
Ali veste, da je marsikateri bistven del predmeta, pripomoč-
ka ali stroja, ki ga vsakodnevno uporabljate, ali pa procesa, s 
katerim je izdelek nastal, v resnici načrtovan in izdelan v Po-
savju? Najverjetneje v posavski kovinski panogi, v kateri de-
luje več kot 300 podjetij in je lani dosegla nove mejnike. Od 
najbolj preprostih delavnic do najsodobnejših avtomatizira-
nih proizvodenj – posavska kovinska panoga je lahko izjemno 
raznovrstna predvsem zaradi znanj, spretnosti, delavnosti in 
podjetnosti domačinov. Panogi, ki združuje zanimive posame-
znike, kolektive in družinske zgodbe, smo posvetili tematske 
strani Skovano Posavje.
 Ur.

 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Bistričani znajo delati
in se veseliti

Občanke in občani najmanjše posavske občine, Bi-
strice ob Sotli, so konec junija obeležili občinski 
praznik. Na slavnostni seji občinskega sveta so po-
delili občinska priznanja, pred tem pa predali na-
menu čistilno napravo in odprli razstavo o zgodo-
vini kraja.

Stran 2

Spomin na rojstvo 
države in žrtve v vojni
Posavska veteranska in sorodna združenja so s 
številnimi prireditvami obeležila dan državnosti in 
nekatere pomembne dogodke iz osamosvojitve-
ne vojne na našem območju. Osrednja prireditev 
ob rojstnem dnevu države je tradicionalno poteka-
la v Sevnici skupaj s slavnostnim koncertom tam-
kajšnje godbe.

Stran 6
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Edvard Komočar,
čast ni krajan KS Leskovec pri Krškem:

Samo s prakso lahko 
sčasoma postaneš 
vrhunski strokovnjak
 str. 4, 5

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 19. julija.
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Abrahama praznovali na prostem

Iz jame izvlekli »grehe« 50 let

Zmanjšali število članov v odborih
Znani radeški občinski nagrajenci

Senušani stavijo na povezanost
Na vrsti levi breg Krke in most

Visok jubilej radeške župnije

V BREŽICAH SPET REKORDNO – Festival Brežice, moje mesto, ki ga je osmo leto zapored organiziral 
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, je še enkrat več potrdil sloves največjega in 
najmnožičnejšega festivala v tem delu Slovenije. V vseh festivalskih dneh so zabeležili rekorden 
obisk, največ obiskovalcev pa se je pod vodovodni stolp tradicionalno zgrnilo v sobotnem večeru, ko 
je festivalsko prizorišče pokalo po šivih. Pričakovano je bilo med občinstvom največ mladih, ki so se v 
bližino velikega odra nagnetli tik pred letošnjimi zadnjimi nastopajočimi – srbsko rock skupino S.A.R.S., 
ki je razgreto množico dobesedno spravila v delirij. To je bil še en dokaz več, da so prireditelji spet 
zadeli v polno z izborom glasbenih izvajalcev, seveda pa je festival postregel tudi s številnimi ostalimi 
dogodki. Fotoreportažo o njih poglejte in preberite na strani 3.  Foto: Rok Retelj
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RADEČE – Potem ko je Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja Občine Radeče 11. junija odprla prispele vloge, v 
katerih so bili predlagani prejemniki priznanj Občine Radeče za 
leto 2018, je radeški občinski svet na 22. redni seji sprejel odlo-
čitev, kateri nazivi bodo podeljeni septembra ob občinskem pra-
zniku. Ob aktivnem in plodnem 20-letnem delovanju Društva in-
validov Radeče bodo organizaciji, ki skrbi za čim bolj kvalitetno 
življenje vseh delovnih invalidov in oseb s telesno okvaro, pode-
lili Zlatnik Občine Radeče, prejemnika Srebrnika Občine Radeče 
pa bosta letos jeseni postala karateist David Hren (predlagatelj 
Karate klub Radeče) in atletinja Eva Pepelnak (predlagatelj Pros-
vetno društvo Vrhovo) – oba za izjemne dosežke na športnem po-
dročju. Naziv »častni občan občine Radeče« za leto 2018 ne bo po-
deljen, bodo pa podelili posebno županovo priznanje 95-letnemu 
Martinu Kranizu, rojenemu na Goreljcah, nato pa izgnanemu v 
nemški Geislingen, kjer živi še danes. Kot je v predlogu zapisalo 
Prostovoljno gasilsko društvo Vrhovo, ohranja že vse svoje živ-
ljenje tesno vez z domovino in domačim gasilcem v obliki botr-
stva znatno finančno pomaga pri njihovem delovanju. Priznanja 
bodo podeljena na svečani seji, ki bo v sklopu prireditev ob ob-
činskem prazniku v začetku septembra. D. Jazbec

Znani radeški občinski nagrajenci 

Na slavnostni seji v bistriškem 
Kulturnem domu je župan Fra-
njo Debelak podelil priznanje 
za naziv častnega občana Bi-
strice ob Sotli upokojenemu 
veterinarju Jožetu Rainerju, 
ki si je ta naziv zaslužil zara-
di neumornega profesionalne-
ga dela v veterinarski medici-
ni na območju UE Šmarje pri 
Jelšah in v domači občini. Pri-
znanje Občine Bistrica ob So-
tli sta prejela Avgust Šešerko 
in Društvo kmetic Ajda Bistri-
ca ob Sotli, v imenu katerega je 
priznanje prevzela predsedni-
ca Jožica Stadler. Prejemnica 
plakete Občine Bistrica ob So-
tli je Lenka Černelč, denar-
no nagrado pa je prejela Ema 
Dobrina, učenka 7. razreda 
bistriške šole, ki obiskuje glas-
beno šolo v Rogaški Slatini, 6. 
razred flavte. Podrobnejše ob-
razložitve nagrajencev prebe-
rite v prejšnji številki časopisa.

Župan Debelak je v nagovoru 
ob občinskem prazniku med 
drugim poudaril, da so v pre-
teklih letih uresničevali osnov-
ni cilj uravnoteženega trajno-
stnega razvoja njihove občine. 
»Državna in lokalna prometna 
infrastruktura ostaja še vedno 
velik izziv, a z obnovo regional-
ne ceste, ki trenutno poteka, bo 
naša pot bistveno lažja, s plani-
ranimi kolesarskimi potmi pa 
se bomo tudi na tem področju 
priključili na preostali del sve-
ta,« je dejal in navedel, da so 
v zadnjih sedmih letih obno-
vili več kot 50 kilometrov lo-
kalnih cest in javnih poti, torej 

Obnovili polovico cest v občini
BISTRICA OB SOTLI – V občini Bistrica ob Sotli se je 23. junija s predajo namenu centralne čistilne naprave, 
otvoritvijo razstave o zgodovini Bistrice ob Sotli in slavnostno sejo občinskega sveta zgodil vrhunec pra-
znovanja občinskega praznika.

polovico vseh cest, ki jih ima-
jo. Urejali so kanalizacije in 
odvodnjavanja ter sanirali pla-
zove, vodotoke in obnavljali 
mostove. Obnovili ali pred pro-
padanjem so zaščitili občinske 
zgradbe (grajska klet, Bratuše-
va domačija, Čepinova štala). 
Še posebej je Debelak pono-
sen na »Gabronko«, zgrajeno 
leta 1887, v kateri so že lepo 
urejeni prostori za bodoči hos-
tel in razstave, v prihodnje pa 
bodo uredili prostor za hram-
bo koles ter nabavili nekaj ele-
ktričnih koles in druge opreme 
za potrebe turističnih priredi-
tev. Izvajanje prireditev in do-
godkov jim zelo dobro omogo-
čata nov kozolec in lepo urejen 
prireditveni prostor. V nadalje-
vanju bosta na tem prostoru 
umeščena še polnilnica za ele-
ktrične avtomobile in postaja-
lišče za avtodome. Omenil je 

tudi, da so v lepo urejenem kul-
turnem domu uredili predaval-
nico in izvedli novo centralno 
ogrevanje. V naslednjem man-
datu bodo lahko končno uredili 
tudi novo knjižnico. Projektna 
dokumentacija je že izdelana, 
poiskati morajo samo še vir fi-
nanciranja, je povedal in do-
dal, da si želijo tudi večji vrtec 
in novo telovadnico. Pri infra-
strukturi je omenil še obnovo 
ambulante nujne medicinske 
pomoči in poslovilne vežice, 
ki so jo nazadnje opremili še 
z lepim umetniškim mozai-
kom, ki ponazarja njihov kraj. 
Ob koncu je čestital vsem dru-
štvom za njihove dosežke, »ki 
zelo dobro nosijo dober glas o 
nas v svet«. Bistriški župan je 
svoj nagovor sklenil: »Pri nas 
je lepo, ker znamo trdo delati 
in se hkrati tudi dobro veseli-
ti. Imamo znanje in izkušnje, da 

lahko to pozitivno zgodbo pe-
ljemo naprej.«

Na slavnostni seji so zbrane 
nagovorili tudi nekateri pova-
bljeni gosti, med drugim po-
slanec v DZ ter zaenkrat še mi-
nister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počival-
šek, evropski poslanec Franc 
Bogovič, župan sosednje ob-
čine Podčetrtek Peter Misja, 
ravnatelj OŠ Bistrica ob Sotli 
Bogomir Marčinković, Da-
rija Hohnjec ter predstavni-
ki hrvaških občin Kumrovec, 
Bošnjaci in Zagorska Sela. Hi-
mno so na začetku zapele čla-
nice pevskega zbora La Vita 
pod vodstvom Metode Ra-
iner, nagrajenka Ema Dobrina 
je svoj talent dokazala z glasbe-
nima nastopoma, v vlogi pove-
zovalke pa je bila Janja Kunej. 
 Rok Retelj

Občinski nagrajenci z županom

Socialnovarstvena storitev po-
moč družini na domu, ki jo iz-
vaja Center za socialno delo 
Sevnica v obliki organizirane 
praktične pomoči in opravil, s 
katerimi se uporabnikom, sta-
rejšim nad 65 let, vsaj za dolo-
čen čas nadomesti potrebo po 
institucionalnem varstvu v za-
vodu ali v drugi organizirani 
obliki, je s 1. julijem višja, a bo 
povišanje kril občinski prora-
čun, tako da ostaja cena stori-
tve za uporabnike nespreme-
njena. 

V nadaljevanju občinske seje so 
svetnice in svetniki v razpravi 
o predlaganih spremembah in 
dopolnitvah občinskega statu-
ta precej pozornosti namenili 
delovanju občinskih odborov 
ter razkrili kar nekaj pomanj-
kljivosti. »Včasih je kdo samo 
zapisan kot član odbora, na 
seje pa ne hodi,« je dejal Rado 
Kostrevc. To izjavo je dopolnil 
Gregor Korene: »Član odbora 
za okolje in prostor je prišel na 
sejo samo dvakrat v štirih le-

Zmanjšali število članov v odborih
SEVNICA – 20. junija je potekala 31. seja sevniškega občinskega sveta. Na njej so med drugim potrdili novo 
ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, zmanjšali število članov v odborih, potrdili reba-
lans B proračuna in dali soglasje k dvema imenovanjema za mesto direktorja. 

tih.« Ivan Orešnik je menil, da 
bi morali biti člani odborov, ki 
delujejo v štirih delovnih tele-
sih in usmerjajo tudi odločanje 
na občinskih sejah, strokovno 
ustrezni. »Na primer v odboru 
za finance je pomembno zna-
nje s tega področja,« je pojas-
njeval. Božidar Beci je omenil, 
da je delo v odborih težav-
no tudi zaradi (ne)sklepčnos-
ti. »Predsedniki strank naj iz-
berejo za člane delovnih teles 
tiste, ki se bodo udeleževali sej, 

ki bodo to nalogo sprejeli od-
govorno,« se je vključila v raz-
pravo Tanja Novšak. Franc 
Pipan in Vanja Žulič sta pre-
dlagala menjavo tistih, ki se 
ne udeležujejo sestankov. Pi-
pan je še predlagal, naj se op-
ravi analiza delovanja v vseh 
štirih delovnih telesih sevniš-
kega občinskega sveta, in sicer 
v odboru za družbene dejavno-
sti, odboru za finance, odboru 
za gospodarstvo in kmetijstvo 
ter  odboru za okolje in prostor. 

V razpravo sta se vključila tudi 
župan Srečko Ocvirk in direk-
tor sevniške občinske upra-
ve Zvone Košmerl ter podpr-
la konstruktivno in sklepčno 
delovanje odborov. Po razpra-
vi so prisotni sprejeli sklep, da 
se število članov v omenjenih 
odborih zmanjša z dosedanjih 
enajst na devet članov.

S sprejetim rebalansom B pro-
računa za leto 2018 je občinski 
svet zagotovil dodatna finanč-
na sredstva za prenovo kuhi-
nje v šentjanški osnovni šoli 
in omogočil prijavo na razpis 
za sanacijo male telovadnice v 
sevniški osnovni šoli ter za na-
kup urgentnega vozila za sev-
niški zdravstveni dom. Svetni-
ce in svetniki so dali soglasje 
k imenovanju Darje Cizelj za 
direktorico Doma upokojen-
cev in oskrbovancev Impoljca 
ter k imenovanju Alenke Čer-
nelič Krošelj za direktorico 
javnega zavoda Posavski mu-
zej Brežice. 
 Smilja Radi

Ob ponovni izvolitvi za poslanca je župan Srečko Ocvirk poda-
ril Tomažu Liscu spominek z grbom sevniške občine.

KRŠKO – Odmevna zgodba o napovedani avgustovski pre-
mestitvi videmskega župnika Mitje Markoviča, o kateri smo 
poročali v prejšnji številki časopisa, je dobila nepričakovan 
preobrat in razplet, po katerem Markovič vendarle ostaja v 
videmski župniji svetega Ruperta.

Kot je znano, je imel celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek na-
men narediti zamenjavo med videmskim župnikom Mitjo Mar-
kovičem in župnikom v Šentjurju pri Celju Vinkom Čončem, ki 
je izrazil željo po menjavi župnije. Kljub večkrat izraženemu ne-
zadovoljstvu tako videmskih župljanov kot samega Markoviča, 
ki se odločitvi zaradi obljubljene pokorščine škofu sicer ni upi-
ral, nad škofovo odločitvijo slednji od tega ni želel odstopiti in 
kazalo je, da je stvar tako rekoč odločena. 
A se je, kot že rečeno, razpletlo drugače. Markovič se je sam 
odpravil do 'nesojenega' naslednika Čonča v Šentjur z željo, da 
mu pojasni dogajanje v videmski župniji, zlasti odpor večine žup-
nijskega občestva do načrtovane zamenjave. Čonč, ki že ima sla-
bo izkušnjo s premestitvijo v župnijo, kjer ga niso pričakali z 
največjim navdušenjem, je na podlagi tega ocenil, da je najbolj 
pametno, da umakne željo po premestitvi in je to tudi nemudo-
ma sporočil škofu, ta pa se je s tem strinjal, tako da ostajata vsak 
v svoji župniji.
Markovič, ki je ves čas »umirjal žogico« ter svaril pred preostri-
mi in neprimernimi potezami v nasprotovanje škofovi odločitvi, 
je vesel, da na koncu te zgodbe ni ne zmagovalcev ne poražencev 
in da se nikomur ni treba počutiti slabo. »Kar se mi zdi pozitivno, 
je klima, ki je nastala tu kot podpora ne meni, ampak prioritetam 
in načinu dela, ki smo si ga zadali v strateškem pastoralnem na-
črtu za to obdobje. To moramo zdaj izkoristiti, da naredimo še 
več dobrega in pozitivnega za župnijo kot občestvo,« je vtise po 
umiritvi duhov strnil Markovič. Dodaja še, da mora tako sam pri 
sebi kot s sodelavci v župniji premisliti, kakšno obdobje bodo še 
delali skupaj, saj še vedno vztraja pri tem, da se tu nima name-
na postarati, saj to ni dobro ne za župnijo ne zanj, pa tudi, da na 
koncu ne bi spet prišlo do česa podobnega kot letos, kar vzame 
preveč energije. Skratka, iz vsega skupaj želi potegniti predvsem 
čim več pozitivnega za nov zagon pri delu v župniji, pri tem pa 
upoštevati in izkoristiti različnost idej, pristopov in delovanja, 
kar je veliko bogastvo župnijskega občestva. P. Pavlovič

Markovič po preobratu ostaja

ARTO, BLANCA – 3. julija je minilo deset let od najhujše nesreče 
na vodi v Sloveniji, ki se je pripetila leta 2008 pri hidroelektrar-
ni Arto-Blanca v izgradnji. Pred načrtovano usmeritvijo reke v 
prelivna polja HE v izgradnji se je izpod sevniškega mosta proti 
Brestanici, na t. i. zadnji spust po Savi, 3. julija 2008 v spremstvu 
gasilskega čolna v štirih kanujih podalo 27 udeležencev. Po ne-
sreči enega izmed kanujev na Radni so pot nadaljevali trije čolni 
z 21 udeleženci. Dva kanuja s 14 osebami sta zaveslala prek pre-
livnih polj hidroelektrarne, kjer ju je posrkalo v sifon, nesrečo pa 
je preživela le ena oseba. Spominu na 13 žrtev so se ob obletni-
ci tragedije pri tamkajšnjem spomeniku z žalno komemoracijo 
poklonila tudi vodstva Občin Sevnica in Krško ter svojci premi-
nulih. Poklonili so se spominu na: sevniškega župana in poslan-
ca Kristijana Janca, podžupana občine Sevnica Rudija Dobnika, 
zaposlene v podjetju Infra Janka Zemljaka, Vojko Alif in Mirana 
Ribiča, predsednike KS Boštanj, KS Studenec in KS Blanca Marja-
na Kogovška, Mihaela Metelka in Bogoslava Peklarja, predsedni-
ka Ribiške družine Marok Sevnica Branka Safiča, spremljevalca 
in krmarja v kanujih Aleša Logarja in Mitjo Špileka, zaposleno na 
Občini Sevnica Matejo Konajzler ter direktorja Komunale Sevni-
ca Bojana Lipovška. Kot je ob tem dejal župan občine Srečko Oc-
virk, so bili vsi tragično preminuli »edinstvene osebnosti, ki so 
v svojem življenju – vsak na svojem področju – pomembno so-
oblikovali razvoj sevniške občine«. B. M. 

10. obletnica usodnega spusta 
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Po celotedenskem dogajanju 
so se lahko najbolj sveži obi-
skovalci bosih nog povzpeli 
na domačo »goro«. Pod vod-
stvom Lojzeta Ogorevca, pro-
motorja zdravega načina živ-
ljenja (na fotografiji, foto: L. 
Rudman), je v sklopu festiva-
la v nedeljskem jutru prvič 
potekal Bosonogi pohod na 
Sv. Vid. Hoja po predhodno 
pometeni poti je potekala 
brez poškodb, z veliko dobre 
volje in harmoniko ob priho-
du na vrh. 

Organizatorjev se je usmililo še vreme
BREŽICE – »Ko delaš dobro, se te še vreme usmili!« je dogajanje zadnjega junijskega tedna na kratko sklenila vodja festivala Brežice, moje mesto Anja Antončič iz 
ZPTM Brežice in dodala, da gre za eno najuspešnejših izvedb festivala do zdaj, saj so v vseh dneh po njihovih ocenah znova zabeležili rekorden obisk. Začelo se je 
s tradicionalnim Dnevom kruha, vina in salam, končalo pa z bosonogim pohodom na Šentvid in Summer jamom pri Beach bar Tochki.  R. Retelj

Na uvodnem festivalskem dogodku, Dnevu kruha, vina in salam, so na predvečer dneva državnosti na polnem grajskem dvo-
rišču poleg bogate ponudbe lokalnih vinarjev in salamarjev na svoj račun prišli tudi ljubitelji kruha. Razglasili so namreč 
zmagovalki v peki BMM kruha: Marjana Oman iz Brežic (levo) je po ocenah komisije zamesila najboljši praznični kruh – spek-
la je tribarvnega –, med črnimi mešanimi kruhi pa je bil najvišje ocenjen kruh Jožice Humek iz Dobove.

Večer, ko Nuša Derenda v goste povabi svoje glasbene kole-
ge, je imel tokrat zgodnejši termin in drugo lokacijo – odvil se 
je že v sredo pred Mestno hišo Brežice, v starem mestnem je-
dru. Številni obiskovalci so tako uživali v prvem koncertnem 
dejanju letošnjega festivala. Nuši se je na odru pridružila več 
kot odlična trojica Alenka Godec, Alfi Nipič in raper Zlatko.

Še večji poudarek je imel 
projekt Kuhna na ulci, ki je 
potekal tri festivalske dni. 
Medtem ko so sredi tedna 
obiskovalci svoje brbonči-
ce razvajali z burgerji iz t. i. 
foodtruckov, so se konec te-
dna na stojnicah predstavili 
lokalni gostinski ponudniki, 
za njimi pa še izvrstni sloven-
ski in hrvaški kuharji.

Pohodniki Marša v Bresce so tudi letos v treh dneh srečno 
prispeli na končni cilj. Prepešačili so več kot sto kilometrov 
od Ljubljane do Brežic, kjer so jih v petkovem večeru sprejeli 
na velikem festivalskem odru, eno od pohodnic pa preseneti-
li še z rojstnodnevno tortico.

Koncertno dogajanje so letos zaznamovali skupina Tabu, ki je nastopila v sklopu svoje turneje 
ob 20-letnici obstoja, in legendarni Crvena jabuka v petek ter letošnja evrovizijska predstav-
nica Lea Sirk, ki je brez težav na popoldansko razmočeno travo zvabila množico obiskovalcev 
in pripravila več kot učinkovito ogrevanje za naslednika, hrvaško zasedbo Psihomodo Pop. Ta 
je na čelu z Davorjem Gobacem, dobrim brežiškim znancem, poskrbela za udaren rock'n'roll, 
ki so ga v svojem stilu nadaljevali srbski S.A.R.S. Njihova priljubljenost med brežiško publiko 
je povzročila nabito poln prizoriščni prostor, ki je ob zadnjem sobotnem dejanju pod vodo-
vodnim stolpom zasijal v vsej svoji veličini (foto: L. Rudman).

Na 8. teku s Primožem 
Kozmusom je letos 
slavil nekdanji olim-
pijec Primož Kobe, ki 
je peto zmago 10-kilo-
metrske preizkušnje 
odnesel večkratnemu 
udeležencu Kozmuso-
vega teka Jaroslavu 
Kovačiču, načrte pa 
je prekrižal tudi tret-
jeuvrščenemu Boštja-
nu Vimpolšku, sicer že 
štirikratnemu zmago-
valcu najdaljše preiz-
kušnje brežiškega te-
ka. Pri tekačicah je 

bila najhitrejša Hanah Pevec, na 3,3 kilometra pa sta zma-
gala Robert Lendaro in Breda Škedelj. Na otroškem teku in 
obeh daljših razdaljah se je letos pomerilo okoli 500 tekačev, 
vzdušje v Brežicah pa je bilo še posebej olimpijsko, saj sta me-
dalje otrokom in najboljšim tekačem podeljevala dobitnika 
olimpijskih medalj iz Pekinga 2008 Primož Kozmus in judo-
istka Lucija Polavder (na spodnji fotografiji). Kozmus je na-
mreč na ta način proslavil 10-letnico svojega največjega us-
peha v karieri, olimpijskega zlata iz Pekinga.

Organizatorji festivala niso 
pozabili na najmlajše. V so-
botnem dopoldnevu so v bre-
žiškem parku posebno za-
bavo pripravili Čuki, ki so 
navdušili vse generacije. V 
uri in pol trajajočem progra-
mu so pod BMM krošnje tudi 
oni privabili rekordno število 
otrok in njihovih staršev, do-
gajanje pa so popestrili še PD 
Imani, pevci Mednarodnega 
otroškega pevskega festivala 
Brežice in pester nabor delav-
nic (foto: L. Rudman).
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kronika

NEUSPEL ROP BANKOMATA – V noči na 23. 6. so nepridipra-
vi skušali oropati bankomat, nameščen na zunanjem delu Tu-
ševe prodajalne v Dolenjem Boštanju. Podobno kot v Krškem 
so si do njegove vsebine prizadevali utreti pot z razstrelitvijo s 
plinsko zmesjo, vendar se notranje ohišje bankomata ni vdalo, 
poškodovan pa je bil njegov zunanji del, stekla in vrata proda-
jalne, posledično pa povzročena večja gmotna škoda. Po deja-
nju so storilci pobegnili. 

VEČ NESREČ V BREŽICAH – 21. 6. so v dopoldanskih urah bre-
žiški policisti obravnavali prometno nesrečo z udeležbo dveh 
avtomobilov v Brežicah. Ugotovili so, da je nesrečo povzročila 
62-letna voznica, ki je v križišču odvzela prednost 81-letnemu 
vozniku. V nesreči se je huje poškodovala 84-letna potnica v vo-
zilu povzročiteljice. Istega dne je popoldan v Brežicah še enkrat 
počilo, v nesreči pa se je hudo poškodoval mladoletni kolesar, 
ki je bil prepeljan v bolnišnico. Vanj je med prečkanjem ceste 
na prehodu za pešce trčil 84-letni voznik, ki je kolesarja, kot je 
dejal, spregledal. 1. 7. zjutraj so policisti v Brežicah obravna-
vali še eno prometno nesrečo, ki jo je povzročila voznica zače-
tnica z izsiljevanjem prednosti drugemu osebnemu vozilu. Za 
nameček je bila opita, saj je imela v litru izdihanega zraka 0,34 
mg alkohola, zaradi česar je ostala brez vozniškega dovoljenja.

VLOMILCI BREZ DOPUSTA – Med 23. 6. in 24. 6. je s par-
kirnega prostora v Sevnici neznanec odtujil osebni avtomobil 
Volkswagen passat 1,9, kovinsko sive barve, letnik 2001, re-
gistrskih številk KK 27-50M. 24. 6. je neznanec na parkirišču 
krškega pokopališča vlomil v osebno vozilo in iz njega ukradel 
torbico z denarjem, dokumenti in mobilnim telefonom. Med 
24. in 25. 6. so neznani storilci odsotne stanovalce hiše v Se-
lah pri Dobovi z vlomom in tatvino oškodovali za 5000 evrov. 
V hišo so vlomili skozi okno, prisvojili pa so si denar in nakit. 
V dneh navedenega vikenda, ki se je podaljšal s prazničnim 
dnem, so z dvorišča podjetja v Krškem izginili štirje akumula-
torji in vlečno sedlo v vrednosti 1200 evrov. Na zadnji junijski 
dan je bilo skozi vrata, prav tako med odsotnostjo lastnikov, 
vlomljeno v hišo v Račji vasi, podobno in tipično za vlome v 
hišo pa je bil iz nje ukraden denar in nakit. 2. 7. pa si je vlomi-
lec skozi pritlično okno utrl pot v stanovanjsko hišo v Leskov-
cu pri Krškem, ukradel najdeno zlatnino in lastnike oškodo-
val za 1000 evrov.   Zbrala: B. M.

Mateja Berlan, Artiče: Nogometne tekme si 
ogledam, kolikor mi dopušča čas. Pozitivno so 
me presenetili Kolumbijci, pa tudi Hrvati igrajo 
nad pričakovanji. Največje razočaranje so defi-
nitivno Nemci. Navijala sem za Argentino, a je 
žal že izpadla. Težko reči, kdo bo prvak. Franco-
zi so s tako dobro igro v osmini finala zagotovo 

eni glavnih favoritov. Junak bi lahko postal Mbappé.

Adela Božič, Krško: Sama prvenstva ne sprem-
ljam, včasih se pridružim možu in gledava sku-
paj. Nimava svojega favorita, navijava za tistega, 
ki je boljši. Sicer mi je všeč, da je hrvaška repre-
zentanca prišla tako visoko in jim želim, da bi 
prišli čim višje. Zanimivo se mi zdi, da je bilo le-
tos toliko avtogolov. Nisem poznavalka, a sem 

slišala, da jih je več kot običajno.

Franci Požek, Sevnica: Večino tekem sprem-
ljam, predstave so dobre, včasih zelo srčne, 
publika zelo kulturna, slovenski komentatorji 
tekem pa slabi. Kdo bo svetovni prvak, težko re-
čem, ker so favoriti izpadli. Eden izmed nogo-
metnih junakov prvenstva je zagotovo hrvaški 
vratar Danijel Subašić, kot perspektiven nogo-

metaš se je pokazal 19-letni francoski napadalec Kylian Mbappé. 

Drago Abram, Senovo: V predtekmovanju me 
je z igro najbolj navdušila Hrvaška, najbolj razo-
čarala pa Nemčija. Hrvati sicer hitro padejo v 
evforijo, kar jih lahko drago stane. Kot sosed jim 
sicer privoščim, da pridejo čim dlje. Glavni fa-
vorit je gotovo Brazilija, ki je doslej igrala s pol 
moči. Med posamezniki je največ pokazal Hrvat 

Luka Modrić, ki igra kot nekoč naš Brane Oblak.

Svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji se preveša v od-
ločilni del. Naše tokratne anketirance smo vprašali, ali 
spremljajo ta velik športni spektakel, kdo jih je doslej naj-
bolj navdušil in kdo razočaral, kdo bo po njihovem mne-
nju svetovni prvak in kateri nogometaš junak prvenstva.

anketa

Mundial skozi vaše oči

V tej številki Posavskega 
obzornika objavljamo te-
matske strani o razvoju in 
pomenu kovinarstva v Po-
savju. Zanimivo je, da so tudi 
začetki vaše poklicne poti 
povezani s to dejavnostjo?
Res je. Oče je izvedel, da v to-
varni celuloze iščejo fante, ki 
bi se začeli učiti za strojne-
ga ključavničarja. V Celju sem 
obiskoval industrijsko kovi-
narsko šolo in naredil ustre-
zen izpit. Nato sem bil takoj 
sprejet. A sčasoma sem se za-
vedel, da moram priti do neke 
višje izobrazbe in usposoblje-
nosti. Medtem so mi sicer dali 
možnost, da bi šel v kakšno 
politično šolo, ampak sem to 
zavrnil. Povedal sem predpos-
tavljenim, da bi rad napredo-
val v svojem poklicu. Pogovo-
rili so se in mi dali na voljo, da 
nadaljujem z redno šolo ali 
pa ob delu. Odločil sem se za 
slednje, čeprav sem že imel 
družino in sem vedel, da bo 
zelo težko.
Takrat se je veliko mladih iz 
Posavja šolalo v Zagrebu in 
tako so tudi meni omogoči-
li, da se šolam v strojno-teh-
nični smeri. Tri leta sem vsta-
jal ob 5. uri, saj sem moral biti 
ob 6. uri že v delavnici. Ob de-
setih sem šel domov, kjer mi 
je mama pripravila malico, ki 
sem jo na hitro pojedel. Potem 
pa z motorjem na postajo, ker 
sem imel ob 11.20, če se ne 
motim, vlak v Zagreb. In zve-
čer ob enajstih domov z brzim 
vlakom, ki je šel za Pulo. Uče-
nje pa ob sobotah in nedeljah, 
dostikrat, ko so bili izpiti, sem 
sedel do dveh zjutraj. V šoli je 
bil obvezen tudi tuj jezik, nem-
ščina. Za prakso je moral moj 
predpostavljeni Jože Kolšek 
vsakih šest mesecev napisa-
ti poročilo, kakšna dela sem 
opravil. Poleg tega smo ime-
li del prakse v TPK – Tvorni-
ci parnih kotlova v Zagrebu in 
v Jugoturbini v Karlovcu. Če 
me kdo danes vpraša, bi bilo 
to treba uvesti nazaj, saj je 
zelo pomembno, da je teori-
ja močno vpeta v usposablja-
nje na delovnem mestu. Pra-
ksa, praksa. Le s prakso lahko 
sčasoma postaneš kompleten 
in tudi vrhunski strokovnjak.

Kako pa ste prišli v spe-
edway?
Kot sem že povedal, sem bil 
zaposlen v oddelku za strojno 
vzdrževanje. Iskal sem mož-
nosti, da bi se v dveh smereh 
še malo bolj usposobil, in sicer 
v stroki, medtem so namreč v 
tovarni začeli graditi prvi pa-
pirni stroj, druga želja pa je 
bila, da bi izpopolnil nemšči-
no. Močno sem si tudi želel ku-

piti motor, kot so si ga nekateri 
kolegi, ki so bili v Nemčiji pred 
mano. Dal sem prošnjo in ko 
sem obljubil, da se bom zagoto-
vo vrnil, so mi odobrili prakso 
v strojni tovarni v Offenbachu. 

Po treh mesecih sem prišel na-
zaj, ampak z motorjem, BMW-
-ja sem si pripeljal. Od takrat 
sem hodil gledat speedway dir-
ke od Crikvenice, Varaždina in 
Osijeka do Maribora in Kranja. 
Takrat je začelo v meni kipeti, 
ampak šlo je samo za firbec in 
uživanje, kako drugi vozijo na 
teh močnih strojih, nikoli pa 
nisem imel nagnjenosti, da bi 
na njih tekmoval. To je bilo leta 
1957, torej v letu, ko se je začel 
speedway šport v Krškem.

Zakaj je bil ta šport tako pri-
ljubljen v Krškem?
Več razlogov je. Prvič zato, ker 
je bila tu že tradicija konjskega 

športa. Steza zanj je bila daljša 
in na njej so bile v začetku tudi 
že motorne dirke, na katerih 
so vozili tudi domačini, kot sta 
bila Bizjak in Buršič, ki je imel 
prvo avtomehanično delavni-

co. Za prehod na speedway je 
imel veliko zaslug Franci No-
vak, ki je bil preko AMZS tudi 
v mednarodnih motociklistič-
nih organizacijah. Ko so v Kr-
škem nekateri pokazali svoje 
kvalitete, se je kmalu videlo, 
da je vonj po etru kot pisan na 
kožo ljudem v tej regiji. Ko so 
začeli dosegati uspehe Franc 
Babič, Ivan Molan, Evald Babič 
in vrsta drugih, se je navduše-
nje samo še širilo.
Poznam tudi ozadje začetnih 
uspehov večkratnega prvaka 
in krškega junaka Franca Ba-
biča, saj sem delal v oddelku 
strojnega vzdrževanja, nekaj 
časa, do odhoda iz tovarne, pa 

sem bil tudi njegov vodja. Ba-
bič je delal v tovarni celuloze v 
avtomehanični delavnici, vča-
sih pa tudi kot šofer. Ker je po-
kazal izredno veselje do tega 
športa in seveda tudi velik ta-
lent, je dobil podporo kolekti-
va. Ne le za odsotnosti zaradi 
dirk, pač pa je lahko v delavni-
ci pripravljal motorje. Ob njem 
je zrasel tudi drugi Franci, Dr-
načev, ki je bil strugar, in je 
postal Babičev osebni meha-
nik. V delavnici za fino meha-
niko sta z Babičem modrova-
la, kako je treba odmično gred 
malce pobrusiti, da se bo ven-
til na motorju bolj odprl, da bo 
dobil več plina in bo večja ek-
splozivna moč, da bo na štar-
tu potegnil itd. Ko je bil preu-
rejen stadion, ki je dobil novo, 
krajšo progo, je v Krškem vse 
prekipevalo od navdušenja 
nad tem športom.

Kar 15 let ste bili predse-
dnik AMD Krško. Največ-
ji organizacijski zalogaj v 
tistem obdobju je verjetno 
predstavljal finale svetov-
nega prvenstva v parih?
Prav gotovo. To smo si zastavi-
li in ponosni smo bili, da smo 
kot prvi in edini v Jugoslavi-
ji dobili zeleno luč Avto-mo-
to zveze Jugoslavije, da smo 
po vseh plateh sposobni orga-
nizirati prireditev tako, da bo 
Jugoslaviji v čast in ne v sra-
moto. Tega smo se zaveda-
li. Osebno so mi koristile bo-
gate izkušnje, ki sem jih dobil 
pri organiziranju sindikalnih 
športnih iger. 28. novembra 
1978 smo začeli podirati sta-
ro leseno tribuno, ki so jo leta 
1945 zgradili nemški ujetniki, 
junija 1980 pa smo imeli tu-
kaj finale. V pripravah je so-
delovalo veliko ljudi, saj nismo 
uredili le stadiona, tribune in 
tekmovalne steze, pač pa tudi 
cesto, pločnike in zelenice od 
krškega mostu do Kovinar-
ske, kar še zdaj stoji. Organi-
zirana je bila mladinska delov-
na brigada, ki je delala z roko 
v roki s pripadniki garnizona 
Cerklje, 120 vojakov smo mi 
imeli en teden tukaj. Takrat so 
premetali ves nasip. V društvu 
smo organizirali seminarje za 
športne funkcionarje, nekate-
ri so takrat pridobili tudi med-
narodne licence. Ponosen sem 
na to, kar nam je uspelo, in to-
plo mi je pri srcu, ko se spom-
nim, kako smo takrat sodelo-
vali. Zdaj je marsikaj drugače.

Kaj se je spremenilo od va-
ših časov?
Pogoji za delovanje amater-
skih društev so se bistveno 
spremenili od takrat. Tako 
imenovani profesionalizem 

Edvard Komočar, častni krajan KS Leskovec pri Krškem:

Samo s prakso lahko sčasoma
postaneš vrhunski strokovnjak
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Povod za srečanje z vsestranskim družbenim delavcem in upokojenim gospodar-
stvenikom Edvardom Komočarjem je bila sicer nedavna podelitev prvega naziva častnega krajana KS Les-
kovec pri Krškem, razlogov za pogovor pa je bilo še veliko več. Pogled na njegovo bogato biografijo pove, da 
gre za sogovornika, ki je bil ves čas aktivnega življenja vpet v številne in zelo raznolike dejavnosti v svojem 
okolju in širše.

EDVARD KOMOČAR, ki je za življenjsko delo na gospodarskem, 
humanitarnem ter društvenem področju v lokalnem, občinskem 
in slovenskem merilu v začetku meseca junija na slavnostni seji 
KS Leskovec prejel naziv častnega krajana, se je rodil leta 1934 
na Velikih Malencah pri Brežicah. Že v času šolanja se je vklju-
čil v igralsko skupino in pevski zbor v Leskovcu, ljubiteljsko pa 
se je ukvarjal tudi z več športnimi disciplinami. Leta 1948 se je 
vključil v PGD Leskovec, v kraju je bil tudi predsednik mladinske 
organizacije 1951–54). Med drugim je bil predsednik centralne-
ga Delavskega sveta v Tovarni Djuro Salaj (1958–60), predse-
dnik upravnega odbora tovarne (1960–62), predsednik občin-
skega sindikalnega sveta v občini Krško (1963–73), odbornik 
Skupščine občine Krško (1964–66), ljudski poslanec Skupšči-
ne Gospodarskega zbora RS (1963–69), predsednik Odbora za 
usklajevanje in kontrolo statutov delovnih in drugih organiza-
cij pri Skupščini RS (1964–66), direktor Tovarne Labod Krško 
(1974–1994), podpredsednik GZS OZ Posavje (1983–87), pred-
sednik AMD Krško (1973–88), član Skupščine tekstilne in pre-
delovalne industrije Slovenije (1986–1990), predsednik Skupšči-
ne komitentov Ljubljanske banke za Posavje (1987–89), vodja 
Podružnice bolnikov z ankilozirajočim spondilitisom v Posav-
ju (1995–2002) in predsednik Območnega združenja seniorjev 
menedžerjev Posavje (1996–2014).
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je po mojem mnenju naredil 
in dela medvedjo uslugo ama-
terskemu delu. Spremenilo 
se je tudi na področju financ. 
Če govorim o speedway špor-
tu, je danes bistveno drugač-
no in slabše financiranje kot 
takrat. Včasih smo imeli dir-
ko vnaprej finančno pokrito, 
še preden so tekmovalci priš-
li na stezo. Dejstvo je tudi, da 
so se medtem razvejale števil-
ne športne in druge dejavno-
sti, ki tudi zahtevajo finančna 
sredstva. Eni so za nogomet, 
drugi za rokomet, eni za spe-
edway, drugi za motokros. 
Posavje je relativno majhno 
za vse.
Še vedno pa je zelo po-
membno, da je v vsakem dru-
štvu skupina ljudi, ki jih po-
vezuje ljubezen do nekega 
športa. Ti morajo biti zelo po-
vezani in odgovorni za naloge, 
ki jih sprejmejo. Tako je bilo v 
času, ko smo mi delali. Raje 
sem videl, da so kolegi takoj 
povedali, ali bodo obljubljeno 
lahko izpolnili ali ne. Tako sem 
vedel, na koga lahko računam.

Kako je bilo biti občinski 
odbornik in poslanec v 60. 
letih prejšnjega stoletja? 
Kolikor se spomnim iz gra-
diva za prispevke o krških 
županih v Almanahu obči-
ne Krško, ste se na primer 
angažirali v zvezi s krškim 
mostom.
Ja, za most je šlo. Bilo pa je še 
več problemov, na primer po-
stopno zaprtje rudnika Seno-
vo in vprašanje Termoelek-
trarne Brestanica. Z Ivanom 
Živičem, ki je bil poslanec 
za občino Brežice in je načel 
vprašanje izgradnje mostu pri 
Budiču, sva nekako tekmova-
la. A krški most je bil že na že-
leznih traverzah, s katerimi so 
ga ojačali, da je bil prehod do-
voljen le za osebne avtomobi-
le, pešce in kolesarje. Ko sem 
šel enkrat z govornice, je pri-
šel on gor. In tako je predse-
dnik zbora, pokojni Leopold 
Krese, prvoborec, ne bom ni-
koli pozabil, rekel: 'Vidva, pe-
telina, pa že enkrat nehajta!' 
Pa sva sicer bila prijatelja, Ži-
vič je bil tudi v sindikatu. Am-
pak rešilo se je v pozitivnem 
smislu, ker je bil ta most po-
leg železnice ključnega pome-
na tudi za prevoz tovora tovar-
ne celuloze, ki je bila največja 
tovarna v Jugoslaviji za proi-
zvodnjo časopisnega, roto pa-
pirja. In drugo, most je bil tik 
pred tem, da se zruši. Seveda, 
tudi v Brežicah je bil most po-
treben, a so ga začeli graditi 
nekoliko kasneje.

Znano je, da ste izredno ko-
munikativen in zelo vljuden 
človek, menda pa ste bili v 
času direktorovanja v Labo-
du precej zahtevni do zapo-
slenih?
Ja, res je. Zato verjetno niti 
enkrat nismo bili v finanč-
ni krizi, niti enkrat nismo za-
mudili z izplačilom osebnega 
dohodka. Sam nisem nikogar 
poslal na disciplinsko, razen 
enega, ki je bil tudi odpuščen, 
ker si je nekaj dovolil, česar 
si ne bi smel. Še danes se mi 
ni težko srečati z bivšimi za-
poslenimi, nasprotno. Ni dol-
go tega, kar smo se srečali v 
trgovini s tremi bivšimi, k sre-

či tudi že upokojenimi sode-
lavkami, ki so rekle: 'O, direk-
tor, dober dan.' 'Punce drage,' 
sem odvrnil, 'jaz nisem več di-
rektor, sem samo upokojenec.' 
'Ja, takrat, ko je bil v fabriki, je 
bil dober kot kruh, ampak tudi 
strog,' je nato ena izmed njih 
rekla ženi, lahko jo vprašate. 
Hočem reči, trudil sem se in 
nisem nikoli uporabil nečlo-
veških in nekulturnih metod, 
nisem bil neprijazen do žen-
skega spola. Zavedal sem se, 
da je delavka tudi mati, gospo-
dinja, je samoupravljavka in je 
tudi velik steber pridobitve fi-
nančnih sredstev v družinski 
proračun. Čeprav plača ni bila 
visoka, je pa le bila.

Danes si marsikdo pred-
stavlja, da je takrat, v soci-
alizmu, delo teklo počasi in 
udobno. Kako je bilo v La-
bodu?
To so bili tako imenovani lon 
posli oz. dodelava. Poslovni 
partner nam je zagotovil ves 
osnovni material in tudi potro-
šni material. Pri nas je bilo vse 
norma, merilo se je v minutah, 
ne v urah ali dnevih. Ena blu-
za je morala biti narejena v 33, 
34, 40 minutah. Odvisno, ko-
liko okraskov je imela. Briga-
da, kot smo rekli skupini od 
10 do 15 ljudi, je bila usposo-
bljena, da izdela žensko blu-
zo. Prva delavka za strojem je 
npr. robila, druga je šivala se-
stav prednjega dela, druga je 
delala sestav zadnjega dela, 
tretja je delala rokav, četrta je 
rokav že všivala, nato oba ro-
kava in tako dalje. Na koncu je 
bila še kontrola, vsaka skupina 
je imela svojo kontrolo. Vsak 
teden sem imel polurni sesta-
nek s celotnim tehničnim ose-
bjem, da smo analizirali, koli-
ko je bilo v prejšnjem tednu 
narejenega, koliko je bilo od-
pada, koliko je šlo naprej.
Takrat smo se držali pogodb. 
Delali smo za priznane znam-
ke, kot so Adidas, Hugo Boss, 
srajce za Christian Dior … Naj-
bolj pomembna je bila kvalite-
ta, nato rok odpreme, plačilo 
je bilo šele na tretjem mestu. 
Če ne bi bilo kvalitete, bi bili 
ob delo, če ne bi izpolnjevali 
roka, prav tako. Po moje mora 
imeti direktor bistvene zade-
ve v svojih rokah. Ker je šlo 
za masovno proizvodnjo, ni 
moglo biti drugače. Običajno 
sem rekel: 'Punce drage, mo-
ramo biti dosledni do našega 
poslovnega partnerja, ki nam 
redno zagotavlja delo. To mo-
ramo spoštovati.' 

Ampak te 'punce' imajo da-
nes zelo slabe pokojnine?
Toda za to ni kriv Labod. Mi 
smo takrat naredili vse, kar 
je bilo mogoče, da bi bilo za-
poslenim čim bolje. Spomnili 
smo se njihovih rojstnih dne-
vov in okroglih obletnic. Tak-
rat smo imeli v Labodu v Kr-
škem pevski zbor in folklorno 
skupino, udeleževali smo se 
športnih tekmovanj z atlet-
sko, strelsko in šahovsko eki-
po, poskrbeli smo za tedensko 
rekreacijo in se vključili v po-
čitniško skupnost, ob tem pa 
imeli svoj rekreacijski objekt 
na Sromljah, na katerem so na 
primer lahko brezplačno leto-
vali otroci naših delavk. Vse to 
je vplivalo na boljši občutek 

pripadnosti kolektivu. Danes 
so te reči marsikje pomanj-
kljive in odnosi so postali pre-
cej čudni. Vodstvo lahko veliko 
naredi v tem pogledu.
Tudi mi smo v začetku imeli 
denimo problem, da so ženske 
iz Kostanjevice in izpod Bo-
horja prihajale zjutraj dvajset 
minut pred 6. uro, nekatere iz 
blokov na Vidmu in iz Krškega 
pa so neprestano zamujale na 
delo. Kaj sem naredil? Zjutraj 
sem prišel pred njimi v služ-
bo, potem pa suknjič dol, haljo 
gor in jih pozdravil: 'Dekleta, 
dobro jutro, kako ste, ste dob-
ro spala, pa če ste kaj sanjala, 
za sebe zadržite, danes je nov 
dan!' Pa sem šel naprej. In de-
jansko teh zamudnic naenkrat 
ni bilo več. 

Kaj razmišljate, ko vidite v 
trgovinah povsem lepa ob-
lačila po nekaj evrov? Ali se 
spomnite svojih šivilj?
Pred tednom sva bila z ženo v 
eni veliki trgovini in sva nekaj 
kupila ter tudi opazovala. Gle-
dala sva športna in klasična 
oblačila, suknjiče, ženske blu-
ze. 20 let sem delal v tej stroki. 
Ko sva prišla domov, sva se po-
govarjala o tem. Je rekla žena, 
da jo zanima samo to, kdo to 
dela in koliko dobi plačano. 
Najbrž res ne več kot peščico 
riža. To je prinesla globaliza-
cija, to vodi v razkrojevanje in 
obup, obup pa vemo, kaj lah-
ko povzroči.  Vprašanje je, kaj 
bo s tem turbokapitalizmom, 
saj smo vsi ljudje in bi vendar-
le morali gledati drug na dru-
gega …

Telesno zdravje je gotovo 
pomembno za to, da človek 
lahko opravlja toliko aktiv-
nosti. Kako ste oziroma še 
skrbite za svojo fizično kon-
dicijo? Še zlasti, ker ste imeli 
očitno že zgodaj težave – bili 
ste tudi predsednik ali vodja 
društva bolnikov z ankilozi-
rajočim spondilitisom?
Na neki zaključni ekskurzi-
ji sem si šel namočit noge v 
mrzlo Sočo in najprej mi ni 
bilo nič. Ko pa smo zvečer 
prišli v Koper, me je začelo bo-
leti, tako da nisem šel niti na 
večerjo. Naslednji dan me je 
vse bolj močno bolelo in mo-
rali so me priti iskat na Reko, 
nato pa sem bil sedem tednov 
v novomeški bolnišnici, kjer so 
ugotovili vnetje celotnega mi-
šičnega tkiva. Potem sem hodil 
k dr. Franoviću v Terme Čatež, 
ki mi je razložil, da bom mo-
ral vse življenje skrbeti za gi-
banje, sicer bom priklenjen 
na stol. To sem vzel zelo res-
no, kot je resna bolezen, pri 
kateri gre za odmiranje mišič-
nega tkiva ali vnetje mišic. To 
je kot hobotnica. Če si miren, 
te zagrabi in stiska, dokler ne 
postaneš kot beton. Ko je te-
koč, prodre v vsako poro, a ko 
se strdi, se začne zatrjevanje 
udov. Na enem izmed občnih 
zborov so me izbrali in sedem 
let sem bil predsednik oziro-
ma vodja podružnice. Samo 
telovadba pomaga pri tem in 
zato še zdaj telovadim, kolikor 
le morem pogosto. Telovadbo 
sem uvedel tudi na delovnem 
mestu v Labodu.

S tem ste bili pa pred časom, 
nekateri to šele zdaj uvajajo.

Ob tem se pa nasmejim. Tam, 
kjer je tekoči trak in ima delav-
ka pred sabo stroj, ki ima 800 
ali pa 1.000 vbodov na minuto, 
oči zelo trpijo, obvezno je pot-
rebna rekreacija. Mi smo tak-
rat vgradili zvočnike in mikro-
fone ter vse vodje skupin dali 
na seminar. Ob desetih, ko je 
bila pavza, smo ustavili stroje 
in sledila je telovadba. Ko sem 
potem za šalo na zboru delav-
cev rekel, da bomo to ukinili, 
so bili vsi razočarani.

Vaš dom stoji ob vznožju Le-
skovca, nekje tu gre menda 
meja med sosednjima kraje-
ma, ki sta zlasti z zadnjimi 
gradnjami trgovskega in po-
slovnega dela vse bolj zlita.
V Leskovcu imamo veliko za 
pokazati, veliko se je naredilo 
in prav je, da se s tem pohvali-
mo. Morali pa bi tudi poveda-
ti, kaj za naš kraj ni bilo naj-
bolje. Bom povedal primer. Ko 
so montirali 110 kV daljnovod 
iz NEK, smo rekli, naj gre raje 
ob Savi, kjer je prazno zemlji-
šče, in nato preko Breg in nap-
rej ob avtocesti, kjer je tako ali 
tako neuporabno zemljišče. 
Takrat so rekli, da to ni mogo-
če, ker ima tam vojska raketno 
bazo. Ampak da gre zdaj tudi 
400 kV daljnovod po isti tra-
si, na vsako stran pa je 80 me-
trov mrtve cone, to ni v redu. 
Po drugi strani pa se mesto 
Krško nima kam širiti. To smo 
naredili in ne zdi se mi prav, da 
tega ne vidimo. V takih prime-
rih je treba temeljito razmisli-
ti, saj ne gre samo za nas, pač 
pa tudi za prihodnje rodove.

Kako gledate na Slovenijo 
po letu 1990, glede na pri-
čakovanja po uveljavitvi sa-
mostojne države?
Vsekakor delim veselje, da je 
takrat tako visoko uspel plebi-
scit. To je bila fantastična odlo-
čitev, imeti svojo državo, pre-
malo se zavedamo tega. Vendar 
je bil to plebiscit za drugačno 
prihodnost, kot jo imamo se-
daj. Nisem si mislil, da bo šlo v 
tej smeri, kot gre. Imel sem pri-
ložnosti, da sem se pogovarjal 
o tem z mnogimi ljudmi, tudi iz 
tujine, ki so govorili: 'Slovenija 
bo paradiž.' Zdaj pa sprašujejo: 
'Zakaj je tako v Sloveniji, kako 
je to mogoče?' Mislim, da bi se 
moral celoten državni vrh nad 
tem zamisliti.

Za svoje aktivnosti in uspe-
he ste prejeli res številna 
priznanja, med njimi leta 
2011 tudi veliki znak Obči-
ne Krško. Žal nimava pros-
tora, da bi kaj več govorila 
o vašem sindikalnem delu, 
predvsem pa o vašem vo-
denju Posavskega društva 
seniorjev menedžerjev in 
strokovnjakov, o čemer smo 
v zadnjih letih precej poro-
čali. A zanima me, kaj vam 
pomeni nedavni naziv ča-
stnega krajana v domačem 
kraju?
Moram reči, da so me v kra-
jevni skupnosti zelo presene-
tili. Rekel sem jim, da je mor-
da kdo drug to prej zaslužil, saj 
moje delo ni bilo toliko vidno 
v sami KS, jaz sem deloval tudi 
širše, a so vztrajali, da to do-
bim. Zato sem zelo počaščen.

 Polona Brenčič

LJUBLJANA, POSAVJE – Po ustanovni seji nove sestave Držav-
nega zbora so parlamentarne stranke ustanovile poslanske 
skupine ter izbrale njihove vodje in namestnike. Kar dva od 
štirih posavskih poslancev, Matjaž Han in Igor Zorčič, sta 
postala vodji svojih poslanskih skupin. 

Pri Socialnih demokratih (SD) bo to na-
logo še naprej opravljal Radečan Matjaž 
Han. Kot je povedal za naš časopis, peto za-
poredno izvolitev v Državni zbor vidi »kot 
priznanje in potrditev dosedanjemu delu, 
predvsem pa kot veliko odgovornost«, več-
je je tudi »pričakovanje, da boš kot dolgop-
rogaš v politiki lahko učinkoviteje reševal 
probleme ljudi«. »Moram pa iskreno priz-

nati, da si bolj kot izvolitev v politiki za priznanje štejem to, da se 
lahko z ljudmi iskreno pogovarjam, da sem ostal samo Matjaž, h 
kateremu lahko pride kdorkoli. Ob tem pa neizmerno cenim, da 
ljudje vedo, da smo poslanci samo ljudje, da imamo svoje napa-
ke, pa vendar, če si iskren, če želiš pomagati, če delaš dobro, si z 
leti dela zgradiš trdno zaupanje. Najtežje si ga je zgraditi doma, 
tam, kjer ljudje spremljajo vsak tvoj korak, zato sem neizmer-
no hvaležen za veliko podporo Radečank in Radečanov. Ti vedo, 
da je glas zame glas za dobro Radeč in ta zaveza me spremlja na 
vsakem koraku. Tako nikoli nisem in ne bom pristal na to, da na 
moji politični poti vstopi kaj vmes, med mano in zaupanjem ljudi, 
naj si gre za funkcije ali pozicijo stranke – koalicija ali opozicija.« 

Poslansko skupino Stranke modernega cen-
tra (SMC) bo v tem mandatu vodil Brežičan 
Igor Zorčič. »Izvolitev na mesto vodje pos-
lanske skupine dojemam kot priznanje za 
preteklo delo v poslanski skupini. Ta funk-
cija je ena najpomembnejših v Državnem 
zboru in zame prinaša zadolžitve, ki pome-
nijo še več odgovornosti. Ne glede na to, da 
vodenje poslanske skupine terja veliko časa, 

si bom prizadeval, da bom kot poslanec deloval tudi v drugih od-
borih in, kar je pomembno, tudi v domačem okolju,« nam je ob 
tem sporočil Zorčič. 

Novinec v poslanskih klopeh, Krčan Dušan 
Šiško, je postal namestnik vodje poslanske 
skupine Slovenske nacionalne stranke 
(SNS). Kot nam je povedal, so njegovi prvi 
vtisi iz parlamenta dobri. Čeprav s sestavlja-
njem koalicije nima neposrednega stika, ga 
predsednik stranke sproti obvešča o vseh 
pogovorih na to temo in o drugih, povsem 
operativnih rečeh. »Ker se kot stranka po 

daljšem času znova vračamo v parlament, imamo razumljivo več 
dela z zagotavljanjem tako tehničnih kot kadrovskih pogojev za 
delovanje poslanske skupine. Pri tem nam koristijo bogate izku-
šnje predsednika, a tudi strokovne službe DZ so nam v pomoč,« 
dodaja. Po dogovoru s predsednikom stranke bo predvidoma v 
najmanj štirih delovnih telesih, pri čemer je izrazil interes, da 
bi delal v odborih, ki so pomembni za občino Krško in celotno 
Posavje (npr. okolje, lokalna samouprava), poleg tega pa tudi tis-
ta, ki mu osebno ležijo oz. ima določene izkušnje (npr. področje 
športa). »Kot je znano, vsa delovna telesa še niso formirana, mi 
je pa v zadovoljstvo, da sem bil v imenu SNS imenovan v mandat-
no-volilno komisijo, na kateri sem že tudi sodeloval pri pripravi 
prve, konstitutivne seje Državnega zbora,« je še povedal Šiško.

Brez funkcije v poslanski skupini je tako 
le Sevničan Tomaž Lisec, ki ima seveda v 
Slovenski demokratski stranki (SDS) najšte-
vilčnejšo »konkurenco«. Njegov prvi vtis o 
novem mandatu je, da se je spet ponovila 
zgodba iz volitev 2011 in 2014 – dve tretjini 
novih poslancev. »Ker velika večina teh ljudi 
vstopa v politiko brez osnovnega predzna-
nja, nekateri celo samo zaradi lastnih inte-

resov in potem ponavadi velika večina njih ostane le tih glaso-
valni stroj, ki se ga pri naslednjih volitvah zamenja.« Upa, da bo 
deloval v podobnih odborih kot doslej, torej na področjih kme-
tijstva, gozdarstva in prehrane, izobraževanja, znanosti in športa 
ter notranje politike, javne uprave in lokalne samouprave. Glede 
sestavljanja koalicije pa meni, da je vsako težko, glede na veliko 
število strank v tem mandatu pa bo za koalicijo potrebno večje 
število strank in še bolj raznolike želje, kar pomeni, da bo to težek 
mandat: »Zato si ne predstavljam, da je lahko predsednik vlade 
prišlek v državno politiko brez resne vsebine, ki bi imel v koaliciji 
tudi stare politične 'mačke'. A očitno je pri nekaterih želja po ob-
lasti večja od zahtev državljanov po resni politiki. In tako politika 
zaradi neresnih politikov na žalost postaja čedalje večji cirkus.«

 Peter Pavlovič

Posavski poslanci 
v vidnih vlogah
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»Naj jasno povem, da je ugoden 
razplet vojne rezultat izjemne-
ga medsebojnega sodelovanja 
tako enot milice kot teritori-
alne obrambe in še posebno 
odnosa vseh prebivalcev Slo-
venije, ki so najzaslužnejši za 
samostojno Slovenijo. Danes 
prevladuje občutek, da se iz 
zgodovine nismo veliko nauči-
li, ponovno smo sami sebi naj-
večji sovražnik. Da bi poveliče-
vali svoje zasluge, posamezniki 
druge razglašajo za veleizdajal-
ce in jih delijo na vaše in naše. 
Vse več je sovražnega govora 
in vseh drugih navlak, za kate-
re smo mislili, da so stvar pre-
teklosti. Oživlja se fašizem in 

ZALOKE – Pri spominskem obeležju na bencinskem servisu 
v Zalokah je Območno združenje veteranov vojne za Slove-
nijo Krško 28. junija ob obletnici bitke v Krakovskem goz-
du svečano dvignilo slovensko zastavo.

2. julija 1991 je v Krakovskem gozdu enota Teritorialne obram-
be ustavila in blokirala kolono oklepnikov Jugoslovanske ljudske 
armade oz. samovozni mehanizirani divizion protizračne obram-
be iz Karlovca, ki je imel sprva namen prodreti proti Ljubljani, a 
se je po bojih na Medvedjeku obrnil nazaj proti Zagrebu. Po ne-
uspešnih pogajanjih o predaji so posavski teritorialci kolono na-
padli in uničili. »To zmago enot Teritorialne obrambe je potreb-
no negovati in ohranjati spomin na ta dogodek še naprej tudi z 
dvigom zastave na kraju, kjer je postavljen pomnik na to hrabro 
dejanje,« je dejal slavnostni govornik, stotnik v pokoju in povelj-
nik čete za posebne namene TO Sevnica, ki je sodelovala v teh 
bojih, Jani Košir.  
Svečani dvig slovenske zastave so ob slovenski himni v izved-
bi Kolednikov z Rake opravili nosilci zastave in praporščaki pod 
vodstvom Branka Noča. Podpredsednik združenja Zoran Pfaj-
far je ob tem spomnil na zgodovino slovenske zastave in opozo-
ril, da jo pogosto premalo cenimo in spoštujemo. »Državnih sim-
bolov se ne sme nikoli oskruniti in omalovaževati. Zavedamo se, 
da je to naš ponos,« je dejal in pozdravil goste na prireditvi, po-
leg slavnostnega govornika še generalnega sekretarja Zveze ve-
teranov vojne za Slovenijo Mitjo Jankoviča, majorja Aleša Zajca 
iz Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki, polkovnika v pokoju 
in poveljnika vseh enot v Krakovskem gozdu leta 1991 Mitjo Te-
ropšiča ter predstavnike ostalih veteranskih in borčevskih zdru-
ženj. Prireditev je povezoval Matjaž Gomilšek. 
 P. Pavlovič

Dvig zastave v spomin na bitko

Dvig zastave ob obeležju na bitko v Krakovskem gozdu

Ideje miru, sožitja in spoštovanja
SEVNICA – V Kulturni dvorani Sevnica se je 22. junija odvijalo posavsko praznovanje dneva državnosti s 
slavnostnim koncertom Godbe Sevnica. Osrednji govornik je bil Miha Molan, udeleženec osamosvojitvene 
vojne v vrstah slovenske milice, zbrane je nagovoril tudi sevniški župan Srečko Ocvirk.

rehabilitacija krvnikov druge 
svetovne vojne. Vojna je zlo, ki 
naplavi vse najslabše, kar pre-
more človeška rasa, zato mora-
mo vsi storiti vse, kar je v naši 
moči, da širimo ideje miru, so-
žitja in medsebojnega spo-
štovanja,« je med drugim de-
jal slavnostni govornik Miha 
Molan, udeleženec osamosvo-
jitvene vojne v vrstah sloven-
ske milice, nekdanji dolgoletni 
direktor Uprave za notranje 
zadeve Krško, državni sekre-
tar za področje policije na Mi-
nistrstvu za notranje zadeve 
ter predsednik Zveze policij-

skih veteranskih društev Se-
ver v letih 2010-2014.

Zbrane na slavnostnem dogod-
ku je nagovoril tudi sevniški 
župan in državni svetnik Sreč-
ko Ocvirk, ki je spomnil na do-
godke iz polpretekle zgodovine 
in se dotaknil sedanjosti, v ka-
teri je državotvornost še vedno 
pomembna: »Prav je, da črpa-
mo iz preteklosti in hkrati obli-
kujemo sodobno prihodnost. 
Današnja državotvornost se 
mora graditi z znanjem, ino-
vativnostjo, konkurenčnostjo 
in ostalimi vrlinami. Le na tak 

način bomo ohranjali ta pros-
tor takšen, kot si ga želimo.«

Osrednjo posavsko priredi-
tev ob dnevu državnosti, ki jo 
je povezovala Tanja Žibert, je 
s tradicionalnim koncertom 
obogatila Godba Sevnica, ki se 
ji je v eni izmed skladb kot so-
listka na rogu pridružila Pa-
tricija Župevc s Pokleka nad 
Blanco, študentka Akademije 
za glasbo v avstrijskem Grad-
cu. Glasbeni del programa je 
popestrila še ženska vokalna 
skupina Aria iz Dobove. 
 Smilja Radi

Godba Sevnica že več kot četrt stoletja pripravlja koncert ob dnevu državnosti.

Slavnostni govornik Miha 
Molan

RIGONCE – Na Rigoncah je tudi letos v organizaciji Občine 
Brežice in KS Dobova 27. junija potekala spominska slove-
snost v spomin na padlega občana in borca Jerneja Molana 
ter vse žrtve vojne za Slovenijo. Molan je kot pripadnik Inter-
vencijske enote TO Brežice padel ravno na ta dan pred 27 leti.

Padlemu Jerneju Molanu v spomin sta se s položitvijo venca in 
prižigom sveč poklonili delegaciji Občine Brežice in veteranskih 
organizacij: OZVVS Brežice, ZBV NOB Brežice, PVD Sever Posavje 
in ZSČ Brežice ter Molanovi soborci iz Intervencijske enote pod 
vodstvom Antona Marolta. Brežiški župan Ivan Molan je pou-
daril, da so se zbrali kot priče spomina na enega od njih – oče-
ta, moža, brata, soborca, prijatelja in soseda. »Vse to in še več je 
bil Jernej Molan. Leta 1991 je tudi on v družbi družine prazno-
val razglasitev samostojnosti Slovenije, domovine, za katero je 
v dogodkih, ki so sledili, daroval največ, kar je mogel – svoje živ-
ljenje,« je dejal. V spominu je ostal kot družaben človek, dober 
oče, iskren prijatelj, ponosen vinogradnik, prostovoljni gasilec, 
sosed, soborec – preprosto nekdo, čigar žrtev za domovino je 
pustila praznino v domači hiši, med prijatelji, v domačem kra-
ju. Nagovor je končal z minuto molka v spomin padlemu borcu.
Kot sta povedala povezovalca komemoracije Bojana Zevnik in 
Darko Ferlan, je Jernej Molan leta 1992 posmrtno prejel ča-
stni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri 
obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slove-
nije. Kulturni program so sooblikovali Gasilski pihalni orkester 
Loče, MePZ KD Franc Bogovič Dobova pod vodstvom Aljaža Bo-
žiča ter trio trobentačev v sestavi Miran Petelinc, Jan Rogič in 
Vid Furlan. Ob spomeniku je ves čas stala tudi častna straža 15. 
polka vojaškega letalstva. R. Retelj

Žrtvovanje je pustilo praznino

Intervencijska enota TO Brežice

ZALOKE – V spomin na bitko v Krakovskem gozdu 2. julija 
1991, ko je enota Teritorialne obrambe zaustavila umika-
jočo se kolono oklepnikov Jugoslovanske ljudske armade, 
je spominsko slovesnost 30. junija pripravil tudi Območni 
odbor VSO Krško-Kostanjevica na Krki.

Člani in članice združenja so se najprej podali na pohod z Rake 
do bencinskega servisa v Zalokah, kjer stoji spominsko obeležje 
v spomin na omenjeno bitko. Po Zdravljici v izvedbi Kolednikov 
z Rake so se z minuto molka poklonili žrtvam osamosvojitvene 
vojne. Poleg omenjenih pevcev sta v kulturnem programu z re-
citacijami domoljubnih pesmi sodelovali še predsednica združe-
nja Marija Dorbež in predsednica Pokrajinskega združenja VSO 
mag. Martina Prevejšek.
Slavnostna govornica je bila podpredsednica Združenja za vred-
note slovenske osamosvojitve in vodja šolske sekcije VSO Moj-
ca Škrinjar. Spomnila je na poimenovanje konferenčne sobe v 
Evropskem parlamentu v Bruslju po dr. Jožetu Pučniku, ki pa, kot 
je poudarila, nima obeležja v Ljubljani, ampak je po njem imeno-
vana le majhna ulica brez hišnih številk. »V Ljubljani z gradu ne 
vihra slovenska zastava, v Ljubljani je cenjeno kaj drugega kot 
slovenščina in slovenstvo, pri vas pa to gojite. VSO je močan de-
javnik, da se lahko slovenstvo in zavedanje domoljubja razvija,« 
je nadaljevala. Zavzela se je za več državljanske vzgoje v učnih 
načrtih in za več ozaveščanja mladine o pomenu lastne države 
in slovenskega jezika. »Ko sem se peljala sem, sem si težko pred-
stavljala, da so se tu nekje odvijali tako hudi boji. Slutili smo in 
se tega malo bali, ko smo se odločili za samostojno Slovenijo in 
to se je vendarle res zgodilo – padli so v boju za Slovenijo. Za to 
jim moramo biti neskončno hvaležni,« je še povedala. 
 P. Pavlovič

Pohod in proslava ob obletnici

Slavnostna govornica je bila Mojca Škrinjar (desno).

CERKLJE OB KRKI – 29. junija je v Vojašnici Jerneja Mola-
na potekala vsakoletna proslava, na kateri so PVD Sever 
Posavje, OZVVS Brežice, VJM Cerklje ob Krki, Skupnost bor-
cev 5. SNOUB Ivana Cankarja in ZBV NOB Brežice počastili 
spomin na štiri zgodovinske dogodke.

Spomnili so se 27-letnice organiziranega prestopa pilotov in 
drugega osebja v vrste Organov za notranje zadeve in TO RS leta 
1991, 27-letnice napada enote TO na letališče JLA, 27-letnice 
delovanja SV v vojašnici v Cerkljah ob Krki ter 75-letnice napa-
da borcev Cankarjeve brigade na nemško letališče. Po uvodnem 
pozdravu pomočnika poveljnika letalske enote majorja Aleša 
Zajca je za govorniški pult stopil Boris Hren, predsednik Skup-
nosti borcev Cankarjeve brigade. Med drugim je poudaril, da so 
se zaobljubili, da bodo nadaljevali tradicijo NOB in brigade, da 
se vrednote tega domoljubnega boja nikoli ne pozabijo. Zbrane 
so nagovorili še predsednik OZVVS Brežice Anton Supančič, žu-
pan Ivan Molan, predsednik PVD Sever Posavje Rajmund Ve-
ber in predsednik ZBV NOB Brežice Stane Preskar. Supančič 
je povedal nekaj več o TO RS, ki je bila ustanovljena pred 50 leti. 
Župan je omenil, da so dogodki, ki so se pred 27 leti dogajali v 
brežiški občini, marsikdaj premalo poudarjeni. Veber je izposta-
vil prestop 13 pilotov in drugega osebja v vrste milice 28. juni-
ja 1991. Preskar je ob koncu proslave ravnateljici OŠ Cerklje ob 
Krki dr. Stanki Preskar izročil zahvalo za sodelovanje z voja-
šnico in brežiško borčevsko organizacijo. Spominsko slovesnost 
sta s kulturnim programom poleg MoPZ KD Ivan Kobal Krška 
vas popestrila učenca OŠ Cerklje ob Krki Blažka in Urh Kodrič.
 R. Retelj

Spomnili so se štirih obletnic

Boris Hren med govorom, v ozadju krškovaški zbor
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Kamnoseštvo Jakša Granitika d.o.o.
CKŽ 65, 8270 Krško, tel.: 07/ 490 59 00

BOLJŠI MOJSTER
police od 12 € dalje
spomeniki od 550 € dalje
kuhinjski in kopalniški pulti

HITRO! KAKOVOSTNO! 
UGODNO! 

www.kamnosestvo.com

»Z vsakim korakom, posko-
kom, pogledom, oblečenim 
kostumom in nastopom smo 
zgradili to, kar imamo danes – 
mozaik folklornih korakov. Ta-
kega, ki je del nas ter ga ohra-
njamo in negujemo že 50 let.« 
Tako je zapisano v brošuri, ki 
so jo člani FS KUD Oton Žu-
pančič Artiče izdali ob 50-le-
tnici skupine. Drugo junijsko 
soboto je vreme zdržalo, obi-
skovalcev pa je bilo toliko, da 
bi bila dvorana prosvetnega 
doma daleč premajhna za vse. 
In vsak izmed njih je bil pri-
ča zares prijetni in organiza-
cijsko dovršeni prireditvi, na 
kateri so se predstavile vse 
folklorne skupine, ki delujejo 
pod okriljem FS KUD Oton Žu-
pančič Artiče. Z desetimi toč-
kami so se predstavile: FS KUD 
Oton Župančič Artiče z odrski-
mi postavitvami Koroški ple-
si, Mladoletje in Plesi vzhodne 
Štajerske (vodja skupine: Gre-
gor Tuljak, avtorji koreogra-
fije: Anja Čurič, Gregor Tuljak 
in Vasja Samec, avtorji glas-
bene priredbe: godci FS), OFS 
OŠ Artiče z odrsko postavitvijo 
Leskove ricneje (vodja skupine: 
Janja Omerzu, avtorici kore-

Abrahama praznovali na prostem
ARTIČE –  S prireditvijo, naslovljeno Mozaik folklornih korakov, je 9. junija folklorna skupina KUD Oton Žu-
pančič Artiče počastila svoj 50-letni jubilej. Odločitev, da prireditev pripravijo na prostem, na igrišču pri 
Prosvetnem domu v Artičah, se je na koncu izkazala za več kot odlično.

ografije: Barbara Bogovič in 
Janja Omerzu, avtor glasbene 
priredbe: Jure Rupar), godal-
na zasedba FS KUD Oton Žu-
pančič Artiče z Venčkom ljud-
skih (vodja zasedbe: Kaja 
Rožman, avtor glasbene pri-
redbe: Robi Fuks), mlajša ve-
teranska FS KUD Oton Župan-
čič Artiče z odrsko postavitvijo 
Bikova ohcet (vodja skupine: 
Lučka Knez, avtor koreogra-
fije: Vasja Samec), OFS KUD 
Oton Župančič Artiče z odr-
sko postavitvijo S tramvajem 
v mesto (vodja skupine: Vesna 
Bogovič, avtorici koreografi-
je: Barbara Bogovič in Vesna 
Bogovič, avtor glasbene pri-

redbe: Matija Kodrič), solo 
točki odrasle FS KUD Oton Žu-
pančič Artiče Malo tvoj, malo 
moj in Ko lutke oživijo … (av-
torici koreografije: Anja Čurič 
in Barbara Bogovič, avtor glas-
bene priredbe: Oskar Stopar) 
ter starejša veteranska FS KUD 
Oton Župančič Artiče z odrsko 
postavitvijo Ta potrkana (avto-
rica koreografije: Tončka Ma-
rolt).

Posamezne nastope so pove-
zovali zvočni posnetki nekate-
rih članov, ki so obujali spomi-
ne na najzanimivejše trenutke 
z njihovih folklornih nasto-
pov. Vezno besedo je prebirala 

Maja Pinterič (plesalka odra-
sle FS), Jana Kovačič in Mitja 
Molan (člana literarne sek-
cije KUD Oton Župančič Ar-
tiče) pa sta prireditvi dodala 
še kanček humorja. Ob koncu 
so se še posebej zahvalili Ma-
riji in Mihi Halerju, začetni-
koma in prvima mentorjema 
artiških folklornikov, Zdenki 
in Zdravku Dušiču, dolgole-
tnima umetniškima vodjema 
skupine, ter Gregorju Tuljaku, 
aktualnemu vodji. Jubilantom 
je čestital tudi brežiški župan 
Ivan Molan, ki je ob tej pri-
ložnosti podelil tudi plaketo 
Občine Brežice, predsednica 
KUD Oton Župančič Artiče Ida 
Ostrelič pa je poudarila, da 
se lahko tak program, ki smo 
mu bili priča tisti večer, kosa 
z marsikaterim programom 
na državni ravni, še več, osta-
li se lahko od artiških folklor-
ne skupine tudi kaj naučijo. 
Obenem je Matej Kramžer na 
igrišču pripravil in uredil foto-
grafsko razstavo, ki je zaobje-
la vseh pet desetletij delovanja 
folklore v Artičah. Več na www.
PosavskiObzornik.si.

 Rok Retelj

Zahvala zakoncema Haler, začetnikoma folklore v Artičah

Ambulanta, v kateri deluje Ta-
deja Ris Koler, dr. dent. med., 
spec. otr. in prev. zobozdra-
vstva, bo z novo pridobitvijo 
kvalitetnejše izvajala storitve 
zobozdravstvene preventive 
pri otrocih. Direktor ZD Bre-
žice Dražen Levojević je iz-
postavil njihovo partnerstvo z 
gospodarskimi subjekti, v tem 
primeru s podjetjem HESS. De-
jal je, da nameravajo s tovrstni-
mi akcijami nadaljevati tudi v 
prihodnje, saj jim je sodelova-
nje z gospodarstvom iz Posav-
ja zelo pomembno, glede na to, 
da jim primanjkuje sredstev za 
posodabljanje osnovnih pri-
pomočkov v zdravstvenem 
domu. Izpostavil je tudi pre-
ventivo v zobozdravstvu in 
njihove usmeritve, da je tre-
ba za zdrave zobe skrbeti že v 

Risanke za boljše sodelovanje
BREŽICE – Ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo v Zdravstvenem domu Brežice je bogatej-
ša za medicinski monitor z nerjavečimi ročaji in dolgo gibljivo roko. Sredstva za njegov nakup je doniralo 
podjetje Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o., namenu pa so ga predali 13. junija.

času nosečnosti in kasneje po 
rojstvu otroka, kar je tudi pos-
lanstvo ambulante, ki izvaja 
sistematske preglede otrok in 
mladostnikov iz občin Brežice, 
Krško in Kostanjevica na Krki. 
Specialistična ordinacija ima 
večinoma nesodelujoče paci-
ente, v tem primeru otroke, 
zato je pri delu treba uporab-
ljati različne tehnike sprošča-
nja in priprave pacienta. Eden 
izmed pristopov je tudi avdio-
-video tehnika, s pomočjo ka-
tere s predvajanjem pravljic, 
risank in glasbe preusmerja-
jo pozornost in s tem zagoto-
vijo boljše sodelovanje pacien-
ta pri zobozdravniškem delu. 
Nova pridobitev pa služi tudi 
prikazu pacientovih rentgen-
skih slik. Med samim delom 
zobozdravnik brez odstranje-

vanja rokavic in zaščitne ma-
ske spremlja rentgensko sliko 
ter jo interpretira staršem oz. 
pacientom. Investicija v vred-
nosti 1500 evrov bo tako pri-
pomogla k boljši preventiv-
ni zobozdravstveni obravnavi 
otrok na območju omenjenih 
občin.

Po besedah vodje tehnične-
ga sektorja pri HESS Silvestra 
Jeršiča se v podjetju zavedajo 
pomena družbene odgovorno-

sti, zato z veseljem pristopijo 
k projektu lokalnega pomena. 
Župan Ivan Molan pa je pou-
daril, da je pomembno zagoto-
viti kvalitetno zdravstvo že pri 
najmlajših, kot župan pa bo ve-
sel, če se bodo v prihodnosti še 
večkrat srečali na takšnih do-
godkih ob novi posodobitvi ali 
celo novi investiciji. Dogodek 
je s petjem popestrila Nina 
Berger, za povezovanje pa 
poskrbela Vesna Kržan.
 Rok Retelj

Silvester Jeršič in Suzana Poldan iz podjetja HESS, direktor 
Dražen Levojević, zobozdravstvena asistentka Nataša Sot-
ler, zobozdravnica Tadeja Ris Koler ter župan Ivan Molan ob 
novem monitorju

KOLIN, DOBOVA – Gasilski pihalni orkester Loče se je 7. junija po 
večerni vaji odpravil na pot proti Češki, kjer se je z več kot 40 čla-
ni predstavil na festivalu pihalnih orkestrov »Kmochov Kolin«. 
Po ogledu glavnega mesta Praga so se odpravili proti mestu Ko-
lin, kjer so se namestili. GPO Loče se je 9. junija na samostojnem 
koncertu na Karlovem trgu predstavil delno z jazzovskim pro-
gramom, navdušil z mladimi solisti, za mikrofon pa je poprijela 
tudi dirigentka Anita Kiralj in ob orkestru zapela. Del programa 
je orkester namenil slovenskim koračnicam, tako da so na trgu 
zazvenele tudi melodije domačih skladb. Češkemu občinstvu so 
se poklonili z izvedbo polke Rozamunda, v kateri se zasliši tudi 
znana češka melodija Škoda Lasky. Po koncertu so prejeli števil-
ne pohvale s strani poslušalcev, organizatorjev in ostalih članov 
tujih orkestrov. Festival se je zaključil naslednji dan s skupnim 
koncertom vseh udeleženih orkestrov, ki so zaigrali tri skladbe 
skladatelja Kmocha. Ker je dirigentka ločkega orkestra organi-
zatorje s svojim delom navdušila, so jo povabili k dirigiranju in 
tako ji je pripadla čast, da se z dirigiranjem ene od treh skladb 
predstavi orkestrom in občinstvu. Pred orkester je stopila s še 
večjim ponosom, saj je ta naloga že več let pripadala le doma-
čim dirigentom iz Kolina. Orkester se je z novimi izkušnjami in 
dobrimi vtisi odpravil domov, kjer je 22. junija na trgu pred do-
bovsko cerkvijo priredil »Glasbeni večer z Gasilskim pihalnim 
orkestrom Loče« in tako domačim poslušalcem predstavil pro-
gram, ki je navdušil češko občinstvo.  Tina Guček/R. R.

KAPELE – Pihalni orkester Kapele je pred začetkom vročega po-
letja in brezskrbnih počitniških dni za zveste obiskovalce kon-
certov 16. junija na trgu v Kapelah pripravil še en glasbeni večer. 
Koncert je bil v znamenju nepozabnih festivalskih uspešnic. Na 
koncertu so poleg priljubljenih slovenskih zimzelenih uspešnic 
zazvenele tudi Avsenikove melodije in skladbe, napisane za pi-
halni orkester. Skozi celoten program sta svoji vlogi z orkestrom 
prepletala pevska gosta Brigita Šuler in Matjaž Mrak, pod tak-
tirko dirigenta Sebastjana Borovšaka. Navdušeni obiskovalci 
prepolnega »kapelskega placa« so doživeli prijeten poletni glas-
beni večer in nagradili godbenike s srčnim aplavzom. Program 
je povezovala Tanja Žibert.  Vir: PO Kapele 

Kiraljevi pripadla posebna čast

Gasilski pihalni orkester Loče na Češkem (foto: I. Kovačič)

V znamenju festivalskih uspešnic

Pihalni orkester Kapele pod taktirko Sebastjana Borovšaka

CELJE, KRŠKO – Delavci podjetja Kostak so se že tretje leto za-
pored in petič v zadnjih šestih letih veselili prvega mesta na 
tradicionalnem, letos že 34. srečanju delavcev komunalnega 
gospodarstva Slovenije – Komunaliadi, ki je potekala v Ce-
lju, na njej pa se je v delovnih in športnih igrah pomerilo več 
kot 60 komunalnih podjetij. Krški Kostak je ponovno osvojil 
skupno prvo mesto, prvi pa so bili tudi v športnih tekmova-
njih. Drugo mesto je osvojilo podjetje LPP, tretje pa Komunal-
no podjetje Velenje. Vir: Kostak
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Uvodne besede sta navzočim 
faranom namenila člana ŽPS 
Mateja Kovač in Miran Pr-
naver. Častitljivega jubileja se 
je udeležil ljubljanski nadškof 
metropolit msgr. Stanislav 
Zore, ki je v sklopu praznova-
nja visokega jubileja blagoslo-
vil obnovljen glavni oltar in ob-
novljene orgle. Glavni oltar, ki 
v svojem baročnem stilu pred-
stavlja posebnost radeške far-
ne cerkve, je načel zob časa in 
zato so bila nujno potrebna 
obnovitvena dela – čiščenje, ki 
jih je opravila Saša Dolinšek, 
po osmih desetletij pa so bile 
obnove, ki jo je izvedel Mari-
jan Bukovšek, potrebne tudi 
orgle.

Bogoslužje, na katerem sta 
bila prisotna tudi nekdanji ra-
deški kaplan Janez Šket (da-
nes grosupeljski župnik) in 
nekdanji radeški župnik Slav-

Visok jubilej radeške župnije
RADEČE – Zadnja junijska nedelja je bila v Radečah posebej slovesna, saj je v farni cerkvi sv. Petra poteka-
lo slovesno bogoslužje ob 400-letnici obstoja in delovanja župnije, v okviru katerega je ljubljanski nadškof 
msgr. Stanislav Zore blagoslovil obnovljen glavni oltar in obnovljene orgle.

ko Kalan, je spremljalo petje 
mešanega pevskega zbora pod 
vodstvom Jacinte Doberšek 
Mlakar, sicer pa so pri obli-
kovanju slavnostne sv. maše 
sodelovali še ministranti, pri-
trkovalci, bralci beril in uvoda 
v pozdrav miru ter bralci pro-

šenj (predstavnik vsake sku-
pine v župniji je prebral eno 
prošnjo, povezano s področ-
jem delovanja v župniji). Pova-
bilu domačega župnika so se 
odzvali tudi poslanec v Držav-
nem zboru Republike Sloveni-
je Matjaž Han, župan občine 

Radeče Tomaž Režun, podžu-
pan Janez Prešiček in direkto-
rica radeške občinske uprave 
Brigita Stopar. Radeški žu-
pnik Miro Bergelj, ki je zavze-
to povezoval in vodil pripravo 
na praznovanje, se je na kon-
cu svete maše zahvalil vsem za 
opravljeno delo pri pripravi in 
oblikovanju slovesnosti. 

Po zaključenem bogoslužju 
je sledila podelitev veroučnih 
spričeval otrokom, ki so se ob 
zaključenem veroučnem letu, 
skozi katerega so jih vodile ka-
tehetinje Nataša in Špela Ko-
zinc ter Ana Novak, posladkali 
s sladoledom, vsi pa se v Domu 
sv. Petra ob cerkvi družili še ob 
pogostitvi z golažem, pecivom 
in pijačo. Ob tem je potekal še 
srečelov, katerega izkupiček je 
bil namenjen poravnavi dolga 
za obnovljene orgle.
 Doroteja Jazbec

Pri slovesnem bogoslužju ob jubileju je sodeloval tudi lju-
bljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.

Delo aktiva je skozi dve de-
setletji delovanja predstavi-
la Olga Lužar, ki je prevze-
la funkcijo predsednice od 
predhodnice Milke Kosem že 
kmalu po ustanovitvi aktiva. V 
nagovoru je poudarila pomen 
delovanja in združevanja de-
klet ter žena na podeželju, ki 
v tovrstnih združenjih neho-
te nadgrajujejo in posreduje-
jo svoje izkušnje, izmenjujejo 
informacije ter tako nepos-
redno vplivajo na dvig kvali-
tete življenja v krajih, kjer ži-
vijo, predvsem pa skrbijo za 
družbene in kulturne dejav-
nosti. Ženske se preko aktiva 
lahko s ponosom predstavlja-
jo samostojno ali v sodelova-
nju ter na takšen način pred-

Že 20 let združujejo podeželje
BREG – 26. maja so članice Aktiva žena Breg ob 20. obletnici delovanja pripravile praznovanje s spremlja-
jočo razstavo ročnih del v popolnoma prenovljeni dvorani domačega gasilskega doma. Ob tej priložnosti so 
podelili tudi zahvale članicam za njihovo dolgoletno aktivno udejstvovanje. 

stavljajo in promovirajo kraj, 
v svoje vrste pa bi si želele pri-
vabiti še več mladih. Ob jubile-
ju je bila postavljena na ogled 
tudi razstava ročnih del, ki so 
jih članice izdelovale skozi 
vseh dvajset let. 

Članicam aktiva so izrazili 
spoštovanje in dobre želje sev-
niški župan Srečko Ocvirk, 
predsednica Društva kmetic 
Sevnica Majda Jazbec, sveto-
valka pri KGZ Novo mesto iz 
sevniške enote Slavica Gro-
belnik in v imenu predsedni-
ka KS Loka pri Zidanem Mo-
stu Doris Kosar. Ob jubileju 
so slavljenkam čestitale tudi 
ostale predstavnice aktivov 
žena v občini Sevnica, s kate-

rimi Aktiv žena Breg sodelu-
je vsa leta svojega delovanja.

Dogodek so popestrili člani 
skupine Jarica, z recitalom ter 
pesmijo in plesom pa tudi do-
mača dekleta Pia Zakrajšek, 
Zala in Hana Bizjak, Klara 
Štigl, Lia Dragar ter Zala Pla-
zar (slednja tudi z odličnim 
nastopom na flavti). Člani-
ce aktiva so pripravile prijet-
no okrašen prostor s cvetjem 
iz okolice in bogato obložene 
mize, ob katerih so se zbra-
li vsi obiskovalci in udeležen-
ci prireditve ter ob prijetnem 
druženju ostali še dolgo v noč. 

 S. R./Mojca MJ Petrovčič,
  foto: A. Kosem

Olgi Lužar (desno) se je za 
uspešno vodenje in delova-
nje Aktiva žena Breg zahvali-
la predsednica Društva kme-
tic Sevnica Majda Jazbec.

O spominu na prelomne do-
godke, ko je 25. junija 1991 
Slovenija formalno posta-
la neodvisna država, a le dva 
dni kasneje, 27. junija, se je z 
napadom Jugoslovanske ljud-
ske armade začela slovenska 
desetdnevna osamosvojitve-
na vojna, v kateri je Slovenija 
obranila neodvisnost, so spre-
govorili predsednik sevniške-
ga območnega združenja ve-
teranov vojne za Slovenijo 
(OZVVS) Ivan Cajner, župan 
Srečko Ocvirk ter slovenski 
častnik, veteran vojne za Slo-
venijo in obrambolog, briga-

Pomnimo in ne pozabimo
SEVNICA – 22. junija je pred stanovanjskim blokom v Sevnici potekalo svečano odkritje spominske plošče, 
ki bo obeleževala odhod  Sevniške četa za posebne namene (SČPN) v Krakovski gozd v času slovenske osa-
mosvojitvene vojne pred 27 leti.

dir v pokoju Alojz Završnik 
iz Sevnice, ki je bil tudi vojaš-
ki ataše Republike Sloveni-
je na Hrvaškem. Vsi omenjeni 
so sodelovali pri odkritju spo-
minske plošče na stanovanj-
skem bloku na Planinski ces-
ti 29 v Sevnici, ki bo odslej 
spominjala na junijske in ju-
lijske dni v letu 1991, ko sta 
se za boje v vojni za Sloveni-
jo pripravljali dve četi Terito-
rialne obrambe - sevniška in 
krška. »Sevniška četa za po-
sebne namene je takrat odšla 
v Krakovski gozd in bila eno-
ta, ki je pričela boj z oklepno 

enoto JLA in ga tudi izbojevala. 
Pomnimo in ne pozabimo,« je 
po odkritju spominske plošče 
dejal sevniški fotograf in kro-
nist dogodkov ter udeleženec 
vojne za Slovenijo Ljubo Mo-
tore.

V spremljevalnem kulturnem 
programu so sodelovali voka-
listka Petra Stopar, kitarist 
Zoran Košir in učenca GŠ Sev-
nica, mladi harmonikar Jernej 
Končina in kitarist Maj Ore-
šek. Dogodek je povezovala 
Tanja Žibert. 
 S. Radi 

Župan Srečko Ocvirk, briga-
dir v pokoju Alojz Završnik 
in predsednik OZVVS Sevnica 
Ivan Cajner

Konec šolskega leta 2017/18 letos ni prinesel zgolj šolskih počitnic, 
pač pa tudi pričetek urejanja območja pod šolo. Projekt, uradno 
imenovan »Urejanje območja pod OŠ Marjana Nemca Radeče – 
varna pot v šolo«, izhaja iz dolgoletnih želja po izboljšanju dostopa 
do šolskega okoliša in ureditve območja pod šolskim gričem. Z nje-
govo izvedbo bosta gostejšega prometa razbremenjena tako obmo-
čje za pokopališčem in šolo kot najožji del Ulice Milana Majcna, šo-
loobvezni mladini pa bo zagotovljen enoten, predvsem pa varnejši 
dostop do šolskega okoliša.  

Izvajanje projekta je predvideno v dveh fazah – rušitev obstoječih 
objektov, ki zajema predvsem bivši Mladinski klub in nekdanje gos-
tišče Svoboda, ter nato gradnjo oz. ureditev območja z novim sto-
pniščem do šole, parkiriščem in čakališčem na mestu, kjer je doslej 
stal Mladinski klub, ureditev pobočja šolskega griča, krožišča na mes-
tu križišča proti Krakovu in Zdravstvenemu domu Radeče, zelenega 
otoka s polnilnico za elektro vozila na mestu, kjer je doslej stal objekt 
Svoboda, avtobusnega postajališča ob bloku na naslovu Ulica OF 2, 
ureditev parkirnih mest na Gledališki poti za Domom kulture, ure-
ditev vseh obstoječih infrastrukturnih in komunalnih vodov, javne 
razsvetljave ter cestnih površin na območju izvajanja projekta. Pod 
projekt sta se skupaj podpisali podjetji IBT Nizke gradnje d.o.o. iz 
Trbovelj in Arhi-tura d.o.o. iz Ljubljane, za katero je stopnišče obli-
koval lokalni arhitekt Bojan Mrežar.

V mesecu maju je Občina Radeče z objavo na Portalu javnih naročil 
pričela postopek oddaje javnega naročila za izvedbo vseh potreb-
nih del. V predvidenem roku sta svoji ponudbi za izvedbo del odda-
la zgolj dva ponudnika, po kriteriju najnižje cene pa je bilo s ponud-
bo v višini 493.736,98 EUR brez DDV izbrano podjetje AGM Nemec 
d.o.o. iz Sedraža, s katerim je bila tudi že podpisana pogodba za iz-
vajanje predvidenih gradbenih del. Nadzor nad izvajanimi gradbe-
nimi deli bo opravljalo podjetje CSE invest d.o.o. iz Trbovelj, nadzor 
nad rušitvenimi deli, ki so se konec prejšnjega meseca že pričela, pa 
podjetje Inženiring Vaba d.o.o.
Skladno z izvajalsko pogodbo je rok za izvedbo del zastavljen za čas 
občinskega praznika v mesecu septembru v želji, da bi bila vsa pot-
rebna dela v primeru ugodnih vremenskih razmer in odsotnosti ne-
predvidenih zapletov opravljena že v času šolskih počitnic in polet-
nih dopustov. Takrat je namreč zaradi dopustov prometa v Radečah 
najmanj in bi izvajanje projekta, v okviru katerega bo območje kar 
nekaj časa zaprto za promet, v najmanjši možni meri vplivalo na živ-
ljenje občank in občanov.
Ne glede na to ni nobenega dvoma, da bo izvajanje projekta pogo-
jeno s precejšnjim vplivom na življenje in delo prebivalcev območja 
ter ostalih občank in občanov, zato se vsem že vnaprej iskreno zah-
valjujemo za  razumevanje in prosimo za potrpljenje. 

Pričetek urejanja območja pod OŠ Radeče – 
projekt Varna pot v šolo
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Kot je na osrednji večerni pri-
reditvi na igrišču pri gasilskem 
domu, ki jo je povezovala Do-
roteja Jazbec, povedal predse-
dnik sveta KS Senuše Damjan 
Mežič, je krajevni praznik po-
leg spomina na vrnitev izgnan-
cev po drugi svetovni vojni 
tudi priložnost za druženje 
med krajani, s čimer se »oh-
ranja povezanost družin, so-
sedov, vaščanov«. V ta namen 
skozi leto organizirajo več pri-
reditev (Valentinov pohod, 
obisk korantov, udeležba na 
tekmovanja v kuhanju gola-
ža itd.), ne pozabijo pa niti na 
starejše krajane, ki jih obišče-
jo okoli božiča in jih skromno 
obdarijo.

Spregovoril je tudi o investici-
jah v krajevni skupnosti. Kot 
je dejal, se je v sodelovanju z 
Občino Krško v lanskem letu 
začela obnova ceste Brezje–
Velika vas in zaključeni prvi 
fazi bo letos sledilo nadaljeva-
nje vse do Brezja. Med Selca-
mi in Brezjem so preplastili ce-
stni odsek, ki je bil v kritičnem 
stanju, letos je predvidena še 
preplastitev občinske ceste na 
Straži pri Raki. »Kot krajevna 
skupnost smo v lanskem letu 

Senušani stavijo na povezanost
SENUŠE – V krajevni skupnosti Senuše, ki združuje 550 krajank in krajanov oz. 180 gospodinjstev v šestih 
vaseh (poleg Senuš še Brezje pri Senušah, Brezovska Gora, Dedni Vrh, Drenovec in Straža pri Raki), so 16. 
junija s športom, igrami, osrednjo prireditvijo in druženjem proslavili krajevni praznik.

uredili cestni priključek na 
Straži proti Straškemu vrhu in 
asfaltirali cestni odsek v Bre-
zovski Gori. Letos imamo plan 
dokončno asfaltirati cesto pro-
ti Ajdovski jami. Ajdovska jama 
je naravna vrednota državne-
ga pomena. Je tudi kulturni in 
zgodovinski spomenik, zato je 
prav, da se začne turizem tudi 
v naših krajih,« je še povedal 
Mežič. Ob koncu se je dotaknil 
še nadaljnjega razvoja krajev-
ne skupnosti: »Krajevna skup-
nost potrebuje ljudi, ki imajo 
ideje in cilje, prisluhnejo kra-
janom ter sodelujejo z drugimi 
službami. Zato ste vabljeni, da 
v novembru kandidirate v Svet 

krajevne skupnosti in postane-
te del mozaika celotne slike KS 
Senuše.« Zbrane na prireditvi, 
skupaj jih je bilo kar okoli 200 
oz. več kot tretjina vseh pre-
bivalcev v KS, sta nagovorili 
še direktorica občinske upra-
ve Občine Krško Melita Čo-
par in predsednica leskovške-
ga društva izgnancev, kamor 
so včlanjeni tudi senuški kra-
jani in krajanke, Anica Baznik.

Nato so podelili še priznanja 
najboljšim na nogometnem 
turnirju in kmečkih igrah. Na 
dopoldanskem nogometnem 
turnirju, ki ga je pripravilo 
športno društvo, je zmagala 

ekipa Križe pred PGD Senuše 
in Mladimi levi. Popoldne so 
pripravili kmečke igre, na ka-
terih je bila ekipa Brezovske 
Gore za las boljša od Križ, tretji 
so bili gasilci, četrti pa športni-
ki. Nagrade jim je podelil eden 
bolj znanih krajanov, večkra-
tni paraolimpijec v strelstvu 
Damjan Pavlin. Pred večerno 
prireditvijo, na kateri je zbra-
ne zabaval sevniški ansambel 
Jarica, je PGD Senuše pripra-
vilo dan odprtih vrat in pri-
kaz delovanja defibrilatorja, 
naslednjega dne pa še tradici-
onalno pokalno gasilsko tek-
movanje. 
 Peter Pavlovič

Sodelujoči na kmečkih igrah s predsednikom sveta KS, povezovalko in podeljevalcem priznanj

Predsednik sveta KS Podbočje 
Janez Barbič je v prazničnem 
nagovoru povedal, da so lahko 
uspešne samo tiste skupnos-
ti, ki imajo vizijo in ohranjajo 
enotnost. »V obdobju, odkar 
sem prevzel vodenje Krajev-
ne skupnosti Podbočje, vedno 
znova ugotavljam, da ima naša 
skupnost dovolj enotnosti in 
hotenja, da uspešno opravi 
povezovalno vlogo med svojo 
preteklostjo in prihodnostjo,« 
je poudaril in nadaljeval, da se 
v krajevni skupnosti uspešno 
spopadajo s problemi, ki jih 
je vedno dovolj, pri čemer je 
tako za skupnost in posame-
znika pomembno, »da ni nemi 
opazovalec problemov, temveč 
aktiven udeleženec potrebnih 
sprememb«. Med uresničenimi 
projekti v minulem letu je iz-
postavil preplastitev ceste Hra-
stek–Brlog, nov most preko Su-
šice v Šutni (obe pridobitvi so 
odprli v okviru letošnjega pra-
znika), začetek napeljevanja 
optike v gorjanskih vaseh kra-
jevne skupnosti ter postavlje-
ni avtobusni postajališči pri 
osnovni šoli. Letos bodo asfal-
tirali še nekaj ulic v Podbočju, 
cesto do cerkve na Gradcu ter 
del ceste Prušnja vas–Vrbje. V 
izdelavi je projektna doku-
mentacija za izgradnjo kanali-
zacijskega in optičnega omrež-
ja v vaseh na levem bregu Krke 
(Kalce–Naklo, Malo Mraševo in 

Na vrsti levi breg Krke in most
PODBOČJE – V junijskih dneh obeležuje krajevni praznik v spomin na vrnitev izgnancev po drugi svetovni 
vojni tudi krajevna skupnost Podbočje. Pripravili so več prazničnih prireditev, osrednja je bila 23. junija v 
tamkajšnjem kulturnem domu, sledila ji je še tradicionalna Podboška noč.

Veliko Mraševo), s tem se bo 
pričelo tudi za pločnik Podbo-
čje–Križaj, napredek so doseg-
li s pobudami za izgradnjo no-
vega mostu preko reke Krke na 
Brodu. Ravno s koncem šolske-
ga leta se je pričela druga faza 
energetske sanacije osnovne 
šole. V imenu Občine Krško je 
zbrane nagovorila krška po-
džupanja Ana Somrak in med 
drugim dejala, da so po velikih 
projektih v središču krajevne 
skupnosti v minulih letih zdaj 
na vrsti vasi na ravninskem le-
vem bregu Krke ter že omenje-
ni nov most. Poleg prazničnih 
čestitk je krajankam in kraja-
nom namenila tudi željo, da bi 
»kovec srebrnikov imel veli-
ko dela« – krajevna skupnost 
namreč vsako leto ob prazni-
ku podeli spominske srebrni-
ke novorojenčkom v minulem 

letu. Letos jih je bilo v 24 va-
seh krajevne skupnosti sicer 
(le) enajst.

Ob kulturnem programu, ki so 
ga izvedli Pevci zvoka iz Bre-
žic, kantavtor Borut Antončič 
iz Šentjerneja in raper Darko 
Nikolovski iz Ljubljane, po-
vezovala pa Hana Kerin, je 
Barbič podelil krajevna pri-
znanja. Znak KS je dobil nek-
danji tajnik krajevne skupnosti 
in še vedno sodelavec pri kra-
jevnem glasilu Krževski zvon 
Gregor Brodnik, priznanja 
KS atlet Ambrož Tičar iz Veli-
kega Mraševega za dosežke na 
športnem področju, Dejan Ur-
banč iz Velikega Mraševega za 
delo na društvenem področju 
in v kraju, Pevke izpod Bočja 
ob 20-letnici delovanja, Špor-
tno društvo Prušnja vas, Špor-

tno-rekreacijsko društvo Kal-
ce–Naklo in Športno turistično 
društvo Šutna ob 10-letnici de-
lovanja. Priznanje mladi up je 
na predlog učiteljskega zbora 
OŠ Podbočje prejela Hana Iljaž 
iz Velikega Mraševega.

Slovesni prireditvi je sledilo 
še družabno srečanje kraja-
nov, t. i. Podboška noč na šol-
skem igrišču, kjer so podelili 
še omenjene srebrnike novoro-
jenčkom, za zabavo pa je skrbel 
ansambel Posavski veseljaki.
 Peter Pavlovič
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Krajevni nagrajenci s predsednikom sveta KS in pod županjo

VELIKI PODLOG – V Velikem Podlogu se je končalo še eno 
praznovanje praznika KS Veliki Podlog. Tokrat so bili orga-
nizatorji prireditve krajani in krajanke iz vasi Mali Podlog, 
ki so se kljub muhastemu vremenu odlično izkazali. 

Letošnji praznik KS Veliki Podlog so razdelili na dva dela: 23. juni-
ja so praznovali 90 let gasilskega društva Veliki Podlog in ob tem 
dogodku izvedli prevzem nove gasilske cisterne (o tem več v nas-
lednji številki časopisa), 25. junija pa so kot vsako leto izvedli va-
ške športne igre in osrednjo prireditev ob našem prazniku. Ekipe 
iz vasi Gorica, Jelše, Pristava, Gržeča vas ter Mali in Veliki Podlog 
so se med seboj pomerile v odbojki, nogometu in vlečenju vrvi. 
V Športnem društvu Veliki Podlog so tokrat pripravili tudi igre 
za otroke, ki so se lahko pomerili v skakanju z vrečo in vlečenju 
vrvi. Kot vsako leto je tudi tokrat potekalo tekmovanje v ribolo-
vu, v katerem je v absolutni konkurenci zmagal Matija Felicijan 
z ulovom skoraj 8 kg rib. V tekmovalnem delu t. i. vaških iger so 
se ekipe vseh vasi odlično odrezale, saj so pokali in priznanja raz-
ličnih barv in za različne discipline odšli v vse vasi. Skupni zma-
govalec iger ob prazniku KS Veliki Podlog 2018 je bila ekipa Ve-
likega Podloga, ki je za ta dosežek prejela prehodni pokal iz rok 
lanskoletnih zmagovalcev iz Malega Podloga.
Množičen obisk in praznovanje krajevnega praznika, ki ga v KS 
Veliki Podlog praznujemo ob dnevu državnosti, se je med kraja-
ni dobro uveljavilo, je z veseljem ugotovila slavnostna gostja, po-
džupanja občine Krško Ana Somrak. Veselila se je dejstva, da so 
bile prisotne vse generacije krajanov, predvsem pa je izrazila za-
dovoljstvo, da imajo toliko mladih družin in otrok. Dan so zaklju-
čili s podelitvijo nagrad otrokom, ki so sodelovali v igrah, ter po-
kalov športnikom, ribičem in vinogradnikom. Ocenjevanje vin je 
potekalo v začetku maja, ko je ocenjevalna komisija pod vodstvom 
Jožeta Zupančiča ocenila vina sorte cviček, ki so jih prinesli kra-
jani. Najbolje ocenjena cvička Martina Žiberta in Staneta Bazni-
ka so potem točili na prireditvi. Z dobro voljo in prijetnimi občut-
ki so zaključili dan z mislimi na praznovanje, ki ga bodo naslednje 
leto gostili krajani Jelš, hkrati pa bodo praznovali tudi 40 let usta-
novitve KS Veliki Podlog.
 Vir: Krajevna skupnost Veliki Podlog

Praznično v Velikem Podlogu

Ekipe vasi v KS so se pomerile tudi v vlečenju vrvi.

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 405 561

Trgovina s suhomontažnimi sistemi
Strokovna izvedba

NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.
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no nad Kostanjeviško jamo oz. 
zajetjem pitne vode v njeni ne-
posredni bližini. »Ta svet je kot 
rešeto. Nevarne snovi so se leta 
in leta izpirale skozi kredni 
apnenec v podzemne vode in 
izvire pitne vode. Tega nobena 
čistilna naprava ne more tako 
očistiti, da ne bi šlo čez naš 
prebavni trakt,« je ob tem do-
dal Povšič.

Pri sanaciji odlagališča je so-
delovala tudi Občina Kosta-
njevica na Krki, ki bo pokrila 
stroške. »Na vse pritiske jav-
nosti, jamarjev in ekološkega 
zavoda sem se odločil, da se to 
brezno sanira v mojem man-
datu in da tega ne bom pre-
puščal naslednikom,« je po-
vedal župan Ladko Petretič. 
»Upam, da bodo ljudje zdaj 
pametni in razumevajoči ter 
da ne bodo več metali odpad-
kov v jamo. Na občini imamo 
že pripravljene opozorilne ta-
ble, ki jih bomo namestili tu-
kaj. Ni pa to naše zemljišče in 
nimamo moči, da bi preprečili 
dostop do njega.« Sanacijo so 
sicer izvedli ob soglasju lastni-
ka zemljišča. Po Povšičevi oce-
ni bodo stroški znašali okoli 10 
tisoč evrov. Krivdo za nastanek 
takšnih odlagališč poleg ljudi, 
ki so vanje metali vse mogoče, 
Povšič pripisuje tudi državi, ki 
obrtnikom in podjetnikom za 
prevzem odpadkov v zbirnih 
centrih predpisuje stroške, 
tako da se jih je marsikdo raje 
znebil na tak način. »Učinkovit 
ukrep na področju ravnanja z 
odpadki bi bil to, da se za nove 
izdelke pobere takso za njiho-
vo poznejšo razgradnjo. To ima 
več uspešnih držav v Evropi že 
leta urejeno,« predlaga.
 Peter Pavlovič

Pri infrastrukturnih uredi-
tvah, ki so skozi dve leti pote-
kale v več fazah, sta sodelovali 
Občina Krško in družba Infra. 
Slednja je investicijo izvajala 
iz naslova umeščenih uredi-
tev v sklopu izgradnje hidro-
elektrarne Krško, njen vložek 
v ureditev kanalizacije, čistil-
ne naprave in rekonstrukcijo 
odseka državne ceste Rožno–
Presladol na Rožnem v dol-
žini nekaj čez 370 metrov pa 
je znašal okoli 600.000 evrov. 
Ob tem je podjetje prispevalo 
tudi k rekonstrukciji dela od-
seka ceste Rožno–Presladol, 
medtem ko je občina sanirala 
in preplastila še preostali od-
sek navedene lokalne ceste v 
dolžini 900 metrov in uredi-
la odvodnjavanje. Občina je 
ob zgoraj navedenem odseku 
državne ceste mimo Rožnega 
zgradila tudi enostranski ploč-

Rožno s prenovljenimi cestami 
ROŽNO – Po dveh letih ureditev so 12. junija Anton Bohorč, predsednik sveta KS Rožno–Presladol, župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko in direktor družbe Infra mag. Vojko Sotošek na Rožnem predali namenu ob-
novljen cestni odsek občinske ceste Rožno–Presladol ter odsek regionalne ceste Brestanica–Blanca.

nik, oporni zid, dve avtobusni 
postajališči ter javno razsvet-
ljavo, njen vložek v izvede-
na dela pa je znašal 610.000 
evrov. Konec junija so zaklju-
čili dela tudi na odseku držav-
ne ceste mimo Dolnjega Le-
skovca, kjer gre za pravzaprav 

identično ureditev: 400 me-
trov dolg pločnik, spremljajo-
čo javno razsvetljavo, zgrajen 
oporni zid ter avtobusni po-
stajališči, medtem ko je Infra 
tako kot na odseku Rožno tudi 
tu uredila kanalizacijo in zgra-
dila čistilno napravo. 

Predsednik sveta KS Rožno–
Presladol Anton Bohorč je 
spričo pridobitev, ki prispeva-
jo k dvigu kakovosti življenja 
krajanov, izrazil zadovoljstvo 
in hkrati upanje, da bo prepla-
stitve deležen še preostali del 
cestnega odseka Rožno–Pres-
ladol, prav tako pa si želijo tudi 
skorajšnje nadaljevanje izgra-
dnje kanalizacijskega sistema 
in pločnikov v smeri Kancija-
na. Otvoritev so z glasbenimi 
nastopi popestrili mladi in-
strumentalisti, vsi učenci bre-
staniške osnovne šole, Anja in 
Leon Drstvenšek ter Larisa 
Dular, prireditev je povezova-
la Katarina Prelesnik, krajev-
na skupnost pa je poskrbela za 
priložnostno pogostitev zbra-
nih krajank in krajanov ter 
predstavnikov investitorjev. 

 Bojana Mavsar

Otvoritveni trak sta v družbi Antona Bohorča prerezala mag. 
Vojko Sotošek in mag. Miran Stanko, ki sta se ob tej priložnos-
ti zahvalila krajanom za izkazano potrpežljivost v času del. 

V Banovo jamo, 100 metrov 
globoko kraško brezno tik ob 
glavni cesti, ki vodi iz Kosta-
njevice skozi Dolšce proti Oš-
trcu in Črneči vasi, so približno 
50 let okoliški prebivalci meta-
li vse, kar si lahko človek zami-
sli: od gospodinjskih in gradbe-
nih odpadkov, nevarnih sodov 
in drugih posod za gorivo in 
olje ter škropiv do odsluženih 
avtomobilov in njihovih delov. 
V Dolenjskem ekološkem za-
vodu so že vrsto le opozarjali 
na to, po njihovih ugotovitvah 
največje divje odlagališče od-
padkov na širšem dolenjskem 
območju. V dogovoru s kosta-

Iz jame izvlekli »grehe« 50 let
DOLŠCE – Dolenjski ekološki zavod iz Novega mesta je po več letih prizadevanj v sodelovanju z Občino 
Kostanjevica na Krki in podizvajalci očistil najbolj črno okoljsko točko v kostanjeviški občini – Banovo 
jamo pri Dolšcah na Gorjancih. Iz nje so izvlekli več 100 kubičnih metrov odpadkov.

njeviško občino so v začetku 
junija organizirali ekološko 
patruljo, v kateri je bilo od se-
dem do deset ljudi, ki so se lo-
tili čiščenja jame, pri čemer so 
morali zaradi strmega pobočja 
urediti kar žičnico. »Bolj smo 
vlekli ven te odpadke, več jih 
je bilo v jami. 
Naenkrat smo 
lahko potegni-
li le pol kubi-
ka odpadkov,« 
je na ogledu 
očiščenega od-
lagališča pove-
dal izvršni in 
strokovni di-
rektor Dolenj-
skega ekolo-
škega zavoda 
Novo mesto 
Jože Povšič. 
Skupno so iz 
brezna izvlek-
li več 100 ku-
bičnih metrov 
odpadkov, jih 
sortirali in jih s 
pomočjo kami-
onov odpeljali 
na deponije in 
zbirne centre. 

Svoje delo so tudi skrbno do-
kumentirali z videoposnetki in 
fotografijami.

Predstavnica DEZ Barbara 
Jordan je opozorila, da Bano-
va jama leži zelo blizu (450 m 
zračne razdalje) oz. neposred-

V Banovo jamo so ljudje več desetletij metali 
vse mogoče, tudi veliko nevarnih odpadkov, ki 
bi lahko onesnažili izvir pitne vode, ki se na-
haja nižje (foto: DEZ).

Župan Petretič in direktor DEZ Povšič pred očiščeno jamo

ČN Kunšperk končali predčasno

POLJE PRI BISTRICI – Še pred slavnostno sejo ob prazniku obči-
ne Bistrica ob Sotli so 23. junija na obrobju naselja Polje pri Bi-
strici namenu predali novozgrajeno čistilno napravo Kunšperk. 
S prerezom traku sta jo uradno odprla župan Franjo Debelak 
in podžupan Dušan Berkovič.  Po županovih besedah so veseli, 
da so zgradili njihovo centralno ČN za 350 PE, za katero je bila 
že pred leti narejena kanalizacija. Izvajalec del je bilo Gradbeno 
podjetje Žalec d.o.o. z odgovornim vodjem del Gorazdom Her-
nausom, nadzorno podjetje VALY-ing, d.o.o., iz Polzele z glavnim 
nadzornikom Matejem Valantom in projektno podjetje INSI-
GNUM Nežka Kugonič s.p. iz Šoštanja z odgovornim projektan-
tom Iztokom Černošo. Investicija je znašala 388 tisoč evrov, in-
vestitor pa je bila Občina Bistrica ob Sotli. Debelak je še poudaril, 
da so investicijo celo predčasno končali, izbrali so belgijsko teh-
nologijo ČN, ki je betonska, čvrsta, saj bi na tako nizkem terenu 
podtalnica plastično ČN lahko dvignila in poškodovala. Obenem 
so prečistili tudi kanal v bližini in speljali prečiščeno vodo v Sot-
lo ter s tem šli na roko kmetom, ki imajo v bližini ČN svoja zem-
ljišča. Na platoju objekta bodo naknadno zgradili še streho, tako 
da bo na tem mestu nastala deponija.  R. R.

Udeleženci otvoritve so si novo čistilno napravo tudi ogledali.

- CBCT - 3D slikanje
- proteze na implantatih
- estetsko zobozdravstvo

BREZPLAČNI PRVI PREGLEDI
- protetika
- zdravljenje zob
- parodontologija

www.tatalovic.si

...  Delamo za Vaš nasmeh :)

- kirurgija
- rtg slikanje
- ortopan ...

IMPLANTOLOGIJA - ALL ON 4

ESTETSKO ZOBOZDRAVSTVO
IN PROTETIKA
ORTODONTIJA

Pokličite nas na 07/4922-012 
ali nam pišite na info@tatalovic.si in si rezervirajte svoj termin. 

BREŽICE – V največji zbiralni akciji odpadnega jedilnega olja 
do sedaj so učenci brežiških osnovnih šol v enem mesecu zbra-
li 3 tone in pol ali skoraj štiri tisoč litrov odpadnega jedilnega 
olja, s čimer so zaščitili 3 milijarde in 340 milijonov litrov vo-
de na tem planetu. Prvo tovrstno akcijo je v sklopu projekta 
Zeleno Posavje – za naravo in zdravje organizirala Komunala 
Brežice, ki poziva uporabnike, da pripeljejo odpadno jedilno 
olje v posebne ulične zbiralnike na treh lokacijah v Brežicah 
oz. na Zbirno-reciklažni center Boršt. Vir: Komunala Brežice
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Bruno Vidmar je leta 1993 ustanovil svoje podjetje Bruno Gab
rijele d.o.o. Na začetku se je ukvarjal izključno s proizvodnjo in 
prodajo kruha ter pekovskega peciva. Po desetih letih uspešne
ga poslovanja so v podjetju začutili prve spremembe na trgu 
pekovskih izdelkov. Z odpiranjem velikih nakupovalnih cen
trov se je delež manjših trgovin zmanjšal, dominanten položaj 
na trgu so pridobivali hipermarketi, z njimi pa velike industrij
ske pekarne. Z izjemno poslovno žilico se je osredotočil na po
samezne majhne segmente trga, ki ga industrijske pekarne niso 
mogle zadovoljiti. »Izgubili smo trg, prodaja je padla. Da smo 
ohranili število zaposlenih, smo se preusmerili v novo dejav
nost, to je v gostinstvo. Razvili smo tudi nov koncept ponudbe, 
kjer ponujamo izdelke iz lastne pekarne. Predvsem se nam zdi 
pomembno, da so naši izdelki visoko kvalitetni in izdelani po 
tradicionalnih recepturah, brez nepotrebnih dodatkov in bar
vil,« pojasni Vidmar o dopolnjevanju pekarstva z gostinstvom. 

Leta 2006 so tako povezali ponudbo pekarne, slaščičarne in ka
varne v lično malo prodajalnico Julija v Sevnici. »Pekarna in sla
ščičarna sta zasnovani tako, da omogočata prilagajanje indi
vidualnim željam kupcev ter sprotno peko izdelkov,« poudari 
žena Nuša, ki ji je slaščičarstvo poseben izziv. Koncept dela se 
je izkazal kot zelo uspešen, zato so se leta 2008 odločili odpre
ti lokal v Trebnjem, kjer do takrat še ni bilo specializiranega po
nudnika tovrstnih storitev.

Danes se podjetje ukvarja s proizvodnjo kruha, pekovskega pe
civa, piškotov in sladic po tradicionalnih recepturah. Svoje stran
ke razvajajo v že omenjenih slaščičarnah Julija v Sevnici in Treb
njem ter njihovih kavarnah Evropa v Trebnjem in Central's caffe 
v Sevnici, kjer ponujajo odlično kavo, tople napitke ter ostalo pi
jačo, poskrbijo pa tudi za družabne dogodke ob posebnih pri
ložnostih ter za zabavo ob koncu tedna. 

PRENOVA HOTELA AJDOVEC

Do povezave z Gostinskim podjetjem Sevnica d.o.o je prišlo leta 
2000, ko so vstopili v lastništvo tega podjetja kot strateški part
ner. Kmalu se je izkazalo, da to ni bila najboljša naložba, saj je 
bilo podjetje zelo zadolženo in tudi večkrat v likvidnostnih te
žavah. »Nepremičnine so bile dotrajane, zahtevale so prenovo 
in novo vsebino. Najprej smo začeli s kavarno Central's caffe, ki 
ji danes pripada mesto osrednje kavarne v Sevnici, potem je 
sledila prenova slaščičarne v lično prodajalnico Julija, zadnjo, 
toda največjo prenovo, pa je predstavljal Hotel Ajdovec,« zače
nja zgodbo Bruno Vidmar in nadaljuje: »Avgusta 2016 smo prev
zeli objekt Hotel Ajdovec od dotedanjega najemnika in pričeli z 
renovacijo. Načrtovali smo manjša obnovitvena dela in menja
vo pohištva, vendar pa se je kmalu izkazalo, da je objekt potre
ben temeljite obnove, kar se je reflektiralo v skoraj dve leti tra
jajočih obnovitvenih delih in ogromnem materialnem vložku.«

Vrata prenovljenega in posodobljenega hotela Ajdovec, ki želi 
pisati povsem novo zgodbo, povezano z lokalno tradicionalno 
kulinariko ob upoštevanju sodobnih trendov pri pripravi hra
ne, so se odprla letos spomladi. Pri prenovi in izbiri materialov 
so upoštevali sodobne okoljske in energetske zahteve, tako da 
je na starih temeljih zrasel okolju prijazen, energetsko učinkovit 
in sodobno opremljen objekt. Z novo podobo hotela so v zak
ljučni fazi pridobivanja trajnega okoljskega znaka 'travel life'. 
Trenut no razpolagajo z enajstimi v celoti prenovljenimi in lu
ksuzno opremljenimi dvoposteljnimi sobami in dvema deluxe 
sobama. Gostili so že kar nekaj gostov, med njimi v glavnem tuj

ce, med uglednimi slovenskimi gosti pa se lahko pohvalijo, da 
jih je obiskal predsednik Borut Pahor.

RESTAVRACIJA AJDA – ZAKLADNICA OKUSOV

S prenovo so v okviru Hotela Ajdovec odprli Restavracijo Ajda. 
Poimenovali so jo 'zakladnica okusov', ker želijo, da so obroki 
vsak dan raznovrstni, okusni in zanimivi. »Koncept restavracije 
je zasnovan tako, da v obdobju kroničnega pomanjkanja časa 
omogoča hiter in kvaliteten dostop do hrane v stilu 'street foo
da', po drugi strani pa omogoča tudi vsem 'foodijem' razvajanje 
v lepem ambientu in z izbrano kulinariko. Namreč hrana nas de
finira in nas poganja, zato je pomembno, kaj jemo. Pri nas je vsak 
obrok, ki ga postrežemo, kvaliteten, narejen iz lokalnih surovin, 
upošteva sodobne trende, še vedno pa cenovno sprejemljiv,« 
razlaga Vidmarjeva, ki se je pri sestavi menija povezala tudi z dr. 
Janezom Bogatajem.

»Prvič je iz naše kuhinje zadišalo 25. februarja, ko je moja mama 
Fani praznovala 80 let. To je bil poklon delu staršev, za nas pa te-
melj za nadaljevanje družinske tradicije. Izbor hrane je vseboval 
jedi, ki jih je pripravljala ona sama, mi pa smo jih preoblekli v novo 
obleko in pripravili na sodoben način. Tako je v njenem meniju ob-
vezno domača klobasa, lokalna postrv in očetova najljubša ribica 
– svinjska,« razloži Bruno Vidmar, ki želi temelje kuhinje, ki sta jih 
postavila starša, nadgrajevati in razvijati še naprej.

Restavracija Ajda sprejme do 60 gostov v notranjem in 40 gostov 
v zunanjem delu. Poleg dnevnih obrokov v dopoldanskem času 
nudijo še izbrane, kvalitetne, domače in sveže pripravljene jedi 
skozi cel dan, sprejemajo zaključene družbe, katerim lahko po
nudijo različne možnosti pogostitve, od sodobnih 'finger food' 
možnosti do klasičnih 'a la carte' pogrinjkov. Prostor je primeren 
za različna tematska druženja, kot so praznovanja ob različnih 
priložnostih, sedmine ali samo kot preprost skok na zdrav obrok 
z družino, otroci, prijatelji … V glavnem so gostje, ki jih obiščejo, 
nad ambientom, udobnostjo in kvaliteto hrane navdušeni, želijo 

pa si, da bi prav tako navdušili še čim širši krog ljudi, da jim dajo 
priložnost, da jih razvajajo z okusi in ambientom. 

Nuša Vidmar nadaljuje, da so zelo ponosni na svojo ekipo, ki so 
jo uspeli okrepiti z izrednimi kuharicami in slaščičarkami. Izpod 
njihovih rok je nastala tudi torta Melanija, posvečena prvi dami 
ZDA. Zaposlenih imajo 38 ljudi in vsak izmed njih je dodal kanček 
k celoti njihove ponudbe, delo pa jim pomaga opravljati še okoli 
40 študentov. Trenutno bi lahko zaposlili še eno slaščičarko in več 
natakarjev: »Naša vrata pa so vedno odprta mlademu perspek
tivnemu kadru (kuhar, slaščičar, natakar), kateremu bomo omo

gočili, da se razvija, oblikuje ter naredi lastno kariero, predstavi 
tradicionalne jedi na sodoben način in jim doda svojo noto. Prav 
tako vabimo v svoj kolektiv izkušene zrelejše kadre, ki si želijo 
novih priložnosti in kreativnega izražanja na delovnem mestu.«

TRADICIJA, VREDNOTE IN ODLIČNA KULINARIKA

Do konca leta bodo hotelu dodali še Grajsko dvorano in Vinsko 
zakladnico, ki bosta skupaj lahko sprejeli do 180 ljudi. Z uredit
vijo in ozelenitvijo zunanjih površin se bo tako končala obsež
na in dolgotrajna prenova hotela, ki se bo zaključila tudi z urad
no otvoritvijo. 

Ohranili so ime hotela, saj želi
jo krepiti tradicijo, mu povrniti 
mesto in prostor, ki ga je nekoč 
že imel v Sevnici, ko je predsta
vljal osrednji prostor za druže
nje. Želijo si, da bi ga Sevničani 
sprejeli za svojega. Vrednote in 
način dela, ki so si ga zbrali, pa 
se že odražajo v zaupanju njiho
vih gostov. Vse to želijo negova
ti še naprej.

To je zgodba družine Bruna in 
Nuše Vidmar. Zgodba, ki je ne bi 
bilo brez njune izredne energije, 

zgodba odločnosti in preudarnosti, ki jo bosta po vsej verjetnosti 
nadaljevala njuna otroka. S tem se bo lahko nadalje gradila tudi 
tradicija njihovega rodu. Tradicija, v katero je vpeta tudi zgodo
vina kraja ob Savi, kjer se vsakodnevno prepletajo vplivi Dolenj
ske, Kranjske in Štajerske z zgodbami marljivih ljudi, zapisanih 
tej regiji, in kuhinji, tako zelo prepoznavni po svoji drugačnosti. 

www.hotel-ajdovec.com
Restavracija Ajda, tel.: 081 603 060
Slaščičarna Julija, tel.: 07 81 61 051

S tradicijo do sodobne 
ponudbe Hotela Ajdovec
Vse se je začelo leta 1966 v Gabrijelah, ko sta zakonca Fanika in Bruno Vidmar odprla vrata vaške gostilne. Istega leta se jima je rodil sin Bruno, ki mu je bilo gostin-
stvo praktično položeno v zibelko. Delovali so samooskrbno, imeli so kmetijo, ki so jo dopolnili z delom v gostilni. Pri delu so pomagali tudi otroci, ki so se tako na-
učili spoštovati in ceniti lastno delo ter se učili prvih korakov podjetništva. Vsi trije otroci so ostali zvesti gostinski dejavnosti, ki pa jo je vsak dopolnil na drugačen 
način. To je zgodba Bruna, srednjega otroka.

Prelep ambient notranjega dela Restavracije Ajda
Družina Vidmar: Nuša in Bruno s hčerko Julijo in sinom 

Brunom Jakobom

 Podoba Hotela Ajdovec leta 1977 Vhod v prenovljen hotel Zunanji del Restavracije Ajda
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BISTRICA OB SOTLI – 23. junija so v galeriji »Gabronka« odprli 
razstavo o zgodovini Bistrice ob Sotli , ki je nastala v sodelovanju 
z Zgodovinskim arhivom Celje. Razstava, naslovljena Bistrica ob 
Sotli v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje, je izbor gradiva 

iz fondov in zbirk, ki se navezuje na Bistrico ob Sotli. Župan Fra-
njo Debelak in direktor celjskega arhiva dr. Borut Batagelj sta 
razstavo, katere avtorica je Sonja Jazbec, podrobneje opisala. 
Najstarejši dokument na razstavi je urbar župnije Sv. Peter pod 
Sv. gorami iz leta 1598, zanimivi so tudi načrti posameznih hiš in 
gospodarskih poslopij. Med izstopajočim gradivom je tudi načrt 
obstoječe stare cerkve Sv. Petra pod Sv. gorami iz leta 1821 in si-
tuacijski načrt cerkve z vrisano novogradnjo iz leta 1926. Kraj se 
je prvotno imenoval Leskovec, nato Sv. Peter pod Sv. gorami, od 
leta 1952 dalje pa nosi ime Bistrica ob Sotli. Razstava med dru-
gim prikazuje tudi razglednice in dokumente (ustanovne zapi-
snike, sezname članov) raznih društev, ki imajo v Bistrici ob Sotli 
bogato zgodovino, saj so živela s svojimi prireditvami in števil-
nimi člani. Zadnji pano razstave prikazuje dokumente, ki priča-
jo o tem, da so se prebivalci Bistrice ob Sotli in okoliških krajev 
leta 1998 na referendumu odločili za samostojno občino Bistri-
ca ob Sotli ter se tako odcepili od občine Podčetrtek. Batagelj je 
dejal, da ta razstava pričenja serijo projektov v sklopu kontinu-
iranega projekta »Arhiv v regiji«, ki se osredotoča na predstavi-
tve različnih vsebinskih zvrsti in kategorij arhivskega gradiva na 
konkretnem območju. Razstava vsebuje različno gradivo, ki je po 
eni strani zanimivo za lokalno skupnost, po drugi pa prinaša tudi 
osebne zgodbe ljudi. Odprtje razstave je s petjem in igranjem na 
ukulele popestrila Maruša Kunst.  R. R.

Razstava prinaša osebne zgodbe

Batagelj in Debelak med opisom razstave

VELIKI KAMEN – Ivana Lekše je 25. maja v domači hiši na Ve-
likem Kamnu, v novourejeni sobi spominov, pripravila otvo-
ritev samostojne razstave vezenin in drugih ročnih del, ki jo 
je poimenovala »Od mladosti pa do danes.«. 

Po besedah Ivane Lekše je na razstavo postavila različne veze-
nine, ki so nastajale skozi različna življenjska obdobja oz. skoraj 
55 let. »Od prvih prtičkov iz otroških dni iz domačih krajev na 
severnem Primorskem blizu Kanala ob Soči, kjer sem se veze-
nja naučila v kanalski osnovni šoli pri rosnih 13 letih. Pri 17 sem 
odšla služiti v Trst in Milano, kjer so v prostem času nastajala roč-
na dela z bogatimi vzorci tistega okolja. Vezenje sem nadaljeva-
la med delom v Nemčiji, Nizozemskem in Venezueli. Z vezenjem 
sem nadaljevala tudi po vrnitvi v domovino. Posebej intenzivno 
pa ustvarjam zadnjih 10 do 15 let. Za slovenske narodne veze-
nine sem v letu 2009 prejela certifikat kakovosti za rokodelske 
in umetnostne izdelke Slovenija Art & Craft. To je moj hobi, moja 
sprostitev in meditacija,« je dejala Lekšetova in še povedala, da 
je svoje izdelke razstavljala v okviru koprivniške sekcije ročnih 
del, že dolgo pa je v sebi čutila željo, da bi na svojem domu ure-
dila posebno sobo, v kateri bi našla svoj kotiček njena ročna dela. 
Ivanin sin Sandi Lekše je številnim zbranim podal še nekaj za-
nimivih podrobnosti, povezanih z materino strastjo glede veze-
nja, in zaključil, da je v svojem življenju stkala veliko pristnih pri-
jateljstev ter prisotne povabil na sproščeno druženje po ogledu 
razstave. S pesmimi je slavnostni zven dodal Kvartet Spomin iz 
Kozjega, ki je zaigral in zapel še v nadaljevanju večera, s citrami 
pa ga je popestrila Janja Polšak s Prevorja. 
 M. Hrvatin

Ročna dela v sobi spominov 

Ivana Lekše v svoji sobi spominov

KRŠKO – V soorganizaciji Valvasorjeve knjižnice Krško, OI 
JSKD Krško in KS mesta Krško je na prvi koledarski poletni 
večer, 21. junija, v osrednjem krškem parku potekal drugi 
letošnji Poletni večer v parku. Na njem sta nastopila Pihal-
ni orkester Krško in mažorete Mažoretnega kluba Baton.

Pihalni orkester Krško predstavlja stalnico v mestu in občini že 
61 let, ko je začel delovati v sklopu tovarne celuloze in papirja.  K 
dvigu kakovosti instrumentalnega igranja je dal najpomembnej-
ši prispevek prof. Drago Gradišek, ki je prevzel vodenje godbe 
s prihodom v Krško leta 1975. V pihalnem orkestru so v začet-
ku junija izdali tudi 384-stransko avtobiografijo Draga Gradiška 
z naslovom Za vse je kriva ta vražja godba, ki prikazuje razvoj 
glasbe, ne nazadnje pa tudi mesta vse do današnjih dni. Gradi-
šek v štirih desetletjih ni prispeval le k razvoju krške godbe, tem-
več je bil pred 40 leti tudi ustanovitelj Big banda Krško in pred 
25 leti Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško, med drugim 
je bil idejni oče uprizoritve dveh večjih glasbenih odrskih del, 
glasbene drame Vražje dekle in muzikala Rok Kurent. 21 let je 
bil ravnatelj Glasbene šole Krško in bil s sodelavci zaslužen, da 
je ta kot zgled v slovenskem prostoru odprla vrata tudi za otro-
ke s posebnimi potrebami. Leta 2004 je Gradiška na čelu pihal-
nega orkestra nasledil Dejan Žnideršič, ki je s sestavom poskr-
bel za prijeten poletni večer, z nekaj plesnimi koračnicami pa ga 
je popestrila skupina Mažoretnega kluba Baton, ki bo v prihod-
njem letu dopolnil desetletnico delovanja. Večer se je ob pogo-
stitvi članic Aktiva kmečkih žena Sremič in Vinske kleti Fabjan-
čič iz Brestanice, vinarja letošnjih poletnih večerov, zaključil z 
druženjem obiskovalcev in nastopajočih.
 B. Mavsar  

Zaigrali in zaplesale v poletje

Pihalni orkester z dirigentom Dejanom Žnideršičem

FINSKI KULTURNI VEČER
V okviru Mladinske izmenjave Riptide »Wave of 
change«, ki ga podpira Erasmus +,  bodo finski 
udeleženci predstavili svojo zgodovino, običaje in 
glasbo.  Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. 
Vabljeni vsi, ki bi želeli izvedeti kaj več. 
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen v 
dvorano MC Krško.
Gozdiček nasproti MC Krško, 7.7.2018, ob 19.00

IZKOPANINE 009: Večer soul, funk in blues glasbe
IZKOPANINE so večeri namenjeni druženju in 
poslušanju zanimivih izkopanin SOUL, FUNK in BLUES 
glasbe raznih izvajalcev. Ritmi bodo tokrat odmevali na 
prostem, kar bo naredilo ozračje še bolj pristno. 
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen v 
dvorano MC Krško.
»ŠuMCa« nasproti MC Krško, 12.7.2018, od 21.00 
do 23.00

BEATMAKING SESSION
Pred nami je peta izvedba delavnice ustvarjanja bitov, 
ki bo tokrat potekala na prostem – v gozdičku nasproti 
MC Krško. Če imaš svojo opremo, jo prinesi s seboj. 
Zaključimo z open sessionom.
Prijave: bayromusic@gmail.com  
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen v 
dvorano MC Krško.
»ŠuMCa« nasproti MC Krško, 7.7.2018, ob 10.00

KAROKE v MC Krško
Tudi med poletjem bomo trenirali svoje glasilke in se 
zabavali na sedaj že naši stalnici, zato pridi in uživaj v 
KARAOKAH!
Brez sramu pograbi mikrofon in zapoj svojo najljubšo 
pesem.
Vljudno vabljeni! Vstop je prost. 
Dvorana MC Krško, 14.7.2018, ob 21.00

Nagradni natečaj: EXTREME MAKEOVER – Srečko 
edition 
V sklopu projekta Rast(išče) sreče bomo začeli z 
izvajanjem uličnega dela, vendar moramo še prej 
urediti kombi – »Srečko«, ki bo potoval z nami po 
Posavju. Če imaš vsaj malo oblikovalske žilice, 
nam pošlji svojo idejo (lahko je izrisana na roke ali v 
računalniškem programu). Zmagovalec natečaja bo 
prejel darilni bon v vrednosti 100 eur v trgovini po lastni 
izbiri. Več informacij na naši Facebook strani ali tel. št. 
041 758 408. 
Prijave na: barbara.masnik@mc-krsko.si 
MC Krško, do 13.7.2018

FILM IN FOTO RAZSTAVA: Bangladeš – utrip 
življenja v begunskem taborišču
Amadej Petan je 20- letni Brežičan, ki si je po 
srednji šoli vzel »pavzo« in se odločil čas posvetiti 
humanitarnem delu in snemanju, dvema njegovima 
velikima ljubeznima. 
Dober mesec je preživel v Bangladešu in begunskem 
taborišču Kutupalong kjer je tudi posnel kratek in 
čustveno nabit film – CAMP 5. V sklopu predstavitve 
filma bo izobešena tudi razstava s fotografijami, ki jih je 
posnel na tem hvalevrednem »potovanju«.
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen v 
dvorano MC Krško.
Gozdiček nasproti MC Krško, 13.7.2018, od 21.00 
do 23.00

Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM, 
Zavod Movit, JSKD, 
Zavod RS za zaposlovanje

Delovni čas:

PON – ČET: od 10.00 do 22.00 
PET – SOB: od 10.00 do 24.00 
NED: od 10.00 do 22.00 

Mladinske točke PODBOČJE, 
VELIKI KAMEN in RAKA bodo v 
juliju in avgustu ZAPRTE! 

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si
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Časopis, na primer, ki ga drži-
te v rokah, je nedvomno pa-
pirnat, a za njegov nastanek je 
bilo potrebnega veliko znanja 
o kovinah, inženirskih znanj, 
znanj o obdelavi, predelavi 
izdelkov (štancanju, rezanju, 
valjanju navojev, struženju, 
sestavi …), orodjarstvu, stro-
jegradnji, avtomatizaciji, logi-
stiki, potrebno je bilo obširno 
elektro-tehnično znanje, ki je 

neločljivo vezano na kovine in 
tako naprej ... 

Kovinska industrija in obrt sta 
v prejšnji državi poskrbeli za 
sloves posavskih mest daleč 
naokoli (kratek oris večjih pre-
lomnic lahko preberete v na-
daljevanju), še pomembneje 
pa je, da se razvoj v devetdese-
tih ni ustavil. Za to so zaslužni 
ljudje, katerih neprecenljivo 
znanje je plod praktičnih teh-
ničnih in vajeniških izkušenj. 
Najbolj iznajdljivi med njimi 
so tvegali z lastnimi poslov-
nimi idejami. Iz velikih obra-
tov sta se iskanje strojniških 
rešitev in sama predelovalna 
proizvodnja selila na domača 
dvorišča, tudi na temeljih sta-
re infrastrukture pa so sčaso-
ma zrasla majhna, specializira-
na proizvodna središča. 

Naši sogovorniki iz nekaterih 
vodilnih posavskih podjetij v 
panogi, imajo ob spominih na 
začetke prijetne občutke, saj je 
prevladovala zagnanost. Kot 
se na primer spominja direk-
tor podjetja I.H.S. Tadej Bur-
šič: »Prve izkušnje na poklic-
ni poti sem nabiral v velikem 
kovinarskem podjetju v do-
mačem kraju in mogoče sem 

imel prednost, da pri tridese-
tih letih nisem kaj veliko raz-
mišljal. Upal sem si in tvegal. 
Odločitev je bila hitra in spon-
tana. Seveda pa me je v to do-
datno spodbudila izguba služ-
be. In dejansko je ustanovitev 
podjetja kasneje sovpadala z 
velikimi spremembami v slo-
venskem gospodarstvu, kar je 
imelo tudi vpliv na podjetja v 
Krškem. Prej zadružna podjet-

ja so se privatizirala, nekatera 
so propadla. Ostali pa so uspo-
sobljeni zaposleni, ogromno 
znanja, idej in izkušenj. In ne-
kaj tistih je še vedno zaposle-
nih v našem podjetju.«

PANOGA V SPLOŠNI RASTI - 
ZAPOSLUJEJO ŽE NAJMANJ 

2.388 LJUDI

Čeprav je kovinska panoga 
tako široka, da jo je težko ana-
lizirati le po standardnih kla-
sifikacijah dejavnosti (SKD šif-
rah), so podatki (vir AJPES in 
KAPOS pri GZS) dovolj zanes-
ljivi, da lahko poudarimo glav-
ne lastnosti te perspektivne 
panoge. 

Lansko leto je v kovinski pa-
nogi v Posavju delovalo 
109 d.o.o.-jev in kar 196 sa-
mostojnih podjetnikov. Druž-
be z omejeno odgovornostjo 
so zaposlovale 2.163 delav-
cev, samostojni podjetni-
ki pa 225 ljudi. Prvi so ustva-
rili 245.553.575 evrov čistih 
prihodkov od prodaje, dru-
gi pa prav tako občudovanja 
vrednih 17.710.754 evrov. Od 
tega s.p.-ji v Sloveniji ustvarijo 
pretežni del posla – 95,84 %, 

d.o.o.-ji pa so lansko leto kar 
70,1 % vse prodaje ustvari-
li na tujih trgih. Tu smo našli 
tudi enega izmed razlogov, za-
kaj se v javnosti o močni po-
savski kovinski panogi tako 
malo govori – izdelki in rešit-
ve sicer nastajajo doma, kupci 
pa so pretežno v tujini. Ker pa 
so njihovi naročniki globalna 
podjetja, je verjetnost, da upo-
rabljate izdelke in storitve, ki 

imajo posamezne elemente iz-
delane v Posavju ali pa so jih 
varnostno obdelali in analizi-
rali vaši sokrajani, pravzaprav 
izredno velika. 

Za občutek lahko vsaj pavšal-
no opišemo, da v Posavju na-
stajajo rešitve in izdelki za 
najzahtevnejše dvigalne teh-
nike, infrastrukturni elementi 
in nepogrešljive komponente 
za elektro omrežja in elektrar-
ne, za avtomatizacije industrij-
ske proizvodnje, izdelujejo za-
vorne diske za ene najhitrejših 
vlakov na svetu, stroje za učin-
kovito spravilo lesa, pakirne, 
sortirne linije, letalske stopni-
ce in drugo sekundarno opre-
mo za letala, najsodobnejšo 
kmetijsko opremo, pomem-
ben del avtomobilske indu-
strije, vodne in zračne ven-
tile za prestižne znamke, na 
podlagi regionalnih izhodišč-
nih znanj v spoju kovinske pa-
noge in energetike so zrasla 
podjetja za kontrolo kakovo-
sti in certificiranje, za roboti-
zacijo in avtomatizacijo, izde-
lujejo jeklene konstrukcije za 
stavbe in stavbno pohištvo, iz-
jemne merilne tehnike in re-
šitve za učinkovito zaščito ko-
vin, rešitve za pripravo asfalta 

in mnoge druge, od povsem 
preprostih orodij in pripomoč-
kov za vsakdanje delo do naj-
sodobnejših orodjarskih stro-
jev … Podjetja so tako številna 
in raznovrstna po dejavnostih, 
da bi lahko pravzaprav celot-
ne tematske strani posvetili le 
naštevanju vseh in vsega, kar 
ustvarijo.

Kot je pojasnil direktor obmo-
čne zbornice GZS Darko Go-
rišek, je kovinska panoga Po-
savja v poslovnem letu 2017 
dosegla nadpovprečne rezul-
tate in dobro likvidnostno si-
tuacijo: »Še posebej pa gre 
izpostaviti skoraj 10 % rast 
čistih prihodkov od prodaje, 
9,2 % rast dodane vrednos-
ti, 10,5 % rast dobička pred 
davki, obrestmi in amortiza-
cijo (EBITDA), povečanje de-

leža investicij v opredmete-
na osnovna sredstva glede 
na prihodke od prodaje kar 
za 11,4 % in rast neto dobič-
ka/izgube za 12,2 %. Sled-
nje se posledično odraža tudi 
na rasti čistega dobička na 
zaposlenega ki je zrastel za 
8,1 %. Navsezadnje pa je za-
dolženost panoge v zadnjem 
triletnem obdobju na zgodo-
vinskem minimumu. Podjetja, 
ki delujejo v kovinski panogi 
Posavja, so torej vse svoje ob-
veznosti sposobne z dobičkom 
pred davki, obrestmi in amor-
tizacijo (EBITDA) poplačati 
prej kot v enem letu. Trendi 
kažejo, da je panoga v izjemni 
rasti, kar se odraža predvsem 
na številu zaposlenih, ki bodo 
eden izmed ključnih izzivov za 

nadaljnjo rast in perspektivo 
panoge.«

STAVIJO NA SREČANJA 
 »IZ OČI V OČI«

Konkurenca je neizprosna in 
mednarodna, zato podjetja 
ubirajo različne strategije, da 
pritegnejo nove kupce. Najpo-
gostejši odgovor naših sogo-
vornikov je bil, da veliko sta-
vijo na nišne sejme. Kovis, na 
primer, ki prodaja zavorne 
diske na kar 32 trgih po vsem 
svetu (od Evrope, ZDA, Mehi-
ke, Venezuele do Malezije, Av-
stralije in Japonske) in izvozi 
96 % svojih izdelkov, se je lani 
predstavil na kar enajstih sej-
mih. Vsaki dve leti se predsta-
vijo tudi na največjem železni-
škem sejmu InnoTrans, letos 

se bodo na 230 m2 razstavljal-
ne površine. V I.H.S., za katere-
ga so izjemnega pomena pred-
vsem predstavništva v tujini, 
pojasnijo, da je stalna priso-
tnost na mednarodnih sejmih 
za kupce že nekakšen pokaza-
telj stabilnosti in razvoja podje-
tja. Tudi v Numipu po besedah 
Andreje Grahek poskušajo 
svoje kupce identificirati pov-
sod, kjer se pojavlja nuklearna 
ali farmacevtska industrija. Za 
takšna, že dobro uveljavljena 
podjetja, so pač predvsem re-
ference tiste, ki privabijo nove 
kupce. Direktor Metalne Seno-
vo Dejan Marcola, ki je tudi 
predsednik izvršilnega odbo-
ra Sekcije kovinske industri-
je Posavja pri GZS, pojasni, da 
kljub tradiciji od leta 1972 ve-

liko vlogo odigrajo tudi certi-
fikati, ki jih imajo, in zaupanje 
kupcev v moderno tehnološko 
opremo in visoko obvladovanje 
tehnoloških procesov: »Pri ob-
delavi kupca pa največ stavimo 
na direkten in osebni kontakt s 
kupcem.« 

Če so reference dodaten as za 
že uveljavljena podjetja in nji-
hove produkte, pa morajo dru-
gi, ki zdaj inovirajo, iskati vse 
mogoče moderne kanale do 
potrošnikov. Iztok Drobnič, ki 
je v branži sicer že dolga leta in 
je znan tudi po hitrih interven-
cijah pri okvarah strojev, zasto-
jih proizvodnje itd., a krajši čas 
vodi tudi družinsko podjetje 
Špena (slovijo tudi po lastnem 
'BBQ' programu – podjetje so 
v našem časopisu predstavi-
li 1. marca letos), je potrdil, da 

se uspešno poslužujejo na pri-
mer prisotnosti na facebooku.  

NAPAČNO DOJEMANJE 
KOVINSKE PANOGE VODI  

V MANKO KADROV 

Če je nekdaj veljalo, da gre pri 
kovinski panogi le za pokli-
ce, pri katerih se »moraš tudi 
umazati«, že dolgo ni več tako. 
Mnogi zaposleni v kovinski pa-
nogi imajo danes priložnost 
delati z najnovejšimi tehnolo-
škimi rešitvami, najsodobnej-
šimi stroji in najvišjimi stan-
dardi kakovosti. Podjetja so 
se avtomatizirala, specializira-
la, digitalizirala. Dejstvo pa je, 
da bo vedno cenjeno in nepo-
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Splošna javnost ob omembi »kovinske dejavnosti« v 
Posavju še vedno zapluje v spomine na šestdeseta, 
sedemdeseta in osemdeseta leta prejšnjega 
stoletja. (Pre)malo jih ve, da se je od takrat zgodil 
preboj neslutenih razsežnosti. Kot feniks se je, 
po žalostnem propadu velikih domačih obratov, 
kovinska panoga v Posavju dvignila iz pepela in se 
prebila v mednarodni vrh. Čeprav to navzven ni tako 
očitno, pa se ljudje vsakodnevno, tudi v izdelkih 
najbolj imenitnih blagovnih znamk, srečujemo z 
znanjem, izkušnjami in delom iz Posavja.

V kovinski panogi so naša preteklost, 
sedanjost in prihodnost
Za vse nejeverneže, ki se jim osrednji naslov zdi pretiravanje, predlagam, da pogledajo okoli sebe in poskusijo ugotoviti, kateri predmet ne vsebuje kovin ali je bil 
izdelan povsem brez prisotnosti znanja o predelavi kovine? 

nadaljevanje na str. 15

Medtem ko so na dan 31. 12. 2017 d.o.o.-ji v kovinski panogi v Posavju zaposlovali 2.163 de-
lavcev, so samostojni podjetniki zaposlovali 225 ljudi. 

Trg kovinske panoge, ki ima sedež ali pretežni del dejavnosti v Posavju, je domala cel svet. 
Spreminjajoči se deleži ustvarjene prodaje v tujini pa se najverjetneje ujemajo z večjim pov-
praševanjem doma oziroma infrastrukturnimi posli v Sloveniji, npr. z izgradnjo hidroelek-
trarn, remonti jedrske elektrarne in podobnim.
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Z drsnimi, avtomatskimi, požarnimi 
in hermetičnimi vrati sledimo našemu cilju - 

zaščititi človeška življenja!

Unikatna kovinska vrata za bolnišnice. 

www.vrata-derzic.si

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

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

Smo eden vodilnih ponudnikov veznih 
elementov na slovenskem tržišču 
z najsodobnejšim strojnim parkom

za hladno kovanje.

Zanesljiv partner

Bogata dediščina v Posavju: 
od kovačev do vrhunskih varilcev
Kot vemo že iz šole, so (bile) kovine zelo pomembne v razvoju človeštva. Kameni dobi je namreč sledilo ob-
dobje kovin, ki ga delimo na bakreno, bronasto in železno dobo, in sicer glede na orodje, ki ga je uporabljal 
tedanji človek. Ta je uporabljal kovano kmetijsko orodje, kovano orožje in ne nazadnje tudi denar.

Za najbolj znano in razširjeno 
obliko obdelave in uporabe 
kovin velja seveda kovaštvo, 
ki je dolga stoletja odločilno 
vplivalo na življenje človeka. 
Tako v rokopisu neobjavljene 
knjige Neviodunum - izgublje-
no mesto avtorice Ljudmile 
Šribar najdemo zanimiv opis 
kovaštva kot zelo pomembne 
dejavnosti na Krškem po-
lju: "V rimski družbi in zlas-
ti vojski je bil kovač pomemb-
na oseba, imel je svojevrsten 
status, skrbel je tako za pod-
kovanje konj kot za opremo 
vojaka, od orožja do vozov, in 
vojakovo plačilo (kovanje de-
narja), zato si je Rim zelo pri-
zadeval podrediti plemena, 
ki so imela tovrstno tradici-
jo. Ravno trgovanje z železom 
je bila ena od osrednjih panog 
kraljestva Norik, ki so se mu 
priključili tudi Latobiki. Tako 
ne čudi, da so kovači imeli tudi 
svojega boga. V občini Nevio-
dunum so častili Sedata (lat. 
Sedatus). Arheologi so odkri-
li neviodunumsko kovačnico 
na križišču (danes krožišču) 
na Drnovem, gotovo pa je bilo 
ob poštni, vojaški magistralni 
cesti kovačnic več, saj so ko-

nji stalno potrebovali podkve. 
Kovači so kot obrtniki v mes-
tu Krško in v vaseh znani vsa 
stoletja do dvajsetega. Poseb-
no mesto je imel kovač streli-
šča v Žadovinku. Iz krške ko-
vačije Čebularjevih pa se je 
razvila kovinarska industrija, 
leta 1954 kot Splošna obrtna 
kovinarska zadruga Videm Kr-
ško, ki se je leta 1962 razširi-
la v industrijsko podjetje Ko-
vinarska."

Kovaštvo in kleparstvo sta 
bila na primer najbolj razšir-
jena poklica pred sto leti. Tako 
v knjigi dr. Ivanke Počkar Dve 
gasi, dva policaja, sto obrtnikov 
najdemo podatek, da sta bila v 
Brežicah v začetku stoletja in 
potem do druge vojne dva ko-
vača, ki sta v prvi vrsti podko-
vala konje, poleg tega pa oko-
vala vse vrste vozil za konjsko 
in volovsko vprego, polje-
delska orodja, popravljali so 
opremo za gospodinjstvo, iz-
delovali ali dodelovali opremo 
za različne druge obrtnike, mi-
zarje, žagarje itd. 

Novejši poklic s področja ob-
delave kovin je ključavničar, ki 

pa je kasneje tudi izgubil svoj 
prvotni pomen. Danes namreč 
ta ne izdeluje več ključavnic in 
ključev, kar je počel v začetku, 
pač pa izdeluje ograje, stopni-
ce, omarice in opravlja dru-
ge preprostejše storitve, naj-
več ključavničarjev in strojnih 
ključavničarjev pa je zaposle-
nih v kovinsko predelovalnih 
dejavnostih. V teh se je sča-
soma razvila dolga vrsta pok-
licev, kot so orodjar, brusilec, 
varilec, graver in drugi.

Večji obrati za predelavo, ob-
delavo in uporabo kovin ter s 
tem povezane dejavnosti so 
tudi v naši regiji nastajali na 
dva glavna načina. Zlasti po 
drugi svetovni vojni so na pod-
lagi manjših obrtnih zadrug in 
močnejših delavnic zasebnih 
obrtnikov nastala podjetja, ki 
so zadovoljevala vse večje pot-
rebe industrializacije in obse-
žne gradnje infrastrukturnih 
objektov (Kovinarska in SOP v 
Krškem, Kovinoplast Jesenice 
na Dolenjskem, Kovinsko pod-
jetje Sevnica, Livarna Dobova 
itd.). Druga skupina podjetij je 
nastala kot nadomestek zara-
di upada nekaterih primarnih 

dejavnosti, največkrat je šlo 
za zapiranje rudnikov (pri-
mer Metalne na Senovem in v 
Krmelju).

Ta podjetja so več desetletij 
predstavljala ene izmed naj-
večjih zaposlovalcev, bila pa 
so tudi središče razvoja novih 
poklicev in imela velik pomen 
za razvoj krajev, v katerih so 
imela sedež. Tako je Kovinar-
ska v Krškem imela v 70. le-
tih 20. stoletja že prek 500 za-
poslenih, ki so izdelovali razne 
konstrukcije, cisterne, asfaltne 
baze, žitne silose in drugo in-
dustrijsko opremo, pa tudi vi-
seče mostove in televizijske 
stolpe. Hiter razvoj je imelo 
tudi podjetje SOP Krško, ki je 
do sredine 80. let zraslo v pod-
jetje za industrijsko opremo s 
prek 700 zaposlenimi, med 
katerimi so bili tudi inženirji 
projektanti in vrhunski varil-
ci najzahtevnejših materialov.

Najpomembnejšo vlogo na po-
dročju izobraževanja za potre-
be kovinarskih in sorodnih de-
javnosti v Posavju je odigrala 
pred dobrimi 70 leti ustanov-
ljena Tehniška srednja šola Vi-

dem Krško, v okviru katere je 
delovala med drugim Poklicna 
kovinarska šola in mnoge dru-
ge, tudi bolj zahtevne smeri, ki 
jih je potrebovalo tedanje in 
jih še potrebuje današnje go-
spodarstvo. Izobraževanje je 
potekalo tudi drugje (npr. Va-
jeniška šola Sevnica).

Kovinarji so tudi sicer veli-
ko pozornosti namenjali iz-
obraževanju in v zvezi s tem 
zasledimo leta 1979 ustano-
vitev Društva za varilno teh-
niko Krško, ki je med drugim 
organiziralo tečaje za varilce, 
na katerih se je že v prvih 20 
letih delovanja prek 250 čla-
nov iz celega Posavja seznani-
lo s poznavanjem stroke, teh-
ničnimi predpisi in standardi 
ter na strokovnih ekskurzijah 
doma in po Evropi spoznava-
lo bogate izkušnje na najbolj 
zahtevnih objektih. 

Po letu 1990 in osamosvoji-
tvi, ko je prišlo do izgube trgov 
ter uvedbe tržnega gospodar-
stva, lahko govorimo o tret-
jem valu sprememb, in sicer 
ko v objektih nekdanjih veli-
kih podjetij nastajajo manjša, 
zasebna. Včasih je na isti lo-
kaciji delovalo tudi več družb 
ali pa so iz nekdanjih družbe-
nih podjetij izšli posamezniki, 
ki so postavili povsem nove 
družbe, vendar so pri tem po-
gosto koristili vsaj v začetnem 
obdobju najboljše kadre nek-
danjih podjetij (I.H.S., Alufi-
nal, SOP International, Inkos, 
Kovis itd.) 

To so le drobci dediščine ko-
vinarstva v Posavju, ki je vse-
kakor bogata, zato bi si morda 
zaslužila obdelavo v posebni 
monografiji, ki bi bila prav go-
tovo zelo zanimiva in obsežna.

 S. Mavsar

Kovinarska Krško sredi 70. let 20. stoletja
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Šolski center Krško - Sevnica, CKŽ 131, Krško, www.sc-krsko.si

Sipro Inženiring d.o.o., CKŽ 135c, 8270 Krško, tel.: +386 7 488 15 92, 
faks: +386 7 488 16 46, info@sipro-inzeniring.si / www.sipro-inzeniring.si 

S strokovnim inženirskim znanjem 
električno in strojno oživljamo 

zahtevne procesne instalacije in sisteme 
v energetiki, procesni industriji in farmaciji.

OŽIVLJAMO PROJEKTE

Že od leta 1972

Projektiranje, izdelava 
in montaža 
hidromehanske opreme

Izdelava in montaža opreme 
za dvižno tehniko

Storitve projektiranja, strojne 
obdelave, varjenja in montaže

Svetovanje in izvedba 
individualnih projektov 

www.metalna-senovo.si

grešljivo tudi konkretno delo 
'z rokami' – dobri varilci na 
primer so iskani širom Evro-
pe. Čeprav je torej jasno, da 
so zaradi nepogrešljivosti ko-
vin v našem okolju ravno v tej 
široki branži resnični poklici 
prihodnosti, je usmeritev dr-
žave krepko zaostala na ka-
drovskem področju. Marcola 
poudari: »Največ dela nas in 
nosilce razvoja v našem oko-
lju čaka na izobraževanju in 
pripravi kadra za delo v bodo-
če. Potrebna je hitra in obse-
žna reforma na tem področju, 
podjetja pa se moramo prip-
raviti na pomanjkanje dob-
rega kadra.« Tatjana Metel-
ko iz podjetja ESM potrdi, da 

se v naši državi sicer pojav-
lja tudi plačilna nedisciplina, 
a tudi njih bolj skrbi »premaj-
hen kadrovski potencial regi-
je«. Drobnič doda, da je situ-
acija pri mehanski obdelavi, 
ki je po njegovem najzahtev-
nejši del kovinske industrije, 
najhujša, »saj ustrezen kader 
trenutno niti ne obstaja«. Zato 
ga morajo podjetja izobraziti 
sama, pojasni Drobnič in doda, 
da je to zahtevno in naporno. 
V Numipu delijo mnenje vseh 
naših sogovornikov: »Pred-
vsem na jedrskem področju 
je praktično nemogoče zapo-
sliti kadre z ustreznimi kom-
petencami, zato je nujno in-
terno izobraževanje in razvoj 
zaposlenih.« Tako so pred vse-

mi podjetji še leta vlaganja in 
kadrovske negotovosti.

»Tako, kot je trajalo leta, da so 
se ti poklici razvrednotili, bo 
pot nazaj še težja in daljša. Vsi 
skupaj smo družbeno odgo-
vorni, da postavimo zadevo na 
pravo pot. Država z raznimi fi-
nančnimi ukrepi spodbujanja 
na tem področju. Šolstvo s pra-
vilnim usmerjanjem učencev 
pri vpisih v srednje šole. Pod-
jetja skozi udeležbo pri pro-
mociji poklicev, z nudenjem 
praktičnega izobraževanja in 
vajeništva ter štipendiranjem. 
Vse skupaj pa se začne znotraj 
družin. Ko bomo ozavestili, da 
so ti poklici pomembni in po-
sledično tudi tako vrednote-

ni, se bodo povečali vpisi na te 
programe in šolstvo bo imelo 
osnovo za spremembo. Misel-
nost, da višja stopnja izobraz-
be vedno pomeni višji zaslu-
žek, dandanes ne drži več,« o 
nujnosti celovitega razmišlja-
nja o kadrovskem manku v pa-
nogi pojasni Buršič. 

A sogovorniki ostajajo opti-
mistični. Vsi so nam opisali 
izjem ne ideje za nadaljnje ši-
ritve, rast, razvoj. Povpraševa-
nje je, konstanten razvoj tudi, 
saj ne smejo zaostati za konku-
renco. To jih žene naprej. Tudi 
večji premik na povezovanju 
za zmanjševanje kadrovskega 
manka so naredili v zadnjih le-
tih, doda Gorišek, saj so se pod-
jetja začela intenzivneje pove-
zovati s šolami, trudijo se za 
vajeništvo, poteka promocija 
poklicev, pomagalo pa bo se-
veda »nadaljnje izboljševanje 
pogojev dela in rast plač, ki pa 
je že sedaj nad slovenskim oz. 
posavskim povprečjem«. 

Kovinska panoga v Posavju da-
nes ustvarja več tisoč delovnih 
mest. Če sledimo oglasom, vidi-
mo, da v svoje vrste vabijo tako 
izkušene kadre kot mlade, am-
biciozne ljudi, željne učenja. 
Izzivi bodo vznikali še naprej, 
upamo, da tudi složno iskanje 
rešitev. Morda pa bo sčasoma 
zrasel tudi ponos na to, kaj vse 
vsakodnevno nastaja v naši ne-
posredni okolici.
 Maruša Mavsar, 
 vir podatkov: GZS OZ Posavje

V kovinski panogi so naša preteklost, sedanjost in prihodnost
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nadaljevanje s str. 13

Posavska kovinska panoga je v letu 2017 dosegla nadpovprečne rezultate. Podjetja pa se po-
leg kadrovskega primanjkljaja srečujejo tudi s težavami ob širjenju proizvodnje. Mnoga iz-
med njih so namreč že prerasla trenutne prostorske kapacitete in bi, za nadaljevanje trenda 
rasti in razvoja, potrebovala primerne prostorsko-infrastrukturne pogoje.  

 

 

  

 

Viteška dvorana, spomenik baročne umetnos�, delo Karla 
Frančiška Remba (1675–1718), nastalo ok. leta 1703, je vir 
številnih nadihov. Tudi večzvrstne razstave z naslovom Š�rje 
elemen�. K prvi razstavi VODA letos dodajamo OGENJ, ki ga v 
dvorani predstavlja prizor v Hefajstovi kovačnici, umeščen na 
južno stran obočnega dela prehoda stene v strop. 
Pohabljen, šepavi Hefajst, eden od dvanajs�h Olimpijcev, 
Zevsov in Herin sin, je gospodar elementa ognja in kovin, zaš-
čitnik obrtnikov, kiparjev in metalurgov. Kot šepavega boga 
ognja, zaščitnika kovaške umetnos� in rokodelstva ter poose-
bitve ognja, ga je slikar upodobil v njegovi zemeljski kovačni-
ci. Tik vignja, kovaškega ognjišča, vih� kladivo in sope nad na-
kovalom skupaj z dvema pomočnikoma ter izdeluje strelo 
očetu Zevsu, poglavarju vseh bogov Olimpa. V ozadju He-
fajstove kovačnice je Remb upodobil an�čni ščit s sulico ter  
top, strašno novoveško strelno orožje na kolesih, ki ne izvira 
iz an�ke, ampak iz slikarjeve sodobnos� začetka 18. stoletja.

S Hefajstom, grškim bogom kovaštva, 
upodobljenim v Viteški dvorani,

NAPOVEDUJEMO VEČZVRSTNO RAZSTAVO 

ŠTIRJE ELEMENTI: 2 – OGENJ 
Odprtje: 30. avgust, 20.00

      Posavski muzej Brežice  
www.pmb.si 
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Od idejne zasnove, projektiranja do izdelave namenskih 
strojev, naprav in tehnoloških linij s strokovnostjo in 

inovativnostjo dosegamo želene cilje za naše naročnike.
ESM, Metelko Robert s.p., Mikote 8, Raka 

PE: Ulica 11. novembra 43b, Leskovec pri Krškem, tel.: 07 81 46 220, e-pošta: esm-metelko@siol.net

ZBIRNI CENTER
V SEVNICI

na Planinski cesti 49

SOBOTA: od 8. do 11. ure
OD PONEDELJKA DO PETKA: od 8. do 16. ure

ODKUPUJEMO:
- BARVNE KOVINE IN ŽELEZO 
 (peči, radiatorji, izrabljena kmet. in gradb. mehanizacija ...)

- PAPIR
- PALETE

d.
o.

o.

PLAČAMO - ODPELJEMO!

051 621 223

good ideas create future

www.kovis-group.com

Sledimo svetovnim trendom 
industrĳske opreme.

www.kim.si

Gre za tiho, od mesta odmak-
njeno dejavnost. In čeprav v 
hali ob stanovanjski hiši Peč-
nikovih vsakodnevno poteka-
jo različni delovni procesi, od 
načrtovanja do izdelave oro-
dij, niti sosedje ne vedo po-
vedati kaj več od tega, kot to, 
da na številki 21 A živijo pri-
jazni, a povsem delu predani 
ljudje. Maks Pečnik nam je 
ob obisku povedal, da se je za 
orodjarja izučil v krški tehni-
ški šoli, kjer se je tudi zaposlil 
v tamkajšnji proizvodni delav-
nici. Po odsluženem vojaškem 
roku, ko je štel 21 let, je začel 
v sklopu popoldanske dejav-
nosti izdelovati manj zahtev-
na orodja za izdelavo raznih 
strojnih delov v kovinski in-
dustriji in izdelavo manj zah-
tevnih orodij za brizganje 
plastičnih mas in izsekova-
nje pločevine, nakar se je ko-
nec leta 1994 v celoti posvetil 
obrtni dejavnosti. Izguba nek-
danjih jugoslovanskih trgov 
se je namreč odražala tudi na 
samem poslovanju proizvod-
ne delavnice v sklopu srednje 
šole, poleg tega pa je tedaj za 
potrebe tudi sam že nabavil 
nekaj strojev. 

V začetku je pridobival stran-
ke predvsem iz lokalnega 
prostora, a ker so šli iz njego-

Pri Pečnikovih orodjarstvo prehaja iz roda v rod
VELIKI KAMEN – Praktično in teoretično znanje, vedoželjnost, pripravljenost za delo in želja po dodatnem viru zaslužka so bili leta 1987 tudi Maksu Pečniku z Veli-
kega Kamna vodilo, da je ob zaposlitvi kot izučen orodjar začel opravljati orodjarstvo kot dopolnilno dejavnost. Ta je leta 1994 prerasla v celodnevno obrt, pred leti, 
ko sta se mu pri načrtovanju in izdelavi orodij za brizganje plastičnih mas in izsekovanje pločevine pridružila še sinova Miha in Matic, pa v Orodjarstvo Pečnik d.o.o.

vih rok samo kakovostni iz-
delki, je dober glas segel tudi 
do naročnikov iz drugih kra-
jev, mest, širšega slovenskega 
prostora, vse do zainteresira-
nih naročnikov v tujini. 

Njihovo delo namreč ni veza-
no na prodajo končnemu po-
trošniku, temveč na znane-
ga naročnika. Stranke so tako 
manjši obrtniki, za katere iz-
delujejo kompleten program 
njihovih orodij, v lokalnem 
prostoru veliko sodelujejo s 
podjetjem Cerjak iz Krške-
ga, imajo pa tudi večje, kot je 
denimo Gorenje, pravi Peč-
nik: »Tako je v vsakem pral-
nem stroju tudi produkt na-
šega znanja in truda oz. del, 
ki je bil izdelan na podlagi na-
šega izdelanega orodja, deni-
mo gumbi na komandni plo-
šči, predalniki za doziranje 
pralnega praha ipd. Okoli leta 
2000 smo se v celoti usmeri-
li v izdelavo orodij za brizga-
nje plastičnih mas, kar pred-
stavlja 90 % našega prometa. 
Delo poteka na način, da nam 
naročnik poda model ali ide-
jo izdelka, ki ga mi izrišemo 
in izdelamo kompletno orod-
je, ga preizkusimo in ga od-
damo naročniku, ki v nadalje-
vanju s tem orodjem izdeluje 
serije določenih izdelkov.« De-

lež naročnikov iz tujine trenu-
tno znaša 40 %.

V podjetju izvajajo 3D načr-
tovanje kosa po želji naroč-
nika, načrtovanje in izdelavo 
vseh vrst orodij za brizganje 
polimernih materialov do ve-
likosti 800 x 1000 mm, izde-
lavo orodij za pihanje plastike 
(PVC, PET, PE), nudijo usluge 
na obdelovalnih strojih, CNC 
programiranje in simultano 
rezkanje, ter 2- in 4-osno žič-
no erozijo. Pri tem, tako sa-
mem načrtovanju kot izdelavi 

orodij, upoštevajo vse potreb-
ne standarde, za kar imajo pri-
dobljene tudi certifikate, kar 
80 odstotkov njihovih dobavi-
teljev surovin pa je svetovno 
znanih proizvajalcev iz tujine, 
saj lahko le na podlagi kvali-
tetnih vhodnih surovin tudi 
sami izdajo garancijo za naro-
čene kose. Za potrebe rezka-
nja, brušenja, struženja, žične 
in potopne erozije, laserskega  
varjenja, meritev, za sestavlja-
nje in preizkušanje izdelanih 
orodij so opremljeni z vrhun-
skimi stroji, sicer pa vsako leto 

najmanj 30 odstotkov letnega 
skupnega prometa, to je med 
300.000 do 400.000 evrov, 
vložijo v razvoj, posodobitev 
proizvodnje in nakup strojev. 
Težava, s katero se soočajo že 
vrsto let, je primanjkljaj ustre-
znega kadra, kar je značilno za 
kovinsko-predelovalno indu-
strijo, saj je premalo poudarka 
na izobraževanju za te profile, 
pravi: »Trend se je sicer v zad-
njem obdobju nekoliko obrnil 
nam v prid, a bodo minila še 
leta, da se bo pokril izpad ka-
dra, ki je bil narejen pred pet-
najstimi leti.« Trenutno je v 
podjetju 11 zaposlenih, ki jih 
tudi za njihove potrebe izob-
razijo. Ti prihajajo z območja 
krške občine pa tudi z bližnje-
ga kozjanskega območja, sicer 
pa vsako leto na prakso sprej-
mejo tudi dva ali tri dijake iz 
krške in celjske tehniške stro-
kovne in poklicne šole.

Orodjarstvo Pečnik bo tudi v 
prihodnje družinsko podjetje, 
saj imata v podjetju poleg Ma-
ksa tudi solastniška deleža si-
nova Miha in Matic, medtem 
ko soproga Tončka bdi nad ra-
čunovodskim vodenjem pod-
jetja. Izmed družinskih članov 
se je na drugačno poklicno pot 
usmerila le hči Neža, dijakinja 
turistične in gostinske šole. Si-
cer pa so Pečnikovi trenutno 
v izvajanju največje investici-
je, saj so zaradi prostorske sti-
ske na Velikem Kamnu pričeli 
z izgradnjo poslovno-proizvo-
dnega objekta v bližnji Kopriv-
nici. Slednji naj bi bil dokon-
čan do konca tega leta, z njim 
pa bodo zagotovili boljše po-
goje dela zaposlenim, omogo-
čili nove zaposlitve in tudi na-
daljnji razvoj dejavnosti.

 Bojana Mavsar

V posavski kovinski panogi je kar nekaj podjetij, katerih us-
peh temelji na družinski predanosti in povezanosti. Obiskali 
smo Orodjarstvo Pečnik. Na fotografiji Maks Pečnik s sopro-
go ter sinovoma Miho in Maticem.

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Z mehansko obdelavo vseh vrst kovin, specialnim 
merilnim orodjem in vpeljano izhodno kontrolo zadostijo 

pričakovanja tudi najzahtevnejšim naročnikom.

Od ideje do izdelka.
www.spena.si

www.spena-bbq.si

Znanje - Kakovost - Zanesljivost
Smo podjetje z več kot 20-letno tradicijo. Delamo s široko paleto metod in proizvodov na 

področju varjenih konstrukcij ter pri tem uporabljamo najnaprednejšo tehnologijo. Z nedavnimi 
vlaganji v posodobitev in širitev proizvodnih kapacitet smo eden izmed najbolje opremljenih 

proizvajalcev tovrstnih konstrukcij v Evropi.

PREIS SEVNICA d.o.o. v svoje vrste vabi nove sodelavce za delovna mesta
ključavničar,

varilec in
pleskar.

Omogočamo tudi možnost priučitve poklicev skozi delovni proces 
pod vodstvom usposobljenih mentorjev.

Kontakt: Mojca Zakošek; 07/81-61-853; m.zakosek@preis.si; Savska cesta 23, 8290 Sevnica

www.preisgroup.com

S kovino je Rudi Stopar pove-
zan že od najzgodnejših otro-
ških let, saj izvira iz družine 
z dolgoletno kovaško tradici-
jo. »Okoli leta 1750 so se moji 
predniki preselili iz Jurkloš-
tra v Boštanj. Imeli so kova-
čijo, tako da sem že osmi rod 
kovinarjev,« pojasni. »V ko-
vačnici starega očeta, v kate-
ri je po redni službi delal tudi 
moj oče, sem kot kratkohlač-
nik najprej poganjal meh, kas-
neje sem sodeloval že pri iz-
delavi kakšnega predmeta. 
Moje prvo lastnoročno delo je 
bil lestenec iz varjenega žele-
za, ki danes krasi preddverje 
družinske hiše,« nadaljuje in 
doda, da mu je žal, ker se delu 
v kovačnici ni še bolj posvetil, 
a znanje, kolikor ga je pridobil 
v domači kovačnici, mu je priš-
lo prav na tehniški srednji šoli 
v Ljubljani, kjer je v okviru de-
lovne prakse oblikoval tudi ko-
vino. 

»V šestdesetih letih pretekle-
ga 20. stoletja sem začel delati 
manjše skulpture iz nerjaveče 
pločevine, bakra in medeni-
ne, a ves čas sem koval in obli-
koval železo. Železo, žgano in 
varjeno, ima pri meni glavno 
besedo, saj je primerno tako 
za notranjo kot za zunanjo po-
stavitev. Ponavadi ga še pose-

bej površinsko obdelam in ga 
zaščitim z lakom, tako da nas-
tane sveža bakrena barva; če 
pa ga pustim, postane takšen 
kot bron,« spregovori o iz-
biri materiala za umetniško 
ustvarjanje umetnik, ki bo pri-
hodnje leto praznoval 80 po-
mladi. Ob tem pove, da se je 
rodil v Boštanju, a se je kma-
lu po rojstvu s starši  preselil 
v Sevnico, v Šmarje, v bližino 
izliva potoka Sevnična v reko 
Savo. »Njej, ki je bila nam, ot-
rokom, tako kot Cankarju, 
enajsta šola, sem posvetil ci-

kel skulptur iz kovine, poi-
menoval sem ga Kotaljenje. 
Skulpture so namenjene raz-
misleku o reki, ki kotali življe-
nje na bolje ali pa v propad,« 
pove in obudi še nekaj spomi-
nov na reko, ki bi ji želel do-
dati kulturni, umetniški in tu-
ristični pomen. »Približno 14 
kilometrov dolgo pot po nasi-
pu na levem in desnem bregu 
Save, ki je nastal ob gradnji hi-
droelektrarn, bi uredil s par-
kom skulptur Ipusa, ki je staro 
ime reke Save,« razkrije idejo, 
ki še čaka na morebitno ures-

ničitev, saj je osnutek narejen 
že več kot desetletje. 

»Delam tudi skulpture, ki so 
izražene v pesmih in tako pre-
pletam svojo literarno, slikar-
sko in kiparsko ustvarjanje,« 
doda in nadaljuje s spomini, ki 
ga popeljejo v leto 1958. Tak-
rat je izdelal svojo prvo skulp-
turo iz 5-milimetrske pločevi-
ne. V njej je upodobil ženski lik, 
ki ima na mestu, kjer naj bi bilo 
srce, luknjo. Kasneje je ustvar-
jal na osnovi jamskih risb, po-
tem se je lotil literarnih juna-
kov – Desetega brata, Krjavlja, 
Zelenega Jurija ... V zrelejših le-
tih je začel s svojimi kiparski-

mi umetninami iz kovine iskati 
odgovore na osnovna vpraša-
nja - odnos človeka in narave 
v času in prostoru. Upodablja-
ti je začel ptice in metulje kot 
simbol svobode, neomejenosti, 
miru. Njegov priljubljen motiv 
so postale ribe kot simbol živ-
ljenja, plodnosti in predvsem 
modrosti, medtem ko predsta-

vlja krogla kot simbol človeko-
vega posega v naravo uničenje 
naravnih danosti. 

Doslej je sevniški umetnik Rudi 
Stopar, ki je prejel številne na-
grade in priznanja doma in 
na tujem (med drugim je ča-
stni občan kanadskega mesta 
Dundas), ustvaril z oblikova-
njem železne ali bakrene plo-
čevine več kot tisoč skulptur, 
ki se nahajajo na javnih mes-
tih, v javnih in zasebnih gale-
rijah, muzejih in številnih za-
sebnih zbirkah po Sloveniji in 
svetu. Med njimi je tudi 28 več-
jih spomenikov in obeležij. Del 
svojega obsežnega umetniške-
ga ustvarjalnega opusa je leta 
2009 zapustil Posavskemu 
muzeju Brežice, od leta 2011 
pa ima v eni izmed soban na 
sevniškem gradu svojo galeri-
jo, imenovano Ogled. V njej je 
razstavljenih 22 skulptur iz ko-
vine ter pet grafik. 
 Smilja Radi

Kovini daje življenje
SEVNICA – Njegova ustvarjalna umetniška moč prihaja do izraza tako v umetniški besedi kot v slikarstvu 
in kiparstvu. Njegov navdih je predvsem narava, ki oživi in živi v njegovih haikujih in hajgah, a največ časa 
Rudi Stopar namenja kiparjenju, kjer je kovina osnovni material za izdelavo skulptur različnih velikosti.

Rudi Stopar

Stoparjeva umetnina iz kovine

Najraje ustvarja na prostem, ko vari ali žge kovino.
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- Lakirne kabine s 
suhimi filtri

- Lakirne kabine z 
mokrimi zavesami

- Lakirne komore
- Linije za praškasto 

barvanje
- Linije za preobdelavo
- Kabine za nanos 

emajla s filtri
- Naprave za sušenje
- Transportne naprave

T: 07 49 77 100 | F: 07 49 77 101 | M: 031 610 987  
E-pošta: f.urbanc@siol.net

www.pimso.si

VIIG d.o.o., Dobrava ob Krki 1a, Podbočje je 
proizvodno podjetje, ki trži in izdeluje kovinske 
izdelke že 30 let. Specializirani smo za izdelavo 
ohišij in gozdarske opreme. Kot srednje veliko 
podjetje združujemo strokovno znanje zaposlenih, 
zmogljivost visokotehnoloških in informacijsko 
podprtih strojev, fleksibilnost za individualen 
pristop do kupcev ter odprtost do novosti in 
sprejemanje izzivov.

Zaposlujemo:
CNC OPERATERJE IN PROGRAMERJE 
za laser, prebijalko, krivilni stroj, stružnico, 

3- in 5-osni rezkalni stroj
PROJEKTANTE-TEHNOLOGE

ter
LIČARJE za prašno lakirnico

V kolikor ste ambiciozni in vas zanima nova 
tehnologija, se prijavite na naš razpis. Prijavo z 
življenjepisom pošljite na mail: info@viig.si s 
pripisom ˝za zaposlitev˝.

Umetnostni kovač Jernej Zor-
ko je sicer želel postati klju-
čavničar, ker pa oče ni imel 
denarja, da bi se šolal za ta 
poklic, je moral delati v ko-
vačnici v Grobljah pri Preko-
pi, kjer je bilo kovaštvo v tis-
tih časih tradicija. Za kovača se 
je izučil pri 17 letih in pol. »Ko 
sem bil vajenec, sem najprej 
hodil v obrtno šolo v Šentjer-
nej, kjer sem se učil osnovne 
predmete, nato sem tri mese-
ce in pol hodil v Idrijo na tečaj, 
tretje leto pa nas je strokovno 
učil še strojni inženir, tako da 
smo imeli veliko poudarka na 
praksi,« opisuje. Mojstra v ko-
vaški delavnici se spominja 
kot zelo strogega, a je vajen-
cem pokazal čisto vse in jih ne-
prestano spodbujal. Ker moj-
ster ni imel ravno potrpljenja, 
je moral Zorko npr. na zapra-
vljivčku kovati »tiste lepe, fine 
stvari«, kar je bil na koncu tudi 

Edini z lučkami v rokoko stilu
ŽUPEČA VAS – 80-letni Jernej Zorko iz Župeče vasi je bil leta 1988, ko se je vrnil iz Nemčije, prvi, ki je 
umetnostno kovaštvo pripeljal tudi v posavske konce. Moti ga predvsem to, da je bilo ukinjeno vajeništvo, 
kar je po njegovem glavni razlog za hudo pomanjkanje rokodelcev v današnjem času.

njegov izdelek za kovaški izpit 
(okoli leta 1960). Ugotovil je, 
da mu je umetnostno kovaštvo 
pisano na kožo. »Nato se je za-
čelo v mojih možganih 'razvi-
jati', prav tako mi je bog dal ta-
lent, da sem vse takoj razumel, 
in kjer sem kaj videl, sem spro-

ti naredil, sicer malce po svoje, 
saj nisem želel kopirati,« pove 
in doda, da je ni stvari, ki je ne 
bi znal skovati in izdelati. Sle-
dil je odhod v Nemčijo, kjer je 
kot umetnostni kovač 17 let 
delal pri podjetju v Münchnu. 
Učil je veliko vajencev, najprej, 
kako se zakuri kovaški ogenj 
in da je treba pri tem biti pre-
viden ter znati uporabljati ko-
vaške klešče, sicer se lahko 
zelo opečeš.

»UKINITEV VAJENIŠTVA JE 
SVINJARIJA«

Ko se je pred 30 leti vrnil v 
rodno Župečo vas, je takoj v 
svoji delavnici nadaljeval z de-
lom. Lastnik nemškega podje-
tja mu je namreč vse delo dal 
s seboj, saj ob njegovem odho-
du ni bilo nobenega, ki bi znal 
kovati, čeprav je bilo v podje-
tju 12 zaposlenih, ki pa so bili 

vsi ključavničarji. Tako je prva 
leta koval izdelke samo za 
nemški trg, saj pri nas ni bilo 
nobenega povpraševanja, še 
več, nihče ni poznal tega pok-
lica, saj je bil takrat najverje-
tneje celo edini v Sloveniji, ki 
se je ukvarjal z umetnostnim 
kovaštvom. Povpraševanje se 
je začelo kasneje, njegovi štir-
je zaposleni so imeli veliko 
dela. Zorko je skoval na tiso-
če izdelkov, več kot polovico 
za Nemčijo. Največ je izdeloval 
stenske lučke, pa razne dele za 
ograje, po katerih je bilo naj-
več povpraševanja. V svoji de-
lavnici ni nikoli imel vajencev, 
saj vajeništva že v bivši skupni 
državi ni bilo več. »Da so uki-
nili vajeništvo, je največja svi-
njarija. Kako lahko npr. nek 
kovač, strojni ključavničar, 
strugar odpre svojo delavnico, 
če ni bil nikoli vajenec in nima 
nobenih osnov, ki bi mu jih po-
kazal mojster … Kako se boš 
kaj naučil, če nisi bil vajenec. 
Sam sem se v treh letih vaje-
ništva naučil ravno toliko, da 
sem upal iti v službo. Šele ko 
enkrat začneš delati, se začneš 
razvijati,« pravi in dodaja: »Iz 
svojih izkušenj lahko povem, 
da kot vajenec najprej nekaj 
mesecev samo pospravljaš 
delavnico. S tem se predvsem 
naučiš, kje se kakšno orod-
je nahaja in da mora biti ved-
no vse na svojem mestu. Nato 
se počasi vpelješ v samo delo, 
najprej se npr. naučiš, kako iz-
delati kovaške žeblje.« Navaja 
še, da so v njegovi delavnici, ki 

je bila naknadno zgrajena leta 
1995, vsak petek delali do 12. 
ure, nato pa čisto vse pospra-
vili, tako da so se zaposleni na-
učili tudi pospravljati, za kar 
so mu še danes hvaležni.

MLADI BI DELALI CELO 
NOČ

Zadnja leta so imeli pri Zor-
kovih tudi dijaško-študentske 

delavnice, na katerih so ude-
leženke in udeleženci po so-
govornikovih besedah poka-
zali zelo veliko zanimanja za 
(umetnostno) kovaštvo: »De-
lali bi celo noč, če bi lahko, a 
kaj ko v izobraževalnih usta-
novah nimajo možnosti, da 
bi jim kdo pokazal, kako se 
kuje, vari ipd. Lahko povem, 
da sem jim pokazal čisto vse, 
ravno zato, ker so bili tako zelo 
zagnani.« Zorko resnično upa, 
da bodo vajeništvo spet uved-
li nazaj in bodo rokodelci spet 
dobili veljavo. »Ne smemo po-
zabiti, da so ravno rokodelci 
oz. obrtniki tisti, ki bodo izu-
čili delavca, slednji pa bo po-
tem znal nekaj narediti v in-
dustriji. Le-ta je izpodrinila 
rokodelstvo, danes se najde še 
kak mizar, drugih rokodelcev 
pa praktično ni več. In to ravno 
zato, ker ni vajencev. Če bi jaz 
nekoga naučil pa drug obrtnik 
nekoga drugega itd., bi bilo ro-
kodelcev veliko in bi naša dr-
žava 'cvetela',« je prepričan. V 
Nemčiji so kovino zelo spoš-

tovali, pravi, medtem ko bi se 
morali pri nas politiki in vsi 
drugi odločevalci zavedati po-
mena rokodelcev, dati ljudem 
odprte roke in jim pomagati, 
da lahko odprejo svojo delav-
nico in izdelujejo, ne pa da jih 
država z davki in drugimi da-
jatvami neprestano siromaši. 
Prihodnost (umetnostnega) 
kovaštva je zato po njegovem 
žalostna, »saj ni več skoraj no-
benega, ki bi znal kovati, ker 
nihče tega ne (na)uči«.  

VRTNICA ZA BIVŠO ČEŠKO 
PRVO DAMO

Zorko je po 45 letih dela v ko-
vinski stroki, od tega je skoraj 
30 let samo koval, pred petimi 
leti ob upokojitvi svoje podjetje 
predal sinu Klemnu, ki zna ko-
vati, tako da pelje tradicijo nap-
rej. Sogovornik še dodaja, da 
je biti umetnostni kovač lepo 
zato, »ker nima vsak te danosti 
in lahko narediš vse, kar ti srce 
poželi, veš, da boš vse naredil, 
kar si boš zamislil. Poznati je 
treba tudi stile kovanja – re-
nesančnega, baročnega in ro-
koko.« Tako ima doma stenske 
luči iz rokoko stila, ki jih ver-
jetno nima nihče drug na sve-
tu. Po Brežicah je veliko nje-
govih izdelkov, od kovinskih 
ograj, vrat do rešetk in lučk, le-
-te lahko mimoidoči vidijo med 
drugim tudi po glavni brežiški 
ulici in starem železnem mo-
stu. Velja omeniti tudi gene-
rala Maistra, ki je postavljen v 
cerkljanski vojašnici, pa ško-
fa Leniča na cerkvi v Cerkljah, 
skoval si je tudi obraza svojih 
staršev. Ne nazadnje pa je pred 
leti na željo Štefke Kučan izde-
lal kovano vrtnico na podlagi – 
postelji za Olgo Havel, soprogo 
nekdanjega češkega predse-
dnika Vaclava Havla.
 Rok Retelj

Jernej Zorko

Doma ima veliko izdelkov, ki so nastali izpod njegovih »ko-
vaških« rok.

V Zorkovi delavnici seveda ne 
gre brez nakovala.

Zanimive kovinske skulpture
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veniji. Partnerji projekta iz Slo
venije, Hrvaške in Srbije so na
mreč že izdelali raziskavo med 
podjetji v kovinski panogi. »S 
tem smo pridobili pomembne 
informacije o izobraževalnih in 
kadrovskih potrebah v panogi, 
o potencialu in razvoju podje
tij itd. Izvedena raziskava je bila 
osnova za pripravo analize po
slovanja podjetij, ki vsebuje šir
ši vpogled v poslovanje podje
tij v vseh treh državah. Ravno 
tako je bila narejena pogloblje
na analiza izobraževanja, s po
udarkom na izobraževanju po 
pridobljeni poklicni in srednje
šolski izobrazbi,« pojasni Star
čeva.

V Krškem je tako konec maja 
potekala prva okrogla miza, v 
vsaki državi pa bodo izvedli po 
dve, z namenom, da pridobi
jo dodatne povratne informa
cije širše skupine deležnikov o 
potrebah v okolju. Sledila bo 

še ena skupna okrogla miza v 
Srbiji, s konkretnimi predlogi 
pa bodo nagovorili tudi pred
stavnike ministrstev – odloče
valcev, izobraževalnih institucij 
in gospodarstva na posebnih 
delovnih srečanjih in korak 
za korakom bodo bliže nove
mu predlogu modela mojstr
ske šole. 

OBRTNI POKLICI NISO 
CENJENI

Na omenjeni okrogli mizi so 
svoje poglede in izkušnje 
predstavili še podjetnik Igor 
Arh iz Metalike d.o.o., Robert 
Pustavrh iz podjetja Tips d.o.o., 
podjetnica in frizerska mojstri
ca Anamarija Danko, direk
torica občinske uprave Obči
ne Krško Melita Čopar, poleg 
Francija Uduča še direktorica 
Šolskega centra KrškoSevnica 
Erna Župan Pirkovič ter vodja 
oddelka javnih pooblastil, ka
mor sodijo tudi sedanji moj
strski izpiti iz Obrtnopodjetni
ške zbornice Slovenije, Božena 
Germelj Drstvenšek. Z mode

riranjem Starčeve so govorili o 
trenutni situaciji na področju 
poklicnega in strokovnega iz
obraževanja, možnostih na

daljnjega izobraževanja in 
usposabljanja po končanem 
poklicnem in srednješolskem 
izobraževanju. 
 
Dejstvo, da gospodarstvu pri
manjkuje usposobljenega ka
dra, je splošno znan globalni 
problem sodobnega gospo
darstva, so poudarjali pod
jetniki in pojasnili, da potre
bujejo vsaj tri do štiri leta, da 
kader usposobijo za samos
tojno vključitev v delovni pro
ces. Zavedajo se in hkrati tudi 
obžalujejo dejstvo, da danes v 
družbi tehnični oz. obrtni pok
lici niso cenjeni. 

Arh iz Metalike je orisal konkre
tno situacijo: »Dijaki sedaj pri
hajajo še vedno s pretežno 

teoretičnim znanjem, ker za 
prakso preprosto nimajo do
volj možnosti. Poleg tega pa 
so tudi specifike mlade gene
racije, ki sedaj na razgovoru 
najprej vpraša, koliko bo do
pusta, kakšna bo plača. Seve
da so izjeme tisti, ki so dovolj 
samokritični in vedo, da se mo
rajo še veliko naučiti in da bodo 
za to dobili tudi priložnost.«

Okrogla miza in potek projekta MASTER 5

Projekt MASTER 5, katerega 
glavni rezultat bo izdelava mo
dela mojstrske šole, bo v pole
tnih mesecih ravno na polovici 
izvajanja. Janja Starc, direk
torica Območne obrtnopod
jetniške zbornice Krško, je za
dovoljna s trenutnim potekom 
aktivnosti, saj da se te odvijajo 
v okvirjih predvidenega plana: 
»Tako smo bili na študijskem 
obisku v Frankfurtu, kjer smo 
si ogledali primer dobre pra
kse nemških mojstrskih šol in 
tudi prišli do konkretnega re
zultata projekta, saj je na okoli 
100 straneh povzeta dobra pra
ksa izvajanja mojstrskih šol, kot 
enega izmed pomembnejših 
programov nemškega šolske
ga sistema.« 

Z mojstrsko šolo bi posameznik 
pridobil potrebne kompetence 
za samostojno delo – usposo
bljen bi bil na delovnem mestu 
– in končana mojstrska šola bi 

mu služila kot priprava na moj
strski izpit. V programu mojstr
ske šole, ki bo izdelan znotraj 
projekta, bo poudarek na prak
tičnem usposabljanju in na 
izo braževanju iz vsebin, ki jih 
pokriva mojstrski izpit (poslo
vodskoekonomske, strokov
no teoretične in pedagoško
andragoške). 

V projektu sodelujejo Nemči
ja, Slovenija, Hrvaška in Srbija, 
kjer z izjemo Nemčije opažajo 
veliko vrzel ustrezno usposob
ljenega kadra, ki konča poklic
no in srednjo šolo. 

Nekaj izsledkov in zanimivo
sti z ogleda mojstrskih šol v 
Frankfurtu je pred okroglo 
mizo predstavil Andrej Sluga 
iz Občine Krško. Sledili sta še 
predstavitvi Francija Uduča iz 
ŠC KrškoSevnica, ki je predsta
vil primerjavo šolskih sistemov 
v državah partnericah projek
ta (Sloveniji, Hrvaški in Srbiji), 
Mojca Resnik pa je predstavila 
rezultate vprašalnikov, ki so jih 
izpolnjevali delodajalci v Slo

Z mojstrsko šolo do usposobljenega kadra
KRŠKO – V organizaciji slovenskih partnerjev projekta MASTER 5: Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško, Občine Krško in Šolskega centra Krško-Sevnica je 31. 
maja v Krškem potekala prva tematska okrogla miza z naslovom »Z mojstrsko šolo do usposobljenega kadra«. Slovenija še nima programa na področju dodatnega izo-
braževanja in usposabljanja po končani srednješolski stopnji, ki bi bil primeren za pridobitev dodatnih znanj za potrebe obrtnih poklicev, in to vrzel bi lahko zapolnila 
ravno mojstrska šola. 

Pustavrh iz podjetja Tips je 
spomnil, da bi bilo potrebno 
večji pomen dati že krožkom 
v osnovni šoli: »Otroci v resnici 

radi izdelujejo izdelke. Radi de
lajo z rokami, zato bi bilo tre
ba to vzpodbujati že od naj
mlajših let. Pa tudi spodbujati 
in pohvaliti jih je treba, ko kaj 
konkretno naredijo, izdelajo 
sami.«

S to situacijo – mankom tehnič
nega znanja pri osnovnošolcih 
– se prvi srečajo ravno profe
sorji v srednjih šolah. Celovi
to sliko imajo zato predvsem v 
Šolskem centru KrškoSevnica, 
kjer se zelo trudijo s prilagaja
njem gospodarstvu, seveda 
znotraj obstoječih možnosti. 
Profesor Uduč je pojasnil, da 
bi cel sistem moral biti uskla
jen: »Veliko dijakov, ki prihaja
jo, v OŠ sploh ni imelo tehnike, 
saj so za izbirni predmet izbra

li športne ali računalniške vse
bine. V veliki meri so tudi slabo 
motivirani za delo in zadovoljni 
z minimalnim standardom zna
nja, a navduševanje je proces.« 

Navdušenje je ključ do marsi
katerega uspeha. Nekdaj, pred 
deregulacijo poklicev in spre
membo zakonodaje, je bilo 
tako navdušenje tudi nad že 

obstoječimi mojstrskimi izpi
ti. »Marsikaj se je spremeni
lo, nekdaj je bil mojstrski izpit 
pojem v vsaki branži,« je opo
zorila gostja okrogle mize, po
savska frizerska mojstrica Ana
marija Danko. »Mojster je bil 
nekaj več, to se je cenilo, o tem 
se je pogovarjalo. Izkušeni fri
zerji so nas znali za to navduši
ti. Moja mentorica je to ves čas 
moje prakse pri njej poudarja
la in mi vlila resnično željo po 
znanjih, ki jih je še utrdil moj
strski izpit. Leta 2004 smo imeli 
podelitev, ki je bila zelo sveča
na. Leta 2008 pa je vse potihni
lo. Ko dobim zdaj praktikante iz 
srednjih šol, jasno vidim, da je 
marsikaj izpuščeno iz progra
ma. Včasih je bil program nare
jen tako, da te je vodil do moj
strstva. Osebno sem za to, da 
se ponovno vrne veljavo moj
strskim izpitom.«  
 
O mojstrski šoli v Nemčiji je 
Uduč še povedal, da se va
njo recimo vpisujejo kandida
ti v starosti nad 20 let, ki želijo 
nadgraditi izobrazbo in prido
biti mojstrski naziv, ki jim prina
ša določene prednosti na trgu 

dela in tudi čast, zato so zelo 
motivirani za delo in se priprav
ljeni učiti. Dodal je, da jim moj
strska šola nato nudi ustrezne 
pogoje – delovna mesta, kjer se 
lahko ob mentorstvu mojstrov 
naučijo svoje obrti do te mere, 
da so sposobni samostojno op
ravljati svoj poklic (v tovarni ali 
kot samostojni obrtniki): »Moj
strsko šolo v Nemčiji ustanav
ljajo cehi oz. obrtna združenja. 
Mi smo si ogledali recimo šolo 
avtomobilskega ceha, ki ima v 
okolici Frankfurta cca. 400 čla
nov, ki vsi prispevajo v opremo 
in kadre te šole.« 

Erna Župan Pirkovič je dodala, 
da si v ŠC KrškoSevnica dijaki 
pridobijo veliko strokovnega in 
splošnega znanja ter pozdravi
la dobro sodelovanje v okolju, 

tudi pri nakupu opreme, kjer 
so odzivna tudi podjetja. Izra
zila je upanje, da bi dober kuri
kulum mojstrske šole dejansko 
doprinesel k motivaciji večjega 
dela mlade generacije, da bi se 
izobraževali za poklice, ki so 
zelo iskani danes in bodo tudi 
v prihodnosti.

Melita Čopar iz Občine Krško, 
ki je tudi partnerica projekta 
MASTER 5, je poudarila, da se 
na občini zavedajo kadrovske
ga problema in ravno zato s 
številnimi ukrepi, kot so sofi
nanciranje počitniškega dela, 
uvedba predmeta robotike v 
osnovne šole krške občine, s 
sodelovanjem v takšnih projek
tih, kot je MASTER 5, konkre
tno nagovarjajo mlade za pok
lice, ki so zaposljivi v lokalnem 
okolju. 

POVEZOVANJE JE KLJUČ 
DO USPEHA – TUDI 
MOJSTRSKE ŠOLE

Sklep vseh sodelujočih na 
okrogli mizi je bil, da bo pot
rebne še veliko promocije za 
naravoslovne poklice in spre

minjanja miselnosti, začenši s 
starši. Velik korak v smeri sode
lovanja med šolami in gospo
darstvom v regiji je že nastopil, 
udejanil pa se bo na primer je
seni, ko bo na ŠC KrškoSevnica 
zaživel vajeniški program. 

»V drugem letu projekta nas 
čaka še veliko dela, katerega 
bomo s skupnimi močmi iz
vedli, s tem, da si želim še več
je pripravljenosti sodelovanja 
resornega ministrstva. Upa
mo, da bodo prepoznali naš 
program kot ustrezen za uved
bo mojstrske šole v slovenski 
izobraževalni prostor, ker je ta 
prihodnost mojstrstva, priho
dnost obrtnih poklicev, ki jih 
gospodarstvo v največji meri 
potrebuje,« je zaključila Star
čeva.

Na okrogli mizi je bila prisotna tudi Božena Germelj Drstvenšek 
iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (na fotografiji desno).

O razmerah na trgu dela in mojstrstvu so med drugimi sprego-
vorili tudi Igor Arh iz podjetja Metalika d. o. o., frizerska mojstri-
ca Anamarija Danko in Erna Župan Pirkovič iz ŠC Krško-Sevnica.

Franci Uduč, prof. ŠC Krško-Sevnica, je predstavil primerjavo šol-
skih sistemov v treh državah.

Med ogledom ene izmed mojstrskih šol v Frankfurtu, ki jo je usta-
novilo obrtno združenje avtomobilskega ceha
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Nove cene vrtcev v občini Krško
Članice in člani Občinskega sveta 
so na 32. seji sprejeli sklep o do-
ločitvi cene programov v vrtcih.
 
Osnova za plačilo staršev je naj-
nižja cena istovrstnega progra-
ma, ki za oddelke prvega staro-
stnega obdobja znaša 518,60 
evra (vrtec Senovo) in je za 
8,89 % višja od sedanje osnove. 
Za kombinirane oddelke znaša 
osnova 399,41 evra (vrtec Seno-
vo) in je za 4,20 % višja od se-
danje osnove. Za oddelke 3-6 let 
znaša osnova 351,92 evra (vrtec 
Raka) in je za 7,33 % višja od se-
danje osnove. Za oddelke 3-4 let 
znaša osnova 379,76 evra (vrtec 

Raka) in je za 3,47 % višja od se-
danje osnove. Glavni razlogi za 
dvig cen izhajajo iz povišanja 
stroškov za plače in druge pre-
jemke zaposlenih, zaradi izplači-
la napredovanj javnih uslužben-
cev, ki napredujejo v višji plačni 
razred oz. višji naziv v letu 2018 
ter višjih zneskov za prispev-
ke, davke, premije kolektivne-
ga pokojninskega zavarovanja, 
povračila stroškov za prehrano 
in prevozne stroške zaposlenih 
ter regresa za letni dopust, ki so 

upoštevani v povprečnih meseč-
nih stroških vrtcev. V veljavnem 
proračunu za leto 2018 je za raz-
liko v ceni predvidenih 4, 8 mili-
jona evrov, od tega 3, 78 milijo-
na evrov za razliko v ceni - redna 
plačila vrtcem, 110.000 evrov za 
zagotavljanje dodatne strokov-
ne pomoči ter spremljevalcev 
otrokom, vključenim v vrtce, 
in 920.000 evrov za vse doda-
tne ugodnosti, popuste. Glede 
na zagotovljena sredstva višina 
sredstev ne zadostuje za kritje 

stroškov vrtcem do konca letoš-
njega leta za približno 221.000 
evrov, kar bo strošek občine.

Še vedno pa ostaja za starše ot-
rok, vključenih v javne vrtce v ob-
čini Krško, dve vrsti olajšav, in 
sicer: dodatno znižanje plačil star-
šev za 30 % ter osnova za plačilo 
staršev, za katere je Občina Krško 
po veljavni zakonodaji dolžna kriti 
del cene programa, ki je najnižja 
cena istovrstnega programa v jav-
nih vrtcih občine Krško.

SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENK IN UČENCEV V OBČINI KRŠKO – Podžupanja občine Krško Ana 
Somrak je 20. junija na gradu Rajhenburg čestitala letošnjim najuspešnejšim učenkam in učencem 
osnovnih in srednjih šol občine Krško ter jim zaželela veliko uspeha na nadaljnji poti. Med te so se 
v tem šolskem letu vpisali: z OŠ Adama Bohoriča Brestanica: Maj Brinovec, David Lackovič, Grega 
Sevšek, Maja Zakšek, Tinkara Robek, Klara Drstvenšek, Anja Pirc in Taja Vovk; z OŠ Koprivnica Sara 
Kostevc; z OŠ Jurija Dalmatina Krško: Nastja Jan, Živa Mlakar, Klara Omerzu, Vesna Poznič, Eva Prša, 
Daniel Stojanovski, Živa Bratkovič, Karla Maček, Nejc Planinc, Lovro Sikovšek, Lana Žnideršič, David 
Golja, Hana Habinc, Zala Jakhel, Luka Kuselj in Eva Šribar; z OŠ Leskovec pri Krškem: Dea Pacek, Blaž 
Bukovec, Zoja Hana Kozole, Ivana Levičar, Anja Lužar, Kaja Dobrovnik in Žan Dolinšek; z OŠ Podbo-
čje: Hana Iljaš, Nil Kerin in Jovan Stojanovski; z OŠ Raka: Zoja Šiško in Žan Šešet; z OŠ XIV. Divizije Se-
novo pa Miha Županc. Med najboljše dijake sta se na Gimnaziji Krško vpisala Aljaž Bogolin in Ma-
tej Požun, na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško pa Anton Glogovšek, Lenart Kolić, Aljaž Motoh, 
Gašper Zorko, Elvis Preskar in Žan Žgajnar. Sprejem, ki sta ga vodila Matjaž in Helena Krajnc v vlogi 
Rajhenburške gospode, so s plesom in pesmijo popestrili srednjeveški plesalci Turističnega društva 
Brestanica ter pevca skupine BQL Rok in Anej Piletič.

PROJEKT PEŠBUS NA OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO – 80 učenk in 
učencev krške osnovne šole ter 25 spremljevalcev je junija sode-
lovalo v projektu Pešbus. V šolo so se odpravili peš v organizira-
nih skupinah po začrtanih poteh v spremstvu odraslih oseb, ki so 
jih učili varne poti in pomena trajnostne mobilnosti. Projekt, za 
katerega je Občina Krško prejela evropska sredstva, so 15. junija 
zaključili. Kot je dejala podžupanja občine Krško Ana Somrak, bo-
do v septembru akcijo ponovili, sodelovale pa bodo poleg krške 
še osnovne šole Leskovec pri Krškem, Raka in XIV. divizije Senovo.

15. septembra akcija ŠE ZADNJIČ 
Očistimo Slovenijo tudi v Krškem

Lokalno koordinacijo akcije ŠE ZADNJIČ Očistimo Slovenijo, ki 
bo v okviru svetovne akcije World Cleanup Day potekala 15. sep-
tembra 2018, bo prevzela Gimnazija Krško. Dijakinje in dijaki dru-
gega letnika so z mentorjema priprave na akcijo zasnovali kot šol-
ski prostovoljski projekt, v okviru katerega so se lotili osveščanja 
na šoli, konec junija pa so se sestali s predstavniki lokalnih skup-
nosti. K sodelovanju so povabili tudi vsa društva v občini Krško. 
Eden glavnih ciljev akcije je popisovanje divjih odlagališč oz. po-
sodobitev obstoječega registra divjih odlagališč, hkrati pa osve-
ščanje glede uporabe plastike. Več o akciji na ocistimokrsko.si ali 
na www.krsko.si.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema 
prireditvenega šotora v občini Krško za 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov najema 
prireditvenega šotora za izvedene in plačane prireditve v občini 
Krško za širšo javnost, ki jih organizirajo različna društva oz. 
zveze društev v razpisnem obdobju od 4. 9. 2017 do 3. 9. 2018. 
Okvirna višina sredstev je 10.000 evrov, rok za prijavo je 5. 9. 
2018.
Upravičenci so društva in zveze društev s sedežem v občini Krško, 
ki so organizatorji prireditve, ki je bila izvedena v občini Krško. 
Sofinancirani bodo stroški prireditvenega šotora v višini do 70 % 
upravičenih stroškov na osnovi dokazil o izvedbi in plačilu v okviru 
višine razpoložljivih sredstev.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Krško www.krsko.si v rubriki Javni razpisi ali v času uradnih ur na 
Oddelku za gospodarske dejavnosti. Dodatne informacije: Irena 
Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-pošta: irena.mesinger@krsko.si, 
uradne dni od 8. – 11. ure.

V skladu s Celostno prome-
tno strategijo je Občina Kr-
ško pristopila k ureditvi Ho-
čevarjevega trga v starem 
mestnem jedru Krškega. Del 
parkirišča je preurejen v 
prostor zaprt za promet. Pro-
met sicer, kot do sedaj, pote-
ka iz smeri Gore in s priključ-
ka ceste Drnovo – Sevnica. 
Do stanovanjskih hiš, kavar-
ne Vanilija in ostalih lokalov 
na severnem delu trga pa 
je možno dostopati le v eni 
smeri. Ob zaprtem delu trga 
so na obeh straneh parkirni 
prostori, parkiranje pa je ča-
sovno omejeno na dve uri kot 
drugod v starem mestnem je-
dru. Nadomestna parkirna 
mesta za daljše parkiranje so 
zagotovljena za Fakulteto za 
energetiko oz. pri občini.

Na pobudo evropskega poslanca z Nizozemske Lamberta van Nis-
telrooija in ob 30-letnici Evropske kohezijske politike je 19. junija v 
sklopu kampanje »Let the stars shine« (Naj zvezde sijejo) v Evrop-
skem parlamentu v Bruslju potekala predstavitev primerov dobrih 
praks črpanja sredstev EU. V sodelovanju z devetimi evropskimi po-
slanci iz različnih držav se je na razstavi predstavilo 40 t. i. evropskih 
»zvezd« in njihovi nosilci, od tega pet slovenskih, med katerimi je bil 
tudi projekt celovite obnove gradu Rajhenburg. Cilj predstavitve, ki 
so se je udeležili tudi direktorica občinske uprave Občine Krško Me-
lita Čopar, direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc in vodja 
enote Kulturnega doma Krško Grad Rajhenburg Helena Rožman, je 
predstaviti projekte, ki jih ne bi bilo brez sofinanciranja s strani EU. 
Poleg obnove gradu Rajhenburg so na pobudo evropskega poslanca 
Franca Bogoviča predstavili še projekt Center za ravnanje z odpad-
ki RCERO Ljubljana, prvi muzej na prostem Dežela kozolcev Šentru-
pert, prvi razpršeni hotel v Sloveniji v dvorcu Trebnik in novo več-
namensko športno dvorano v Podčetrtku. Poleg slovenskih zvezd so 
predstavili tudi »sijoče zvezde« Hrvaške, Francije, Nemčije, Romuni-
je, Bolgarije, Poljske, Nizozemske in Belgije. Sicer pa je beseda tekla 
predvsem o pripravah na novo evropsko perspektivo 2021 – 2027.

Med sijočimi zvezdami tudi projekt obnove 
gradu RajhenburgZA VARNEJŠO POT V ŠOLO – Občina Krško je v sodelovanju z Za-

varovalnico Triglav in podjetjem Sipronika na za pešce nevarnem 
odseku regionalne ceste Senovo – Podsreda v Koprivnici ob osnov-
ni šoli postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite«. Prikazovalnik je 
del projekta Skupaj umirjamo promet, že v prvem tednu pa se je 
delež prehitrih voznikov na tem odseku zmanjšal za šest odstot-
kov. Župan občine Krško mag. Miran Stanko je dejal, da bodo na 
tem odseku po vzoru iz Krškega cesto uredili še z dodatnimi posli-
kavami oz. horizontalnimi in vertikalnimi oznakami. 

24. REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMO-
ČI – Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Brežice je v sode-
lovanju z Rdečim križem Slovenije - Območnim združenjem Krško 
in Občino Krško 9. junija v Krškem pri osnovni šoli organizirala 24. 
regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaš-
čite (CZ) in Rdečega križa (RK). Tematika letošnjega preverjanja je 
bila delovanje in usposobljenosti ekip prve pomoči ob naravnih in 
drugih nesrečah. Največ znanja so pokazale prvouvrščena ekipa 
NEK, drugouvrščena ekipa OZ RK Krško in tretjeuvrščena ekipa OZ 
RK Sevnica. Ekipa NEK se bo udeležila državnega preverjanja ekip 
prve pomoči CZ in RK oktobra v Postojni.

Nov prometni 
režim na 

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

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

MAČJI MLADIČKI ZA POSVOJI-
TEV – v zavetišču na posvojitev 
čakajo tudi mlade muce. Muce 
se različnih barv, od tigrastih, 
oranžno-belih do črnih. Za več 
informacij pokličite na telefon 
07 49 61 156.

LONA (18154)
je energična, prijazna in družab-
na psička, stara približno 5 me-
secev. Je manjše rasti s kratko 
dlako. Zelo uživa v družbi ljudi 
in je vodljiva na povodcu. Pot-
rebuje dom, kjer se bodo lastni-
ki veliko ukvarjali z njo in z njo 
preživljali svoj prosti čas.

ZLATKO (18105-Š) 
je prijazen odrasel in umirjen 
kuža. Star je cca. 4 leta, rad ima 
sprehode, je lepo vodljiv na po-
vodcu in je primerna družba za 
starejše ali otroke. Potrebuje to-
pel dom, kjer bodo zanj dobro 
skrbeli in ga imeli radi.

V nedeljo, 1. julija, je na igrišču na Dvorcah ob krajevnem prazniku 
potekalo tradicionalno nogometno srečanje med sedmimi vasmi KS 
Čatež ob Savi, ki ga vsako leto pripravi ena od vasi. Tradicijo druže-
nja in športnega srečanja neprekinjeno ohranjajo vse od leta 1981. 
Letos so na prijateljsko tekmo povabili ekipo Občine Brežice, ki se 
je pomerila z ekipo predstavnikov čateške krajevne skupnosti. Tek-
ma je potekala v prijateljskem vzdušju, zaključila pa se je z rezulta-
tom 6:3, spretnejši so bili predstavniki KS Čatež ob Savi. Zmago med 
vsemi ekipami iz vasi Cerina, Dobeno, Dvorce, Čatež, Prilipe, Sobe-
nja vas in Žejno pa so slavili nogometaši iz Sobenje vasi.
Ekipo Občine Brežice so sestavljali Andrej Vizjak, Benjamin Kodrič, 
Jurij Pezdirc, Aleksander Gajski (člani Občinskega sveta Občine Bre-
žice) ter Marjan Lopatič, Toni Čanžar in Sandi Rašović. 

Posebno nagrado je kot naju-
spešnejša devetošolka genera-
cije 2017/2018 prejela Eliška 
Škaler iz OŠ Cerklje ob Krki. Žu-
pan Ivan Molan je vsem prejem-
nikom knjižnih nagrad čestital, 
še posebej devetošolcem, ki so 
se poslovili od osnovnošolskih 
klopi, ter jim zaželel uspešno 
nadaljnjo učno pot in lepe po-
čitnice.

Devetošolke in devetošol-
ci, ki so v času osnovnošolske-
ga izobraževanja dosegali izje-
mni učni uspeh in tudi šolsko 
leto 2017/2018 zaključili z iz-
jemnim učnim uspehom, so: 
iz OŠ Artiče Nejc Brence, Luka 
Kukavica, Matic Senica, Nika 
Bevc in Lea Motoh; iz OŠ Bre-
žice Tim Jambriško, Leila Mo-
krovič, Nika Per, Tjaša Škrlec, 
Luka Hrovatič, Gaja Pinterič, 
Rebeka Hudohmet, Zala Kek, 

Sara Krejačič, Denis Vuković, 
Nia Gregel, Nika Jankovič, Tja-
ša Starc, Sara Ščuri, Hana Škri-
njar, Lea Volk in Nasiha Žilić; iz 
OŠ Cerklje ob Krki Andraž Jure-
čič, Hana Lopatič, Miha Marin-
ček, Maša Mladkovič, Eliška 
Škaler, Nives Tomše in Ema Lea 
Zorko; iz OŠ dr. Jožeta Topori-
šiča Dobova Tim Cvetko, Ma-
tevž Maček, Maruša Vogrinc 
in Nastja Dujakovič; iz OŠ Glo-
boko Tinkara Kozole, Anej Rož-
man, Ema Šušterič in Tilen Zorc; 
iz OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 
Ines Zupančič in Neja Lesinšek 
ter iz OŠ Velika Dolina Tinkara 

Župan v Viteški dvorani sprejel 
najuspešnejše osnovnošolke in osnovnošolce
V torek, 19. junija, je župan občine Brežice Ivan Molan v Viteški dvorani gradu Brežice sprejel najuspešnejše deveto-
šolce in tiste osnovnošolce, ki so se v šolskem letu 2017/2018 še posebej odlikovali na področju šolskih tekmovanj. 
Letos je osnovnošolsko izobraževanje z izjemnim učnim uspehom zaključilo 42 devetošolk in devetošolcev iz osmih 
osnovnih šol. 

Škrlec, Simon Franko in Hana 
Sambunjak.

Knjižno darilo so prejeli tudi 
tisti osnovnošolci, ki so na dr-
žavnih in mednarodnih šolskih 
tekmovanjih dosegli zlate me-
dalje in prva mesta. Posame-
zno so učenci v šolskem letu 
2017/2018 osvojili 22 zlatih pri-
znanj, šest prvih nagrad in dve 
prvi mesti. Področja, na kate-
rih so blesteli, so glasba (violi-
na, citre, klavir, pozavna), mi-
selni šport – memoriada, šah, 
znanje o sladkorni bolezni, ge-
ografija, logika, matematika, 
slovenščina in angleščina. Eki-
pno pa so učenke in učenci v 
šolskem letu 2017/2018 osvoji-
li eno skupinsko zlato priznanje 
(otroška folklorna skupina iz OŠ 
Artiče) in tri ekipna prva mesta – 
1. mesto v šahu za učenke do 15 
let (OŠ Cerklje ob Krki), 1. mes-
to v mali odbojki in 1. mesto v 
velikem kanuju (OŠ Brežice). Tri 
ekipe iz OŠ Brežice, Velika Dolina 
in Cerklje ob Krki so bile uspeš-
ne (zlata priznanja) na medna-
rodnem tekmovanju iz anglešči-
ne Pokal znanja (World Scholar's 
Cup) Ljubljana Round in so se 
uvrstile v naslednji krog t. i. Glo-
bal Round, ki poteka v Maleziji 
(Kuala Lumpur), Španiji (Barce-
lona) ali Avstraliji (Melbournu).

Glasbeni program so obliko-
vali učenke in učenci iz osnov-
ne šole Globoko: mladi pevki 
Maja Kržan in Eva Julija Borov-

šak, šolski ansambel OKEY v se-
stavi Katja Plevnik (petje), Ema 
Francekovič (violina), Manca Zi-
danič (blok flavta), David Ver-
stovšek (klavir), Matija Štarkl 
(bas kitara) in David Vegelj (ca-
jon) ter plesalke Pika Dukič, 

Tinkara Kozole, Gaja Pavlič in 
Ema Šušterič. Učenci so prip-
ravili glasbeno-plesni program 
pod vodstvom mentorjev Zden-
ke Bregar Umek, Maje Sakelšek 
in Vilka Ureka.

Sprejem v Viteški dvorani

Župan Ivan Molan z najuspe-
šnejšima devetošolkama ge-
neracije 2017/2018 - Ines Zu-
pančič iz OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece in Eliško Škaler iz OŠ 
Cerklje ob Krki

Prijateljska nogometna tekma med predstavniki 
KS Čatež ob Savi in Občine Brežice

V občini so bili odvzeti vzorci 
za terenske, mikrobiološke in 
kemične analize vode na Krki 
v Cerkljah ob Krki, na Velikih 
Malencah in na ŠRC Grič (Veli-
ke Malence). Rezultati analize 
so potrdili, da je voda primer-
na za kopanje in brez neobičaj-
nih posebnosti, razen rjavkaste 

Voda v reki Krki primerna za kopanje

Datum 
odvzema Mesto odvzema Splošna ocena 

stanja reke
Temperatura 

vode (c°)
Mikrobiološka 
sprejemljivost

Kemična 
sprejemljivost

Ocena - razvrstitev 
v razrede kakovosti 

po uredbi

19. 6. 2018 Krka, Cerklje ob Krki brez posebnosti 20,2 sprejemljivo s 
priporočili

sprejemljivo  
s priporočili Odlična kakovost

19. 6. 2018 Krka, Velike Malence brez posebnosti 20,3 sprejemljivo s 
priporočili

sprejemljivo  
s priporočili Odlična kakovost

19. 6. 2018 Krka, Velike Malence 
ŠRC Grič brez posebnosti 21,00 sprejemljivo s 

priporočili
sprejemljivo  
s priporočili Odlična kakovost

barve nizvodno zaradi cvetenja 
kremenastih alg.

OPOZORILA IN PRIPOROČI-
LA NLZOH:
• Vode iz rek ne smemo upo-

rabljati za pitje ali pripravo 
hrane.

• Med kopanjem se moramo 

izogibati požiranju vode; še 
posebej je pomembno na to 
opozoriti otroke.

• Potrebna je posebna previ-
dnost pri skokih v vodo; na 
mestih, kjer ni možno oceni-
ti globino vode (temna, kalna 
voda), je to početje zelo tve-
gano!

• Za starše: malih neplavalcev 
in čofotalcev ne smemo nika-
kor pustiti samih in brez nad-
zora v bližini rek ali drugih 
vodnih površinah. 

• Po kopanju priporočamo pr-
hanje z zdravstveno ustrezno 
pitno vodo.

Vir: Obvestilo o kopanju v rekah v letu 2018, št. 421-80/2018, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH), 
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

OCENA MIKROBIOLOŠKIH IN KEMIČNIH REZULTATOV PREISKANIH VZORCEV POVRŠINSKIH VODA, LETO 2018

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH), Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, je 
Občino Brežice obvestil o rezultatih analize kopalnih vod in njihovi primernosti za kopanje. Vzorčenje vode je bilo op-
ravljeno na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokrita z državnim monitoringom.
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Hrvatsko društvo Ljubljana je tudi letos organiziralo tradicionalno 
kolesarsko Pot prijateljstva v počastitev dneva državnosti Republi-
ke Slovenije in Republike Hrvaške. Tokratno že 16. kolesarjenje od 
Vukovarja do Ljubljane je potekalo med 21. in 23. junijem, karava-
na kolesarjev pa se je s spremljevalno skupino na svoji poti tradi-
cionalno srečevala s predstavniki občin, med njimi tudi z županom 
Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom. 
Kolesarsko pot prijateljstva je letos dopolnila umetniška nota, na 
sevniškem gradu je bila namreč v prostorih Mosconove galerije v 
organizaciji Hrvatskega društva Ljubljana odprta razstava slik ob 16. 
poti prijateljstva Vukovar–Ljubljana. Razstavo sta odprla sevniški 
župan Srečko Ocvirk in Hrvoje Jančić, župan mesta Đurđevac, ki je 
prav tako kot Sevnica znana in zaželena postaja kolesarjev na ome-
njeni kolesarski poti. Razstava je na ogled do 13. julija v odpiralnem 
času Gradu Sevnica.

Košnja na Lisci 2018: obujanje tradicije 
in številne družabne vsebine 
Pred dobrim desetletjem je v Henini pri Polani zaživela ideja o košnji na Lisci na tradicionalen način, ki jo je na 
svoji kmetiji organiziral Milan Volavšek. Iz enega sicer težjih poletnih opravil na kmetiji je osnoval temelje dru-
žabnega dogodka in povabil kosce, ki so poleg znanja opravila tudi vedro zapeli. Navdušenje nad dogodkom je 
spodbudilo Kulturno, športno in turistično društvo (KŠTD) Razbor, da je pred sedmimi leti pristopilo k razširitvi 
ideje in pripravi tovrstnega dogodka na Lisci, ki je danes postal široko poznan in vsako leto tudi odlično obiskan.

Temeljna vsebina dogodka za-
jema prikaz običaja tradicio-
nalne ročne košnje in spravi-
la sena. Osrednja prireditev 
je etnološko-folklornega zna-
čaja in poteka na travnikih na 
vrhu 948 metrov visoke Lisce, 
kjer se nahajajo najvišje ležeči 
travniki v regiji Posavje. Košnja 
na Lisci ni tekmovanje, temveč 

gre za družaben dogodek, tako 
za kosce in grabljice kot tudi za 
obiskovalce oziroma gledalce, 
ki lahko poskusijo kositi, gra-
biti ali ročno nalagati seno na 
voz in jim je to pristno doživet-
je. Pomembno je, da se delo 
dobro in varno opravi, enako 

pomembna pa je dobra volja, 
zato se delo prepleta s pesmi-

Od 12.00 
do 15:00

Zbiranje ocvirkove potice in 
ocvirkove puhle

Društvo kmetic 
Sevnica

Od 12:00 
do 15:00

Zbiranje jabolčnega vina 
(jabolčnika)

Turistično 
društvo Boštanj 
ob Savi

Od 14:00 
do 16:00

Odprtje novo urejenih prostorov 
v kleti Tončkovega doma Občina Sevnica

Od 14:00 
do 16:00

Predstavitev rezultatov 
raziskovalnih nalog in idejnega 
projekta dijakov in študentov 
Raziskovalnega tabora Lisca 
2018

Center šolskih 
in obšolskih 
dejavnosti, 
Občina Sevnica

Od 14:00 
do 20:00

Razstava fotografij Lisce in 
ljudskih običajev v novo 
urejenih prostorih

Planinsko 
društvo Lisca 
Sevnica

Od 14:00 
do 20:00

Tržnica regionalne obrti, živil in 
pridelave domačih izdelkov KŠTM Sevnica

Od 15:00 
do 20:00

Razstava in pokušina ocvirkove 
potice in ocvirkove puhle ter 
jabolčnega vina

Društvo kmetic 
Sevnica in 
Turistično 
društvo Boštanj 
ob Savi

Od 15:30 
do 18:30

Prikaz tradicionalne ročne 
košnje in spravila sena KŠTD Razbor

Od 15:00 
do 20:00

Fotografska razstava
ob stojnicah KŠTD Razbor

Od 15:00 
do 20:00

Razstava o rastlinskem
in živalskem svetu Lisce Kozjanski park

Od 15:30 
do 19:30

Animacije in igre
za otroke v senu

Športno 
kulturno 
društvo Mini 
kraljestvo

Od 18:00 
do 22:00

Zabavni program,
gostinski del

Gostinstvo 
Krašovec

Od 19:00 
do 19:30

Zaključna prireditev z 
razglasitvijo najboljše ocvirkove 
puhle in potice ter najboljšega 
jabolčnega vina

KŠTD Razbor

PROGRAM DOGAJANJA DNE 14. JULIJA NA LISCI

jo, zvokom harmonike, tradici-
onalno malico in otroškimi igra-
mi v senu.

V soorganizaciji Gostinstva Kra-
šovec, KŠTD Razbor, Občine 
Sevnica, KŠTM Sevnica, Društva 
kmetic Sevnica, Turističnega 
društva Boštanj ob Savi, Pla-
ninskega društva Lisca Sevni-

ca, Športno kulturnega društva 
Mini kraljestvo ter Centra šol-
skih in obšolskih dejavnosti bo 
tako druga julijska sobota na Li-
sci minila v znamenju tradicio-
nalne košnje in več spremljajo-
čih vsebin, podroben program 
s prikazom vseh vsebin dogod-

ka pa predstavljamo v priloženi 
razpredelnici.

»Prijazno vabimo, da se nam 
pridružite in pridete pogledat, 
kako se je trava kosila nekoč, ko 
še niso brnele kosilnice in ko se 
je namesto hrumenja traktorjev 
slišalo švistanje in klepanje kos, 
smeh in pesem. Mlajšim bo to 
morda novo doživetje, starej-
šim, ki so takšne košnje nekoč 

tudi doživljali, pa bo to možnost 
obuditve spominov na nekda-
nje dni, ko je življenje potekalo 
drugače, počasneje, družabno 
in pristno z naravo,« sporočajo 
organizatorji in dodajajo: »Do-
brodošli!«

Z modernizacijo javne komunalne infrastrukture se je v sevniški ob-
čini občutno povečalo tudi število luči javne razsvetljave. V zadnjih 
desetih letih se je število svetil povečalo za približno 65 %, s tem pa 
je višja tudi skupna letna poraba električne energije. Z namenom 
zmanjševanja onesnaževanja okolja in porabe električne energije 
ter na temeljih Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesna-
ževanja okolja je Občina Sevnica v zadnjem času pristopila k zame-
njavi svetil v sklopih cestne razsvetljave javnih površin in osvetlitev 
kulturnih spomenikov, ki sevajo svetlobni tok nad vodoravnico luči. 
Občina je v zadnjih leti zamenjala približno deset odstotkov svetil z 
varčnejšimi, v zadnjem letu pa tudi z LED tehnologijo. Kot dodaten 
ukrep varčevanja in zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja se bo 
v praksi odslej postopoma uporabljal tudi s posameznimi krajevni-
mi skupnostmi usklajeni predlog ugašanja javne razsvetljave ob lo-
kalnih cestah, javnih poteh in javnih površinah v nočnem času, in 
sicer med 11. uro zvečer in 4. uro zjutraj. Ukrepi, usklajeni z zako-
nodajo in lokalnimi skupnostmi, bodo skupaj prispevali k prijaznej-
šemu odnosu do narave. 

Za odgovorno uporabo javne razsvetljave

V sklopu ureditve Kladnikove ulice v Sevnici se na 300-metrskem od-
seku izvaja rušenje dotrajanih in gradnja novih podpornih zidov z 
ureditvijo mejnih zemljišč ter zaščito oziroma prestavitvijo tangira-
nih komunalnih in elektro vodov. Dela se bodo nadaljevala z grad-
njo nove kanalizacije, v zaključni fazi pa bo sledila še ureditev vo-
zišča ulice s pešcem prijaznimi prometnimi ureditvami. Investitorja 
projekta sta Občina Sevnica in Krajevna skupnost Sevnica.

Urejanje Kladnikove ulice v Sevnici

Urejanje Kladnikove ulice

Del trase gradnje pločnika

Gradnja pločnika v Rovišču pri Studencu

V teku je prva faza izgradnje pločnika v Rovišču pri Studencu, ki ob-
sega izgradnjo pločnika dolžine 250 metrov ob regionalni cesti skozi 
Rovišče, od priključka za Hudo Brezje do križišča pri cerkvi. Investi-
cija vključuje izvedbo prehoda za pešce, ureditev meteornega od-
vodnjavanja odseka, preureditev križišča pri cerkvi in gradnjo nove 
cestne razsvetljave. Zaradi posegov je potrebno izvesti tudi zašči-
tne in ureditvene posege na mejnih zemljiščih. Investitor ureditve 
je Občina Sevnica. 

Minulo soboto je Društvo izgnancev Slovenije skupaj s krajevno or-
ganizacijo Bučka organiziralo 14. pohod ob nemško-italijanski oku-
pacijski meji 1941–1945 od Telč do Bučke. Pohod se je pričel na 
Telčah, kjer sta pohodnike pozdravila podžupan Občine Sevnica Ja-
nez Kukec in predsednica krajevne organizacije Društva izgnancev 
Slovenije z Bučke, Silva Marjetič. Zaključna prireditev je potekala v 
Kulturnem domu na Bučki, kjer je tamkajšnja podružnična osnovna 
šola pripravila kulturni program, navzoče pa je nagovorila predse-
dnica Društva izgnancev Slovenije Ivica Žnidaršič. 

14. pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji

Pričetek pohoda na Telčah

Pot prijateljstva od Vukovarja do Ljubljane 
s postankom v Sevnici

Skupinska fotografija ob postanku v Sevnici



Posavski obzornik - leto XXII, številka 14, četrtek, 5. 7. 2018 23ŠPORTNO POSAVJE

BUKAREŠTA, KRŠKO 
– Matic Močnik, tri-
atlonec v mladin-
ski konkurenci, član 
Športnega društva 
Posavje iz Krškega, 
je minuli vikend zelo 
uspešno končal prvo 
letošnjo preizkuš-
njo v evropski kon-
kurenci mladinskega 
triatlona v Bukarešti. 
Osvojil je odlično 10. 
mesto in prve, zelo pomembne točke v evropski pokalni razvr-
stitvi (198 točk), saj mu osvojene točke prinašajo višjo konti-
nentalno razvrstitev na mednarodni ETU rang lestvici in tudi 
boljšo pozicijo na štartih pri naslednjih evropskih tekmovanjih. 
Naslednja zelo težka tekma z zelo močno in številčno evropsko 
konkurenco mladincev sledi že čez 14 dni na Madžarskem v mes-
tu Tiszaujvaros, kjer bo naslednja tekma za evropski mladinski  
pokal. Slednja bo zanj tudi dobra pripravljalna tekma za bližajo-
če se evropsko prvenstvo v Tartuju v Estoniji, kamor z mladin-
sko reprezentanco Slovenije v sestavi dveh fantov in dveh deklet 
odpotuje med 19. in 22. julijem. Tam bo Matic tekmoval tako v 
posamični kategoriji sprint triatlona kakor v mešani štafeti mla-
dincev. Mešane štafete so novost v svetovnem  triatlonu in po no-
vem tudi na programu prihajajočih olimpijskih iger. 
 B. Močnik

Močnik do prvih evropskih točk

Matic Močnik

RADEČE – 22. junija je Atletski klub Radeče organiziral že 14. 
Splavarjev tek, ki je vključen v dolenjski tekaški pokal. Zbralo 
se je veliko ljubiteljev teka iz Dolenjske, Zasavja in Posavja ter 
nekaj gostov iz Hrvaške, Anglije in Švice, tako da je bil medna-
rodno obarvan. Z netekmovalnim premagovanjem dolžine 100 
metrov so začeli najmlajši iz radeškega vrtca, nastopilo je 19 ot-
rok v starosti od štiri do šest let, nato so sledili teki osnovnošol-
cev in rekreativni tek na 2.500 m. Na osrednjem, 7,5 km dolgem 
teku, je štartal 101 tekač. Zmagal je Miran Cvet (KGT Papež), dru-
gi je bil Matija Rizmal, tretji pa Aljaž Renko (oba AK Radeče). 
Med ženskami je bila najhitrejša Lea Haler (AK Sevnica), druga 
je bila Mateja Ožanić (Delnice) in tretja Petra Kavčič (FIT klub 
NM). Skupaj se je teka udeležilo 160 tekačic in tekačev. »Atleti 
AK Radeče so se spet izkazali v teku, ostali pa so pomagali pri 
sami izvedbi. Zahvala gre vsem tekačicam in tekačem, ki so nam 
pomagali ustvariti izredno vzdušje in lepo športno prireditev. 
Mirno lahko rečemo, da so bili vsi nastopajoči svojevrstni zma-
govalci. Ob koncu se zahvaljujemo vsem, ki ste nam s svojim de-
lom in požrtvovalnostjo pomagali pri izvedbi teka. Vse ljubitelje 
teka vabimo drugo leto na jubilejni 15. Splavarjev tek,« je zak-
ljučil Stanko Renko, predstavnik organizatorja.

 Vir: AK Radeče, foto: Maša Balon

14. Splavarjev tek lepo uspel

Najhitrejši na osrednjem teku v moški in ženski konkurenci

SEVNICA – 27. maja je Kolesarsko društvo Sevnica 23. leto za-
pored organiziralo kolesarski maraton, ki se ga je udeležilo 140 
kolesarjev (15 kolesark in 125 kolesarjev). Na voljo sta bili dve 
trasi – ena v dolžini 28 km je vodila po savski dolini iz Sevnice 
skozi Orehovo, Breg, Loko pri Zidanem Mostu do železniške po-
staje v Radečah, od koder je nato sledila vrnitev skozi Loko, na 
Bregu preko mostu na Šmarčno ter skozi Kompolje in Boštanj do 
športnega doma v Sevnici. Kondicijsko dobro pripravljeni kole-
sarji so izbrali daljšo in nekoliko zahtevnejšo kolesarsko traso 
pod imenom Posavski izziv, na kateri je bilo potrebno prevozi-
ti 75 km po levem in desnem bregu Save ter opraviti dva strma 
vzpona, in sicer na Brunk ter Zabukovje. Najstarejša udeležen-
ca sta bila 69-letna Irena Berčon in 81-letni Tone Cesar, oba iz 
Trbovelj. Najmlajša kolesarja sta bila 7-letna Luna Samide Rot 
iz Mokronoga in 11-letni Lin Nečemer iz Straže pri Novem mes-
tu. Najstarejši udeleženec »posavskega izziva« je štel 72 let in je 
tudi prikolesaril v Sevnico iz Rateža pri Novem mestu. 
 Vir: KD Sevnica

23. sevniški kolesarski maraton

Sevniški kolesarski maraton je privabil 140 kolesark in kole-
sarjev iz mnogih slovenskih krajev.

RADEČE, HOTEMEŽ – Na 
eni najbolj urejenih tek-
movalnih ribolovnih tras 
v Evropi, ki se vije na des-
nem bregu Save v dolži-
ni 700 metrov od Radeč 
do Hotemeža, se bo med 
16. in 22. julijem odvija-
lo 24. evropsko prvenstvo 
v lovu rib s plovcem. Ri-
biška družina Radeče, ki 
sodeluje pri organizaci-
ji in vodenju tekmovanja, pričakuje ekipe iz 26 držav. »Ribiško 
tekmovanje bo potekalo v več sektorjih, v vsakem sektorju bo 25 
tekmovalcev, razmak med tekmovalci bo deset metrov in več. Na 
lovno mesto bo možen dostop z vozili,« je nizal podatke predse-
dnik RD Radeče in vodja tekmovanja Branko Zelič. »Tekmovanje 
zahteva od tekmovalca veliko zbranosti in nekateri se poslužu-
jejo nedovoljenih snovi, zato bomo imeli letos test antidopin-
ga,« je še povedal in dodal, da bo v času ribiškega tekmovanja 
sodelovalo okoli 180 prostovoljcev, med njimi bodo tudi sodniki.
  S. R.

Evropsko ribiško prvenstvo

V Celovec je odšlo 53 nogome-
tašev iz Nogometne šole NK 
Krško, 27 odbojkaric iz POK 
Krško ter 28 atletinj in atletov 
iz Atletske šole HOP2, skupaj 
torej 108 športnikov in špor-
tnic. Pred odhodom sta jim 
tako športnih uspehov kot ve-
selega druženja z vrstniki s ce-
lega sveta zaželela predsednik 
Športne zveze Krško Luka Še-
bek in podžupanja občine Kr-
ško Ana Somrak. 

Deklice iz POK Krško so na 
igrah v Celovcu sodelovale že 
šesto leto zapored, letos s kar 
tremi ekipami v dveh staro-
stnih kategorijah. V katego-
riji starejših deklic (U15) so 
bile rezultatsko boljše dekli-
ce POK Krško II, ki so se uvr-
stile v osmino finala in končale 
na odličnem 9. mestu, deklice 
POK Krško I pa so končale na 
33. mestu. Po treh letih premo-
ra so po prve mednarodne iz-
kušnje v klubu popeljali tudi 
ekipo v kategoriji mlajših de-
klic (U13), ki si je priigrala 13. 
mesto.

Iz Atletske šole HOP2 so na 
svetovne igre popeljali dekli-
ce v kategorijah U12, U14 in 
U16 ter dečke v kategorijah 
U14 in U16. Udeležili so se šte-
vilnih tekmovanj v atletiki, do-
mov prinesli kar 26 medalj in 
seveda najpomembnejšo izku-
šnjo – sodelovanje na tako ve-

Nabirali izkušnje in se družili
KRŠKO, CELOVEC – Med 21. in 24. junijem so v Celovcu potekale svetovne igre mladih, na katere se je v or-
ganizaciji Športne zveze Krško odpravilo tudi 108 mladih športnikov in športnic iz občine Krško oz. iz No-
gometne šole NK Krško, Atletske šole HOP2 in Posavskega odbojkarskega kluba Krško. 

likem športnem tekmovanju in 
druženje s sovrstniki iz drugih 
držav.

Iz Nogometne šole NK Krško 
so se iger udeležile tri ekipe. 
Dve sta zasedli peto mesto in 
ena deveto, najbližje preboju 
v polfinale pa je bila selekcija 
fantov, mlajših od 13 let (roje-
nih leta 2005 in 2006), ki je v 
četrtfinalu izpadla po strelja-
nju enajstmetrovk proti ekipi 
Mészöly Focisulis iz Budimpe-
šte, ki se je nato sprehodila do 
naslova prvaka UWG. V četrtfi-
nalu oziroma osmini finala sta 

sezoni sklenila tudi obe nogo-
metni ekipi fantov, mlajših od 
15 let (rojenih 2003 in 2004). 
Posebna pohvala gre B ekipi, 
ki so jo sestavljali le igralci iz 
selekcije U14, ki so s fanatično 
borbenostjo na turnirju pre-
magovali leto dni starejše in 
nemalokrat za glavo višje tek-
mece, v boju za polfinale pa so 
bili za zadetek (1:2) prekratki 
proti avstrijski ekipi ATSV Wol-
fsberg. Člani vseh treh ekip so 
po napornih sezonah – U13 so 
postali prvaki lige MNZ Celje, 
U15 pa so v prvi slovenski ligi 
vzhod zaostali samo za ekipo 

NK Maribor – že na počitnicah, 
deloma pa so se te zanje začele 
že v Celovcu. 

V Športni zvezi Krško so zado-
voljni, da se je tega športne-
ga dogodka tudi letos udeleži-
lo toliko mladih športnikov in 
športnic, saj si prizadevajo, »da 
bi šport tudi v bodoče navdah-
nil čim več otrok in mladih, saj 
predstavlja nepogrešljivo po-
potnico za življenje«. Otroke in 
njihove mentorje so opremili z 
majicami, s katerimi so vidno 
zastopali našo državo in obči-
no.  Peter Pavlovič

Krška odprava pred odhodom v Celovec s predsednikom ŠZ Krško Luko Šebekom in podžupa-
njo Ano Somrak (spodaj desno)

MARIBOR, KRŠKO – Veteranska ekipa Košarkarskega kluba Kr-
ško je na jubilejnem desetem evropskem prvenstvu v veteran-
ski košarki (FIMBA), ki je zadnji junijski teden potekalo v Mari-
boru, osvojila 5. mesto v najmlajši kategoriji +35. V skupinskem 
delu tekmovanja so Krčani po uvodnem porazu proti ekipi iz 
Estonije (85:96), ki je bila na koncu druga, premagali ekipo KK 
Veterani Koper (85:73), v odločilni tekmi za napredovanje v pol-
finale pa izgubili proti kasnejšim zmagovalcem, ekipi Rams iz 
Maribora (74:91). V bojih za 5.-8. mesto so zmagali na obeh tek-
mah, najprej proti KK Kaja Grosuplje (84:70), nato še proti VKD 
Štajerska (79:66). Krško ekipo so sestavljali Marjan Božič (3. 
strelec prvenstva), Gregor Stergar (5. strelec prvenstva), Bo-
rut Rozman, Miljenko Marčetić, Tomaž Ploj, Asmir Halilo-
vić, Slavko Hočevar, Samo Ban, Mihael Ivanuša, Rok Jevše-
nak in Marjan Roštohar, vodila pa sta jo trener Franc Krošelj 
in njegov pomočnik Željko Nikezić. Kot novinci na tako velikem 
tekmovanju so z uvrstitvijo zadovoljni in že razmišljajo o nasto-
pu na še katerem, prva priložnost bo že naslednje leto, ko bo na 
Finskem svetovno veteransko prvenstvo.  P. P.

Krški veterani peti v Evropi

Krška veteranska ekipa na prvenstvu

www.PosavskiObzornik.si

Ribiški dom Radeče
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BREŽICE – V galeriji Posa-
vskega muzeja Brežice je 
župan Ivan Molan 14. junija 
odprl razstavo »Časi na vasi: 
Etnografski filmi po resnič-
nem življenju Kapelcev in Pi-
šečanov«. 

Razstava predstavlja etnograf-
ske filme »Tak ti je tu blu«, »Od 
pera do vajkoža« in »Tak ti je 
tu blu na kmetih: Od zrna do 
koruznega kruha« (Kultur-
no društvo Kapele, Sekcija za 
ohranitev dediščine) ter »Pi-
šečka bratva« in »Od kola do 
kupce« (Vinogradniško dru-
štvo Pišece), ki so jih ljubitelj-
ski ustvarjalci iz Kapel in Pišec 
posneli v sodelovanju z Da-
vorjem Lipejem. Za snemanje 
filmov, ki bi prikazovali način 
življenja iz dobrega pol stole-
tja oddaljene preteklosti, so se 
odločili leta 2011 v Kapelah. V 
gibljivi sliki in govorjeni bese-
di so prikazali, kako so nekoč 
živeli, ženitovali, govorili in se 
družili ob skupnih delih Ka-
pelci in Pišečani. »Priprave in 
snemanja filmov so odpirala 
vrata podeželskih domov, pre-
bivalce združevala, spodbujala 
in navduševala, ljudje so spre-
govorili o skoraj pozabljenih 
spominih in izročilu, obudi-
la se je složnost med njimi in 
se skozi filmsko delo dodatno 
utrjevala,« je zapisala etnolo-

Časi na vasi v galeriji muzeja

ginja dr. Ivanka Počkar. Kar 
sta v nagovoru potrdila tudi 
predsednica KD Kapele Mi-
haela Blaževič in predsednik 
Vinogradniškega društva Piše-
ce Vinko Lesinšek. Ljubitelj-
sko delo in nepresahljivo voljo 
vseh je povezoval Davor Lipej: 
»Ko smo začeli, nismo vedeli, 
kaj nas pravzaprav čaka. Ven-
dar je, s strokovno pomočjo 
Posavskega muzeja, želja ste-
kla in obrodila sadove. Nismo 
dorekli še vsega na našem po-
dročju, kar je bilo v bližnji pre-
teklosti. Takšna razstava se ne 
konča, ampak se nadaljuje in 
dopolnjuje,« je dejal, se zahva-
lil družini in vsem družinam, 
potrpežljivo vpetim v filmske 
projekte. 

V. d. direktorice muzeja Alen-
ka Černelič Krošelj se je zah-
valila Lipeju, Blaževičevi, Le-
sinšku, Ljudskim pevcem 
Kapelski pubje z vodjo Miho 
Halerjem in Ljudskim pev-
cem Vinogradniškega društva 
Pišece, ki so zapeli domače 
pesmi, Otroški folklorni sku-
pini Vesele šefle OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece z mentori-
co Romano Žnideršič za od-
igrano pripoved, Počkarjevi 
in ostalim sodelavcem. Župan 
Ivan Molan je izrazil ponos 
nad vsemi, ki so ustvarili tako 
pomembno delo, ki je »poka-
zalo, kako različni v razumeva-
nju in zavedanju  skupne moči 
uspemo ustvariti tako vredno 
delo«.
 N. Jenko S., foto: PMB

Černelič Krošljeva (desno) se je zahvalila (z leve) Lipeju, Le-
sinšku in Blaževičevi.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki so 21. junija zapolnili še četrto razstavišče – nekdanjo 
samostansko cerkev, v kateri so odprli razstavo umetnice Petre 
Varl »Blizu svetlobi / Near Light«. Gre za specifično postavitev, 
ki je nastala v  sodelovanju z islandskim glasbenikom Ólafurjem 
Arnaldsom in oblikovalcem oblačil Urošem Belantičem. »Po-
stavitev Petre Varl v nekdanji samostanski cerkvi bo za mnoge 
prav gotovo nov pogled na izraznost in likovno poetiko umetnice, 
čeprav gre za sintezo in logično nadaljevanje,« je o kompleksnem 
razstavnem projektu povedal direktor galerije Goran Milova-
nović. Ljubljansko umetnico in njeno postavitev je predstavil 
kustos razstave Tevž Logar. Kot je dejal, jo je razstavni prostor, 
eden najbolj zapeljivih v slovenskem prostoru, a hkrati izredno 
težaven, neizmerno navdušil. »Prišla sva do zaključka, da ne mo-
reš parirati samemu prostoru, lahko pa ga poskušaš ojačati z ne-
kimi elementi, da gledalec, ko vstopi v prostor, postane še bolj 
pozoren na to, kar ta prostor je sam po sebi,« je pojasnil ozad-
je razstave. Ta je sestavljena iz štirih osnovnih elementov: slik-
-objektov, sedišč, glasbe in gledalcev, ki igrajo pomembno vlogo. 
Poseben je namreč tudi način ogleda – zanj se je treba obleči v 
posebna oblačila, ki jih je oblikoval Belantič, s čimer tudi gleda-
lec postane del razstave, ki bo na ogled do 26. avgusta.
29. junija pa so v Lamutovem likovnem salonu odprli še drugo 
razstavo v letošnji sezoni – gostujočo razstavo Loškega muzeja 
Škofja Loka »Človek : Stroj«. Na njej so do 16. septembra pred-
stavljena umetniška dela petih avtorjev: Metoda Frlica, Tomaža 
Furlana, Sanela Jahić, Aleksija Kobala in Antonia Živkoviča.
 P. Pavlovič

Svetloba, človek in stroj

Za ogled razstave v nekdanji samostanski cerkvi je treba oble-
či posebna oblačila.

Ohranjajo Štovičkovo dediščino
KRŠKO – Društvo likovnikov Krško OKO vsako leto 26. junija, na rojstni dan priznanega kiparja in meda-
ljerja Vladimirja Štovička, pripravi dan odprtih vrat društva v prostorih Mestnega muzeja Krško, še pred 
tem pa so v Galeriji Krško odprli samostojno slikarsko in kiparsko razstavo Staneta Udvanca.

Šentjernejčan Stane Udvanc 
je član krškega društva li-
kovnikov od leta 2009, leta 
2014 se je pridružil tudi ki-
parski sekciji. Rad je risal že 
v otroštvu, več časa za likov-
no ustvarjanje pa je našel po 
svojem 50. letu. »Redno se iz-
obražuje in je eden najbolj 
ustvarjalnih članov društva. 
Sodeloval je na 53 skupinskih 
razstavah in imel 22 samostoj-
nih razstav tako doma kot tudi 
v tujini. Za svoja dela je pre-
jel številna priznanja, plakete 
in nagrade. Posebej ljubo mu 
je srebrno priznanje in odkup 
vseh del, s katerimi je sode-
loval v EU projektu Kulturna 
dediščina. Njegova ustvarjalna 
energija izhaja iz nenehne že-
lje po doseganju zastavljenih 
ciljev,« je o avtorju povedala 
predsednica društva Branka 
Benje. V krški galeriji, katere 
vrata »se ne odprejo vsakemu 
in le redko ljubiteljskemu sli-
karju in kiparju«, se pod naslo-
vom »Simfonija barv in skulp-
tur« predstavlja s tematsko 
pestrimi slikarskimi deli, od 
portretov in krajinskih moti-
vov do tihožitij in abstrakcije, 
ter nekaj manjšimi plastikami. 
Udvanc se je v krajšem nago-
voru zbranim zahvalil pred-
sednici društva Branki Benje, 
mentorici Smiljani Anžiček, 
prijatelju Romanu Blatni-
ku ter flavtistkama, ki sta po-
pestrili odprtje razstave, svo-

ji vnukinji Rebeki Udvanc in 
njeni kolegici Nini Klemenčič.

V prostorih Mestnega muze-
ja Krško pa so krški likovniki 
in likovnice pripravili dan od-
prtih vrat in pregledno razsta-

vo ob Štovičkovem dnevu. Na 
njej se z vsaj po enim delom 
predstavlja 26 članov slikar-
ske in sedem članov kipar-
ske sekcije društva. Kot je po-
vedala predsednica, so člani 
slikarske sekcije v preteklem 

letu organizirali pet skupin-
skih in pet samostojnih raz-
stav, člani kiparske sekcije pa 
dve skupinski in tri samostoj-
ne razstave, poleg tega sta dva 
slikarja in en kipar samostoj-
no razstavljali tudi v organi-
zaciji drugih. Poleg tega so sli-
karji 37-krat sodelovali na 21 
slikarskih razstavah, kiparji 
pa 24-krat na sedmih kipar-
skih razstavah. Ponosni so 
tudi na dosežke, priznanja in 
nagrade svojih članov. Mile-
na Roštohar je na mednaro-
dnem slikarskem ex-temporu 
Ptuj karneval prejela posebno 
priznanje strokovne žirije, na 
mednarornem ex-temporu v 
Sečovljah pa prvo nagrado po 
oceni mednarodne strokovne 
žirije. Roštoharjeva in Anton 
Klakočar sta na XVII. Sevni-
škem likovnem shodu prejela 
srebrno plaketo, Roman Blat-
nik je prejel priznanje za so-
delovanje na regijski temat-
ski razstavi Velika črta ter se 
s tem uvrstil tudi na državno 
razstavo, kjer je prejel zlato 
priznanje JSKD. »Tudi to je do-
kaz, da delamo, se razvijamo 
in napredujemo,« je poudarila 
Benjetova. V kiparski sekciji se 
trudijo za ohranjanje Štovičk-
ove dediščine z ustvarjanjem 
nizkega reliefa – plaket in me-
dalj, kar je posebnost v sloven-
skem prostoru.

 Peter Pavlovič

Stane Udvanc in Branka Benje sta si izmenjala zahvali ob od-
prtju razstave.

Zlata priznanja tudi trem Posavcem
VELENJE, POSAVJE – 20. junija je bila v Galeriji Velenje slav-
nostna otvoritev 6. državne tematske razstave JSKD »Velika 
črta«. Zanjo je selektor, akademski slikar, grafični oblikovalec, 
pedagog, publicist in avtor priročnikov s področja umetno-
sti Janez Zalaznik, na podlagi regijskih razstav, na katerih je 
bilo razstavljenih prek 400 likovnih del, izbral dela 45 avtor-
jev. Iz Posavja so bili izbrani Tanja Kržan iz Društva likovni-
kov Brežice z instalacijo »Promises, promises«, Branka Pirc 
iz KUD Liber Krško s tuš risbo na papirju »Vedno je bilo treba 
preskočiti žico« in Roman Blatnik iz Društva likovnikov Kr-
ško OKO s kombinirano tehniko, poimenovano »Spira«. Vsem 
izbranim avtorjem so podelili zlata priznanja Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti.

SEVNICA – 6. junija se je v Knjižnici Sevnica na domoznan-
skem večeru predstavila KS Loka pri Zidanem Mostu, v ka-
teri živi okoli 1400 prebivalk in prebivalcev. Obsega nase-
lja Breg, Čelovnik, Okroglice, Račica, Radež, Razbor, Slap, 
Šentjur na Polju, Žirovnica in Loka, kjer je sedež krajevne 
skupnosti.

V harmonično druženje so prisotne popeljali člani zasedbe Fan-
tje z Razborja, ki so s pesmijo povedali, da so ponosni na svoje 
štajersko poreklo. V nadaljevanju so se nato predstavili učenci 
3., 4. in 5. razreda podružnične osnovne šole, ki pridno obiskuje-
jo otroški pevski zbor. Pod vodstvom učiteljice Nataše Vidic so 
zapeli pesmici Dežela branja in Na polju rožice cveto. Nastopila 
je tudi komorna skupine OŠ Sava Kladnika Sevnica, učenke Zala, 
Karin in Lea pa so odrecitirale dve pesmi domače pisateljice in 
pesnice Zore Tavčar. Za odlično glasbeno vzdušje je poskrbel še 
Jakob Štigl, harmonikaš spretnih prstov in vedno nasmejanega 
obraza. Dogodek je s predstavitvijo treh lastnih pesmi obogati-
la še domača ustvarjalka Sabina Kožar, ki je v juniju izdala tudi 
svojo prvo pesniško zbirko.
Zbrane je nagovorila predstavnica KS Loka Doris Kosar, direk-
torica sevniške knjižnice Anita Šiško je slovesno odprla razstavo 
na domoznanskem oddelku knjižnice, o kateri je povezovalka pri-
reditve Sergeja Selak med drugim dejala: »O znanih ljudeh naše 
krajevne skupnosti ste zagotovo že marsikaj slišali, danes pa bos-
te o njih lahko prebrali na plakatih naše razstave. Veseli smo, da 
med pomembne umetnike ne uvrščamo le tistih, ki so tu delova-
li nekoč; tudi v današnjem času namreč v krajevni skupnosti ži-
vijo in ustvarjajo ljudje mnogih talentov.« 
 S. Radi, foto: N. F.

Domoznanski večer in KS Loka

Na domoznanskem večeru je zapel otroški pevski zbor. 

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 
– 8. junija je v večnamenskem 
prostoru Trubarjevega doma 
upokojencev potekal dan Pri-
moža Trubarja s predstavitvi-
jo pesniške zbirke, ki nosi na-
slov Sonce in sence, domačinke 
Sabine Kožar. S tem sta kul-
turno in turistično društvo iz 
Loke pri Zidanem Mostu obe-
ležila dan Primoža Trubarja, 
ki je kot protestantski duhov-
nik nekaj časa služboval tudi v 
Loki pri Zidanem Mostu, kjer 
so nanj zelo ponosni. »Sabi-
na piše pesmi in pravljice za 
otroke. Zanimajo jo tuji jezi-
ki in svetovna literatura, pred-
vsem pa južnoameriški avtor-
ji. Pravi, da je njen najljubši 
roman Sto let samote pisate-
lja Gabriela Garcíe Márqueza, 
saj je v njem mogoče najti mno-
go preprostih življenjskih res-
nic,« je moderatorka dogodka 
Annemarie Culetto predstavi-
la besedno ustvarjalko Sabino 
Kožar, ki je nato prebrala nekaj 
pesmi iz pesniške zbirke, kate-
re izid je omogočilo Kulturno 
društvo Primož Trubar Loka, 
za oblikovanje pa je poskrbela 
grafična oblikovalka Nevenka 
Flajs iz Krmelja. V kulturnem 
programu so sodelovali učenke 
in učenci podružnične osnovne 
šole v Loki, z dvema skladbama 
se je predstavila tudi komorna 
skupina OŠ Sava Kladnika Sev-
nica pod vodstvom Nataše Vi-
dic.  S. R. 

Zbirka Kožarjeve
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Četrtek, 5. 7.

• od 9.00 do 13.00 v Večgene-
racijskem centru Krško (CKŽ 
44): počitniške aktivnosti za 
otroke (vse delovne dni)

• od 15.00 do 18.00 v MT Se-
novo: počitniške aktivnosti – 
tekmovanje ladjic in lampi-
jonov na potoku ter slikanje 
v naravi

• ob 17.00 v mestnem parku 
v Krškem: pravljična čajanka

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: Poletni večeri v parku 
– razstava slik Metoda Pra-
šnikarja »Akrili in akvareli 
slovenske krajine«

• ob 20.00 pri gasilskem 
domu v Pišecah: 110 let PGD 
Pišece – dobrodelni koncert 
narodnozabavnih ansam-
blov

• ob 21.00 na dvorišču Posa-
vskega muzeja Brežice: kon-
cert zasedbe Epiphany

Petek, 6. 7.

• od 10.00 do 20.00 na gra-
du Sevnica: družinski dan 
z razstavo eksotičnih živali, 
delavnicami, igralnico ... 

• od 17.00 do 20.00 v MT Se-
novo: počitniške aktivnosti – 
uredimo vrt skupaj s prosto-
voljci

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: slavnostna akade-
mija ob 70-letnici ustano-
vitve Združenja borcev za 
vrednote NOB Brežice

• ob 19.45 v Galeriji Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki: Festival kulture Kosta-
njevica 2018 – gledališka 
predstava Nika Škrleca »Naj 
gre vse v π ali kako sem si 
zapomnil 3141 decimalk«; 
ob 21.45 na otoku: koncert 
skupin Luto, MRFY in Them 
Moose Rush

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: Po-
letje na gradu Rajhenburg 
– Vesna Pisarović kvartet: 
Naša velika pesmarica

Sobota, 7. 7.

• od 9.00 do 13.00 v MT Se-
novo: počitniške aktivnosti – 
gremo čofotat na bazen Bre-
stanica

• ob 10.00 v gozdičku na-
sproti MC Krško: beatma-
king session

• ob 11.00 na Jevši pod Bo-
horjem: prireditev ob 70-le-
tnici ZZB, 50-letnici TO 
Slovenije in v počastitev tra-
gičnih dogodkov na Jevši

• od 16.30 dalje na Skopi-
cah: 21. gasilsko tekmova-
nje in veselica z ansamblom 
bratov Žerjav

• ob 17.00 na Vihrah: priredi-
tev ob 70-letnici PGD Vihre

• ob 17.00 v Cerini: vaške igre 
v okviru KS Čatež ob Savi, od 
20.00 dalje: velika veselica 
pod šotorom z ansamblom 
Mladi Dolenjci

• ob 19.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Festival kulture Kostanjevi-
ca 2018 – gledališki predsta-
vi »My father held a gun« in 
»Jetniška balada«; ob 21.45 
na otoku: koncert skupin 

kam v posavju
Sobota, 14. 7.

• od 9.00 dalje ob cesti Veliko 
Mraševo–Brod pri Podbočju: 
dan tehnike

• od 9.00 do 13.00 v MT Se-
novo: počitniške aktivnosti

• ob 18.00 v mestnem jedru 
Brežic: Mestna promena-
da Brežice – Gvidove dogo-
divščine, ob 21.00: koncert 
The Funkamentalists

• ob 20.00 na Blanci: 90-le-
tnica PGD Blanca in gasilska 
veselica s Poskočnimi muzi-
kanti

• ob 21.00 v dvorani MC Kr-
ško: karaoke

Nedelja, 15. 7.
• ob 8.00 na travnatem igri-

šču v Krški vasi: 23. memo-
rialni nogometni turnir To-
nija Jarkoviča in Tomaža 
Tomšeta

Ponedeljek, 16. 7.

• ob 21.00 v mestnem jedru 
Brežic: Mestna promenada 
Brežice – jam session

Torek, 17. 7.

• od 9.00 do 13.00 v prosto-
rih LIJAmedie v Krškem: po-
čitniške filmske delavnice za 
otroke in mlade od 8. do 18. 
leta starosti (vsak dan do 
20. 7.)

• ob 21.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: kino na graj-
skem dvorišču

Sreda, 18. 7.

• ob 18.00 v mestnem jedru 
Brežic: Mestna promena-
da Brežice – Gvidove dogo-
divščine, ob 20.30: ognjena 
predstava »Ognjeni mojster 
Hatana«

Noči so, po moje, ogledalo duše. Mirne, vznemirjene, kipeče od 
sreče, žalosti, norih hotenj in brezpotij. Iščeš poti, stojiš na kri-
žišču, rad bi se napotil po pravi, po pravi za vsakogar in zase, 
izbereš pa tisto, ki je ni, in jo še kar naprej in vztrajno iščeš po 
globini razbeljene duše. Pomoči pa od nikogar in se zaveš, da 
si sam ustvarjalec svoje poti. Svojih krajših ali daljših poti. Če 
pa se ti uspe odpreti, se razgaliti dobremu srcu, ki zna razka-
diti dvome in hude demone, splezaš najprej na rahlo zeleno 
vejico in potem se zlagoma povzpneš na bolj močno in še bolj 
zeleno vejo, povedano metaforično. Pravi križev pot misli zad-
njih junijskih ur in noči, ko je v večernih urah kapljala moča 
z vseh ne več mladih zelenih listov, ko je bila zemlja gnila od 
moče in so bila naša telesa lepljiva od tropskega podnebja. Za 
vsakršno olajšanje pa si se tu in tam bil prisiljen toplo zaviti. 
Za dih in oddih.

Brežiške noči. Kjer koli je kdor koli pripravljal »fešto«, se je trlo 
domačinov in nedomačinov, telesa so bila nagnetena kot vži-
galice v škatli, željna zabave in hrane. In se je resničnost uta-
pljala nekje tam gor, v hlapih popitih tekočin, v čisto še lepo 
prebavljivih zvokih in glasovih, do muzike, ki je parala noči, 
znosnost in vzdržljivost. Če grem malo po nekem redu. Doma-
čo hrano naših marljivih ljudi imamo brez dvoma radi. Je kdo, 
ki se je drenjal ob stojnicah in se prenajedal, v tistem trenut-
ku spoštljivo pomislil, koliko truda je bilo vloženega za užito 
dobroto? Muziko imamo radi. Je naša spremljevalka, v dobrem 
in manj dobrem, ki si jo po volji prilagodimo (kadar si jo lah-
ko) po notranjem razpoloženju. Je pa prav nerodno, silno ne-
odgovorno, da tisti nekdo prebivalce posiljuje z razbijanjem, 
ki ni sorodno prav nobeni muziki. In kot je bilo opaziti, se ima-
mo ljudje vendarle malo radi. Vsaj takrat, ko sem se znašla v 
množici kot ena izmed vžigalic. Ni bilo zaznati ne jezikovnih 
in ne političnih ovir. Nobenih predalčkov, nikakršnih predsod-
kov. Blagoslov za dušo. Menda nadzemeljsko.

Zemljani imamo različne okuse in pestujemo različna hotenja. 
In jih udejanjamo. Vlažen večer, ki se je polagoma spuščal v noč, 
je kakšnih sto petdeset metrov od vrveža, brez arbitraže, ponu-
jal neko drugo, umirjeno in duhovno bogato utripanje. Ko se je 
umetnica več razsežnosti, Tanja Plevnik, v konopljini trgovinici 
predstavila s slikarsko razstavo C'est la vie – To je življenje. To 
so bili trenutki drugačnega petkovega življenja, ki so z razstavo 
in prostorom nudili razmišljanje, veselje in upanje vsem, ki smo 
tam postali iz različnih življenjskih smeri. Ob Tanjinem barvi-
tem nagovoru smem še reči, da je bil to žametni večer. Zato vam 
želim veliko žametnih poti in čim več žametnih noči. 

Noči.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Demolition Group, Svemir-
ko in AMNxSBO

• ob 19.00 v gozdičku naspro-
ti MC Krško: finski kulturni 
večer

• ob 19.00 v Peklu pri Šen-
tjanžu (Jablanica 13): otvo-
ritev razstave in zaključek 
slikarske kolonije ArtEko 
2018

• ob 19.00 pri gasilskem 
domu v Pišecah: proslava 
ob krajevnem prazniku, go-
lažijada in veselica z boga-
tim srečelovom

• ob 20.00 na terasi Posa-
vskega muzeja Brežice: kon-
cert zasedbe Volk folk, ob 
razstavi »Rojstvo novih do-
movin«

Nedelja, 8. 7.

• od 9.00 dalje na igrišču v 
Bušeči vasi: 40. nogometni 
turnir ŠD Sušica

• ob 10.15 v cerkvi sv. Urha 
na Vihrah: urhovo

Torek, 10. 7.

• od 9.00 do 13.00 na gradu 
Brežice: počitniške filmske 
delavnice za otroke in mla-
de od 8. do 18. leta starosti 
(vsak dan do 13. 7.)

• ob 21.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: kino na graj-
skem dvorišču

Četrtek, 12. 7.

• od 15.00 do 18.00 v MT Se-
novo: počitniške aktivnosti

• od 21.00 do 23.00 v gozdič-
ku nasproti MC Krško: Izko-
panine 009: Večer soul, funk 
in blues glasbe

Petek, 13. 7.

• od 17.00 do 20.00 v MT Se-
novo: počitniške aktivnosti

• od 21.00 do 23.00 v gozdič-
ku nasproti MC Krško: film 
in foto razstava: Bangladeš – 
utrip življenja v begunskem 
taborišču

S i l v o  M a v s a r 

in druge
zgodbe

postelja 
iz knjig

Pred nami je magična, nevsakdanja knjiga.
(Marjanca Kočevar)

Zavod Respecta Brežice, 288 strani, trda vezava, 25,00 €
respectabooks@gmail.com tel.: 040 164 654 

www.silvomavsar.si

20
LET

VESNA PISAROVIĆ KVARTET: 
NAŠA VELIKA PESMARICA
koncert, petek, 6. 7., 20:30

MAJA KEUC AMAYA: 
TRIBUTE TO SOUL
koncert, sobota, 21. 7., 20:30

BRADE
komedija, petek, 10. 8., 20:30

SREDNJEVEŠKI DAN NA 

GRADU RAJHENBURG
tematski dan, sobota, 18. 8., od 15. ure dalje

DAMIR IMAMOVIĆ SEVDAH TAKHT
koncert, petek, 24. 8., 20:00

I     NJOFRA
komedija, petek, 31. 8., 20:00

www.gradrajhenburg.si / www.kd-krsko.si
Info: info@gradrajhenburg.si, T: (07) 620 42 16

BRESTANICA – Potem ko so se v začetku meseca maja ljubitelj-
ski likovniki na povabilo Kulturnega društva Svoboda Brestani-
ca in mentorstvom akademskega slikarja Rajka Čubra zbrali na 
likovnem in družabnem ustvarjanju pri Kosarjevih v trškem delu 
Brestanice na 4. Ex-tempore Rajhenburg, od koder so prenašali 
veduto kraja in motive narave na slikarska platna, so ta med 20. 
majem in 3. junijem postavili na ogled na rajhenburškem gradu. 
Otvoritev razstave je popestril tenorist Marko Železnik, s flavto 
in harmoniko pa sta ga spremljala Klara in Roman Drstvenšek.
 B. M., vir: M. Marjetič, foto: Matjaž Marjetič 

4. Ex-tempore Rajhenburg

Likovni ustvarjalci v družbi staroste Staneta Fabjančiča (le-
vo), ki že od 60. let prejšnjega stoletja v kraju spodbuja likov-
no in galerijsko dejavnost
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil 
nagrado (CD ploščo) Martinu Lesjaku, Falska cesta 13, 2342 
Ruše. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. HOZENTREGARJI - Moja dohtarca
 2. (4.) Ans. RAZGLED - Polka
 3. (1.) Ans. GLAS - Saj že jutri
 4. (7.) PRLEŠKI KVINTET - Pomlad se prebuja
 5. (9.) MLADI BELOKRANJCI IN MARTIN ŠPRINGER HUČ-
   Jest sm čiste Šokc
 6. (2.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Reci mi
 7. (3.) Skupina GADI - Ker ti
 8. (6.) Ans. MLADI GODCI - Slikar
 9. (10.) Ans. TONIJA VERDERBERJA & MARJAN ZGONC - 
   Velika bela ptica
 10. (-.) Ans. BRKINCI - Srcj' n' zna

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Kvinta - Mogoče nekoč

Kupon št. 422
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, 7. 7. 2018, ob 20. uri

1. nagrada:  plošča, solata in sladica za dve osebi
2. nagrada:  kraljevski hišni čevapčiči 
  s prebrancem za dve osebi
3. nagrada:  dve veliki klasični pici

Geslo križanke pošljite do četrtka, 12. julija, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

GOSTILNA GRILL BREŽICE
PIER 7 D.O.O., ULICA KOZJANSKIH BORCEV 18, 8250 BREŽICE 

Geslo 12/2018 številke:

NEDELJSKA KOSILA
Nagrade, ki jih podarja Gostišče Senica, prejmejo:

1. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi; 
  Hana Srpčič, Krška vas
2. nagrada:  družinska pica; Edvard Šribar, Brege
3. nagrada:  2 uri bowlinga; Franc Starc, Sevnica

Mraz ni preprečil uspeha Festivala za mlade ŠROT 
2018, napovedujemo projekt Country Soul. Tokrat 
preberite:

Na bazenu Brestanica se je odvil že 19. Festival za mla-
de ŠROT. »V letošnje poletje so nas (sicer v nič kaj pole-
tnih temperaturah) popeljali dolenjsko-posavska zasedba 
D'Neeb, glavni akter večera – Magnifico (na fotografiji), 

za zabavo pozno v noč pa so poskrbeli legendarni Help! A 
Beatles Tribute. Letošnji festival si bodo obiskovalci po-
leg res odličnega programa zagotovo zapomnili tudi zara-
di vremena, ki jo je pošteno zagodlo organizatorjem. Smo 
pa z obiskom in izvedbo festivala kljub vsem oviram zado-
voljni,« so nam zaupali organizatorji. Poleg obiskovalcev 
so bili nad dogodkom navdušeni tudi nastopajoči. Magni-
fico je na primer na svoji facebook strani zapisal: »Bil je 
mraz, ampak nam je bilo toplo. Hvala, Brestanica.« Iz eki-
pe še sporočajo, da se že veselijo prihodnjega ŠROT-a, ki 
bo okrogel dvajseti!

Nina Berger (na fotografiji) že nekaj let intenzivno razi-
skuje svoj glas in pevski izraz. Vodi jo velika ljubezen do 
glasbe ter različnih glas-
benih žanrov in stilov. 
Petje je zanjo izraz naj-
globljega dela sebe. V 
country glasbi je našla 
resničnost življenja, hre-
penenja, preprostih res-
nic in velikih ljubezni. Vse 
to je zasnovala v projekt 
Country Soul. K sodelova-
nju je povabila vidne glas-
benike:  glasbenico in umetnico Marino Benić; country 
glasbenika Urbana Vidmarja; pianista, organista, kore-
petitorja in učitelja Lucijana Cetina; kitarista, ki deluje 
v Sloveniji in tujini, Marka Ferlana; kitarista in enega iz-
med redkih slovenskih glasbenikov, ki igra pedal steel ki-
taro, Zorana Koširja; bobnarja Enosa Kuglerja; mlade-
ga perspektivnega glasbenika, ki igra različne inštrumente, 
Roberta Petana, ter ne nazadnje še izjemnega glasbeni-
ka, pianista, avtorja, vokalista in interpreta Raya Charlesa, 
Uroša Perića. Prisluhnete jim lahko 19. julija ob 21. uri na 
brežiškem grajskem dvorišču.

Xequtifz (na fotografiji) tik pred poletjem predstavlja svoj 
novi, peti single in spremljevalni video z naslovom Ti lahko 
vse / Alone with you. »Pesem je nastala konec aprila tako 
rekoč preko vikenda. Producent Krešimir Tomec je idejo 

predstavil Hannah Mancini in demo je bil 'ready, like wit-
hin an hour'. Vsi, ki smo sodelovali pri produkciji, pesem 
nažigamo v avtih in ‘groovamo’ z glavami,« so slovenskim 
medijem zaupali člani skupine, ki želi slovenskim poslu-
šalcem predstaviti 'poppy funk' pesem, ki bi vsem polep-
šala letošnje poletje. Ne pozabimo, v skupini igrata tudi 
posavska glasbenika, kitarist Miha Koretič in saksofonist 
Bojan Zupančič.
 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.

 



Posavski obzornik - leto XXII, številka 14, četrtek, 5. 7. 2018 27POSAVSKA PANORAMA

BLANCA – 19. maja je Krajevna organizacija Rdečega križa Blan-
ca organizirala srečanje starostnikov iz KS Blanca. V prisrčnem 
programu so nastopiIi učenci OŠ Blanca pod mentorstvom Olge 
Lužar in Stanke Kozole ter ljudski pevci z Blance. Vsem se je 

Cvetka Požun, predsednica KO RK Blanca, zahvalila in jih po-
vabila k sodelovanju tudi vnaprej. Učenci so za vse starostnike, 
goste in prostovoljke izdelali priložnostna darilca. Ob zaključku 
programa je za dobro voljo poskrbela Štefka Vidrih, ki je preb-
rala tri svoje šaljive pesmi z aktualno vsebino. Srečanja se je ude-
ležila tudi sekretarka Območnega združenja RK Sevnica Mojca 
Kranjc Pinterič, ki je z izbranimi besedami nagovorila prisotne 
in pohvalila aktivno delo prostovoljk v KS Blanca. Povabljeni so 
bili 103 starostniki, udeležilo pa se jih 41. Žal se mnogi srečanja 
niso mogli udeležiti zaradi zdravstvenih težav. Vse bodo prosto-
voljke obiskale na njihovih domovih, nekatere pa v domovih upo-
kojencev. Med udeleženci srečanja je bil tudi Jože Vidmar s Ča-
nja, ki je nedavno praznoval 90. rojstni dan. Prejel je čestitko in 
priložnostno darilo. Ob pomoči ljudskih pevcev so mu vsi zapeli 
in zaploskali. Po končanem kosilu je prisotne s harmoniko raz-
veseljeval Martin Marko, kapelnik blanške godbe. Zazvenele so 
ljudske, cerkvene pa tudi borbene pesmi. Nekateri so tudi zaple-
sali, med njimi slavljenec Jože s predsednico Cvetko.
 Vir: KO RK Blanca

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Nejra Čahtarević, Žigrski 

Vrh – dečka,
• Klavdija Bizjak, Dol. 

Skopice – dečka,
• Simona Podvinski, 

Bukošek – deklico,
• Anja Zevnik, Piršenbreg – 

dečka,
• Ines Božič, Leskovec pri 

Krškem – dečka,
• Tanja Balas, Gornji Lenart 

– deklico,
• Gentiana Halili, Terstenik 

(Kosovo) – deklico,
• Nada Tomić, Brežice – 

deklico,
• Marjetka Prelogar, Stranje 

– deklico,
• Amadeja Čanžar, Sela pri 

Dobovi – dečka,
• Martina Škvorc, Jesenice 

na Dolenjskem – deklico,
• Stanka Koren, Tišina – 

dečka,
• Simona Bukovinski, 

Koritno – dečka,
• Amadeja Filipčič, Bojsno 

– dečka,
• Dragana Petelinc, Sela pri 

Dobovi – deklico,
• Jasna Hadžić, Senovo – 

dečka,
• Jana Pešec, Žadovinek – 

dečka,
• Petra Rožman, Pavlova vas 

– dečka,
• Urška Najžar, Zgornji 

Lehen na Pohorju – dečka,
• Ines Janković, Brežice – 

deklico,
• Jasmina Sintič, Kočarija – 

dečka,
• Željka Penič, Podvinje – 

dečka,
• Špela Troha Ogorevc, 

Podvinje – deklico,
• Blaža Ajdonik Kostevc, 

Pavlova vas – dečka,
• Barbara Tomše, Brežice – 

dečka,
• Bernardka Mežič, Drnovo 

– deklico, 
• Mirna Vaš, Brežice – dečka,

rojstva

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

Anamarija Dernikovič z Bizeljskega in Janez Butkovič iz 
Dečnega sela, 28. april 2018, grad Brežice (foto: Mitja 
Mladkovič)

poroke

• Ivan Šribar in Mateja 
Trinker, oba iz Krmelja,

• Klemen Janc in Saša 
Konajzler, oba s Studenca,

• Dejan Žveglič z Vrha pri 
Boštanju in Marjetka 
Grivec iz Poljan pri Mirni 
Peči,

• Rok Kolnik iz Dobove in 
Nina Radi iz Starega Grada, 

• Igor Rener in Janja 
Opravž, oba iz Krškega,

• Miha Metelko s Kremena 
in Urša Glas s Sremiča,      

• Vid Zevnik s Čateža ob Savi 
in Jana Fantov iz Zaprešića, 

• Zdravko Seliškar in Nives 
Pejanović, oba iz Brežic, 

• Matej Račič in Natalija 
Kink, oba iz Cerine,

• Jernej Hostar iz Nove Gore 
in Simona Molan iz Sel pri 
Dobovi,

• Borut Cirnski s Cirnika in 
Terezija Korez z Donačke 
Gore,

• Primož Kopar in Petra 
Mesojednik, oba z 
Lukovca,

• Primož Klinar iz 
Podgorice in Maja 
Kantužar z Ledine,

• David Gambeta in Mojca 
Revinšek, oba iz Orešja 
nad Sevnico.

ČESTITAMO!

BREŽICE – »Tempo fugit – čas teče!« Tako se je 2. junija pričelo 
srečanje ob 50. obletnici mature nekdanjih dijakov 4.b razreda 
Gimnazije Brežice z obujanjem »Volens, nolens, beatae memo-
riae – Hočeš nočeš, blaženi spomini!«. Ob poljubih in prisrčnih 

stiskih rok med nekdanjimi sošolci in njihovimi profesorji. Za 
prisrčno srečanje je poskrbel organizacijski odbor v sestavi Ro-
mana Ivačič, Peter Monetti ter Rija Plut in Darko Iskra, ki sta 
vodila program. »Motor« srečanja Darko je nagovoril profesor-
je: »Vsi ste že dolgo v zasluženem pokoju. Prisrčen pozdrav po-
sebej vam, ki ste nas mlade, takrat še nezrele in razigrane, pope-
ljali skozi štiriletno gimnazijsko zorenje in oblikovanje v rastoče 
izobražence. Danes smo pred vami. Naj tukaj, v tem hramu uče-
nosti, še enkrat izrečem zahvalo za vaše delo, ki ste ga vtkali v 
naš vzgojno-izobraževalni proces (prisotnim profesorjem: Kse-
niji Antolovič, Jožetu Antoloviču, Mariji Lelić, Adolfu de Costi, 
Ivanu Novaku, Metki Brglez, Antonu Tasiču, Dušanki Lipej 
in Jožetu Senici). Zelo nam je žal, da nekaj profesorjev in sošol-
cev ni več med živimi. S hvaležnostjo se spominjamo profesor-
jev: Flandra, Gabrščkove, Sunčičeve, Vebletove, Iskre, Kuglerja, 
Škalerja, Živiča, Hladnikove, Klepca in obeh ravnateljev, Javorni-
ka in Gregoriča. Žal zaradi bolezni ni med nami prof. Korberja in 
razredničarke jubilejne 4.b prof. Volčanškove, ki se ju tudi hva-
ležno spominjamo. Med nami pa ni tudi prezgodaj preminulih 
sošolcev – Sonje Slapšak, Jožeta Korinška, Milice Tomše in Jane-
za Planinca, ki bodo danes prav tako v naših mislih.« Srečanje je 
vključevalo tudi kar nekaj prisrčnih anekdot in posebnih značil-
nosti tako profesorjev kot sošolcev, Rija Plut in Darko Iskra sta 
se ozrla še na nekatere svetovne dogodke in »pop« kulturo v letu 
1967/68, ko sta mlade, bolj kot svetovna politika, pritegnila nov 
stil oblačenja in frizur. Profesorje so priložnostno obdarili, zape-
li skupaj himno Gaudeamus igitur z željo, da bi ob njej za ved-
no ostali dobri prijatelji, ter se s sedanjim ravnateljem Urošem 
Škofom sprehodili po gimnazijski stavbi. Res, blaženi spomini!
 N. J. S.

Srečanje za starostnike na Blanci

Zbrani so zapeli 90-letnemu Jožetu Vidmarju (v ospredju).

Hočeš nočeš, blaženi spomini!

Udeleženci srečanja – nekdanji dijaki in njihovi profesorji

• Samanta Hervol, Brežice 
– dečka,

• Andreja Predanič, Brežice 
– dečka,

• Urška Bogovič, Velika vas 
pri Krškem – deklico,

• Barbara Vižintin, Senovo 
– deklico,

• Barbara Gorenc, Krmelj – 
dečka,

• Bojana Hribšek, Ženje – 
deklico,

• Špela Arh, Veliki Podlog – 
deklico.

ČESTITAMO!

DOLENJA PIROŠICA – 16. junija so se v nekdanjem Peničevem 
mlinu na Dolenji Pirošici zbrali sošolci OŠ Cerklje ob Krki na 
praznovanju 50. obletnice osnovne šole. Udeležba je bila ze-
lo lepa, saj se jih je zbralo 22 od 31. Skupaj so preživeli prijet-
ne urice, polne nepozabnih spominov iz osnovnošolskih dni. 
S svojo prisotnostjo in lepim spodbudnim nagovorom jih je 
razveselila tudi razredničarka Božena Ostrovršnik. F. H., fo-
to: Foto Rožman

S A M O  GO LA  KU LT U R A  I N  N I Č  D RU G EGA

6.7. - 7.7.2018
Kostanjevica na Krki

www.fkk2018.si

KRŠKO – Spomladi je tudi v Krškem zaživela telovadba »1000 
gibov po metodi dr. Nikolaja Grishina«, ki jo izvaja Društvo Šola 
zdravja že po vsej Sloveniji. Vaje se odvijajo vsak dan in v vsakem 
vremenu od 7.30 do 8.00 na športnem igrišču pri OŠ Jurija Dal-
matina Krško in v mestnem parku starega mestnega jedra Krško 
pod strokovnim vodstvom Magde Ivanović in Helene Špano-
vič. Vaje aktivirajo mišice glave, trupa, rok in nog – skratka, cele-
ga telesa. Pričnemo s tekom za ogrevanje, nato sklenemo krog in 
si trikrat zaželimo »Dobro jutro!« Po končanih vajah sledi zahva-
la in pozdrav soncu. Potem naredimo še globok predklon in zah-
valo planetu Zemlja za vse dobro, kar nam daje. Čisto na koncu 
sklenemo krog in si trikrat zaželimo »Lep dan!« Kot nadgradnja in 
popestritev teh vaj sledi dopolnitev »metode 1000 gibov« – vaja 
na glavi. Potem sledi krepka masaža po lasišču, od sredine glave 
navzven, in še zasuk glave v levo in desno smer. Vse naštete vaje 
izvajamo zato, da poživimo in okrepimo kapilarno ožilje, pa tudi, 
da se utrdijo sinapse med nevroni v možganih. Zato so te vaje tudi 
zoper demenco. Smoter teh vaj je, da razgibamo mišice in sklepe 

ter oživimo ožilje celotnega te-
lesa. Vaje delamo zunaj, na sve-
žem zraku, torej aerobno. Pri 
tem dobi vsaka celica našega 
telesa potreben kisik, ki nam 
daje novo energijo. Dragi bral-
ci, če vas je »metoda 1000 gi-
bov« navdušila, potem se nam 
pridružite in dobrodošli!
 Zora Pevec, 
 v imenu Društva 
 Šola zdravja Krško

Društvo Šola zdravja tudi v Krškem

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

prejeli smo

po sledeh naše dediščine

Edinstven rudniški števec 
KOBILE – V prejšnji rubriki smo predstavili lončen kotel za 
žganjekuho, ki ga v svoji zbirki hrani Ludvik Rezelj v Bu-
košku, tokrat pa gremo k  Alojzu-Vladimirju Šribarju v Ko-
bile, ki v domači etnološki zbirki hrani tudi prav poseben 
lesen števec rudniških vozičkov.

Med 5000 predmeti, ki jih v Etno-
loški zbirki Kobile hranita Alojz-
-Vladimir in Ljudmila Šribar, je 
tudi nekaj predmetov rudniške 
dediščine nekdanjega Premo-
govnika Senovo. Alojz-Vladimir, 
ki je v senovskem premogovniku 
delal v letih 1985–1998, je pose-
bej ponosen na edinstven števec 
rudniških vozičkov, najbrž nare-
jen iz hrastovega lesa, ki ga je leta 
1987 našel na steni pod 'bunker-
jem' oz. silosom, kamor so nava-
žali izkopan premog. »Delavec je 
polnil 'buliče' (rudniške vozičke, 
op. a.), njihovo število pa beležil 
na števcu s prestavljanjem zatiča 
v luknjice. Ko je prišel do zadnje, stote luknjice, je prestavil več-
ji zatič za stotice in nato začel znova. Skupno je tako lahko preš-
tel do 500 vozičkov, ki so jih nato odpeljali proti separaciji,« Šri-
bar pojasnjuje delovanje števca. 
Kot pravi, je klical tako v velenjski kot idrijski rudnik, kjer pa 
podobnega predmeta ne poznajo, kar potrjuje domnevo, da gre 
za senovsko posebnost. Da je predmet precej star, vsaj iz časa 
Kraljevine Jugoslavije, če ne celo Avstro-Ogrske, pričata vreza-
ni sablji v desnem zgornjem kotu, medtem ko je levo zgoraj ru-
darski simbol dveh prekrižanih kladiv. »Če bi bil števec mlajši, 
recimo iz obdobja po letu 1945, bi bili na njem najbrž vreza-
ni zvezdi,« meni Šribar, za katerega ima predmet neprecenlji-
vo vrednost. »Ne prodam ga niti za milijon,« pravi in dodaja, 
da hrani še nekaj zanimivih rudniških predmetov, denimo pol-
žasto sireno, usnjeno rudarsko čelado in nekaj orodja. Obžalu-
je pa, da ob zapiranju senovskega premogovnika ni bilo večjega 
interesa, da bi več predmetov iz 200-letne rudniške dediščine 
zadržali v kraju.  P. P.

Poziv očividcem nesreče
KRŠKO – V torek, 12. junija, ob približno 13.45 se je na Cesti 
krških žrtev v Krškem, pri odcepu za trgovino Hofer, zgodi-
la prometna nesreča, v kateri je osebni avtomobil na preho-
du za pešce podrl dijakinjo Gimnazije Krško. Starša prizade-
te dijakinje udeležence prometa in vse očividce, še posebej 
voznika modrega osebnega vozila, ki je dijakinji ustavil pred 
prehodom za pešce, in voznika belega kombija, ki je povzroči-
telja nesreče okaral na kraju samem, vljudno prosiva, da pok-
ličejo na telefonsko številko 068 136 163 ali 07/49 21 437. 
 Vladimir Gramc, Krško 

BREŽICE – Planinsko društvo Brežice šteje številne člane, za ka-
tere se dvakrat tedensko organizirajo planinski izleti. Poti pla-
nince vodijo po označenih planinskih poteh, ki se vijejo po pol-
jih, travnikih, gozdovih in planinah, velikokrat odmaknjenih od 
prometnih poti. Nesreča nikoli ne počiva, zato jih na poti lahko 
preseneti marsikatera zdravstvena težava pohodnikov. Že sama 
skupina starejših upokojenih planincev šteje okrog 70 pohod-
nikov, ki se vsak torek ob vsakem vremenu podajo na pohod po 
bližnjih hribih. Večina pohodnikov je starejših od 70 let, nekate-
ri so že preboleli marsikatero kardiovaskularno bolezen, a želja 
po ohranjanju zdravja je pri vseh velika, zato še vedno z vesel-
jem planinarijo. Nekajkrat se jim je na pohodih že zgodilo, da je 
prišlo do zdravstvenih zapletov med potjo, zato bi nujno potre-
bovali avtomatski zunanji defibrilator (AED), s katerim bi lahko 
v primeru srčnega zastoja med potjo rešili pohodnikovo življen-
je. Zaradi navedenih razlogov v PD Brežice vas vljudno prosijo 
za kakršno koli donacijo za pomoč pri nakupu AED-ja. Zanj lah-
ko vaš prispevek nakažete na poslovni račun Planinskega dru-
štva Brežice s pripisom »Za nakup AED«.  Vir: PD Brežice

Števec rudniških vozič kov 
naj bi bil senovska poseb-
nost. Brežiški planinci želijo AED

Alkohol za mlade
Bližajo se šolske počitnice in osnovnošolci ter dijaki so že nekaj te-
dnov z eno nogo na svobodi. Vse lepo in prav, a ob pripovedovanju 
o njihovih dogodivščinah me je šokiralo dejstvo, da krepko mlado-
letni fantje in dekleta v krških in leskovških lokalih lahko dobijo al-
koholne pijače, kot da je to nekaj popolnoma samoumevnega. Pred 
časom mi je fant, ki je pravkar praznoval 15. rojstni dan, s pono-
som pravil, kako je v znanem krškem lokalu z razgledom na Savo 
s prijatelji dobil toliko rund žgane pijače, kolikor je hotel in dok-
ler ni bil do konca pijan. Zadnja sorodna novica pa je stara teden 
dni in pripoveduje o 14- in 15-letnikih, ki so se ob obilici alkohola 
zabavali v leskovškem lokalu z lepo dragocenim imenom. Saj ne, 
da želim, da bi inšpekcija zasačila brezvestne gostince in jim pri-
bila visoko kazen! Ne, rada bi samo, da se vsi trgovci in gostinci 
preprosto držijo zakona, ki ni eden tistih zgolj birokratskih. Ali smo 
res že tako obupali nad t. i. današnjo mladino, da bomo vsi dvig-
nili roke od vzgoje in jih pustili, naj delajo, kar hočejo – kot da so 
že zmožni odrasle presoje? Pa niso, veste! Tudi sami to vedo. Vem, 
ker delam z njimi in ker jih imam doma. Sami povejo, da potrebu-
jejo nadzor in omejevanje odraslih ter tudi to, da te lahko zami-
sel, ki se naključno porodi v družbi vrstnikov, v nekaj urah odpelje 
daleč preko meje, ki si si jo sam postavil, in da je to kot drveč vlak, 
s katerega vmes ne moreš izstopiti. To pismo pišem, ker ne želim, 
da se zgodi tako, kot je v Sloveniji v navadi: vsi gledajo stran, nih-
če se noče vtikati, nihče se ne bo izpostavljal ugovarjanju ali pro-
tinapadom. To se stopnjuje, dokler se ne zgodi tragedija – nekdo 
se ponesreči, nekdo umre, potem pa so vsi pametni za nazaj, vsi se 
nenadoma spomnijo na zakone, inšpektorji križarijo po terenu in 
sankcionirajo vsako nesmiselno malenkost. A kaj to pomaga dekle-
tu ali fantu, ki ga ni več? Kaj to pomaga njegovi družini? 
Zadnje vrstice pa bi rada namenila tistim staršem, ki si med bra-
njem tega pisma mislijo: Kam se pa vtika? Briga naj se za svoje 
otroke, naši pa so moja skrb! Včasih se je vedelo, da otroka vzgoji 
cela vas, danes bi radi, da mu nihče razen staršev ne reče žal be-
sede. Ne bo šlo, veste! Hvaležni bodite vsem tistim sosedom, vzgo-
jiteljicam, učiteljem, mimoidočim, ki vašega ali vašo nahrulijo za-
radi smetenja, preklinjanja, nespodobnega vedenja, nespoštljivega 
odnosa. To so očitno dobri ljudje, ki bi lahko samo skomignili z ra-
meni, češ, glej ga, kako nevzgojen otrok, ubogi njegovi starši. Ne, 
ustavili so se in vam priskočili na pomoč, otroku pa dali priložnost, 
da spozna, kaj je sprejemljivo vedenje in kaj ne.
 Bralka (naslov je v uredništvu)

Na ploščadi pred krškim hra-
mom kulture je 28. junija pod 
večer kot prva s predstavo Pot 
v Tandam nastopila mednaro-
dna trojica izkušenih uličnih 
gledališčnikov Anja Bezlo-
va, Justin Durel in Alla Abra-
mova. Gledalce je popeljala na 
pravcato pustolovščino, avan-
turistično iskanje zakopane-
ga zaklada v kraju Tadam. A 
pot do neznanega kraja je bila 
dolga in nevarna, s hojo, lese-

nim improviziranim letalom 
in ladjo jih je vodila prek str-
mih gora in divjih brzic do zak-
lada. A slednji je bil prazen, sta 

Atraktivne predstave Ane Krške
KRŠKO – Tudi v začetku letošnjega poletja se je Krško pridružilo družini mest »Desetničarjev«. V dveh pri-
reditvenih dneh v organizaciji Kulturnega doma in Valvasorjeve knjižnice Krško so na uličnem festivalu 
Ana Desetnica, v Krškem poimenovanem Ana Krška, nastopile tri gostujoče zasedbe. 

pa zato vzniknila prijateljstvo 
in prebudila ljubezen. Drugo 
predstavo so na istem prizori-
šču uprizorili člani Šugla gleda-
lišča ali Gledališča Ane Monro 
iz Ljubljane, ki je zaenkrat edi-
no v Evropi, ki deluje na podro-
čju promocije in razvoja ulične-
ga gledališča, zadnjih deset let 
pa tudi izobraževanja mladih 
ter strokovnega kadra in men-
torjev. Poleg poletnega festiva-
la Ana Desetnica je Šugla tudi 

organizator jesenskega ulične-
ga festivala Ana Plemenita ter 
zimskega mednarodnega gle-
dališča Ana Mraz. Na letošnji 

krški Ani Desetnici so uprizo-
rili predstavo Kar nosimo, ki je 
ponazorila prvinskost človeka 
in njegove dimenzije v odnosu 
z naravo in okoljem, vedenjske 
vzorce, delo, breme ... 

Na zadnji junijski večer sta le-
tošnje gostovanje uličnega fe-
stivala s pravcato atraktivno 
in tudi dih jemajočo akrobat-
sko predstavo zaokrožila bel-
gijska akrobata Ward Morti-
er in Thomas Decaesstecker. 
Duo je z animacijo občinstva v 
krškem mestnem parku tega 
spremenil v njuna sledilca po 
mestu, po čemer je poimenova-
na tudi enourna predstava Be 
Flat ali Sledi mi. S tem so ulice 
in objekti postali oder, fasade 

kulise, hupanje mimovozečih 
avtomobilov in vzdihi navduše-
nega občinstva pa zvočna pod-
laga. Akrobata sta v predstavo 
vključila stole za kampiranje, ki 
so služili tako njima za rekvizi-
te kot za sprotna sedišča pre-
mikajočega se občinstva, hkrati 
pa domiselno z njimi tega tudi 
povezala. Akrobata sta za izva-
janje akrobatskih prvin, atrak-
tivnih plezalnih in skakalnih 
točk, ki ne glede na višino niso 
vključevale privezovanja, upo-
rabila tako cestišče kot pro-
čelje cerkve, ograje, kamnite 
podstavke, prometne znake, 
drevesa, podboje vrat, streho, 
stopnice, lestev idr. 

 Bojana Mavsar 

Igralcem Šugla gledališča so pomagali premagati breme tudi 
mladi obiskovalci prireditve in skupaj so v znak zmagoslav-
ja visoko dvignili roke.

Vragolije belgijskih akrobatov v starem Krškem

SENOVO – Turistično društvo Senovo je v sodelovanju z za-
sebno zbirko Kostanjevičana Borisa Jevšnika, po rodu s Se-
novega, na dan rudarjev, 3. julija, v avli Doma XIV. divizi-
je Senovo postavilo na ogled razstavo z naslovom »Srečno, 
knapi!« Ta bo na ogled še do nedelje, 8. julija, vsak dan med 
18. in 20. uro.

Kot je ob otvoritvi razstave rudarskih predmetov povedal pred-
sednik TD Senovo Anton Petrovič, je 52-letni Boris Jevšnik 
prve rudarske predmete dobil od svojega očeta, ki je bil 'štajger' 
(nadzornik) v senovskem rudniku, pred leti pa se je še intenziv-
neje posvetil zbiranju predmetov, povezanih z rudarstvom in 
premogovništvom, najprej iz rodnega kraja, nato pa tudi s širše-
ga območja Slovenije. Ker več rudarskih predmetov in opreme 
hranijo tudi v turističnem društvu in Petrovič osebno, so se od-
ločili, da naredijo razstavo, s katero bodo počastili dan rudarjev 
v spomin na petdnevno gladovno stavko, ki so jo 3. julija 1934 
začeli zasavski rudarji, pridružilo pa se jim je tudi nekaj deset 
senovskih rudarjev. 
Otvoritve razstave »Srečno, knapi!«, v uvodu katere je zaigral Pi-
halni orkester Senovo, nekdaj rudarska godba, senovski folklo-
risti pa so zaplesali ples »Skok čez kožo«, se je udeležilo veliko 
domačinov. Razstavljeni eksponati – oblačila, pokrivala, unifor-
me, čelade, orodja, listine, osebni predmeti rudarjev, knapovske 
markice, jamske svetilke, opozorilni napisi in table, predmeti ru-
dniške reševalne službe, rudarska literatura itd. – popeljejo obi-
skovalca ne le skozi zgodovino rudarjenja, temveč sočasno odsti-
rajo tudi razvoj Senovega.  
 Bojana Mavsar

Srečno, knapi!

Člani senovske folklore v knapovskih uniformah
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in 
naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave 
ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 

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

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

od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, 

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• 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 torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

 
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 17 €, za tujino pa 33 €.
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 ter dopisništvu v Brežicah.

DAMIRJA GOLOBIČA

SPOMIN

29. junija sta minili dve žalostni leti, 
ko je tragična usoda iz naše sredine 

iztrgala nam dragega

Zahvaljujem se vsem, ki se ga spominjate z iskreno mislijo in drobnimi 
spomini ter postojite ob njegovem preranem grobu in mu prižigate 
svečko. Posebna zahvala gre Damirjevim sodelavkam in sodelavcem 
PP Brežice, policistkam in policistom PU Novo mesto in Brežice, 
predstavniku generalne PU, županu občine Brežice, predstavnikom 
Policijskih veteranskih društev Sever Posavje ter Sever Dolenjska in 
Bela krajina za udeležbo na drugem pohodu v Damirjev spomin ter za 
prižgane sveče in zbrana denarna sredstva. Hvala tudi vsem ostalim, 
ki ste se udeležili pohoda in se tako poklonili njegovemu spominu.

Žalujoči: mama in ostalo sorodstvo

iz Globočic.

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,

umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina. 

VINKO ŽERJAV

SPOMIN

6. julija mineva žalostno leto, odkar nas je za vedno zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki se ga spominjate!
Vsi njegovi

iz Arnovega sela.

Ni besed več tvojih,
ni pesmi več tvojih,

ni več stiska tvojih rok.
Ostal je le dom, poln sivine,

žalosti in neizprosne bolečine.
Le tvoj tihi dom rože zdaj krasijo

in svečke ti v spomin gorijo.

BOGOMIRJA - MIRANA
KOZOLETA

ZAHVALA

Ob boleči in nenadni izgubi našega dragega
moža, očeta, dedija, tasta in brata

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in denarno 
pomoč.

Posebej hvala zdravstvenemu osebju SB Brežice, internemu oddelku
1 in 2, dr. Medvedu, dr. Josipoviču, Onkološkemu inštitutu Ljubljana, 
nevrokirurgiji Ljubljana, pogrebni službi Kostak Krško, Sefratransu, 
kolektivu bivšega Hotela Sremič, Društvu kmetic Krško, aktivu 
kmečkih žena Krško polje, PGD Brestanica, PIGD TE Brestanica, PGD 
Rožno, PGD Senovo, PGD Mali Kamen, PGD Stranje, DVD Bregana, 
DVD Drenje, Boštjanu Železniku za govor, pevcem iz Brežic za zapete 
pesmi in Alešu Pavliču za zaigrano Tišino.

iz Krškega

Žalujoči: vsi njegovi

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

bolezen je bila močnejša od življenja.

FRANCA BIZJAKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo za podporo vsem sorodnikom in prijateljem, 
posebej bratu Lojzu in njegovi družini, pevskemu zboru in župniku 
za opravljen obred v Nemčiji.

Ob nenadni boleči izgubi našega

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast

in prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo,

ki je zlomil hrast ...

iz Kobil 15

OLGE ZAKOVŠEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, 
ki ste z nami delili žalost, nam izrekli sožalje ter ji poklonili cvetje, 
sveče in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Iskrena hvala tudi vsem tistim, ki jih v zahvali nismo posebej 
imenovali.

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
prababice, sestre in svakinje

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin bo večno ostal.

iz Krške vasi 81

FRANCIJA LUPŠINE

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste z nami delili žalost in bolečino, izrekli sožalje ter 
mu poklonili cvetje, sveče in denar. Zahvala gre g. župniku za lepo 
opravljen obred, JP Kostak, osebju ZD Krško, Pevcem zvoka, izvajalcu 
Tišine, govornici ge. Mojci Novak ter gostišču Štirica. Posebna hvala 
gre sosedu Ivanu, ki mu je prvi nudil zdravstveno pomoč. Hvala 
vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala tudi vsem, ki jih nismo posebej imenovali. Spominjali se ga 
bomo kot osebe dobrega in plemenitega srca. 

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedka, tasta, brata, strica in svaka

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen

ostajata za vedno z nami.

iz Krškega

MILANA KURIJA  

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje in podarjene sveče. Hvala sosedu Jožetu 
Žagarju za govor ter Tini in Marijani za neizmerno pomoč v teh 
bolečih trenutkih. Zahvaljujemo se tudi osebju in bolnikom Centra 
za dializo Krško za krajšanje uric pri zdravljenju. Še enkrat iz srca 
hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas v zahvali nismo 
posebej omenili. Ostal boš večno v naših srcih. 

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očka, 
dedka, tasta, svaka in strica 

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

iz Glogovega Broda

JOŽICE BRILEJ

ZAHVALA

Mož Franci, sin Urban z Majo, vnukica Mia

Ob boleči izgubi
drage žene, mamice, tete

se za vso pomoč v teh težkih trenutkih iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, sosedom, sokrajanom, 
gasilcem, Finančnemu uradu Celje, Komunali Radeče, gospodu 
županu Tomažu Režunu, gospodu poslancu Matjažu Hanu, gospodu 
župniku za izveden obred, gospodu Radu Simončiču za vso pomoč 
ter Urbanovim sodelavcem iz podjetja Rem. Iskrena hvala tudi vsem, 
ki niste posebej imenovani, pa ste bili v tej težki preizkušnji ob nas.

rojene Trupi,

SPOMIN

STANKO LORBER
23. junija je minilo dolgih 50 let, odkar je umrl

(1913–1968)
iz Brežic, avtomehanik, mojster,  

direktor Agroservisa Gruda.

Tako njegova družina kot nekdanji sodelavci in znanci se ga še vedno 
spominjamo po njegovi ljubezni do družine, otrok, prijaznosti in 
pripravljenosti pomagati vsakomur.
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in mu poklonite svoj čas, 
ki ga on ni mogel užiti.

V imenu družine Metka Lorber

PIŠECE, ILOK – Vinogradniško društvo Pišece je tudi letos orga-
niziralo strokovno ekskurzijo za svoje prizadevne člane. Na prvo 
junijsko soboto so se odpravili na skrajni vzhod Hrvaške – na Ilo-
ško vinorodno območje. Prvi postanek so imeli v Vukovarju. Po 
ogledu mestnih znamenitosti so pot nadaljevali proti Iloku, stare-
mu mestecu, ki leži na obronku Fruške gore, tik ob obali mogočne 
Donave. Ilok ima zaradi svoje specifične lege zelo bogato zgodo-
vino, kraj pa je znan tudi kot vinorodno območje. O tem pričajo 
mnoge stare kleti pod hišami ali skopane pod peščenimi hribi, 
ki še danes omogočajo zorenje najkvalitetnejših vin. Eno takih, 
Stari podrum, sto metrov dolgo klet pod italijanskim dvorcem 
Odescalchi, so si vinogradniki najprej ogledali in v njej poskusili 
tudi znani iloški traminec. Naslednji dan sta sledila ogled in de-
gustacija v vinski kleti družine Julijusa Stipetića. Stara klet v ze-
lenju, sredi domačega dvorišča, je tudi kulturni spomenik. Pot je 
izletnike vodila še naprej med prostranimi iloškimi vinogradi do 
vinarstva Trs. Podatek, da obdelujejo petsto tisoč trt, je presene-
til marsikaterega vinogradnika. Najbolj so ponosni na njihovega 
traminca in graševino, pridelujejo pa tudi renski rizling, franki-
njo, cabernet sauvignon, chardonnay in cabernet franc. Med vi-
nogradi ogromnih razsežnosti se vije tudi vinska cesta. Z obno-
vljenega posestva Principovac so opazovali številne vinograde v 
bližnji in daljni okolici. Nemalo so bili presenečeni ob podatku, 
da najdaljša vrsta v tamkajšnjem vinogradu meri kar 4,5 km. Za 
pišeške vinogradnike je bilo bivanje v mestu Ilok, ki se praktič-
no zliva s številnimi nasadi vinske trte, zelo prijetno in poučno. 
 I. Markovič, foto: D. Lipej

Pišeški vinogradniki v Iloku
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Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

obzornikova oglasna mreža

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660 07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

Terapije izvaja terapevtka in maserka z dolgoletnimi izkušnjami. 
Pokličite in se naročite na termin: 031 804 238

Lokacija: staro mestno jedro Krškega, CKŽ 53 (nad Hišo Narave)
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Salon Orhideja - AnAn
ENERGETSKI TRENINGI - 

MASAŽE - HIPNOZE - 
VEDEŽEVANJE 

tel.: 090 30 14 (cena klica 2,19 €/min)
možen tudi osebni kontakt

UREJANJE ZELENE OKOLICE
Opravljamo naslednje storitve:

Košnja trave v vinogradih in sadovnjakih
Košnja trave okoli hiš ter po večjih travnatih površinah
Obrezovanje (grmovnic, živih mej ter podiranje dreves)
Lopatanje oziroma štihanje vrtov
Po želji biološke odpadke  odpeljemo 

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE

U
ro

š 
Po

lš
ak

 s
.p

., 
CK

Ž 
48

, K
rš

ko

www.cve t l i carna t ina . comPi
er

 7
 d

.o
.o

., 
Ko

tn
ik

ov
a 

ul
ic

a 
5,

 L
ju

bl
ja

na

VRBINA – V Informacijskem središču GEN so 12. junija nag-
radili najboljše učence in dijake ter njihove mentorje dese-
tih slovenskih šol, ki so v iztekajočem se šolskem letu v pro-
jektu »Mladi v svetu energije« raziskovali in ustvarjali na 
temo energije, elektrike in energetike.

Na natečaj so prejeli več kot 350 različnih izdelkov (od maket, 
plakatov, risb, kolažev, družabnih iger, slikanic, video izdelkov in 
raziskovalnih nalog), sodelovalo je več kot 600 slovenskih otrok 
in mladostnikov iz vse Slovenije. Mladi so predstavili svoje po-
glede in razumevanje elektrike, energije in energetskih virov. V 
prvi starostni skupini (malčki, 1.-3. razred OŠ) je prvo mesto os-
vojil vrtec Zreče, z risbo Cicibani in elektrika (mentorica Barba-
ra Štante), v drugi starostni skupini (glavce, 4.-9. razred OŠ) je 
zmagala Osnovna šola Koseze, 4., 7., 8. razred, z izdelkom Delujo-
ča maketa črpalne hidroelektrarne (mentorici: Petra Madronič 
in Aleša Velikonja), 3. mesto je osvojila Osnovna šola Leskovec 
pri Krškem, 7. in 8. razred, z izdelkom Maketa Nuklearne elek-
trarne (mentor Gregor Germ), v tretji starostni skupini (razi-
skovalci, 8. in 9. razred OŠ ter SŠ) pa je slavila GSŠRM Kamnik, 
3. letnik, z video izdelki Proizvodnja elektrike – zanesljivost in 
vpliv na okolje (mentorja Janez Klemenčič in Vinko Kušar).
Projekt »Mladi v svetu energije« v podjetju GEN energija že de-
seto leto zapored izvajajo v sodelovanju s programom Ekošola, 
mednarodno uveljavljenim programom celostne okoljske vzgo-
je in izobraževanja, z njim pa si v GEN energiji prizadevajo po-
večati energetsko pismenost. P. P./vir: GEN energija

Mladi že desetič v svetu energije

Udeleženci zaključne prireditve natečaja

KRŠKO – Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je 27. 
junija s slovesnostjo v prostorih Mestnega muzeja Krško 
obeležila dan Fakultete za energetiko. 

Na slovesnosti so prisotne poleg gostitelja, red. prof. dr. Bojana 
Štumbergerja, nagovorili tudi podžupanja občine Krško Ana So-
mrak, predstavnik Mestne občine Velenje doc. dr. Franc Žerdin 
ter prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko 
Boštjan Krošelj. Dekan je podelil priznanja najuspešnejšim štu-
dentom in zaposlenim ter zahvale posameznikom in organizaci-
jam. Letošnji prejemniki priznanj so: Boštjan Krošelj, najuspe-
šnejši študent visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Energetika v letu 2017 ter hkrati tudi nagrajenec za raziskovalne 
dosežke na razpisu Trajnostna energija 017, Mitja Garmut, naju-
spešnejši študent univerzitetnega študijskega programa Energe-
tika v letu 2017, Žiga Papić, najuspešnejši študent magistrskega 
študijskega programa Energetika v letu 2017, in izr. prof. dr. Se-
bastijan Seme, najuspešnejši raziskovalec Fakultete za energe-
tiko v letih 2016 in 2017. Fakulteta se je za sodelovanje in pomoč 
v letu 2017 zahvalila tudi asistentu fakultete Simonu Marčiču 
za športne uspehe in krepitev prepoznavnosti fakultete, Goranu 
Arsenijeviću za sodelovanje pri promocijskih aktivnostih v tu-
jini, Alenu Krošlju in Gregorju Venigerju za uspešno izvajanje 
funkcije prodekanov za študentske zadeve ter družbi GEN ener-
gija d.o.o. za pomoč pri zagotavljanju primernih materialnih po-
gojev za delo in razvoj fakultete.  Vir: FE Krško

Dan Fakultete za energetiko 

Letošnji nagrajenci z dekanom fakultete

BREŽICE – V večnamenski dvorani Mladinskega centra Bre-
žice je 31. maja potekala okrogla miza na temo izzivov, ki 
jih sedanjost ponuja starejši generaciji občank in občanov 
občine Brežice. 

Sogovorniki so se strinjali, da je v občini Brežice na voljo veli-
ko priložnosti za aktivno tretje življenjsko obdobje – od dobro 
obiskanih brezplačnih tečajev računalniškega opismenjevanja 
društva Modra sova in športnih aktivnosti do pestre ponudbe 
dejavnosti večgeneracijskega centra Brežice.
Na okrogli mizi so sodelovali župan občine Brežice Ivan Molan, 
podžupanja Katja Čanžar, vodja enote večgeneracijskega centra 
Brežice Mihaela Kežman in predsednica Društva Modra sova, 
UTŽO Brežice, Lilijana Žiroš, dogodek je vodila Jasmina Spa-
halić. Okrogla miza je potekala na pobudo Lilijane Žiroš, ki pod 
okriljem Društva Modra sova in s podporo Občine Brežice izva-
ja brezplačne tečaje računalniškega opismenjevanja za starej-
še, na katerih se je v zadnjih sedmih letih opismenilo približno 
1.300 ljudi. Ljudi spodbuja k aktivnemu življenju in k sprejema-
nju sprememb ter skrbi za kakovostno življenje. Dejavna sta-
rost namreč razbremenjuje srednjo generacijo pred izgorelostjo.
Občina Brežice je bila prva v Sloveniji, ki je pridobila evropska 
sredstva neposredno na razpisu Evropske komisije in omogo-
čila projekt Šport za zdravo starost. Brežiška občina namenja 
sredstva za tečaje računalniškega opismenjevanja za starejše že 
vse od leta 2011 in veliko zanimanje zanj kaže na to, da obstaja 
potreba po učenju uporabe novih tehnologij. Župan Ivan Molan 
je zagotovil, da bo občina tudi v prihodnje podpirala in razvija-
la tiste programe, ki si jih ljudje želijo in ki jih predlagajo sami. 
V tem letu je v občini zaživel tudi vseslovenski projekt brezplač-
nega prevoza za starejše Sopotnik. Ob zaključku okrogle mize sta 
župan Ivan Molan in podžupanja Katja Čanžar izročila potrdila 
vsem tistim, ki so obiskovali začetne in nadaljevanje tečaje raču-
nalniškega opismenjevanja. Za glasbeno popestritev je poskrbel 
učenec Glasbene šole Brežice na diatonični harmoniki Erik Ho-
čevar in pevka Nina Berger. 
 Vir: Društvo Modra sova

Izzivi sedanjosti starejših 
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

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 posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 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
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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 
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, 
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
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. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (15/2018) bo izšla v 
četrtek, 19. julija 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 12. julij 2018.

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

USTANOVITEV 
PODJETJA 

NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV 
PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV 
PODJETJA 

V ČRNI GORI!

USTANOVITEV 
PODJETJA 
V BOSNI!

Agencija SPIN d.o.o., CPB 11, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...

070 77 77 66

mali oglasi Prodam plemenskega ovna JS 
pasme, star je 4 leta in zelo mi-
ren. Tel.: 051 433 251

Prodam 4 odojke, težke okoli 
35 kg. Tel.: 07 49 68 484

Prodam malo večje odojke, 
okolica Blance. 
Tel.: 040 304 032

Prodam telice za nadaljnjo 
rejo, stare približno leto in pol 
in zelo lepe, vinogradniške 
stebre in inox cisterno 600 l. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 889 491

Prodam domače očiščene pi-
ščance. Cena: 3,50 €/kg. 
Tel.: 070 313 927 

Prodam vietnamskega mer-
jasca, starega 6 mesecev. Pro-
dam burskega kozla, starega 4 
mesece. Za reso možna menja-
va za kozlico. Tel.: 041 560 136 

RAZNO
Prodam blazino za magnetno 
terapijo z dodatnim masažnim 
aparatom proti bolečinam v 
hrbtu, sklepih, išiasu. Učinko-
vito lajša bolečine. 
Tel.: 051 356 435

Prodam štedilnik na drva, 
priklop levo zgoraj, in cirkular 
domače izdelave, trifazni tok. 
Tel.: 041 215 828

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

Iščemo sezonske delavce v ze-
lenjadarstvu. Tel.: 051 737 862

STIKI
59-letni samski vdovec iščem 
prijateljico ali mamico, lahko 
mlajšo in vitke postave, da bi 
prišla živeti k meni. 
Tel.: 041 903 402

39-letni fant bi rad spoznal 
dekle za resno zvezo, da bi se 
preselila k njemu. 
Tel.: 051 662 115 

Moški, star 50 let, prijazen, 
mirnega značaja, preprost, že-
lim spoznati prijetno žensko 
za resno zvezo. 
Tel.: 051 364 422

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

Prodam ječmen letošnje žet-
ve, cena 0,20 €/kg. Okolica 
Rake. Tel.: 031 550 448

Prodam brezova drva, količina 
5 m, možna dostava. Ugodno! 
Zagotovljena sečnja ob starem 
mesecu. Tel.: 031 893 718 

Prodam koruzo v zrnju in ječ-
men. Tel.: 051 361 635

Prodam koruzo v zrnju, paki-
rano v vreče, možna dostava. 
Tel.: 051 499 355

Peleti s certifikatom EN plus 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam seno v kockah, 285 
komadov. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 360 712

Prodam ali menjam seno v ok-
roglih balah za drva. Prodam 
tudi novi motokultivator Muta 
Maestral 9 KS. 
Tel.: 030 694 956

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodam vino modro frankinjo 
in cviček, žganje in sejalnico za 
žita, širine 2 m. 
Tel.: 051 870 909

Prodam cviček (cena po dogo-
voru) in 2 uporabna hrastova 
soda (400 l in 600 l). 
Tel.: 041 522 940

Prodam ugodno 550 l rdeče-
ga vina za kuhanje žganja, cena 
0,70 €/l, in posušene jurčke. 
Tel.: 031 510 836 

Prodam belo kvalitetno vino 
in sadjevec. Tel.: 031 464 964

Prodam kvaliteten cviček, 
cena 0,90 €/l. 
Tel.: 031 879 072

Prodam breskve zelo dobre-
ga okusa, primerne za vlaga-
nje. Možna dostava. 
Tel.: 031 570 494

Prodam svež stročji in ružen 
fižol. Tel.: 068 661 335

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

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

Ugodno prodam teličko sivko, 
težko cca. 160 kg. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 916 652

Prodam starejšo pašno kravo 
simentalko z bikcem (130 kg), 
dnevno 18 litrov mleka. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam telico sivko, brejo 8 
mesecev. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 440 701

Prodam bikca pasme RJ, stare-
ga 4 mesece. Tel.: 041 380 075 
ali 07 49 56 236

Prodam dva kozlička, stara 3 
mesece, za nadaljnjo rejo ali 
zakol. Tel.: 051 662 115 

Prodam krškopoljca, 140 kg. 
Tel.: 051 634 338 

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.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Rjave jarkice v začetku 
nesnosti, manjše rjave, črne 

in grahaste jarkice 
(stare 10 tednov) ter rjave 

enoletne kokoši dobite 
vsak delavnik po 18. uri. 

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

KOVINSKA 
KRITINA

NOVO V SLOVENIJI

TOP CENA, TOP KAKOVOST

041/922-507

Bojan Peterle s.p., bojan@kovinska-kritina.si
Grič pri Klevevžu 18, Šmarješke Toplice

V obmorskem naselju Červar-
-Porat, blizu Poreča, 5 minut 
do plaže, oddam komforten, 
klimatsko opremljen apartma 
za do 4 osebe. 
Tel.: 031 267 103

Kupim ali najamem, v Posav-
ju, na ravninskem delu, manj-
šo vseljivo hišo z vrtom. 
Tel.: 051 262 923

KMETIJSTVO

Prodam traktorski cepilec drv, 
pajek Sip VO4, rotacijski mu-
lčer 125 ter traktor Fordson 
dexta 35 ks. Tel.: 031 594 663

Kupim motokultivator ali ko-
silnico, lahko tudi v okvari, ali 
traktor. Tel.: 040 775 985

Prodam štirivrstno pnevmat-
sko sejalnico za koruzo. 
Tel.: 041 289 316

Prodam trosilnik mineralnih 
gnojil Amazone 800 l, cena 
600 €. Tel.: 041 535 416

Prodam 60-litrski kotel za 
žganjekuho, enkrat upora-
bljen. Tel.: 031 743 243 

Prodam tračno žago, stružni-
co za les ter trofazni mlin 'čeki-
čar', okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam kiper prikolico Gol-
doni s pogonom, primerna za 
manjši traktor. 
Tel.: 040 295 510

Prodam traktor IMT 39, l. 
1991, malo rabljen, mulčer 
Kladivar 180 cm Ino ter samo-
nakladalko 17 k Novi Pionir, 
hidravlični dvig, l. 1999, kot 
nova. Tel.: 031 893 850

NEPREMIČNINE
Prodam hišo, Prilipe 1B 
Brežice, leto izgradnje 
1970, velikost: skupaj po-
vršine 150 m², leseno go-
spodarsko poslopje, ve-
likost 8x11 m, izgradnja 
1988, parcela 2,915 m², 
mirna lokacija, vsi doku-
menti, brez bremen, cena: 
56.000 €. Tel.: 070 613 513

Prodam gozd, parcela 11.600 
m2, lokacija Veliki Trn. 
Tel.: 041 635 016 

Prodam kmetijsko zemljišče 
(2,2 ha), asfaltiran pristop, 
vodni izvir z betoniranim za-
jetjem. Ravne pri Zdolah (obči-
na Krško). Cena 18.500 €. 
Tel.: 041 722 756

Oddam apartma na Rogli za 
2-4 osebe, s teraso, primeren 
za družine in pohodnike. 
Tel.: 051 414 159

Ugodno oddam več apartma-
jev (klima, wi-fi, grill, parking, 
terase). Povljana, otok Pag. 
Tel.: 00385 91 65 27 804 ali 
e-mail: cakar.nena@gmail.com

V mirnem delu Brežic od 1. 
7. 2018 oddam v celoti opre-
mljeno, sončno enosobno sta-
novanje (38,05 m²). 
Tel.: 041 756 078

Oddam 3-sobno stanovanje v 
najem na Bizeljski cesti, s 1. 8. 
2018. Cena: 300 € + stroški. 
Tel.: 040 281 638 
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33-letna Pia Peršič in 42-le-
tni Andrej Martinčič imata 
že pestro zgodovino pohodni-
ških, tekaških in kolesarskih 
projektov – oba sta v prete-
klosti že prehodila ali pretekla 
Slovensko planinsko pot, pred 
dvema letoma sta skupaj pre-
kolesarila Slovensko turnoko-
lesarsko pot. Za tokratni pod-
vig sta se dobro pripravila in 
pred tem z avtomobilom pre-
vozila 2500 kilometrov, da sta 
si v naravi, pri planinskih do-
movih in domačinih pustila 36 
boksov z zalogami hrane, pija-
če in drugih potrebščin. »Brez 
tega bi težko zmogla,« pravi 
Pia, saj sta že tako po večino-
ma zelo težkem terenu hodi-
la 8 do 10 ur na dan oz. pov-
prečno 26 km na dan, Andrej 
z 42-litrskim (15-25 kg teže) 
in Pia s 30-litrskim (do 10 kg 
teže) nahrbtnikom. Prvih 600 

kilometrov ju je spremljal tudi 
pes, angleški pointer Otis, nato 
pa ga je premagala utrujenost, 
predvsem zaradi vročine, zato 
sta ga pustila pri prijateljih v 
Sinju.

Orientirala sta se s pomočjo 
navigacijske naprave in GPX 
sledi, ki pa so jo vlekli pozimi, 
ko je bila vegetacija manj buj-
na. »Ponekod so bile poti tako 
slabo prehodne, da sva pora-

bila tudi eno uro za en kilome-
ter,« poudarja Pia. Ker je pla-
ninske infrastrukture ob poti 
malo (od 13 planinskih do-
mov so stalno odprti le tri-
je), sta večino noči prespala 
pod šotorom. Pot sta začela in 
končala v hudi vročini, na Ve-
lebitu ju je dočakal sneg, veli-
kokrat ju je zmočil dež ali celo 
hujše nevihte. Poseben izziv je 
bila hoja skozi minska polja oz. 
ozke, ponekod le 2,5 metra ši-
roke koridorje, kjer niti teh ni 
bilo, pa sta jih morala obiti in 
si tako podaljšati pot. »Druž-
bo« so jima delale tudi števil-
ne živali, od kač do divjih pra-
šičev, konj in volkov. »V Dinari 
sva bila najdlje, kar 60 kilome-
trov stran od jadranske obale, 
večinoma pa sva hodila s ču-
dovitim razgledom na morje,« 
o lepšem delu avanture pove 
Andrej, Pia pa doda, da nista 

imela nobene slabe izkušnje 
ne z ljudmi (mimogrede: na 
poti sta srečala kvečjemu de-
set pohodnikov) ne z živalmi 
ne z zdravstvenimi težavami. 
Izpostavljata veliko podporo 
domačinov ob poti, planincev 
in Hrvaške gorsko-reševalne 
službe, kjer so ju označili za 
»šolski primer, kako prehodi-
ti tako progo«.

Ocenjujeta, da je šlo za njun 
najtežji podvig doslej: »Z več 

vidikov – poti niso uhojene, te-
ren je težji, sence praktične ni 
bilo, ni planinske in druge in-
frastrukture, skratka, to je bila 
veliko bolj 'divja' pot kot naji-
ne dosedanje,« povzame Pia. 
»Kot gorski tekač sem si po-
skušal predstavljati, kako pre-
teči to pot, pa se mi ta misel 
čedalje bolj odmika. Vrhunski 
gorski tekači bi za to potrebo-
vali najmanj tri tedne,« pa oce-
njuje Andrej. Via Adriatica ima 
sicer po njunem mnenju ogro-
men potencial, saj poteka skozi 
zelo raznoliko pokrajino in po-
nuja čudovite panorame, poleg 
tega je pohodništvo in planin-
stvo na Hrvaškem v razmahu. 
Česa se bosta lotila v prihod-
nje, še ne vesta, sta pa »dobro 
formo« po vrnitvi domov izko-
ristila še za koroški hribovski 
izziv K24. 
 Peter Pavlovič

Prva, ki sta prehodila hrvaško jadransko pot
KRŠKO – Pohodnika, planinca, gorska kolesarja in avanturista Andrej Martinčič in Pia Peršič sta v času od 26. aprila do 8. junija oz. v 44 dneh prva v celoti preho-
dila najdaljšo hrvaško planinsko-turistično pot Via Adriatica Trail. 1100 kilometrov dolga pot s 45.000 višinskimi metri povezuje rt Kamenjak na skrajnem jugu 
Istre in rt Prevlaka na skrajnem jugu Hrvaške. Pravita, da je šlo za njun doslej najzahtevnejši podvig.

Andrej in Pia, ko jima je družbo delal še pes Otis

Za prehojeno pot sta prejela 
posebni plaketi.


