnica je na ogled razstava del 
klekljarske skupine Bucike, ki so 
jo pripravile članice skupine v 
sodelovanju z Družinskim inšti-
tutom Zaupanje. Na sevniškem 
gradu so razstavljena tudi dela 
likovne razstave XXII. Medna-
rodnega likovnega shoda Grad 
2022. 

V Knjižnici Sevnica je v odpi-
ralnem času na ogled razstava 
ročnih del skupine Marjetice 
Društva upokojencev Sevnica. 
V Galeriji Krmelj si je mogoče 
ogledati likovno razstavo Gor
dane Dobriha. 

V sevniški občini so številna 
društva in aktivni posamezni-
ki resnično zaslužni za izjemno 
pester nabor vsebin, ki bogatijo 
kulturno in družabno življenje. Razstava Sevniških 40

Ročna dela Sandre Dremelj
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da nadaljuje s predajanjem 
znanja ljudem, pri čemer 
večkrat izhaja tudi iz obšir-
nega vedenja patra Simona 
Ašiča. Poznavanje delovan-
ja zelišč je uporabna mod-
rost, ki se je splača priučiti. 
Ali ste, na primer, vedeli, da 
se šentjanževko uporablja v 
različne namene, med dru-
gim tudi za dvig razpolo-
ženja v turobnih jesenskih in 
zimskih dneh? Šentjanževka 
je po ljudskem izročilu čaro-
vna zel, ki da preganja tem-
ne sile, strelo in blisk. Sicer 
pa se iz šentjanževke lah-
ko izdela tudi mazilo za cel-
jenje ran in za sklepe, a ven-
dar se šentjanževke ne sme 
uživati, če jemljemo kakrš-
na koli sintetična zdravila 
ali denimo kontracepcijske 
tablete, saj, tako zeliščari-
ca, šentjanževka lahko izni-
či njihovo delovanje. Znana 
je tudi uporaba tinkture ter 
šentjanževega olja in čaja, a 
Požeg Dular pri tem opozar-
ja, da šentjanževke ne sme-
mo uporabljati, če se izpo-
stavljamo soncu.

Pater je podal dober kom-
pas za zdravje širše družbe. 
Tako se rajhenburška zeliš-
čarica pri svojem delu poslu-
žuje še ene patrove zname-
nite misli: »Pri uporabi zelišč 
bodimo natančni in potrpe-
žljivi: ozdravljenje priha-
ja počasi, ko pa pride, je te-
meljito.«

 Andreja Kališnik

Skromno življenje in bogata 
dediščina patra Simona Ašiča

PREDAN SKRBI ZA DRUGE 
IN ZDRAVJE 

Pater Simon Ašič se je ro-
dil 30. novembra 1906, 25. 
avgusta pa je minilo že 30 
let od njegove smrti. Nata-
ša Polajnar Frelih iz Muzeja 
krščanstva na Slovenskem v 
Stični je v svojem predavan-
ju, ki je potekalo na gradu 
Rajhenburg letos v začetku 
oktobra, orisala predanost 
patra Ašiča, ki je kot cister-
cijan živel po pravilu svete-
ga Benedikta. Avtor številnih 
knjig o zdravilstvu, ki so bile 
prevedene v tuje jezike, se 
je tudi sam posvečal gojen-
ju zdravilnih rastlin, širše pa 
je bil poznan tudi po tem, da 
je skrbel za bolnike, sploh v 
času druge svetovne vojne.

OD RAJHENBURGA PREKO 
TUJINE DO STIČNE

Ašič je osnovno šolo obis-
koval v tedanjem Rajhen-
burgu, leta 1925 pa odšel v 
Stično. Sprva se je imenoval 
Jožef, klicali so ga tudi Pepi, 
nato je postal pater Simon. 
Že pri rosnih 24-ih letih je bil 
posvečen v mašnika, kasne-
je pa mu je bil podeljen tudi 
mandat, s katerim je pre-
vzel odgovornost za mla-
de v Slomškovem zavodu v 
Ljubljani. 

Poti so ga vodile v tujino, saj 
je deloval na Poljskem in v 
Nemčiji, okoli leta 1930 pa 
se je posvetil študiju na Te-
ološki fakulteti. Leta 1945 

je pater Ašič postal pomoč-
nik opata, s čimer je prevzel 
izredno odgovorno funkcijo, 
dve leti kasneje pa je postal 
še župnik Stične. 

O težkem obdobju po letu 
1950 pričajo tudi zapisi v 
njegovih dnevnikih, ko je 
bil več kot petdesetkrat za-
slišan in tudi večkrat zaprt. 
Sicer pa je ne glede na tre-
nutne življenjske okoliščine 
pater Ašič ostajal zvest lju-
bezni do pisanja knjig, ki jih je 
tipkal na tipkalni stroj. Ašič je 
bil zelo razgledan v različnih 
smereh, po številnih priče-
vanjih naj bi zdravil tudi s 
pomočjo nihala ter celo aku-
punkture. Mnogi znajo pove-
dati, da jih je vedno prijazno 
sprejel ter jih obdaril z vreč-
ko zelišč, na ljudi pa deloval 
izredno pomirjujoče. 

Mnogi se tudi spomnijo, da 
je pater Ašič bil poznan po 
tem, da je rad kar z nogo od-
piral vrata, in to tudi tedaj, 
ko je bil star že krepko čez 
sedemdeset let, kar je pri-
čalo o njegovi čilosti in te-
lesni kondiciji, ki jo je vzdr-
ževal tudi na jesen življenja. 
V letu 1990 je pater Simon 
Ašič obhajal biserno mašo, 
dve leti kasneje pa je sklenil 
svojo bogato življenjsko pot. 

Letos so v samostanu Stič-
na v njegov spomin in po-
klon uredili nov zeliščni vrt.

PATER SIMON AŠIČ JE 
V SRCIH LJUDI PUSTIL 
NEIZBRISEN PEČAT

Kot je v okviru dogodka na 
gradu Rajhenburg dejala 
Anita Radkovič iz Mestnega 

muzeja Krško, je »dediščina 
vedno bila in je trajnostna. 
Izhaja iz človeka, družine, 
prenašanja tradicij in znanj, 
z uporabo virov iz lokalne-
ga okolja«. In vse navede-
no je tekom svojega življen-
ja uspelo tudi patru Simonu 
Ašiču, zato se je s svojim de-

lom in poslanstvom zapisal 
v srce marsikaterega Raj-
henburžana pa tudi osta-
lih prebivalcev Posavja, ki 
so imeli priložnost, da so ga 
tudi osebno spoznali.

Tako je denimo v eni izmed 
sosednjih hiš, v kateri je ži-
vel pater Simon Ašič, od-
raščala tudi direktorica Kul-
turnega doma Krško Darja 
Planinc, ki je z žarom v očeh 
v okviru predavanja na gra-
du Rajhenburg spregovorila 
o tem, da je spomin na pat-
ra »še vedno zelo živ« in da 
pri njih doma še vedno hra-
nijo celo nekatera njegova 

pisma, na vrtu pa še vedno 
uspeva patrov žajbelj, ki so 
ga nekoč dobili v dar.

»Prav je, da se patra Simona 
Ašiča spominjamo celostno 
– mar mu je bilo tako za 
telesno kot tudi za duševno 
zdravje ljudi. V skrbi je 

vedno rekel: 'Pa Bogu se 
priporočite',« je še poudarila 
Planinc in dejala, da je v 
današnjem času, »ko večkrat 
pademo iz ravnotežja, prav, 
da prisluhnemo patrovim 
naukom«.

PRENOS PATROVEGA 
ZNANJA NA MLAJŠE 
GENERACIJE

V Rajhenburgu oziroma v 
Brestanici deluje tudi mla-
da zeliščarica Nataša Po-
žeg Dular, ki smo jo v ok-
viru rubrike Vrtovi Posavja 
že predstavili, poznana pa 
je med drugim tudi po tem, 

Pater Simon Ašič je v slovenskem prostoru in zgodovini pustil neizbrisen pečat s svojim znanjem o zeliščih, številnimi knjigami in dejstvom, 
da se je nesebično razdajal za uboge in bolne, malokdo pa ve, da je znani pater Simon Ašič »naš«, saj prihaja iz Posavja, natančneje iz majhne-
ga zaselka, ki se imenuje Gorica pri Raztezu v Brestanici.

Kompostnik potrebuje tudi ustrezno količino vode.

Pater Simon Ašič

Knjige patra Ašiča so bile prevedene v številne jezike.

SEVNICA – 11. novembra je potekalo v počastitev sevniškega ob-
činskega praznika odprtje fotografske razstave, ki jo je četrto leto 
zapored pripravilo Društvo Trg Sevnica v sodelovanju s prizadev-
nim kronistom dogodkov v domači občini Ljubom Motoretom. 
Razstava 40 skrbno izbranih črnobelih fotografij iz leta 1982 je 
na ogled na ograji avtobusnega postajališča v bližini sevniške že-
lezniške postaje. Med ogledom fotografij bo marsikdo našel kak-
šen znan obraz ali pa se spomnil dogodka izpred štiridesetih let, 
mlajši pa bodo videli spremembe razvoja sevniškega središča in 
njegove okolice. Med fotografijami je tudi nekdanji studio Radia 
Sevnica, ki je imel svoje prve prostore v eni izmed soban grajske-
ga stolpa v drugem nadstropju s pogledom na takratni park ob 
gradu in trško jedro ob Savi. Nekateri bodo lahko obudili spomin 
na koncertno dogajanje pri nekdanjem taborniškem domu v Sev-
nici, na proslave, pevske revije (na fotografiji) in še marsikaj dru-
gega. Odprtje razstave, poimenovane Sevniških 40, so s plesnim 
nastopom popestrile sevniške mažorete in MePZ Lisca Sevnica, 
ki ga vodi Petra Stopar.  S. R., foto: L. M.

TRŽIŠČE – Prva nedelja po dnevu spomina na mrtve oz. po vseh 
svetih je zahvalna nedelja – dan hvaležnosti in zahvale, vendar 
ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za 
druge darove – za dobroto, dom, čas, vero … Tudi letos so, tako 
kot pretekla leta, članice AKŽ Tržišče po sveti maši pripravile 
pri farni cerkvi Kmečko tržnico z domačimi dobrotami in slad-
kim moštom. »Naše članice so ponudile tudi nekaj ročnih iz-
delkov za predpraznični december. S svojimi mlečnimi izdelki 
se je predstavila še ovčarska kmetija Urban iz Gabrijel,« je spo-
ročila predsednica AKŽ Tržišče Fani Borštnar. »Ta dan se čla-
nice aktiva tudi zahvalimo za vse dobre ljudi, ki nas obkrožajo, 
da je naše življenje lepše, in se zahvalimo za vso pomoč in pri-
jateljstvo,« je zaključila. Po opravljenem blagoslovu, ki ga je op-
ravil župnik Jože Kohek, so članice aktiva jedi razdelile med fa-
ranke in farane.  S. R., foto: S. Markovič

40 fotografij izpred 40 let Novembrska zahvalna nedelja 
KRŠKO – V krškem Območnem združenju veteranov vojne za Slo-
venijo (OZVVS) so 15. novembra slovesno podelili skupno 290 
spominskih medalj Republike Slovenije v počastitev 30. obletni-
ce osamosvojitvene 
vojne. Enoletnemu 
zamiku podelitve 
spominskih me-
dalj aktivnim udele-
žencem osamosvo-
jitvene vojne so v 
minulem letu botro-
vala nesoglasja med 
prejšnjo vlado RS in 
Zvezo vojnih vetera-
nov za Slovenijo ter 
Policijskim veteran-
skim društvom Se-
ver okoli tega, kdo 
bo podeljevalec, na 
kakšen način in kje 
bo potekala podelitev spominskih priznanj, zato so spominske 
medalje območna veteranska združenja zgolj prevzela in jih svo-
jim članom v večini podeljujejo v letošnjem mesecu novembru. 
»Četudi spominska medalja Vlade RS nosi letnico 2021, to ne 
zmanjšuje vaših zaslug, nesebičen in požrtvovalen prispevek, 
ki ste ga opravili v dobrobit vseh državljanov Slovenije in slo-
venske države v osamosvojitvenih procesih,« je zbranim dejal 
predsednik OZVVS Krško Božislav Kosalec. Slednji je ob sprem-
ljajočem glasbenem programu, ki ga je izvedla pevka Anja Kra-
mar ob spremljavi Kristijana Račiča, podelil spominske meda-
lje vsem aktivnim veterankam in veteranom krškega območnega 
združenja.  B. M. 

Medalje za hrabrost in spomin

Spominske medalje so prejele vse aktivne 
članice in člani OZVVS Krško.

Blagoslov domačih dobrot in mošta je opravil župnik Jože 
Kohek, sledila je pogostitev.
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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 Allon4 – gre za sistem hitrega reševanja problema izgu
be zob s pomočjo štirih implantatov,

 → metoda Zygoma Allon4 je namenjena tistim pacientom, pri ka
terih je v zgornji čeljusti prišlo do znatnega odstopanja čeljustne 
kosti, 

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

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

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

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

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

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

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!
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SEVNICA, RIM – 4. novembra je Evropsko fair play gibanje pod 
pokroviteljstvom evropskih olimpijskih komitejev in v sodelo-
vanju z Olimpijskem komitejem Italije v Rimu podelilo evropske 
fair play nagrade. Med enajstimi kategorijami nagrad za špor-
tnice in športnike do 18 let je 14-letni Aleks Švelc iz DBV Ippon 
Sevnica prejel nagrado za »fair play« potezo na tekmovanju slo-
venskega pokala v ju-jitsu za kadete in mladince, ki se je odvija-
lo v sevniškem športnem domu 7. maja 2022. Na tekmovanju v 
športnih borbah v ju-jitsu je nasprotniku spodrsnilo in je padel. 
Aleks prednosti za pridobitev pomembne točke v finalni borbi 
z nadaljevanjem akcije ni izkoristil, ampak mu je ponudil roko, 
da je vstal in sta lahko nadaljevala borbo z enakimi izhodišči. 
Na koncu je borbo izgubil in posledično osvojil srebrno meda-
ljo.  Vir: Ippon Sevnica

Aleksu evropska fair play nagrada

Nagrajeni Aleks Švelc (drugi z leve)

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

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

WWW.MC-KRSKO.SI
DELOVNI ČAS INFO TOČKE

PON-PET: 8.00–22.00
SOB: 10.00–22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI: ZAPRTO

1.–31. 12. 2022, 

PETEK, 2. 12. 2022, 

SOBOTA, 3. 12. 2022, TOREK, 6. 12. 2022, KULTURNI DOM KRŠKO

VSAK PETEK, RAZEN 16. 12. 2022, 

28. 11.–20. 12. 2022, 

1.–31. 12. 2022, 

BREŽICE, SLOVENSKE KONJICE, BAR – Člani Karate kluba 
Brežice so se 12. novembra z mladinskega državnega pr-
venstva vrnili s štirimi medaljami, trije karateisti pa so na 
začetku meseca kot del slovenske karate reprezentance na-
stopili na Balkanskem prvenstvu v Črni gori.

Luka Cicvarić in Maja Lazanski sta osvojila naslov državnega 
podprvaka v katah med kadeti, Mia Kajtna in Gašper Štern pa 
sta prišla do bronaste medalje pri katah najmlajših. Na 22. Bal-
kanskem prvenstvu za kadete, mladince in mlajše člane (U21) so 
Slovenijo zastopali tudi trije člani KK Brežice Luka Cicvarić, Maja 
Lazanski in Maja Lakner. Slednji sta nastopili v kategoriji kate 
za kadetinje. Kljub odlični formi na ogrevanju je nastop na tako 
velikem tekmovanju vseeno botroval začetni nervozi ob prihodu 
obeh deklet na tatami. Tekmice so bile tokrat premočne za napre-
dovanje med najboljše štiri v vsaki skupini. Obe Maji sta tako za-
sedli sedmi mesti v svojih skupinah in si na koncu delita končno 
25. mesto med kadetinjami. Za Majo Lazanski je bil to že dru-
gi nastop na Balkanskem prvenstvu, medtem ko je Maja Lakner 
nastopila prvič, saj se lanskega kljub vabilu reprezentance žal ni 
mogla udeležiti zaradi bolezni. Med kadeti pa je nastopil »kataš« 
Cicvarić, za katerega je bil to prvi nastop za reprezentanco. Kljub 
temu da se je dva tedna pred tekmovanjem boril z respiratorni-
mi težavami, ki so mu onemogočale treniranje, je nastopil moč-
no in odločno, a so bili tokrat sodniki bolj naklonjeni izvedbam 
kat drugega stila karateja ter tako Luki onemogočili napredova-
nje v višje kroge tekmovanja in boj za medalje. S petim mestom v 
skupini je ostal prvi pod črto za napredovanje, v skupnem seštev-
ku pa je po ocenah zasedel 17. mesto. Reprezentante je spremljal 
trener Darko Cicvarić.  R. R., vir: KK Brežice

Uspehi brežiških karateistov

Člani KK Brežice na mladinskem DP (foto: KK Brežice)

KOSTANJEVICA NA KRKI – Članska ekipa ATHOS Kostanje-
vice na Krki je pošteno zakorakala v novo tekmovalno se-
zono, v kateri premierno tekmuje v 1.B državni odbojkar-
ski ligi. Izjemno veliko vpisa imajo tudi v šolo odbojke pri 
mlajših selekcijah, kjer vadi okoli 100 nadobudnih odboj-
karic in odbojkarjev.

Članska ekipa je v začetku novembra v domači telovadnici za-
beležila prvo zmago, ko je s 3:2 premagala ekipo Črnuče II., kar 
jim je dalo še dodaten motiv in dokaz, da so na pravi poti. Tre-
ner Srečko Starič je ob premierni zmagi v letošnji sezoni pove-
dal: »Vedeli smo, da lahko igramo proti vsaki ekipi v ligi, vendar 
nam je ponavadi v zaključku nizov zmanjkalo izkušenj in zbra-
nosti. Tokrat so se zadeve poklopile in ob bučni podpori s tribun 
smo uspeli zmagati. Recept za nove zmage je trdo delo in borbe-
nost.« Na dosedanjih domačih tekmah kostanjeviških odbojka-
rjev so bili gledalci priča pravim odbojkarskim spektaklom, na 
krilih odločnega pristopa in borbenosti odbojkarjev navijači vsa-
kokrat pripravijo izjemno kuliso in so 'sedmi igralec' na parketu 
kostanjeviške dvorane. Kostanjeviška ekipa je zdaj v seriji treh 
težkih gostovanj proti trem prvouvrščenim ekipam lige: Šošta-
nju, Krki in Žužemberku. Po dveh porazih bodo v soboto posku-
sili presenetiti Žužemberčane, naslednjo soboto, 3. decembra, pa 
na kostanjeviški parket prihaja ekipa Korvolley Mislinja, ki jih je 
premagala pred dobrim mesecem dni.
 P. P. 

Kostanjeviški odbojkarji do 
premierne zmage v 1.B ligi

Članska ekipa OK ATHOS Kostanjevica na Krki

KRANJ, KRŠKO –  Sedem plavalcev PK Celulozar Krško je nastopi-
lo na mednarodnem, že 38. Špelinem in Vesninem memorialu v 
Kranju. V konkurenci skoraj 400 tekmovalcev iz osmih držav so 
plavali odlično, osvojili dve medalji in odplavali kopico osebnih 
rekordov. Znova je na svoj talent opozorila kadetinja Ema Meno-
ni, ki je v disciplini 100 m mešano v konkurenci z leto starejšimi 
tekmicami zmagala, odlična četrta pa je bila še na 100 prsno. Iz-
jemen nastop na 200 m mešano je uspel mladinki Maši Vasilje-
vič, ki si je na 200 mešano priplavala 2. mesto, ravno tako v kon-
kurenci z leto starejšimi dekleti, na 200 prosto pa je bila sedma. 
Kadetinja Nina Tomše je bila na 200 prsno 8., na 50 prsno pa 9. 
Z osebnimi rekordi so se izkazali tudi Anja Vrščaj, Živa Ribič 
Vene, Anej Krušič in Nejc Kapušin.  Vir: PK Celulozar Krško

Sedem Celulozarjev, dve medalji
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LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – 20. oktobra se je v prostorih 
tukajšnjega kulturnega doma na svoji prvi samostojni sli-
karski razstavi predstavila dijakinja celjske umetniške gi-
mnazije Julija Kermc iz Sevnice, ki je začetno akademsko 
klasično likovno vzgojo pridobivala skozi avtorski program 
Mala akademija KUD Budna vas. 

»Julija Kermc je začela s spo-
znavanjem likovnih osnov 
skozi avtorski program Mala 
akademija v letu 2016, ko je 
bila stara 10 let. Resno se je 
ukvarjala z risanjem pet let, 
do leta 2021. Vsa ta leta sva 
doživeli veliko prijetnih in ne-
pozabnih dogodkov. Že leta 
2017, po prvem letu študija, 
je zmagala na mednarodnem 
otroškem natečaju ’Draw me 
peace’ v Parizu. To leto ji je 
prineslo tudi prvo nagrado 
v likovno-literarnem projek-
tu ’Vodni detektiv’, ki se ga je 
udeležila pod mentorstvom 
razredne učiteljice Jožice Mlakar v Osnovni šoli Sava Kladni-
ka Sevnica. Njen slikarski uspeh v Parizu je navdušil sevniškega 
slikarja Rudija Stoparja in v maju 2018 je bila gostja njegovega 
umetniškega večera Radogost na sevniškem gradu ...« je nizala 
spomine Julijina mentorica Elena Sigmund, ki je njune skupne 
spomine, dokumentirane na 71 fotografijah, zbrala v foto knji-
go in jo z veseljem podarila mladi umetnici v spomin na skup-
no prehojeno pot v svet likovne umetnosti. Ob tem je mlada gim-
nazijka prejela še potrdilo o zaključku šolanja v programu Mala 
akademija, ki deluje v okviru KUD Budna vas. »Ob koncu svoje-
ga govora se želim zahvaliti staršema, ki sta hčerko vzpodbujala 
in podpirala. Brez vajine pomoči bi bila vsa ta ustvarjalna pot, ki 
jo je vajina hči prehodila, skorajda nemogoča. Juliji želim veliko 
uspehov na njeni življenjski poti, ne glede na to, v katero smer jo 
popelje,« je zaključila likovna pedagoginja svoj govor na odprtju 
razstave, ki jo je povezovala predsednica KUD Budna vas Tade-
ja Dobriha. Z glasbenim in pevskim nastopom so dogodek po-
pestrili Emilija Sigmund na klavirju, Luka Keber na ksilofonu, 
Sara Zupan z violino in Magda Sigmund z recitacijo dveh pesmi 
iz pesniške zbirke Odsevi srca.  S. Radi, foto: T. Dobriha

Julijina prva slikarska razstava 

Julija Kermc

KRŠKO – V Qlandii Krško je do konca novembra na ogled raz-
stava mladega ustvarjalca portretov Kristijana Češka, med 
njimi tudi njegov znameniti portret Jima Carreya.

Razstava portretov nosi naslov »Vizualna podoba osebne rasti«, 
gre pa za portrete večinoma znanih oseb v grafitni in mešani teh-
niki, avtor včasih uporablja tudi oglje ter pastel, enemu portre-
tu pa nameni tudi do 40 ur ustvarjalnega dela. 34-letni umetnik 
sicer prihaja iz okolice Krškega, po izobrazbi je magister inženir 
tehnične smeri, a vendar, kot pravi sam, ne deluje v okviru svoje-
ga poklica, temveč se raje posveča umetniškemu ustvarjanju, ker 
ga to bogati in navdihuje. »Na ta način se lahko bolje izražam, saj 
menim, da je kreativnost ena najpomembnejših stvari v mojem 
življenju. To je tisto pravo za dušo. Z ustvarjanjem sledim sebi in 
poslušam sam sebe,« je še povedal mladi umetnik, ki je ustvaril 
tudi realističen portret Blaža Švaba, znane medijske osebnosti, 
voditelja in glasbenika, ki mu ga je osebno predstavil kar v od-
daji Slovenski pozdrav, nad čemer je bil Švab več kot navdušen. 
»Moja zgodba se je začela z dvomi in strahom, ki sem jih imel od 
otroštva premnogo. Nekega dne pa sem se postavil pred dejstvo, 
se s strahom soočil in spremenil svoj pogled na življenje. Strah 
je postal izziv, ki je v meni zbudil tekmovalnost na vseh področ-
jih,« je poudaril Kristijan. »Rad bi se zahvalil osebju Qlandie Kr-
ško, natančneje Sergeji Bogovič, ki mi je omogočila to razstavo, 
za pomoč pa bi se zahvalil tudi predsednici Društva likovnikov 
Krško OKO Branki Benje ter vsem, ki mi tako ali drugače stoji-
jo ob strani ter me podpirajo,« je ob koncu še dejal Kristijan Če-
šek. Več o Kristijanovih delih pa lahko najdete na njegovi sple-
tni strani www.krisarts.si  A. Kališnik, foto: Petra Kic

Kristijanovi realistični portreti

Kristijan se predstavlja v Qlandii Krško.

BREŽICE – Fotoklub Brežice je ravno na brežiški občinski 
praznik, 28. oktobra, v avli UE Brežice odprl že drugo foto-
grafsko razstavo v manj kot mesecu dni – izvedli so prvi fo-
tografski extempore, ki so ga naslovili Odkrijmo lepote ob-
čine Brežice in na ogled postavili 36 izbranih fotografij.

Po besedah predsednika FK Brežice Davorja Lipeja se je ideja o 
organizaciji extempora porodila že lani, pri tem so želeli privabi-
ti številne fotografe iz Slovenije pa tudi tujine, »da bi nam oni po-
kazali lepote občine Brežice, ki jih morda mi, ki smo tukaj in fo-
tografiramo, kdaj tudi ne opazimo«. Dodal je, da udeležba ni bila 
takšna, kot so pričakovali. Na extempore so prejeli 138 fotografij 
od 16 avtorjev, večinoma članov brežiškega fotokluba, pri čemer 
je lahko vsak prispeval deset fotografij. Po prispelih fotografijah 
so žiriranje opravili Branko Benčin kot predsednik, Anita Rad-
kovič in Lipej. Za razstavo so izbrali 36 fotografij, v času odprtja 
pa se jih je preko projekcije vrtelo 49. Lipej je še omenil, da se 
lahko FK Brežice pohvali tudi z novim kvalitetnim projektorjem, 
ki bo odslej sestavni del njihovih razstav. Zahvalil se je tudi Obči-
ni Brežice za podporo pri njihovem delovanju. Žirija se je odloči-
la podeliti tri nagrade FK Brežice, ker pa so imeli extempore pod 
pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije (FZS), so podelili 
tudi tri medalje FZS. Prvo nagrado je prejel Matej Petrič, drugo 
nagrado mag. Hrvoje Teo Oršanič in tretjo nagrado Erika Bu-
calo. Zlata medalja je pripadla Egonu Cokanu, srebrna meda-
lja Branku Zupancu in bronasta medalja Stojanu Spetiču. Od-
prtje razstave so s petjem obogatili ljudski pevci Kapelski pubje. 

 R. Retelj

Skozi objektiv odkrivali lepote

Štirje nagrajeni fotografi Cokan, Zupanc, Oršanič in Bucalo

BREŽICE – 15. oktobra so na 
grajskem dvorišču v Breži-
cah premierno predvajali že 
peti etnografski film Tak ti je 
tu blu, ki so ga posneli člani 
Sekcije za ohranitev dediš-
čine pri Kulturnem društvu 
Kapele. Rdeča nit tokratne-
ga filma sta žetev in odhod 
fantov k vojakom. 

76-minutni celovečerni igra-
ni narečni film Tak ti je tu blu 
ob žetvi in ajnrükanju je peti 
v nizu tovrstnih filmov in so 
ga posneli kapelski amater-
ski igralci ter ga predstavili 
od začetka do konca izključno 
v domačem narečju, v pristni 
kapelski govorici. S filmskim 
zapisom se ohranja življenje 
na kmetih okrog leta 1960, 
s poudarkom na ročni žetvi 
pšenice s srpi, vezanju sno-
pov s povresli, mlačvi z roč-
no mlatilnico, in starodavni 
običaj »ajnrükanja«. Beseda 
»ajn rükanje« izhaja iz nemške 
besede einrücken, ki pome-

Tokrat o žetvi in »ajnrükanju«

ni vstopiti, vkorakati v vojsko, 
služiti cesarju ali se iti boje-
vat na fronto. V Kapelah in še 
marsikje drugje je pomenila 
odhod mladeničev k vojakom 
v JLA. Film so posneli člani 
KD Kapele, Sekcije za ohrani-
tev dediščine, od maja do de-
cembra 2019 na več lokacijah 
v Kapelah. Za scenarij in režijo 
je poskrbela Jožica Penič, sne-
malec in montažer vseh dose-
danjih kapelskih filmov je bil 
Davor Lipej. Kot je priznal, so 
bila zanj kot snemalca in mon-
tažerja velika leta izzivov. Pri 
vseh filmih so bili v zasedbi 
igralci brez predhodnih igral-
skih izkušenj, še poseben iz-
ziv pa je bil v filmu prepričlji-
vo prikazati leta, ki so že davno 
minila. »Tu mislim na okolje, 
stavbe, obleko, način komu-
nikacije, skratka, odnose med 
ljudmi. Takrat je bilo skorajda 
vse drugače kot danes. V ko-
likšni meri nam je ob resnič-
no izjemnem požrtvovalnem 
ljubiteljstvu in veliki ljubezni 

do naše etnologije to uspelo, 
pa sodite vi, gledalci in sodi-
la nam bo zagotovo zgodovina 
nekoč,« je dejal in dodal, da so 
bili pionirji na tovrstnem film-
skem področju med ljubitelj-
skimi kulturniki daleč naoko-
li. Še pred ogledom filma sta se 
Vesna Stergar in Marko Bla-
ževič v kapelskem narečju in 
z nekaj anekdotami spomni-
la na snemanje aktualnega fil-
ma, ki je neke vrste nadaljeva-
nje lani predvajanega filma o 
košnji. Po predvajanem filmu 
je nekaj besed spregovorila še 
predsednica Sekcije za ohrani-
tev dediščine Mihaela Blaže-
vič in se zahvalila vsem, ki so 
kakor koli prispevali in omo-
gočili, da so vsi filmi tudi nas-
tali. Po skupinski fotografiji 
sodelujočih pri filmu je sledilo 
še druženje vseh prisotnih ob 
manjši pogostitvi, na voljo za 
ogled pa so bile tudi fotografi-
je s snemanja, ki jih je razobe-
sil Fotoklub Brežice.
 R. Retelj

Večina sodelujočih pri nastanku filma

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Le-
skovec je bogatejši za zbor-
nik Leskovec pri Krškem 
skozi čas II., ki so ga v tam-
kajšnji krajevni skupnosti 
izdali štiri leta po izdanem 
istonaslovljenem prvem 
delu zbornika. Dopolnjen in 
razširjen povzetek krajev-
nega razvoja, dejavnosti in 
osebnosti so predstavili 15. 
novembra.

Drugi zbornik na 495 stra-
neh tekstovnega in slikovne-
ga gradiva prinaša vpogled v 
geografski oris naselij na ob-
močju krajevne skupnosti, ob-
dobje kmečkih uporov, življe-
nje ter dogajanja med prvo, 
drugo in osamosvojitveno voj-
no, ljudska izročila in literar-
no prebujanje v kraju, v delo-
vanje različnih izobraževalnih 
in kulturnih društev skozi čas 
vse do današnjih dni, športne 
dosežke in dediščino posa-
meznih Leskovčanov, ki so jo 
s svojim delom pustili doma 
in po svetu. Avtorji posame-
znih poglavij v zborniku, ki ga 
je oblikoval Boštjan Colarič, 
so Andrej Herakovič, Maja 
Marinčič, Irena Fürst, Zden-
ka Horvat, Tomaž Žnideršič, 
Slavko Pirc, Ljudmila Šribar, 
Doroteja Jazbec, Eva Župnek 
Petelin in Katja Puntar, knji-
ga pa je bila izdana v nakladi 
800 izvodov. 

Kot je dejal predsednik KS Le-
skovec pri Krškem Jože Olo-

vec, ki je bil obenem sourednik 
zbornika, so k snovanju prve-
ga dela zbornika pristopili leta 
2015 z namenom, da strne-
jo in s tem počastijo zgodovi-
no in utrip krajev po krajevni 
skupnosti za današnje in bodo-
če rodove: »Do tedaj smo ime-
li le zbornik iz leta 1962. V no-
vembru 2018 smo izdali prvo, 
300 strani obsežno knjigo Le-
skovec pri Krškem skozi čas, 
pri čemer nam je ostalo neu-
porabljenega še veliko gradiva, 
zato smo se odločili za nadalje-
vanje knjige, k pripravi katere 
smo pristopili leta 2020, tok-
rat na 500 straneh. Skupaj nam 
oba zbornika tako prinašata 
800 strani zgodovine Leskov-
ca oz. naše skupnosti. Knji-
ga predstavlja obenem lep za-

ključek osemletnega obdobja, 
v katerem je več ali manj ista 
ekipa organizirala in pripra-
vljala delo v skupno dobro in 
vaše zadovoljstvo.« Kot je še 
povedal Olovec, je proračun 
za obe knjigi znašal okvirno 
22.000 evrov, od tega so uspe-
li za 9.000 evrov pridobiti do-
natorskih sredstev. Posame-
zna poglavja v zborniku, izvod 
katerega lahko gospodinjstva 
brezplačno prevzamejo na se-
dežu KS Leskovec pri Krškem v 
času uradnih ur, so pred občin-
stvom povzeli avtorji tekstov, s 
pesmimi pa so literarno prire-
ditev popestrile Pevke ljudskih 
pesmi Lastovke pod vodstvom 
Damjane Mlakar. 

 B. Mavsar

V dveh mandatih dva zbornika

Soavtorji drugega leskovškega zbornika (z leve): Andrej 
Herakovič, Ljudmila Šribar, Irena Fürst, Zdenka Horvat, Maja 
Marinčič, Slavko Pirc, Tomaž Žnideršič in Doroteja Jazbec 
(manjkata Eva Župnek Petelin in Katja Puntar) 
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liko drugače,« je dejal župan. 
O pomenu knjižničarstva v so-
dobnih prostorih skupnosti je 
spregovoril tudi državni sekre-
tar na Ministrstvu za kulturo 
Matevž Čelik Vidmar. Do-
taknil se je vloge knjižničar-
stva v času digitalne transfor-
macije, pri čemer je dejal, da 

knjižničarji nase prevzemajo 
tudi nove vloge, ki so zelo po-
membne. V zaključku je pou-
daril, da je pred nami mnogo 
izzivov in da bomo »soočeni s 
situacijami, kjer je pomembno, 
da se učimo drug od druge-
ga in da si znamo pomagati«. 
Ves na Horžen, ki predseduje 
Združenju splošnih knjižnic, 
je v svojem nagovoru med 
drugim spregovorila o vlogi in 
pomenu združenja in pri tem 
knjižnično mrežo primerjala 
s čebeljim panjem, združenje 
pa je metaforično poimenova-
la kot matico. Dejala je tudi, da 
čarobno formulo, ki je združe-
nju ves čas omogočala biti po-

Sevniški praznični november  
v Knjižnici Sevnica

Vsako leto novembra je v sevniški občini praznično in lepo. 
Številnim dogodkom, ki jih ob občinskem prazniku pripravijo 
lokalna skupnost, javni zavodi, podjetja, organizacije in društva, 
se pridružujemo tudi v naši knjižnici, kjer vsako leto novembra 
praznujemo teden slovenskih splošnih knjižnic. V Sloveniji 
deluje 58 splošnih knjižnic, ki so dostopne v vseh okoljih, 
svoje poslanstvo pa izvajajo v 274 krajevnih enotah in s 13 
bibliobusi, ki izvajajo knjižnično dejavnost na 806 postajališčih, 
med drugim tudi v 74 krajih v Posavju. Splošne knjižnice so s 
tako razvejano knjižnično mrežo najbolj dostopne kulturne 
ustanove v slovenskem prostoru. Pri nas se za vsakega najde 
nekaj, zato je pomembno izbrati knjižnico!

Novembra se v sevniški knjižnici ves mesec vrstijo dogodki, v 
prihajajočih dneh pa vas vabimo na sledeče dogajanje:

V sredo, 30. novembra 2022, ob 18. uri bomo gostili Sanelo 
Banović, zdravnico, ki s svojimi predavanji »prebuja« Slovence. 
Sanela je srčen človek in velika motivatorka, ki z veseljem 
potuje po Sloveniji in s svojimi navdihujočimi predavanji 
privablja široke množice obiskovalcev. Tokrat bo predstavila 
lani objavljeno knjigo Spodbude, v kateri predstavlja svoje 
izkušnje pri delu ter svoja razmišljanja o življenju …

Predavanje bo v Kulturni dvorani Sevnica.

Za Knjižnico Sevnica Anita Šiško, direktorica

Senovčani 
praznujejo 40 let
SENOVO – Folklora ni samo 
poustvarjanje ljudskega ple-
sa, pač pa je mnogo več. V svo-
ji biti združuje glasbo, ples in 
druženje, vzpodbuja ustvar-
janje, omogoča potovanja in 
spoznavanje novih kultur … 
Tudi Folklorna skupina DKD 
Svoboda Senovo je prežeta z 
vsem tem. »Letos, v tem post-
koronskem času, še bolj čuti-
mo, kako nas dejavnost pove-
zuje. Po skoraj dveh letih se 
lahko spet družimo ob harmo-
niki, lahko spet štejemo plesne 
korake in se lahko vsi skupaj 
veselimo meseca decembra, v 
katerem bomo obeležili 40 let 
uspešnega delovanja skupine,« 
so sporočili. V vseh teh letih 
ustvarjanja so odplesali veliko 
različnih spletov, trenutno pa 
imajo 'živih' 10 odrskih posta-
vitev, ki jih na različnih nasto-
pih po Sloveniji in v tujini od-
plešejo v primernih folklornih 
kostumih. V tem času so 'obraj-
žali' kar nekaj držav in spletli 
številna prijateljstva, ki trajajo 
še danes. Ob že omenjenem ju-
bileju pripravljajo letni koncert 
z naslovom »Le okol, le okol, pa 
še gor in nazaj«. Z izbranimi 
plesi iz posameznih spletov se 
bodo sprehodili od Prekmur-
ja preko Štajerske in Koroške 
do Gorenjske. Odplesali bodo 
nekaj poskočnih polk, nekaj 
čustvenih valčkov in mazurk, 
se zavrteli pod robčki pri šta-
jeriših in pokazali, kako so vča-
sih v naših krajih plesali 'pov-
štertanc'. Čas bo tudi za šivanje 
kovtrov in obračanje vreče, pa 
za tekmovanje fantov v ples-
nih in spretnostnih igrah in še 
za kakšno presenečenje. Kon-
cert bo v soboto, 10. 12. 2022, 
ob 18. uri, tokrat izjemoma v 
Domu Svobode v Brestanici. 
Poleg senovske skupine bodo 
zaplesali tudi najmlajši folklor-
niki iz vrtca in šole, v goste pa 
so povabili še godce in plesal-
ce iz hrvaških Rud.  P. P./
 vir: DKD Svoboda Senovo
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Posavje v diplomskih in raziskovalnih 
nalogah: 

BREŽICE IN NJIHOVI PREBIVALCI 
V PREDMARČNI DOBI
predavanje Veronike Škofljanec 
Jagodic
1. december, 18.00

Ta veseli dan kulture
prost vstop v muzej

3. december, 8.00–16.00 

Prva nedelja v muzeju: 

PRAZNIČNI ROKODELSKI SEJEM 
4. december, 14.00–17.00 

V uvodnem nagovoru je direk-
torica Valvasorjeve knjižnice 
Krško Urška Lobnikar Pa-
unović dejala, da so letos na 
podlagi 25-letnega skupne-
ga truda dobili »nove, večje, 
zračne, predvsem pa prijet-
ne knjižnične prostore«, zato 
po njenih besedah tudi ni na-

ključje, da se slovesnost odvi-
ja v Krškem. Zbrane je v imenu 
Mestne občine Krško pozdra-
vil župan mag. Miran Stanko: 
»V letošnjem letu smo še po-
sebej ponosni, ker imamo res 
po dolgih letih novo knjižnico. 
/…/ Iskreno sem prepričan, da 
je knjiga večna dobrina, ki jo 
lahko kadar koli vzameš s po-
lice in prelistaš, medtem ko je 
z vsemi ostalimi mediji neko-

Knjižnična mreža kot čebelji panj
KRŠKO – V krški Dvorani v parku je 18. novembra v počastitev 30. obletnice Združenja splošnih knjižnic 
(ZSK) potekala slovesnost ob zaključku Tedna splošnih knjižnic, ki je v Krško pa tudi v novozgrajeno krško 
knjižnico pripeljala knjižničarje in knjižničarke iz celotne Slovenije. 

memben in vpliven dejavnik 
na področju oblikovanja na-
cionalnih kulturno-političnih 
opredelitev za splošne knjižni-
ce in drugod, povzemajo tri be-
sede, in sicer so to: 'povezova-
nje', 'sodelovanje' in 'vsi'. Na 
dogodku so preko video izjav 
o pomenu in vlogi knjižničar-
stva v slovenskem prostoru in 
o vlogi ZSK spregovorili tudi 
številni nekdanji predsedni-
ki Združenja splošnih knjižnic. 

Podelili knjižničarske 
nagrade

Nagrade ZSK so prejele nas-
lednje knjižnice: Knjižnica Le-
nart za projekt »Od pobude 
LAČNI MORDA? Do knjige KE 
'MO JELI?«, Mestna knjižnica 
Ljubljana za projekt »Bedimo 
z Leonardom – Noč v Mest ni 
knjižnici Ljubljana« ter Pokra-
jinska in študijska knjižni-
ca Murska Sobota za projekt 
»Katalogizacija judovskih mo-
litvenikov in obrednih knjig iz 
obdobja od 1779 do 1942«. 
Pohvale za posebne projek-
te so prejele naslednje knji-
žnice: Mestna knjižnica Kranj 
za projekt Knjižnica čustev, 
Knjiž nica Bena Zupančiča Po-
stojna za projekt Soba pobega 
– knjiž nična detektivka med 
knjižnimi policami ter Knjižni-
ca Šmarje pri Jelšah za projekt 
Mednarodno okolje navdihu-
je knjižničarje in uporabnike. 
Nagrado za najboljšega knji-
žničarja ter ustvarjalca bralnih 
priporočil na spletnem porta-
lu dobreknjige.si je glavna ure-

dnica omenjenega portala Lu-
ana Malec podelila Jani Maji 
Valentinčič v odsotnosti.

Dogodek, ki je potekal pod slo-
ganom »Izvolite (v) knjižni-
co!«, sta v tandemu domiselno 
povezovala Breda Podbre-
žnik Vukmir in Matjaž Sti-
bilj; zaigrala sta tudi nekaj hu-
mornih situacij, s katerimi se 
dnevno soočajo knjižničarji v 
knjižnicah; za glasbeni inter-
mezzo na slavnostnem dogod-
ku je poskrbel pianist Lucijan 
Cetin, za pogostitev pa Aktiv 
kmečkih žena Sremič. Dogo-
dek so ob podpori Ministrstva 
za kulturo in Mestne občine 
Krško pripravili v organizaciji 
Združenja splošnih knjižnic in 
Valvasorjeve knjižnice Krško. 

 Andreja Kališnik
Skupinska fotografija udeležencev dogodka v novi krški 
knjižnici

JESEN V GALERIJI

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki

Tel.: 07 49 88 140, info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Transformacija lesa, 
na ogled do  26. februarja 2023

MAŠA JAZBEC: Sintetični organizmi
na ogled do  26. februarja 2023

ERIK MAVRIČ: Dolgo črno poletje
na ogled do 15. januarja 2023

sobota, 3. december 2022, ob 10. in 15. uri 
Vodstvo po razstavi Transformacija lesa 
s kustosom Miho Colnerjem

Medgeneracijska ustvarjalnica: 
Voščilnice v grafičnih tehnikah

Vljudno vabljeni!

TA VESELI DAN KULTURE
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kam v posavju
Četrtek, 24. 11. 

• ob 10.00 na Ljudski univer-
zi Krško, Dalmatinova ulica 
6, Krško: brezplačna delavni-
ca Prenos fotografij iz telefo-
na na računalnik; prijave na 
051 279 635 

• ob 17.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: lutkovna 
predstava »Trije prašički«

• ob 17.00 v Koloniji 54 v 
Krmelju: Druženje s knjigo 
za najmlajše

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje skupinske 
slikarsko-kiparske razstave 
članov Društva likovnikov 
Krško OKO

• ob 18.30 v Kulturni dvorani 
Sevnica: koncert kvarteta sa-
ksofonov Xenon 

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: drama »Emigranta«, 
za Modri abonma in izven

Petek, 25. 11.

• ob 17.00 v Zatonu v Kr-
škem: prižig prazničnih luči 
– predstava za otroke »Jel-
kin čudež«, nastop Otroške-
ga pevskega zbora OŠ Lesko-
vec pri Krškem

• ob 17.00 v telovadnici OŠ 
Podbočje: slavnostna prire-
ditev ob 40-letnici Osnovne 
šole Podbočje »Mozaik zna-
nja in sodelovanja«

• ob 17.00 v OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki: tra-
dicionalni predbožični sejem

• ob 18.00 v avli Prosvetnega 
doma Artiče: večer pogovo-
rov in predstavitev (ne)obja-
vljenih besedil »Malo za (li-
terarno) šalo, malo zares« z 
Dragom Pirmanom

Sobota, 26. 11.

• od 10.00 do 12.00 v Men-
cingerjevi hiši v Krškem: iz-
delava adventnih venčkov s 
Tanjo Radej (obvezne prija-
ve) 

• ob 11.00 na Gradu Raj-
henburg v Brestanici: Vaje 

Sevnica: predavanje zdravni-
ce Sanele Banović s predsta-
vitvijo knjige Spodbude

Četrtek, 1. 12.

• ob 10.00 in 17.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: brezplač-
na delavnica »Vaje za kre-
pitev spomina« (obvezne 
prijave na 051 279 630)

• ob 15.00 v Dnevnem centru 
ZPM Krško: delavnica izde-
lave novoletnih okraskov

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: lutkovna predstava 
»Najprisrčnejši velikan«, za 
Rumeni abonma in izven

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Posavje v di-
plomskih in raziskovalnih 
nalogah – predavanje Ve-
ronike Škofljanec Jagodic 
»Brežice in njihovi prebival-
ci v predmarčni dobi«

Petek, 2. 12.

• ob 16.00 pred Trškim dvor-
cem v Sevnici: sprehod po 
praznični Sevnici in čajanka 
z grofico Mathilde

• ob 18.00 v MC Krško: poto-
pisni večer Klemna Senice 
»Mi3 v Tokiu«

Sobota, 3. 12.

• od 8.00 do 16.00 v Posav-
skem muzeju Brežice: Ta 
veseli dan kulture – prost 
vstop v muzej

• od 10.00 do 12.00 v Men-
cingerjevi hiši Krško: grafika 
za domov z mag. Natašo Mir-
tič (obvezne prijave) 

• ob 10.00 in 15.00 v Gale-
riji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: Ta veseli dan 
kulture – vodstvo po raz-
stavi Transformacija lesa s 
kustosom Miho Colnerjem; 
medgeneracijska ustvarjal-
nica »Voščilnice v grafičnih 
tehnikah«

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: gledališka predsta-
va Šah mat

• ob 18.00 v MC Krško: pogo-
vorni večer z Boštjanom Re-
micem

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert Nine Pušlar

Nedelja, 4. 12.

• ob 10.45 v župnijski cerkvi 
sv. Nikolaja v Sevnici: 
Miklavžev koncert MePZ Li-
sca Sevnica

• od 14.00 do 17.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: Prva nedelja v muzeju – 
praznični rokodelski sejem

• ob 17.00 na Glavnem trgu 
v Sevnici: pohod z lučko na 
grad

Ponedeljek, 5. 12.

• ob 10.30 v Knjižnici Sevni-
ca: odprtje fotografske raz-
stave Impoljca skozi čas

• ob 17.00 na Ljudski univer-
zi Krško: tečaj angleščine, 
nadaljevalni oz. osvežitveni 
program za odrasle (prijave: 
051 279 634)

Torek, 6. 12.

• ob 10.00 na Ljudski univer-
zi Krško: brezplačna delav-
nica E-pošta na pametnem 
telefonu (obvezne prijave 
na 051 279 635)

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: Pot do sreče obstaja 
– predavanje Aljoše Bagole 
»Kako biti v redu?«

Četrtek, 8. 12.

• ob 10.00 na Ljudski uni-
verzi Krško: brezplačna de-
lavnica Izdelava novoletne 
spletne voščilnice v Can-
vi (obvezne prijave na 051 
279 635)

iz optimizma z Ireno Romih
• ob 16.00 v knjižnici v Kosta-

njevici na Krki: odprtje raz-
stave »Kvačkane zverinice«

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
Sozvočenja 2022 – regijski 
tematski koncert izbranih 
pevskih zasedb Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: letni koncert Pihalne-
ga orkestra Krško

• ob 18.18 v Kapelah: 1. ka-
pelski Krampuslauf z raz-
ličnimi domačimi in tuji-
mi skupinami krampusov, 
Miklavžem, angelčki, čarov-
nicami ter zabavo s skupino 
D’Palinka in ansamblom Jug

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: Led Zeppelin tribute 
by Kula z razstavo plakatov 
Nevenke Flajs

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Urban&4

Nedelja, 27. 11.

• ob 9.00 s parkirišča Galeri-
je Božidar Jakac: vinogradni-
ški pohod

• od 14.00 do 19.00 na gra-
du Rajhenburg: Rajhenbur-
ški dan čokolade 

• ob 14.00 ob sprehajalni poti 
ob Savi v Loki pri Zidanem 
Mostu: odprtje Vencembra in 
razstave adventnih venčkov

• ob 15.00 v Kulturni dvorani 
Tržišče: koncert »Dobra vo-
lja je najbolja« ob 20-letnici 
Ljudskih pevk s Telč

Torek, 29. 11.

• ob 10.00 v Kulturnem domu 
Krško: tradicionalna priredi-
tev OŠ dr. Mihajla Rostoharja 
Krško »Likof«

• od 10.00 do 12.00 v Gale-
riji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: ustvarjalnica 
»Srečanje z glino«

Sreda, 30. 11.

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

28. 
november
PONEDELJEK

BRESTANICA (VRTEC) 10.50−11.20

TRŽIŠČE 12.00−13.00

KRMELJ 13.10−13.40

ŠENTJANŽ  14.25−14.55

BOŠTANJ 15.30−16.00

BLANCA 16.20−16.50

BRESTANICA 17.05−17.35
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2 29. 
november

TOREK

GOLEK 11.30−11.50

GORA 12.00−12.30

VELIKI TRN 12.50−13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45−14.15

VELIKI PODLOG 15.00−15.30

GORICA 15.40−16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25−16.55

DRNOVO 17.10−17.40

30. 
november

SREDA

VELIKA DOLINA 9.30−11.00

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.40−12.10

ČATEŽ OB SAVI 12.20−12.50

BUKOŠEK 13.05−13.35

DU BREŽICE 13.50−14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45−15.30

1. 
december

ČETRTEK

SVIBNO (1) 9.20−10.10

JAGNJENICA (1) 10.20−10.50

RADEČE VPD 11.00−11.20

VRHOVO (1) 12.10−12.40

ŠMARČNA 12.50−13.20

LOG 13.35−14.00

5. 
december
PONEDELJEK

DOLNJA PREKOPA 12.30−13.00

OREHOVEC 13.15−13.45

ČRNEČA VAS 15.00−15.30

OŠTRC 15.45−16.15

PODBOČJE 16.35−17.05

6. 
december

TOREK

VRTEC KRŠKO (KEKEC) 9.20−9.50

DOLENJA VAS (VRTEC) 10.05−10.50

KRIŽE 11.15−11.45

ARTIČE (1) 12.05−13.05

SROMLJE 13.50−14.35

ARNOVO SELO 15.00−15.30

ZDOLE 15.45−16.15

7. 
december

SREDA

VRTEC BREŽICE (MAVRICA) 9.45−11.00

BIZELJSKO (OŠ) 11.30−12.45

PIŠECE 13.10−13.55

DEČNO SELO 14.45−15.15

DOBOVA 15.35−16.20

TRNJE 16.35−17.05

8. 
december

ČETRTEK

STUDENEC POŠ 8.10−9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20−10.00

RAZBOR 11.10−11.40

BOŠTANJ (OŠ) 12.10−13.10

IMPOLJCA (DUO enota BREZOVO) 13.25−13.45

12. 
december
PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15−10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30−11.30

RAKA (OŠ) 12.30−13.30

SMEDNIK 13.40−14.10

VELIKA VAS 14.25−14.55

SENUŠE 15.05−15.35

13. 
december

TOREK

VRTEC KRŠKO (CICIBAN) 9.30−11.00

DSO KRŠKO 11.15−12.00

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30−13.45

ARMEŠKO 14.45−15.15

ŠEDEM 15.35−16.05

14. 
december

SREDA

VRHOVO (2) 8.20−8.50

SVIBNO (2) 9.10−9.50

JAGNJENICA (2) 10.00−10.30

ZABUKOVJE 11.55−12.25

TRNOVEC 12.40−13.00

LONČARJEV DOL 13.15-13.35

15. 
december

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45−8.15

KRMELJ (OŠ - NOVA ŠOLA) 8.25−9.10

KRMELJ (OŠ - STARA ŠOLA) 9.15−9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40−11.40

LUKOVEC 12.05−12.35

BLANCA (OŠ) 12.50−13.50
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19. 
december
PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 13.25−13.55

KOPRIVNICA 14.15−14.45

VELIKI KAMEN 15.30−16.00

MALI KAMEN 16.10−16.40

ROŽNO 17.00−17.30

20. 
december

TOREK

VRTEC KRŠKO (GRIČ) 10.45−11.05

DOBOVA (OŠ) 12.00−13.15

KRŠKA VAS 13.30−14.15

GORENJE SKOPICE 14.55−15.40

VIHRE 15.50−16.20

RAKA 16.40−17.10

21. 
december

SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.25−10.10

KAPELE  (OŠ) 10.30−11.15

GLOBOKO (OŠ) 11.30−12.15

MOSTEC 13.10−13.55

DOLENJA VAS 14.45−15.15

ARTIČE (2) 15.25−16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20−16.50

22. 
december

ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45−10.45

BUŠEČA VAS 11.40−12.10

VELIKE MALENCE 12.20−12.50

SOBENJA VAS 13.05−13.35

CERINA 13.45−14.15
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T: (07) 488 01 94 
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

četrtek, 24. 11.
ob 19.30 uri

četrtek, 1. 12.
ob 18. uri

Sławomir Mrożek: Emigranta
tragikomična drama
za Modri abonma in izven 

Julia Donaldson, Axel Sche�er: 
Najprisrčnejši velikan
lutkovna predstava
za Rumeni abonma in izven

Dario Fo: Vse zastonj! Vse zastonj!
proletarska komedija
za Zeleni abonma in izven

petek, 9. 12.
ob 19.30 uri

Erotika po Emeršiču
monokomedija

nedelja, 11. 12.
ob 18. uri

Ansambel Saša Avsenika & Kvatropirci: 
Zimska pravljica
koncert

nedelja, 18. 12.
ob 17. uri

SENOVO – Letos obeležuje-
mo Kajuhovo leto, saj se je ta 
slovenski poet rodil pred 100 
leti. Člani Bralnega krožka DU 
Senovo so povabili k sodelo-
vanju mlade in starejše pre-
kaljene recitatorje Gledališke 
skupine DKD Svoboda Seno-
vo, mojstre zvoka, luči in mul-
timedijev, solista Tilna Ab-
rama in nastal je simpatičen 
kulturni dogodek, ki so ga pre-
mierno izvedli 18. novembra 
v strojnici na Reštanju. Dovo-
lili so jim uporabiti tehnični 
muzej kot prizorišče nastopa, 
gledalci – zbralo se jih je ok-
rog 80 – pa so spremljali pro-
gram iz vaške sobe. Predse-
dnica sveta KS Senovo Vlasta 
Moškon je izrazila veselje, da 
so se srečali ter izkoristili pri-
ložnost tudi za predstavitev 
defibrilatorja in vaško druže-
nje. »S programom 'Kajuhovih 
100' bomo še nastopili. Najbrž 
tudi na Reštanju, kjer lokaci-
ja prav vabi k tovrstni temati-
ki. Pa še eno presenečenje vam 
bomo tam gor pripravili. A naj 
ostane skrivnost do naslednje-
ga nastopa. Vabljeni med nas, 
vabljeni h Kajuhovim mojstro-
vinam!« sporočajo iz bralnega 
krožka DU Senovo.  P. P.

Kajuhovih 100
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1. nagrada:  goveja rebra iz KZ Sevnica, bbq omaka, 
 pečen krompir, hišna sladica  
2. nagrada:  hišna ponvica 
3. nagrada:  domač tiramisu

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 1. de-
cembra, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, 
ali po e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Kri-
žanka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči sogla-
ša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade 
objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skla-
du z zakonodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitva-
mi bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

RESTAVRACIJA AJDA
GOSTINSKO PODJETJE SEVNICA D.O.O.,  

TRG SVOBODE 1, 8290 SEVNICA

Geslo 20/2022 številke:

SLADKE DOBROTE V CENTRU BREŽIC
Nagrade, ki jih podarja OKREPČEVALNICA YOGURTLANDIA, 
CPB 11, BREŽICE:
1. nagrada:  bon v vrednosti 20 € prejme 
 Olga Peterkoč, Gaberje
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 € prejme 
 Maja Jakše, Studenec
3. nagrada:  bon v vrednosti 5 € prejme 
 Dušan Kuhar, Brežice

Mlada posavska pevka do nagrade na festivalu Po-
pevka 2022, Prifarci in Toni Sotošek združili glasbe-
ne moči, slovenski ansambel se je za vedno poslovil. 
Tokrat preberite:  

Na festivalu Popevka 2022 je s skladbo Ljubim sodelo-
vala tudi mlada brežiška pevka Veronika Strnad (foto: 
printscreen RTV Slovenija) in prejela nagrado strokovne 
žirije za najboljšega mladega 
obetavnega avtorja ali izva-
jalca.  »Celotna izkušnja je iz-
jemna. Že samo to, da je orke-
ster RTV Slovenija igral mojo 
skladbo, je skoraj neverjet-
no, poleg tega pa je pogled z 
odra res krasen in čudovit ob-
čutek, da lahko svojo pesem 
odpoješ pred celo Slovenijo. 
Samo za tri minute in pol in 
narediš vse, da se boš dobro 
počutil in da bo nastop čim bolje izpeljan. Zelo sem vesela 
in hvaležna, da sem bila lahko del tega festivala, saj imam 
veliko spoštovanje do le-tega, hkrati pa sem dobila bogato 
izkušnjo in lepo popotnico za naprej, « je za medije pove-
dala mlada pevka, ki bo v kratkem šolanje nadaljevala na 
priznani univerzi Berkeley v Bostonu.

Dan pred 31. rojstnim dnem naše države Slovenije sta Mitja 
Ferenc in Toni Sotošek predstavila valček, posvečen do-
movini, pred dobrim tednom dni pa je bil premierno objav-
ljen videospot za skladbo s pomenljivim naslovom Slovenija 
pravljična. »Glede na to, da veliko avtorsko pišem, sem imel 
željo eno skladbo posvetiti naši domovini Sloveniji. Tako je 
najprej nastal tekst, nato sem napisal še melodijo zanj in 

takoj sem videl, da je to primerno za Prifarce, ki so mi všeč 
kot malo drugačna zasedba,« o skladbi in spotu, ki sta ga 
skupaj posneli družina Sotošek in Prifarski muzikanti 
(foto: Boris Kovačič), pove priljubljeni harmonikar. »To bo 
zadnja skladba na koncertu Prifarskih muzikantov v Can-
karjevem domu in zame kot avtorja je to res velika čast,« 
nam je še s ponosom povedal Toni, ki bo na koncertu nasto-
pil skupaj s svojimi tremi starejšimi sinovi pa tudi s svoji-
mi učenci harmonike. »Upam si trditi, da se bo to vsakogar 
dotaknilo, na generalki sem bil ganjen do solz,« je še pove-
dal priljubljeni glasbenik, ki je bil s svojimi učenci sicer že 
dvakrat gost na njihovem koncertu. Koncerta bosta na spo-
redu 27. in 28. novembra.

»Dragi naši! Lepo je, če ima lep začetek tudi lep konec. Že 
februarja smo se odločili, da bo 24. septembra za nas zadnji 
špil … Naj se vam zahvalimo za vse! Predvsem zato, da ste 
nas sprejeli in podpirali ter nam zaupali vaše pomembne 
dni! Vsak špil je bil nekaj posebnega! Vsa ta leta igranja so 
nas oblikovala, nas izpopolnjevala. Kako lepo je biti muzi-
kant! A lepo je imeti tudi čas za družino, za druge hobije. 
Čas hiti. Bili smo mulci, zdaj smo očetje, bila je mala raz-
vajenka, zdaj zrela ženska. A srce le ne ve za čas. In ved-
no bo del srca pripadal muziki. Stotine neprespanih noči, 
mnogo ljudi, mnogo dobrih gostiln, mnogo plesočih nog, 

mnogo projektov, pe-
smi, spotov, nastopov, 
poznanstev … Za vse 
smo hvaležni. Noro 
hvaležni. Hvala! Meta, 
Alen, Gregor, Matevž,« 
so zapisali pri ansam-
blu Azalea (foto: 
osebni arhiv) iz Gab-
rja pri Novem mes-
tu, katerega član je bil 
tudi posavski glasbe-

nik Gregor Sotošek. Dodajmo, da je ansambel dobil ime 
po zaščiteni roži azaleji, ki je botanična redkost in poseb-
nost, ki uspeva v Sloveniji le še na treh rastiščih, od teh pa 
je eno ravno med Gabrjem in Brusnicami. Uspešno so godli 
in zabavali kar 15 let …
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.
Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. ANDREJA BAJUKA – Verjamem v ljubezen
 2. (1.) Ans. POGLADIČ – Praznik tvoj
 3. (3.) Ans. REFREN – Rože za mamo
 4. (6.) Ans. SAŠA AVSENIKA – Ena bolha za pomoč
 5. (4.) Ans. POGUM – Slovo
 6. (7.) Ans. UPANJE – Hišica ob morju
 7. (5.) Ans. MLADI ASI – Odpuščanje ljubezni
 8. (9.) Ans. MODRIJANI IN SILVO PLIBERŠEK – 
   Oj, zemljica
 9. (10.) OSKOČNI & SAŠA DEBELJAK – Ne spusti me
 10. (–.) Ans. AKTUAL – Učitelj'ca

Predlog tega tedna za glasovanje:
Skupina Gadi - Gasilka

Kupon št. 650
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, 19. 11. 2022, ob 20. uri

Restavracija Ajda, kraj, kjer s skrbnimi rokami in ljubeznijo 
povezujemo najboljše od blizu in daleč in ustvarjamo iz 

tradicionalne kulinarike nove gurmanske užitke.

www.hotel-ajdovec.com, tel.: 081 603 060

R E S T A V R A C I J A  A J D A  V  H O T E L U  A J D O V E C  V  S E V N I C I
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Tjaša Kus, Poštena vas – 
dečka,

• Vanja Vidmar, Sevnica – 
deklico,

• Katja Kunej, Gorjane – 
dečka,

• Nastja Štrucl, Brežice – 
deklico,

• Tamara Skušek, Stržišče – 
deklico,

• Maja Jelančić, Selo nad 
Laškim – dečka,

• Anita Pincolič, Bušeča vas 
– deklico,

• Simona Hostar, Nova Gora 
– dečka,

• Nina Povhe, Ivandol – 
dečka,

• Anja Požun, Blanca – 
dečka,

rojstva

poroke

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

moja poroka

Rok Stibrič iz Spodnjega Starega Gradu in Kaja Galič iz 
Brežic, 19. november 2022, Tri lučke na Sremiču (foto: 
Nika + Grega)

• Jure Puc iz Šoštanja in 
Lucija Ban z Armeškega,

• Rok Stibrič iz Spodnjega 
Starega Gradu in Kaja Galič 
iz Brežic.

ČESTITAMO!

• Katja Pucelj, Dobruška vas 
– dečka,

• Mateja Budič, Dobrava pri 
Kostanjevici – dečka,

• Teja Tavčer, Polje pri 
Bistrici – deklico,

• Barbara Tomažin, Senuše 
– deklico,

• Jerneja Bogovič, Mali 
Podlog – dečka,

• Eva Škrinjar, Leskovec pri 
Krškem – deklico.

ČESTITAMO!
BUŠEČA VAS – V počastitev praznika občine Brežice je Društvo 
upokojencev Brežice v Bušeči vasi v oktobru organiziralo 3. tur-
nir v kegljanju s kroglo na vrvici, ki se mu reče tudi rusko keglja-
nje. Poleg treh ekip iz Bušeče vasi – dveh ženskih in ene moške 
– so se turnirja udeležili še moška in ženska ekipa DU Brežice, 
moška in ženska ekipa DU Dobova-Kapele, moška ekipa DU Raka 
in ženska ekipa Invalid – združenja gibalno oviranih in oseb z 
invalidnostjo Brežice. Tako v moški kot ženski konkurenci so 
domačini izkoristili prednost domačega terena, kot bi se lahko 
reklo, ter osvojili prvo mesto, pri moških je na drugem mestu 
končala Raka, na tretjem pa dobovska ekipa, pri ženskah pa je 
drugo mesto zasedla druga ekipa Bušeče vasi, tretje pa ekipa In-
valid. Pred otvoritvijo turnirja je zbrane nagovorila predsednica 
DU Brežice Jožica Sušin, ki je predala besedo direktorici občin-
ske uprave Patricii Čular. Slednja je med drugim pohvalila upo-
kojence za trud pri razvoju podeželja, izrazila je tudi pozdrave 
župana Ivana Molana, ki se dogodka ni mogel udeležiti, s prvim 
metom krogle pa je tudi odprla turnir. Po zaključku tekmovanja 
so se še nekaj časa zadržali v prijetnem vzdušju in se ob lepem 
vremenu razšli že v popoldanskih urah.  M. B./R. R.

Najboljši Bušečanke in Bušečani

Med podelitvijo priznanj najboljšim (foto: J. Jamnik)

LAŠKO – Med 14. in 
17. novembrom je v 
Laškem potekal 69. 
gostinsko-turistični 
zbor, ki ga organizira 
Turistično-gostinska 
zbornica Slovenije. 
Med drugim je 15. no-
vembra potekalo dr-
žavno tekmovanje v 
kuharstvu, ki se ga je 
udeležil tudi Bresta-
ničan Aljaž Resnik, 
dijak Srednje šole za 
gostinstvo in turizem 
Celje. Dosegel je odli-
čen rezultat ter si prislužil srebrno priznanje in bronasto meda-
ljo.  P. P.

Uspeh mladega kuharja

Aljaž Resnik z mentorico Natašo 
Kamerički

Od četrtka, 24. novembra, 
vabljeni na

VELIKO ADVENTNO RAZSTAVO 
VENČKOV IN SVEČK.

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

BOGAT DARILNI 
PROGRAM

Obiščite nas in se prepričajte o bogati ponudbi!

◦ adventne svečke
◦ adventni venčki
◦ material za njihovo izdelavo

◦ keramični in lončeni izdelki 
◦ vaze, kristal, stenske slike 
◦ okrasne in dišeče sveče

Vse za 
adventni čas

KRŠKO – Pred dobrima dvema desetletjema je bil pri Društvu no-
vinarjev Slovenije ustanovljen Aktiv upokojenih novinarjev, ka-
terega člani se vsak mesec enkrat srečujemo na izletih po drža-
vi in soseščini. Najmanj enkrat letno nas pot privede v Posavje, 
kjer se najraje družimo okrog martinovega. Letos sva nekoč zna-
ne kolege z radia, televizije  in časopisov gostila Vlado Podgor-
šek in Ernest Sečen v mestni občini Krško. Navdušeni so bili ob 
sprehodu skozi mestni park in ogledu nove Valvasorjeve knjižni-
ce, kjer so med policami posamezniki našli tudi svoje knjige. Sle-
dil je ogled gradu Rajhenburg, kjer so po ogledu filma in zbirk o 
izgnancih in trapistih podoživljali preteklost tega območja. Kar 
številnim kolegom ni bila znana usoda več deset tisoč posame-
znikov iz Posavja in Obsotelja, ki jih je okupator izgnal na tuje. 
Prav zaradi najdenih opuščenih posestev ob povratku iz nemških 
taborišč je Posavje po vojni zaostajalo za ostalimi slovenskimi 
pokrajinami. Za konec so nas prijazno sprejeli v GEN Krško, kjer 
smo ob »okrogli mizi« prisluhnili razlagi Jožeta Špilerja, sveto-
valca direktorja, ki nam je predstavil priprave na gradnjo  druge-
ga bloka krške nuklearke. Ob  tem smo dobili  tudi odgovore na 
številna vprašanja, ki smo jih postavili. Upokojeni slovenski no-
vinarji smo druženje sklenili v restavraciji Adrenalina, kjer smo 
na zboru članov izvolili tudi  svoje novo vodstvo. Po treh manda-
tih Nine Komparič je mesto predsednice prevzela Sonja Grizila.
 V. P./foto: E. S.

Gostili smo slovenske novinarje

Vlado Podgoršek Nini Komparič v zahvalo za njeno dobro delo 
v preteklem mandatu izroča steklenico svojega letošnjega 
pridelka z območja Gadove peči.

SLOVENSKA BISTRICA, KRŠKO – 22. oktobra se je ekipa Območ-
nega združenja Slovenskih častnikov Krško (OZSČ) v počastitev 
dneva suverenosti R Slovenije udeležila državnega prvenstva v 
streljanju z vojaškim pehotnim orožjem na strelišču Slovenske 
vojske Velenik v občini Slovenska Bistrica. Krška častniška ekipa 
v postavi Branko Slivšek, Slavko Kovačič in Franc Unetič je z 
247 doseženimi krogi postala ekipni državni prvak v preciznem 
streljanju, ob tem pa so se okitili tudi z naslovom državnega pr-
vaka v posamičnem streljanju. Prvo mesto in naslov državne-
ga prvaka je z doseženimi 89 krogi osvojil Franc Unetič. Uspeh 
Krčanov je dopolnila tudi ekipa brežiškega druženja častnikov, 
ki je osvojila ekipno drugo mesto. Na tekmovanju je sicer sode-
lovalo skupno 54 strelcev iz desetih častniških organizacij, 670. 
logističnega polka Slovenske vojske, Policijskega veteranskega 
društva iz Slovenske Bistrice in tamkajšnjega Združenja borcev 
za vrednote NOB. Strelci so se pomerili v streljanju s polavto-
matsko puško kalibra 7,62 x 39 mm na 100 m oddaljene tarče.
 B. M., foto: ZSČ Krško

Krški častniki nastreljali zmagi

Zmagovalna trojica krških častnikov (z leve): Franc Unetič, 
Branko Slivšek in Slavko Kovač

POSAVJE – Z novim letom v pokoj odhaja dolgoletni dopisnik 
TV Slovenija iz Posavja Goran Rovan, ki je v preteklosti med 
drugim sodeloval tudi z našim časopisom. 

Krčan Goran Rovan se je s TV-zaslonov poslovil na martinovo s 
prispevkom o zorenju penin v Kostanjeviški jami. »Zagotovo bo 
takšnih in drugačnih dogodkov ta konec Martinovega tedna pov-
sod po Sloveniji res obilo. Jaz se s tem prispevkom od vas po 38 
letih dela kot dopisnik Televizije Slovenije za Posavje poslavljam 
in vas lepo pozdravljam. 'Pa srečno,' bi rekli v Zasavju, od koder 
bo poslej v posavske kraje prihajala dopisniška ekipa s Sašo Ki-
sovec in Gregorjem Naglavom,« je zaključil svoje zadnje javlja-
nje s terena. 
Goran velja za 'živo legendo' posavskega novinarstva, brez kate-
rega v zadnjih desetletjih ni minil noben pomembnejši dogodek 
v Posavju. Kot novinar je med drugim spremljal osamosvojitveno 
vojno, dogajanje, povezano z NEK, gradnjo HE na spodnji Savi, šte-
vilne kulturne in družabne dogodke, kot je denimo kostanjeviška 
šelmarija, ki mu je še posebej pri srcu, podpiral 'zgodbo' o cvičku, 
še zlasti pa prizadevanja za samostojno pokrajino Posavje. Pre-
živel je t. i. zadnji spust po reki Savi leta 2008, 'ugrabitev' na Ka-
lišovcu pod Bohorjem, kjer so ju leta 1993 skupaj s snemalcem 
Jožetom Grajžlom zajeli jezni domačini, aretacijo na meji s Hr-
vaško, ki sta jo pomotoma prestopila prav tako z Grajžlom, in še 
kaj bi se našlo v pestrem naboru njegovih spominov. V 'penziji' 
mu zagotovo ne bo dolgčas, saj ima številne hobije (fotografija, 
avtodomarstvo …), več o njegovih spominih na dolgoletno dopi-
sniško delo pa v eni naslednjih številk časopisa. P. Pavlovič

Goran Rovan odhaja v 'penzijo'

Z Goranom Rovanom smo se tudi mi srečevali na številnih 
dogodkih (na fotografiji na oktobrski gasilsko-reševalni 
vaji na cerkljanskem letališču, foto: R. R.). Goran, uživaj v 
zasluženem pokoju!
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ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega očeta, življenjskega 

partnerja, brata, strica, nečaka, botra

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sovaščanom, 
sodelavcem za vso pomoč in podporo.
Hvala za izrečene besede sožalja, darovane sveče in cvetje.
Zahvala pogrebni službi, gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, pevcem, osebju brežiške bolnišnice in gospodu Boraniču za 
izrečene poslovilne besede.

Žalujoči: vsi njegovi

PETRA  
UREKARJA

rojenega 25. 12. 1966

OBVESTILA

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

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

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

zahvale, spomin SPOMIN

Minili sta žalostni dve in eno leto bolečine, odkar vaju več ni. Hvala 
vsem, ki ju še nosite v srcu in mi izrekate lepe misli.

Janko

Kadar človek umre, njegova luč ugasne
ob jutranji zarji,

vendar z njegovo smrtjo
ne ugasne tudi sonce!

(Tagore)

VILI IN ANICA 
PLANINC

s Senovega

FRANČIŠEK KOREN

SPOMIN

Vsi njegovi

s Senovega.

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

Dom je prazen in dvorišče,
zaman oko te naše išče,

ostale so sledi povsod,
od dela tvojih pridnih rok.

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

ZVONKO BARKOVIČ
iz Brezja pri Veliki Dolini.

SPOMIN

6. novembra je minilo žalostno leto,  
odkar nas je zapustil naš dragi 

Bili smo čustveno bogati,
dokler si bil z nami ti,

a zdaj živijo le spomini
na te srečne dni.

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

Za vedno v naših srcih: vsi njegovi

FRANC JANŽEVEC

SPOMIN

Milan s svojimi

iz Krškega.

25. novembra bo minilo leto dni,  
odkar nas je zapustil

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

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

JOŽEF GRAMC 
iz Šutne pri Podbočju.

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
ati, dedek, pradedek

Noč v korakih mirnega je sna
vzela, kar življenje da.

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarne prispevke. Iskrena 
hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, pevcem za čutno odpete žalostinke 
in trobentaču za odigrano Tišino. Posebej se zahvaljujemo DSO 
Krško GS Deteljica in Spominčica za skrb in pomoč zadnje mesece.
Hvala vsem, ki ste se od našega atija poslovili in ga pospremili k 
večnemu počitku.

Vsi njegovi

ALEKSANDER VINTER
s Ceste 4. julija v Krškem.

ZAHVALA

V 70. letu starosti nas je zapustil

Vse se spreminja,
nič ne mine.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, krajanom, prijateljem in 
sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna 
zahvala SB Novo mesto in SB Brežice, pogrebni službi Kostak, 
cvetličarni Lilija, govorniku za tople besede slovesa, trobentaču za 
odigrani žalostinki ter g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat 
hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Žalujoči: vsi njegovi

MARIJE VINTAR

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame, stare mame, 
sestre, tašče, tete, botre in dobre sosede

Zdaj zaprla trudne si oči,
med angeli mirno spi.

Ker tvoje srce vse je dalo
in nič zase obdržalo.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali 
cvetje, sveče, darovali svete maše in denarno pomoč. Hvala tudi g. 
Žičkarju za pogrebne storitve, patronažnemu osebju – posebej g. 
Milanu za nego na domu.
Hvala DU Kostanjevica za poklon s praporjem in g. župniku 
za opravljen pogreb. Hvala tudi vsem vaščanom, znancem in 
prijateljem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, tudi tistim, ki jih 
nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

BLAŽ LES
z Zdol.

ZAHVALA

V 88. letu starosti se je od nas za vedno poslovil naš dragi mož, 
oče, ata, tast, stric in boter

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen odpotoval.

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

Ko želeli tvoje bomo mi bližine,
te obiščemo na grobu tišine.

Iskrena hvala vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, tolažilne 
besede, darovane svete maše, denarno pomoč in sveče. Pogrebni 
službi Kostak za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, 
izvajalcu Tišine, Timu in Špeli za zapete pesmi, gospodu župniku za 
lepo opravljen obred, vnuku za poslovilni govor ter Cvetličarni Kerin 
za poslovilno cvetje. Posebno zahvalo smo dolžni njegovi osebni 
zdravnici Meliti Planinc za vso skrb ob spremljanju njegove bolezni 
zadnja leta in patronažni sestri, ki ga je zadnje čase obiskovala na 
domu. Zahvaljujemo se tudi delavcem podjetja ExtraForm ter vsem 
prijateljem, sosedom in znancem, ki so z nami čustvovali in našega 
ata pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

SPOMIN

15. novembra so minila tri leta,  
odkar nas je zapustil naš dragi

MARTIN KOLAR
iz Brežic.

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

Žalujoči: vsi njegovi

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

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

skozi vaš objektiv

»Pošiljam vam fotografije najstarejše ulice v mestu Brežice 
(Ulica stare pravde), ki se končuje s hišno številko 60. Kljub 
neštetim prošnjam (Komunala Brežice, Občina Brežice), da 
nam ulico uredijo, se ne zgodi nič. Drugi del ulice, ki pelje 
do gradu, je ves ozaljšan, kar je sicer lepo in vzpodbudno za 
najstarejšo ulico, a sprašujemo se, kaj neki je narobe pri nas? 
Tukaj se med drugim nahaja vhod v Fakulteto za turizem, kar 
je svojevrsten paradoks za občino, ki se rada pohvali, da je 
turistična,« se ob poslanih fotografijah na naše uredništvo 
sprašuje Laura Rueh. Dodala je, da kadar dobijo obiske, jih 
prosijo, naj parkirajo na glavni cesti, ker jih je sram. Kolikor 
se le da, lep del ulice čistijo sami. »Klicev in prošenj na do-
mačo komunalo in občino ne štejemo več. Razumemo, da so 
projekti, ki so prioritetni, a vendarle nekajkratno čiščenje in 
vzdrževanje najstarejše ulice v ’turističnih’ Brežicah ne bi 
smelo biti problem,« je še zapisala in kot zanimivost za tiste, 
ki morda ne vedo, omenila, da se je tej ulici v prejšnjem sto-
letju po domače reklo »Šajsgasa«. »Tisti, ki obvladajo nem-
ščino, bodo že vedeli, za kaj gre. Očitno se zgodovina nada-
ljuje,« je še pristavila naša redna bralka iz Brežic.
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FRANCIJA KRAJNCA
iz Podgorice

ZAHVALA

Ob nepričakovani izgubi našega dragega
očeta, dedka, brata, strica in bratranca

S svojim smehom
vsakega osrečiti si znal,

a pred usodo
sam nemočen si ostal.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
vsa izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. Posebno zahvalo 
izrekamo dr. Pesjaku, splošnima bolnišnicama Brežice in Celje, Domu 
Metuljček, duhovniku za lepo opravljen obred, Komunali Sevnica za 
organizacijo pogreba, trobentaču za zaigrano Tišino, Cvetličarni 
Viktorija, Kvartetu Jarica za zapete žalostinke, gospodu Baumkircherju 
za lep govor. 
Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in našega atija pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

MARIJANA KRAJNCA
z Rožnega

ZAHVALA

Ob izgubi moža in očeta

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,

bolezen je bila,
močnejša od življenja.

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala vsem, ki 
ste se od njega poslovili in ga pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: žena in sinova z družinama

ANGELE MARGETIČ
rojene Pirc z Viher

ZAHVALA

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

Srce je omagalo, 
dih je zastal,

a nate spomin bo vedno ostal.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za tolažilne besede, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče in denarno pomoč. Posebna zahvala gre dr. Petri Regvat iz 
Splošne bolnišnice Brežice, pogrebni službi Žičkar in g. župniku za 
lepo opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se Petru Račiču za vso 
pomoč, kolektivu Term Čatež, pevcem in izvajalcu Tišine. Hvala vsem, 
ki ste jo v velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in jo boste 
ohranili v lepem spominu ali ste nam kakorkoli pomagali, pa vas 
nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

IVANA POMPETA
z Razborja

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega očeta

Prazen dom je in dvorišče,
prazen je tvoj čebelnjak.
Naše oko zaman te išče,

le v mislih in srcu si trenutek vsak.

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje in drugo podporo 
ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti. Posebej se zahvaljujemo Vinku in Tadeji za poslovilna nagovora, 
razborskim pevcem in pevski skupini Vita za zapete pesmi ter Neži 
za spremljavo na citrah.

Žalujoči: vsi njegovi

JANEZA PLESTENJAKA 
dolgoletnega profesorja Srednje šole Krško, 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 

Živel je, kakor je najbolje vedel in znal … 

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih dneh stali ob strani, 
nam izrazili sožalje in nam kakorkoli pomagali. Hvala gospodoma 
župnikoma Lojzetu Kačičniku in Alfonzu Grojzdku ter pogrebni službi 
Kostak za lepo opravljen obred. Posebej se zahvaljujemo njegovemu 
dragemu prijatelju, prof. Antonu Tasiču, za vse prijazne besede ter 
ravnatelju, prof. Jožetu Pavloviču, za predstavitev poklicne poti. Hvala 
gospodu Blažu Sotošku za prebrani nagovor, Cvetličarni Kerin za 
aranžiranje in Rajhenburškemu oktetu za ganljive pesmi. 

Kolektivu Trubarjevega doma upokojencev Loka se posebej toplo 
zahvaljujemo za vso prijaznost, oskrbo in pomoč v njegovih zadnjih 
mesecih življenja. 

Vsi njegovi

ERNESTA  
ŠARLAHA

1945–2022

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka 

in pradedka

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, nekdanjim sosedom 
iz Podsrede (Železno) in bivšim sodelavcem Izletnika Celje. Velika 
zahvala nekdanjima sosedoma iz Železnega Dragici in Jošku Osojniku 
ter zdajšnjim sosedom iz oskrbovanega stanovanja Leskovška 33 
Krško za izrečena pisna in ustna sožalja.
Iskrena hvala Dializnemu centru Krško za dolgoletno zdravljenje. 
Zahvala pogrebni službi Žičkar za lepo opravljeno slovo in g. župniku 
Lojzetu iz Podsrede.
Še enkrat hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej omenili. 

V veliki žalosti:  
žena, hčerki Bernarda in Tatjana ter vnuki in pravnuki

DANIELE BEC
(11. 6. 1938–4. 11. 2022) 

iz Šentjanža na Dolenjskem

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame, stare mame  

in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, sodelavcem in sodelavkam Slovenskih železnic in podjetja 
Preis za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, denarno pomoč 
in darovane svete maše. Hvala pogrebni službi Mateja Novak za 
organizacijo pogreba, Cvetličarni Zelena Pika, pevcem, župniku 
Janezu Cevcu za obiske na domu in pogrebni obred ter gospe Renati 
za poslovilni govor.
Posebno zahvalo namenjamo CSD Posavje – delavkam pomoči na 
domu in patronažni službi ZD Krmelj, ki so v naši odsotnosti pomagale 
pri oskrbi mame. Hvala vsem, ki ste našo mamo poznali, jo spoštovali, 
je del vaših spominov in ste jo pospremili na njeni zadnji poti k 
večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

ALEŠA PIRCA 
(3. 9. 1981–2. 11. 2022) 

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi našega dragega 

Med nebom in zemljo bomo v tišini 
iskali tvoj nemir. V letu ptic ti bomo 

sledili s pogledi. Lovili te bomo 
v bisernih iskricah jutranje rose. 

Veter bo razpršil solze med nebo in zemljo, 
da bo deževala ljubezen.

izrekamo iskreno zahvalo zdravstvenemu osebju internega oddelka 
bolnišnice Brežice za pomoč in razumevanje, da smo lahko bili ob njem. 
Hvala paliativnemu timu iz Novega mesta. Velika hvala Vilmi in Daniju 
Siterju za moralno podporo skozi leta trpljenja v težkih trenutkih 
brezupne bitke s kruto boleznijo. Iskrena hvala za razumevanje 
učiteljem OŠ Jurija Dalmatina Krško. Hvala pogrebni službi Kostak in 
župniku Alojzu Kačičniku za lep obred, pevcem Andante in duetu za 
pesmi iz srca ter Ivanu Učanjšku za sočutno prebrane besede slovesa. 
Hvala Cvetličarni Lilija za cvetne aranžmaje. Hvala sosedom Naselja 
nuklearne elektrarne iz Krškega, Borščanom, sorodnikom in mnogim 
prijateljem za denarno pomoč in vsem, ki ste nam neumorno stali ob 
strani. Hvala vsem, ki ste nam vlivali upanje, hvala za tople objeme, 
da smo zdržali. Iskrena hvala vsem, ki ste našega ljubega Aleša v tako 
velikem številu pospremili na njegovi prerani zadnji poti. 

Žalujoči: žena Barbara, hčerke Mia, Leni in Ula ter vsi njegovi

VINKA HOSTARJA
s Trebeža pri Artičah

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi ljubega moža, atija, dedka, tasta, 
brata, strica, svaka, zeta, botra in dobrega prijatelja

Odšel si. Tako hitro. Tako prezgodaj.  
A pustil si nam – svoj vonj, svoj dom,  

dela in dejanja, nasvete in spoznanja,  
misli in sanje, v katerih se srečamo spet,  

ko stopimo vanje. Praznina brez tebe 
ostaja, spomin pa nate večen obstaja. Za 

vse smo ti iz srca hvaležni  
in radi te imamo.

se zahvaljujemo osebju Nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice 
Novo mesto za oskrbo in prijaznost. Hvala pogrebni službi Žičkar, 
Cvetličarni Lilija, duhovnikoma Romanu Travarju in Milanu Kšeli 
ter somaševalcema za lepo pripravljen in opravljen obred. Iz srca 
se zahvaljujemo vsem govorcem, ki ste s svojimi čudovitimi in 
ganljivimi besedami pospremili Vinka v slovo. Hvala solistkam in 
kitaristu Osnovne šole XIV. divizije Senovo, Rajhenburškemu oktetu, 
DKD Svoboda Senovo ter Toniju Sotošku z družino, da ste ga s 
svojimi melodijami pospremili k zadnjemu počitku. Najlepša hvala 
kolektivu Osnovne šole XIV. divizije Senovo in Enote vrtca Senovo, 
Zvezi prijateljev mladine Krško, Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Spodnja Pohanca, gostišču Dular in vsem ostalim, ki ste pomagali pri 
organizaciji in izvedbi pogrebne slovesnosti.
Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sodelavcem, ki nas s svojimi mislimi in dejanji bodrite ter nam stojite 
ob strani.
Hvala vsem, ki ste se na kakršenkoli način poslovili od našega 
predragega Vinka, in hvala vsem, ki ste zanj darovali prostovoljskim 
društvom, v katerih je deloval. Hvala za izrečena sožalja, sveče in 
cvetje, denarne prispevke, darovane svete maše ter za vse misli in 
vsa dejanja, s katerimi ste nam pomagali v teh težkih trenutkih.
Neizmerna je naša žalost in bolečina ob tvojem odhodu, a ostajamo 
močni, ker vemo, da bo žalost in bolečino čas pretopil v upanje in 
pogum za nove podvige. Nove podvige, ki se jih bomo lotevali skupaj 
s teboj – s teboj v naših mislih, s teboj v naših srcih. Ostaja ljubezen in 
lepi trenutki, ki smo jih delili s teboj. Pogrešali te bomo.

Žalujoči: žena Helena, sin Jernej s Simono ter vnukoma Mio  
in Nikom, hči Tamara z Luko, hči Patricija z Andražem  

ter vsi njegovi

TONKE GERJEVIČ 
iz Brežic 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, 
babice, prababice, praprababice, tete, botre 

Zapel je zvon tebi v slovo ...
Poln bolečin ostaja spomin,

ostaja praznina, molk in tišina.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
izrečena sožalja, podarjene sveče, denarne prispevke in svete maše. 
Posebna zahvala gre patronažni sestri Barbari, dr. Lipovšek-Motore, 
Onkološkemu inštitutu Ljubljana, gospodu župniku Ivanu Šumljaku za 
lepo opravljen obred, Tini Šemrov za tople slovesne besede, pevcem 
vokalne skupine Andante, praporščakom in pogrebni službi Žičkar.
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, a ste imeli mamo 
Tonko radi, jo obiskovali in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvaležni smo za njeno neizmerno ljubezen in dobroto, ki nam jo je 
nudila, ter za vse trenutke, ki smo jih lahko preživeli z njo. Za vedno 
jih bomo ohranjali v našem najlepšem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 20 €, za tujino pa 75 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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Prodamo vino: rumeni muš-
kat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino.  
Prav tako prodamo mešana ali 
bukova drva. Tel.: 031 306 559 
(po 17. uri) 

Prodamo sorto visokode-
belnih jabolk carjevič, topaz, 
mošancelj, krivopecelj. 
Tel.: 031 312 634 

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

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

Prodam enoletno svinjo, tež-
ko 210 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 492 04 17 

Ugodno prodam prašiče mes-
ne sorte. Težki so od 70 do 120 
kg. Žibert, Blanca. 
Tel.: 031 751 324 

041 659 659

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

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

Prodam suho krmo za živino 
v kvadratnih balah, kvalitet-
no. Širina bale 50 cm, cena 5 
€/balo. Tel.: 040 309 402 

Prodam 10 m suhih bukovih 
drv, orehova jedrca in prašiča 
130 kg. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 209 951 

Prodamo prevozni molzni 
stroj Tecnosac in prevozni hla-
dilni bazen za mleko Alfa-Laval 
160 l. Tel.: 070 770 351 

Kupim gozd v občini Sev-
nica in okolici. 
Tel.: 041 597 309

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

VINOGRADNIŠTVO 
IN SADJARSTVO

Prodam vino cviček. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 576 717

NEPREMIČNINE

V najem oddam utečen 
gostinski lokal v Krškem – 
staro mestno jedro, na CKŽ 
69, Krško. Izet Rushani s.p., 
Bračičeva ulica 3, Senovo. 
Tel.: 070 606 759 

AVTOMOBILIZEM

Prodam Kia Sportage 1.7 CRDI 
VTG EX Urban, letnik 6/2013, 
šest prestav, prva lastnica, teh-
nični do 6/2023. Cena: 9.850 
€. Tel.: 051 660 992

KMETIJSTVO

Prodam koruzo v zrnju, cena: 
0,40 €/kg. Tel.: 040 262 867 

Prodam sveža kalana bukova 
drva po 80 €. Tel.: 031 482 596 

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
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

Prodam prašiča, težkega od 
250 do 300 kg in 120 kg. 
Tel.: 051 743 645 

Prodam bikca LS, starega 5 
mesecev, odojke 30–40 kg, 
prašiče 120–200 kg in svin-
je 250–300 kg. Možen zakol. 
Tel.: 051 872 179 

Prodam prašiče za zakol in 
jedilni krompir, prodam tudi 
rabljen sušilni stroj. 
Tel.: 051 483 103 

Prodam telico pasme LIM, 
breja 7 mesecev, pašna, in na-
kladalko za seno 19 m3 SIP. 
Tel.: 040 689 277

Prodam prašiče 80–180 kg, 
možen zakol. Tel.: 040 304 032

Prodam štiri ovce in enega 
mladiča. Tel.: 031 568 785 

Prodam dva prašiča, težka od 
170 do 200 kg, domača kuha-
na hrana. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 448 869 

Prodam prašiča, težkega 200–
220 kg, hranjen s kuhano hra-
no, in obračalni plug Knecht, 
16 col. Tel.: 041 489 683

Prodam prašiče za nadaljnjo 
rejo ali zakol, težke od 25 do 
35 kg, križanci duroc+pietran 
in krškopoljske pasme, zelo 
lepi. Franci. Tel.: 031 340 721

Prodam svinjsko polovico, v 
decembru, cca. 60–70 kg. Pujs 
hranjen samo z domačo hrano. 
Tel.: 040 149 247 

Prodam dve breji ovci in brejo 
kozo, kupim pa mlado kravo za 
zakol. Tel.: 040 840 065

Prodam prašiče, težke od 60 
do 100 kg, krmljene z domačo 
hrano. Tel.: 041 390 068

Prodam 210–240 kg težke 
prašiče ter okrogle bale sla-
me. Tel.: 041 576 801

Prodam več prašičev od 20 do 
200 kg. Tel.: 040 628 535

Prodam telico simentalko, 
staro 10 dni. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 396 301

Prodam prašiče pitance, od 
100 do 150 kg, cena: 2,4 €/kg. 
Podbočje. Tel.: 031 715 130 

Prodam po izbiri enega izmed 
domačih prašičev, lahko tudi 
samo po kosih ali špeh. 
Tel.: 041 545 650

Prodam dve svinji, težki po 
300 kg, za zakol. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 575 471 

RAZNO
Ugodno prodam tri zavese. 
Tel.: 031 400 950 

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

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

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

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 

Prodam novo hiško za psa. 
Cena ugodna. 
Tel.: 041 847 896 

Prodam dve novi leseni okni, 
zastekljeni, zatesnjeni, 180 x 
120, in enaka steklena vrata. 
Skupna cena: 220 €. 
Tel.: 040 275 940

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 

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!
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Čebelarstvo ima v podboški 
šoli že dolgo, skoraj 40-letno 
tradicijo. Ker je bil doseda-
nji šolski čebelnjak že precej 
dotrajan, sta hišnika Matjaž in 
Tone Jurečič ravnatelju An-
dreju Lenartiču dala pobudo 
za izgradnjo novega čebelnja-
ka. Pričeli so zbirati sredstva, 
novega čebelnjaka pa ne bi us-
peli postaviti brez pomoči šte-
vilnih donatorjev, ki so poma-
gali bodisi s sredstvi bodisi z 
delom bodisi s prevozi ali kako 
drugače. »Res iskrena hvala 
vsem donatorjem, da smo do-
bili tako čudovit objekt,« je po-
udaril ravnatelj in izpostavil še 
vlogo že omenjenih hišnikov, 
ki sta pod budnim očesom sta-
roste tamkajšnjega čebelarstva 

Viljema Vrhovška, pomaga-
li pa so tudi nekateri starši in 
mladi čebelarji, opravila zelo 
veliko dela pri tem projektu. 

S pomočjo Šolskega centra Kr-
ško-Sevnica bodo v čebelnjak 
namestili nekatere senzorje, s 
katerimi bo možno preko sple-
ta spremljati razmere v panjih, 
želijo pa si tudi posodobitve če-
belarske opreme in nekaj no-
vih panjev. 

V imenu Mestne občine Kr-
ško se je odprtja udeležil pod-
župan Vlado Grahovac, tudi 
sam čebelar, ki je izrazil za-
dovoljstvo nad novo pridobi-
tvijo, ki bo prispevala k ohra-
njanju čebelarske tradicije in 
razvoju te dejavnosti. Podob-
nega mnenja je bil tudi pred-
sednik Čebelarskega društva 
Kostanjevica na Krki, pod ka-
terega sodi območje Podbočja, 
Boštjan Punčuh ter skrbniku 
šolskega čebelnjaka Matjažu 
Jurečiču podaril panjsko konč-
nico in knjigo »Zakaj ravno če-
bela« pokojne članice društva 
Mihaele Kovačič.  

Po otvoritvenem programu 
v šolski jedilnici, ki so ga po-
pestrili nastopi šolskih otrok 
in vrtičkarjev, povezovala pa 
mlada čebelarja Marko Pavlo-
vič in Zala Colarič, je sledilo še 
slovesno odprtje novega čebel-
njaka. Otvoritveni trak so pre-
rezali Lenartič, Grahovac, Ma-
tjaž Jurečič in Vrhovšek.
 P. Pavlovič

POSAVSKA PANORAMA, OBVESTILA

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 – 20 EUR, 
v Evropski uniji – 75 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 (25/2022) bo izšla v 
četrtek, 8. decembra 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 1. december 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                    

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

Nudimo Ban thong tajsko ma-
sažo na Jesenicah na Dolenj-
skem 27, odprto od 10.00 do 
20.00, vsak dan. Thonglang 
Tuphila s.p., Jesenice 27, Jese-
nice na Dolenjskem. 
Tel.: 070 220 145 

Kupim Tomos APN 4 ali 6, lah-
ko v okvari in brez papirjev. 
Tel.: 051 363 095

STIKI 

Moški, 60 let, išče sebi primer-
no gospo, da se preseli k meni, 
po možnosti voznico, ni pa ob-
vezno. Tel.: 051 899 207

VEL. DOLINA, BUDVA – 20. oktobra smo se člani Društva 
vinogradnikov Dolina – Jesenice odpeljali na strokovno 
ekskurzijo v Črno goro. Namen ekskurzije je bil tudi 
promocijskega značaja, saj smo povsod predstavili naše 
vino cviček kakor tudi občino Brežice. Pot nas je vodila mimo 
čudovitih hrvaških obmorskih krajev. Prvič smo se zapeljali 
preko novega mostu na polotok Pelješac, si ogledali mesto 
Ston in se mimo Dubrovnika skozi Cavtat pripeljali na mejni 
prehod Debeli brijeg in že smo bili v Črni gori. Vse dni našega 
izleta smo bivali v Budvi in od tu smo se vsako jutro po zajtrku 
odpeljali raziskovat to državo. Občudovali smo Skadarsko 
jezero, otoček Sv. Štefan, staro ribiško mesto Virpazar, 
Plantaže, največji vinograd v enem delu v Evropi, in njihovo 
klet Šipčanik, glavno mesto Podgorico, Kotor, planinsko vas 
Njegoši, kjer so nam postregli njihov pršut in vino vranac, 
povzpeli smo se na Lovčen in obiskali Njegošev mavzolej, ob 
povratku smo si ogledali še Cetinje. Na poti proti domu smo 
obiskali še Hercegnovi in se odpeljali v dolino reke Neretve, 
od koder smo se s polnim prtljažnikom mandarin odpravili 
proti domu. S pesmijo in dobro voljo smo začeli ter tako tudi 
končali. Ostali bodo lepi spomini. I. Bogovčič, foto: A. Kvartuh

Nov čebelnjak pri podboški šoli

Slovesno odprtje novega čebelnjaka

PODBOČJE – V Osnovni šoli Podbočje so na tretji novembrski petek, ki je posve-
čen slovenski hrani in tradicionalnemu slovenskemu zajtrku, odprli nov šolski 
čebelnjak, ki so ga postavili v zadnjih mesecih.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Bo Kostanjevica še peti mandat 
zaspana lepotica?
Ta misel se mi je prikradla, ko sem videl rezultate prvega kroga lo-
kalnih volitev v naši občini. Bil sem poleg, ko smo si izborili posta-
ti občina. Manjše kraje, kot je naš, je teplo prekletstvo, da smo bili 
na obrobju razvoja večje občine, kot je bilo pred tem Krško. Tudi, 
če bi bili v objemu Novega mesta, se nam bi zelo verjetno dogaja-
lo podobno.
Ob nastanku nove občine menim, da smo pri izbiri župana imeli 
smolo, ker nismo izbrali pravega kandidata, kot je bil recimo Hu-
doklin,  župan občine Šentjernej. To je bil človek z vizijo, da Šen-
tjernej postane gospodarsko močna občina. To mu je v štirih man-
datih odlično uspelo, kasnejši župani pa samo nadaljujejo njegovo 
delo. Občino Šentjernej izpostavljam kot primer zato, ker je naša 
sosednja občina in Kostanjevičani smo lahko od blizu opazovali, 
kaj pomeni pravi župan z vizijo. Ob dobrodošlici v družino občin 
nam je to tudi svetoval. 
Naša smola v šestnajstih letih obstoja občine je bila v tem, da do 
sedaj oba župana nista imela vizije o razvoju naše občine. Naspro-
tno, obema se je postavitev vizije, kam želimo, kako in do kdaj, ni 
zdela pomembna. Iz letošnjega soočenja županskih kandidatov, ki 
so ga zelo zgledno organizirali mladinci, je bilo razbrati, da ima 
samo kandidatka Skuškova jasno vizijo, kako peljati razvoj naše 
občine naprej, da se končno prebudi. Nikakor ne trdim, da se oba 
prejšnja župana nista trudila. Vendar so bili to posamezni stihijski 
koraki, ki niso bili sistematični in logična posledica pogleda naprej. 
Ustvarjena je bila obrtna cona, ki je manj kot polovično izkoriščena. 
Občinska uprava je običajno zrcalo župana in servis za pomoč obča-
nom pri različnih potrebah. Žal do danes tega občutka nismo ime-
li. Celo nasprotno, v enem od mandatov so vlagali tožbe proti ob-
čanom in tudi svetnikom.
O kandidatu Robertu Zagorcu imam sam zelo dobro mnenje. Zelo 
se je izkazal kot poveljnik civilne zaščite, ko so Kostanjevico priza-
dele hude poplave. Je delaven in pošten človek. Žal pa tudi on nima 
dolgoročnejše vizije, kako prebuditi našo občino.
Sedaj smo pred drugim krogom volitev za županjo ali župana. Ko 
parafraziram Forda: Če občani Kostanjevice na Krki ne želijo spre-
memb, imajo prav. Če jih želijo, imajo tudi prav. Če res v času de-
mokracije občani sami krojimo svojo usodo, se moramo po toliko 
letih vprašati, ali smo, predvsem zaradi mladih in vseh nas, za  spre-
membe z jasno vizijo. Jaz sem za. Pa še to: če se ne odločiš sam/a, 
se bodo drugi namesto tebe. Tudi o tebi.

 Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki

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

prejeli smo
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Vilko Urek, glasbeni pedagog 
iz Slogonskega: 

Posavski obzornik je zame res 
pomemben časopis, saj me ob-
vešča o vseh pomembnih do-
godkih in prireditvah v Po-
savju. Ko ga dobim, ga najprej 
prelistam in preletim naslove. 
Z zanimanjem pregledam ode-
beljena imena in priimke, in če 
jih poznam, preberem najprej 
te prispevke. S posebnim zani-
manjem preberem zapise, ki 
so povezani z menoj oz. oseba-
mi, ki jih poznam, in si te pri-
spevke shranim. Izjemno lep 
občutek me preveva, ko zasle-
dim v časopisu imena svojih 
učencev in znancev. Nato pre-
berem še druge prispevke, saj 
v njih izvem marsikaj novega. 

Z veseljem preberem tudi glas-
bene novičke, rešim križanko 
ter pogledam, kdo se je rodil in 
poročil. Preletim tudi zahvale 
in spomine. Zame je Posavski 
obzornik res popoln časopis o 
dogajanju v naši regiji. Malo si-
cer pogrešam zabavno rubri-
ko Na muhi in zbadljivo rubri-
ko, ko ste s svojimi fotoaparati 
odkrivali nepravilnosti v raz-
ličnih posavskih krajih. Prav 
gotovo se je marsikatero sme-
tišče, ki ste ga poslikali, s ča-
som očistilo in saniralo. Čudo-
vita je rubrika Kam v Posavju, 
saj so tu zbrane vse prireditve 
na enem mestu. Marsikdaj se 
ne bi udeležil kakšne priredi-
tve, če je ne bi našel v tej ru-
briki. 

Predstava za otroke 
Jelkin čudež

petek, 25. november 2022, 
ob 17. uri v Zatonu.

Nastop Otroškega pevskega 
zbora OŠ Leskovec 
   pri Krškem

Povezovanje Posavja se mi zdi 
zelo pomembno, saj smo le 
tako lahko bolj videni in slišani 
v naši Sloveniji. Pri mojem delu 
igra časopis pomembno vlogo, 
saj sem kot glasbeni pedagog 
v preteklih letih z učenci OŠ 
Bizeljsko in drugih šol veliko 
nastopal na mnogih priredit-
vah. S prispevki, ki so opisani 
v Posavskem obzorniku, dobi-
jo naši nastopi dodano vred-
nost. Učenci, starši in prijatelji 
ter znanci me po vsakem pris-
pevku, ki ga najdejo, s pono-
som vprašajo, ali vem, da smo 
v časopisu. Tudi to me vedno 
obdaja s prijetnimi občutki. Po-
savskemu obzorniku želim še 
veliko uspešnih številk v letih, 
ki prihajajo. 

od čopiča do note

Gordana Dobriha, ki je članica 
KUD Budna vas in likovne sek-
cije Art Lipa, je vstopila v svet 
likovnega ustvarjanja pred 
dobrimi desetimi leti iz rado-
vednosti, na prijazno povabilo 
Francija Sigmunda. »Povabil 
me je, naj se udeležim likov-
ne delavnice, ki jo je v Radečah 
vodila njegova žena, in sem šla, 
brez posebnih pričakovanj. To 
je bilo leta 2010. Delo s čopi-
čem, s katerim sem nežno in 
previdno risala po belem sli-
karskem platnu, me je navdu-
šilo in me popolnoma prevze-
lo. Delavnice sem obiskovala 
enkrat tedensko, trajale so po 
nekaj ur in začetnim sramežlji-
vim potezam s čopičem so sle-
dile nove in nove, bolj odločne. 
Začela sem se udeleževati sku-
pinskih razstav in tudi tekmo-
vanj. Na razstavi v galeriji Escu-
lap v sevniškem zdravstvenem 
domu sem za svojo drugo sli-
ko, ki sem jo narisala, dobila 
prvo nagrado in to mi je dalo 
nov polet, zagon. Leta 2019 
se je ob prijetnem kulturnem 
programu v kulturnem domu 
v Loki pri Zidanem Mostu od-
vijala moja prva samostojna 
slikarska razstava, obiskoval-
ke in obiskovalci so bili navdu-

Enajstletnica sledi materinim slikarskim stopinjam
KLADJE PRI KRMELJU – Gordana Dobriha, ki živi v slikoviti hriboviti vasici v sevniški občini, je pred dobrim desetletjem začela z ustvarjanjem na slikarskem platnu 
in po umetniških stopinjah svoje matere stopa njena 11-letna hči Sara, ki je v letošnjem letu na največjem otroškem likovnem natečaju na Japonskem osvojila najviš-
jo nagrado. V prekrasen svet likovne umetnosti je obe popeljala profesorica likovne pedagogike Elena Sigmund, saj je prepoznala njun magičen ustvarjalen talent. 

šeni nad mojimi deli, kar je bila 
dodatna spodbuda, naj vztra-
jam. V domači hiši sem si ure-
dila sobo za slikanje, v kateri 
se mi vedno pogosteje pridru-
ži moja najstarejša hči Sara, ki 
me je sprva samo opazovala pri 
delu, potem pa sem jo pred šti-
rimi leti vpisala na učne ure pri 
moji mentorici Eleni Sigmund 
in sedaj jih enkrat tedensko 
obiskujeva skupaj,« prijazno in 
z nasmehom poveže sogovor-
nica preteklost s sedanjostjo in 
nadaljuje, da svoje znanje tudi 
poglablja in razvija z obisko-
vanjem likovnih delavnic ter 
omeni dve slikarski deli, ki ju 
je ustvarila na dveh letošnjih 
delavnicah (t. i. masterclassih) 
pod vodstvom sevniškega aka-
demskega slikarja Nika Ani-
kisa Skuška. Na eni sliki je 
upodobila čajanko, na drugi je 
narisala avtoportret, a, kot pra-
vi, ima najraje rože in pokraji-
no, kajti narava je njen navdih. 
Najraje riše z akvarelnimi ali 
oljnimi barvami in kljub življe-
nju in delu na kmetiji, ki ji vza-
me precej časa, bo vedno naš-
la čas za ustvarjanje slik, saj jo 
to notranje bogati. »Zelo rada 
imam barve, predvsem svetle, 
tople, sončne,« doda in nato 

svoje korake v svet likovne 
umetnosti predstavi še njena 
11-letna hči, ki je zelo ponos-
na, da je na letošnjem največ-
jem otroškem likovnem nate-
čaju v Tokiu osvojila najvišjo 
nagrado. S sliko, na kateri je 
upodobila risjo samico z mla-
dičkom, je mlada ustvarjalka 
želela poudariti skrb za ohra-
nitev populacije risov na slo-
venskih tleh. 

Sara Zupan, ki obiskuje 5. raz-
red OŠ Milana Majcna Šentjanž, 
se navdušeno spominja slikar-
skih trenutkov s svojo mami. 

»Ko sem bila še zelo majhna, 
sem doma zelo rada in veliko 
risala z mojo mamico in včasih 
sem ji kakšno sliko tudi malo 
popravila, a ni bila jezna name. 
V drugem razredu osnovne 
šole me je vpisala v Malo aka-
demijo pri Eleni, kjer je luštno, 
saj res rada slikam, a če bom 
slikarka, ko bom velika, še ne 
vem, morda bom arhitektka. 
Moja mami zelo lepo riše in že-
lim si, da bi bile tudi moje sli-
ke tako lepe, kot so njene. Vča-
sih ji tudi sama kaj svetujem in 
včasih se strinja z mano, vča-
sih pa ne,« je odkritosrčna mla-

denka, ki si želi zmagati še na 
kakšnem tekmovanju.

Slikarstvo kot glasba barv

Sogovornici razkrijeta še ne-
kaj načrtov – še naprej bosta 
sodelovali na likovnih delavni-
cah ter na njih pridobivali nova 
znanja in veščine in morda se 
bosta preizkusili tudi v ustvar-
janju v glini, pošiljali bosta sli-
ke na natečaje, obiskali kate-
ro izmed slikarskih razstav, se 
predstavili na skupinskih in 
samostojnih razstavah, pred-
vsem pa bosta uživali v ustvar-
jalnem delu, ki jima ga nudi 
likovna umetnost. »Z različni-
mi likovnimi pristopi se lah-
ko osvetljuje različna področja 
življenja, ki notranje bogatijo in 
razveseljujejo,« zaključi Gorda-
na Dobriha, ki se je 18. novem-
bra predstavila na svoji tret-
ji samostojni slikarski razstavi 
Sanjavi čopič v Galeriji Krmelj, 
kjer je bil med obiskovalci tudi 
njen partner Martin in njune 
tri hčerke – Sara je nastopila 
na violini, saj obiskuje tudi GŠ 
Sevnica, Sanja (v naslovu raz-
stave se skriva njeno ime) se je 
predstavila na električnem kla-
virju, najmlajša Mia je dogaja-

nje spremljala v očetovem na-
ročju.

»Slikarstvo Gordane Dobrihe 
je podobno glasbi barv. Barve 
iz narave se stekajo v dušo in 
iz nje na slikarsko podlago. Sli-
karko navdihuje svet narave, 
napolnjen z barvami, svetlobo 
in odsevi. Celotna paleta različ-
nih barv se podreja natančnim 
zakonom, ki se jih mora umet-
nik naučiti in jim slediti. Tako 
lahko s pomočjo pravil na 
platnu ustvari igro barv, ulovi 
vzdušje narave in se nasladi s 
simfonijo tisočerih odtenkov. 
Včasih se je najbolj  prijetno 
osvoboditi vsega in preprosto 
opazovati barve, s katerimi je 
obarvan svet,« je opisala slikar-
ska dela svoje učenke mento-
rica in profesorica likovne pe-
dagogike Elena Sigmund ter 
predstavila še prve korake v 
svet likovnega jezika še za nje-
no hčer. »V mojem avtorskem 
likovnem programu, ki daje za-
četno akademsko klasično li-
kovno znanje – risanje, slikanje 
in kompozicija – je Sara pri de-
setih letih že osvojila primarne 
osnove risanja in slikanja, ki jih 
z vajami nadgrajuje,« je dejala. 
 Smilja Radi

Gordana Dobriha s hčerko Saro načrtuje, da se bosta nekoč 
predstavili na skupni razstavi – v dvojini.

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

Ivan Sterle: 
Kronika starega Krškega

198 strani, trda vezava
cena 20 €

25
LET


