
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Na splošni maturi
šesterica zlatih

Začetek julija že tradicionalno zaznamujejo re-
zultati mature in podelitve maturitetnih spričeval. 
Splošno maturo je opravilo tudi natančno 100 di-
jakov brežiške in krške gimnazije, šesterica med 
njimi pa je pri tem dosegla tudi laskavi naziv »zla-
ti maturant«.

Stran 3

Benjamin in Peter 
sta brala novi maši 

8. julij 2018 bo z veliki črkami zapisan v zgodovi-
no župnij Cerklje ob Krki in Brestanica, saj so bili 
v obeh po dolgih desetletjih (po 39 oz. 46 letih) 
priča novim mašam svojih župljanov p. Benjami-
na Bevca in Petra Kočevarja. V obeh primerih je 
šlo za večdnevna dogodka, ki sta bila tudi organi-
zacijsko velik zalogaj.
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Pri gradu v Cerini zdaj varneje
Hkrati praznovali gasilci in KS

Brez sodobne tehnike ne gre

Pridobitve jih ne bodo uspavale

Oživili festivalsko tradicijo mesta

Ponosni na zgodovino in dosežke
Zaslužni več kot le za varnost
Ob jubileju obnovljen dom

Kultura močnejša od orožja

Turistična strategija občine
s pozitivno noto energije

OTROŠKO VESELJE NA LISCI – Čeprav vremensko muhasto, je poletje na vrhuncu in otroci že 
počitnikujejo. Današnja zabava otrok se je iz narave pretežno preselila v virtualno okolje, a mladi, 
če le dobijo priložnost in so k temu spodbujeni, še znajo uživati v prvinskih radostih. Tako so se po 
tradicionalni košnji na Lisci 14. julija navdušeno zapodili v kopico sena. Skriti zakladi v senu v obliki 
barvitih sladkarij so burili njihovo domišljijo. Seno so metali v zrak, se potapljali vanj, skakali po kopici in 
brskali prav do dišečega senenega dna. Otroško veselje je tako dodalo prelep zaključek celodnevnemu 
dogajanju na Lisci, otrokom pa so šle sladkarije, kljub bogato obloženim stojnicam ponudnikov, v vidno 
slast. Da bi bilo vaše poletje polno trenutkov, ki vas bodo, pretopljeni v spomine, greli v mrzlih zimskih 
dneh, vam želimo tudi iz uredništva Posavskega obzornika.   Foto: Maruša Mavsar

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - za B kategorijo
Krško, Žadovinek 36, 30. 7. 2018
Brežice, Trdinova 1, 31. 7. 2018

Tečaj CPP - za A kategorijo
Krško, Žadovinek 36, 18. 7. 2018

Info: 051 339 988 www.prah.si
Zbiramo prijave za 

TRENING VARNE VOŽNJE, ki bo 1. 8. 2018.
Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 051 339 988

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

Tokratne tematske strani Počitnice smo med drugim 
posvetili tudi planinstvu in pohodništvu. V prvem 
delu predstavljamo delovanje treh planinskih dru-
štev iz Posavja (PD Lisca Sevnica, Radeče in Bohor 
Senovo), posebno pozornost pa posvečamo še pri-
ljubljeni izletniški točki, 947 metrov visoki Lisci.

Tematske strani  11–16
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PGD Mali Obrež, Mostec in 
Sela so dobili motorne brizgal-
ne Rosenbauer 8/8, PGD Križe 
1999 je bogatejše za gasilsko 
vozilo z vodo GVV-1, PGD Ob-
režje pa se lahko pohvali z ga-
silskim vozilom s cisterno GVC 
16/25. Po besedah predsedni-
ka GZ Brežice Hermana Pre-
melča z nabavo motornih briz-
galn za omenjena tri društva 
dokazujejo, da dajejo velik po-
men enotam I. kategorije, ki 
predstavljajo pomemben del 
požarnega in protipoplavne-
ga varstva v svojih požarnih 
okoliših. Vozilo GVV-1 so do-
bavili ravno dan prej, pokriva-
lo bo požarni okoliš, na kate-
rem do zdaj niso imeli vozila s 
požarno vodo. Gasilsko vozilo 
GVC 16/25 je že dober mesec v 
operativni sestavi PGD Obrež-
je, ki je operativno eno najmoč-
nejših društev GZ Brežice, uvr-
ščeno v IV. kategorijo in s tem 
izpostavljeno večjim potenci-
alnim nevarnostim, preizkuš-
njam in obremenitvam.

Poveljnik GZ Brežice Darko 
Leskovec je podal nekaj teh-
ničnih lastnosti prikazane ga-
silske opreme. Opisal je, da so 
motorne brizgalne rabljene, 
vendar generalno obnovljene 

Pridobitve jih ne bodo uspavale
BREŽICE – Na parkirišču pred Gasilsko zvezo Brežice so 2. julija predstavili nove naložbe v gasilsko tehniko, 
ki so bile uresničene v skladu z dolgoročnim načrtom opremljanja gasilskih enot v občini Brežice in načrtom 
dela za leto 2018. Ob tej priložnosti so podelili tudi diplome 19 gasilcem, ki so zaključili tečaj za strojnika.

z enoletno garancijo ter naziv-
ne zmogljivosti 800 l/min pri 
8 barih. Gasilski enoti PGD Kri-
že 1999 so v skladu s spreje-
to spremembo dolgoročnega 
plana predali novo gasilsko 
vozilo GVV-1 znamke Iveco, z 
rezervoarjem vode 500 l, viso-
ko tlačno črpalko 240 l/min in 
pnevmatskim svetilnim stol-
pom. PGD Križe 1999 je vozilo 
opremilo z novo gasilno in re-
ševalno opremo v skladu s tipi-
zacijo Gasilske zveze Slovenije 
in svojimi potrebami. Gasilsko 
enoto PGD Križe 1999 odslej 
obravnavajo kot gasilsko eno-
to II. kategorije. Gasilski enoti 
PGD Obrežje so v skladu z dol-
goročnim planom nabave ga-
silskih vozil predali v upora-

bo novo gasilsko vozilo GVC 
16/25 znamke Man, z rezer-
voarjem vode 3000 l in 200 l 
penila, kombinirano črpalko 
Magirus nazivne zmogljivo-
sti 3000 l/min pri 8 barih in 
do 400 l/min na visokem tla-
ku, integriranimi nosilci IDA v 
kabini vozila in pnevmatskim 
svetilnim stolpom. PGD Ob-
režje je vozilo prav tako opre-
milo z novo gasilno in reševal-
no opremo v skladu s tipizacijo 
GZS in svojimi potrebami.

Ker poveljstvo GZB skrbi tudi 
za usposobljenost gasilcev ga-
silskih enot, so v ta namen le-
tos organizirali tečaj za spe-
cialnost strojnik. Nanj se je 
prijavilo 23 kandidatov, po 

teoretičnem in praktičnem 
preverjanju pa ga je uspešno 
zaključilo 19 kandidatov. Pre-
melč je ob tem še povedal, da 
so operativci, ki so uspešno 
opravili tečaj, dolgoročno nji-
hova največja pridobitev. Di-
plome sta poleg Premelča in 
Leskovca tečajnikom podelje-
vala še župan Ivan Molan in 
namestnik poveljnika GZB Vili 
Vogrinc. Postrojene gasilce in 
člane poveljstva je nagovoril 
tudi brežiški župan, ki je med 
drugim poudaril, da je bilo v 
času njegovega županovanja 
nabavljenih 25 gasilskih vozil 
v vrednosti skoraj 2,5 milijo-
na evrov, kar pomeni, da obči-
na denar vlaga tudi v gasilsko 
tehniko. »Vsega tega pa ne bi 
zmogli brez vas, gasilcev, pro-
stovoljcev in gasilske zveze, s 
katero dobro sodelujemo,« je 
dejal in omenil, da so v lan-
skem letu spremenili način fi-
nanciranja. V GZB so realizirali 
tako rekoč vse večje načrtova-
ne nabave za letos, pri čemer 
je Premelč poudaril: »Verje-
mite, da nas to ne bo uspavalo 
in da bomo do konca leta po-
storili še marsikaj, za dobro-
bit nas, predvsem pa naših ob-
čanov.«
 Rok Retelj

Predstavniki PGD, ki so dobila motorne brizgalne

Osnutek turistične strategije 
je na podlagi sodelovanja z za-
poslenimi na Centru za podje-
tništvo in turizem Krško, raz-
ličnimi turističnimi ponudniki 
in s turizmom povezanimi de-
ležniki pripravila strokovna 
skupina podjetja Provobis z 
Jesenic, ki ga vodi mag. Darja 
Radić. Slednja je strategijo na 
seji tudi predstavila. Dejala je, 
da je ta v čim večji meri uskla-
jena z državno turistično stra-
tegijo in sledi cilju, da se uvrsti 
vsaj en turistični produkt z ob-
močja občine med  TOP 5-zvez-
dična doživetja Slovenije, ki se 
bodo tržila na globalnem tu-
rističnem trgu pod znamko 
Recommended by STO (pripo-
ročena destinacija s strani Slo-
venske turistične organizacije). 
Kot trenutno najbolj ustrezen 
turistični produkt za trženje 
je Radićeva izpostavila grad 
Rajhenburg, kateremu pa bi 
bilo treba dodati za obiskoval-
ce atraktivna, pustolovska do-
živetja. Denimo, da bi gostom 
ob ogledu trapistovske zbirke 
na gradu v neposredni bližini 
ponudili nočitev v celicah, ure-
jenih po vzorcu trapistovskih, 
da bi sočasno dobili možnost 
kuhanja po receptih trapistov, 
možnost izdelovanja čokolade. 

Turistična strategija občine 
s pozitivno noto energije 
KRŠKO – Na zadnji preddopustniški seji je krški občinski svet 12. julija med drugim potrdil osnutek Strate-
gije turizma v občini Krško do leta 2022. Rdeča nit turističnega koncepta bo energija.

A ne zgolj čokolade kot sladke-
ga produkta, temveč bi bilo tre-
ba tej dodati bistvo občine kot 
energetske občine – izdelavo 
»čokolade z energijo« ali pa de-
nimo pitje »cvička z energijo«. 
Seveda pa bi bilo treba v tovr-
stno doživetje, v sodelovanju z 
ostalimi turističnimi ponudni-
ki, vključiti tudi ogled drugih 
zanimivosti po občini. Ključ-
na beseda, iz katere bi bilo tre-
ba izhajati, meni Radićeva, bi 
bila »energija«, na kar omem-
ba Krškega in občine prišleke 
tudi asociira, a jo je treba ople-
meniti s pozitivno noto in pro-
dukti. Izpostavila je tudi, da bi 
občina potrebovala več nasta-
nitvenih kapacitet, urediti bi 
bilo treba tudi ustrezno in ce-
lovito turistično signalizacijo, 
ki bi morala tako ciljne kot na-
ključne obiskovalce usmerjati 
že na odseku avtoceste. Seveda 
ne gre brez vložka, v naslednjih 
petih letih bi morala občina na 
področje turizma s sovlagatelji, 
to je zainteresiranimi turistič-
nimi ponudniki, vložiti okvir-
no dva milijona evrov sredstev.  

Svetniki so na seji med drugim 
potrdili tudi predlog odloka o 
Občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu (OPPN) za Po-

slovno stanovanjsko cono Bre-
ge. Pobudnik in naročnik OPPN 
je družba Skupina Posavje, ki 
želi na okoli 3 ha zemljišča v 
južnem predelu naselja Brege 
zgraditi predvsem poslovne 
objekte za potrebe trgovskih, 
oskrbnih in storitvenih dejav-
nosti s spremljajočimi uredit-
vami. Svetniki so potrdili tudi 
investicijski program Odvaja-
nje in čiščenje odpadne vode 
v porečju spodnje Save v obči-
ni Krško, po katerem bo izve-
denih prek 6.900 metrov ka-
nalizacijskih vodov, na čistilno 
napravo pa bo dodatno priklju-
čenih več kot 1000 prebival-
cev, s čimer se bo priključitev 
na javni kanalizacijski sistem 
v občini zvišala na 98 %. Po 
sprejetem programu se bo do 
leta 2020 gradila kanalizacija 
s priključki na čistilne naprave 
na območju desnega brega Kr-
škega, v Leskovcu pri Krškem 
in Senovem. Vrednost investi-
cije znaša 2,16 milijona evrov. 

Potrdili so še osnutek odloka o 
podelitvi koncesije za opravlja-
nje javne službe na programu 
splošne ambulante v občini, po 
skrajšanem postopku odlok o 
taksi za obravnavanje pobud 
za spremembe namenske rabe 

prostora in nadomestilu stro-
škov lokacijske preveritve v 
občini Krško ter prav tako po 
skrajšanem postopku osnutek 
odloka o porabi sredstev pro-
računske rezerve leta 2018 za 
odpravo posledic neurij v juni-
ju in juliju letos. Gre za neurja z 
nalivi in tudi točo, ki so povzro-
čila večjo škodo 5., 8., 12. in 21. 
junija ter 4. in 5. julija. Za in-
terventne sanacije poškodb 
na infrastrukturi in objektih 
je namenjenih dobrih 53.000 
evrov. Obravnavali so tudi na 
sejo dodatno umeščeno toč-
ko, in sicer predlog dodatnega 
sofinanciranja trenerskega ka-
dra. Komisija je skupno 30.000 
evrov razdelila med krški roko-
metni (10.000 evrov) in nogo-
metni klub (20.000 evrov), s 
čimer pa je jasno nestrinjanje 
izrazila svetnica Olivera Mir-
ković. Mnenja je bila, da sta na 
račun tudi posameznih svetni-
kov, ki so v upravnih odborih 
navedenih klubov (v NK Krško 
Vlado Bezjak, Vlado Graho-
vac in Jože Slivšek, op. p.), ta 
v primerjavi z drugimi v privi-
legiranem položaju in da bi se 
morala razpoložljiva sredstva 
razdeljevati na podlagi javne-
ga razpisa.
 Bojana Mavsar 

GORICA, JELŠE – V vaseh Gorica in Jelše v KS Veliki Podlog že 
od lanskega poletja poteka gradnja komunalne infrastruk-
ture, ki bo predvidoma končana jeseni. Nato bo sledilo še 
urejanje infrastrukture v ostalih vaseh krajevne skupnosti.

»Dela ureditve komunalne infrastrukture Jelše – Gorica se in-
tenzivno izvajajo. Končana je fekalna kanalizacija v obeh nase-
ljih, vgrajene vse posode za čistilno napravo in urejen tehnolo-
ški del. V naselju Gorica je zgrajena meteorna kanalizacija, prav 
tako kabelska kanalizacija za optiko, javna razsvetljava in razvod 
vodovoda. Na določenih odsekih je v naselju Gorica cesta že as-
faltirana,« so nam o poteku del sporočili z Občine Krško, ki je in-
vestitor 3 milijone evrov vrednega projekta, izvajalec pa Kostak 
Krško s podizvajalcem KOP Brežice. Kot dodajajo na občini, je 
cilj, da bi za fekalno kanalizacijo in čistilno napravo imeli tehnič-
ni pregled do konca poletja in da bi bilo po pregledu že možno 
izvajati priključke na fekalno kanalizacijo. »Zaključek vseh del je 
predviden jeseni, zaključni sloj asfalta pa naj bi bil položen spo-
mladi 2019,« so še zapisali. 

Predsednica sveta KS Veliki Podlog Karolina Cizerle pravi, da 
so krajani urejanje infrastrukture sprejeli kot nekaj pozitivne-
ga, seveda pa tako kot drugje pri projektih takšnega obsega pri-
haja tudi do težav ter nekaj nezadovoljstva in slabe volje, kar pa 
bo po končanem projektu pozabljeno. »Moteče za ljudi je pred-
vsem to, da dela potekajo počasi, na delu je malo ljudi, določe-
ni odseki mirujejo po več mesecev, skratka, dinamika del, ki pa 
je po zagotovilih odgovornih v terminskem planu,« pojasnjuje 
Cizerletova. »Malce hudi so tudi tisti, ki imajo ograje na javnem 
zemljišču, dviga se prah, prihaja do neusklajenosti posameznih 
izvajalcev in zapor cest na več krakih hkrati in še kaj. Skratka, 
večina je vesela, da se je po toliko letih tudi na našem koncu za-
čelo premikati, vedno pa se najde nekaj tistih, ki jih moti, če se 
dela ali če se ne dela.« 
V načrtu je tudi ureditev komunalne infrastrukture v sosednjih 
vaseh Pristava in Veliki Podlog, za kar je že izdelana projektna 
dokumentacija, pridobiti je treba še gradbeno dovoljenje, sledi 
razpis za izbor izvajalca. Za komunalno infrastrukturo v Gržeči 
vasi in Malem Podlogu je izdelana idejna zasnova. »Ravno sedaj 
potekajo informativni sestanki s krajani Malega Podloga in Grže-
če vasi v zvezi z umestitvijo in možnostmi gradnje kanalizacije 
s širitvijo ceste in ostalo infrastrukturo. V kolikor bodo krajani 
dovolili posege v lastnino s širitvijo ceste in izgradnjo pločnikov, 
bo projekt zastavljen kot v ostalih vaseh, v nasprotnem bo kana-
lizacija umeščena v že obstoječe javne površine. Sami se bodo 
morali odločiti, ali bodo sprejeli ponujen projekt s strani občine 
v celoti ali samo delno,« pravi Cizerletova.
� Peter�Pavlovič

Podloške vasi dobivajo 
novo podobo

Na�Gorici�so�vaške�ulice�že�pripravljene�za�asfaltiranje.

Nove župane in občinske svetnike 
bomo volili 18. novembra
SLOVENIJA, POSAVJE – Redne lokalne volitve, na katerih bodo 
volivke in volivci izbirali župane in občinske svetnike v vseh 
212 slovenskih občinah, hkrati pa še člane svetov krajevnih, 
vaških in četrtnih skupnosti, bodo 18. novembra, je pred dnevi 
določil predsednik Državnega zbora Matej Tonin. Kjer nobene-
mu izmed županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo 
zbrati večine glasov, bo drugi krog lokalnih volitev 2. decem-
bra. Volilna opravila bodo začela teči 3. septembra, Državna vo-
lilna komisija pa je že pripravila obrazce za izrekanje podpore 
potencialnim kandidatom za občinske svetnike in župane. Ob-
razce se lahko že izpolnjuje, čeprav jih bo na upravnih enotah 
možno overiti šele po 3. septembru, prav tako se lahko že zbi-
rajo soglasja h kandidaturam.
V kolikor na podlagi junijskih volitev Slovenija ne bo dobila 
nove vlade, se nam jeseni obetajo še nove predčasne parlamen-
tarne volitve. Ker jih je treba izvesti v roku 60 dni po razpu-
stu parlamenta (to bi se lahko zgodilo v drugi tretjini avgusta), 
bodo predčasne volitve, če bodo seveda potrebne, v drugi tre-
tjini oktobra, torej mesec dni pred lokalnimi volitvami.  P.�P.
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dijakov, ki so maturo opravili z 
odliko, in sicer iz 4. Ae oddel-
ka Lucija Arh, Sara Ban, Mir-
jam Brodnik, Chiara Groše, 
Andraž Konc, Lana Vogrinc 
ter izmed odraslih udeležen-
cev izobraževanja Valentina 
Bajs. Med vsemi pa z najvišjim 
številom točk izstopa Andraž 
Konc iz 4. Ae oddelka. Matu-
rantom sta spregovorili in če-
stitali ravnateljica šole dr. Moj-
ca Tomažin in Patricia Čular 
z Občine Brežice, ki je odlične 
maturante tudi nagradila, spri-

čevala pa so prejeli od svojih 
razredničark Patricije Rudolf, 
Katje Bogovič in Karmen Šte-
fanič. Zaključni izpit v progra-
mu trgovec je opravljalo 16 
kandidatov, med njimi tudi tri 
kandidatke iz skupine odraslih 
udeleženk izobraževanja. Vsi 
so bili uspešni, med njimi sta 
bila najboljša Anej Mohor in 
Ajla Muratović, ki sta doseg-
la vse možne točke in prejela 
spričevalo s posebno pohvalo. 

 Bojana Mavsar, Rok Retelj

GIMNAZIJA BREŽICE: PET 
ZLATIH MATURANTOV

Med 80 dijaki, ki so uspešno 
opravili zrelostni izpit na bre-
žiški gimnaziji, je pet takih, ki 
so dosegli 30 ali več točk in si 
s tem prislužili naziv zlatega 
maturanta. Maturitetno spri-
čevalo s pohvalo so prejeli Fi-
lip Cvetko, Miha Kerin, Katja 
Kunej, Anja Pavkovič in Kaja 
Zakšek, ki jim je osebno čes-
tital tudi brežiški župan Ivan 
Molan. Maturante – kar ne-
kaj med njimi je na podelitvi 
manjkalo, saj verjetno že uži-
vajo v zasluženih počitnicah – 
njihove starše in ostale sorod-
nike, ki so jih spremljali, ter 
profesorski zbor je v športni 
dvorani gimnazije nagovoril 
ravnatelj Uroš Škof. Genera-
ciji maturantk in maturantov, 
ki se je v gimnazijo vpisala v 

šolskem letu 2014/15, je de-
jal, da je pri večini predme-
tov dosegla uspeh, primerljiv 
s slovenskim povprečjem. Iz-
postavil je Filipa Cvetka, ki je 
pri predmetu matematika do-
segel vseh 100 odstotnih točk, 
in Anjo Pavkovič, ki je pri pred-
metu kemija prav tako doseg-
la 100 odstotnih točk. Maturo 
je uspešno opravilo 92 % vseh 
gimnazijcev, 17 dijakov je in-
terno odličnih, kar pomeni, da 
so zbrali od 25 do 29 točk. Škof 
se je ob tej priložnosti zahvalil 
celotnemu učiteljskemu zbo-
ru, ostalim delavcem šole, brez 
katerih mature ne bi bilo mo-
goče izvesti, in staršem za šti-
riletno sodelovanje, še posebej 
pa tajniku šolske maturitetne 
komisije prof. Sandiju Rašo-
viću. Župan Molan je dijakom, 
ki bodo kmalu študenti, dejal, 
da bo treba še naprej vztrajati 
pri tistem, kar so si zadali, de-
lati in se truditi, kljub temu, 
da so zadnja štiri leta zago-
tovo dobili dobre osnove. Za 
glasbena vložka sta na sveča-
nosti v športni dvorani gimna-
zije poskrbela dijaka Veronika 
Strnad in Žan Bračun, v vlogi 
povezovalcev pa sta bila Zala 
Rostohar in Patrik Marčetič. 

GIMNAZIJA KRŠKO: 
VRHUNSKA GENERACIJA

Gimnazija Krško je svečano 
podelitev že tradicionalno iz-
vedla v krški Dvorani v par-
ku. Tajnik šolske maturitetne 
komisije Janez Firbas je izra-

zil zadovoljstvo z doseženimi 
rezultati, saj je bilo od skupno 
21 dijakinj in dijakov, ki so op-
ravljali splošno maturo, uspe-
šnih 20 ali 95,24 %, kar je, kot 
je ponosno dejal Firbas, za do-
ber odstotek in pol boljši us-
peh od slovenskega povpre-
čja, ki znaša 93,67 %. Ob tem 
je še povedal, da so maturan-
tje pri opravljanju mature, ki 
so jo pričeli s pisanjem eseja 
4. maja in jo zaključili z ustnim 
izpitom iz slovenščine 18. juni-
ja, izkazali visoko mero zrelo-
sti, saj je ta potekala brez za-
pletov. Ob navedenih je poleg 
poklicne mature dodatni izpit 
splošne mature uspešno opra-
vilo še deset dijakov Srednje 
poklicne in strokovne šole Kr-
ško. Izmed učenk in učencev 
enega gimnazijskega oddelka 
je 30 točk zbral Matej Požun, 
ki se je s tem zapisal med zla-

te maturante, poleg njega jo je 
z odličnim uspehom opravil še 
Aljaž Bogolin, s prav dobrim 
uspehom ali več kot 20 zbra-
nimi točkami pa še dve matu-
rantki in dva maturanta. Kot je 
svoj, sedaj že nekdanji razred 
opisala razredničarka Alen-
ka Jevšnik, je bila generaci-
ja »vrhunska«, saj so domala 
prav vse dijakinje in dijaki iz-
stopali na posameznih ali več 
področjih, osvajali priznanja 
in odličja na šolskih in vrsti dr-
žavnih tekmovanj, s čimer so 
doprinesli tudi k prepoznav-
nosti Gimnazije Krško. Zbra-
nim sta uspešen študij in sre-
čo na nadaljnji življenjski poti 
zaželela tudi ravnateljica gim-
nazije in direktorica ŠC Krško-
-Sevnica Erna Župan Pirkovič 
ter župan mag. Miran Stanko, 
ki je poudaril, naj letošnje po-
čitnice izkoristijo kar se da 
polno in doživeto, saj bodo te 
od vseh dosedanjih pa tudi pri-

hodnjih najdaljše. Tudi krško 
podelitev je spremljal kulturni 
program, ki so ga izvedle dija-
kinje 3. letnika gimnazije.

SPSŠ KRŠKO: ŠESTERICA 
ZLATIH NA POKLICNI 
MATURI 

Na Srednji poklicni in strokov-
ni šoli Krško so letos ponosni 
tudi na dosežene rezultate pri 
poklicni maturi. Nanjo, pote-
kala je med 29. majem in 22. 

junijem, se je v spomladan-
skem roku prijavilo skupno 
107 kandidatov, od tega je po-
goje za opravljanje izpolnilo 
80 kandidatov, in sicer 71 re-
dno šolajočih dijakinj in dija-
kov ter devet šolajočih v pro-
gramu izobraževanja odraslih. 
Šolajoči so opravljali poklicno 
maturo v programih elektro-
tehnik, tehnik računalništva 
in strojni tehnik ter doseg-
li, kot je povedal tajnik šolske 
maturitetne komisije Miran 
Pungerčič, 87,3-odstotni us-
peh, v okviru tega pa izjemne 
rezultate, saj je kar 14 dijakov 
in dijakinja, skupno 15, na ma-
turi doseglo odličen uspeh, to 
je 20 in 21 točk, šest dijakov, 
ki so dosegli 22 in 23 točk, pa 
se je zapisalo med zlate matu-
rante. Tako odličnim kot zlatim 
maturantom so na šoli 6. juli-
ja ob priznanjih in spričevalih 
podelili knjižne nagrade, druž-
ba I.H.S. iz Krškega, v njenem 
imenu direktor Tadej Buršič, 
pa jih je nagradila s praktični-
mi nagradami. Z najboljšim us-
pehom, doseženimi najvišjim 
točkami, so maturo v spomla-
danskem roku opravili nas-
lednji zlati maturanti: tehnik 
računalništva Ambrož Janc, 

elektrotehnik Elvis Preskar 
ter strojni tehniki Aljaž Mo-
toh, Matjaž Zupančič, Le-
nart Kolić, ki je pri matemati-
ki zbral 100 % točk, in Anton 
Glogovšek, ki je kot eden iz-
med 84 slovenskih maturan-
tov dosegel najboljši uspeh na 
poklicni maturi. Z odličnim us-
pehom so maturo opravili teh-
niki računalništva Žiga Šume, 
Mitja Šepec, Domen Gunčar 
Žnidaršič in Žan Špiler, ele-
ktrotehniki Jože Češek, Žan 

Jazbinšek, Žiga Juršič, Žan 
Androjna, Gašper Zorko, Pe-
ter Einar Simić, Danilo Osoj-
nik in Žan Černelč ter stroj-
ni tehniki Miha Bogovič, Ana 
Preskar in Aljaž Šumlaj. Na 
zaključni izpit se je prijavilo 51 
kandidatov, uspešnih pa je bilo 
45. Dijaki so opravljali zaključ-
ni izpit v programih srednjega 
poklicnega izobraževanja sme-
ri elektrikar, oblikovalec kovin 
– orodjar in avtoserviser ter v 
programu nižjega poklicnega 
izobraževanja smeri pomočnik 
v tehnoloških procesih. Doseg-
li so 88,2-odstotni uspeh, štir-
je dijaki pa so pri tem doseg-
li odličen uspeh ali 5 točk, in 
sicer elektrikarji Matic Ger-
movšek, Jan Kramer in Nik 
Mlakar ter avtoserviser Žan 
Žgajnar. 

ETRŠ BREŽICE: SEDMERICA 
Z ODLIKO

Prav tako 6. julija so na prire-
ditvi, poimenovani »Moj korak 
me vodi do sanj«, svečano po-
delili spričevala tudi na Eko-
nomski in trgovski šoli Breži-
ce. Spomladanski rok poklicne 
mature 2018 je potekal pod 
organizacijskim vodstvom taj-
nika poklicne mature Borisa 
Ambroža. Opravljalo jo je 30 
kandidatov, od tega 25 rednih 
dijakov in pet odraslih (samo-
izobraževalci). Med slednjimi 
so nekateri poklicno maturo 
opravljali prvič (v celoti ali v 
dveh rokih), drugi so opravlja-
li popravne izpite. Najboljši 
uspeh so dosegli redni dija-
ki programa ekonomski teh-
nik, saj je bilo pri njih uspe-
šnih kar 94,7 %. Upoštevajoč 
vse, ki so pristopili k opra-
vljanju poklicne mature, pa je 
bil uspeh 76,7 %. Med vsemi 
uspešnimi maturanti je sedem 

Med stotimi maturanti šest zlatih
BREŽICE, KRŠKO – V spomladanskem roku opravljanja splošne mature je bilo na brežiški in krški gimnazi-
ji uspešnih skupno 100 dijakinj in dijakov, ki so maturo opravljali prvič, od tega se jih je šest zapisalo med 
zlate maturante. Maturitetna spričevala so tako v Krškem kot v Brežicah prejeli 11. julija.

Zlati�maturanti�(manjka�Miha�Kerin)�z�ravnateljem�in�žu-
panom

Zlati�maturant�s�krške�gimnazije�Matej�Požun�v�družbi�rav-
nateljice�in�župana

Kot�nagrado�za�dosežen�uspeh�je�šestim�zlatim�maturantom�
poklicne�in�strokovne�šole�krško�podjetje�I.H.S.�namenilo�prak-
tično�darilo.

Odlični�maturanti�z�ETrŠ�Brežice�s�Tomažinovo�in�Čularjevo

BREŽICE�–�14.�julija�se�je�pričela�letošnja�Mestna�promenada�
Brežice�v�organizaciji�ZPTM�Brežice.�Že�uvodni�dan�so�staro�
mestno�jedro�napolnili�številni�obiskovalci�(na�fotografiji).�
Program�se�je�pričel�z�animacijami�za�najmlajše,�za�katere�so�
bili�na�voljo�poslikava�obrazov,�razne�igre,�delavnice�itd.,�na-
daljeval�pa�z�nastopom�energične�domače�skupine�The�Fun-
kamentalists�iz�Dobove,�ki�je�s�funkom,�bluesom,�soulom�in�
rock'n'rollom�ter�ohranjanjem�zvoka�glasbe�60.�in�70.�let�prej-
šnjega�stoletja�poskrbela�za�odličen�glasbeni�uvod�v�letošnjo�
Mestno�promenado,�ki�bo�trajala�skoraj�do�konca�julija.�Si-
noči�sta�se�odvila�že�Jam�session�večer�in�ognjena�predstava�
Ognjeni�Mojster�Hatana,�sledijo�pa�še�koncert�Neishe�(20.�7.),�
koncert�Koala�Voice�(21.�7.),�salsa�večer�(23.�7.),�klovnovska�
predstava�Balon�(25.�7.)�in�za�zaključek�koncert�Tambura-
škega�orkestra�Artiče�(27.�7.).�Poskrbljeno�je�tudi�za�kulina-
rične�ulične�dobrote,�teraso�s�ponudbo�lokalnih�vin,�organi-
zator�pa�je�zagotovil�tudi�brezplačne�avtobusne�prevoze�na�
relaciji�Brežice–Terme�Čatež.�Vsi�dogodki�so�brezplačni.�R.�R.

KRŠKO – V soboto, 15. septembra, se bo v starem mestnem je-
dru Krškega odvijal drugi festival vina, kulinarike in umetnosti 
pod krovno znamko Okusi Posavja. Z jesenskim dogodkom želi-
jo v Krškem predstaviti Posavje širšemu občinstvu tudi kot raz-
poznavno destinacijo na področju gastronomije, hkrati pa oboga-
titi dogajanje v starem mestnem jedru, poudarjajo na Centru za 
podjetništvo in turizem Krško, ki festival organizira v sodelova-
nju z Občino Krško, zavodi in prostovoljnimi društvi. Na festivalu 
bo sodelovalo več kot deset vrhunskih vinarjev vinorodne dežele 
Posavje ter več odličnih lokalnih ponudnikov lokalnih specialitet, 
pripravljenih iz lokalno pridelanih in svežih sestavin. Obiskoval-
ce bodo razvajali z vrhunskimi vini ter inovativnimi kulinarični-
mi kreacijami. Vinsko–kulinarično zgodbo sobotnega dogajanja 
bodo dopolnili tudi domači umetniki, kulturna in športna društva. 
Da bo mestno jedro ta dan še posebej »živo«, bo poskrbela tudi 
Nuša Derenda ob 20. obletnici svojega samostojnega glasbe-
nega ustvarjanja. Program dogajanja in seznam sodelujočih bo 
kmalu dosegljiv tudi na spletu. »Vsi ljubitelji dobre hrane, odlič-
ne kapljice ter sproščenega druženja v krogu znancev in prijate-
ljev vabljeni 15. septembra na drugi festival vina, kulinarike in 
umetnosti – Okusi Posavja v staro mestno jedro Krškega,« spo-
ročajo organizatorji, ki bodo vsebino festivala sproti dopolnjevali 
na www.visitkrsko.com, za informacije pa so na voljo na karl.ver-
tovsek@cptkrsko.si in 051 655 936. P.�P./vir:�CPT�Krško

Okusi Posavja bodo 15. septembra
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POSKUS UBOJA V TELČAH – V Telčah je 3. 7. pozno zvečer 
prišlo do poskusa uboja. 71-letni domačin naj bi med sporom s 
46-letno žensko, šlo naj bi za sinovo partnerico, slednjo večkrat 
udaril, zatem pa jo še z nožem zabodel v predel hrbta. Kljub 
težkim poškodbam, ki jih je utrpela, je slednji uspelo zbežati 
iz hiše. Ženska je bila prepeljana v bolnišnico, moškemu pa so 
odvzeli prostost in ga kazensko ovadili.

USODNO SPRAVILO PŠENICE – 12. 7. dopoldan je v Vrhovski 
vasi 75-letni moški pri spravilu pšenice v gospodarskem po-
slopju padel s podesta skozi odprtino za krmljenje živine. Pre-
peljan je bil v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb, ki jih je 
utrpel pri padcu z višine 2,5 m, izgubil bitko z življenjem.

VELIKO (NEPREVIDNIH) MOTORISTOV - 8. 7. je na Senovem 
55-letni motorist s Hrvaške izsilil prednost 53-letnemu vozniku 
osebnega vozila. Pri padcu z motorja sta se motorist in njegova 
47-letna sopotnica lažje poškodovala. 14. 7. je na gozdni cesti 
pri naselju Stranje 19-letni voznik štirikolesnika zaradi nepri-
lagojene vožnje v ovinku trčil v nasproti vozeče osebno vozilo. 
Voznik štirikolesnika se je lažje poškodoval. Istega dne so po-
licisti obravnavali tudi prometno nesrečo med Leskovcem in 
Drnovim, ki jo je z neprilagojeno hitrostjo povzročila 26-letna 
motoristka. Slednja je trčila v 40-letno kolesarko, ki je vozila v 
isti smeri in se z namenom prečkanja ceste, da bi mimo spustila 
vozila, ki so vozila iz nasprotne smeri, ustavila na vozišču. Lažje 
poškodovano kolesarko so oskrbeli v brežiški bolnišnici, moto-
ristko pa so s hudimi poškodbami prepeljali v UKC Ljubljana. 

POPRAVEK GLEDE NESREČE V BREŽICAH – Na podlagi po-
ročil PU Novo mesto smo v prejšnji številki časopisa navedli 
nesrečo, ki se je pripetila v 21. 6. v Brežicah. Zapisali smo, da 
je nesrečo povzročila 62-letna voznica, ki je v križišču odvze-
la prednost 81-letnemu vozniku, v nesreči pa se je huje poško-
dovala potnica v vozilu povzročiteljice. Ta podatek je demanti-
rala bralka, saj naj bi se poškodovana ženska nahajala v vozilu 
udeleženca in ne povzročiteljice. Zaprosili smo za pojasnilo PU 
Novo mesto, od koder so nam sporočili: »Ugotovili smo, da je 
pri obveščanju javnosti (na podlagi prvih ugotovitev s kraja do-
godka – te ugotovitve niso dokončne) dejansko prišlo do na-
pačnega zapisa, poškodovana potnica je bila v vozilu 81-letne-
ga voznika. Za napako se opravičujemo.«� Zbrala:�B.�M.

Valerij Petan, Brežice: Pred leti smo pogoste-
je hodili v hribe, sedaj nas bolj privlači morje, a 
kljub temu se vsaj enkrat letno povzpnemo na 
kakšen hrib, nazadnje smo bili na Risniku. Pla-
ninarjenje je zame družabno doživetje s prija-
telji ali družino, sam se v planine ne bi odpravil. 
Pomeni mi gibanje, doživljanje narave in stik z 

njo, opazovanje okolice in neko posebno svobodo.

Urban Culetto, Loka pri Zidanem Mostu: Na 
Lisco že kar nekaj let hodim peš, vsaj štirikrat 
na teden jo obiščem. Najpogosteje mi dela druž-
bo moj pes, tako da je to en lep pohod za oba. 
Opažam, da so ljudje za obisk hribov čedalje bolj 
primerno oblečeni in obuti, čeprav tu pa tam še 
vedno srečaš koga, ki ima popolnoma neprimer-

no opremo. Z naravo in pohodi je povezana vsa družina. 

Živko Šebek, Krško: Prav s pohodništvom v 
hribe se nisem nikoli ukvarjal, pač pa hodim že 
desetletja sam. Tudi sedaj dokaj redno, le v času, 
ko sem imel zdravstvene težave ne. Seveda je 
pohodništvo zdravo in cenovno dostopno, meni 
je vedno zadostovala tekaška športna obutev in 
trenirka, pa sem v vseh vremenskih razmerah, 

365 dni na leto, hodil najmanj z Vidma do stadiona in nazaj.

Anica Novoselović, Mali Vrh: Hribolazec je 
predvsem moj sin, ki je tudi član planinske zve-
ze. Je poseben ljubitelj gora, ki pol dopusta za-
gotovo preživi v hribih. Včasih sem tudi sama 
pogosteje planinarila, zdaj hodim bolj na oko-
liške vzpetine. Cenejše variante zagotovo so, 
ampak vsi ne vedo zanje, imajo premalo znanj. 

Ljudje se danes večinoma nepripravljeni podajajo v hribe.

V tem časopisu nekaj več pozornosti namenjamo posa-
vskemu planinstvu, zato smo spraševali, ali naši sogovor-
niki hodijo v hribe, ali je po njihovem mnenju ta aktiv-
nost dovolj dostopna ter ali se ljudje nanjo podajajo dovolj 
dobro pripravljeni in opremljeni.

anketa

Vas privlačijo planine?

Lahko za začetek na kratko 
opišete vašo vinogradniško 
pot? Ker ste se rodili na vino-
gradniški kmetiji, najbrž niti 
niste imeli druge izbire, kot 
da jo prevzamete …

Ko sem odraščal, je bila tako 
kot večina kmetij tudi naša 
mešana. Vedno je bil pouda-
rek na vinogradništvu, smo 
se pa ukvarjali tudi s poljedel-
stvom, živinorejo, raznimi obli-
kami sadjarstva, tudi zelenja-
darstvom. Molznice smo imeli 
do leta 1996, ko se je zakono-
daja precej zaostrila. Mama je 
zagovarjala, da bo vzdrževala 
krave, dokler bo lahko z mle-
kom zaslužila toliko, da si lahko 
s tem pokrije 'špecerijo'. Takrat 
smo se začeli še bolj usmerja-
ti v vinogradništvo in od Agro-
kombinata vzeli v najem vi-
nograd na Velikem Trnu in ga 
obnovili. Razmere v zadrugi so 
se zaostrovale, doma smo že 
imeli blagovno znamko in smo 
spoznali, da bomo lažje nare-
dili neko razliko, če vse skupaj 
pridelamo sami. Kmetijo sem 
prevzemal postopoma. Pred 
približno 15 leti smo v okviru 
kmetije ustanovili tudi prav-
ni subjekt, v začetku zadrugo, 
kasneje smo jo preoblikova-
li d.o.o., saj kot kmetje nismo 
mogli odkupovati grozdja in 
vina, trg pa se nam je širil. Tak-
rat smo ločili proizvodni del oz. 
vinograde, ki so ostali na kme-
tiji, od predelave in prodaje, 
ki je na d.o.o. Postal sem tre-
tjinski lastnik v podjetju, leta 
2009 sem kot mladi prevze-
mnik prevzel kmetijo, od lani 
pa sem tudi 100-odstotni la-
stnik podjetja.

Vaš oče Janez Žaren je bil v še 
prejšnjem družbenem siste-
mu eden začetnikov sodob-
nega kmetijstva in vinogra-
dništva na našem območju, 
bil je tudi aktiven v raznih 
organih kot predstavnik 
kmetov in podeželja.

Ker je bila doma velika kmetija, 
mama pa je na njej ostala sama 
z otroki, ni zaključil niti osem-
letke, saj je bil prisiljen pusti-
ti šolo in zagrabiti za delo. Ves 
čas je razmišljal zelo napredno. 
Tukaj so že leta 1964 imeli avto 
in to nemškega, še prej je imel 
motor, pa ne zato, da bi 'šmin-
kiral' z njim, ampak zato, da je 
lahko šel po opravkih. Letos bo 
dopolnil 80 let, pa ima še ved-
no zelo zrele in racionalne ide-
je, vedno je za napredek. Ved-
no je začutil priložnosti v teh 
panogah, najprej mogoče z 
breskvami, potem z ribezom, 
ki je sredi leta, ko ni bilo neke-
ga dohodka razen mleka, pri-
našal kar lep denar. V nasad 
jabolk je za dodaten zaslužek 
posejal še kumarice, ki smo jih 

nato pobirali otroci. Vedno je 
iskal možnosti za dodaten zas-
lužek na kmetiji. Zelo mlad se 
je začel tudi angažirati v ra-
znih organih, za kar se je bilo 
velikokrat težko odločiti, saj so 
bili določeni politični veljaki z 
namenom nastavljeni na dolo-
čene funkcije, a se je tudi njim 

znal argumentirano postavi-
ti po robu. Vedno je znal svoja 
stališča podpreti z oprijemlji-
vo prakso in kmečko logiko, 
ki jo je vedno poudarjal. Tudi 
mene je vedno vzgajal v smis-
lu, da moraš biti vedno čim bolj 
100-odstoten v tistem, kar na-
meravaš delati, in s čim manj 
negotovosti iti v nek projekt. 

Kolikšne površine oz. koli-
ko trt obdelujete danes, ka-
tera vina so vaši paradni ko-
nji, je to še vedno predvsem 
cviček?

V tem času smo se povsem 
specializirali v vinogradni-
štvo, tudi sadjarstvo, ki je priš-
lo do 4,5 hektarjev nasadov ja-
bolk, smo zdaj skrčili na 15-20 
arov. Zato smo se še bolj posve-
tili kvaliteti vin, ki je predhodni 
pogoj za preboj na trg. Danes 
imamo na 20 hektarjih 90 tisoč 
trt, pretežno še vedno za cvi-
ček, čeprav smo v zadnjih dveh 
letih in v zadnji obnovi posadi-
li večinoma trte za sortna vina 
in skoraj nič za cviček. To pa je 
že posledica naše nove blagov-
ne znamke Albiana, ki smo jo 
vzpostavili spomladi. Ideja se 
je rodila okoli lanske trgatve in 
okoli novega leta smo že imeli 
ime (Albin + Ana, Jernejeva sta-
ra starša, ki sta leta 1936 kupi-
la posestvo v Nemški vasi, op. 
p.). Želeli smo, da bi ime nosi-
lo sporočilo, kar je pri vinskih 
zgodbah pomembno, ljudje 

čedalje več dajo na to. Ciljamo 
tudi na globalni trg in smo žele-
li že z imenom poskrbeti za to 
– da ga lahko Slovani, Romani, 
Germani ali kdor koli prebere-
jo, saj je mehko in čisto, hkrati 
pa nosi zgodbo. V Albiani ima-
mo v ponudbi tudi cviček, ven-
dar predvsem v promocijske 

namene, še vedno pa ga bomo 
tržili pod znamko Žaren, saj 
je tvegano karkoli spreminja-
ti. Glavni razlog za novo znam-
ko je velik odskok v kvaliteti in 
posledično tudi ceni, ki smo ga 
naredili, kar bi bilo zelo težko 
razumljivo našim kupcem. 

Krize v vinogradništvu za 
vas niso nič novega, saj se 
je družina s tem v zgodovi-
ni že večkrat soočila. Kot ste 
že omenili, so vaši predni-
ki to dejavnost dopolnjevali 
še z drugimi, da so imeli pri-
hodek tudi, ko ga od vina ni 
bilo. Se vam ne zdi tvegano, 
da ste se zdaj tako speciali-
zirali?

Vemo, da vinski trg vedno niha, 
kar se tiče belih in rdečih vin, 
vendar je imel cviček vedno to 
srečo, da je bil kot lažje vino 
vedno nekje vmes in mu je šlo 
vedno malo bolje kot sortam 
v krizi, držal je neko povpre-
čje. Do sprejetja zaščite cvič-
ka pred 18 leti so bili res hudi 
časi, težko se je kaj investiralo. 
Takrat je oče rekel, da mora-
mo ves zaslužek vložiti nazaj v 
tehnologijo in razvoj, ker bodo 
prišla leta, ko ne bomo mog-
li v ta namen dati nič ali zelo 
malo. Tukaj je nastala razlika 
med nami in nekaterimi kole-
gi, zdaj se vidi, kdo je kaj na-
redil in kdo ne. Eno merilo je, 
koliko imaš vinogradov, drugo 
pa, kakšno tehnologijo imaš v 

kleti, kaj lahko vzameš v roke, 
kako imaš razvit trg … Tehno-
logiji, ki se zelo razvija tudi na 
našem področju, moraš slediti, 
sicer te povozijo.

Ko že omenjate tehnologi-
jo: s prijateljem Martinom 
Mavsarjem sta pobudnika t. 
i. dneva tehnike, na katerem 
se predstavijo novosti na po-
dročju strojne in druge teh-
nike …

Oba sva tehnična navdušenca 
in sva bila velikokrat na podob-
nih prireditvah v tujini pa sva 
rekla: 'Zakaj ne bi tega naredili 
tudi pri nas?' Z osamosvojitvijo 
so se prekinile demonstracije 
strojev velikih firm, na ogled so 
bili le še pri trgovcih, nikjer nisi 
mogel videti, kako dela. Iskala 
sva rešitev, da pritegneva čim 
več zainteresiranih proizvajal-
cev kmetijske mehanizacije ter 
hkrati čim več ljudi, ki želijo vi-
deti, kako ta deluje. Če sodim 
po sebi, se potem veliko lažje 
odločiš o nakupu, saj so stroji 
dragi in se pri tem ne bi smel 
'zafrkniti', treba je racionalno 
kupiti. Mislim, da smo s tem 
zadeli v polno in vsak teden 
imam nekaj klicev, večinoma s 
Štajerske, kdaj bo spet dan teh-
nike za vinogradnike. Ne da bi 
se hvalil, ampak to prireditev 
bo težko kdo prekosil, saj ima-
mo veliko zaupanje pri zastop-
nikih za te stroje, to je postala 
že neka referenca. Ko gostimo 
prireditev pri nas, je to za našo 
kmetijo zelo velika obremeni-
tev, saj moramo poleg svojega 
dela organizirati še vso to logi-
stiko, ne nazadnje pa pustiti, da 
se vse dogaja v naših vinogra-
dih in imeti tukaj čez tisoč lju-
di, kar lahko prinese cel kup te-
žav. Poleg tega je na prireditvi 
med razstavljenimi stroji tre-
tjina naših, ker imamo kar ve-
lik strojni park, v katerem je 
vedno kaj novega za pokazati. 
Marsikdo bi imel takšen dan, 
ne zaveda pa se, kaj je treba 
vanj vložiti.

Med drugim ste tudi predse-
dnik Društva vinogradnikov 
Veliki Trn, ki je letos prazno-
valo 30-letnico. Kakšen po-
men vidite v društvenem po-
vezovanju vinogradnikov, je 
pomembno tudi za tako ve-
like pridelovalce, kot ste vi?

V vsakem primeru je prav, da 
smo vsi zraven. Vemo, da so 
društva vinogradnikov izredno 
pripevala k dvigu kvalitete vin, 
saj je tako nastal večji interes 
po znanju, ki je postalo tudi laž-
je dostopno. Drugi vidik je dru-
ženje, ki ga je vsak dan manj. 
Tudi v našem društvu vidim, 
da to družabno vzdušje plah-
ni, vsak živi samo zase, ni več 
tistega pravega društvenega 

Jernej Žaren, vinogradnik in vinar:

Ker se vinarji ne znamo povezati,
nam cene diktirajo trgovci
NEMŠKA VAS – Po lastni pridelavi grozdja največji vinogradnik na širšem dolenjsko-posavskem območju je 
45-letni Jernej Žaren iz Nemške vasi. Na domačem posestvu ne le nadaljuje družinsko tradicijo vinogradni-
štva in vinarstva, temveč jo želi uveljaviti tudi širše na globalnem trgu. 

Jernej�Žaren
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bitja. V okviru društva organi-
ziramo razne dogodke in izlete, 
pa težko spravimo ljudi skupaj. 

Je to tudi posledica selekcije 
vinogradnikov na bolj resne 
in hobi vinogradnike?

Na nek način je. Če pogledam 
samo na hrib nasproti nas, na 
njem ni resnega vinogradnika, 
vse je bolj ljubiteljsko. Tale sli-
ka (pokaže na steno, op. p.) je iz 
leta 2004, povsod so vinogradi, 
danes pol tega ni več vinograd. 
Je pa res, da smo na drugi stra-
ni mi povečali obdelavo. Stati-
stika kaže, da se dolenjsko-po-
savsko vinogradništvo krči, 
vendar je to posledica tega, da 
temelji na ljubiteljstvu, zdaj pa 
prihaja generacija, ki gleda na 
svet drugače in strogo skozi fi-
nance, tudi službe se podalj-
šujejo in ni več časa … S tega 
vidika bo skrčenih še veliko vi-
nogradov, predvsem teh manj-
ših, kaj se bo zgodilo z velikimi, 
pa je težko reči. Mislim, da neke 
hude stagnacije le ne bo, bo pa 
vse odvisno od prodaje, ki pa se 
na račun zakonodaje, prometa, 
zdravja ipd. omejuje.

Ali na nacionalnem nivoju 
obstaja ali nastaja kakšna 
strategija o vinogradništvu 
in vinarstvu v Sloveniji? 
Čemu bi vi v takšni strategiji 
dali poudarek?

Mislim, da kakšne posebne 
strategije ni. Letos je že dese-
to leto, odkar nudim tudi sto-
ritev strojnega sajenja trt in 
moram reči, da se je nekaj let 

sadilo vsepovsod – po njivah, 
travnikih … Še vedno pravim, 
da bi se vinogradi morali saditi 
na vinogradniških legah, je pa 
ogromno leg, ki so vinogradni-
ške, a so zaraščene, a kot zain-
teresiranec ne moreš priti do 
njih, ker je lastniki nočejo pro-
dati. Tukaj bi se lahko država 
angažirala: če vinogradniška 
lega ni obdelana, bi poveda-
la lastniku: 'Ali jo boš obdelo-
val ali pa jo boš moral prodati.' 
Kako to izpeljati, ne bi šel v de-
tajle, gotovo pa se da kaj nare-
diti. Mislim, da so te stvari malo 
pobegnile z vajeti. 

Vedno govorimo tudi o po-
vezovanju vinogradnikov in 
vinarjev. Nekaj večjih in bolj 
znanih na tem območju kar 
sodelujete, kajne, čeprav ste 
si tudi konkurenti?

PTP zaščita cvička je sproži-
la povezovanje med dolenjski-
mi vinogradniki. Če govorimo 
o kolegih, s katerimi smo malo 
večji: kljub temu, da samostoj-
no nastopamo na trgih, smo si 
med sabo kar dobri in se lahko 
pogovarjam z vsakim od njih. 
Veliko stvari je, glede katerih 
bi se morali vsaj do neke mere 
dogovoriti in to nas čaka. To 
našo neorganiziranost oz. ne-
zmožnost povezovanja izkori-
ščajo trgovci, ki nam diktirajo 
cene. Mnogi žal ne vedo, da če 
imaš 250 tisoč litrov vina, ga 
ne moreš prodati kar po go-
stilnah, ampak se moraš veza-
ti na eno ali dve trgovski veri-
gi, ne poznajo tega poslovnega 
sveta in kako se tu sklepajo po-

godbe. Dejansko moraš dobiti 
trdo kožo in si določiti 'plafon', 
do kod greš, drugače te 'sleče-
jo'. Je pa res, da tretjinski del 
pridelka poskušamo sami pro-
dati na terenu, ker moraš biti 
pripravljen, da te ne stisnejo v 
kot in nimaš kam s pridelkom.

V prejšnji številki je naš so-
govornik opomnil na pomen 
delovne prakse za osebni in 
poklicni razvoj človeka. V 
družini imate tri otroke, so 
že kako vpeti v delo na po-
sestvu? Kaj sami menite o 
delovnih navadah danes in 
nekoč?

V naši družini smo bili trije ot-
roci in normalno, da je bila na 
prvem mestu šola, na drugem 
pa že kmetija. Vsak dan smo 
pomagali pri kmečkih opra-
vilih in mislim, da je to bistve-
na prednost, da lahko dobiš 
delovne navade, da ti nobe-
no opravilo ni tuje. To izred-
no širi otrokovo in človekovo 
obzorje. Vemo, da je danes pri 
otrocih veliko pomanjkanje gi-
banja, poznavanja narave, ker 
pač živijo obkroženi z elek-
tronskimi napravi. Tudi pri 
nas jih vključujemo v življe-
nje, vendar moram povedati, 
da je moj sin dobil telefon šele 
za 12. rojstni dan, ko je bil edi-
ni v razredu, ki ga še ni imel. Te 
stvari poskušava z ženo otro-
kom tehtno razložiti, ne apriori 
vztrajati pri 'ne', saj jih ne sme-
mo omejevati, saj potem opa-
ziš, da jih vrstniki izločijo. Se je 
že zgodilo, da je zaradi tega ali 
zbadljivk s 'kmetom' kdo prijo-

kal domov, pa smo se usedli in 
rekli: 'Hvala Bogu, da si kmet 
in si navajen delati.' Čeprav 
vsi trije igrajo inštrumente in 
je precej obveznosti v zvezi s 
tem, jih vključujemo v delo, 
kolikor se da. Tudi jaz sem bil 
včasih jezen na očeta, ker sem 
imel dosti strogo vzgojo, mo-
ram pa priznati, da sem mu da-
nes hvaležen, ker se znam ori-
entirati v družbi.  

Kakšno je danes življenje v 
Nemški vasi in okoliških kra-
jih, ki so nekoč najbrž velja-
li za precej odročne, tudi de-
mografsko ogrožene? 

Zelo sem zadovoljen, da živim 
v takšnem kraju. Malo smo res 
odmaknjeni, do Krškega je se-
dem kilometrov, vendar da-
nes dostop do mesta ni več 
takšna težava, saj je povsod 
dovolj avtomobilov. Če želiš 
otrokom omogočiti razne de-
javnosti, moraš pač žrtvovati 
nekaj več časa. Smo pa na višji 
nadmorski višini z razgledom, 
imamo mir. Kvaliteta življenja 
na vasi se je zagotovo izboljša-
la, saj imamo vso infrastruk-
turo, ki jo imajo v mestu in na 
splošno dobro živimo. Morda 
me moti le to, da imajo neka-
teri ljudje, ki se priseljujejo v 
naše kraje iz mest, drugačen 
pogled na osebni prispevek za 
ta standard življenja na pode-
želju. Skratka, to, kar imajo v 
mestu, pričakujejo tudi na po-
deželju, ne bi pa sami nič nare-
dili za to, mi pa smo vajeni, da 
se je za to treba tudi sam malo 
angažirati.

Letošnja prireditev je bila po 
treh letih, ko je bil tudi uradno 
odprt omenjeni namakalni 
sistem, znova namenjena ob-
delavi tal in namakanju v vr-
tnarstvu in poljedelstvu. Kot 
je povedal idejni avtor in vod-
ja prireditve Martin Mavsar 
iz novomeškega zavoda, so 
na njej zbrali okoli 50 trak-
torjev in okoli 60 najrazličnej-
ših traktorskih priključkov, na 
stojnicah pa se je predstavilo 
24 razstavljavcev. »Velik pou-
darek prireditve je na namaka-
nju, poleg tega pa na strniščni 
in osnovni obdelavi tal, setvi, 
gnojenju in varstvu rastlin,« 
je povedal. Nekaj poudarka so 
dali tudi pridelavi krompirja, 
vključili so tudi prikaz mehani-
zacije za pridelavo jagodičev-
ja. Predstavitvi sodelujočih po-
nudnikov kmetijske tehnike in 
opreme, namakalne opreme, 
zavarovanih prostorov in re-
promateriala so sledili vode-
ni praktični prikazi delovanja 
strojev s strokovnimi komen-
tarji, kar je glavna prednost 
takšne prireditve v primerja-
vi z razstavami mehanizacije 
na raznih sejmih. Skozi dan se 
je po oceni organizatorjev na 
prireditvenem prostoru zvrsti-
lo od 300 do 400 ljudi.

Kot je bilo večkrat poudarjeno, 

Brez sodobne tehnike ne gre
VELIKO MRAŠEVO, KALCE-NAKLO – Na kmetijskih površinah namakalnega sistema Kalce-Naklo II med va-
sema Veliko Mraševo in Kalce-Naklo je 14. julija potekala tradicionalna, že sedma strokovna prireditev Dan 
tehnike v organizaciji KGZ Novo mesto in Občine Krško ter v sodelovanju z lokalnimi pridelovalci zelenjave.

si gospodarjenja na kmetijah 
danes ne moremo predstavlja-
ti brez sodobne tehnike, s po-
močjo katere je delo opravlje-
no hitreje, bolje in natančneje, 
zato je tovrstna prireditev do-
brodošla za vsakogar, ki se 
ukvarja s kmetijstvom. Tudi 
za že uveljavljene zelenjadar-
je, kakršen je Rado Kramar 
z Broda pri Podbočju, ki je ži-
vinorejsko kmetijo preobli-
koval v zelenjadarsko, saj je v 
tem videl večjo možnost zas-
lužka, čeprav je ta dejavnost 
zelo odvisna od narave. »Ved-
no vidimo kaj novega in zani-
mivega tudi za nas, ki to dela-
mo že deset ali več let, temu 
moramo slediti, sicer se izgu-

bimo. Delovna sila je draga oz. 
je ni na voljo, zato brez strojev 
ne gre. Terja pa to velike vlož-
ke in marsikdo si ne more niti 
predstavljati, koliko to stane, 
zato je treba o vsakem naku-
pu dobro premisliti,« je ocenil 
pomen prireditve.

Dan tehnike se je pričel z otvo-
ritvenim programom pod šo-
torom, v katerem so zapele 
Pevke izpod Bočja. Predsednik 
sveta KS Podbočje Janez 
Barbič je poudaril, da je med-
tem, ko je južni, hribovit del 
krajevne skupnosti znan po 
vinogradništvu, njen sever-
ni, ravninski del postal izrazi-
to zelenjadarsko območje. Di-

rektor KGZ Novo mesto Jože 
Simončič je povedal, da je na 
širšem območju ob reki Krki 
pridelavi zelenjave namenje-
nih 45 ha pokritih in 450 ha 
odprtih površin, a je stopnja 
samooskrbe pri zelenjavi v 
Sloveniji še vedno le okoli tre-
tjine. Na tem območju se pri-
dela tudi polovica slovenskih 
in jagod in velik del trsnih cep-
ljenk. Krški župan mag. Mi-
ran Stanko je dejal, da Obči-
na Krško s komasacijami in 
naložbami v namakalne siste-
me omogoča pogoje za razvoj 
kmetijstva, nove priložnosti 
pa se z ureditvami ob hidro-
elektrarnah odpirajo ob reki 
Savi. Evropski poslanec Franc 
Bogovič je z zadovoljstvom 
ugotovil, da je okoli 300-hek-
tarski kompleks namakalne-
ga sistema lepo zaživel, saj se 
namaka okoli polovice razpo-
ložljivih površin, pozval pa je 
k povezovanju v organizaci-
je proizvajalcev. Prireditev je 
odprl predsednik Kmetijsko-
-gozdarske zbornice Sloveni-
je Cvetko Zupančič, ki je tako 
kot Bogovič pozval k povezo-
vanju in ustvarjanju enotne 
blagovne znamke, poudaril pa 
še, da se bodo morali v kmetij-
stvu še bolj prilagajati očitnim 
podnebnim spremembam.
� Peter�Pavlovič

Prikazi�delovanja�kmetijskih�strojev�(na�fotografiji�sajenje�
solate)�so�pritegnili�veliko�pozornosti�udeležencev�prireditve.

Kako gledate na razvoj in 
promocijo posavskega turiz-
ma, imajo vinske poti in kle-
ti ob njej dovolj vidno vlogo?

Občina Krško zdaj sprejema tu-
ristično strategijo in sem nekaj 
časa sodeloval pri tem. Videl 
sem, da se mogoče malo pre-
več vrtijo okoli številk in stati-
stike, bolj konkretno bi jo mo-
rali opredeliti. Toliko je bilo 
vloženega v to, pa se mi zdi, 
da bo premalo izplena. Resno 
bi se morali posvetiti težavam, 
kot je ta, da ima občina Krško le 
360 postelj za turiste, to je sra-
mota. Kako se bomo s tem šli 
turizem? Gornjedolenjska vin-
ska cesta, ob kateri smo, prak-
tično nima prenočišč, tudi s 
tega vidika smo šli v urejanje 
sob, čeprav to ni še nič, tukaj 
bi nas moralo biti vsaj pet s po 
desetimi posteljami. 

Kot ste omenili, ravno zdaj 
urejate degustacijsko sobo 
in prenočišča, torej vstopa-
te tudi v turizem?

Ja, vstopamo tudi v turizem, 
čeprav gostinske ponudbe ne 
bomo imeli. Z gostinci, ki ima-
jo kulinariko na malo višjem 
nivoju, imamo nek tih dogo-
vor, da bi konkretno sodelova-
li: če imajo oni goste, ki bi žele-
li degustacijo vina, jih pošljejo 
k nam, mi pa imamo goste, ki 
si želijo dobre kulinarike in jih 
bom poslal k njim. Cilj pa je 
skupen: gosta zadržati, osvojiti, 
navdušiti, da nas bo priporočil 
še komu in bomo potem vsi laž-
je shajali. Računamo, da bi nek-
je avgusta oz. pred trgatvijo od-
prli vsaj degustacijo sobo in bo 
na razpolago za večje skupine.

� Peter�Pavlovič

Gostili eminentno enologinjo
ŠENTJANŽ – Na povabilo sedmih posavskih in dolenjskih vinar-
jev (Žaren, Martinčič, Kozinc, Jelenič, Kobal, Dular in Kerin) 
je v začetku julija obiskala Posavje slovita angleška enologinja, 
nosilka naziva Master of Wine, Caroline Gilby, ki je dva dni v 
Gostilni Repovž v Šentjanžu poskušala njihova vina, predstavi-
li so ji jih kar 38. »Želeli smo realno oceno, koliko smo zreli za 
globalni trg ali lahko 'plavamo' samo v domačem bazenu, ali so 
naša vina sposobna biti sprejeta na tujih trgih,« je namen obi-
ska strnil njegov ponudnik Jernej Žaren. Pogovarjali so se zlas-
ti o sortnih vinih in ne toliko o cvičku. Posebej je izpostavila po-
tencial modre frankinje, ki bi lahko bila nosilno vino te regije. 
Pri strukturnih modrih frankinjah jo je presenetilo, koliko ima-
jo ob tem še sadnosti. Pohvalila je gostoljubnost in medsebojno 
povezanost tukajšnjih vinarjev, zato vidi možnost, da nekaj na-
redijo. »Dogovorjeni smo, da se po njeni oceni naših vin znova 
dobimo po treh letih in ocenimo naš napredek,« je zaključil Ža-
ren. �P.�P.

KRŠKO, MARIBOR – Na Teznem v Mariboru so 5. julija namenu 
predali objekt za predobdelavo mešanih komunalnih odpadkov 
oziroma center za pripravo sekundarnih surovin, ki ga je zgra-
dila krška družba Kostak. Mariborska Snaga je v projekt izgra-
dnje ene najsodobnejših sortirnic v Evropi za gradbeni in tehno-
loški del vložila 12,5 milijona evrov. Območje sortirnice zajema 
objekt velikosti 4.500 m2 ter nadkrite in odprte skladiščne pro-
store v velikosti 1.300 m2. Glavni izvajalec in koordinator vseh 
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je bila družba Kostak 
iz Krškega, sodelovali pa sta še dve krški družbi: podjetje Kos-
tak GIP, ki je izdelalo projektno dokumentacijo, in podjetje Wil-
ly Stadler kot dobavitelj tehnološke opreme.  Vir:�Kostak

Kostak zgradil sortirnico Maribor 

PARIZ, DOLNJE BREZOVO – Na prvi julijski vikend se je v Parizu 
odvijal sejem Intefiliere, na katerem se predstavljajo vsi najpo-
membnejši proizvajalci materialov za fino žensko perilo in ko-
palke. Na njem je sodelovalo tudi podjetje Inplet, čigar razstavni 
prostor je bil znova zelo dobro obiskan, sestanki s kupci pa kva-
litetni in obetavni. »Taka je tudi situacija na prodajnem področ-
ju. Kljub temu, da je bilo preteklo leto za podjetje rekordno po 
prodaji, se ugoden trend nadaljuje. V prvi polovici leta je proda-
ja presegla lansko za 8 %, stanje odprtih naročil pa je še bistve-
no višje. Podjetje se namreč srečuje s pomanjkanjem kapacitet, 
posledica pa so daljši dobavni roki. Izboljšanje na tem področ-
ju je nujno in odgovor na to je nakup dveh novih pletilnih stro-
jev v letošnjem letu. Večje potrebe trga od predvidenih pa nare-
kujejo tudi povečanje barvarskih kapacitet, ki bo sledilo takoj v 
začetku naslednjega leta,« so ob tem sporočili iz podjetja, v ka-
terem veliko vlagajo tudi v izboljševanje in digitalizacijo proce-
sov.  Vir:�Inplet

Inplet spet na pariškem sejmu
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Uvodoma so na oder prišli pra-
porščaki, hkrati pa tudi Parti-
zanski pevski zbor, ki je odpel 
slovensko himno. Pozdravno 
besedo je imel Stane Preskar, 
ki je poudaril, da so se za aka-
demijo odločili tudi zato, ker 
želijo s kulturo obeležiti njihov 
skupni praznik: »S kulturo, ki 
je bila temelj NOB, mnogokrat 
močnejša od najmočnejšega 
orožja.« Slavnostni govornik 
na akademiji je bil Silvo Go-
renc, član sveta Zveze zdru-
ženj borcev za vrednote NOB 
Slovenije. Navedel je, da danes 
Zveza združenj borcev (ZZB) za 
vrednote NOB Slovenije šteje 
40.000 članov, od tega v posa-
vskih občinskih organizacijah 
1320. Izpostavil je, da posa-
vske organizacije ZZB NOB – 
brežiška, krška in sevniška – 
spadajo po svojem delu med 
aktivnejše v Sloveniji. Kot je 
dejal, je posebno vidna njiho-
va aktivnost pri organiziranju 
spominskih letnih proslav, kot 
so Sromlje, Brežiška četa, Be-
denica, Planina, Bohor, Okro-
glica, Malkovec, skrbi za spo-
menike NOB (160 spomenikov 
in obeležij) ter tesnem sodelo-
vanju s posavskimi osnovnimi 
šolami in drugimi veteranskimi 
organizacijami, tudi iz Hrvaške. 
Poglavitna naloga borčevske 
organizacije je ohranjanje vre-

Kultura močnejša od orožja
BREŽICE – Združenje borcev za vrednote NOB Brežice je 6. julija v Domu kulture Brežice s slavnostno aka-
demijo počastilo 70 let delovanja organizacije. Kot je dejal predsednik Stane Preskar, so se skozi preteklih 
sedem desetletij preoblikovali v združenje vseh napredno mislečih ljudi, ki spoštujejo vrednote NOB.

dnot NOB, izraženih v odlo-
čitvah OF slovenskega naroda 
– suverenost naše države, do-
moljubje, socialni in ekonom-
ski položaj, odnos do preteklo-
sti, sodobni svet in slovenska 
prihodnost –, in njihova apli-
kacija v sodobne razmere. Pri-
hodnost borčevske organiza-
cije in njene vloge v družbi bo 
po Gorenčevih besedah odvi-
sna od mladih članov: »Odpri-
mo jim na široko vrata. Pri tem 
jim moramo starejši omogoči-
ti polno veljavo in odgovornost. 
Sprejeli bodo štafetno palico 
bodočega uspešnega delova-
nja Zveze združenj za vredno-
te NOB.«

V ZBV NOB Brežice so hvalež-
ni številnim posameznikom in 

skupinam, ki s svojim dopri-
nosom bogatijo njihove vrste 
in ohranjajo združenje v dob-
ri kondiciji. Priznanja najbolj 
zaslužnim so podelili Preskar, 
Gorenc in članica predsed-
stva ZZB NOB Slovenije Til-
ka Bogovič. Srebrno plaketo 
ZZB NOB Slovenije je preje-
la Krajevna organizacija ZBV 
NOB Pišece, jubilejna prizna-
nja ZZB NOB so pripadla Ob-
čini Brežice, Vojašnici Jerneja 
Molana, Območnemu združe-
nju veteranov vojne za Slove-
nijo Brežice, Policijskemu ve-
teranskemu društvu Sever 
Posavje, Zvezi slovenskih ča-
stnikov Brežice, majorju Ale-
šu Zajcu in Mileni Jesenko. 
Priznanje ZBV NOB Brežice so 
prejeli JSKD OI Brežice, Zdru-

ženje antifašističnih borcev in 
antifašistov mesta Samobor in 
Petar Raić, predsednik ome-
njene hrvaške organizacije. 
Prejemniki jubilejnih priznanj 
ZBV NOB Brežice so bili nas-
lednji člani brežiškega združe-
nja: Ciril Rupret, Janez Dejak, 
Vincenc Blažinč – Cene, An-
ton Cizl, Marija Srpčič, Tere-
zija Balas, Alojz Godec, Jože 
Zagmajster, Martin Najger, 
Jože Volčanjšek, Martin Ko-
strevc, Engelbert Kostrevc, 
Dušan Erhovnic, Martina Ko-
vačič, Branko Novosel, Tomo 
Nosetič in Stane Preskar.

Besedo gostov so izkoristili 
podžupan občine Brežice Jure 
Pezdirc, ki je ob tej priložnos-
ti ZBV NOB Brežice za njegov 
jubilej izročil tudi plaketo Ob-
čine Brežice, Petar Raić, pred-
sednik OZVVS Brežice Anton 
Supančič in major Aleš Zajc. 
Preskar se je ob koncu zahva-
lil nastopajočim na akademi-
ji – Partizanskemu pevskemu 
zboru, brežiškim gimnazijcem 
Krištofu Strnadu, Patriku 
Marčetiču in Mihu Španu, ki 
so z različnimi interpretacija-
mi spomnili na dogodke izpred 
70 in več let, ter povezovalki 
in scenaristki prireditve mag. 
Mateji Jankovič Čurič.
 Rok Retelj

Pezdirc�je�Preskarju�podelil�občinsko�plaketo.
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Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Sklenite zdravstveno zavarovanje 
Specialisti in si že od 9,43 € na 
mesec zagotovite kakovostno ter 
hitro specialistično obravnavo. 

V primeru zdravstvenih težav se 
splača imeti zanesljivega partnerja.  

SpecialistiDo specialista 
v manj kot 
3 tednih!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Halo zdravje

JEVŠA – 7. julija je bilo na Jevši pod Bohorjem spominsko 
srečanje, posvečeno 74-letnici tragičnega dogodka na Jevši, 
ko je po izdajstvu 23. marca 1944 padlo 23 borcev Kozjan-
skega odreda, osem je bilo ranjenih, dva pa ujeta, ter 50-le-
tnici TO Slovenije. 

Na srečanju, ki mu 
je prisostvovalo 
prek 350 udele-
žencev, je bil slav-
nostni govornik 
Miha Kordiš, po-
slanec v DZ RS. Ta 
se je v govoru do-
taknil tragičnega 
dogodka na Jevši 
ter v nadaljevanju 
opozoril na vse 
večjo razslojenost 
med slovenskim 
prebivalstvom: 
»Bogati so še bolj 
bogati, denar pa 

raje kot k zaposlenim odteka v tujino. Vrnilo se je gospostvo 
klera, predvojne socialne bede, servilnosti do tujih gospodarjev 
in spogledovanja s fašizmom.« Tri temeljne točke Kordiševega 
govora so bile enakost, razvoj in suverenost: »S temi temeljni-
mi zahtevami se lahko, mislim, spet združi delavski razred pod 
rdečim praporjem. Praporjem, ki niso le vrednote NOB, ampak 
iz njih izhajajoč program za socialno prenovo družbe.« Med go-
vorom je bil večkrat deležen aplavza vseh prisotnih.
Slavnostnemu govoru in nagovoru predsednika Združenja bor-
cev za vrednote NOB Krško Lojzeta Štiha, ki je orisal razvoj bor-
čevske organizacije, je sledil kulturni program, ki so ga po sce-
nariju Simone Šoštar soustvarili Pihalni orkester DKD Svoboda 
Senovo pod vodstvom Maše Žveglič Poljšak, MePZ DU Senovo 
pod taktirko Toneta Gorenca ter recitatorji OŠ XIV. divizije Se-
novo in DKD Svoboda Senovo pod mentorstvom Šoštarjeve. Po-
men prireditvi so dali tudi častna straža Slovenske vojske, čla-
ni Duletove, Majcnove in Robkove čete ter številni praporščaki. 
Prireditev smo izkoristili tudi za to, da smo ob 70-letnici bor-
čevske organizacije podelili 35 spominskih priznanj Zveze zdru-
ženj borcev za vrednote NOB. Srečanje se je nadaljevalo s tovari-
škim druženjem in pogostitvijo, ki smo jo pripravili člani KO ZB 
za vrednote NOB Senovo.
� Vir:�KO�ZB�NOB�Senovo

Jubileja borcev in teritorialcev

Miha�Kordiš�med�govorom�pri�spomeni-
ku�padlim�na�Jevši�(foto:�Boštjan�Golob)�

Po več kot letu dni so bili tako 
z usodo svojih projektov sez-
nanjeni tudi prijavitelji pro-
jektov »Učinkovito čiščenje 
odpadnih voda za ohranjanje 
vodnih virov« (akronim: »Va-
ruj vodo«), »Pot do zaposlitve 
z ustanovitvijo podjetja« (ak-
ronim: »Priložnosti«) in »Sta-
ra šola za nove ideje« (akro-
nim: »Šola idej«). Obvestilo 
o odločbah, ki prijaviteljem 
omogočajo začetek konkret-
nega izvajanja, je Regionalna 
razvojna agencija Posavje, kot 
vodilni partner Lokalne akcij-
ske skupine Posavje, prejela 
s strani Agencije RS za kme-
tijske trge in razvoj podeže-
lja. Ta namreč za našo drža-
vo upravlja črpanje sredstev 
iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP). 

Projekt »Varuj vodo« je na raz-
pis prijavila Občina Krško s šti-
rimi partnerji: Kostak, komu-
nalno in gradbeno podjetje, 
d. d., Javno podjetje Komuna-
la Brežice d .o. o., Javno pod-
jetje Komunala Sevnica d. o. o. 
in Zavod Svibna, regijski zavod 
za ohranjanje in trajnostni ra-
zvoj podeželja. Projekt, ki naj 
bi se zaključil do konca apri-
la 2020, bodo izvedli v okviru 

195.597,99 evra, od tega naj bi 
bilo 137.397,51 evra sofinanci-
ranih iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja. 

Občina Sevnica je prejela od-
ločbo za drugi projekt »Pri-
ložnosti«, ki ga bodo izvajali 
skupaj z Rainer Kozmetiko d. 
o. o., KNOF Zavodom za kre-
ativni razvoj Sevnica – soci-
alnim podjetjem, Turističnim 
društvom Loka pri Zidanem 
Mostu ter osnovnimi šola-
mi: OŠ Sava Kladnika Sevni-
ca, OŠ Tržišče, OŠ Krmelj, OŠ 
Marjana Nemca Radeče. Pro-
jekt naj bi obsegal 79.058,20 
evra, partnerstvu pa so bila 
odobrena sredstva sofinanci-
ranja iz EKSRP v skupni višini 
do 57.091,37 evra. Kakšne re-
zultate so dosegli, ki so vezani 
predvsem na t. i. »problemsko 
območje Občine Radeče«, bo 
jasno že 30. septembra 2019, 
ko je predviden zaključek pro-
jekta. 

Še en projekt se je vezal na 
problemsko območje občine 
Radeče: pred enim tednom so 
bili namreč o pozitivni odločbi 
s strani Agencije za kmetijske 
trge obveščeni tudi prijavite-
lji Občine Radeče, ki bodo pro-
jekt »Šola idej« izvajali skupaj 

z JZ KTRC Radeče, Krajevno 
skupnostjo Jagnjenica, Teles-
nokulturnim društvom Jag-
njenica in Društvom kmečkih 
žena Arnika. Projekt so prip-
ravili v višini 201.003,74 evra, 
od tega pa naj bi bilo iz skla-
da EKSRP sofinanciranih do 
146.652,93 evra. Začetek iz-
vajanja Šole idej je predviden 
za november 2018, zaključili 
pa naj bi jo do 30. aprila 2020. 

ZAKLJUČEN TUDI 2. POZIV

Medtem ko je končno za veči-
no prijaviteljev končano dol-
gotrajno čakanje lanskega 
aprilskega izbora, je 21. juni-
ja Lokalna akcijska skupina 
Posavje 2014–2020 zaprla že 
drugi javni poziv za izbor ope-
racij za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja na 
območju LAS Posavje. Tokrat 
bodo prijavljena partnerstva 
– prijavilo se jih je osem – lah-
ko črpala sredstva iz Evrop-
skega sklada za regionalni ra-
zvoj ter Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo. Projek-
ti so trenutno še v pregledu in 
ocenjevanju, o rezultatih pa 
bo več znanega konec avgu-
sta, ko bomo o njih lahko tudi 
poročali.
 Maruša Mavsar

Po dobrem letu potrjeni projekti
POSAVJE – Medtem ko smo v preteklih mesecih poročali o projektih, sofinanci-
ranih s sredstvi CLLD, ki so se prijavili na poziv za izbor že aprila 2017 in ki so 
že lahko pričeli z izvajanjem, saj so dobili pozitivne odločbe z ministrstev, so 
drugi prijavitelji še kar čakali na svojo zeleno luč. 
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DRNOVO – V Krajevni skupnosti Krško polje, ki združuje vasi Dr-
novo, Brege, Mrtvice in Vihre, so z več prireditvami obeležili kra-
jevni praznik. 24. junija so pri cerkvi sv. Janeza Krstnika na Dr-
novem pripravili že 19. blagoslov konj, ki se ga je udeležilo 15 

konjenikov in 12 vpreg, večina iz krškopoljskih vasi, nekaj pa tudi 
iz kostanjeviške občine. 31. junija je na drnovskem igrišču pote-
kal nogometni turnir, na katerem se je pomerilo 12 ekip – po tri 
iz vsake od štirih vasi v KS. 1. julija pa so pripravili tradicional-
no praznično kolesarjenje po Krškem polju. Letos so zabeležili 
rekordno udeležbo, saj se je na daljšo, 46 km dolgo traso poda-
lo 14 kolesarjev, na krajšo, 25-kilometrsko, pa 32. Krajevno pra-
znovanje so sklenili s prireditvijo ob 70-letnici PGD Vihre (o tem 
pišemo na str. 9) in praznovanjem urhovega v tamkajšnji cerkvi. 
 P.�P.,�foto:�Jani�Mesinger

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

Prenovljen odsek pomeni veli-
ko pridobitev za Cerino, kar so 
vaščani in nekateri ostali kraja-
ni pokazali s številčno udelež-
bo na otvoritvi. Investicijo je v 
celoti financirala Občina Breži-
ce, v imenu katere je spregovo-
ril župan Ivan Molan. Izvede-
ni so bili: rekonstrukcija ceste 
z odvodnjavanjem in pločnik v 
dolžini 300 m, novi priključ-
ki in križišče, javna razsvetlja-
va, oporni zidovi, nov vodovod, 
nizkonapetostna elektrika in 
optika, zgrajeni sta dve avtobu-
sni postajališči, ki bosta v krat-
kem tudi opremljeni. Poseben 
gradbeni izziv pri investiciji je 
bilo spuščanje oz. nižanje ceste 
za dva metra z namenom ustre-
zno speljati priključek ceste za 
vas Dobeno in s tem zagotoviti 
prometno varnost ter prilago-
ditev vse ostale infrastrukture 
spustu ceste. Molan je poudaril, 
da je bilo križišče pri gradu v 
preteklosti nevarno za vse ude-
ležence v prometu, še posebej 
pa za pešce in tiste, ki so čaka-
li na avtobus. Izbrati je bilo tre-
ba celovito rešitev za ureditev 
tega odseka, kar je po njegovih 
besedah predstavljalo kar ve-
lik finančni zalogaj – investici-
ja bo na koncu stala približno 
430 tisoč evrov. Pozdravne be-
sede je navzočim namenil tudi 

Pri gradu v Cerini zdaj varneje
CERINA – Letos je organizacija dogodkov ob prazniku KS Čatež ob Savi pripadla Cerini. Tako so 6. julija na 
novi avtobusni postaji pri gradu v Cerini svečano odprli urejen odsek lokalne ceste, dan kasneje pa so po-
tekale še vaške igre in veselica.

predsednik sveta KS Čatež ob 
Savi Franc Les, ki je izrazil za-
dovoljstvo, da se je projekt ob-
nove dela ceste v Cerini končno 
uresničil, da bodo odslej lahko 
otroci, ki jih v Cerini ni malo, 
varno hodili do avtobusne po-
staje in obratno. Predstavnik 
vasi Cerina in član sveta KS Ča-
tež ob Savi Aleksander Brata-
nič je ob tem povedal, da nova 
pridobitev tako vaščanom kot 
ostalim, ki se vozijo tod mimo, 
prinaša udobnejšo, hitrejšo in, 
kar je najpomembneje, varnej-
šo vožnjo in pot pešcem sko-
zi ta del vasi. Pridobili so tudi 
dve avtobusni postaji, tako da 
bo po novem urejen varen av-
tobusni vstop in izstop z obeh 

smeri. Bratanič je še omenil, 
da so bili prvi koraki v zvezi s 
tem projektom narejeni že leta 
2012, ko je bila s strani vasi Ce-
rina na KS podana pobuda o iz-
gradnji pločnika. V vmesnem 
času so se vaščani nekajkrat s 
pisno pobudo obrnili na obči-
no, da se za ta projekt načrtuje 
sredstva in se ga čim prej reali-
zira. Pri tem sta bila zelo aktiv-
na predsednik sveta KS Franc 
Les in občinski svetnik Martin 
Preskar. Zadnji sestanki in 
pobude so padli na plodna tla, 
tako da so se dela konec lan-
skega leta tudi začela, zaključi-
la pa konec maja.

S prerezom traku so na novo 

urejen odsek ceste uradno 
predali namenu Molan, Les, 
Bratanič in Preskar. Na otvori-
tvi je bil med drugimi prisoten 
tudi mag. Dejan Bibič, direk-
tor podjetja KOP Brežice d.d., 
ki je bilo izvajalec del. Novo 
pridobitev je ob tej priložnosti 
blagoslovil čateški župnik Jože 
Pacek. Kulturni program so so-
oblikovali skupina TRTA, Ljud-
ske pevke Žejno ter harmo-
nikarji Marjan Turk, Franc 
Potočar in Matija Slak. Za ve-
zno besedo je poskrbela Lara 
Oštrbenk.

Čateški krajevni praznik vsa-
ko leto zaznamujejo tudi va-
ške igre. Že 1. julija je na Dvor-
cah potekal nogometni turnir, 
ki ga je dobila Sobenja vas pred 
Dvorcami in Dobenim, 7. julija 
pa v Cerini naslednje igre med 
vasmi: metanje kamna, pre-
nos vode po starinsko, žaganje 
drv, skakanje v vreči, balira-
nje, veriga žličk in brentača – 
podiranje tarče z vodo. Najbolj 
spretni so bili na koncu vašča-
ni Dvorc pred Cerino in Dobe-
nim, iger pa so se udeležile še 
ekipe Žejnega, Prilip in Čateža 
ob Savi. Krajevno praznovanje 
se je zaključilo z veselico z an-
samblom Mladi Dolenjci.
 Rok Retelj

Otvoritev�so�popestrili�trije�domači�harmonikarji.

Proslave tokrat niso organi-
zirali pri spomeniku padlim 
borcem, ampak pod šotorom 
na igrišču OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece. Po slovesnem pri-
hodu praporščakov krajevnih 
organizacij ZBV NOB Brežice 
in zapeti himni v izvedbi Žen-
skega pevskega zbora Orlica 
Pišece pod vodstvom Franca 
Veglja se je predsednik sve-
ta KS Pišece Peter Skrival-
nik ozrl na iztekajoči se mi-
nuli štiriletni mandat. »Največ 
smo naredili na področju infra-
strukture, saj smo enakomer-
no modernizirali ceste v vseh 
vaških skupnostih, povprečno 
500 metrov na vaško skupnost. 
Napeljali smo vodovod v Pišak, 
prekrili streho na mrliški veži-
ci, sanirali nekaj plazov, dokon-
čali pa tudi javno razsvetljavo v 
zgornjem delu Pišec. Maja le-
tos smo popravili in na novo 
asfaltirali cesto Kunej–Žgalin v 
dolžini 540 metrov,« je naštel 
najpomembnejše investicije in 
dodal, da se bodo avgusta pri-
čela dela v sklopu obnove stre-
he na večnamenskem domu v 
Pišecah. »Če vsa izvedena dela 
finančno ovrednotimo, zna-
ša skupna vrednost 750 tisoč 
evrov, ki smo jih pridobili iz ob-
činskega proračuna,« je nave-
del. Omenil je še, da so dolo-
čena društva, ki delujejo v KS 

Hkrati praznovali gasilci in KS
PIŠECE – Med 5. in 7. julijem so v Pišecah ob 110-letnici domačega gasilskega društva pripravili tridnevno 
dogajanje. Začelo se je z dobrodelnim koncertom ansamblov za nakup novega vozila, nadaljevalo s Petkovo 
pumpo, zaključilo pa s proslavo ob prazniku KS Pišece.

Pišece, v preteklem obdobju na 
področju promocije ter ohra-
njanja naravne in kulturne de-
diščine tega kraja naredila po-
memben korak v pravo smer.

Skrivalnik je podelil dve pri-
znanji KS Pišece, in sicer v 
odsotnosti Sandiju Duši-
ču, nekoč uspešnemu članu 
Športnega društva Orlica Pi-
šece, danes pa uspešnemu vi-
nogradniku in vinarju, ki z od-
lično penino Stella s pišeško 
marelico že od leta 2010 pro-
movira ime kraja Pišece da-
leč naokrog. Priznanje za vse-
stransko pomoč pri razvoju 
KS Pišece, tako na področju 
infrastrukture kot tudi na po-
dročju kulturnega in družab-
nega življenja v pišeški KS, 
je prejel brežiški župan Ivan 

Molan. Na septembrski sveča-
ni seji ob 110-letnici bodo pri-
znanje podelili tudi PGD Piše-
ce. Župan je dejal, da je lepo 
priti v kraj, kjer ljudje dobe-
sedno živijo z njim in se vese-
lijo svojega praznika. Pohvalil 
je aktivno društveno življenje 
v tem kraju in dosedanje delo 
predsednika sveta KS, rekoč, 
da je »izjemen predsednik, ki 
se vseskozi bori za svoj kraj«.

Predsednik ZBV NOB Breži-
ce Stane Preskar je spomnil 
na dogodke pred 74 leti, ko so 
se partizanski borci iz 1. bata-
ljona Kozjanskega odreda po-
gumno in uspešno postavili 
po robu okupatorju. Ker letos 
brežiška borčevska organiza-
cija obeležuje 70 let delova-
nja, se je za nesebično pomoč 

pri ohranjanju in razvijanju 
vrednot NOB v preteklih de-
setletjih še posebej zahvalil 
pišeškim KS, PGD in OŠ. Dele-
gacija združenja je do spome-
nika sredi Pišec odnesla venec 
in svečo v spomin na padle, 
pobite in umrle žrtve nacifa-
šizma iz teh krajev. Na prosla-
vi je bila tudi predsednica slo-
venskega društva Snežinka v 
Kairu Salwa Hegazy, potomka 
slovenskih izseljencev, z enim 
od svojih sinov, ki si je s preb-
ranim sestavkom v slovenščini 
prislužila močan aplavz.

Na dan praznika KS Pišece so 
že dopoldne organizirali tradi-
cionalno kolesarjenje od Pišec 
do Kumrovca in nazaj, pod pri-
reditvenim šotorom pa je po-
tekalo tekmovanje v kuhanju 
golaža. Kot je na koncu razgla-
sil predsednik ocenjevalne ko-
misije Marjan Zagmajster, so 
najboljši golaž skuhale člani-
ce Turističnega društva Piše-
ce. Za kulturni dodatek prosla-
ve, ki jo je povezovala Dragica 
Potokar, so poleg ŽPZ Orli-
ca Pišece poskrbeli tudi Ple-
teršnikovi ljudski pevci. Po 
uradnem delu se je druženje 
pod šotorom nadaljevalo, za 
živo glasbo pa je poskrbel an-
sambel Folk & Špas.
 Rok Retelj

Zmagovalke�v�kuhanju�golaža�s�Skrivalnikom�in�Zagmajstrom

Krškopoljsko praznovanje

Na�zadnjo�junijsko�nedeljo�so�pripravili�blagoslov�konj�…

…�na�prvo�julijsko�pa�kolesarjenje�po�Krškem�polju.

GRADEC – V tej gor-
janski vasici v krajev-
ni skupnosti Podbo-
čje so 7. julija odprli 
asfaltirano 162-me-
trsko cesto, ki vodi 
iz vasi do cerkve sv. 
Miklavža na vzpetini 
nad vasjo. »Asfalt do 
cerkve je bilo treba 
položiti, ker je pot do 
cerkve izredno strma 
in pogosti nalivi, še 
posebno v letošnjem letu, so odnašali gramoz in jo je bilo zato 
treba pogosto popravljati. Tako smo se dogovorili, da s pomoč-
jo vaščanov uredimo to pot,« pravi predsednik podboške KS Ja-
nez Barbič. Strojna dela je brezplačno opravil Martin Sintič ml., 
za ročna dela pa so poskrbeli vaščani. Odprtja ceste se je udele-
žilo kar okoli 100 ljudi vseh generacij, prišli so tudi od drugod, 
npr. tisti, ki so po drugi svetovni vojni obiskovali osnovno šolo 
v cerkvi. Najprej je bila v cerkvi maša, nato je podboški župnik 
France Novak cesto blagoslovil, potem pa so jo s prerezom tra-
ku predali namenu, pri čemer sta poleg Barbiča in Novaka sode-
lovala še Martin Sintič st. in njegova hči Marjanca.  P.�P.

Asfaltirali cesto do cerkve

Odprtje�asfaltirane�ceste
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BRUNK – 30. junija so se na Brunku, na domačiji Skoporče-
vih, zbrali člani Združenja borcev za vrednote narodnoosvo-
bodilnega boja Laško – Radeče, njihovi simpatizerji in ostali.

»Zbrali smo se z namenom, kot je povedala povezovalka progra-
ma Urška Klajn, da počastimo spomin na vse tiste, ki so darovali 
svoja življenja za to, da mi sedaj živimo življenje, vredno človeka; 
da se lahko pogovarjamo v slovenskem jeziku; skratka, da živimo 
v miru in svobodi, kar sta največji vrednoti narodnoosvobodil-
nega boja,« je sporočila Andreja Burkelc Klajn in nadaljevala, 
da se pri Skoporčevih zbirajo od leta 1975, s srečanjem pa ohra-
njajo spomin na tragedijo, ki se je leta 1944 dogodila prav na tej 
domačiji. Nemci so domačijo požgali in ustrelili tri člane druži-
ne ter še dva sovaščana. Enemu članu družine Skoporc se je us-
pelo rešiti in ta še sedaj živi na obnovljeni domačiji.
Slavnostni govornik je bil Milan Gorjanc, član predsedstva ZZB 
Slovenije, uvodne misli pa je podal Blaž Kravogel, predsednik 
KO Združenja borcev za vrednote NOB Radeče.
V kulturnem programu so sodelovali MoPZ Papirničar iz Jagnje-
nice, Pihalni orkester radeških papirničarjev, recitator Franci 
Gros in folklorna skupina Brusači iz Radeč. Prireditve se je tudi 
letos udeležilo veliko število praporščakov, prisotna pa je bila 
tudi Duletova četa iz Tržišča.
Po prijetni urici druženja na Brunku so se prisotni razšli z mis-
lijo: »Vojne, nikoli več!«  S.�R.,�foto:�M.�Klajn

Naj se nikoli več ne ponovi

V�vasi�Brunk,�ki�leži�na�meji�med�sevniško�in�radeško�občino,�
je�potekala�spominska�slovesnost.

BUDNA VAS PRI ŠENTJANŽU – Ljudske pevke Solzice letos 
praznujejo dvajset let delovanja. Ob tej priložnosti so pripra-
vile 10. junija koncert ljudskih pesmi v srednjeveški cerkvi 
Svetih treh kraljev na Brunku.

Ljudske pevke Solzice so pričele s svojim delovanjem v Aktivu 
kmečkih žena Budna vas, od leta 2011 pa delujejo v KUD Budna 
vas, ki je bilo ustanovljeno prav na njihovo pobudo. Skupino je 
prva leta vodila Rozalija Tomažin, sedaj jih vodi Magda Sigmu-
nd, ki pravi: »Ljudske pevke Solzice želimo ohranjati izročilo 
svojih prednikov za bodoče rodove in povezovati ljudi odprtih 
src za vse lepo.« Prehojeno pot slavljenk, na kateri se je zgodilo 
veliko zanimivega ter lepega in na kateri so spoznale veliko pri-
jateljev, ljubiteljev ljudskega prepevanja, je doživeto orisala vo-
diteljica koncerta Jožica Pelko. Voščilo ob jubileju so ljudskim 
pevkam namenili – župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, pred-
sednik KS Šentjanž Boštjan Krmelj, župnik župnije Radeče Miro 
Bergelj in predstavniki društev, JSKD OI Sevnica je članicam po-
delil Maroltove značke za delovanje na kulturnem področju, ZKD 
Sevnica pa priznanje.
Praznovanje s prepevanjem ljudskih pesmi so obogatile še po-
vabljene skupine ljudskih pevcev, in sicer Ljudski pevci Fantje 
z vasi, Ljudske pevke s Telč, sestri Mojca in Ivana Apšner ter  
Marija Jerele. Ob zaključku koncerta so se Ljudske pevke Solzi-
ce zahvalile vsem nekdanjim članicam in vsem, ki jim vsa ta leta 
pomagajo, jih podpirajo in z njimi sodelujejo. Prijetno druženje 
se je nadaljevalo v hladni orehovi senci še kar nekaj časa v ne-
deljsko popoldne. � S.�R./M.�S.

Dvajset let delovanja Solzic

Ljudske�pevke�Solzice

V občini Radeče se je skozi pretekla leta skladno z zahtevami zako-
nodaje, usmeritvami in nalogami za izvajalca javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki vzpostavil ločen sistem zbiranja komunalnih 
gospodinjskih odpadkov. Ločeno zbiranje odpadkov ni samo zakono-
dajna zahteva, pač pa tudi naša skupna odgovornost.
Sistem pa ne deluje dobro brez vas, ki dosledno ločujete odpadke 
in upoštevate osnovna pravila o postavitvi zabojnikov in ravnanju z 
različnimi odpadki, tudi kosovnimi in nevarnimi. Prvi korak pri rav-
nanju z odpadki je namreč njihovo ločevanje na samem izvoru, se 
pravi doma. To pomeni skrbno, strokovno in premišljeno odlaganje 
odpadkov, ki jih zbiramo na zbirnih oz. odjemnih mestih, ekoloških 
otokih in v Zbirnem centru Hotemež. Naša skrb je, da je ravnanje z 
odpadki hitro, preprosto in zanesljivo.
Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. kot zbiralec komunalnih od-
padkov v občini Radeče zagotavlja, da so vse zbrane uporabne suro-
vine predane predelovalcem, neuporabne pa uničene oz. deponi-
rane tako, da čim manj obremenjujejo naše okolje. Za pooblaščene 
predelovalce je pomembno predvsem to, da so surovine pravilno 
ločene med seboj in čiste, s čim manj primesi, zato je pomembno, 
da odpadek pravilno odložimo v določene namenske zabojnike in 
ne poleg njih. Občinska zakonodaja namreč prepoveduje odlaganje 
odpadkov ob zabojnike. 
Evropska unija od svojih držav članic zahteva, da se količine odlo-
ženih odpadkov na regijskih odlagališčih letno zmanjšujejo. Prep-
rostega odlaganja odpadkov že dolgo ni več. Na odlagališča se lah-
ko odlagajo samo še tisti odpadki, ki se jih ne da predelati. Zavedati 
se moramo, da je odlaganje odpadkov še vedno najdražji način rav-
nanja z njimi. Evropska direktiva nam narekuje, da moramo do leta 
2020 ločeno zbrati in predelati polovico nastalih odpadkov.
Reciklirati oziroma predelati odpadke pomeni ločiti, zbirati, prede-
lovati in končno uporabiti snovi, ki bi jih sicer zavrgli. Ko nek izdelek 
recikliramo in ga potem uporabimo kot nov izdelek, sklenemo krog 
recikliranja. Recikliranje je uspešno, ko se iz odpadkov izdela nove 
izdelke, ki jih ponovno uporabimo. Rezultat takšnega procesa je, da 
zmanjšamo količine odloženih odpadkov na odlagališčih, posledič-
no zmanjšamo stroške ravnanja s komunalnimi odpadki, manjša je 
poraba energije, ki je potrebna za proizvodnjo novih izdelkov, one-
snaževanje okolja je tako lahko bistveno manjše in zmanjšujemo po-
rabo naravnih virov. Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane, 
zato na odpadke mislimo že, ko kupujemo!
V informacijo občankam in občanom občine Radeče o količinah 
zbrane in oddane odpadne embalaže na ekoloških otokih in v Zbir-
nem centru v letu 2017 lahko povemo, da je bilo družbam za rav-
nanje z odpadno embalažo oddanih 125 ton mešane odpadne em-
balaže, 74 ton kartonske in papirne embalaže ter 60 ton steklene 
odpadne embalaže. Na regijski Center za ravnanje z odpadki v Za-
savju smo preteklo leto prepeljali 537,84 ton mešanih komunalnih 
odpadkov, ki so se večinoma primerno deponirali na odlagalnem po-
lju, 32,84 ton kosovnih odpadkov, 23,16 ton lesa in 311,54 ton bio-
loško razgradljivih odpadkov - skupno torej 905,38 ton.
Komunala Radeče enkrat letno organizira brezplačni odvoz kosov-
nih odpadkov z vaših odjemnih mest, o natančnem terminu akcije 
pobiranja kosovnih odpadkov v letošnjem letu boste kot v preteklih 
letih obveščeni na krajevno običajen način in z obvestilom, ki bo do-
stavljen v vaš hišni naslov.
Pomemben del ločenega zbiranja gospodinjskih odpadkov je tudi 
ločevanje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki se zbirajo enkrat 
letno v času trajanja akcije zbiranja kosovnih odpadkov. Nevarne 
odpadke za nas zbira pooblaščeni zbiralec, in sicer s premično zbi-
ralnico.
Da bi se izognili nadaljnjim težavam v zvezi z oddajo in predelavo ko-
munalnih gospodinjskih odpadkov, Vas vljudno naprošamo, da upo-
števate ločevanje odpadkov že na izvoru, skladno z navodili iz pri-
ročnika, ki smo ga poslali v vsa gospodinjstva, viden je tudi na naši 
spletni strani (http://www.komunala-radece.si/). Obveznost vsa-
kega povzročitelja odpadkov je, da odpadke ločujemo na izvoru na-
stanka. Nadzor nad ločevanjem odpadkov v občini Radeče izvaja 
Medobčinski inšpektorat - skupni Prekrškovni organ občinskih uprav 
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
Spoštovane občanke in občani Radeč, pozivamo Vas, da s skupni-
mi napori in pravilnim ločevanjem pripomoremo k učinkovitejši na-
daljnji predelavi odpadkov ter ohranjanju naravnih virov in varče-
vanju z energijo, saj so lahko odpadki vir sekundarnih surovin in 
energije. Rezultat vsega tega je, da nekateri določeni odpadki pre-
nehajo biti odpadki!
V naslednji izdaji Posavskega obzornika bomo podrobneje predsta-
vili, katere odpadke ločujemo doma ter kako deluje vzpostavljen sis-
tem in ravnanje s komunalnimi odpadki v naši občini.
� Javno�podjetje�Komunala�Radeče�d.o.o.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov 

Začetki organiziranega varstva 
pred požarom na Blanci sega-
jo v leto 1928, saj se je takrat 
nekaj zanesenjakov odločilo 
ustanoviti gasilsko četo. Dom 
blanških gasilcev, kjer so shra-
njevali prvo skromno gasilsko 
opremo, je bila sprva majhna 
lesena baraka, iz katere je čez 
nekaj let v sodelovanju s kraja-
ni nastal gasilski dom, ki stoji 
še danes. Gasilci na Blanci so 
v svoji zgodovini ravnali kot 
dobri in skrbni gospodarji in 
prostovoljci ob zavedanju, da 
društvo ne predstavlja samo 
gasilski dom, gasilska oprema, 
vozila itd., ampak je potrebna 
skrb tudi za podmladek. »Mla-
di so kot korenine, ki zraste-
jo v mogočno drevo in z njimi 
se ohranja naše društvo, ki se 
ponaša s številnimi uspehi na 
področju tekmovanj, ki se jih 
udeležujemo z ekipami v vseh 
kategorijah, in sicer tako na 
občinski kakor tudi na držav-
ni ravni,« povedo blanški ga-
silci, ki organizirajo tudi dru-
žabne prireditve – pustno in 
veliko poletno vrtno veselico, 
velikonočni pohod, ročno pos-
tavljanje mlaja ob prvem maju 
in Florjanovo nedeljo.

»Cele generacije domačih ga-
silcev so prispevale, da smo 
lahko danes ponosni na dru-
štvo, na njegovo zgodovino 

Ponosni na zgodovino in dosežke
BLANCA – 14. julija je s slovesnim razvitjem novega praporja Prostovoljno gasilsko društvo Blanca, ki je 
eno izmed 15 društev v okviru Gasilske zveze Sevnica, obeležilo 90-letnico delovanja. Ob tem je društvo 
prejelo gasilsko odlikovanje in priznanje za svoje dosedanje požrtvovalno delo. 

in trenutno opremljenost ter 
pripravljenost našega društva 
za delovanje. Ponosni smo na 
dosežke naših članov, od cici 
gasilcev preko mladincev do 
članov in veteranov. Le druž-
ba, ki vključuje vse generacije, 
bo srečna in uspešna; le takšna 
družba lahko upa na svetlo pri-
hodnost,« je v nagovoru pou-
daril predsednik PGD Blanca 
Robi Zidar. Predsednik Gasil-
ske zveze Sevnica Vinko Knez 
je nadaljeval, da so gasilci ju-
naki včerajšnjega, današnje-
ga in jutrišnjega dne ter naštel 
nekaj vrednot, ki vladajo v ga-
silskih vrstah – to so požrtvo-
valnost, tovarištvo, solidar-

nost, vztrajnost, nesebičnost, 
zaupanje in pogum. O gasilstvu 
kot dobro organizirani dejav-
nosti, ki predstavlja stalnost v 
zaščiti pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami tako v državi 
kot v občini, je spregovoril sev-
niški župan Srečko Ocvirk in 
društvu ob visokem jubileju iz-
rekel še iskreno voščilo. Čestit-
ke so izrekli poleg predsednika 
KS Blanca Marjana Ločičnika 
tudi predstavniki sosednjih ga-
silskih društev, ki so se zbrali v 
lepem številu.

Svečano dejanje na prireditvi, 

ki sta jo povezovala Manca Lo-
čičnik in Domen Mirt, je bilo 
razvitje novega gasilskega pra-
porja PGD Blanca. Društvu sta 
ga darovali uspešna domača 
podjetnica Vesna Mirt in pro-
kuristka podjetja Grieshaber 
logistika d. o. o. Silva Žvar, ki 
sta s tem postali botri prapo-
ra. Blagoslov novega prapora 
je opravil brestaniški župnik 
Jože Špes. V nadaljevanju sve-
čanosti je potekalo še darova-
nje spominskih praporjev z 
imenom darovalca, ki je pra-
por na odru svečano obesil na 
žebljiček. Ob visokem jubile-
ju je Gašper Janežič, povelj-
nik GZ Sevnica, ki je tudi re-
gijski poveljnik za Posavje ter 
član poveljstva Gasilske zveze 
Slovenije, podelil PGD Blanca 
odlikovanje GZS – plamenico 
I. stopnje, predsednik GZ Sev-
nica Vinko Knez pa priznanje 
sevniške gasilske zveze. 

V spremljevalnem kulturnem 
programu so sodelovali člani-
ce in člani KD Godba Blanški 
vinogradniki, Ljudske pevke 
z Blance in mažorete Društva 
Trg Sevnica, za veselo razpolo-
ženje na poletni vrtni veselici, 
ki je sledila, so skrbeli Poskoč-
ni muzikanti. 
� Smilja�Radi

Praporščak�PGD�Blanca�je�z�novim�praporjem�pozdravil�pri-
sotne�praporščake�na�svečanosti�ob�90-letnici�blanškega�ga-
silskega�društva.��

www.PosavskiObzornik.si
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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.

Društvo je bilo ustanovljeno 1. 
julija 1928, ko je bil pod kozol-
cem Francija Packa v Velikem 
Podlogu ustanovni sestanek, 
že od takrat dalje pa združu-
je in skrbi za požarno varnost 
v vseh šestih vaseh šolske-
ga okoliša oz. krajevne skup-
nosti – poleg Velikega Podlo-
ga še Mali Podlog, Gržeča vas, 
Pristava, Jelše in Gorica. Pos-
topoma so nabavljali in poso-
dabljali opremo, zamenjali več 
objektov oz. gasilskih domov, 
od leta 1988 pa imajo prostore 
v opuščenem objektu ukinjene 
strojne skupnosti na Gmajni. 
Danes ima društvo 250 članov 
vseh generacij, ki imajo k sreči 
malo posredovanj (do pet le-
tno), so pa zelo uspešni gasil-
skih tekmovanjih. »V zadnjih 
desetih letih smo na občinskih 
tekmovanjih dosegli 66 uvrsti-
tev med prve tri, na regijskih 
tekmovanjih 20 uvrstitev med 
prve tri, na zadnjih petih dr-
žavnih prvenstvih smo bili pri-
sotni z najmanj dvema in naj-
več šestimi ekipami, najvišjo 
uvrstitev pa so s 3. mestom 
leta 2016 dosegle pionirke,« 
je povzel predsednik društva 
Tomaž Koretič. Leta 2003 so 
pričeli sodelovati s prostovolj-
nimi gasilci iz hrvaških Zden-
cev, s katerimi so leta 2008 
podpisali listino o pobratenju 
in so se udeležili tudi tokratne 

Zaslužni več kot le za varnost
VELIKI PODLOG – Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Podlog je 23. junija praznovalo 90. rojstni dan, ob 
tej priložnosti pa so v društvu namenu uradno predali novo gasilsko avtocisterno GCGP-1. Društvo nima 
zaslug le za varnost, ampak tudi za družabni utrip v krajevni skupnosti.

slovesnosti. 

Kot je na jubilejni prireditvi, ki 
se je pričela s postrojem uni-
formiranih domačih in gostu-
jočih gasilcev, poudarila pred-
sednica Gasilske zveze Krško 
in krška podžupanja Ana So-
mrak, je društvo, poleg zago-
tavljanja požarne in druge var-
nosti, zaslužno tudi, da sta v 
kraju obstala podružnična šola 
in vrtec. Skupaj s poveljnikom 
GZ Krško Borutom Arhom sta 
društvu predala uporabno da-
rilo. Ob jubileju so podelili pri-
znanja najbolj zaslužnim čla-
nom. Plamenico II. stopnje so 
prejeli Ivan Arh, Stane Ba-

znik, Franc Kerin, Tomaž Ko-
retič in Jože Požun, gasilsko 
odlikovanje II. stopnje Edvard 
Arh, Franc Nečemer in Janez 
Nečemer, najvišje priznanje 
– odlikovanje za posebne zas-
luge, pa Franc Urbanč. Pode-
lili so tudi zahvalne listine šte-
vilnim donatorjem. Dan pred 
proslavo so na slavnostni seji 
podelili priznanja Gasilske zve-
ze Krško (12 priznanj II. stop-
nje in 18 priznanj III. stopnje), 
ob jubileju so izdali tudi bilten, 
v katerem so strnili zgodovino, 
pridobitve in dosežke društva.

Vrhunec praznovanja je bila 
predaja novega vozila, s ka-

terim so nadomestili doseda-
nje, staro več kot 50 let. »Ob 
90-letnici smo si želeli naba-
viti novo vozilo. Iskali smo ga 
od leta 2016 naprej in ga lani 
poleti našli na Hrvaškem. Ko-
nec septembra je bilo vozilo 
pri nas in do konca leta smo 
ga opremili, da je primerno za 
intervencijo in nam bo služilo 
naslednjih 20 let,« je povedal 
Koretič. Gre za rabljeno vozi-
lo letnik 2004, stalo je 77.500 
evrov, od tega je 70 odstot-
kov prispevala GZ Krško, 30 
odstotkov pa društvo. Vozi-
lo ima podaljšano kabino za 
sedem oseb in lahko prepelje 
4000 litrov gasilne vode, ima 
črpalko za visok in nizki tlak, 
hitro cev za visoki tlak dolžine 
70 metrov, pnevmatski stolp z 
dvema reflektorjema itd. Po-
veljnik Gasilske zveze Krško 
Borut Arh je ključe vozila pre-
dal poveljniku društva Stanetu 
Bazniku, ta pa skrbniku vozila 
Jožetu Požunu. Blagoslov no-
vega vozila je opravil leskovški 
župnik Ludvik Žagar. 

Kulturni program na prireditvi 
so oblikovali rogisti ZLD Novo 
mesto, povezovale so jo doma-
če gasilke Nika Bučar, Nina 
Baznik in Nina Menič, za za-
bavo po uradnem delu pa je 
poskrbel ansambel Folk&Špas.
� Peter�Pavlovič

Najvišje�priznanje�ob�jubileju�je�prejel�Franc�Urbanč�(des-
no),�ki�mu�je�čestital�poveljnik�GZ�Krško�Borut�Arh;�levo�pred-
sednik�in�podpredsednik�PGD�Veliki�Podlog�Tomaž�Koretič�in�
Janez�Nečemer.

RAKA – Društvo upokojencev Raka s predsednico društva Fa-
niko Metelko je organiziralo voden pohod po obronkih Krako-
vskega gozda. Pred pohodom so na zbirnem mestu, to je pred 
lovsko kočo Raka, udeležence pogostili z domačimi dobrotami, 
pozdravili pa so jih predstavnica Občine Krško, predsednik sve-
ta KS Raka, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev 
Posavja in seveda predsednica društva. Vodja pohoda je povedal, 
da pohod ne bo potekal skozi Krakovski gozd, ampak da gredo po 
obronkih gozda, cilj pa je bil gasilski dom na Smedniku, kjer jih 
je čakal topel obrok in hladna pijača, nekateri pa so se ob glasbi 
raškega ansambla Č'bularji veselo zavrteli. Predsednica Društva 
upokojencev Raka Fanika Metelko se vsem udeležencem zahva-
ljuje za udeležbo, hkrati pa je vesela, da je pohod potekal brez 
zdravstvenih težav. Pohoda so se udeležili člani društev upoko-
jencev s Senovega, Brestanice, Krškega, Tržišča, Krmelja, Šen-
tjanža, Sevnice, Kostanjevice na Krki, Brežic, Dobove (ki so bili 
tudi najštevilčnejši) in prvič tudi iz Radeč. Skupaj je bilo približ-
no 200 pohodnikov, med njimi pa je bila tudi pohodnica, stara 
92 let. Anton�Hruševar

Pohod raških upokojencev 

Pohodniška kolona ob Krakovskem gozdu

VELIKI TRN – V sklopu dogodkov ob prazniku KS Veliki Trn je 29. 
junija potekala slavnostna seja Krajevne skupnosti Veliki Trn. To 
je bila priložnost za pogled na prehojeno pot, ki jo je v kratkem 
nagovoru povzel predsednik sveta Franc Lekše. V nadaljevanju 
so podelili priznanja posameznikom, ki s svojim delom prispevajo 
h kvaliteti bivanja v kraju in k delovanju društev. Srebrni znak KS 
Veliki Trn sta prejela Darko Pirc za dolgoletno odgovorno opra-
vljanje blagajniškega dela v PGD Veliki Trn in Mojca Hrušovar 
ob 10-letnici izvajanja gostinske in trgovske dejavnosti v kraju. 
Prejemnik zlatega znaka KS Veliki Trn je Vinko Tomažin, ki že 23 
let opravlja odgovorno delo blagajnika v Društvu vinogradnikov 
Veliki Trn. Zbrani v dvorani so nagrajencem iskreno zaploskali. 
Delovanje društev, prostovoljno delo posameznikov, ki jih druži-
jo skupni cilji, so za majhen podeželski kraj izrednega pomena. 
Društva namreč vsako leto organizirajo več dogodkov, na katerih 
se krajani srečujejo, družijo in povezujejo. Za kulturno-umetni-
ško popestritev slavnostne seje sta tokrat poskrbela mlada har-
monikarja Matej in Jernej Žaren, sejo pa je vodila Anica Srpčič. 
Slavnostni seji je naslednjega dne, 30. junija, sledil še balinarski 
turnir za pokal krajevne skupnosti, s katerim se je tudi zaključi-
lo dogajanje v okviru praznika.� Vir:�KS�Veliki�Trn

Na Velikem Trnu slavnostno

Letošnji�prejemniki�krajevnih�priznanj�(od�leve�proti�desni):�
Vinko�Tomažin,�Andreja�Gazvoda,�ki�je�prevzela�priznanje�v�
imenu�nagrajenke�Mojce�Hrušovar,�in�Darko�Pirc

Prireditev se je začela s postro-
jem, v katerem so poleg doma-
čih sodelovali tudi predstavni-
ki sosednjih gasilskih društev, 
nato so dobili besedo gostje: 
predstavnik Gasilske zveze 
Slovenije Martin Lužar, krški 
župan mag. Miran Stanko, ki 
je društvu ob jubileju poda-
ril simbolično darilo – občin-
sko zastavo, poveljnik Gasilske 
zveze Krško Borut Arh, ki je 
društvu predal praktično dari-
lo – gasilsko cev, in predsednik 
sveta KS Krško polje Franc Ži-
bert, ki je društvu podelil pla-
keto. Vsem gostom so podari-
li hlebce kruha, ki jih je spekla 
domačinka Tonica Jankovič, 
za udeležbo in lepe želje pa se 
jim je zahvalil predsednik PGD 
Vihre Franc Drenik.

Zgodovino društva, ustano-
vljenega leta 1948, je obšir-
no predstavil dolgoletni član 
društva, prizadevni vaščan, ga-
silski častnik in veteran Janez 
Lopatič. Kot je povedal, so čla-
ni društva z lastnimi sredstvi 
in delom zgradili gasilski dom, 
ki je bil odprt leta 1970, in ga 
dogradili ob 50-letnici društva, 
lani pa je objekt dobil še novo 
fasado. Investicija, za katero so 
varčevali sedem let, je društvo 

Ob jubileju obnovljen dom
VIHRE – V Prostovoljnem gasilskem društvu Vihre, ki združuje okoli 50 aktivnih gasilcev z Viher in Mrtvic 
in okoli 30 podpornih članov, so 7. julija z zborom gasilcev, proslavo, blagoslovom prenovljenega gasilske-
ga doma in družabnim srečanjem obeležili 70-letnico delovanja.

stala 12 tisoč evrov, ki so jih 
večinoma zagotovili iz lastnih 
virov, dva tisočaka pa je doda-
la še Gasilska zveza Krško. Ob 
tem so uredili tudi dokumen-
tacijo okoli zemljišč, ki so bila 
društvu podarjena za gradnjo 
doma. Obnovljen dom je bla-
goslovil leskovški župnik Lud-
vik Žagar. Društvo ne skrbi le 
za požarno in drugo varnost, 
ampak pomembno prispe-
va k življenju v vaseh Vihre in 
Mrtvice, saj je v večini družin 
vsaj en član tudi gasilec, skrbi-
jo tudi za podružnično cerkev 
sv. Urha in praznovanje urho-
vega, ki je bilo naslednji dan.

Prireditev je bila tudi prilož-
nost za podelitev številnih 
zahval in priznanj. Posebne 
zahvale so predsednik Dre-
nik, poveljnik Simon Škoda 
ter blagajničarka in članica 
upravnega odbora Tanja Ne-
tahly podelili družinam Lek-
še, Račič/Mandl in Pirc, ki so 
nesebično podarile zemljišče, 
na katerem stoji gasilski dom, 
igrišče in okolica. Čeprav do-
kumentacija dolgo let ni bila 
urejena, so današnji lastniki 
to spoštovali in sodelovali pri 
ureditvi dokumentacije. Za 
požrtvovalno dolgoletno delo, 
nesebično pomoč, prosto-
voljstvo in pripadnost društvu 

so podelili priznanja Milanu 
Račiču st., Francu Beribaku, 
Francu Jankoviču, Tonici Jan-
kovič, Angeli Margetič, Mari-
ji Urbanč, Francu Urbanču, 
Antonu Murnu st. in Vinku 
Pircu. Posebno zahvalo so na-
menili še Sandiju Lekšetu za 
ideje in pomoč pri oblikova-
nju znaka PGD Vihre. Podeli-
li so še več priznanj za spod-
budo in delo v društvu. Borut 
Arh je podelil priznanja Gasil-
ske zveze Krško III. in II. stop-
nje, slednja so prejeli Josip 
Netahly, Rajmond Andrejaš 
in Janez Lopatič. Martin Lužar 
je društvu oz. njegovemu pred-
sedniku Dreniku izročil odliko-
vanje Gasilske zveze Slovenije 
– plamenico II. stopnje. Dru-
štvu so čestitali tudi predstav-
niki sosednjih gasilskih dru-
štev.

V kulturnem programu prire-
ditve, ki jo je povezovala Kri-
stina Ogorevc Račič, so s pev-
skimi, glasbenimi in plesnimi 
nastopi sodelovali pionirji in 
pionirke društva, mlada citrar-
ka Timeja Račič Ogorevc in 
pevec Krištof Račič, za zaba-
vo ob hrani in pijači pa je pos-
krbel ansambel Slavček.
� Peter�Pavlovič

Predstavnik� Gasilske� zveze� Slovenije� Martin� Lužar� je� na�
društveni�prapor,�ki�ga�je�držal�dolgoletni�član�društva�Sta-
nislav�Lopatič,�pripel�odlikovanje�GZS�–�plamenico�II.�stopnje.�
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RADEČE – V razstavnem pro-
storu Doma kulture v Rade-
čah je 21. junija predstavila 
lastne poslovne ideje že še-
sta skupina desetih iskalk 
in iskalcev zaposlitve, vklju-
čenih v projekt Podjetno v 
svet podjetništva za občino 
Radeče.

Udeleženke in udeleženca 
programa, ki poteka v okviru 
programa spodbujanja konku-
renčnosti in ukrepov razvoj-
ne podpore za območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje 
v obdobju 2013–2020, so za-
čeli s štirimesečnim usposa-
bljanjem 19. marca, zaključili 
pa so ga 18. julija, opremlje-
ni z novimi znanji, dodatnimi 
izkušnjami in novimi znan-
stvi, ki so jih razvili v okviru 
skupine. »Cilj projekta je, da 
se sodelujoči usposobijo do 
te mere, da se samozaposli-
jo ali pa se zaposlijo kje drug-
je. Trenutno beležimo nekje 
63-odstotno uspešnost in ver-
jamem, da bodo rezultati sku-
pine, ki je danes z nami, pri-
merljivi ali morda celo boljši 
od predhodnih skupin, saj so 
nekateri že začeli s postavlja-
njem temeljev za realizacijo 
svoje poslovne ideje,« je deja-
la Sandra Colarič Balas.

Predstavljene ideje so ponu-
dile pester izbor za živahnejši 
mestni utrip v povezavi z živ-
ljenjem v naravi. Nataša Saya 
Novak bo pozornost nameni-

Nove radeške zaposlitvene ideje 

la telesnemu gibanju z vode-
njem različnih vadb, za katere 
bi preuredila prostor v lastni 
hiši v centru Radeč. Krištof 
Karlovšek bo na družabnih 
omrežjih nudil spletno trže-
nje darilnih bonov po sistemu 
»kupi – natisni«. Vse tiste, ki 
zjutraj ne morejo brez kave, 
jih bo na poti v službo in tudi 
iz nje razveselila Sabina Mli-
narič, ki bi v ta namen preu-
redila kombi v potujoči »ka-
vomat«. Sanja Musar razvija 
idejo o pridelavi in predelavi 
industrijske konoplje v zdra-
vstvene in tudi kozmetične na-
mene. O trgovini za male živa-
li s posebno, predvsem pa za 
hišne ljubljenčke bolj zdravo 
hrano, kot jo ponujajo velike 
trgovinske korporacije, raz-
mišlja Nika Babovič. Starim 
predmetom in oblačilom, ki 
bi jih prodajala v starinarnici 
in komisijski trgovini, bi žele-

la vdahniti novo življenje Re-
beka Medvešek. »Ni važno 
kje, angleščina za vse,« pra-
vi Blažka Zupan, ki želi nudi-
ti sproščeno učenje angleške-
ga jezika. O kavarni in pivnici v 
centru Radeč, kjer bi bilo mo-
goče tudi kaj prigrizniti, raz-
mišlja Blanka Mrežar. Franc 
Zahrastnik bi želel 130 let 
star kozolec na domači eko-
loški kmetiji preurediti v tu-
ristične in prenočitvene na-
mene. Lucija Prašnikar je 
prepoznala svojo priložnost 
v izdelovanju igrač, ki bi bile 
polnjene z luščinami pire in 
ajde.

Predstavitvam so prisostvova-
li predstavniki RRA Posavje, 
Občine Radeče in Ministrstva 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo. 

� Smilja�Radi

Udeleženke�in�udeleženci�programa�Podjetno�v�svet�podje-
tništva�za�radeško�problemsko�območje

V sklopu HE Krško so zaključili z deli na parkirišču pri železniški po-
staji v Brestanici, ki so potekala v sodelovanju z Občino Krško in 
podjetjem Slovenske železnice, d.o.o. V teh dneh je predviden pri-
četek del ureditve pločnika s kolesarsko stezo ob regionalni cesti 
R3 Brestanica–Sevnica, na odseku do odcepa za grad Rajhenburg. 
Na Pijavškem je v gradnji čistilna naprava s kanalizacijskim omrež-
jem, sočasno pa Občina Krško izvaja tudi rekonstrukcijo vodovo-
dnega omrežja z gradnjo novega optičnega omrežja, navaja Aljo-
ša Preskar, vodja tehničnega sektorja pri Infri. Vodja projekta HE 
Brežice Anton Vetrih dodaja, da je akumulacijski bazen HE Breži-
ce v poskusnem obratovanju, izvajajo se vsi potrebni monitorin-
gi. Nadaljujejo se protipoplavne ureditve v Krški vasi. Črpališče bo 

končano še v tem mesecu, retenzijska površina je prav tako v zak-
ljučni fazi. Nato sledi izgradnja protipoplavnega zidu v Krški vasi, 
po tem pa še pričetek ureditev na Velikih Malencah. V sklopu HE 
Brežice je v teku tudi izdelava projektne dokumentacije za uredi-
tev protipoplavne zaščite potokov Močnik v Zgornjem Obrežu ter 
Žlapovca in Potočnice v Krškem oz. na Vidmu.

ČRPALIŠČA ZA POTREBE NAMAKANJA KMETIJSKIH POVRŠIN

Kot še pravita sogovornika z Infre, začenjajo tudi z izgradnjo 
treh črpališč za potrebe namakanja kmetijskih površin širšega 
Krškega polja, dve bosta locirani v krški, eno pa v brežiški ob-

čini. Gradnja črpališč je obveza 

podjetja Infra v skladu z rebalansom Poslovnega načrta za leto 
2018. V prvi fazi bodo črpališča opremljena z možnostjo odvze-
ma vode za namakanje. Nadzor nad tem naj bi imeli obe občini v 
sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no in ne več Infra. Če se ozremo še na trenutno situacijo glede 
HE Mokrice, so še vedno v pričakovanju izdaje okoljevarstvenega 
soglasja, ki ga pričakujejo v zelo kratkem času. V teku je tudi po-
trditev finančnih sredstev za pričetek investicije v HE Mokrice, in 
ko bosta oba pogoja – soglasje in sredstva – izpolnjena, bo Infra 
pristopila k začetku načrtovanja in izvajanja preliminarnih del ter 
nakupu zemljišč. Preskar še dodaja, da se po vseh akumulacijskih 
bazenih hidroelektrarn na spodnji Savi, vključno s HE Brežice in HE 
Mokrice, v minimalnem obsegu izvajajo redna vzdrževalna dela.

V Brestanici še pločnik in steza
Dela, ki jih izvaja ali nadzoruje podjetje Infra, tudi v teh poletnih dneh ne mirujejo. Trenutno potekajo tako v sklopu HE Krško kot HE Brežice, v 
zvezi s HE Mokrice pa še vedno čakajo na izdajo okoljevarstvenega soglasja. Nekaj investicij je že zaključenih, nekaj pa se jih bo začelo v kratkem.

Načrt�HE�Železniška�postaja�v�Brestanici�je�z�novim�parkiriščem�dobila�celovitejšo�podobo,�ravno�
tako�so�zdaj�na�voljo�mesta�za�invalide,�katerim�je�postaja�veliko�bolj�dostopna,�kot�je�bila�prej.��

(Foto:�B.�Colarič) Gradnja�poplavnovarnostnih�ureditev�v�Krški�vasi�(foto:�R.�Retelj)

PARIZ, POSAVJE – Štiri posavska podjetja, Elmont, Numip, Q 
Techna in Sipro inženiring, so se predstavila na največjem 
mednarodnem sejmu ponudnikov storitev in produktov z 
jedrskega področja (Word Nuclear Exibition), ki je med 26. 
in 29. junijem potekal v Parizu. 

Na sejmu se je predstavilo okoli tisoč podjetij, v svetu vodilnih 
dobaviteljev opreme in storitev za jedrske elektrarne in druge 
jedrske objekte. Podjetja Elmont, Numip, Q Techna in Sipro so se 
prestavila pod skupnim sloganom »Celovite rešitve z nuklearne-
ga področja, energetike in procesne industrije«. Podjetja so pri-
dobila znanja, izkušnje in reference s sodelovanjem pri posodobi-
tvah Nuklearne elektrarne v Krškem in njeni nadgradnji varnosti 
ter pri sodelovanju z vodilnimi svetovnimi podjetji s tega področ-
ja. Poleg potencialnih priložnosti s področja tehnološkega in var-
nostnega posodabljanja nuklearnih elektrarn po vsem svetu so 
podjetja zaznala svoje priložnosti v sodelovanju pri gradnji no-
vih jedrskih objektov po svetu. Posavska podjetja lahko skupaj 
ponudijo zelo kompleksne in celovite rešitve z jedrskega pod-
ročja, npr. načrtovanje tehnoloških rešitev in sistemov, projektno 
dokumentacijo, izračune in analize, izdelavo, dobavo, montažo 
in vzdrževanje strojnih komponent, izdelavo, dobavo, montažo 
in vzdrževanje elektro in merilno-regulacijske opreme, izved-
bo strojnih in elektro inštalacij, preizkušanje komponent, opre-
me in sistemov, vodenje projektov in strokovne nadzore, nadzo-
re kakovosti, testiranja in preiskave, analize in dokumentiranje 
obstoječega stanja, certificiranja, šolanja osebja itd. Poleg jedr-
skega področja segajo njihove kompetence tudi na področje os-
tale energetike in procesne industrije. Skupno promocijo v tu-
jini bodo v prihodnosti nadgradili z novimi skupnimi projekti.
� Vir:�Sipro�inženiring

Združeni na svetovni razstavi

NOVO MESTO, OBREŽJE – Pod-
jetje Gaston d.o.o iz Krškega, ki 
se ukvarja s špeditersko dejav-
nostjo na Obrežju, je 17. julija 
prejelo dovoljenje o pridoblje-
nem statusu pooblaščenega 
gospodarskega subjekta AEO 
(Authorised Economic Opera-

tors). Podjetje ima sedaj status 
pooblaščenega gospodarskega 
subjekta AEOC (carinske poe-
nostavitve) in deluje kot carin-
ski zastopnik. Za pridobitev 
statusa AEO morajo podjetja 
izpolnjevati predpisane pogo-
je in merila, kot so skladnost s 
carinsko in davčno zakonoda-
jo, sisteme za vodenje poslov-
nih in transportnih evidenc, 
ki omogočajo ustrezne carin-
ske kontrole, plačilno spo-
sobnost ter varstvene in var-
nostne standarde. Pridobitev 
AEO statusa podjetje Gaston 
uvršča med varne in zanesljive 
poslovne partnerje v medna-
rodni trgovini. V Posavju ima-
ta takšen status le še dve pod-
jetji, Grieshaber in Lisca.  K.�J.

Podjetju Gaston 
status AEO

Dovoljenje je direktorju 
Gastona�Stojanu�Jazbecu�po-
delil�direktor�FU�Novo�mesto�
mag.�Milan�Kelher.
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GUSARSKA BITKA NA NERETVI 
IN MANDARINE

Vabimo vas, da ste priča pravemu spektaklu 
na reki Neretvi. Zabava zagotovljena!

ODHOD: 28. 9. 2018 iz POSAVJA  3 dni/2 noči

CENA s popustom:  185 EUR do 31. 8. 2018 (199 EUR – redna cena)

CENA VKLJUČUJE:
 avtobusni prevoz po programu iz POSAVJA pri minimalno 10 potnikih iz 

posameznega kraja,
 1x polpenzion (samopostrežna večerja in zajtrk) v hotelu LAGUNA v Gradcu,
 1x nočitev z zajtrkom v hotelu LAGUNA v Gradcu,
 postanek v Mostarju, Međugorju ali pri izviru reke Bune,
 vožnjo s posebnim vlakom od Mostarja do Metkoviča 
 gusarska pojedina s pijačo in živo glasbo (kosilo, večerja)
 vožnjo s »trupicami« in pijačo dobrodošlice ter 3 kg mandarin
 nastop Dalmatinske klape ISKON, folklora
 slovensko vodenje vodnikov z licenco GZS
 osnovno nezgodno zavarovanje, organizacijo potovanja in DDV.

DOPLAČILA po želji ob prijavi na osebo:
 enoposteljna soba +20 €, riziko odpovedi 5 % celotnega aranžmaja.

POPUSTI na osebo:
 do 14 let na dodatnem ležišču 10 %,

OPOMBE:  Minimalno število prijavljenih potnikov je 200. V primeru manjšega 
števila prijavljenih oseb, si pridružujemo pravico do odpovedi vlaka in 
potovanje izvesti z avtobusom.

Prijave, informacije in podrobnejši program na tel. št. 051 341 741 
ali na e-mail: cveto.gercer@turizemtoni.si

Organizator potovanja je  turistična agencija Turizem Toni Sevnica
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Poletje je idealno za posveča-
nje časa svojim hobijem in od-
krivanju tega, kar otroke in 
mladino zares veseli, saj so 
tisti posamezniki, ki odkrijejo, 
v čem so dobri, temu sledijo 
in razvijajo, daleč najsrečnej-
ši na planetu. Seznanimo otro-
ke z zanimivimi ljudmi, projek-
ti, včlanimo jih v skupine, kjer 
lahko s podobno mislečimi us-
vajajo nova znanja, veščine in 
kvalitete. Če jih zanimajo tuji 
jeziki, jih vpišimo v poletne ta-
bore; če so športniki, jih vpiši-
mo v poletne šole nogometa, 
rokometa, tenisa ali plesa … 

Idealna izbira so poletni tabo-
ri in kampi, kjer mladi plete-
jo nova poznanstva, samostoj-
nost, odgovornost ter razvijajo 
praktične življenjske veščine, 
ki jim bodo slej ko prej prišle 
neverjetno prav. Spomnim se, 

Mladi in počitnice
Otroke rad vprašam: »Ali greste raje v šolo ali domov iz nje?« Verjetno veste, kaj odgovorijo skoraj brez iz-
jeme. Naša naloga je mladim omogočiti zdravo, prijetno in zabavno preživljanje prostega časa, počitnice pa 
so super priložnost za vzpostavljanje ravnovesja med učenjem, delom, počitkom, igro in zabavo, ki je med 
šolskim letom povsem porušeno.  

kako smo s prijatelji nestrpno 
pričakovali poletne oratorije, 
kjer smo z mladimi iz vse Slo-
venije igrali razne igre, klepe-
tali, peli in se družili z navdi-
hujočimi učitelji in mentorji, 
polnih zgodb, izkušenj in za-
nimivih idej. 

Poletje je čas za okrepitev pri-
jateljskih, sorodstvenih vezi; 
za obiske sorodnikov, dedkov 
in babic ter pomoč njim na vr-
tovih, sadovnjakih, poljih in 
travnikih. Še danes se spom-
nim rednih počitnic pri stricu 
in prijetnega druženja ob po-
biranju krompirja pri babici. 

Otroke lahko v tem času mno-
go bolje spoznamo, saj ima-
mo več časa za druženje, tako 
je poletni čas idealen za pog-
lobitev povezave in odno-
sov med starši in otroki. Mla-

di obožujejo pripovedovanje 
zgodb in modrosti, tako da jim 
omogočite, da plemenitijo in 
»kravžljajo« svoje možgane 
ob poslušanju in branju tovr-
stnih vsebin. Zelo pomembno 
je, da našega otroka poznamo 
še bolje kot samega sebe ter 
delujemo kot njegov iskreni 
dobronamernik, tako da poz-
namo njegove potrebe ter mu/
ji omogočamo zdrave metode 
zadovoljevanja le-teh. 

Mlade ne smemo pretirano 
prepustiti nedejavnosti, tele-
fonom, socialnim omrežjem 
ali sumljivim družbam, torej 
jim moramo omogočiti boljšo 
alternativo. Posebej z mladi-
mi v puberteti je treba ravnati 
drugače kot z otroci, pristopiti 
jim moramo skozi prijateljski 
odnos. Kaj pa storiti, ko in če 
ga mladi kaj polomijo? Mladi 

ne delajo napak, ker so zlob-
ni, napake delajo, ker jih de-
lamo vsi. Vsi iščemo srečo, le 
metode imamo drugačne. Kaj 
pa, če mladih nikakor ne more-
mo motivirati za nič? Če bomo 
mi motivirani, zadovoljni in 
srečni, nam bodo mladi avto-
matsko sledili. Slej ko prej. Vsi 
tako ali drugače iščemo užitek 
in zadovoljstvo – smisel in pos-
lanstvo v življenju pa sta naj-
boljša motivacija. 

Kratka misel za konec: »Če na-
črtuješ za mesec dni – posej 
solato; če načrtuješ za leto dni 
– posadi paradižnik; če načrtu-
ješ za deset let – posadi sadno 
drevo; če načrtuješ za sto let – 
izobrazi otroke; če pa načrtu-
ješ za vedno – izobrazi sebe.« 

 Andrej Pešec, 
� Znanje�za�življenje

Datum Izvajalec Naziv projekta Lokacija Starostna kategorija Kontakt Cena

19. 7. MC Brežice Zabavne, športne, glasbene in adrenalinske aktivnosti 
(vsak četrtek od 19:00 do 21:00) MC Brežice otroci in najstniki sarah.senica@mc-brezice.si brezplačno

19. 7. Salezijanski mladinski center 
Sevnica

Počitniško varstvo za otroke (vsak dan do konca 
počitnic od 6:45 do 15:30) SMC Sevnica otroci do vključno 5. 

razreda osnovne šole 051 388 781 (Jerneja Jene) 4 € na dan 
(vključuje zajtrk, kosilo, varstvo)

19. 7. KŠTM Sevnica Animacija za najmlajše -  delavnice na travniku na 
bazenu (vsak četrtek ob 16.00) Bazen Sevnica namlajši - 

obiskovalci bazena petra.biderman@kstm.si brezplačno

23. 7. Teniški klub Krško Poletni teniški kamp 
(celo poletje od ponedeljka do petka, 7.30-15.30) igrišča TK Krško otroci info@teniski-klub-krsko.si, 

031 688 058 130,00 €

23. 7. KŠTM Sevnica Animacija za mlade - ob vodi in v vodi 
(vsak ponedeljek in petek ob 16.00) Bazen Sevnica mladi - obiskovalci bazena petra.biderman@kstm.si brezplačno

23. 7. Center za krepitev zdravja 
ZD Brežice

Počitniško gibanje za osnovnošolske otroke v Brežicah 
(ob ponedeljkih in sredah med 9.00 in 11.00) telovadnica MC Brežice otroci med 6. in 9. ter 10. 

in 13. letom starosti meta.rovan@gmail.com brezplačno; vadba poteka od 
23. julija do konca avgusta

23. 7. Društvo Marengo Poletni konjičkov tabor Veliki Kamen 52 otroci med 5. in 15. letom 031 360 064, 
drustvo.marengo@gmail.com 180 EUR

24. 7. MC Brežice Kreativno ustvarjanje in izdelovanje različnih unikatnih 
izdelkov (vsak torek od 10:00 do 12:00) MC Brežice otroci in najstniki sarah.senica@mc-brezice.si brezplačno

25. 7. PD Lisca Sevnica Cici tabor - družinski tabor pri Planinskem zavetišču Slatna 
blizu Rateč, od 25. 7. do 1. 8 otroci in odrasli mojmir.rupar@siol.net 

joze.lekse@gmail.com

90 EUR za odrasle in 55 EUR 
za otroke (člane PD Lisca), za 
ostale udeležence 20 % več

30. 7. KTRC Radeče Poletni tabor za osnovnošolce Magolnik osnovnošolci info@ktrc.si, 051 312 558 110,00 €

4. 8. KD Fabularij in Zavod 
Trismegistus Pravljična čajanka mestni park pred krško 

knjižnico različne generacije kd.fabularij@gmail.com brezplačno

5. 8. Salezijanski mladinski center 
Sevnica Počitnice za družine (do 10. 8.) Koprivnik nad Bohorjem družine 041 471 239 (Marjana Sladič) brezplačno

15. 8. Mladinska točka Senovo Počitniške aktivnosti (vsak dan do 31. 8.) MT Senovo otroci in najstniki sitar.mateja@mc-krsko.si brezplačno

18. 8. KD Fabularij in Zavod 
Trismegistus Pravljična čajanka mestni park pred krško 

knjižnico različne generacije kd.fabularij@gmail.com brezplačno

20. 8. Društvo Marengo Poletni konjičkov tabor Veliki Kamen 52 otroci med 5. in 15. letom 031 360 064, 
drustvo.marengo@gmail.com 180 EUR

27. 8. Društvo Terra Vera Poletne igralnice 
(vsak dan do 31. 8. med 9.00 in 15.00) Kostanjevica na Krki otroci drustvo.terravera@gmail.com brezplačno

27. 8. Župnija Cerklje ob Krki Oratorij 2018 – Eno je potrebno pri župnijski cerkvi v Cerkljah 
ob Krki

otroci 
od 5. leta starosti dalje 07 496 91 75 (župnišče) 30 EUR za 1 otroka, 50 EUR za 2 

otroka, 60 EUR za 3 ali več otrok

27. 8. AK Brežice Hura, prosti čas v Brežicah (do 31. 8.) atletska dvorana in stadion v 
Brežicah

otroci 
od 2. do 6. razreda OŠ ak.brezice@gmail.com brezplačno

29. 8. Župnija Bistrica ob Sotli Oratorij – indijanski dnevi pri župnijski cerkvi v Bistrici 
ob Sotli otroci 031 570 138 (Janja) prostovoljni prispevek v višini 

15 EUR na otroka

Dnevi naših otrok so med šolskim letom prepolni, predvid-
ljivi, strukturirani. Zdaj pa so končno počitnice. Čas, ko naj 
zasijeta otroštvo in mladost: prijetno brezdelje, možgani 
na paši, igre, pristen stik z naravo. Ideje za drugačen po-
čitniški dan boste našli v nadaljevanju, prav tako pa za-
pisano misel domačina o tem, kaj naj bi mladim počitni-
ce omogočile.
Vsekakor vas vabijo osvežilni izzivi in prelestni razgledi 
naših hribovij in gora. Z enim izmed najlepših vam postre-
že Lisca, ki je te dni kar vrvela od dogajanja. Preplavili so jo 
ljubitelji narave, med njimi mnogi posavski planinci. Pla-
ninstvo preprosto postane način življenja, so mnogi deja-
li za naš časopis. Skupaj smo potrdili, da je Posavje regija 
planincev in pohodnikov. Užijte poletje, dragi bralci, pred-
vsem skozi male radosti! M.�M.
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Na Lisco, kjer stojita Jurkova koča in Tončkov dom, vodi več po-
hodnih poti - iz Sevnice preko Krakovega ali Zajčje gore, z Brega 
čez Razbor mimo cerkvice sv. Jošta, iz Loke pri Zidanem Mostu 
ali iz Rimskih Toplic mimo Lovrenca, s Planine pri Sevnici prek 
Rudenika, iz Zidanega Mosta čez Veliko Kozje in mimo Lovrenca. 
Dostop do nje je možen tudi po asfaltirani cesti s kolesom, motor-
nim kolesom, osebnim vozilom, avtodomom in avtobusom, in sicer 
iz več različnih smeri, med katerimi pa sta najbolj znani izhodišč-
ni točki vas Breg in zaselek Krakovo, kjer so urejena tudi parkirna 
mesta in nameščeni informacijski tabli, ki nazorno prikazujeta do-
stope na Lisco ter nekatere naravne in ostale zanimivosti ob poti. 

Mnogi izberejo za pohod, ki je primeren tudi za družine z majhni-
mi otroki, t. i. Pastirčkovo pot. Ta se začne na urejenem parkirnem 
prostoru nad vasjo Cirje, kjer je mogoče pustiti jeklenega lepotca 
in pot nadaljevati peš. Prvih nekaj metrov poteka hoja po asfaltni 
cesti, nato dobro vidna planinska markacija na veliki sivi skali na 
levi strani pohodnike usmeri v gozd, na ozko gozdno pot, ki se po-
časi vije navkreber. Ko se pohodnik po približno desetih minutah 
hoje znajde na razpotju pod velikimi skalami, lahko nadaljuje z 
vzponom po plezalni planinski poti, za katero je treba imeti ustre-
zno opremo (plezalni pas, čelado in samovarovalni komplet). Iz-
jemno zahtevna planinska plezalna pot je opremljena z jeklenico 
za samovarovanje ter z veliko stopi in klini. Pot ima pet razteža-
jev, zadnji, ki je kratek, a previsen, je najtežji. Posebnost te poti, ki 
ima 123 metrov plezalnega dela, je, da je z vsakega raztežaja mož-
no sestopiti in ga obhoditi po lažji poti, ki prav tako vodi na Lisco. 

Mi smo se podali na pot z avtodomom in med potjo skozi okno 
občudovali naravo, mimo katere smo počasi vozili po serpentina-
sti cesti. Skozi gozd, mimo travnikov in redkih hribovskih doma-
čij ter vikend hišic smo prispeli na parkirišče v bližino nekdanjega 
smučišča, ki je že nekaj let zaradi premalo snega zaprto. Parkira-
li smo in se podali na najvišji vrh Lisce, kjer stoji radarska meteo-
rološka postaja. Njena vrata so pred leti zaprli, a ogled njene not-
ranjosti po predhodnem dogovoru je še vedno mogoč. Po vrhu 
grebena se sprehodimo do piknik prostora z zanimivim imenom 
Pod nebesi in zdi se, da smo res odkrili delček raja na Zemlji. Za 
nekaj minut posedimo na lesenih klopcah ob mizi in opazujemo 
okolico. Pogled lovi veličino stvarstva, ko se visoko pod nebo dvig-
ne jadralni padalec. Padalo v barvah mavrice prebuja domišljijo in 
skrite želje, da bi se pridružili svobodnemu jadranju pod sinjemod-

rim nebom. »Morda, nekoč, v tandemu skočim tudi sama,« zamr-
mra prijateljica. Ja, Lisca je zanimiva tudi za zmajarje in jadralne 
padalce, ki ob primernem vremenu izkoriščajo vzgonski veter za 
brezskrbno jadranje, za pristanek pa najpogosteje izberejo ravnico 
na Kompolju ob reki Savi. 

KOŠNJA NA LISCI 

Prijeten doživljaj nudi tudi prikaz ročne košnje trave, ki velja za eno 
težjih kmečkih opravil v poletnem času. Dandanes to delo pozna-
jo le še starejši, predvsem pa vse bolj redki kosci, ki še znajo ko-

siti po starem – s koso. »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 tež-
jih poletnih opravil na kmeti-
ji je osnoval temelje družabne-
ga dogodka in povabil kosce, ki 
so po končani košnji še vedro 
zapeli. Navdušenje nad dogod-
kom je spodbudilo Kulturno, 
športno in turistično društvo 
Razbor, da je pred sedmimi 
leti pristopilo k razširitvi ideje 
in pripravi tovrstnega dogod-
ka na Lisci,« se spominja Ma-
tej Imperl, predsednik KŠTD 
Blaž Jurko Razbor pod Lisco, 
začetka etnološke prireditve, s 
katero želijo ohranjati bogastvo 
lokalnega, kulturnega in narav-
nega izročila hribovskih krajev 
izpod Lisce. »Košnja, v kateri 
kosci različnih starosti s kosa-
mi pokosimo strmine najviš-
je ležečega travnika v Posavju, 
ni tekmovanje, temveč je dru-
žaben dogodek, tako za kosce 
in grabljice kot tudi za obisko-
valce oziroma gledalce, ki lahko 
poskusijo kositi, grabiti ali roč-

no nalagati seno na voz,« doda in se nato s koso na rami pridruži 
koscem, ki z veselo pesmijo naznanjajo svoj prihod. 
Pred prihodom koscev zeliščarke po travniku nabirajo zdravilna 
zelišča, iz katerih bodo nastali različni napitki in zdravilne maže. 

Kmalu se zasliši švistanje kos, ki režejo visoko travo; zasliši se tudi 
klepanje kose, kajti le dobro nabrušena kosa dobro reže. Pokošeno 
travo grabljice zgrabijo in nato skupaj s kosci naložijo na kmečki 
lojtrnik, v katerega sta vprežena dva živahna vranca. Delo je op-
ravljeno, a brez malice, ki je prava kmečka pojedina, postavljena v 
senco mogočnega drevesa, prave košnje ni – zanjo poskrbi skrb-
na gospodinja, gospodar pa pripravi cel sodček vina, ki lepo teče 
po žejnem grlu. Takrat se ponovno zasliši vesela pesem koscev in 
grabljic, ki ji je dodan še zvok harmonike, medtem ko se otroci po-
dijo po pokošenem travniku, se dričajo s hriba navzdol in iščejo 
»zaklad« v kopicah sena.

RAZISKOVALNI TABOR ZA VZPOSTAVITEV 
UČNEGA OKOLJA

Zaklade narave in ostalih danosti za vzpostavitev učnega okolja za 
mlade so letos prvič iskali in odkrivali udeleženci in udeleženke 
Raziskovalnega tabora Lisca 2018, ki je potekal med 9. in 14. ju-
lijem, namenjen pa je bil dijakom in dijakinjam ter študentom in 
študentkam iz celotne Slovenije. Tabor je potekal v soorganizaciji 
Občine Sevnica in Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) 
šest dni. Osrednje teme so bile urejanje prostora in energetska sa-
mooskrba, kmetijstvo, šport in orientacija ter naravna in kulturna 
dediščina s turizmom. »Delo je potekalo v manjših raziskovalnih 
skupinah in vsaka skupina si je zastavila lasten cilj, ki je bil del sku-
pnega cilja, ki smo ga dosegli – vzpostavili smo načrte za novo učno 
okolje, a da bo to zaživelo, bo potrebnih še nekaj investicij v oko-

Nepozabna doživetja s čudovitim razgledom
LISCA – V iskanju kotičkov za posebna doživetja se na 947 metrov visokem posavskem biseru vedno najde kaj zanimivega v vseh letnih časih in za vse genera-
cije. S priljubljene planinske, pohodniške in izletniške točke se v lepem vremenu širi pogled na prekrasen del doline reke Save z njenimi rečnimi zavoji, na Po-
savsko in Zasavsko hribovje, del Dolenjske z Gorjanci, na celjsko kotlino vse do Boča in Rogle ter celo na Julijce s Triglavom.

Kolesarski vzpon na Lisco zahteva dobro fizično pripravljenost.

Meteorološka radarska postaja ima zaprta vrata, a ob predhodnem 
dogovoru je možen ogled notranjosti.

Tončkov dom in Jurkova koča sta priljubljeni pohodniški in izletniški točki.

Košnja najvišje ležečega travnika v Posavju postaja etnološki, 
kulturni in družabni dogodek. 

Pokošeno travo je treba ročno pograbiti, kar je delo grabljic.
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lje, infrastrukturo, revitalizacijo in obnovo že obstoječih objektov 
ter inovativne rešitve za izkustveno delo učenja v naravi,« predstavi 
potek dela ter strne prve vtise vodja raziskovalnega tabora Andreja 
Tomažin s Centra šolskih in obšolskih dejavnosti DC Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja. »Novo učno okolje na Lisci bo lahko velik 
doprinos za celostno in doživljajsko učenje v naravi. Prav tako bo 
hkrati doprinos v širitev turistične ponudbe na Lisci s prepletom 
možnosti obiskov in doživljanj v širši okolici vse do neposredne-
ga mesta Sevnica ter sosednjih občin Laško in Radeče,« še doda. 
Rezultate raziskovanj so nato predstavili udeleženci in udeleženke 
tabora v obnovljenem spodnjem prostoru Tončkovega doma zad-
nji dan svojega bivanja na Lisci. 

Jure Zelič, študent razrednega pouka: Sem Sevničan, a prvič 
sem preživel več dni na Lisci. Vzdušje v skupini je bilo odlično, 
vsi smo se lepo ujeli med seboj, razlik med dijaki in študenti ni 
bilo. Delovali smo spodbujevalno in konstruktivno. K razisko-
valnemu delu smo pristopili resno in odgovorno, razvili smo kar 
nekaj idej, s katerimi bi lahko popestrili dogajanje na Lisci in v 
njeni okolici, predvsem v povezavi z Lovrencem in Razborjem 
pa tudi s kraji v savski dolini. Podobnega tabora bi se še udele-
žil, saj to pomeni aktivno preživljanje prostega časa, hkrati pa 
nabiram tudi izkušnje in se učim, kako prisluhniti drugemu in 
povedati lastno mnenje. Lisco sedaj vidim kot kraj, kjer se imajo 
lahko lepo vse generacije, zato bi bilo smiselno razmišljati tudi o 
vsebinah, ki bi pritegnile tako mlade kot starejše.

Zala Mehonić, študentka razrednega pouka: Prihajam iz Škofje 
Loke in Lisca, kjer je potekal raziskovalni tabor, je bila zame ne-
kaj povsem novega, neznanega, neraziskanega. Navdušila me je 
neokrnjena narava, ki kar kliče po novih aktivnostih, tako adre-
nalinskih kot tistih za sprostitev. Obstoječo športno infrastruk-
turo bi lahko nadgradili še s kakšnim novim športnim objektom, 
kot je recimo športna dvorana, ki bi se lepo zlila z okoljem. Bo-
gata naravna in kulturna dediščina vabita k nadaljnjemu razis-
kovanju in spoznavanju. Lisca vabi tudi s prekrasnim razgledom 
na vse štiri strani neba, ki bi ga bilo lepo opazovati tudi ponoči. 
Idej je nešteto, a pri tem skušajmo ohranjati to naravno okolje 
v njegovi prvinskosti. Česa takšnega v mestih ni mogoče videti, 
saj tam vlada vrvež in ljudje stalno nekam hitijo.

PRETEKLOST, SEDANJOST, PRIHODNOST 

Lepo je, kadar lahko hodita preteklost in sedanjost z roko v roki, 
a še lepše je, če je znana tudi prihodnost. Spominska razstava v 
Tončkovem domu, ki jo sestavlja kronološki pregled razvoja Li-
sce skozi skrbno izbrane fotografije, prebuja nešteto spominov – 

na fotografiji iz leta 1911 je vidna prva Jurkova koča, pred njo pa 
stoji tedanji nadučitelj Blaž Jurko z Razborja, ki je ob pomoči do-
mačinov zgradil prvo kočo na Lisci leta 1902. Na eni izmed foto-
grafij je zabeležena otvoritvena slovesnost ob odprtju Tončkovega 
doma leta 1952, ki so ga leta 1969 porušili in začeli z novogradnjo 
na istem mestu, kjer stoji še danes. Fotografije zavrtijo čas nazaj, 
v čas gradnje, solidarnosti, velike požrtvovalnosti … Nemogoče je 
prešteti vse delovne ure in stopinje vseh tistih, ki so se povzpeli na 
Lisco, danes ene zelo priljubljenih planinskih in izletniških točk 
v Posavju in tudi širše. 

»Če je vreme konstantno lepo, Lisco med tednom obišče nekje 
od 100 do 150 obiskovalcev, ob sobotah okrog 300, ob nedeljah 
in praznikih okrog 500. Prihajajo tudi družine z majhnimi otroki, 

saj imamo certifikat ’Koča, prijazna otrokom’. Pri nas so dobrodo-
šli tudi štirinožni prijatelji, ki imajo vedno na razpolago posodo z 
vodo, imamo pa tudi tri smetnjake za njihove odpadke,« pove na-
jemnik Tončkovega doma, ki se trudi s pestro gostinsko ponudbo 
in z dodatnimi spremljevalnimi vsebinami privabljati na posavski 
biser čim večje število ljudi, ki svoje vtise mnogokrat zapišejo kar v 
planinsko vpisno knjigo. »Posebno akcijo imamo s ’peak-chek’ sis-
temom, kjer nagradimo deset oseb, ki nas v tekočem letu največ-
krat obiščejo, žig za prehojeno pot pa je prav tako vedno na voljo,« 
še pove Franc Krašovec. Izvemo še, da je ena izmed najbolj zna-
nih tradicionalnih prireditev prvomajski pohod na Lisco, ki se ga 
vsako leto udeleži več tisoč ljudi, medtem ko lahko tekačice in te-
kači svojo kondicijo preizkušajo na gorskem teku na Lisco, ki se je 
letošnjega 2. maja odvijal 27. leto zapored. 

In kakšni so razvojni načrti lastnika? Leta 2014 je s prenosom la-
stništva s strani PD Lisca Sevnica in Planinske zveze Slovenije 
postala lastnica Tončkovega doma in pripadajočih zemljišč Ob-
čina Sevnica, ki si želi, da bi območje zaživelo ne zgolj zaradi pla-
ninstva in pohodništva, temveč bi postalo tudi naravoslovno in 
izobraževalno središče za predšolske in šolske otroke. Usklaje-
vanja za morebitno vključitev v mrežo tovrstnih slovenskih cen-
trov so v teku. 

V Tončkovem domu je trenutno na voljo 42 ležišč. Prenočiti je mo-
goče v eno-, dvo-, tro- ali štiriposteljnih sobah. V dveh gostinskih 

prostorih je 75 sedežev in točilnica. Pred domom je velika terasa z 
200 sedeži. Obiskovalke in obiskovalci doma se lahko okrepčajo z 
raznovrstno hrano – v stalni gostinski ponudbi so nedeljska kosila, 
enolončnice, jedi po naročilu, pice in 25 vrst palačink, nad katerimi 
so še posebej navdušeni otroci. Kot zanimivost – v lanskem letu so 
napekli 6422 porcij palačink. Na jedilnem listu so tudi domači aj-
dovi žganci in gobova juha. Marsikdo naroči poleg hrane tudi čaj, 
narejen iz zelišč, nabranih na obronkih travnikov in gozda na Li-
sci. V Jurkovi koči, ki je v lasti sevniškega planinskega društva, je 
v dveh skupnih prostorih 27 ležišč, na voljo je še dnevni prostor z 
možnostjo uporabe kuhinje in zunanjega kamina. 

»Na mestu sedanjih depandans, ki že vrsto let počasi propadajo in 
niso več primerne za bivanje, je v načrtu izgradnja novega objek-

ta s sedemdesetimi ležišči in 
ureditev plezalne stene za 
otroke. Na obstoječem par-
kirišču v bližini Tončkovega 
doma bo urejeno še parkirišče 
za avtodome z vso potrebno 
infrastrukturo,« pojasni vod-
ja oddelka za gospodarske 
dejavnosti na sevniški obči-
ni Vlasta Kuzmički, župan 
Srečko Ocvirk pa predstavi 
načrte za trajnostni razvoj Li-
sce kot pomembne turistične, 
rekreacijske in tudi izobraže-
valne točke v občinskem, re-
gijskem in državnem merilu. 

»V dobrem sodelovanju s pla-
ninci in najemnikom Tonč-
kovega doma so že potekala 
vlaganja, ki izboljšujejo kako-
vost bivanja na Lisci, ki bi ji 
želeli, ob spoštovanju do so-
naravnosti, dati sijaj, ki bo v 
ponos lokalni skupnosti in v 
veselje vsem obiskovalkam in 
obiskovalcem. Po zgrajenem 

novem vodnem in optičnem omrežju ter delujoči rastlinski čis-
tilni napravi se bo nadaljevalo z obnovo prostorov v Tončkovem 
domu. Najnovejša pridobitev so prenovljeni in z moderno tehnič-
no opremo dopolnjeni spodnji prostori doma, poimenovani Učil-
nica Lisca. V bližini so na voljo tudi športne površine – otroško, 
košarkarsko in nogometno igrišče, vzletišče za jadralne padalce in 
zmajarje ter štirje piknik prostori. Skratka, ideja je, da bi Lisca za-
živela kot center za izvajanje raznih učnih in rekreativnih dejav-
nosti, ki bi se gostom ponudile ob enodnevnem ali večdnevnem 
obisku, a ker gre za eno osrednjih turističnih točk sevniške občine, 
je območje vključeno tudi v pripravo strategije za razvoj turizma, 
katere izdelava poteka letos. Cilj je doseči čim širši nabor obisko-
valcev. Med njimi tudi avtodomarjev.« 

Županova izjava privabi nasmeh na lica – naš avtodom je priprav-
ljen in prav tako Lisca, naravni biser Posavskega hribovja. To je 
kraj, kjer se ustavi čas in duša umiri. Oko vpija lepote narave, uho 
prisluškuje šepetu vetra, bosa noga se poigrava s travami ... Odlo-
čimo se in prespimo v avtodomu, ker želimo vsaj še en dan spoz-
navati naravne in ostale danosti. Morda se čez mesec dni vrnemo 
kot udeleženci Sevniškega planinskega maratona, ki bo potekal 
25. avgusta in ponuja pestro izbiro pohodnih izzivov za vse staro-
stne skupine. Morda uspemo zbrati še dovolj kondicije za kolesar-
ski vzpon na Lisco, ki bo potekal 26. avgusta. 

Se vidimo na Lisci, kraju nepozabnih doživetij in prijaznih ljudi.

Eden izmed štirih piknik prostorov na posavskem biseru Klopca sredi travnika za počitek in sprostitev Obnovljeno otroško igrišče za brezskrbno igro

Udeleženci in udeleženke raziskovalnega tabora z mentorico 
Andrejo Tomažin in županom Srečkom Ocvirkom

Vzletišče za jadralne padalce je priložnost za pogled na Lisco izpod neba.
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Planinsko društvo (PD) Li-
sca Sevnica, Brežice, Rade-
če, Bohor Senovo, Videm Kr-
ško in Polom Kostanjevica na 
Krki – to so planinska društva 
v naši regiji, če jih navedemo 
glede na letnico ustanovitve 
od najstarejšega do najmlaj-
šega. Planinska zveza Slove-
nije (PZS) navaja še sedmo, o 
uspehih katerega večkrat be-
rete v našem časopisu – Posa-
vski alpinistični klub (PAK), ki 
pa ni član meddruštvenih od-
borov PD in se usmerja bolj v 
alpinizem, športno plezanje 
in gorništvo. Na seznamu pla-
ninskih društev pod okriljem 
PZS je navedenih 285 društev, 
klubov oz. družin. V planinska 
društva je po nekaterih podat-
kih včlanjenih približno 2,1 % 
prebivalcev Posavja (v spo-
dnjeposavski regiji je od 1800 
do 2000 planinskih članov 
različnih starosti), kar je malo 
pod slovenskim povprečjem – 
2,8 %. Njihove dejavnosti so 
raznovrstne, tako vsebinsko 
kot generacijsko in skoraj za 
vsakogar se najde primeren 
izziv. Ste se kdaj vprašali, ka-
tero je pravzaprav najstarejše 
posavsko planinsko društvo? 
Katere vrednote vsakodnev-
no širijo planinci? Kako izgle-
da sama organiziranost? Je 
pot pomembnejša od samega 
cilja? Kako se lahko s planin-
stvom srečujejo naši najmlaj-
ši Posavci? Vabimo vas, da za 
kratek čas z nami vstopite v 
svet ljudi, za katere je planin-
stvo način življenja.  

PD LISCA SEVNICA: 
JESENI PRIČNEJO S 
PLANINSKO ŠOLO

Pa začnimo z najstarejšim dru-
štvom v Posavju. PD Lisca Sev-
nica ima dolgoletno tradicijo, 
njegovi začetki segajo v leto 

1905, ko je bila ustanovlje-
na posavska podružnica Slo-
venskega planinskega društva 
s sedežem v Sevnici. V PD Li-
sca Sevnica je bilo v najbolj-
ših časih krepko čez tisoč čla-
nov vseh generacij, v zadnjih 
letih pa se število giblje okoli 
500, v lanskem letu 557 in se 
povečuje. Sevniško PD je naj-
večje in najbolj razvejano PD v 
MDO Zasavja, ki obsega obmo-
čje od Brežic do Litije. Društvo 
upravlja z Jurkovo kočo na 948 
m visoki razgledni Lisci, kate-

re predhodnica je bila zgrajena 
leta 1902, s Planinskim zaveti-
ščem pod Sv. Rokom v Sevnici 
(od 2000, nekdanji taborniš-
ki dom) in Planinskim zaveti-
ščem na Slatni pod Poncami 
(od 2002), Tončkov dom na 
Lisci pa je od novembra 2014 
v lasti Občine Sevnica. Kot na-
vaja predsednik PD Lisca Sev-
nica Rok Petančič, vsi člani 
društva delujejo prostovoljno 

in za svoje delo ne prejemajo 
nobenega plačila. Mnogo lju-
di se tudi ne včlanjuje v pla-
ninska društva, a bolj ali manj 
redno zahajajo v hribe kot 
občasni pohodniki ali rekrea-
tivci. Danes je tudi več različ-
nih možnih (že precej mno-
žičnih) oblik rekreacije, ki so 
tudi oblika planinstva, kot sta 
npr. turno kolesarstvo ali ple-
zanje. Od približno 10.000 km 
označenih planinskih poti PD 
Lisca Sevnica skrbi za 38 odse-
kov poti v skupni dolžini sko-
raj 150 km. Med drugim tudi 
za leta 1974 urejeno Sevni-
ško planinsko pot – pot Lojza 
Motoreta, ki obide skoraj vse 
grebene na obeh straneh Save 
v okolici Sevnice. Imajo osem 
registriranih markacistov, ki v 
vseh letnih časih redno ureja-
jo in čistijo posamezne odse-
ke poti. Večje delovne akcije 
izvajajo skupaj z ostalimi člani 

društva. Znotraj društva delu-
je kar 17 sekcij – skupin, ki pa 
delujejo po načelu samoorga-
niziranosti, kar pomeni, da čla-
ni skupin sami odločajo o izbiri 
pohodov, izletov oz. tur. Vsako 
leto je več izletov in taborov 
tudi v tujino, od bližnjih Italije, 
Hrvaške, Avstrije do bolj odda-
ljenih dežel, npr. Skandinavije, 
Bližnjega vzhoda, tudi Afrike 
ipd. V PD Lisca Sevnica imajo 
trenutno registriranih 26 pla-
ninskih vodnikov (kategorij A, 
B, D in G).

»Planinstvo je način življenja 
(s tem motom se ponaša tudi 
PZS, op. a.). Planinca odlikujejo 
vrednote medsebojne pomoči, 
solidarnosti, prostovoljnosti, 
dobrosrčnosti, preprostosti 
ter čut do sočloveka in spo-
štovanje narave,« poudar-
ja Petančič. Mladim ga – s po-
močjo vzgojiteljic in njihovih 
pomočnic – skušajo približati 
že zelo zgodaj – v vrtcu. V dru-

štvu imajo Mladinski odsek, ki 
skrbi za organizacijo in izved-
bo osnovnošolskih planinskih 
izletov med šolskim letom ter 
osnovnošolskega planinske-
ga tabora v času poletnih po-
čitnic. »Pogosto se srečujemo 
s težavo, da učenci in starši ne 
dobijo pravočasnih in/ali ce-
lovitih informacij o organizi-
ranih planinskih dejavnostih 
od mentorjev v nekaterih OŠ, 
zlasti tam, kjer ne ravnatelj ne 
mentor ne poskrbi/ta za pre-
tok informacij in pomoč pri 
organizaciji planinskih dejav-
nosti,« pojasnjuje in dodaja, 
da so v zadnjih letih usposobi-
li štiri nove mlade planinske 
vodnike, ki skrbijo za organi-
zacijo izletov in taborov v OŠ. 
Jeseni bodo pričeli tudi s pla-
ninsko šolo, ki bo zagotovo še 
bolj približala planinstvo naj-
mlajšim. V društvu imajo tudi 
zelo aktiven Športnoplezal-
ni odsek Aranea, ki skozi celo 
leto izvaja plezalni krožek za 
osnovnošolce in rekreativno 
plezanje za ostale, obenem je 
bil tudi pobudnik in je s po-
močjo PAK-a tudi uredil ne-
kaj plezalnih smeri na narav-
ni skali na južnih pobočjih 
Lisce, kjer skupaj urejajo več-
je naravno plezališče. Lani so 
pričeli tudi z organizacijo dru-
žinskih izletov, ki se jih udele-

žujejo predvsem mladi star-
ši z malčki. V toplejšem delu 
leta organizirajo več taborov, 
na katerih so tudi mladi – tra-
dicionalni družinski cici tabor 
na Slatni, tradicionalni OŠ ta-
bor, občasno tudi mladinski 
tabor. 

Petančič še omenja, da se 
mnogi kljub opozorilom žal še 
vedno podajo na pot pomanj-
kljivo ali neprimerno opre-
mljeni ali pa opreme ne znajo 
pravilno uporabljati. »Najpo-
gosteje na nevarnejših od-
sekih poti, kot je t. i. plezalna 
pot na Lisco, ki je sicer katego-
rizirana kot zelo zahtevna pla-
ninska pot. Temu je botrovala 
tudi nesreča na plezalni poti 
v lanskem letu, ki pa se je na 
srečo končala brez dolgotraj-
nih posledic za ponesrečenko. 
Zato so seveda preventiva, izo-
braževanje in ozaveščanje po-
hodnikov nujni in nobeno do-
datno opozorilo ni odveč,« še 
pravi in obenem ocenjuje, da 
je stanje planinskih poti, za 
katere skrbi PD Lisca Sevnica, 
dobro in so lepo vzdrževane, 
kar pogosto potrjujejo tudi po-

hodniki, še posebej so bili ve-
seli pohval Andreja Stritarja, 
skrbnika registra slovenskih 
planinskih poti. »Vendar opo-
zarjam, da tovrstna urejenost 
ni sistemska, saj ne država 

ne zveza ne lokalna skupnost 
društvom ne zagotavljajo no-
benega neposrednega na-
menskega sistemskega vira 
za urejanje planinskih poti, 
zato je urejanje le-teh vse bolj 
prepuščeno zmožnostim, iz-
najdljivosti, volji ter energi-
ji vodstev in markacistov pla-
ninskih društev.« Posledično 
so nekatere planinske poti 
(npr. Zasavska planinska pot, 
tudi na določenih odsekih v 
Posavju) slabše vzdrževane, 
urejene in označene, saj vsa 
planinska društva nimajo do-
volj markacistov ter ne skrbi-
jo dovolj redno za njihovo ure-
jenost in označenost. »Pravo 
’srčno’ prostovoljstvo počasi 
izginja, in če ne bo v kratkem 
času kakšnih sistemskih pod-
por in rešitev, se stanje planin-
skih poti ne bo moglo izboljša-
ti,« še zaključi Petančič.

PD RADEČE: OŽIVILI SO 
VODNIŠKI ODSEK

V PD Radeče, ustanovljenem 
leta 1952, je okoli 240 čla-
nov, kar s 5,7-odstotnim de-
ležem prebivalcev občine 

daleč presega slovensko po-
prečje. Predsednik Jože Šu-
šteršič izpostavlja: »Naše 
društvo ima pet aktivnih mar-
kacistov, ki skrbijo za vzdrže-
vanje in označevanje 56 km 
poti v naši regiji in 21 km poti 
v Julijskih Alpah, kjer imamo 
našo planinsko postojanko Za-
savska koča na Prehodavcih. 
Upravljanje, oskrba in vzdrže-
vanje te postojanke zahteva v 
poletnem času ogromno časa 
in energije, zaradi tega pa mal-
ce trpi ostala dejavnost v dru-
štvu.« Letos so ponovno oživili 
vodniški odsek, ki ga kar nekaj 
let zaradi kadrovskih težav ni 
bilo, zdaj pa imajo pet aktiv-
nih planinskih vodnikov in dva 
pripravnika, ki skrbijo za izva-
janje pohodništva in izletov za 
vse generacije. Vsako leto iz-
vedejo približno dva dvo- ali 
tridnevna izleta v tujino, nek-
je do 600 km oddaljenih ciljev 

(Avstrija, Italija, Nemčija, Če-
ška, države bivše Jugoslavije).

»Veliko pozornost posvečamo 
vzgoji mladih planincev preko 
naše sekcije na osnovni šoli, 
za kar skrbi prizadevna men-
torica ob pomoči naših vodni-
kov pri izvajanju izletov. Vsa-
kih nekaj let izvedemo tudi 
planinsko šolo, kjer se mladi 
seznanijo z osnovami planin-
stva, odnosa do narave, giba-
nja v naravi, opreme planincev 
in načina uporabe, spoštovanja 
planinskih vrednot ... Planin-
skih taborov sami ne organi-
ziramo, se pa občasno priklju-
čimo sosednjim društvom,« 
opiše Šušteršič skrb za prenos 
planinske tradicije na mladi 
rod.

»Upoštevati je treba, da so pla-
ninske poti namenjene pohod-
nikom, ki so večinoma sezna-
njeni z gibanjem v gorah, ne 
pa raznim tekačem in kolesar-
jem, ki v hlepenju po čim bolj-
šem času spregledajo markaci-
je in se izgubijo – kritizirajo pa 
društva zaradi 'pomanjkljivih' 
oznak,« opozarja Šušteršič. Si-

cer pa je planinarjenje po nje-
govih besedah »življenje v so-
žitju z naravo: zdravo gibanje 
v čistem okolju, ohranjanje in 
čuvanje flore in favne, posebej 
ogroženih vrst rastlin in živali, 
tovariško druženje ter medse-
bojna pomoč in spoštovanje«. 
Oziroma: »Cilj planinske ture 
ne sme biti le vrh gore, temveč 
celotna pot do vrha, odkriva-
nje in opazovanje naravnih le-
pot.« Kar se tiče opremljenosti 
planincev, meni, da so se raz-
mere v zadnjih letih precej iz-
boljšale, se pa seveda še najde-
jo 'pametnjakoviči', ki rinejo 
z glavo skozi zid in ogrožajo 
najprej sebe, kasneje pa še re-
ševalce.

PD BOHOR SENOVO: LETOS 
ŽE 42. MLADINSKI TABOR

V PD Bohor Senovo, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1954, je 

Darinka Avguštin: »Članica Planinskega dru-
štva Lisca Sevnica sem že več kot štiri deset-
letja. Član je tudi moj mož Janko. Oba sva tudi 
planinska vodnika in organizirava tudi planin-
ske izlete ter enotedenske planinske tabore. 
Letošnji tabor je bil osmi zapovrstjo, potekal 
je v italijanskih Dolomitih, kjer smo osvojili 

kar nekaj vrhov s čudovitimi razgledi. Najvišji vrh, ki sem ga 
doslej osvojila, je bil Musala. Nahaja se v Bolgariji, visok je sko-
raj tri tisoč metrov. V nepozabnem spominu bo ostal vzpon na 
grški Olimp, ki mu ne pravijo zaman gora bogov. Največkrat 
sem bila na Triglavu, pohod nanj sva organizirala z možem pet-
najst zaporednih let. Hoja v gore, ki včasih traja tudi več kot de-
set ur, je predvsem znova in znova lepo doživetje. Čas skoraj ni 
pomemben, pomemben je samo človek in stik z naravo. Visoko 
v gorah se običajno stkejo tudi najbolj pristna prijateljstva. Ko 
osvojiš nek vrh, si ponosen, srečen, počutiš se svoboden. Ob-
čutki so težko opisljivi, to je potrebno doživeti.«

Cicitabor�Slatna�2017�(foto:�arhiv�PD�Lisca�Sevnica)

OŠ�tabor�Slatna�2018�(foto:�arhiv�PD�Lisca�Sevnica)

Z�lanskega�izleta�v�Ohrid�(foto:�arhiv�PD�Radeče)

»Planinstvo je način življenja« - 1. del
POSAVJE – Živeti z naravo – slednje še kako velja za planince in pohodnike, ki radi zahajajo v hribe in visokogorje. Kaj vse jih žene k novim vzponom? Pogovarja-
li smo se s šestimi posavskimi planinskimi društvi, ki s svojim delovanjem dokazujejo, da je v naši regiji planinstvo še vedno zelo razširjeno in priljubljeno. Ker je 
zgodb ogromno, tradicija združevanja ljubiteljev gora pa občudovanja vredna, bomo kratek oris njihovih dejavnosti predstavili v dveh delih. 
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članstvo v zadnjih 15 letih 
malce padlo, vendar še vedno 
šteje okoli 220 članov. »Planin-
stvo je veliko več kot biti samo 
član društva. Planinci smo vsi, 
ki radi hodimo in zahajamo 
tako ali drugače v hribe, bo-
disi na okoliške vršace bodisi 
v visokogorje. Naše društvo je 
veselo vseh aktivnih članov, ki 
radi hodijo v organiziranih po-
hodih, se udeležujejo planin-
skih tradicionalnih prireditev 
na naši koči ali pa samo pod-
pirajo našo dejavnost,« pra-
vi predsednik Gregor Umek. 
Omenja, da poskušajo vsako 

leto organizirati tudi en po-
hod v tujino. Nazadnje so ga 
realizirali pred dvema letoma, 
ko so se odpravili v italijanske 
Dolomite. »Tudi v tujini je pla-
ninstvo na visoki ravni in ved-
no smo veseli, če lahko osvo-
jimo tuje vrhove,« pravi. PD 
Bohor Senovo ima trenutno 
aktivnih pet planinskih vod-
nikov in eno pripravnico. Na-
rejene imajo tečaje kategorije 
A (lahke kopne ture), B (zah-
tevne kopne ture) in D (lahke 
snežne ture). V društvu se za-
vedajo, da je zelo pomembno, 
da že v rosnih letih navduši-
jo mlade nad hribi in pohod-
ništvom. Zato letos organizira-
jo že 42. mladinski planinski 
tabor. Namenjen je otrokom 
med 9. in 15. letom ter je pos-
tavljen vsako leto na drugi lo-
kaciji, nekje v visokogorju. 
Otroci teden dni spijo v šoto-
rih in resnično doživijo pravi 
utrip gora in narave. »Poleg ta-
borov je zelo pomembno, da 
imamo v šolah mentorje oz. 
mentorice, ki z našo pomoč-
jo organizirajo razne planin-
ske izlete tudi med šolskim le-
tom. Prav ti izleti so v zadnjem 
času zelo obiskani in otroci se 
preko vodnikov in mentoric 
naučijo kulture pohodništva,« 
pojasni Umek in dodaja, da 
planinskih krožkov trenutno 
ne izvajajo na šolah, saj raje 
predstavijo znanje in praktič-
ne veščine na izletih in tabo-
rih. S pomočjo šol organizira-
jo tudi zimovanja v društveni 
koči na Bohorju, kjer so pred-
stavljene tudi zimske tehnike 
hoje po snegu. 

»Planinski način življenja« je 
po Umekovih besedah tesno 
povezan z naravo: »Spošto-
vati moramo okolje, v kate-
rega vstopamo kot gostje, in 
moramo skrbeti, da takšne-
ga, kot smo ga našli, tudi pus-
timo za sabo. Seveda se pla-
ninci tudi radi družimo, zato 
se udeležujemo skupnih po-
hodov, srečanj in podobnih 

dogodkov. Radi se odmakne-
mo od vsakodnevnega nore-
nja in preprosto uživamo ob 
pogledih in zvokih, ki nam jih 
nudijo gore in hribi. Če sem 
malo hudomušen, pravi pla-
ninec ob lepem dnevu ne po-
misli najprej na morje, ampak 
na hribe.« Opozarja, da se žal 
prepogosto dogaja, da ljud-
je ne izberejo primernih vr-
hov, bodisi za njihovo fizično 
pripravljenost bodisi za njiho-
vo opremljenost. »Ravno zato 
je pomembno, da ljudi ozave-
ščamo, da se lahko v gore od-
pravljamo samo z ustreznim 

znanjem, opremo ter seveda 
fizično in psihično priprav-
ljenostjo. Če niso prepriča-
ni, ali je izbran vrh primeren 
za njih, naj se obrnejo na pla-
ninska društva, kjer jim bomo 
svetovali, kakšna oprema in 
pripravljenost je potrebna za 
dosego cilja.« V veliki veči-
ni, predvsem v visokogorju, 
so najbolj problematični tuj-
ci, razlaga, saj ne prihajajo iz 
tako pohodniških narodov kot 
Slovenci in se še večkrat znaj-
dejo v težavah. K sreči ima-
mo v Sloveniji zelo dobro or-
ganizirano Gorsko reševalno 
službo (GRS), ki vsakodnev-
no (prostovoljno!) skrbi, da 
se večina preveč optimistič-
nih »planincev« srečno vrne 
v dolino. Umek še pravi, da se 
je treba zavedati, da ni vsaka 
pot tudi planinska pot in tako 
ni vrisana na zemljevid Slo-
venskih planinskih poti: »Teh 
poti markacisti ne smejo ure-
jati, saj po navadi niso zemlji-
ško urejene. Zato planince po-
zivamo, da se držijo označenih 
in markiranih poti ter tako po-
skrbijo za svojo varnost in var-
nost narave.«

VSEKAKOR REGIJA 
PLANINCEV IN 
POHODNIKOV

O tem, kako se z izzivi soočajo 
v planinskem društvu Brežice, 
Videm Krško in Polom Kosta-
njevica na Krki, boste lahko 
brali 9. avgusta, a že iz tokrat 
zapisanega je jasno: Posavje je 
več kot očitno regija planincev 
in pohodnikov. Okoliški vrhovi 
so dosegljivi praktično vsake-
mu Posavcu in drugim obisko-
valcem te regije, dobra obiska-
nost vrhov pa dokazuje, da se 
vedno več ljudi vrača v narav-
no okolje – poleg planincev in 
pohodnikov tudi kolesarji, te-
kači …, vsi pa imajo nekaj sku-
pnega – veselje do življenja in 
ljubezen do narave. 

 Rok Retelj

Takšnega tren-
da se v Centru 
za podjetništvo 
in turizem Krško 
zavedamo, zato 
pohodništvo in 
kolesarstvo na 
destinaciji do-
datno spodbu-
jamo in pro-
moviramo na 
različnih sejmih 
doma in v tujini. 
Prepoznavnost 
regije med drugim krepimo tudi s pomočjo 
pohodništva in aktivnih počitnic na podeželju 
v neokrnjeni naravi, med vinogradi in v druž-
bi domačinov. 

Odgovore na nove trende v turizmu nudi tudi 
Pomladni posavski festival pohodništva, ki 
je letos potekal že šesto leto zapored. Festi-
val je potekal od konca aprila pa vse do za-
četka julija pod okriljem krovne znamke Slo-
venija hodi. V organizaciji različnih turističnih 
društev ter javnih zavodov se je tako zvrstilo 

petindvajset po-
hodov. Različni, 
tematsko obar-
vani pohodi so 
»združili« veli-
ko domačinov, 
v Posavje pa so 
ob koncih ted-
na privabili tudi 
večje število lju-
biteljev pohod-
ništva iz drugih 
krajev. 

Posavje je za pohodništvo primerno skozi celo 
leto, še posebej pa v pomladnih mesecih, ko 
se prebudi narava, sonce ni prevroče in se pri-
leže gibanje na svežem zraku. Pohodi v okviru 
festivala so bili primerni tako za družine kot 
tudi za mlajše in starejše pohodnike. Marsikje 
so organizatorji poskrbeli, da so pohodi tudi 
pravo družabno doživetje. Ob poteh se tako 
srečata lokalna turistična ponudba in gostol-
jubje domačinov, ki poskrbijo, da ostanejo po-
hodi še v lepšem spominu. 
� Vir:�CPT�Krško

Pohodništvo vse bolj priljubljeno 
med Posavci

Posavski festival pohodništva 
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Več informacij: www.visitkrsko.com, www.kstm.si, www.ktrc.si, 
     www.kostanjevica.si, www.discoverbrezice.com

Priložnosti za tovrstno združevanje prijetnega s koristnim bo tudi v jesenskem času. 
Vse ljubitelje narave in pohodništva tako že vabimo na Jesenski festival pohodništva 2018. 

Več informacij o jesenskem delu tudi na spletni strani: https://www.visitkrsko.com.

V sodobni družbi postaja aktivno preživljanje prostega časa vse bolj pomembno. Tu-
risti si želijo novih, aktivnih izletniških doživetij oziroma doživetih in aktivnih počitnic.

Z�letošnjega�mini�planinskega�tabora�na�Ravnem�Logu�(foto:�
arhiv�PD�Bohor�Senovo)

Društvo Marengo je leta 2014 
nastalo kot plod dolgoletne 
želje po združitvi dela z ljud-
mi in živalmi, razlaga usta-
noviteljica in predsednica 
društva Natalija Oštir. S svo-
jim delovanjem želijo prispe-
vati k višji kakovosti življenja 
otrok, mladostnikov, odraslih 
in oseb s posebnimi potreba-
mi ter zadovoljevanju njihovih 
nematerialnih potreb. Po nje-
nih besedah izvajajo terapije s 
pomočjo konj, organizirajo po-
čitniške aktivnosti za otroke, 
rojstnodnevne zabave, imajo 
individualne in skupinske ure 
spoznavanja konj in jahanja 
ter pripravljajo različne pro-
grame za vrtce, šole in druge 
organizacije. Skozi vse njiho-
ve aktivnosti spodbujajo ra-
zvoj odgovornega odnosa do 
živali, empatijo, krepijo social-
ne veščine, osebnostno raste-
jo, sklepajo nova prijateljstva 
in skrbijo za njihovo dobro po-
čutje. »Živimo v času, ko ima-
jo otroci vedno manj stika z 
naravo in živalmi, kar je veli-
ka škoda, saj igra v naravi po-
nuja nešteto možnosti za uče-
nje, otrokovo osebnostno rast 
in telesni razvoj,« pojasnjuje 
Oštirjeva in dodaja, da je do-
kazano, da odraščanje z žival-
mi pozitivno vpliva na otrokov 
telesni, socialni, čustveni in in-
telektualni razvoj.

KONJ KOT ODLIČEN 
MOTIVATOR

Med vsemi njihovimi aktiv-
nostmi je v središču konj. »Pri 
terapiji s pomočjo konja sledi-
mo načelu celostnega pristo-
pa k uporabniku. Terapija tako 
posega na vsa področja člove-
kovega delovanja – motorično, 
kognitivno, čustveno in social-
no – ter je primerna za osebe 
z motnjami v duševnem razvo-
ju, gibalno ovirane osebe, sle-
pe in slabovidne osebe, gluhe 
in naglušne osebe, osebe z go-
vorno-jezikovnimi motnjami, 
dolgotrajno bolne osebe, ose-
be s primanjkljaji na posame-
znih področjih učenja, osebe z 
motnjami vedenja in osebno-
sti,« opisuje Oštirjeva. Terapi-
ja s pomočjo konja ne obsega 
le jahanja, ki naj bi pripeljalo 
do terapevtskih učinkov, tem-
več pomeni tudi terapijo ob 
konju, s konjem in s pomoč-
jo konja, dodaja. Na vpraša-
nje, zakaj terapije s pomočjo 
konj, odgovarja: »Atmosfera 
hleva, njegovi vonji in šumi 
so zelo pomirjujoči. Konj je 
na dotik topel, mehak in pri-
jeten, kar daje sproščujoč ob-
čutek. Njegova telesna tempe-
ratura je višja od človekove, 
zato se med božanjem, doti-
kanjem in objemanjem konja 
prenaša v naše telo veliko to-
plote. Konjev srčni utrip je niž-
ji kot človekov in dihanje v mi-
rovanju počasnejše, kar deluje 
sproščujoče.« Konj se je izka-
zal kot odličen motivator pri 
doseganju ciljev, npr.: učne te-
žave – po vsaki uspešno opra-

V središču aktivnosti je konj
VELIKI KAMEN – Glavno poslanstvo Društva Marengo, društva za terapijo in aktivnosti s pomočjo konja, s se-
dežem na Velikem Kamnu, je povezovanje ljudi, živali in narave, ki ga uresničujejo skozi pisano paleto aktiv-
nosti. V tem poletju organizirajo tudi petdnevne tabore za otroke, na katerih lahko tudi prespijo – na seniku.

vljeni nalogi jahanje za nagra-
do. Kot zanimivost Oštirjeva 
dodaja, da se v tujini cene izšo-
lanih terapevtskih konjev gib-
ljejo od 10.000 evrov naprej. 
V Sloveniji izšolanih terapev-
tskih konjev sploh ni mogoče 
kupiti. Posamezniki, ki izvaja-
jo tovrstne terapije, si jih mo-
rajo izšolati sami z vložkom 
lastnega znanja in izkušenj.

SPANJE NA SENIKU PRAV 
POSEBNO DOŽIVETJE

Letošnje poletne počitnice 
Društvo Marengo na naslovu 
Veliki Kamen 52 organizira 

štiri petdnevne tabore, pri če-
mer sta dva že za njimi, dva pa 
še sledita. Otroci se lahko ta-
borov, ki trajajo od ponedeljka 
do petka, udeležijo tudi v obli-
ki dnevnega varstva, če ne že-
lijo spati pri njih. »Je pa spanje 
pri nas prav posebno doživet-
je, saj ves teden spimo na se-
niku, kar otroke zelo pritegne, 
ker jih veliko te možnosti dru-
gače nima,« še pravi vodja 
vseh programov društva. Ta-
bori so namenjeni otrokom, ki 
želijo pobliže spoznati konje 
in delo z njimi, uživati v nara-
vi in v družbi vseh živali, ki jih 
imajo pri njih. Velik del časa je 

namenjen jahanju (primerno 
tudi za otroke brez predzna-
nja) in delu s konji na tleh, od-
pravijo se na terensko ježo, 
preizkusijo se tudi v voltiži-
ranju (gimnastiki na konju) in 
spretnostnem jahanju, ustvar-
jajo, se igrajo družabne igre, 
imajo razne delavnice, prip-
ravijo lov na zaklad, spretno-
stne igre, ob večerih zakurijo 
taborniški ogenj, organizira-
jo kino na prostem … »Otroci 
so nad vsemi aktivnostmi zelo 
navdušeni in konec tedna od-
hajajo domov polni vtisov in 
prijetnih izkušenj ter se v našo 
Marengo deželo zelo radi vra-
čajo,« priznava Oštirjeva in 
dodaja, da otroke najbolj pri-
tegne jahanje in delo s konji. 
Za tiste, ki pa jim bolj ustre-
za individualni pristop, imajo 
na voljo storitev »Dan v Ma-
rengo deželi«. Udeleženec te 
storitve sodeluje pri vseh nji-
hovih dnevnih opravilih pri 
konjih in drugih živalih, spo-
zna osnove o delu s konji, del 
dneva pa namenijo tudi jaha-
nju – za začetnike nudijo vode-
no jahanje, izkušeni pa lahko 
jahajo samostojno v maneži ali 
na terenu pod nadzorom ose-
be iz društvene ekipe.

 Rok Retelj

Utrinek�s�tabora,�levo�predsednica�društva�Natalija�Oštir�(fo-
to:�arhiv�Društva�Marengo)
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PODBOČJE – Od 1. do 5. julija je 
v Osnovni šoli Podbočje pote-
kal že deseti košarkarski tabor 
za učence od 1.  do 9. razreda. 
Letos se ga je udeležilo 13 de-
klet in 19 fantov, ki so prišli iz 
Podbočja, Rake, Krškega, Bre-
žic in Cerkelj na Gorenjskem. 
Vsak dan so v dopoldanskem 
in popoldanskem času v treh 
starostnih skupinah nabira-
li košarkarsko znanje, ki so ga 
delili: Frenk Rozman, Tomaž 
Žabčič in Maj Rozman. Poleg 
košarke so na taboru počeli še 
marsikaj drugega: veslali so po 
reki Krki in se kopali v njej, ig-
rali baseball, odšli so na orien-
tacijo po opisani poti, zvečer 
so gledali tekme svetovnega 

Zaključili 10. košarkarski tabor

nogometnega prvenstva, na ta-
bornem ognju, ki so ga zakuri-
li drugi večer, so pekli penice, 
Aleks Mirt je igral na harmo-
niko, učili so se postavljati šo-
tore, v katerih so tudi prespali 
... Dekleta so poleg igranja ko-
šarke plesala in sestavila ko-
reografijo, s katero so se zad-
nji dan predstavila staršem. 
Za deseto obletnico tabora so 
dekleta ob pomoči mentorice 
spekle dve torti in jih okrasile. 
Tretji dan tabora smo v goste 
povabili prve udeležence ta-
bora, ki je bil organiziran leta 
2009. Odzvali so se Lovro, 
Žiga in Lora Ana Jurečič, Vito 
An Krošelj, Florijan Rošto-
har in Nejc Kramar. Odigra-

li so tekmo proti trenerjem, ki 
so sodelovali na prejšnjih ta-
borih. Na koncu je bil rezul-
tat v korist trenerjev. Po tekmi 
smo razrezali torti in ju z ve-
seljem pojedli. Zadnji dan so 
mladi košarkarji staršem po-
kazali,  kaj so se novega nau-
čili. Pomerili so se v  v igri 1:1, 
metanju trojk in prostih metih. 
Po 'all star' tekmi je sledila po-
delitev priznanj za sodelova-
nje. MVP tabora je letos postal 
Luka Mijačinovič, ki je izsto-
pal po svojem košarkarskem 
znanju. Utrujeni od treningov 
in vseh ostalih aktivnostih smo 
se poslovili z željo, da se drugo 
leto spet vidimo.
� Marjeta�Škrbina�Rozman

Udeleženci�letošnjega�tabora�s�trenerji

BREŽICE – V prvem tednu šolskih počitnic so v Posavskem 
muzeju Brežice že četrto leto izvedli Poletno grajsko dogo-
divščino za najmlajše »muzejčke«. 

Ker je bila letošnja dogodivščina tematsko posvečena ognju (v 
muzeju pripravljajo razstavo o drugem od štirih elementov), so 
naredili letošnje zastavice z zmajčki in ogenjčki. Z ognjem je bilo 
povezanih tudi več aktivnosti: obiskali so jih gasilci iz PGD Piše-
ce in PGD Globoko ter jim pokazali opremo in suho vajo mladih 
gasilcev, Franc Černelič iz Podbočja jim je predstavil nekaj stare 
gasilske opreme, fotografije in priznanja ter jih opozoril na nevar-
nosti ognja, pomerili so se v zbijanju lončkov z vodo, se preizku-
sili v netenju ognja s kremenom, palicami in drugimi pripomoč-
ki ... Poleg tega so jih obiskali gostje iz Kapel in Pišec, s katerimi 
so si ogledali razstavo »Časi na vasi: Etnografski filmi po resnič-
nem življenju Kapelcev in Pišečanov«, z njimi ustvarjali in se pre-
izkusili v nekaterih opravilih prednikov. Ogledali so si tudi filme, 
o katerih govori omenjena razstava. Obiskala jih je Nuša Deren-
da, s katero so skupaj pospravili razstavo »Anuška Žnideršič iz 
Brežic«, postavili pa svojo razstavo »Muzejčki in ogenj«, ki bo na 
ogled do jeseni. V mladinskem centru jih je pričakal župan Ivan 
Molan in skupaj so se posladkali s sladoledom. Zadnjo noč dogo-
divščine so prespali v muzeju. Po zajtrku so s kuharsko ekipo Go-
stilne Kunst izdelali krompirjeve svaljke in spremljali, kako se na-
redi pravi cesarski praženec (šmorn). Ob koncu dogodivščine so 
odprli knjigobežnico na dvorišču, katerih pobudnik je Slavistič-
no društvo Posavja, zato je bil z njimi predsednik društva David 
Križman. Za konec so staršem predstavili vse, kar so ustvarjali, 
videli in doživeli.� Vir:�Posavski�muzej�Brežice

»Ognjena« grajska dogodivščina

Franc�Černelič�jim�je�predstavil�staro�gasilsko�opremo,�foto-
grafije�in�priznanja.

www.terme-krka.si
booking@terme-krka.eu 
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KRŠKO – V prvem počitni-
škem tednu je v župniji sv. 
Ruperta na Vidmu potekal 
že enajsti oratorij – vzgojno 
prostočasno dogajanje oz. gi-
banje, ki že 30 let poteka v 
mnogih slovenskih župnijah. 
Geslo letošnjih oratorijev je 
»Le eno je potrebno«.

Oratorij ima vsako leto dru-
gačno temo oz. glavnega juna-
ka, letos je to misijonar Fride-
rik Baraga, ki je v 19. stoletju 
deloval med severnoameri-
škimi Indijanci, saj letos obe-
ležujemo 150-letnico njego-
ve smrti, v teku pa je postopek 
za njegovo razglasitev za sve-
tnika. V ospredju je bilo njego-
vo geslo »Le eno je potrebno« 

Znova pester videmski oratorij
– ljubiti Gospoda, predati svo-
je življenje in delo v njegove 
roke. »Letos je tukaj 178 otrok, 
74 animatorjev in močna teh-
nična ekipa v ozadju, brez kate-
re ne bi zmogli,« je ob začetku 
četrtega oratorijskega dne, ko 
jih je dež sicer s travnika pred 
župniščem pregnal v telovad-

nico OŠ dr. Mihajla Rostoharja 
Krško, povedala voditeljica vi-
demskega oratorija Špela Čer-
nič, glavni »motor« dogajanja 
pa je bil seveda župnik Mitja 
Markovič. 

Posebnost videmskega oratori-
ja je, da otrokom ponudijo veli-
ko različnih delavnic, vsak dan 
jih je bilo  na voljo kar približ-

no 20, pri čemer so se pove-
zali s številnimi posamezni-
ki, društvi, organizacijami in 
podjetji. Tako so obiskali Po-
savski muzej Brežice, ranč Zla-
ta pištola na Trški Gori in šolo 
za pse PoPasje, se vozili s kaja-
ki po Krki, se družili s Primo-
žem Kozmusom … Na odru in 

na oratorijskem travniku so se 
cel teden razlegali pesem, igra, 
molitev, z zanimanjem so si 
ogledali prizore iz Baragovega 
življenja, se poglabljali v kate-
heze in se ob tekmovanju hkra-
ti učili pomena sodelovanja. 
Tako je nastala še ena »zgodba 
veselja, mladosti, vzgoje, sode-
lovanja, ustvarjalnosti, veselja 
in velikodušnosti«.� P.�P.�

Jutranje�»ogrevanje«�v�telovadnici�OŠ�dr.�Mihajla�Rostoharja,�kamor�jih�je�z�oratorijskega�
travnika�pred�župniščem�pregnal�dež.

BREŽICE – V začetku poletnih 
počitnic, od 26. junija do 6. juli-
ja, je Atletski klub Brežice izve-
del športno aktivne počitnice 
za otroke, ki jih preko projek-
ta »Hura, prosti čas« sofinan-

cira Zavod za šport Planica v 
sodelovanju z Občino Breži-
ce. Brezplačne aktivnosti so 
potekale v atletski dvorani in 
na atletskem stadionu v Breži-
cah v dopoldanskem času. Tok-
rat v ospredju ni bila le atleti-
ka, temveč več športnih iger: 
košarka, nogomet, odbojka, 
badminton, baseball, rolanje, 
kotalkanje in na koncu tudi 
športni pohod. Otroci so tako 
preko športa aktivno preživlja-
li počitnice, se zraven družili in 
zabavali. Naslednje aktivne po-
čitnice bodo zopet konec avgu-
sta, prijave nanje pa zbirajo na 
ak.brezice@gmail.com.

� Vir:�AK�Brežice

Hura, prosti čas 

Aktivnosti so vsebovale raz-
lične�športe,�tudi�rolanje.
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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. 

Pet ubogih psov (od 18243KK do 
18246KK) je bilo sprejetih v zave-
tišče po veterinarski odločbi. Psi 
so živeli zaprti, zato so trenutno 
še prestrašeni in boječi, nevajeni 
so celo dotikov in božanja, a ne 
kažejo znakov agresije. V zaveti-
šču prosijo za pomoč pri iskanju 
odgovornih domov zanje. 

SNOOPY (18219Š) 
je nežen, prijazen, še mal-
ce previden samček nižje ras-
ti, star dobro leto dni.  Privaja 
se na povodec, na sprehodih je 
neproblematičen v družbi dru-
gih psov. Išče prijazen in odgovo-
ren notranji dom pri srčnih pos-
vojiteljih.

AGA (18249KK) 
je zelo prijazna, vesela in ener-
gična psička, stara od 1 do 2 let, 
srednje rasti. Rada ima pozor-
nost in družbo, navajena je na 
povodec. Po okrevanju po steri-
lizaciji bo pripravljena na odhod 
v nov, ljubeč in odgovoren dom.

Občina Brežice nadaljuje z ureja-
njem cest in gradnjo pločnikov z 
namenom izboljšanja prometne 
varnosti. Prednostno gradi obči-
na pločnike na tistih odsekih cest 
po krajevnih skupnostih, kjer je to 
najbolj upravičeno in potrebno, še 
posebej ob šolskih poteh, po ka-
terih v šolo prihajajo otroci. V letu 
2017 je Občina Brežice zaključila 
gradnjo 2. faze pločnika v dolžini 
220 metrov, v letošnjem letu pa 
nadaljuje gradnjo pločnika z na-
slednjo fazo. 

V mesecu juniju 2018 so se priče-
la dela pri fazni izgradnje pločni-
ka ob lokalni cesti LC 024181 Ve-
lika Dolina–Mala Dolina do cerkve 
v središču naselja Velika Dolina. 
Dela na trasi potekajo v dolži-
ni cca. 280 metrov ter v širini 1,6 
metra. V sklopu del se bosta ure-
dili avtobusni postajališči s postavitvijo nadstrešnic. Izvajalec del bo 
uredil meteorno kanalizacijo ter postavil javno razsvetljavo. Urejena 
bo tudi brežina z izgradnjo kamnitega opornega zidu. 

Vzdrževalna dela v javno korist se izvajajo v cestnem telesu lokalne 
ceste s predvidenim zaključkom del do jeseni 2018, pogodbeni rok 
za dokončanja je 30. 6. 2019. Pogodbena vrednost načrtovanih del 
znaša dobrih 258.000 evrov, vsa sredstva zagotavlja občina Breži-
ce. Dela gradnje izvaja v postopku javnega naročanja izbrani izvaja-
lec – podjetje HPG Brežice d.o.o.

Občina Brežice se je odločila za 
zahtevno sanacijo zaradi dotra-
janosti mostu – spodnji del mo-
stu čez Savo je namreč prizadela 
močna korozija in ogrozila nje-
govo trdnost in nosilnost. Ob-
čina Brežice bo obnovo izved-
la v dveh fazah – najprej most 
čez Savo in nato most čez Krko, 
ki je v boljšem stanju. V postop-

Sodoben način življenja s seboj prinaša vse preveč neaktivno-
sti, sedenja za mizo, sedenja pred televizijo in računalnikom. Do 
teh problemov prihaja tudi med otroki, ki pa za normalno rast in 
razvoj potrebujejo čim več gibanja. V času poletnih počitnic, ko 
zvezki in šolske torbe potrebujejo počitek, se lahko od 23. juli-
ja dalje brežiški in okoliški otroci udeležijo vadbe, ki jo organizira 
Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Brežice. Otro-
ci se bodo poleg aktivnega druženja učili pomena telesne dejav-
nosti, zgradbe vadbene enote, možnosti vključevanja aktivnosti 
v vsakodnevno življenje in glavne značilnosti zdravega življenj-
skega sloga.

Center za krepitev zdravja 
Zdravstvenega doma Brežice organizira:

• POLETNO VADBO ZA OTROKE od 6. do 9. leta starosti (pone-
deljek in sreda, od 9.00 do 10.00) 
Program vadbe je prilagojen starostni skupini od 6. do 9. leta 
starosti. Vadba vsebuje pestro izbiro športnih vsebin (igre z 
žogo, elementarne igre, vadbe po postajah, krožne vadbe …), 
ki pripomorejo k aktivnemu preživljanju prostega časa v času 
poletnih počitnic. Otrokom želimo približati telesno aktivnost 
skozi igro in druženje.

• POLETNO VADBO ZA OTROKE od 10. do 13. leta starosti (po-
nedeljek in sreda, 10.00 do 11.00) 
Program vadbe je prilagojen starostni skupini od 10. do 13. 
leta starosti. Vadba vsebuje pestro izbiro kompleksnejših 
športnih vsebin in športnih iger (igre z žogo, kompleksne ele-
mentarne igre, vadbe po postajah, krožne vadbe …), ki pri-
pomorejo k aktivnemu preživljanju prostega časa v času po-
letnih počitnic. Otrokom želimo približati telesno aktivnost 
skozi igro in druženje, hkrati pa nadgraditi njihovo že osvoje-
no znanje športnih vsebin.

Vadba bo potekala dvakrat tedensko, do konca avgusta, v telo-
vadnici Mladinskega centra Brežice. Vodila jo bo Meta Rovan, di-
plomirana kineziologinja Centra za krepitev zdravja Brežice. Vad-
ba je brezplačna.

KONTAKTNA OSEBA ZA PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE: 
Meta Rovan, telefon: 07 49 91 454, 

e-pošta: meta.rovan@gmail.com

ČAS PRIJAV: ob ponedeljkih in sredah med 11. in 14. uro 

Vir podatkov: Zdravstveni dom Brežice, www.zd-brezice.si

Brezplačna vodena vadba za osnovnošolske 
otroke v času poletnih počitnic

Pričetek del obnove železnega mostu čez Savo 
Pričela so se dela obnove železnega mosta čez reko Savo v Brežicah. V juliju je bil z vozišča odstranjen asfalt, odstra-
njena je bila tudi ograja mostu, ki je razbremenila most, trenutno pa se izvaja peskanje železne konstrukcije. Pred za-
četkom del obnove mostu je bilo treba prestaviti vodovod, prav tako je podjetje Adriaplin prestavilo plinovod pod 
reko Savo in sedaj čaka na dovoljenje za odstranitev cevi z mostu. 

ku javnega naročanja je bil za iz-
vajalca celovite sanacija železne 
konstrukcije 114 metrov dolge-
ga mostu preko reke Save izbran 
Rafael d.o.o. Sevnica, ki je pričel 
s pripravljalnimi deli. Vrednost 
del sanacije tega dela mostu 
znaša 1.095.927,20 evrov, vsa 
sredstva bodo zagotovljena iz 
lastnih sredstev Občine Brežice. 

Sanacija mostu bo trajala dve 
leti, potekala bo v letih v 2018 
in 2019, ker je investicija pogo-
jena z več različnimi dejavniki, 
od vodostaja reke Save do vre-
menskih razmer, prestavitev in-
frastrukture, vezane na most in 
podobno. Obnova mostu zajema 
dela od priprave gradbišča, ure-
janja dostopa do zaščite okolja 
med odstranjevanjem rje in re-

konstrukcije voziščne površine. 
Namen sanacije mostu je ohra-
nitev obstoječega prometnega 
režima – enosmernega lokalne-
ga prometa za osebna vozila, ko-
lesarje, motoriste in pešce. Že-
lezna mostova čez Savo in Krko, 
ki sta bila zgrajena leta 1906 v 
času Avstro-Ogrske države, sta 
tudi pomemben simbol tako 
mesta Brežice kot občine.Odstranjen�asfalt�in�ograja�z�mostu

Peskanje�konstrukcije�mostu

Začela se je gradnja nove faze 
pločnika Velika Dolina

Trasa�pločnika�na�Veliki�Dolini

SPODNJE PODGORJE – V vasi Spodnje Podgorje pri Pišecah se vese-
lijo moderniziranega cestnega odseka Kunej–Žgalin–Travnikar, ki so 
ga 13. julija tudi uradno predali v namen. Po besedah predsednika 
sveta KS Pišece Petra Skrivalnika gre zasluga za obnovitev cestišča 
predsedniku vaške skupnosti Spodnje Podgorje Jožetu Drugoviču, ki 

si je za investicijo prizade-
val več let. Obnova je obse-
gala ureditev dotrajanega 
cestišča v dolžini približno 
560 metrov ter obcestne-
ga jarka in bankin, na do-
ločenih mestih so dodali 
tudi nekaj jaškov za odva-
janje meteornih voda. Ce-
lotna investicija je znašala 
50 tisoč evrov. Zahvalil se 
je županu Ivanu Molanu, 

strokovnemu delavcu z Občine Brežice Davidu Flajniku, izvajalcu 
del Dragu Kuneju ter Pihalni godbi Pišece, ki je poskrbela za glas-
beno podlago otvoritve, vsem uporabnikom ceste pa zaželel udob-
no in varno vožnjo. Drugovič je dodal, da si bodo vaščani ta dan še 
prav posebej zapomnili. Spodnjepodgorska asfaltna cesta je bila 
zgrajena med letoma 1987 in 1988, k njeni izgradnji so vsak na svoj 
način pripomogli vaščani. 30-letna uporaba te ceste je pokazala, da 
je ta dotrajana in še kako potrebna prenove, o kateri je beseda ste-
kla letos in je bila na koncu tudi realizirana. Spregovoril je tudi žu-
pan Molan in povedal, da sama investicija finančno ne znaša toliko, 
a je še kako pomembna za ta kraj, kar dokazuje tudi tolikšno števi-
lo zbranih na otvoritvi. Novo pridobitev je nato blagoslovil pišeški 
župnik dr. Janez Kozinc, pri čemer je bilo to njegovo zadnje dejanje 
v liturgičnem smislu, saj zapušča Pišece in odhaja drugam. Po pre-
rezu traku – to dejanje so opravili Molan, Flajnik, Skrivalnik in Dru-
govič – so se navzoči odpravili po novoasfaltirani cesti v spodnji del 
vasi, kjer so se vaščani ob tej priložnosti poveselili, pri tem pa jih je 
zabaval ansambel Slovenski zvoki.  R. R.

Po 30 letih dočakali nov asfalt

Jože�Drugovič�(desno)�med�zahvalo�iz-
vajalcu�del�Dragu�Kuneju�(levo)
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Poročilo o kakovosti pitnih voda iz lokalnih - 
vaških vodovodov (prvi pregled v letu 2018)

Vodovod Št.
Upor.

Zdr.
ocena

Ardro pri Raki – omr. Ardro pri Raki 17 92 U 
Anže – omr. Anže 13 50 NU
Dobrava – Vovčko Anton – omr. Dobrava 32a 5 U
Dolenja vas – vaški — omr. Dolenja vas 130 48 NU
Dolenji Leskovec–Prižni Dol–omr. Dol. Leskovec 79 28 NU
Dolenji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 3a 40 NU
G. Leskovec – omr. Stranje, javna izlivka na pokopališču 150 U
Gornje Pijavško omrežje – omr. Gornje Pijavško 15 90 U
Jevša – Reštanj – Mali Kamen–Šedem – omr. Mali Kamen 59 230 U
Kostanjek – Šapola –  omr. Pečice 14 43 U
Kališovec–Brezje–D. Leskovec–omr. Kališovec 5 290 NU
Loke – omr. Anovec 10 40 NU
Mladje – omr. Mladje 2 22 NU
Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21 175 U
Mali Kamen – Belo – Ajdonik – omr. Mali Kamen 52 16 NU
Mali Kamen – Slatno – omr. Mali Kamen 32 9 NU
Mali Kamen – Belo – Boh – omr. Mali Kamen 55 9 NU
Mali Kamen – Okrog – omr. Mali Kamen 41 90 NU
Mrčna sela – Bohorč – omr. Mrčna sela 32 13 NU
Mrčna sela – Smole – omr. Mrčna sela 6 12 NU
Mrčna sela – Gorjup Franc – omr. Mrčna sela 44 40 NU
Presladol – Kozmus – omr. Presladol 28 7 NU

Presladol – omr. Presladol 53, Jazbec 62 NU

Plešivica – Vovčko Srečko – omr. Dobrova 58a 12 NU
Plešivica – Vovčko Franc – omr. Dobrova 55 6 NU
Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 4 NU
Plešivica – Kozole, omr. Dobrova 50 59 NU
Planinski  dom Bohor – omr. Dobrova 59 / NU
Puste Ložice – Županc –  omr. Dobrova 22 9 NU
Puste Ložice – Škoberne – omr. Dobrova 21, Grilc 15 NU
Rožno – omrežje – omr. Rožno 36, Abram 61 U
Rožno – Dolnji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 23 220 NU
Rožno – Kocjan – Stopar Franc – omr. Rožno 52a 10 NU
Rožno – Kocjan – Stopar Slavko – omr. Rožno 43 14 NU
Slivje –  omr. Slivje 4 45 NU
Slom – Pihovec – omrežje – omr. Stolovnik 51 250 U
Smečice – omr. Smečice 13 20 NU
Srednje Pijavško – omr. Sred. Pijavško 5a 8 NU
Spodnje Pijavško – omr. Sp. Pijavško 6 20 NU
Stagonce – Kancjan omrežje – omr. Kladje nad Blanco 31 60 U
Stranje – omr. Stranje 15 31 U
Veliki Kamen omrežje – omr. Bar Kamen 252 NU
Veternik –  omr. Mrčna sela 19, Klavžar 56 NU
Zalog – Prelogar – omr. Stranje 25 16 NU
Zalog – Žveglič – omr. Stranje 34 8 NU
Izviri Krško – izvir pod skalo – Armeško NU
Izviri Krško – izvir Bučerca NU
Izviri Krško – izvir Globoko – Bohor NU
Izviri Krško – Izvir Rozalija KK U
Izviri Krško – Izvir Gmajna – Spodnja Libna U
Izviri Krško – izvir Žahovec, KK NU
Izviri Krško – Izvir Turn – Leskovec NU
Izviri Krško – Izvir Mikolavčič KK NU
Izviri Krško – studenec Dul, Mali Trn NU

Legenda:
U = zdravstveno ustrezen, NU = zdravstveno neustrezen 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Odde-
lek za okolje in zdravje Novo mesto je opravil prvi letošnji 
pregled vodovodov in izvirov na območju občine Krško, ki 
niso v upravljanju družbe Kostak, ampak z njimi upravlja-
jo sami uporabniki oz. ni rednega nadzora v skladu s Pra-
vilnikom o pitni vodi. 

Nacionalni laboratorij je skup-
no pregledal 45 vaških vodovo-
dov, iz katerih se oskrbuje prib-
ližno 2750 občanov oz. približno 
11 %. Odvzel je 45 vzorcev vode 
za osnovno mikrobiološko in 45 
vzorcev za osnovno sanitarno-
-kemično preiskavo. Opravljene 
so bile tudi osnovne mikrobio-
loške in sanitarno kemijske raz-
iskave na devetih izvirih. Voda je 
bila v času pregleda mikrobiolo-
ško neoporečna na 11 vodovo-
dih, na vseh ostalih pa onesna-
žena z bakterijami Escherichia 
coli in koliformnimi bakteri-
jami. Voda je bila mikrobiolo-
ško neoporečna na dveh izvi-
rih. Osnovne fizikalno-kemične 
preiskave, ki ne zajemajo pre-
iskav na pesticide in težke ko-
vine, so pokazale, da so bili vsi 
vzorci skladni s pravilnikom, ra-
zen vzorec iz izvira Bučerca, ki je 
bil neustrezen zaradi motnosti.
 
Rezultati preiskave so odraz 
trenutnega stanja, saj primer-
java analiz iz preteklih let kaže, 
da se kakovost vode preko leta 
na teh vodovodih in izvirih bi-
stveno spreminja. Odvisna je 
od vremenskih razmer in letne-
ga časa ob odvzemu vzorca. Ka-
kovost vode se je na vodovodih, 
kjer so uvedli razkuževanje, iz-
boljšala, vendar je kljub temu 
občasno neustrezna. Nacional-
ni laboratorij ocenjuje, da zara-
di nestabilnosti kvalitete vode 
iz vaških vodovodov in izvirov 
voda na teh vodovodih oz. vod-
nih virih ni zdravstveno ustrezna 
in vodooskrba ni varna. Stalno 
je namreč prisotna možnost hi-
dričnih epidemij oz. črevesnih 
bolezni.
Vodo je pred uporabo potreb-
no obvezno prekuhati. Za pre-
kuhavanje pitne vode se pripo-
roča naslednji način: ko voda 

zavre, običajno zadostuje, da 
burno vre še eno minuto, pri-
poroča pa se, da zaradi večje 
varnosti voda vre vsaj tri minu-
te, saj takšno vodo lahko uživajo 
tudi osebe z oslabljenim imun-
skim sistemom. Zaradi možnosti 
naknadnega onesnaženja se pri-
poroča, da voda ostane v isti po-
sodi, v kateri smo jo prekuhali, 
hranimo pa jo v hladilniku v čis-
ti in pokriti posodi. Tako priprav-
ljeno vodo za pitje lahko upo-
rabljamo do 24 ur, izjemoma 
do 48 ur. Če je voda motna, je 
potrebno pred prekuhavanjem 
odstraniti večino delcev z use-
danjem in nato filtriranjem skozi 
več plasti čiste, najbolje prelika-
ne tkanine ali skozi čist papirnat 
filter (npr. pivnik, filter za kavo).

Dolgoročno se priporoča sana-
cija obstoječih sistemov z uved-
bo filtracije in kloriranja vode 
oz. da se uporabniki priklopi-
jo na večje vodovodne siste-
me, katerih viri se varujejo z 
vodovarstvenimi pasovi in jih 
upravlja strokovno usposobljen 
upravljavec. Z vodovodi morajo 
upravljati profesionalno uspo-
sobljeni upravljavci. Na vodo-
vodih, na katerih so že uvedli 
pripravljanje vode in/ali razku-
ževanje, je treba zagotoviti, da 
bo pripravljanje in razkuževa-
nje potekalo strokovno neneh-
no pravilno. Potrebno je zago-
toviti reden nadzor (skladno s 
predpisi), ki mora temeljiti na 
sistemu kakovosti HACCP.

Poročilo je v celoti objavljeno 
na spletnih straneh Občine Kr-
ško, priloge s podatki o anali-
zah za posamezen vodovod ozi-
roma izvir pa so na razpolago 
na Oddelku za urejanje prosto-
ra in varstvo okolja.

Zbirni�pregled�rezultatov�preiskav�pitne�vode�iz�vodovodov,�ki�so�
v�upravljanju�krajevnih�skupnosti�ali�vodovodnih�odborov�v�obči-
ni�Krško�za�leto�2018�–�1.�odvzem

Obvezno odstranjevanje pelinolistne ambrozije  
Pelinolistna ambrozija in druge so-
rodne vrste iz rodu Ambrosia so 
edine škodljive rastline, za katere 
je v Sloveniji predpisano obvezno 
zatiranje, in sicer od 2010, ko je 
bila sprejeta sprememba Zakona 
o zdravstvenem varstvu rastlin. Na 
podlagi Odredbe o ukrepih za zati-
ranje škodljivih rastlin iz rodu Am-
brosia mora imetnik zemljišča oz. 
lastnik ali najemnik zemljišča, na 
katerem raste ta škodljiva rastlina, 
odstraniti škodljive rastline s ko-
reninami vred ali odstraniti njihov 
nadzemni del na način, da se ško-
dljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadalj-
nja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra. 
Ker se pelinolistna ambrozija po košnji hitro obrašča, je potreb-
no košnjo ali druge ukrepe zatiranja izvajati celo rastno dobo, da 
preprečimo širjenje s tvorbo novih semen. Več o tujerodnih in-
vazivnih rastlinah najdete na spletni strani Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Upravi RS za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin. Marca je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-

1), ki lokalnim skupnostim nalaga, da svoje odloke o turističnih ta-
ksah uskladijo z novim zakonom. Zakon je določil nove vrednosti tu-
ristične takse, ki si jih občine lahko določijo do maksimalne višine 
2,50 evra ter s 1. 1. 2019 uvaja tudi promocijsko takso v višini 25 % 
zneska turistične takse. Slednja predstavlja prihodek državnega pro-
računa oz. je namenjena sistemskemu financiranju Slovenske turi-
stične organizacije. Glede na to, da je zakon spremenil nabor oprosti-
tev, hkrati pa občinam dopušča, da uvedejo dodatne oprostitve, smo 
z novim odlokom določili 50 % oprostitev plačila takse za osebe, ki 
prenočujejo v kampih in planinskih domovih, popolna oprostitev 
plačila takse pa velja za osebe, ki prenočujejo v avtodomih na po-
čivališčih za avtodome ter za dijake in študente z rednim statusom 
do dopolnjenega 26. leta starosti.

Glede na nov odlok do vključno 31. 12. 2018  turistična taksa v ob-
čini Krško ostaja v višini 1,15 evra, s 1. 1. 2019 pa bo znašala 1,20 
evra. Če prištejemo še 25 % promocijske takse, ki je z novim zako-
nom obvezna, znese skupno 1,50 evra, kar bo s 1. 1. 2019 končni 
strošek turista. 

Tone Petrovič (SD) je podal po-
budo, da se zagotovi posebna 
proračunska postavka za izved-
bo odstranjevanja ambrozije, saj 
to ne sovpada z rednimi košnja-
mi občinskih parcel.

Terezija Deržanič (SLS) je poda-
la pobudo, da se na regionalni 
cesti Krško–Brežice v Dolenji vasi 
in Starem Gradu čimprej uredijo 
prehodi za pešce s pametno sve-

tlobno signalizacijo ter označi 
dodatni prehod za pešce v bliži-
ni trgovine Gregor v Dolenji vasi.

Janez Barbič (SLS)  je podal po-
budo, da občinska uprava posre-
duje na Direkciji RS za vode, da 
ta pristopi k čiščenju in ureditvi 
struge reke Krke, ter da povabi 
njenega predstavnika na sejo, ko 
bodo govorili o poplavni ogrože-
nosti v občini Krško. Pozval je, da 

se obvesti vzdrževalce državne 
ceste Drnovo – Križaj, da uredi-
jo bankine, ter vprašal o poteku 
izdelave projektne dokumenta-
cije za izgradnjo novega mostu 
na Brodu.

Jože Olovec (SDS) je vprašal, ali 
bo ob izgradnji obvoznice v Ža-
dovinku zgrajena tudi protihru-
pna ograja.

Olivera Mirkovič (IDS) je poda-
la pobudo, da se na septembrski 
seji predstavi dokument identi-
fikacije investicijskega projekta 
(DIIP) za prekritje olimpijskega 
bazena v Brestanici in pripra-
vi predlog za obravnavo sklepa 
o pokritju bazena. In pobudo, 
da površine v naseljih in ob sta-
novanjskih objektih kosijo naj-
manj dvakrat mesečno v sezo-
ni košnje.

OBNOVA�MOSTU�NA�CESTI�BUČERCA�–�PONIKVE�–�ANŽE�–�Potem�
ko�je�v�začetku�leta�stekel�javni�razpis,�so�se�konec�junija�začela�de-
la�obnove�mostu�na�cesti�Bučerca�–�Ponikve�–�Anže,�ki�bodo�pred-
vidoma�trajala�do�konca�avgusta.�Pobudo�za�obnovo�je�svet�Kra-
jevne�skupnosti�Brestanica�podal�že�na�letnem�srečanju�z�občinsko�
upravo�v�letu�2016,�hkrati�z�obnovo�mostu�pa�bo�Občina�Krško�v�
skupni�vrednosti�76.000�evrov�uredila�tudi�strugo�potoka�Bresta-
nica�približno�20�metrov�gor-�in�dolvodno.�V�času�del�bo�na�tem�
odseku�popolna�zapora,�obvoz�pa�je�možen�skozi�Krško�oz.�Zdole.�
Obnova�mostu�na�cesti�Armeško�–�Raztez�je�v�fazi�priprave�projek-
tne�dokumentacije�in�bo�izvedena�v�letu�2019.

Nova vrednost turistične takse

Pobude in vprašanja s 33. seje Občinskega sveta Občine Krško

www.krsko.si
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Mažorete Društva Trg so se po uspešnem in zelo delavnem letu za 
zaključek odpravile še na obisk Grčije, kjer so se v mestu Paralia ude-
ležile plesnega tekmovanja. Med 32 različnimi  plesnimi skupina-
mi so dosegle prvo mesto, v kategoriji duo junior pa prvo in drugo 
mesto, s čimer so ime Sevnice zopet ponesle v svet. Izjemno uspeš-
ni tekmovalni teden je minil tudi v znamenju druženja in spoznava-
nja tamkajšnjih naravnih lepot, pa tudi gostoljubnosti gostiteljev in 
njihovi glasbi. Mažorete se zahvaljujejo vsem, ki jim pomagajo na 
poti uspešnega doseganja ciljev in želenih uspehov.

V hodnikih prvega nadstropja 
Gradu Sevnica se je zaključila 
prva faza konservatorsko-re-
stavratorskih del za obnovo 
stenskih in stropnih poslikav. 
Odstranjevanju sekundarnih 
ometov, čiščenju in sanaciji 
zidov sledi rekonstrukcija po-
slikave. Poleg rekonstrukci-
je poslikave bodo izvedeni še 
konservatorsko-restavratorski 
posegi na kamnitih elemen-
tih, kot so stebri, portali, okna 
in vodnjak v atriju, ter prvem 
nadstropju gradu.
Projekt sofinancirata Ministr-
stvo za kulturo Republike Slovenije in Občina Sevnica, vodi pa ga Jav-
ni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) 
Sevnica, ki je upravljavec in skrbnik Gradu Sevnica. Dela bodo za-
ključena do začetka oktobra letos.

V Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavno-
sti (KŠTM) Sevnica so v mesecu juliju pričeli z načrtovanimi obno-
vitvenimi deli v Kulturni dvorani Sevnica, katere upravljalec je za-
vod. Obnova vključuje celovito sanacijo odra, obnovo talne obloge 
– parketa in vhodnih vrat v dvorano. Sredstva za obnovo zagotavlja 
Občina Sevnica, obnovitvena dela pa bodo zaključena predvidoma 
do sredine meseca septembra 2018.

Konservatorsko-restavratorska dela 
na Gradu Sevnica

Stanje�del�po�zaključeni�prvi�fazi.

Obnova Kulturne dvorane Sevnica

Obnovitvena�dela�v�Kulturni�dvorani�Sevnica.

Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja
Občina Sevnica je skupaj z več partnerji pristopila k projektu Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja. Osrednji na-
men projekta je, da skozi procese vseživljenjskega učenja spodbuja podjetništvo pri mladih. 

Projekt je osnovan na temeljih, 
kako čim bolj ozavestiti osnov-
nošolce o dobrih praksah v pod-
jetništvu. Cilj je tudi vzpostavi-
tev inovativnih partnerstev, 
urejen bo prostor za ogled in pri-
kaz podjetniških praks. Izvede-
ne bodo praktične delavnice za 
osnovnošolce in starejše, podje-
tniški krožek in podjetniške de-
lavnice za osnovnošolce ter jav-
ni podjetniški festival v Radečah. 

Projekt vodi Občina Sevnica, 
partnerji pa so: Rainer kozmeti-
ka d.o.o., Osnovna šola Krmelj, 
Osnovna šola Sava Kladnika 
Sevnica, Osnovna šola Marjana 
Nemca Radeče, Osnovna šola 
Tržišče, Turistično društvo Loka 
pri Zidanem Mostu in KNOF–Za-
vod za kreativni razvoj Sevnica.

Poudarjen bo praktični prikaz 
socialnih inovacij v sklopu po-

vezovanja družinskega podjetja 
in Loških zeliščarjev, učencev 
osnovnih šol in drugih, ki lah-
ko specifične potenciale okolja 
oblikujejo v butične, prepoznav-
ne izdelke ali storitve, ki omo-
gočajo dodaten vir prihodka, 
samostojno dejavnost, prispe-
vajo k prepoznavnosti okolja in 
ohranjanju delovnih mest v do-
mačem okolju. 

Operacija v skupni višini 79.000 
evrov bo sofinancirana iz 
sredstev Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja, 
Evropa investira v podeželje. 
Partnerstvu so bila odobrena 
sredstva sofinanciranja v skup-
ni višini do 57.000 evrov, zaklju-
ček operacije je predviden do 
30. septembra 2019.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino 
je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ogled sevniške turistične ponudbe 
iz prve roke – z obiskom pri ponudnikih
V sklopu priprave strategije razvoja turizma občine Sevnica za obdobje 2019–2024 so pripravljavci strategije – brežiška 
Fakulteta za turizem, Občina Sevnica in KŠTM Sevnica – pripravili dve strokovni ekskurziji, namenjeni obisku ter spo-
znavanju turistične ponudbe in ponudnikov na prostranem območju sevniške občine na obeh bregovih reke Save. 

Prva ekskurzija je zajemala obisk 
Turistično informativne pisarne 
in Turistične agencije Doživljaj v 
Sevnici z nadaljevanjem ogledov 
Kmetije Gnidica v Lončarjevem 
Dolu, Hostla Trimček na Blan-
ci, Turistične kmetije Grobelnik 
v Podvrhu, Ajdovskega gradca, 
Kmetije Jazbec v Drožanju, Vin-
ske kleti Mastnak v Krakovem, Li-
sce, Turistične kmetije Močivnik 
na Okroglicah ter Kmetije Zakraj-
šek v Šentjurju na Polju.

Plan druge ekskurzije je bil sesta-
vljen iz naslednji programskih 
točk: ogleda Gradu Sevnica z ani-
macijo društva Sevniški grašča-
ki, ogleda Dolinškovega kozolca 
na Šmarčni, obiska Gostilne Re-
povž v Šentjanžu, Hiše vina Ka-

menško, obiska prodajalne Ga-
baroni in Urban v Gabrijelah, pa 
Vinskega dvora Deu na Malkov-
cu, vinarstva Domaine Slapšak 
na Telčah, Gostilne Janc na Stu-
dencu in Hotela Ajdovec v Sev-
nici.

Udeleženci ekskurzij so strni-
li mnenje, da je bilo druženje 
koristno in poučno, najbolj po-
memben pa je izpolnjen namen 
povezovanja, novih poznanstev 
in sklenjenih nadaljnjih sodelo-
vanj.

V sklopu izdelave Strategije ra-
zvoja turizma občanke in občane 
še vedno vabimo k interaktivne-
mu sodelovanju pri pripravi stra-
teškega dokumenta na podro-
čju razvoja in trženja turizma in 
z njim povezanih dejavnosti. Va-
bljeni, da izpolnite projektni list 
in nam posredujte vaše projek-
tne ideje, ki jih želite udejanjiti v 
naslednjih petih letih na podro-
čju turizma ter kakovosti življe-
nja na območju občine Sevnica. 
Ideje bodo umeščene v akcij-
ski načrt, kar posledično pome-
ni lažje izvajanje aktivnosti, saj 
bodo prepoznane in na ta na-
čin sestavni del strategije razvo-
ja turizma.

Projektni list je dostopen na spletni strani www.obcina-sevnica.si pod rubriko Strategija razvoja turizma.
Sevniške mažorete iz Grčije prinesle prvo mesto

Predstavitev rezultatov razisko-
valnega tabora, opisana v član-
ku na stra neh 12-13, posveče-
nem Lisci, je potekala v novi 
Učilnici Lisca. Ta je plod obno-

Nova Učilnica Lisca

ve spodnjih prostorov Tončkov-
ega doma. S prerezom traku so 
novo pridobitev namenu pre-
dali župan Srečko Ocvirk, naje-
mnik Tončkovega doma Franc 

Krašovec, vodja tabora Andre-
ja Tomažin in direktor Komuna-
le Sevnica Mitja Udovč.

Skladno z razvojnim konceptom, 
da Lisca poleg turistično-rekre-
ativnega postane naravoslovno 
in izobraževalno središče, bodo 
ti prenovljeni prostori namenje-

ni izvajanju raznih izobraževanj 
in tudi naravoslovnih dni. Stene 
učilnice krasi izvirna razstava fo-
tografij, posvečena Lisci in pra-
zniku košnje. Razstavo sta osno-
vala sevniška fotografa Vinko 
Šeško in Ljubo Motore iz Pla-
ninskega društva Lisca Sevnica.
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Kot pravi programski vodja fe-
stivala, znani dramski in televi-
zijski igralec Stane Tomazin, 
je bil namen festivala po dese-
tletju zatišja obuditi tradicijo 
kulturnih festivalov, ki jih je v 
Kostanjevici na Krki vzposta-
vil Lado Smrekar z Dolenj-
skim kulturnim festivalom in 
Forma Vivo, nadaljevali pa so 
jo z Goginimi dnevi in festiva-
lom Noster Nostri. »Poleg ob-
stoječe kulturne ponudbe, ki jo 
predstavlja nekdanji samostan 
z Galerijo Božidar Jakac in For-
mo vivo, želimo ponuditi sve-
že kulturne dogodke. Gledali-

ški del festivala je namenjen 
vsem generacijam, koncertni 
del pa bolj mlajši in srednji ge-
neraciji,« je pojasnil Tomazin. 

Festival se je pričel z nastopom 

pevskega zbora DPŽ Pod Gor-
janci, nato pa so v dveh dneh 
v prostorih Galerije Božidar 
Jakac pripravili tri gledali-
ške predstave: prvi večer gle-
dališko predstavo Naj gre vse 
v pi ali kako sem si zapomnil 
3141 decimalk v izvedbi Bre-
staničana Nika Škrleca, ki si 
jo je ogledalo skoraj 300 lju-
di in jo je moral Škrlec iz-
vesti kar dvakrat, drugi večer 
pa predstavo v angleščini My 
father held a gun (Moj oče je 
nosil puško) v izvedbi nizo-
zemskih pripovedovalcev Sa-
handa Sahebdivanija in Rap-

haela Rodana (pri gostovanju 
tujih pripovedovalcev so sode-
lovali še Pripovedovalski festi-
val, Vodnikova domačija, Kul-
turno društvo Fabularij iz 
Krškega in Galerija Božidar Ja-

kac) in predstavo v slovenščini 
Jetniška balada ljubljanskega 
Mini teatra, v kateri je nasto-
pil tudi domačin Branko Jor-
dan. Da mesto v večernih urah 
ni zaspalo, so poskrbeli s kon-
certi na travnati površini med 
Lamutovim likovnim salonom 
in pošto. Prvi večer so nastopi-
li Novomeščani LUTO in MRFY 
ter Hrvati Them Moose Rush, 
drugi večer pa posavske legen-
de Demolition Group, hrvaški 
band Svemirko in ljubljanski 
raperji AMNxSBO. 

»Mislim, da so Kostanjeviča-
ni nekaj takega zelo pogrešali 
in da si to želijo. Kostanjevica 
to potrebuje, da se obudi kul-
turni nivo in da spet začnemo 
dihati kot kulturno mesto,« je 
odziv na festival ocenil Toma-
zin. Kot je še dodal, seveda že-

lijo, da bi festival pod geslom 
»Samo gola kultura in nič dru-
gega« postal tradicionalen in 
da bi se v bodoče razširil še na 
projekcije filmov, večere poe-
zije, delavnice in da bi sčaso-
ma ustvarili tudi lastno gleda-
liško produkcijo. Luka Krošl 
iz mladinskega društva je po-
vedal, da je pri organizaciji so-
delovala več kot 30-članska 
ekipa, ki je vanj vložila veli-
ko truda, saj je prva izvedba 
takšnega projekta vedno naj-
težja, pri tem pa sta jim bila 
v veliko pomoč kostanjeviška 
občina in Galerija Božidar Ja-
kac. V »velike čevlje« uvodoma 
omenjene festivalske tradicije 
v mestu so stopili neobreme-
njeni, saj želijo ustvarjati vse-
bino, ki je hkrati nova in sve-
ža, a tudi nadaljuje to tradicijo.
� Peter�Pavlovič

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 26. junija so se v leskovški cerkvi sv. 
Ane začeli 16. Anini glasbeni večeri, ki jih organizirata Kulturno 
društvo Leskovec pri Krškem in Župnija Leskovec pri Krškem. 
Kot glasbeni gostje so nastopili člani Moškega pevskega zbora 
Kapele. Od leta 2011 mu s krajšo vmesno prekinitvijo poveljuje 
operna pevka in profesorica petja Mihaela Komočar Gorše, ki 
je vsa leta tudi umetniški vodja Aninih glasbenih večerov. Zbor 
neprekinjeno deluje že 98 let, kar je redkost ne le v Sloveniji, am-
pak tudi v svetu. Za seboj ima številne nastope doma in v tujini,  
prav tako pa so k njim prihajale v goste številne pevske zasedbe 
iz Slovenije in tujine. Moški pevski zbor Kapele je že nekaj časa 
redni predstavnik na območnih pevskih revijah, v zadnjem ob-
dobju pa tudi na regijskih tekmovanjih, od koder vitrino krasita 
bronasto in srebrno priznanje. Iz svojega bogatega repertoarja 
so se glasbeni gostje predstavili z različnimi zvrstmi pesmi – z 
duhovnimi, slovenskimi umetnimi, priredbami slovenskih ljud-
skim pesmi in pesmimi iz obdobja slovenske popevke. Obiskoval-
ce večera so s svojo ljubeznijo do petja in dovršenim glasbenim 
izrazom resnično navdušili. Prireditev, ki jo je povezovala Moj-
ca Pacek, se je nadaljevala s prijetnim druženjem pred cerkvi-
jo. Na drugem Aninem glasbenem večeru bosta 26. julija nasto-
pila rogist Marko Arh in pianistka Neja Skrbiš.       
� Mojca�Pacek,�foto:�Anton�Hruševar

KRŠKO – V Dvorani v parku je 6. junija član Društva likov-
nikov Krško OKO Roman Blatnik pripravil otvoritev svo-
je prve samostojne kiparske razstave, ki jo je poimenoval 
Skulpturika.

Ob otvoritvi je Ro-
man Blatnik na-
nizal nekaj svojih 
doživetij ob razi-
skovanju brežine 
reke Save, kjer je 
iskal lesene napla-
vine, ki so 'oživele' 
z njegovo obdelavo 
in dobile razstav-
ni sijaj. »Rad imam 
naravo, lepoto, ki je 
njeno delo, in uži-

vam v ustvarjanju ob novih spoznanjih. Ta kiparska razstava 
skulptur mi je bila kot povod, da pokažem ljudem, če hodiš 'od-
prtih oči' po naravi, vidiš in najdeš njene neukročene forme,« je 
povedal Blatnik številnim prisotnim, ki so delili z njim čudovi-
te občutke. 
Recenzijo k razstavljenim delom je podala prof. likovne umetno-
sti Alenka Venišnik in med drugim dejala: »Pri vsakem likov-
nem delu, tako tudi pri kiparskem, nas zanima pripovedno-vse-
binski pomen oz. semantični vidik vsebine izdelka, kar pomeni, 
od kod avtor črpa snov za izvedbo motiva. Roman s svojo razsta-
vo preseneča, kajti vrstni red izvedbe kiparskega dela je obrnil 
na glavo. Njegova dela so nastala s pomočjo asociacij, ki mu jih 
je v olesenelih naplavinah korenin, vej in debel ponudila narava. 
Tako avtor v že najdenih eksponatih odkrije obliko in telesnost, 
ki s poimenovanjem le-teh  spodbudi  gledalca k opazovanju.«  
Razstavo je odprla krška podžupanja Ana Somrak, čestitko ob 
tem je dodala tudi predsednica društva Branka Benje. Z glasbe-
nim vložkom so dogodek obogatili učenci Glasbene šole Krško. 
� M.�Hrvatin�

Kapelski zbor odprl Anine večere

Moški�pevski�zbor�Kapele�pod�taktirko�Mihaele�Komočar�Gorše

Blatnikove skulpture iz naplavin

Roman Blatnik

Oživili festivalsko tradicijo mesta
KOSTANJEVICA NA KRKI – Prvi julijski konec tedna je v Kostanjevici na Krki zaznamoval dvodnevni kultur-
ni festival, sestavljen iz gledaliških predstav in koncertov, ki ga je organiziralo Mladinsko društvo Kosta-
njevica na Krki. Po oceni organizatorjev se je vsak dan zbralo po približno 800 obiskovalcev.

Predstava�nizozemskih�pripovedovalcev�Sahanda�Sahebdi-
vanija�in�Raphaela�Rodana�v�še�»surovih«�prostorih�nekda-
njega samostana

Koncertni�del�festivala�je�potekal�na travnati�površini�med�
Lamutovim�likovnim�salonom�in�pošto�(foto:�Maruša�Lapuh).

Vsestranski kulturnik z never-
jetno pozitivno energije domu-
je na vrhu svojega Parnasa ter 
daje vtis, da mu je ljubo vse, 
kar ima vonj po kulturi. Bojan 
Sumrak se je rodil leta 1961 
v Radečah. Z glasbo se je sre-
čal že pri svojih petih letih, ko 
je začel igrati violino. V življe-
nju se je kasneje srečeval tako 
z glasbo kot s scenografijo, je 
tudi ilustrator, ustvarja celo 
darilne karikature, v sebi pa 
je prebudil še lik igralca. Pre-
dan ljubiteljski kulturi pušča v 
številnih društvih neizbrisno 
sled. Bil je član gledališke sku-
pine v Društvu Trg Sevnica, 
kjer se spominja svojih začet-
kov v Miklovi Zali, na Šmarčni 
pri Sevnici pa so po njegovi za-
misli in izvedbi nastale posli-

Grajska tlaka s Sumrakom 
SEVNICA – Na tretji ponedeljek v juniju se je na sevniškem grajskem dvorišču izpisala še ena v nizu prire-
ditev z nazivom Grajska tlaka. Tokrat so gostili glasbenika, slikarja, ilustratorja, igralca in režiserja Bojana 
Sumraka iz Radeč. 

kave v tamkajšnji cerkvici. Že 
40 let se ukvarja z ilustrira-
njem tako strokovnih knjig kot 
slikanic in se je kot ilustrator 
podpisal v več kot 180 knjig. 

Pot ga je leta 2012 vodila v Pi-
ran, v katerega se je dobese-
dno zaljubil in tam prebiva 
še sedaj. Kulturno zavetje si 
je poiskal tudi v tamkajšnjem 
kulturnem društvu Cuker te-
ater, ki je v zadnjih letih do-
živelo nekaj uspešnih pred-
stav. Sumraku pa niso ljube le 
odrske deske, zna se spogle-
dovati tudi s filmsko igro. Po-
vabili so ga k ustvarjanju slo-
venskega celovečernega filma 
Futura: Na odprtem, kjer naj 
bi najprej sodeloval pri sceni, 
potem pa so mu ponudili tudi 
eno glavnih vlog in odigral je 
lik psihopata. Film je po Su-

mrakovih besedah debitiral 
na lanskem filmskem festiva-
lu v Portorožu, sedaj pa si uti-
ra pot na filmska platna, kjer 
bomo obiskovalci njegovo po-
javo lahko gledali, kakor je po-
vedal, kako se sprehaja z violi-
no pod pazduho. 

Violina mu je bila zvesta tudi 
na sevniškem gradu, kjer so 
mu pri glasbenem nastopu po-
magali člani radeške godalne 
orkestrske zasedbe Strunikat, 
ki je bila ustanovljena pred 
enajstimi leti na njegovo po-
budo. Vsestranski umetnik je 
15. Grajsko tlako zaključil kot 
Peter iz Cankarjevega pripove-
dnega dela Pohujšanje v dolini 
šentflorjanski ter ob zvočnih 
in svetlobnih efektih Toma-
ža Lavrinca zbrane več kot 
navdušil. Priložnostno je bila 
na ogled tudi ena izmed nje-
govih slik. Zbrane je v imenu 
kavarne Grajska hči nagovo-
rila Marja Kocbek, zeliščar-
ka Milica Majcen z Jeperjeka, 
ki je obiskovalce kot običajno 
pogostila z domačim kruhom, 
pa je za sodelujoče pripravila 
tudi unikatne šopke s svojega 
zeliščnega vrta. 
� Marija�Hrvatin

Bojan�Sumrak�in�Smilja�Radi�med�pogovorom

BREŽICE – Preprosto, srčno, spoštljivo – 
Cvetka. Člani Društva likovnikov Brežice so 
v juniju v avli Upravne enote Brežice pri-
pravili slikarsko razstavo, ki so jo posvetili 
svoji častni članici in mentorici Cvetki Mi-
loš (1931–2018), ki se je v cvetočem maju 
za vedno poslovila od njih, razstavo pa na-
slovili Cvetka. Iz dveh razlogov: prvič, ker 
je to (bilo) njeno ime, in drugič, ker so na 

zadnjem skupnem tečaju pod njenim men-
torstvom upodabljali ravno cvetke in šop-
ke, nekaj teh pa so postavili tudi na ogled 
naslednji avtorji: Mija Baškovč, Kristi-
na Bevc, Helena Frešer, Andreja Komo-
čar, Sonja Kostanjšek, Marija Kukovica, 
Darko Oštrbenk, Olga Piltaver, Tatjana 
Potokar in Vladka Sumrek. 
 N.�J.�S.

Razstava brežiških likovnikov v spomin Cvetki Miloš
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Pred poslovno stavbo je počilo. Glasnemu poku je sledil še zvok 
drsenja. Rjavolaska in sodelavec v pisarni sta se na hitro spog-
ledala. Prometna nesreča? Da le ni kaj hudega? 

Prvi pogled se ji je zdel srhljiv. Avto, spredaj dodobra zmaličen, 
ob njem pa ogromen tovornjak. Na srečo je kmalu izza avta 
pokukala sivolasa glava starejšega voznika. Sklanjal se je, ne-
kaj pobiral, a bil je cel! Poleg se je pojavila še visoka postava 
tovornjakarja. Zagorel orjak. Izgledal je nezadovoljen. Gotovo 
mu je nesreča prekrižala načrte. »Halo, policija, rad bi prijavil 
nesrečo,« je hrumel v telefon. Zbirali so se firbci. Niso pristopi-
li, le vratovi so se jim trojno podaljšali. Nekateri so celo stopili 
na prste, za boljši razgled. 

Prizor je postajal grotesken, saj je voznik iz karamboliranega 
avtomobila ves tresoč in nekaj mrmrajoč hitel s pobiranjem de-
lov avtomobila sredi križišča. »Glej ga, zdaj pa še pobira!« so 
se slišali glasovi. Rjavolaska je pohitela k njemu: »Gospod, ste 
v redu? Pokličem zdravnika?« Molče je tlačil dele luči, odbija-
ča in smernikov na zadnji sedež. Potem je zlezel v avto. »Nika-
mor ne greš! Policija pride,« je tovornjakar skočil za njim in mu 
sunkovito strgal ključe iz roke. Znova je pristopila bliže vozni-
ku: »Gospod, če želite, vam bom jaz pomagala. Kje servisirate 
avto?« Prikimal je. Zdrdral ime servisa, ki ga je nato poklicala. 
Prijazna sogovornica na servisu jo je vprašala: »In vi? Ste mi-
moidoča?« Naenkrat je ugotovila, da to dejansko opisuje njen 
položaj. Je mimoidoča.

Tovornjakar je postajal nervozen, češ, zakaj se ona mota oko-
li voznika. »Pomagati mu je treba in avto slej ko prej umakni-
ti,« je pojasnila. »Kaj? Stari je kriv, ne rabite pomagat, pa kaj 
se greste, jaz moram delati izpit vsake tri leta, takim starim pa 
ni treba, a razumete?!« se je razhudil. O, razumela je. Še pre-
dobro. S težavami voznikov starostnikov se je srečevala že ne-
kaj let. Zaradi podobnih problemov v družini in od skrbi za svo-
je drage cele noči ni zatisnila očesa.  

Iz servisa so jo napotili k zavarovalnici. Torej mora še marsi-
kaj dobiti iz avtomobila, da bo lahko vozniku pomagala. Firbci 
so se medtem muzali iz daljave, zmedeni voznik, ponavljajoč, 
da je pogledal levo in desno, pa je za uniformo vlekel policista. 
»Glejte, ni vprašanja o krivdi,« ga je odločno opozarjal policist. 
Tovornjakar se je prestopal in prikimaval. »Stari je nedvomno 
kriv.« Prosila je za dokumente, da javi potrebno zavarovalnici. 
»Vi pa ste oziroma zakaj to delate?« je zapisoval policist. »Mi-
moidoča. Pomagam, ker bi pomagala tudi vam v taki situaci-
ji.« Policist jo je ogledoval in podučil: »V redu. A vse dokumente 
rabim nazaj. In voznika. Da ne bo kar kam šel, nismo končali.« 
Za roko je odpeljala voznika do bližnjega poslopja, kjer je lahko 
sedel. Spraševal jo je, kako neki bo zdaj prišel domov. Ker mu je 
nagajal tudi sluh, je s klicanjem nadaljevala ona. »Kaj ste gos-
podu? Zakaj kličete? Ste videli nesrečo?« je sledil plaz vprašanj 
zavarovalničarja. Pogledala je gospoda poleg sebe, z eno roko 
je držal napisano kazen, z drugo tipal po preznojeni srajci za 
očali. Ne, nesreče ni videla. Je le mimoidoča.  

Izgledalo je, da se je vse uspela dogovoriti. Za avtovleko, korišče-
nje zavarovanja, za servis, prevoz domov. Voznika je pospremila 
nazaj k policistu, prosila za uvidevnost vse prisotne in se vrnila 
na svoje delovno mesto. Gospod je ni vprašal po njenem imenu, 
ni rekel hvala, ampak to ji ni bilo pomembno. Zanjo je štelo, da 
je tokrat sodila v kategorijo posebnih 'mimoidočih'. Tistih, ki 
se ne obrnejo stran, ko začutijo človeka v stiski.

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Mimoidoča
Četrtek, 19. 7.

• ob 20.00 v Mosconovi ga-
leriji gradu Sevnica: otvo-
ritev razstave keramike Po 
Lucie Rie

• ob 21.00 na dvorišču Po-
savskega muzeja Brežice: 
koncert Country Soul, Nina 
Berger in gosti: Uroš Perić, 
Marina Benić in Uroš Vid-
mar

Petek, 20. 7.

• ob 18.00 v mestnem jedru 
Brežic: Mestna promenada 
Brežice – Gvidove dogodi-
vščine, ob 21.00: koncert 
Neishe 

• od 19.00 dalje v Kostanje-
vici na Krki: Kostanjeviška 
noč – skupina Džuboks in 
koncert pesmi Iztoka Mla-
karja v izvedbi Etno skupi-
ne Posebn gušt

• ob 21.00 na gradu Sevnica: 
Grajski kino pod zvezdami - 
Bog, le kaj smo zagrešili

Sobota, 21. 7.

• ob 15.00 na Velikem Cir-

kam v posavju
Ponedeljek, 23. 7.

• ob 21.00 v mestnem jedru 
Brežic: Mestna promenada 
Brežice – salsa večer

Torek, 24. 7.

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

Sreda, 25. 7.

• ob 18.00 v mestnem jedru 
Brežic: Mestna promenada 
Brežice – Gvidove dogodi-
vščine, ob 21.00: klovnov-
ska predstava Balon

• ob 19.00 v MC Krško: in-
formativni sestanek za fo-
tografski tečaj z EVS prosto-
voljcem

Četrtek, 26. 7.

• od 10.00 do 16.00 v pro-
storih Četrtne skupnosti 
Ljubljana Center (Štefano-
va 11): dan odprtih vrat ob 
svetovnem dnevu esperanta

• ob 20.15 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 2. 
Anin glasbeni večer – Marko 
Arh, rog in Neja Skrbiš, klavir

• ob 21.00 na terasi Posa-
vskega muzeja Brežice: 
koncert Ensemble Illyrica – 
Nika Bauman, Hiwote Tades-
se, Iva Casian-Lakoš, Marko 
Ferlan

• ob 21.00 v gozdičku na-
sproti MC Krško: Izkopani-
ne 010 – večer soul, funk in 
blues glasbe

Petek, 27. 7.

• ob 18.00 v mestnem jedru 
Brežic: Mestna promena-
da Brežice – Gvidove dogo-
divščine, ob 21.00: koncert 
Tamburaškega orkestra Ar-
tiče

Sobota, 28. 7.

• od 15.00 dalje pred gasil-
skim domom v Bukošku: 
krajevni praznik 2018 – ob 
15.00: začetek tekmova-
nja Mini Fire Combat, ob 
16.00: začetek tekmovanja 
gasilske mladine, ob 18.00: 
svečanost ob prevzemu ob-
novljenega doma gasilcev in 
krajanov, ob 19.00: prihod 
traktorjev starodobnikov iz 
Zlatoličja, ob 19.30: razgla-
sitev rezultatov tekmovanja 
in zabava z glasbeno skupi-
no Jackpot

Nedelja, 29. 7.

• ob 21.00 v gozdičku naspro-
ti MC Krško: dokumentarna 
nedelja – ogled dokumentar-
nih filmov na prostem

Sreda, 1. 8.

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
Radogost večer – gost: kipar 
Rudi Novak iz Mežice

Petek, 3. 8.

• ob 21.00 na gradu Sevnica: 
Grajski kino pod zvezdami 

Četrtek, 2. 8.

• ob 21.00 na dvorišču Posa-
vskega muzeja Brežice: kon-
cert kitarskega kvarteta Vi-
enelly

Sobota, 4. 8.

• ob 10.00 v gozdičku na-
sproti MC Krško: Beatma-
king session vol 06

Torek, 7. 8.

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

niku: 22. gasilske igre brez 
meja in veselica z ansam-
blom Vesela Dolina

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

• od 19.00 dalje v Kostanjevi-
ci na Krki: Kostanjeviška noč 
– otroško rajanje in srečanje 
pihalnih orkestrov, srečanje 
pustnih skupin in začetek 
veselice z ansamblom Do-
načka, predstavitev doma-
če pustne skupine z godbo, 
spust okrašenih čolnov in 
prižig 1000 lučk na Krki

• ob 20.00 na Obrežju: tradi-
cionalna gasilska veselica s 
Tanjo Žagar

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: Po-
letje na gradu Rajhenburg 
2018 – Maja Keuc Amaya: 
Tribute to Soul

Nedelja, 22. 7.

• ob 8.30 pri informativni 
tabli pri avtobusni postaji 
Orešje: tradicionalni pohod 
po »Pešpoti po Orešju«

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 150
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

Mednarodna razstava
OBRAZI EKSPRESIONIZMA / ODTISI DUHA
25. 5. – 20. 9. 2018

Lapidarij
KRISTINA RUTAR: O izvoru vrst
21. 4. 2018 – 15. 8. 2018

Nekdanja samostanska cerkev
PETRA VARL: Blizu svetlobi
21. 6. – 26. 8. 2018

Lamutov likovni salon
ČLOVEK:STROJ
gostujoča razstava iz Loškega muzeja Škofja Loka
29. 6. – 16. 9. 2018

Vljudno vabljeni!

POLETJE V GALERIJI

Kostanjevica na Krki

MAJA KEUC AMAYA: 
TRIBUTE TO SOUL

koncert
sobota, 21. 7., 20:30

BRADE
komedija 

petek, 10. 8., 20:30

POLETJE NA 
GRADU RAJHENBURG 

2018
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DOBOVA,�DOLENJA�VAS,�SENOVO�–�Zadnji�konec�tedna�v�juni-
ju�so�se�člani�in�članice�KD�Žarek�Dolenja�vas�pri�Krškem,�sek-
cija�ŽePZ�Prepelice,�Folklorna�skupina�DKD�Svoboda�Senovo�
in�skupina�Mariachi�Fiesta�en�Jalisco�udeležili�pestrega�kul-
turnega�dogodka�v�Zakopanah�na�Poljskem.�Nastopili�so�s�
samostojnim�kulturnim�programom:�z�ljudskimi�pesmimi�in�
priredbami�Avsenikovih�pesmi,�s�prikazom�sprejema�novin-
cev�med�rudarje�in�avtohtonimi�kozjanskimi�plesi�ter�z�mehiš-
ko�glasbo.�Sledila�je�še�serija�nastopov�ob�njihovem�prazniku�
ulice.�M.�H.,�foto:�arhiv�Prepelic

SEVNICA,�PRAGA�–�Pevke�in�pevci�MePZ�Lisca�Sevnica�že�kar�
nekaj�let�gostujejo�med�Slovenci,�ki�živijo�v�tujini.�V�prvi�polo-
vici�maja�so�se�odpravili��v�Prago,�kjer�so�v�sodelovanju�s�Slo-
venskim�društvom�Jože�Plečnik�priredili�skupen�koncert�s�še 
dvema�zboroma�iz�Slovenije. Koncert�se�je�odvijal�v�mogočni�
rimskokatoliški�cerkvi,�zgrajena�po�načrtu�slovenskega�arhi-
tekta�Jožeta�Plečnika.�Glavno�mesto�Češke�so�si�tudi�ogledali,�
poleg�tega�pa�še�največjo�češko�pivovarno�v�Čeških�Budejovi-
cah�in�glavno�mesto�Moravske�Brno.�Vir:�MePZ�Lisca
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VELIKI TRN – Za zaključek prazničnega dogajanja ob krajevnem 
prazniku je na Velikem Trnu 30. junija potekal tradicionalni ba-
linarski turnir. Turnir za pokal krajevne skupnosti »svetodu-
ški balinarji« namreč prirejajo že vsa leta samostojne Slovenije. 
Tudi letos ob krajevnem prazniku zato ni bilo nič drugače. Do-
mačini so v goste povabili tekmovalce iz Starega Grada, Krškega, 
Leskovca in Hrastnika, tako da je na turnirju skupaj sodelova-
lo 16 tekmovalcev. V času tekmovanja so se tekmovalci in obi-
skovalci tako nadejali veliko športnega duha, smeha in tako vsi 
skupaj odnesli lep vtis s tega tekmovanja. Zmagal je Mirko Oč-
krl iz Spodnjega Starega Grada pred Francem Jazbinškom iz 
Hrastnika in domačinko Ido Mirtek. Vsem zmagovalcem iskre-
ne čestitke za dosežene rezultate, preostalim tekmovalcem in 
gostom pa se prav tako zahvaljujemo za udeležbo in pomoč pri 
organizaciji dogodka.
� Vir:�Krajevna�skupnost�Veliki�Trn

Na Velikem Trnu so balinali

Najboljši�trije�na�turnirju�s�predsednikom�sveta�KS�Francem�
Lekšetom

PRAGA, BREŽICE – Prvi julijski teden je v Pragi na Češkem 
potekal že 16. vsesokolski zlet. Udeležili so se ga tudi bre-
žiški Sokoli s plesno-akrobatsko točko, v kateri so nastopa-
li člani, stari od 5 do nad 60 let.

Na pot so se podali skupaj s ŠD Sokol Bežigrad in si med potjo 
ogledali še mesto Telč, ki je na Unescovem seznamu. Po prihodu 
v Prago so se namestili v hotelu in si privoščili nočni počitek po 
celodnevnem potovanju. Prvi dan dopoldne so sodelovali v slav-
nostni povorki vseh sodelujočih na zletu (sodelovalo je približ-
no 12.000 udeležencev). Za povorko so celo za ves promet zaprli 
nekaj najznamenitejših ulic Prage, tako da so lahko popolnoma 
uživali v sprehodu ter predstavljali svoje društvo in državo. Po-
poldne so predstavili svojo točko na generalki, zvečer pa še na 
uradnem nastopu pred Tyrševim domom. Poleg njih so sloven-
ske barve zastopali še metliški Sokoli, ŠD Moj klub in že omenje-
ni ŠD Sokol Bežigrad. Naslednji dan so imeli prost za ogled mesta 
in raznih znamenitosti, zvečer so ponovili nastope. Po nastopu 
so v hotelu v sproščenem vzdušju obujali spomine na oba dne-
va in kovali načrte za naslednji vsesokolski zlet, ki se bo odvijal 
v ZDA. Tretji dan so po ogledu živalskega vrta izkoristili možnost 
brezplačnega javnega prevoza in se zapeljali z avtobusom, metro-
jem in tramvajem. Zvečer je sledila gala prireditev, kjer so lahko 
nastopali samo izbrani, med njimi so bili tudi metliški Sokoli in 
veterani ŠD Sokol Bežigrad. Prireditev se je odvijala v areni, ki je 
sprejela vseh 12.000 sodelujočih. Med potjo domov so si ogleda-
li še eno Unescovo znamenitost, mesto Krumlov.
� Vir:�TD�Sokol�Brežice

PRAGERSKO, BREŽICE – Iz vrst Strelskega kluba Brežice priha-
jata nova državna prvaka. To sta Pia Srpčič in Anže Gmajnič, ki 
sta v Pragerskem osvojila državna naslova v disciplinah maloka-
librska pištola na razdalji 25 m oz. 50 m. Najbolj je presenetila 
mlada, komaj 16-letna Pia Srpčič, ki je tekmovala med mladinka-
mi (do 20 let) in presenetljivo premagala državno reprezentant-
ko Prezljevo iz Železnikov ter s 529 krogi dosegla tudi nov oseb-
ni in klubski rekord. Najmlajša udeleženka prvenstva Sara Ščuri 
je bila četrta. Po slabši lanski sezoni so se na stopničke ponovno 
povzpeli tudi brežiški člani. V disciplini standardna pištola so v 
postavi David Rožman, Matej Krajnčič in Tadej Sečen osvojili 
3. mesto. V najzahtevnejši disciplini – hitrostrelni pištoli – se je v 
finale od Brežičanov uvrstil samo Tadej Sečen in osvojil končno 
6. mesto. Z novim osebnim rekordom se je izkazal tudi mladinec 
Anže Gmajnič. Slednji pa se veseli svojega prvega posamičnega 
naslova mladinskega državnega prvaka z MK pištolo na razdalji 
50 metrov. Najbližjega zasledovalca je premagal kar za 11 kro-
gov. Tako Gmajnič, doma iz Dečnega sela, nadaljuje uspehe tek-
movalcev iz krajevne skupnosti Artiče. Lani je namreč mladinski 
državni prvak postal David Rožman iz Artič. V članski konkurenci 
je Sevničan Blaž Kunšek osvojil 2. mesto. Zelo blizu stopničkam 
je bil tudi nadarjeni Brežičan Tim Rus. Z MK puško je v triurnem 
strelskem maratonu v trojnem položaju z nekaj smole med mla-
dinci osvojil 4. mesto. Ker je očitno, da brežiška članska vrsta vse 
težje drži priključek s konkurenco, ki je v zadnjih letih močno na-
predovala, je na dlani, da brez izgradnje malokalibrskega streli-
šča v prihodnje več ne bo mogoče pričakovati takšnih uspehov 
kot v preteklosti, ko so v letih 2012 in 2014 s hitrostrelno pišto-
lo osvojili ekipna naslova državnih prvakov.  E.�S./R.�R.

Brežičani na vsesokolskem zletu 

Brežiški�Sokoli�v�Pragi

Brežiškim strelcem dva naslova

Brežiška�odprava�v�Pragersko�(foto:�Robert�Ferenčak)

TAMPERE, BREŽICE – V finskem Tampereju je potekalo svetovno 
prvenstvo v atletiki za starejše mladinke in mladince. V sloven-
sko reprezentanco sta se uvrstili tudi atletinji AK Brežice Nika 
Glojnarič (100 m ovire) in Nastja Modic (skok s palico), ki sta 

tudi odlično zastopali slovenske barve v zelo močni svetovni kon-
kurenci. Nastja je imela kvalifikacije že prvi dan svetovnega pr-
venstva. Prikazala je odlične skoke in višino 410 cm preskočila 
v drugem poskusu. S tem rezultatom, novim osebnim rekordom, 
se ji je finale samo zaradi ene poprave izmuznil iz rok. Na koncu 
je z višino 410 cm osvojila 15. mesto. Četrti dan je imela kvalifi-
kacije na 100 m ovire še Nika. Ob jutranji uri je odlično odtekla 
in v svoji skupini zmagala s časom 13.61 sek ter se tako direk-
tno uvrstila v polfinale naslednjega dne. Tam je odtekla še bolje 
in s časom 13.47 sek v skupini osvojila tretji čas, kar pa na kon-
cu ni bilo dovolj za finale. Dosegla je osmi čas polfinala, vendar 
so tisočinke in pravila določila, da je Francozinja, ki je bila dru-
ga v prvi skupini s časom 13.52 sek, napredovala v finale. Nika 
je tako osvojila 9. mesto na svetovnem prvenstvu. V brežiškem 
klubu so zelo ponosni in veseli novih uspehov njihovih atletinj.
� Vir:�AK�Brežice

Nika deveta, Nastja 15. na SP

Kadrovsko morda še najbolj 
odmevna okrepitev kluba je 
imenovanje domačina, nekda-
njega nogometaša Krškega in 
kasneje trenerja Brežic Anto-
nija Brdika za športnega di-
rektorja. V nogometnih kro-
gih dobro znani in uveljavljeni 
»Antuš« bo zadolžen za nad-
zor nad športnim delom, po-
vezovanje strokovnega špor-
tnega dela prvega moštva in 
nogometne šole, sodelovanje 
v strokovnih organih kluba, 
dogovarjanje in sklepanje no-
vih pogodb z igralci ter redno 
komunikacijo in sodelovanje 
z igralci in agenti. Tako bo ne-
kakšna »desna roka« trener-
ja Alena Ščulca, ki ostaja na 
krški klopi, novi trener vra-
tarjev pa je Damjan Vidmar. 
Novost je funkcija tehničnega 
direktorja, ki so jo zaupali iz-
kušenemu Velenjčanu Borutu 
Arliču. Zadolžen bo za skrb za 
delo v marketingu in trženju, 
prodajo navijaških rekvizitov 
in promocijske akcije pred tek-
mami, obveščanje javnosti o 
dogajanju v klubu, skrb za do-
kumentacijo in opremo, teh-
nično pomoč trenerjem član-
ske ekipe in Nogometne šole 
NK Krško, komunikacijo s star-
ši nogometašev mlajših selek-
cij … »Klub smo želeli okrepiti 
z izkušenimi ljudmi in z ome-
njenima dvema nam je to us-
pelo,« poudarja predsednik 
NK Krško Zoran Omerzu.

V igralski zasedb je kar pre-
cej sprememb. Odšli so Mar-
ko Krajcer, Tonči Mujan, 
Klemen Šturm, Josip Ba-
lić in Marko Jakolić, neja-
sna je usoda lani prvega strel-

V sezono z osveženimi močmi
KRŠKO – Članska ekipa Nogometnega kluba Krško bo v nedeljo, 22. julija, z gostovanjem v Domžalah priče-
la že četrto sezono v elitni slovenski nogometni druščini. V klubu in ekipi je sicer prišlo do kar nekaj spre-
memb, zategnili so tudi »finančni pas«, tako da rezultatska pričakovanja niso previsoka.

ca ekipe Miljana Škrbića. V 
klubu obžalujejo, da je mla-
di Gašper Koritnik, ki so ga 
priključili članski ekipi, zavr-
nil podpis pogodbe s klubom 
in odšel v NK Celje. Novinci so 
28-letni hrvaški branilec Slav-
ko Brekalo, 30-letni Srb, ki 
igra na položaju levega krila, 
Nenad Srečković, z Reke sta 
posojena 20-letni makedon-
ski napadalec Milan Risto-
vski in 18-letni hrvaški levi 
bočni branilec Daniel Štefulj. 
Na posoji iz Maribora ostaja 
Sandi Ogrinec, dveletno po-
godbo je podpisal stari znanec 
krškega stadiona Luka Vola-

rič, svojo prvo profesionalno 
pogodbo pa 18-letni domačin 
Tomaž Zakrajšek in se prid-
ružil domačim mladcem Janu 
Gorencu, Davidu Kovačiču in 
Esterju Soklerju. Iz brežiške-
ga kluba sta se vrnila prav tako 
domačina Marko Kuntarič in 
Blaž Žerjav, med vratnicama 
seveda ostaja nepogrešljivi 
Marko Zalokar. K treningom 
članske ekipe so se priključili 
tudi Mihael Mirt, Domen Pe-
klar, Timotej Rešetič, Rok 

Kmetič ter U17 reprezentan-
ta Mark Španring in Andraž 
Lipec. »Želimo, da bi igralo in 
se uveljavilo čim več domačih 
igralcev, za tiste, ki si ne bodo 
uspeli izboriti minutaže, pa 
bomo uredili posojo v Breži-
ce ali kam drugam. Predvsem 
pa želimo ekipo, ki se bo bori-
la in pokazala, kdo je v Krškem 
doma,« pravi Omerzu.

V pripravah na novo sezono 
so odigrali nekaj prijateljskih 
tekem, predvsem z ekipami 
z območja bivše Jugoslavi-
je in Balkana. Ker so morali 
po prekinitvi pogodbe s švi-
carsko agencijo JSP v največ-
ji možni meri skrčiti klubski 
proračun, rezultatska priča-
kovanja ostajajo na ravni mi-
nule sezone, torej prvenstve-
no obstanek in boj za sredino 
lestvice, v roku nekaj let pa že-
lijo biti konkurenčni za mes-
ta, ki vodijo v Evropo. Uvodne-
mu gostovanju v Domžalah bo 
v soboto, 28. julija, sledila prva 
poslastica za domače ljubitelje 
nogometa – v Krškem bo na-
mreč gostoval aktualni prvak 
Olimpija.
� Peter�Pavlovič

V klubu si želijo privabiti 
čim več prostovoljcev, ki bi 
pomagali na področju pro-
mocije, marketinga, PR-ja, 
organizacije tekem … Kdor 
si želi nabrati tovrstnih izku-
šenj, se lahko javi na 

info@nkkrsko.si.

Posavska�falanga�v�NK�Krško,�z�leve:�Domen�Peklar,�Mihael�
Mirt,�David�Kovačič,�Marko�Zalokar,�Tomaž�Zakrajšek,�Jan�Go-
renc,�Ester�Sokler,�Blaž�Žerjav�in�Marko�Kuntarič

Nika�Glojnarič Nastja Modic

CELJE, RADEČE, BREŽICE – 30. junija in 1. julija je v Celju pote-
kalo državno prvenstvo v atletiki za starejše mladince in mladin-
ke, na katerem so za Atletski klub Radeče odlično nastopili Aljaž 
Renko, Nina Rman in Tim Povše. Aljaž je v teku na 3.000 m pos-
tal državni prvak, v teku na 1.500 m pa je osvojil 5. mesto. Nina je 
v metu kopja osvojila 2. mesto, Tim pa je bil v metu krogle četrti.
Brežiški atleti in atletinje so v Celju osvojili tri prva mesta (Rok 
Doberšek v skoku s palico, Beno Levec v metu kopja in Nastja 
Modic v skoku s palico), dve drugi mesti (Nika Herakovič v 
skoku v višino in Lara Zupanc v skoku s palico) ter eno tretje 
mesto (Leja Glojnarič v skoku v višino). Poleg tega je bila Dea 
Fackovič Volčanjk četrta v troskoku, Lan Uršič šesti, Luka Zu-
panc pa deveti v skoku s palico.  Vir:�AK�Radeče,�AK�Brežice

Odlični rezultati mladih atletov
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Nova lokacija morda res nima 
starodavnega šarma in osre-
dnjega prangerja, a je obi-
skovalcem prijaznejša zaradi 
krošenj večjih dreves, ki nu-
dijo lepo zastirko pred sonč-
no pripeko. A pred slednjo 
letos ni bilo bojazni, saj je, po-
dobno kot na drugih priredit-
venih prizoriščih tega dne, v 
dobršni meri potek prireditve 
krojilo vreme. Kljub temu je bil 
Petrov sejem živahen, obrtniki 
in posamezni rokodelci so po-
nujali raznoliko ročno izdela-
no robo, poleg stojnice doma-
čega turističnega društva pa 
sta bili v gosteh tudi društvi s 
Senovega in Rake. Dobro raz-
položenje so priigrali godbe-
niki Blanški vinogradniki, na 
sejem pa je prišel sam gospod 
Rajhenburški s spremstvom, 

vse sejmarje pa sta pozdravi-
la tudi "veliki župan" mag. Mi-
ran Stanko in v imenu "male-
ga župana" Boštjan Železnik.

Osrednje dogajanje je bilo na-
menjeno preverjanju spret-
nosti in znanja bodočih graj-
skih gozdarjev. Pomerili so se v 
žaganju hlodov, zabijanju žeb-
ljev, v spretnosti dela z vitlom 
in poznavanju gozdnih dreves 
iz domačega okolja. Vseh šest 
gozdarjev je preizkus uspeš-
no opravilo ob burnem spod-
bujanju številnih obiskoval-
cev. Za pestrost dogajanja sta 
skrbela mlada harmonikarja 
Gregor Kozole in Mitja Žu-
pevc, najmlajši so bili posebej 
veseli sladoleda iz "kište na 
triciklu" sladoledarja Jožeta. 
Zaplesala je brestaniška sku-

pina srednjeveških plesalcev, 
s sklopom flosarskih plesov 
je nastopila Folklorna skupi-
na DKD Svoboda Senovo, se-
jemsko dogajanje pa so pope-
strile tudi Orientalske plesalke 
Femy Krško in domači Tower 

Za ortodontski aparat oziroma zvezdice, kot 
jim tudi laično rečemo, praktično ni starostne 
omejitve. Lahko bi celo rekli, da so edini po-
goj zdravi zobje in obzobna tkiva, pomemb-
ni pa sta tudi dobra higiena in motiviranost 
pacienta. 

Kot pojasni Živa Tatalović, dr. dent. med., ki 
opravlja specializacijo ortodontije, lahko v 
Zobozdravstvu Tatalović lep nasmeh pacien-
tu uresničijo s protetičnimi nadomestki v ob-
liki zobnih kron, lusk, implantatov ali pa z or-
todontskim aparatom.  »Veliko pacientov ima 
neravne zobe, ki jim ovirajo sproščen nasmeh 
že od rojstva. Poleg tega pa vedno več odra-
slih želi imeti lep nasmeh brez brušenja svojih 
zob. Kar je seveda mogoče, saj se tudi stoma-
tologija razvija v smeri, da poudarek dajemo 
minimalno invazivnim posegom, seveda ka-
dar so za to izpolnjeni pogoji pri pacientu,« 
pojasni Tatalovićeva.

Številni pozitivni učinki

Ortodontija pa ni pomembna le iz estetske-
ga vidika, pač pa omogoča tudi boljši zagriz 
in manjšo obrabo zob ter boljšo izgovorjavo. 
»Zavedati se moramo, da ravni zobje zagota-
vljajo veliko več kot zgolj lep nasmeh.  Omogo-
čajo nam lažjo higieno in posledično manj ka-
riesa ter manj vnetih obzobnih tkiv, prav tako 
pa tudi boljši ugriz in manjšo obrabo zob,« 
razloži stomatologinja Živa Tatalović. 
Čeprav marsikoga skrbi, kako bo videti z 
»zvezdicami« na zobeh, pa so tovrstne skrbi 
povsem odveč. Izbira zobnih aparatov je na-

mreč velika, med odraslimi pacienti pa so pri-
ljubljeni predvsem tako imenovani estetski 
keramični aparati. Ti so enaki kovinskim, ki 
so pogosti pri otrocih, le da so keramični apa-
rati bele barve in so zato praktično nevidni.

Pestra izbira

»Kateri zobni aparat je za posameznika naj-
bolj primeren, je odvisno od želja pacienta pa 
tudi od same nepravilnosti zob. Ko ortodont 
opravi vse potrebne analize, se lahko s pacien-
tom lažje odločita, kateri načrt zdravljenja je 
zanj najbolj sprejemljiv,« pojasni Tataloviće-
va in doda, da je praviloma zobni aparat ved-
no prisoten v zgornjem in spodnjem zobnem 
loku, lahko pa ga namestijo tudi na notranji 
strani zob. V tem primeru govorimo o lingval-
nem aparatu.

Pred samo namestitvijo aparata je treba opra-
viti še fotografiranje pacienta ter odvzem od-
tisov za izdelavo modelov pa tudi rentgensko 
slikanje zob, ki je pomembno za nadaljnjo di-
agnostiko in planiranje terapije. 

Vsak pacient zgodba zase

Trajanje terapije je odvisno od pacienta oziro-
ma njegovega stanja zob, povprečno pa traja  
okoli leta in pol do dveh let, z rednimi kontro-
lami na približno šest tednov. A to ni pravilo, 
saj je vsak pacient zgodba zase. 
»Na trgu je vse več ponudnikov, ki pacientom 
obljubljajo hitre in čudežne terapije, vendar 
se mora vsak posameznik zavedati, da zob 
ne premika zobni aparat, pač pa ortodont, 

ki upravlja z aparatom, kot krmar upravlja s 
krmilom barke. Tako kot je želja krmarja, da 
barko pripelje varno v pristan, si tudi orto-
dont želi, da bo pacient na koncu od njega od-
šel zadovoljen, s sijočim in zdravim nasme-
škom,« pojasni stomatologinja Živa Tatalović.

Lep nasmeh torej ni cilj, ki bo prišel čez noč, 
pač pa cilj, ki bo trajal. Tako pri pacientu kot 
pri ortodontu.
 K.�A.        

Za ortodontski aparat ni nikoli prepozno
O lepem in zdravem nasmehu sanjamo verjetno vsi. A ni treba, da ostane le pri sanjah. Današnja stomatologija je namreč tehnološko zelo napredna, zato je že-
lja po lepem nasmehu še kako uresničljiva. Le pogum je treba zbrati in narediti prvi korak. In čeprav je nekdaj veljalo, da je ortodontija primerna le za otroke in 
najstnike, pa temu še zdaleč ni tako.

Petrov sejem za zaključek praznika
BISTRICA OB SOTLI – Letošnji občinski praznik Bistrice ob So-
tli so domačini sproščeno zaključili s Petrovim sejmom. Ta je le-
tos potekal sicer v manjšem obsegu kot prejšnja leta, središče je 
imel pri cerkvi sv. Petra v središču kraja, prednost pa so dali raz-
stavljavcem domačinom in pokušanju njihovih domačih dobrot. 
Tako je kmetija Marof ponujala vino, penine, bučno olje, bučni-

ce, kmetija Boštner izdelke iz kozjega mleka, Mojcej Marucelj 
med, prisotne so razvajale tudi kmetice društva Ajda, za kaplji-
co so dobro poskrbeli tudi iz Društva vinogradnikov in kletar-
jev Šempeter, za vzdušje Mladinsko društvo, zdravstveni dom 
in Osnovna šola Bistrica ob Sotli, na pereče teme so opozorili iz 
SVIT-a, vse skupaj pa je povezovala ekipa Občine Bistrica ob So-
tli. Otroci so se posebej razveselili brezplačnega sladoleda, tudi 
za ostale pa se je našlo kaj nujnega, recimo za pripravno zaščito 
pričesk v tem res muhastem poletnem vremenu.  � M.�M.

Gozdarji na Petrovem sejmu

Gozdarji�so�se�pomerili�v�več�lesarskih�panogah,�med�drugim�
v�žaganju�hlodov.

BRESTANICA – Na zadnji junijski dan je v Brestanici potekal že 21. Petrov sejem, drugič na prizorišču pri 
gasilskem domu in tunelih, saj je staro trško jedro skozi leta postalo za številne obiskovalce, ponudnike na 
stojnicah in nastopajoče že utesnjeno. Letošnji sejem je potekal v znamenju gozdarjenja.

pancers. Sejemsko veselo raz-
položenje se je nato nadaljeva-
lo v gasilsko veselico, ki pa jo je 
potem žal premotil dež.

� B.�M.,�vir:�M.�Marjetič,�
� foto:�B.�Colarič

Sejemske�stojnice�so�postavili�pri�gasilskem�domu�in�v�nekda-
njih�železniških�tunelih.

Stojnico�so�imele�tudi�učenke�OŠ�Adama�Bohoriča�z�mentorico.

Nekateri�čakajo�na�tradicionalni�sejem,�da�dokupijo�pripo-
močke�za�gospodinjstvo.

Lepo�je,�da�v�Bistrici�ob�Sotli�znajo�stopiti�skupaj�pri�pripra-
vah�na�dogodke�prav�vsi�-�od�krajanov�do�občinske�uprave.�

- 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. 
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na muhi ...

IZKOPANINE 010: Večer soul, funk in blues 
glasbe

IZKOPANINE so večeri namenjeni druženju in 
poslušanju zanimivih izkopanin SOUL, FUNK 
in BLUES glasbe raznih izvajalcev. Za posebno 
vzdušje bo poskrbelo tudi naravno okolje 
»ŠuMCe«. 
V primeru slabega vremena bo dogodek 
prestavljen v dvorano MC Krško.
»ŠuMCa« nasproti MC Krško, 26.7.2018, 
ob 21.00

BEATMAKING SESSION VOL 06

Pred nami je šesta izvedba delavnice ustvarjanja 
bitov, ki bo 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, 4.8.2018, 
ob 10.00

IZKOPANINE 011: Večer soul, funk in blues 
glasbe
IZKOPANINE so večeri namenjeni druženju in 
poslušanju zanimivih izkopanin SOUL, FUNK 
in BLUES glasbe raznih izvajalcev. Ritmi bodo 
tudi 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, 9.8.2018, 
ob 21.00

INFORMATIVNI SESTANEK: FOTOGRAFSKI 
TEČAJ Z EVS PROSTOVOLJCEM 

Bi radi fotografirali kot profesionalci? Stopite 
z nami v svet digitalne fotografije. Na tečaju 
vam bomo predstavili zakonitosti fotografije 
in digitalnega jezika, da boste lahko svoje 
fotografije nadgradili v prave umetnine in uživali v 
vsakem posnetku. Predhodno znanje vsekakor 
ni potrebno. Tečaj bo BREZPLAČEN, vodil pa 
ga bo Facundo Rey, EVS prostovoljec v MC 
Krško, ki je doštudiral digitalno fotografijo v 
Argentini. Tečaj bo potekal v angleščini, vendar 
bo zagotovljeno sprotno prevajanje. 

Informativni sestanek je namenjen temu, da 
bomo skupaj določili nadaljnje termine na 
podlagi vašega znanja in pričakovanj. Če imate, 
prinesite s sabo fotoaparat ali vaše izdelke.

Vabljeni k prijavi! Več informacij in obvezne 
prijave: martina.zlobko@mc-krsko.si ali 051 328 
899

MC Krško, 25.7.2018, ob 19.00

DOKUMENTARNA NEDELJA: 
Ogled dokumentarnih filmov na prostem 
Lepo vabljeni na ogled zanimivih dokumentarnih 
filmov na prostem. Vstop je prost.
Več informacij o izboru filma in sami tematiki, pa 
lahko najdete v aktualnih objavah na Facebook 
strani MC Krško. 
V primeru slabega vremena bo dogodek 
prestavljen v dvorano MC Krško.
»ŠuMCa« nasproti MC Krško, 29.7.2018, 
ob 20.00

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 so v 
juliju in avgustu ZAPRTE!

Mladinska točka SENOVO je 
zaprta od 15.7. - 15.8.2018.

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

Umetnost�povezuje,�bi�lahko�rekli�ob�fotografiji,�ki�ja�nasta-
la�na�odprtju�razstave�članov�in�članic�Društva�likovnikov�
Krško�OKO�ob�tradicionalnem�Štovičkovem�dnevu.�Med�raz-
stavljavkami�sta�bili�namreč�tudi�'boljši�polovici'�nekdanjega�
krškega�župana�Danila�Siterja�iz�vrst�takratnih�Krščanskih�
demokratov�in�nekdanjega�krškega�občinskega�svetnika�Iva-
na�Petrišiča�iz�vrst�takratne�LDS,�Vilma�Siter�in�Jožica�Petri-
šič.�Čeprav�sta�bila�politično�na�nasprotnih�bregovih,�sta�ob�
ogledu�del�svojih�žena�in�njunih�likovnih�kolegov�prav�spro-
ščeno�poklepetala.�(P.�P.)

Na�osrednji�prireditvi�ob�le-
tošnjem senuškem krajev-
nem� prazniku� je� posebno�
pozornost� pritegnil� par� iz�
bližnjega�romskega�naselja,�
ki se je vsakokrat, ko so na 
odru zaigrali glasbeniki, za-
vrtel�po�plesišču.�Ali�sta�že�od�
nekdaj�tako�navdušena�ple-
salca�ali�ju�je�morda�za�ples�
navdušil�nedavno�zaključeni�
TV�šov�Zvezde�plešejo,�pa�nis-
mo�izvedeli�…�(P.�P.)

Članov�brestaniške�moške�plesne�zasedbe�Tower�Pancers�ni�
bilo�treba�veliko�prositi,�da�so�za�skupno�fotografiranje�oko-
li�pasov�in�ramen�poprijeli�plesalke�plesne�zasedbe�Femy�iz�
Krškega.�Ni�čudno,�saj�gre�za�plesalke�orientalskih�plesov,�ki�
naj�bi�osvobajali�telo�in�dušo,�saj�naj�bi�se�med�plesom�iskri-
la�energija�med�zemljo�in�nebom.�In�ne�samo�to,�orientalski�
ples�naj�bi�odpiral�tudi�drugo�čakro�svadhisthana�–�sakralno�
čakro,�ki�je�center�spolnosti,�hkrati�pa�naj�bi�se�v�drugi�čak-
ri�nahajali�tudi�drugi�občutki:�strah,�jeza,�žalost,�radost.�De-
finitivno�lahko�le�zadnje�razberemo�z�obrazov�Towersov.�(B.�
M,�foto:�B.�Colarič)

Takole� smo� v� objektiv� ujeli� pomočnika� poveljnika� letal-
ske�enote�majorja�Aleša�Zajca�iz�Vojašnice�Jerneja�Molana�
Cerklje�ob�Krki,�ki�se�je�s�svojim�sinom�Aljažem�udeležil�letoš-
nje�borčevske�proslave�ob�dnevu�upora�proti�okupatorju�na�
Sromljah.�Na�tovrstnem�dogodku�smo�ju�skupaj�videli�prvič,�
sicer�pa�sta�v�navezi�oče-sin�sodelovala�in�se�izkazala�tudi�že�
na teniškem turnirju dvojic, ki ga vsako leto oktobra organizi-
rajo�v�vojašnici�ob�prazniku�KS�Cerklje�ob�Krki.�Če�pa�bo�mlaj-
ši�član�družine�Zajc�sledil�starejšemu�in�ga�bo�ravno�tako�za-
neslo�v�vojaške�vode,�pa�bo�pokazal�čas�…�(R.�R.)

Citrarka�Anja�Dr-
stvenšek in ba-
ritonist� Jure�
Klenovšek�ob�po-
sebnih� priložno-
stih� nastopata�
skupaj�in�melodi-
je�še�dolgo�po�nju-
nem�nastopu� od-
zvanjajo v ušesih 
obiskovalk in obi-
skovalcev.�Jure�pa�
ni� samo� odličen�
vokalist,� pač� pa�

rad�zaigra�tudi�na�kitaro�–�najraje�priredbo�Presleyeve�pe-
smi�Can't�help�falling�in�love.�Anja,�ki�je�študentka�matemati-
ke,�je�odraščala�v�glasbeni�družini.�Njen�oče�Roman,�profesor�
matematike�in�fizike,�prosti�čas�že�vrsto�let�namenja�igranju�
v ansamblu Labirint ter v godbi Blanški vinogradniki, v ka-
teri�igrata�tudi�njena�sestrica�Klara�in�bratec�Leon.�(S.�R.)��

Triperesna� dete-
ljica na letošnjem 
Nušinem� večeru�
v� sklopu� festivala�
Brežice,�moje�mes-
to� –� tik� preden� je�
Nuša Derenda (na 
sredini)�stopila�na�
oder, sta se ji za še 
popolnejšo�in�lepšo�
fotografijo�pridru-
žili�vodja�festivala�
BMM Anja Anton-
čič� (levo)� in� Alja�
Kovačič� iz� ZPTM�

Brežice,�ki� je�bila�povezovalka�tega�večera.�Verjamemo�in�
prepričani�smo,�da�bodo�tudi�prihodnje�leto�združile�moči,�
vsaka�s�svojo�nalogo,�saj�si�brez�njih�festivala�enostavno�ne�
moremo�predstavljati.�(R.�R.)
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Ali je stara protetika, ki je še 
funkcionalna, res ustrezna?

Estetska in funkcionalna protetična obnova nasmeha

V prejšnjem prispevku sodobnega zobozdravstva smo vam 
predstavili digitalno estetsko preobrazbo nasmeha in govorili 
o njenem pozitivnem učinku na dobro počutje, samozavest in 
ne nazadnje na poslovni uspeh. Tokrat bomo pod drobnogled 
vzeli preobrazbo, ki je bila v prvi vrsti funkcionalna, kar pome-
ni, da smo z njo zagotovili čvrst, zdrav in harmoničen ugriz, z 
brezkovinskimi keramičnimi prevlekami pa smo zadostili es-
tetiki in pacientki pričarali lep nasmeh (slika 1).

Če ne boli, še ne pomeni, da je vse 
v redu. Zobozdravniki se pogosto 
srečujejo z dilemo, ali predlagati 
zamenjavo prevleke stare 20 let in 
več, ki je na prvi pogled sicer videti 
sorazmerno v redu, je normalno 
funkcionalna in estetsko zadovolji 
zahteve pacienta. Dejstvo je, da 
so starejše prevleke bile nareje-
ne z drugačno tehnologijo, kot jo 
ponujamo danes, delo pa je bilo 
opravljeno z manjšo natančnostjo 
in drugačnim pristopom do ob-
zobnih tkiv tj. dlesni. Največkrat 
najdemo ob takšnih prevlekah 
rahlo vneto dlesen ter karies na 
prehodu med prevleko in zobom. 
Pogosto pa doživimo ob snetju 
prevleke tudi neprijetno presene-
čenje, ko najdemo popolno kario-
zno uničenje kronskega dela zoba 
ali zobnega vratu. V takih primerih 
so težave samo vprašanje časa, 
priprava zoba na novo protetiko 

info@ustna-medicina.com •  www.ustna-medicina.comUstna Medicina Ljubljana, T: 01 23 23 235 • Slovenska cesta 54  • 1000 Ljubljana • Ustna Medicina Novo mesto, T: 05 90 16 814 • Seidlova cesta 30 • 8000 Novo mesto

Slika 1: Stanje pred (zgoraj) in po (spodaj) 
menjavi stare protetične rešitve s funkcionalno 
in estetsko obnovo nasmeha.

Slika 2: Na panoramskem rentgenskem posnetku zob, poljudno ortopanu, je obkrožen zob, ki je 
pacientki povzročal blage bolečine.

IZBRIŠITE SLEDI 
ČASA Z VAŠE 
PROTETIKE
Preprečite težave, ki 
jih lahko prinesejo 
dotrajani mostički in 
prevleke.  

celostni pregled in zdravljenje

obnova dotrajane protetike

digitalno odtiskovanje

provizorji v enem dnevu

v celoti brez kovinsko

Vabljeni na 
BREZPLAČEN posvet.
Pokličite nas na 01 23 23 235 
ter si povrnite sproščen, predvsem 
pa samosvoj nasmeh!

pa postane zapletena in včasih 
celo dolgotrajna.  

Novembra 2016 je na kliniko Ustna 
Medicina prišla prijetna gospa (68 
let) s težavami pod spodnjim levim 
mostičkom. Na predelu mostička 
je že nekaj časa opažala rahle bo-
lečine, neudobje ob ugrizu, zatika-
nje ob čiščenju ter občasne krvavi-
tve dlesni. Gospa je imela odlično 
ustno higieno, zobe si je čistila 
redno in natančno, bila je že podu-
čena o pravilni tehniki ščetkanja ter 
uporabi medzobne ščetke in nitke.
Zavedala se je vpliva ustnega 
zdravja na celotno telo in kakovost 
življenja. Strinjala se je s celostnim 
pregledom in celostnim pristopom 
k zdravljenju njenega ustnega sta-
nja.  
Pri prvem obisku smo ji predlagali 
snetje mostička, saj smo glede na 
opisane težave in starost protetike 
sumili na obolenje zoba pod mo-
stičkom zaradi napredovalega ka-
riesa pod prevleko (slika 2). 

Slika 3: Pogled iz desne strani – nepopoln 
stik zadnjih zob zgornje in spodnje čeljusti ter 
rumeno zabarvane stare zalivke in črni robovi 
dotrajanih prevlek.

Slika 4: Fotografija zgornje čeljusti ob pričetku dela (zgoraj) in fotografija zgornje čeljusti z implantatom 
desno zgoraj in z novo protetično rešitvijo (spodaj)

Po snetju mostička smo naš sum po-
trdili. Sledilo je koreninsko zdravljenje 
obolelega zoba, izdelava koreninske-
ga zatiča ter začasnega mostu. Bo-
lečina in nelagodje sta takoj izginila, 
prav tako se je umirilo vnetje dlesni.
Po zdravljenju težav, zaradi katerih je 
gospa prišla, je sledil temeljit pogo-
vor in predstavitev našega pogleda 
na stanje v ustih (slika 3). Gospa je 

nosila protetiko (prevleke, mostič-
ki) staro več kot 20 let, nekateri 
zobje pod njo so bili neustrezno 
pozdravljeni, zalivke so bile dotra-
jane. Z navdušenjem je sprejela 
predlagano rešitev – menjavo 
celotne protetike z brezkovinsko 
različico in nadomestitev kočnika 
zgoraj desno z zobnim vsadkom.
Podroben pregled obzobnih tkiv je 
potrdil odlično stanje dlesni brez 
prisotnosti krvavitev in obzobnih že-
pov. Ustna higiena je bila ustrezna, 
vendar zaradi dotrajane protetike 
močno otežena. Ko smo sneli preostale prevleke, 

je bil pod vsemi prisoten karies, 
kar smo glede na starost prevlek 
in pregled tudi pričakovali (slika 4).

Gospa je dobila nove prevleke, 
narejene z visoko natančnostjo, 
katere smo namestili na ustrezno 
pozdravljene zobe ter povsem 
zdrava obzobna tkiva. Pridobila je 
močnejši, ustreznejši ugriz, ki na 
sklep ter žvečne mišice deluje va-
rovalno, poleg tega pa je njen na-
smeh veliko bolj estetski. Prihaja 
na redne šestmesečne kontrolne 
preglede, kar je ključno za ohranja-
nje odličnega ustnega zdravja.

Ponovno se je izkazalo, da stanje 
pod več-deset let staro protetiko, 
tudi ko je na prvi pogled videti še 
vedno primerna in brez bolečin, 
praviloma ni ustrezno, zdravo. 
V predstavljenem primeru smo 
dotrajano protetično delo zamenja-
li pravočasno in na ta način rešili 
vse spodaj ležeče zobe. Z odlaša-
njem in čakanjem na hujše težave 
bi gospa nekaj zob zagotovo lahko 
izgubila.
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Urški Verček, Trg 13, 2391 Pre-
valje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) MLADI BELOKRANJCI IN MARTIN ŠPRINGER HUČ-  
   Jest sm čiste Šokc
 2. (1.) Ans. RAZGLED - Polka
 3. (5.) Ans. BRKINCI - Srcj' n' zna
 4. (1.) Ans. HOZENTREGARJI - Moja dohtarca
 5. (4.) Ans. GLAS - Saj že jutri
 6. (10.) Ans. KVINTA - Mogoče nekoč
 7. (-.) Ans. BORŠT - Tja čez suhokranjske griče
 8. (7.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Reci mi
 9. (6.) Ans. MLADI GODCI - Slikar
 10. (9.) Skupina GADI - Ker ti

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans: Vžig - Sine moj, oprosti mi

Kupon št. 424
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, 21. 7. 2018, ob 20. uri

1. nagrada:  družinska vstopnica 
  za Kostanjeviško jamo
2. nagrada:  2 vstopnici za Kostanjeviško jamo
3. nagrada:  1 vstopnica za Kostanjeviško jamo

Geslo križanke pošljite do četrtka, 2. avgusta, 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:

KLUB JAMARJEV KOSTANJEVICA NA KRKI
GRAJSKA 25, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI 

Geslo 14/2018 številke:

ZA LAČNE GOSTILNA GRILL BREŽICE
Nagrade, ki jih podarja Gostilna Grill Brežice, prejmejo:

1. nagrada:  plošča, solata in sladica za dve osebi; 
  Zofka Godec, Artiče
2. nagrada:  kraljevski hišni čevapčiči s prebrancem za  
  dve osebi; 
  Slavica Mahovne, Rovišče pri Studencu
3. nagrada:  dve veliki klasični pici; 
  Antonija Grmšek, Dobeno

Rebeka in Werner kot star zakonski par, nadobudna 
pevka Tanita Lipar z velikim uspehom, poletni koncer-
ti se nadaljujejo. Tokrat preberite:

Velika nagrada letošnje-
ga, že 38. festivala Melo-
dij morja in sonca je šla v 
roke Primorki Lei Sirk s 
skladbo Moj profil. Zma-
govalna skladba je pre-
jela tudi nagrado stro-
kovne žirije za najboljšo 
glasbo. Posavskih glas-
benikov tu nismo opazi-
li, je pa, kot je v navadi, v 
Kopru nekaj dni prej po-

tekal 23. festival FeNS – Festival novih skladb, ki zbližuje in 
povezuje mlade v svetu popularne glasbe. Predstavljenih 
je bilo 33 skladb in podeljenih kar 20 nagrad najboljšim. 
Na t. i. Novi sceni je več kot odlično 3. mesto osvojila mla-
da Brežičanka Tanita Lipar (na fotografiji) s skladbo Ko-
rak. »Draga najina, žal naju je bolezen zadržala doma, a sva 
spremljala preko interneta in bila v mislih s tabo. Ponosna. 
Prelepa si bila, kot princeska in čudovito si predstavila svo-
jo prvo pesem Korak, ki sva jo z veseljem napisala zate,« je 
svoji varovanki čestitala tudi ponosna posavska glasbenica 
Brigita Šuler. Čestitke tudi iz našega uredništva!

Sotekmovalca v šovu Zvezde plešejo sta združila moči na 
glasbenem področju. Posavka Rebeka Dremelj in Werner 
(na fotografiji) sta posnela ljubezensko pesem in za name-
ček še video 
spot, ki nosi 
naslov Pss, 
pss! Ideja se 
je porodila, 
ker oba tre-
nutno vsto-
pata na trg s 
svojima par-
fumoma. »V 
svoji karieri 
sem posne-
la že ogromno videospotov, med drugim sem snemala v 
Ameriki v Dolini smrti. Če povem čisto iskreno, je bilo sne-
manje tega videospota moje najljubše snemanje do sedaj! 
Tako zelo, kot smo se zabavali tu, se res nismo še nikoli. 
Pri spotih je vedno prisotne malo 'nervoze', ker smo vsi ut-
rujeni, in včasih že komaj čakamo, da reče režiser: 'Dob-
ro, to je to, konec!' No, tu pa smo se, po režiserskem kri-
ku 'Imamo', še kar malo zabavali. Noro, res!« je o novem 
glasbenem projektu, za katerega sta si za lokacijo izbrala 
Portorož in zabaviščni park, medijem povedala energič-
na Rebeka. Na koncu je še dodala, da sta se z Wernerjem 
pred kamero odlično ujela in da sta na trenutke spominja-
la že na star zakonski par. Seveda sta k sodelovanju pova-
bila tudi vse profesionalne in zvezdniške plesalce iz šova 
Zvezde plešejo.

5. julija se je začela letošnja sezona poletnih koncertov DŠB 
Unplugged v organizaciji Društva študentov Brežice in Po-
savskega muzeja Brežice. Čast otvoritve je imela mlada za-
sedba Epiphany (na fotografiji), ki jo sestavljajo Martina 
Olič, Morena Olič, Tjaša Rupar in Neža Jurečič. Dekle-
ta so obiskovalce skozi večer vodila s priredbami znanih 

uspešnic različnih zvrsti, kot nova skupina na sceni pa so 
pokazala več kot samo talent ter pričarale pravi poletni ve-
čer pod zvezdami. Organizatorji medtem z veseljem sporo-
čajo, da bodo serijo poletnih koncertov nadaljevali do kon-
ca avgusta, in sicer: Country soul z Nino Berger in gosti 
Urošem Peričem, Marino Benič in Urošem Vidmarjem 
(19. julij); kitarski kvintet ViennElly (2. avgust); Adi Smo-
lar (16. avgust); Veronika & Krištof (23. avgust).

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Informacije: GSM: 041 297 001 
www.kostanjeviska-jama.com

Ogled jame je mogoč med 
15. aprilom in 31. oktobrom 

ob sobotah, nedeljah ter 
praznikih, v poletnih mesecih 

(juliju in avgustu) vsak dan 
ob 10h, 12h, 14h, 16h ter 18h. 

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Laura Šturbej, Mostec – 

deklico,
• Patricija Zupančič, 

Pleterje – deklico,
• Jasmina Škrubej, Malence 

– dečka,
• Samanta Hervol, Brežice 

– dečka,
• Andreja Predanič, Brežice 

– dečka,
• Bojana Hribšek, Ženje – 

deklico,
• Laura Šturbej, Mostec – 

deklico,
• Nataša Slatner, Mali 

Kamen – dečka,
• Tina Žičkar, Krško – 

deklico,
• Patricija Brili, Šedem – 

deklico,
• Sanja Starc, Pečice – dečka,
• Lana Beznik, Cirnik – 

dečka,
• Teja Bradač, Brežice – 

deklico,
• Špela Lavrič, Leskovec pri 

Krškem – dečka,
• Nika Novak, Ljubljana – 

dečka,
• Maruša Justinek, Vihre – 

dečka,
• Sabina Gramec, Brestanica 

– deklico,
• Nina Keber, Mrzlava vas – 

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

Vlasta�Vovčko�in�Andrej�Kužner,�oba�iz�Velikega�Dola,� 
26.�maj�2018,�mestni�park�v�Krškem�(foto:�Gregor�Molan)

poroke

• Andrej Geršak s Studenca 
in Martina Pavkovič z 
Arta,

• Damjan Klinec s Spodnje 
Libne in Andreja Vegel iz 
Kočarije,

• Gregor Remih in Ana Glas, 
oba iz Stranj,

• Jože Pavčnik iz Volčjega 
in Marija Gabrovec iz 
Bojsnega,

• Rok Ferenčak in Urška 
Racman, oba iz Brežic,

• Boštjan Saje iz Trebnjega 
in Katja Baškovič s 
Sremiča,

• Joško Prevejšek in Katja 
Prevejšek, oba z Zdol.

ČESTITAMO!

• Anja Gramec, Veliko 
Mraševo – dečka,

• Anita Virant, Novo mesto 
– deklico,

• Katja Kugler, Kladje nad 
Blanco – dečka,

• Simona Gorenčič, Lopata 
– dečka,

• Jerica Kučič, Brežice – 
deklico,

• Petra Planinc, Brezina – 
deklico.

ČESTITAMO!

OZKA POT 
GLOBOKO 
DO SEVERA 
avstralski avtor 
Richard Flanagan
prevedla 
Leonora Flis
Beletrina 2017
538 strani

V času 2. sv. vojne je Japonska od 
Bangkoka do Burme gradila železniško 
progo, da bi svojemu nasprotniku, 
Kitajski, zaprla obstoječo orožarsko pot. 
V neusmiljenih pogojih je bila zgrajena 
iz več tisoč življenj vojnih ujetnikov, od 
tod tudi njeno ime: Železnica smrti. Poleg 
vprašanj intimnih ljubezni na eni strani 
in grozot vojne ter zla na drugi strani 
pa avtor izpostavi tudi zahrbtno naravo 
pripadnosti neki ideji, v tem primeru 
popolne predanosti naroda japonskemu 
cesarju, ki ne dovoljuje osebne presoje 
moralnosti dejanj pri doseganju 
skupnega cilja, za kar kasneje v življenju 
posamezniki plačujejo velik osebni davek.

STVARI, KI JIH 
NE NAREDIVA
argentinsko-
španski avtor 
Andrés Neuman
prevedla
Marjeta Drobnič
Cankarjeva 
založba 2017
132 strani

Neuman, izjemno občutljiv in 
dojemljiv za izkušnjo življenja, velja za 
pronicljivega opazovalca človeške duše 
in medčloveških odnosov. Kot pisatelj 
vselej gane, z besedili zareže trpko in 
humorno, pri tem pa slehernemu bralcu 
dopušča, da si o(b) prebranem ustvarja 
svoj vtis. Kratke zgodbe, za katere bi 
težko rekli, da kratkočasijo. Duhovite, 
inteligentne, sladko-grenke. O odnosih 
med moškim in žensko, družinskih vezeh, 
soočanju s smrtjo, krivdi in nedolžnosti, 
(ne)normalnosti, jeziku in književnosti, 
branju … o marsičem.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

BREZOVSKA GORA – V začetku julija je svoj 90. rojstni dan pra-
znovala najstarejša krajanka Brezovske Gore Cilka Bizjak. Ro-
dila se je 3. 7. 1928 v Nemški Gori v veliko družino še z dvema 
sestrama in šestimi brati. Med drugo svetovno vojno je bila dru-
žina izseljena v Nemčijo. Po vrnitvi je Cilka naredila gospodinjsko 
šolo in konec petdesetih let prejšnjega stoletja odšla v Švico, kjer 
je bila glavna kuharica v večjem domu za ostarele v Zürichu.  Po 
upokojitvi se je vrnila domov, blizu rodnega doma, v Brezovsko 
Goro. Dokler ji je še zdravje dopuščalo, je kuhala v župnišču v Le-
skovcu. Danes še vedno skrbi za dom, vrt in sadovnjak, tudi voz-
niški izpit še ima. Krajanke in krajani so se ji ob visokem jubileju 
poklonili z ljudsko pesmijo in manjšo pozornostjo. Slavljenka, ki 
s svojim optimizmom in veseljem močno skriva svoja leta, jih je 
skupaj s svojimi najbližjimi sorodniki prisrčno sprejela. Voščilu 
krajanov Brezovske Gore in prijateljev sta se pridružili tudi pred-
stavnici KO Društva izgnancev Anica Baznik in Verica Rep ter 
predstavnica Sveta KS Senuše Majda Kerin. �D.�D.

90 let Cilke Bizjak 

Slavljenka�(s�šopkom)�med�sorodniki�in�obiskovalci

OREHOVEC PRI PIŠECAH – 6. julija je naš najstarejši krajan Miha 
Leskovšek iz Orehovca pri Pišecah praznoval svoj 90. rojstni 
dan. Za njegov jubilej smo ga obiskali in zaželeli še na mnoga 
leta predsednik sveta KS Pišece Peter Skrivalnik, predsednica 
OZ RK Brežice Fanika Zaniuk in aktivistke KO RK iz Pišec. Miha 
je še vedno korajžen in nasmejan. Z ženo Olgo rada kaj postori-
ta okoli domače hiše, saj je bil vse življenje navajen trdega kmeč-
kega dela. Njegova največja sreča sta dva vnuka in trije pravnuki.
� �Eva�Jagrič,�predsednica�KO�RK�Pišece

90 let Mihe Leskovška

Slavljenec�z�ženo�in�obiskovalci

SEVNICA – V obnovljenih prostorih sevniškega hotela so se v pri-
jetnem junijskem dopoldnevu zbrale nekdanje telovadke športne-
ga društva Partizan Sevnica. Eden njihovih najlepših spominov 
je nastop na glavnem stadionu v Beogradu, ki se je odvijal 4. ju-
lija 1959. »Prihodnje leto bo minilo 60 let od tega našega nasto-
pa. Na njem smo sevniške telovadke osvojile dve zlati plaketi,« 
so povedale dame, ki štejejo osemdeset in več pomladi. »Telova-
dile smo skupaj, v eni skupini, v prvih vrstah, od koder smo dob-
ro videle takratnega predsednika Jugoslavije. To je bil zlet vseh 
takratnih jugoslovanskih športnih društev,« pripovedujejo z ža-
rom v očeh, »in če bi lahko, bi šle ponovno. Neopisljivo je, spomi-
nov ogromno.« V spomin na dogodek je nastala tudi daljša hudo-
mušna pesem Beograjske peripetije, ki jo je na srečanju prebrala 
Erna Zemljak. 
»Leta 1956 sem se preselila v Sevnico in takrat sem se vključila 
tudi v telovadno društvo, ki je imelo lepo tradicijo. Mnoge med 
nami smo bile žene in matere, a za telovadbo enkrat na teden smo 
si vedno vzele čas. Telovadile smo v TVD Partizanu, v stavbi, ki je 
danes ni več. Lepi časi so bili to, vzdušje v skupini je bilo zelo pri-
jetno. Vadbo sem redno obiskovala dvajset let, potem sem se za-
čela udeleževati naših rednih srečanj starejših telovadk enkrat 
na leto. Nas je povabila Estera Savić Bizjak, da bi se pridružile 
vadbi za starejše v športnem domu, a dovolj je bilo,« pove Fani-
ka Gabrič, ki bo v letošnjem letu dopolnila 82 let.   S.�R.

Vitalne bivše telovadke

Nekdanje�sevniške�telovadke�se�srečajo�enkrat�na�leto�in�obu-
dijo�spomin�na�dobre�stare�čase.

SEVNICA – Vokalna skupina Vilinke (na fotografiji) je 17. juni-
ja izvedla letni koncert v Lutrovski kleti pod sevniškim gradom. 
Priprave na koncert so potekale pod umetniškim vodstvom Ti-
neta Beca, v repertoar pa smo uvrstili in vokalno oblikovali na-
bor ljudskih pesmi, večnih slovenskih zimzelenih popevk in tudi 
dalmatinske napeve. Koncert sta z nastopom polepšala citrarka 
Neža Simončič in pianist Maj Repovž, program je z ubrano ve-
zno besedo v celoto spletla Annemarie Culetto. Koncert smo 
izvedle na mednarodni dan očetov in v veliko čast nam je bilo, 
da so vsi naši očetje s svojimi harmonikami poskrbeli za gotovo 
najbolj čustveno in izvirno točko večera, skupen nastop, ki je še 
posebej razveselil številčno občinstvo. 
 T.�Ž.,�foto:�J.�Urek

Melodije poletja in ljubezni 
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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

Spomin na delavski turizem
V tokratni rubriki smo se od rudniškega števca napotili na ogled 
otroške majice. Prav ste prebrali – posebne otroške majice, ki 
je postala že del naše kulturne dediščine. V Mestnem muzeju 
Krško so namreč v preteklem mesecu 
v Mencingerjevi hiši postavili na ogled 
občasno razstavo »80. so bila leta … v 
Krškem«. Z njo so želeli krški muzeal-
ci občane spodbuditi, da pobrskajo po 
svojih domovih za predmeti, ki sodi-
jo sicer v polpreteklo zgodovino, a jih 
imajo mnogi še bodisi v uporabi bodi-
si jih hranijo kot del družinske zapu-
ščine. Tako so v muzeju kot muzejski 
predmet v njihovi domoznanski zbir-
ki pridobili tudi kratko otroško bom-
bažno majico Mali Lošinj. Prinašalka, ki jo je leta 1981 kupila 
v Malem Lošinju za otroke, se spominja: »Otroci so imeli radi 
potiskane majčke, ki so začele prihajati v modo. Kupili smo jo 
za spomin, vendar se je sin Peter zaradi močnega sonca v njej 
kopal kar cel dopust. Preživela je marsikaj. Vedno je bila aktu-
alna, rasla je z vsemi štirimi otroki. Vestno nas je spominjala 
na prijetno preživete dopuste v naselju Bučanje v Nerezinah, 
kamor smo Krčani v 80. letih množično hodili na dopust, saj so 
imela naša podjetja tam počitniške kapacitete. V SOP-u smo del 
regresa odvajali v sklad, da so se zgradile počitniške hišice. Za 
družine je bilo to prijetno dopustovanje, Krčani smo se družili 
ob pivu, na plaži, zvečer smo imeli piknike. Zjutraj so šli moški 
po kruh in jih do kosila ni bilo nazaj. Otroci so se v Nerezinah 
naučili plavati, Zveza prijateljev mladine je tam organizirala ko-
lonije. Za rekreacijo smo hodili na 588 m visok Televrin, kjer 
smo srečevali tudi mnoge znane športnike, med drugim smu-
čarja Bojana Križaja. Če je bilo preveč vroče ali mrzlo, smo se 
odpeljali na izlet v Mali Lošinj, ker v Nerezinah ni bilo kaj dos-
ti trgovin, na začetku se ni dalo veliko kupiti.«
Pred dvema letoma je minilo 40 let, odkar so zainteresirana 
podjetja in zavodi, v največjem številu iz občine Krško, z name-
nom izvajanja delavskega turizma začeli na otoku Lošinju gra-
diti nastanitvene kapacitete. V prvem desetletju od leta 1976 
dalje je bil zgrajen del naselja v smeri Nerezin, leta 1986 pa še 
garsonjere na območju proti Svetem Jakovem. Danes se nase-
lje in spremljajoče površine raztezajo na 180.000 m2. � B.�M.�

Zopet se oglašam, pa ne zato, da bi učila ljudi in "solila pamet", 
ampak samo, da opozorim. Že v aprilu se je začela vročina od 24 
do 28 stopinja Celzija v senci, kar pomeni, da je bilo na soncu celo 
do 50 stopinj Celzija. Med prazniki smo se potepali po naši lepi do-
movini in večkrat videli male živali na vročem soncu in brez vode 
na verigi itd. Vsako leto beremo ali slišimo za krave, konje in dru-
ge živali, ki so shirale in poginile na pašnikih. Se spomnite pred 
leti velike črede krav na Kočevskem, ki so mrtve ležale povsod? Pa 
zgodba iz gorenjske vasi: v aprilu so našli v hlevu od lakote pogi-
nulih 14 krav in zanemarjenih 16 živali, tik preden bi poginile. Te 
živali so prinašale gospodarju dobiček in korist. Sprašujem se, kje 
za božjo voljo so bili njihovi sosedje? Mar so ljudje slepi in gluhi, 
ker vemo, da je živina strašno glasno tulila? 
Brala sem zgodbo o Slovencu Martinu Močniku, ki je na romarsko 
pot po Španiji vzel psičko Bibo – vodičko za slepe. Gospod je namreč 
slep. In kaj se mu je dogajalo na tej veliki pešpoti, dolgi 841 km, s 
psičko kot edino družbo? Slabi ljudje mu niso želeli nuditi nujne-
ga prenočišča samo zato, ker je bila tudi Biba poleg. Španci, tako 
zelo verni, so mu povedali, da je pes brez duše in ne sme v prosto-
re. A Biba je prehodila ob gospodu Martinu celih 841 km. Če ona ni 
enakovredna človeku, kdo je? In da ne omenjam vseh malih živali, 
ki so svoje "družine" rešile pred raznimi ujmami – požari, potresi, 
poplavami. In psi, ki spremljajo slepe in slabovidne, invalidne itd. 
In male živali, ki obiskujejo bolnike in otročičke po bolnišnicah in 
starejše v domovih ter jim polepšajo dneve. Mar te živali ne zaslu-
žijo, da se zanje lepo poskrbi? V starem Egiptu so imeli mačke za 
enakovredne (vemo, zaradi česa) in ostala stara ljudstva so zelo 
spoštovala svoje živali. Verjetno ne samo zato, ker so imeli koris-
ti od njih. In še enkrat povem, mar ljudje ne vedo, da so vse živa-
li tudi zelo pametne? In kako trpijo na soncu brez vode. Za božjo 
voljo, dajte, dragi naši sodržavljani, malo bolj pozorno poskrbeti 
za svoje živali. Naj ne trpijo! 
Še na nekaj opozarjam, na ljudi. Vse bolj pogosto videvamo mla-
de mame na sprehodih, terasah lokalov itd. s svojimi otročički, ki 
so na soncu. In vzgojiteljice v vrtcih, ki peljejo otročke na sprehod 
brez pokrival po vročem soncu. Prosim vas, bodite bolj pametni, 
vemo, kako je to nevarno. Tudi živali niso za sprehod v vročini, to 
bi vsi lastniki živali morali vedeti, mar ne?
Moj namen je, da vas vse samo spomnim in nikakor ne kar koli dru-
gega. Lep pozdrav vsem ljudem dobre volje in vesolju. 

� Mira�Božičnik,�Krajna�Brda

V vročini poskrbimo 
za živali – in ljudi

16. decembra istega leta je 
Narodna vlada za Slovenijo 
(ustanovljena 13. oktobra) 
imenovala za svojega komi-
sarja-gerenta (osebo s po-
sebnimi pooblastili) v Ma-
riboru Krčana dr. VILJEMA 
PFEIFERJA. Rojen v Krškem 
30. aprila 1885 (oče dolgole-
tni državni in deželni posla-
nec ter krški župan) je štu-
dij prava končal v Grazu ter 
bil od 1909 zaposlen na kr-
škem Okrajnem glavarstvu, 
med prvo svetovno vojno 
kot okrajni komisar. 

Pfeifer je mesto gerenta v Mariboru opravljal od 22. decem-
bra 1918 do 8. marca 1920 in bil ves ta čas najtesnejši sode-
lavec generala Maistra. Ta je njegovo delo orisal v rokopisu, ki 

so ga pred leti v celoti objavili v enem izmed zbornikov bojev 
za severno mejo. V njem posebej poudarja, da je prav dr. Pfei-
fer »storil največ za slovenski Maribor«. Ob gerentovem priho-
du v Maribor je mesto »kazalo še povsem nemško lice«. Zato 
je dr. Pfeifer 2. januarja 1919 razpustil občinski svet, prevzel 
občinsko upravo ter iz nje in policije odpustil vse proti Sloven-
cem delujoče osebje. Hkrati je ukrepal proti prevladujočemu 
nemškemu poimenovanju ulic, trgovin in obrtnih delavnic. Ob 
povojnem pomanjkanju hrane (tako piše Maister) mu je uspe-
lo zadovoljivo oskrbeti živilski trg in uravnati cene tako, da je 
bil mariborski najcenejši v kraljevini SHS. Ko so se v Mariboru 
nadaljevali nemški nemiri, ki so dosegli višek ob koncu janu-
arja 1919, je Pfeifer zasegel stotine njihovih zastav, iz katerih 
so sešili srajce za Maistrove borce v koroški ofenzivi ter slo-
venske narodne zastave. Ko so februarja 1920 avstrijske krone 
zamenjali za srbski dinar, je ob pomanjkanju novega denarja 
izdal papirnate bankovce, ki so jih imenovali »Pfeifersgeld«. 

� Po�arhivskih�virih�in�osebnih�pričevanjih�
� zapisal�Živko�Šebek

PROIZVODNJA – junij 2018

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4 KOEL 0 - 88 400 44 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB2, PB3 in PB4 70.201 3 5

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

General Rudolf Maister 
in njegova krška »zveza« 
Ob 100-letnici »bojev za severno mejo« s(m)o v državi Sloveniji to leto proglasili za »leto generala Ru-
dolfa Maistra«. Ta je 31. oktobra 1918, v vojašnici v Melju, odločno izjavil, da Maribor razglaša za jugo-
slovansko posest in prevzema zanjo vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko ter tako 
preprečil, da bi ju priključili nemški Avstriji. To je bilo še pred 1. decembrom, ko je regent Aleksander 
Karadjordjević proglasitev ustanovitev Kraljevine SHS.

Dr. Viljem Pfeifer je po končanem gerentstvu ostal v Mariboru, najprej kot vladni agrarni komisar za Štajersko in leta 1923 kot 
vršilec dolžnosti velikega župana. Leta 1924 je postal načelnik v ministrstvu za notranje zadeve Dravske banovine, a so ga kma-
lu »politično« upokojili. 

Po letu 1928 je v Kraljevini Jugoslaviji opravljal visoke državne zadolžitve: najprej sreskega (okrajnega) načelnika v Sinju, 1930 
banovinskega inšpektorja v Splitu, 1931 okrožnega inšpektorja v Varaždinu (3. oktobra Zakon o uvedbi imena »Kraljevin Jugo-
slavija«) ter med 1933-1940 načelnika splošnega oddelka v upravi Dravske banovine (položaj ministra). Po koncu 2. svetovne 
vojne se je z družino vrnil v Krško. 

www.PosavskiObzornik.si

V brežiški enoti Sopotnikov smo v juniju imeli zelo dejaven me-
sec. Po petih mesecih delovanja je naša enota zbrala že več kot 
110 uporabnikov in Sopotniki smo med starostniki v občini Bre-
žice postali pomemben člen njihove mobilnosti in samostojnosti. 
V mesecu juniju smo Sopotniki prevozili več kot 3000 km in naši 
prostovoljci so opravili več kot 100 ur prostovoljskega dela. V pov-
prečju smo imeli po pet prevozov na dan. Naš cilj ponuditi storitev 
čim večjem številu starostnikov v občini Brežice se lepo uresni-
čuje in številke kažejo, da tudi uživamo vse večjo zaupanje naših 
uporabnikov. 
Poleg običajnih prevozov na preglede v zdravstveni dom in bolni-
šnico smo imeli kar štiri gospe, ki so z nami hodile na fizioterapi-
jo. Uporabnice so imele fizioterapijo vsakodnevno vsaj en teden 
ali več, kar je za njih predstavljalo težavo, saj avtobusov ni, otro-
ci, sorodniki in sosedi pa nimajo vedno časa, da bi jih zapeljali. 

Dejaven junij brežiških Sopotnikov

Sopotniki smo zapolnili to vr-
zel, jim omogočili redne obiske 
pri fizioterapevtih in jim olaj-
šali potek zdravljenja. Uporab-
niki so tudi zelo zadovoljni z 
delom naših prostovoljcev, ki 
se trudijo po svojih najboljših 
močeh, da naša storitev poteka 
brezhibno. Do sedaj še ni minil 
dan, ko ne bi naši uporabniki 
zelo pohvalili storitev Zavoda 
Sopotniki. Sopotniki rešujemo 
problem mobilnosti starejših, 
kar ima vpliv ne samo na sta-
rostnike, ki so naši uporabni-
ki, ampak tudi na širšo družbo, 
saj razbremenjujemo družin-
ske člane, sorodnike in sose-
de, ki v svojem natrpanem ur-
niku težko najdejo čas. Poleg 
tega smo dobili tudi veljavo in 
prepoznavnost v državnih in-
stitucijah, kot so center za soci-
alno delo, Ozara, dom starejših 
občanov itd., s katerimi redno 
sodelujemo in jim mnogokrat 
pomagamo reševati problem 
mobilnosti njihovih varovan-
cev. Človek Človeku Sopotnik! 
 Marko Manzini

Dr.�Viljem�Pfeifer�leta�1914
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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

ALBIN PUSTIŠEK

SPOMIN

20. julija bo minilo peto leto, odkar nas je 
zapustil naš dragi ata, stari ata in praded

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postanete ob njegovem grobu 
in mu prižgete svečo.

Hčerka Ana z možem ter vnukinja in vnuk z družinama

s Senovega.

Ni te v hiši,
ni te na vrtu,

tvojega�glasu�se�ne�sliši.
Kako boli, ko se zavemo,
da�te�med�nami�več�ni.

JOŽE TOMŠE

SPOMIN

1. avgusta bo minilo deset let, odkar te ni več med nami, dragi 
Joško. Odšel si ... brez besed, brez slovesa ... za seboj pa si pustil 
žalost, bolečino in praznino. Vendar zapustil si nam tudi nekaj 
lepega – spomin: prelep spomin na tebe, ki bo živel, dokler se spet 
ne srečamo.

Pogrešamo te, vsi tvoji

1951–2008

Ljubljeni�nas�v�resnici�nikoli�ne�zapustijo.
Tudi�ko�za�vselej�zaprejo�oči,

spomin�na�njih�živi,�živi�...

IVANA OGOREVCA

MIROSLAVA JELINEK

ZAHVALA

ZAHVALA

Srce�je�omagalo,
tvoj dih je zastal,

a�nate�spomin�bo�večno�ostal.

Visoko�ponese�te�oblak�neba,
daleč�odplove�te�val�morja,
tja,�kjer�duša�tvoja�je�doma.

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,

ki v srcu bo ostala,
in�večno�lep�spomin�na�te.

V globoki žalosti: žena, sinova s svojimi in ostalo sorodstvo

se iskreno zahvaljujemo dr. Barbari Pahljina, Komunali Brežice in 
gospodu Žičkarju za pogrebne storitve. LD Kozje, rogistom, gospe 
Erni Rožman in gospodu lovske družine za govor, pevcem za zapete 
žalostinke ter prijateljem in sorodnikom za vsestransko pomoč.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in vsem tistim, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani. Posebno zahvalo smo dolžni Mileni Verdnik in Anici Varlec 
za vsestransko pomoč. Hvala za izrečena sožalja, za darovano 
cvetje, sveče in sveto mašo. Hvala Društvu izgnancev Čatež ob 
Savi. Hvala gospodu župniku Janezu z Velike Doline za opravljen 
obred in sestram za zvonjenje. Zahvaljujemo se ge. Jožici Stezinar 
za ganljive besede slovesa, pogrebni službi Žičkar, ministrantoma, 
nosilcu praporja izgnancev in slovenske zastave ter nosilcu križa. 
Hvala tudi pevcem KUD Anton Kreč za ganljivo zapete žalostinke, 
trobentaču za Tišino, gostilni Les za gostinske storitve in vsem, ki ste 
našega dragega Miroslava pospremili k zadnjemu počitku.
Ohranili ga bomo v lepem spominu

Naj mu bo lahka slovenska zemlja.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, tasta, 
dedka, pradedka, svaka, strica, soseda 

in dobrega prijatelja

Ob nenadomestljivi in boleči izgubi našega dragega brata, strica, 
svaka in prijateljaROMANE GROZINA

ZAHVALA

Brat Tinko z družino

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala pevcem Rajhenburškega 
okteta in gospe Marjetič za spoštljive besede slovesa. Posebej se 
zahvaljujemo osebju Doma starejših občanov Krško za skrbno in 
človeško pomoč v njenih poslednjih mesecih življenja. Najlepša 
hvala tudi ge. Nataši Grozina in njeni družini, ki so ji bili v veliko 
oporo in vsestransko pomoč.

Na brestaniškem pokopališču 
smo se poslovili od naše 

roj. Vidmar.

iz Brežic – upokojenega mojstra servisa Štil

rojen v Prilipah – živeč v Avstraliji 

Sin Srđo

ROZALIJA GOLOBIČ

SPOMIN
Draga mama,

odkar te ni,
le�bolečina�in�žalost�

sta�v�meni�doma.

Zahvaljujem se vsem, ki ji prižigate sveče
in jo ohranjate v lepem spominu.

23. julija bo minilo eno leto,
odkar nas je zapustila draga mama

iz Brežic.

TONE GRAMC

SPOMIN
Spomini�so�kot�iskre,
ki�pod�pepelom�tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno�znova�zažarijo.

(Goethe)

Vsem, ki se ga spominjate, iskrena hvala.

Vsi njegovi

Minilo je že pet let, 
odkar nas je zapustil naš dragi

z Vel. Malenc.

IVANE OGORELEC

ZAHVALA
Srce�je�omagalo,

tvoj dih je zastal,
a�spomin�nate�bo�ostal.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarno pomoč ter da ste jo 
pospremili na zadnji poti.
Iskrena hvala tudi vsem tistim, ki vas v zahvali nismo posebej 
imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

Ob izgubi naše mame, tašče, 
stare mame in babice

iz Sel pri Dobovi

IVAN ŠKOF

SPOMIN

Vsi njegovi

Šel�si�v�večnost,
prezgodaj�in�premlad.
V naših srcih je ostala

le�praznina�in�bolečina.

Zahvaljujemo se vsem, ki ga hranite v spominu,
mu prižgete svečke in postojite ob njegovem grobu.

5. avgusta bo minilo 20 let, odkar nas je 
zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek

iz Pečic 1.

JOŽICE ŠIŠKO

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se za vso pomoč v teh težkih trenutkih iskreno zahvaljujemo družbi 
Kostak d.d., Občini Krško, KS mesta Krško, pevkam Arie, govornici 
ge. Klavdiji Kerin, OŠ Globoko, sodelavcem iz Mercatorja, kaplanu 
Gregorju Majcnu, bolnišnici v Zadru ter Martini in Heleni.
Iskrena Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem ter 
sosedom za podarjeno cvetje in sveče. Hvala tudi vsem, ki ste nam 
kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej omenili.

Ob nenadni in boleči izgubi naše drage žene, 
mame, tašče, babice, tete, svakinje in sosede

rojene Senegačnik,

OBVESTILO
Bralce in predvsem naročnike objav obveščamo, da bo 
brežiška pisarna Posavskega obzornika zaradi kasnejšega izida 
avgustovske številke in dopustov

ZAPRTA od četrtka, 19. julija, do konca meseca. 
Male oglase, zahvale, spomine in druge objave za 16. številko, 
ki bo izšla v četrtek, 9. avgusta, lahko v Brežicah naročate 
zopet od četrtka, 2. avgusta, dalje vse delovne dni razen srede 
od 9. do 12. ure. Sicer pa vaša naročila tudi v poletnem času 
sprejemamo vse delovne dni na sedežu uredništva v Krškem. 
Hvala za razumevanje! 
 Uredništvo

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo v obdobju od 18. ju-
nija do konca septembra letos na širšem območju Posavja (ob-
močje geodetskih pisarn Litija, Sevnica, Krško, Brežice in Trbo-
vlje ter delno na območju geodetskih pisarn Domžale, Grosuplje, 
Ljubljana, Celje, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec) na-
daljevala z aktivnostmi, vezanimi na lokacijsko izboljšavo podat-
kov zemljiškega katastra. V okviru Programa projektov ePros-
tor bo tako potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in 
terenska izmera podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo 
podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastr-
skega načrta, bodo izvajali predstavniki geodetskih podjetij, ki 
so bili za izvedbo naloge izbrani na javnem razpisu: LGB d. o. o., 
Digidata d. o. o., Geodetski zavod Celje d. o. o., Monolit d. o. o. in 
Ljubljanski urbanistični zavod d. d.  Vir:�GURS

Izboljšave zemljiškega katastra
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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

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam hrastove deske (5 
cm, 3,5 cm), lipove (8 cm, 5 
cm), motokultivator in Hondo 
F600. Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 613 006

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino cviček, mod-
ro frankinjo ter mešano belo. 
Cena 1,30 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Prodam manjšo količino cvič-
ka (0,70 €/l) in frankinjo (1,30 
€/l). Tel.: 031 822 242

Prodam kvalitetno rdeče vino 
in železen voz, ročno kovan. 
Tel.: 040 865 655

Prodam kvaliteten cviček po 1 
€/l. Tel.: 031 879 072

Prodam rdeče in belo meša-
no vino. Tel.: 031 306 559, po 
17. uri 

Prodam domačo svinjsko 
mast. Tel.: 051 477 243 

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

AVTOMOBILIZEM
Prodam alu platišča za Peuge-
ot 207, cena 100 €. 
Tel.: 051 301 876

KMETIJSTVO

Kupim traktorsko kosilnico, 
širina reza 165 cm, priklop za-
daj. Tel.: 040 309 402

Prodam TAM, 2001 (3,5 t), vo-
zen z B kategorijo, registriran 
kot starodobnik, brezhiben, 
original kiper. 
Tel.: 031 345 250

Prodam kombinirko JCB 3-4 
VD, pogon na 4 kolesa, odpi-
ralna žlica brezhibno delujoča, 
cena 7.500 €. Tel.: 031 345 250

Prodam masiven puhalnik 
Grič 4000, na traktor ali mo-
tor 75 KW, s cevmi, cena 1.000 
€. Tel.: 031 345 250

Prodam Muto Maestral z mu-
lčerjem. Ugodna cena. 
Tel.: 031 591 379

Prodam kosilnico BCS 127, di-
zel. Tel.: 051 818 410

Ugodno prodam malo rabljen 
prekopalnik - frezo MTD T205, 
2.0 KW. Stroj je nemške izdela-
ve in je še v garanciji. 
Tel.: 031 275 030 

Prodam traktor Ferguson 533, 
kompresor, reg. do 04/2019, 
ohranjen, 3-delne klinaste bra-
ne. Tel.: 051 389 362

Prodam tračni obračalnik za 
Muto Gorenje, okrogli priklop, 
in enoosno prikolico za manjši 
traktor. Tel.: 051 229 634

Prodam 13 colski gumi voz 
s platonom za vprego konj in 
s priključkom za traktor ter 
traktorsko prikolico, v račun 
vzamem tudi drva. 
Tel.: 070 574 912

Prodam pand žago, stružnico 
za les (draksler) ter mlin čeki-
čar, trofazni za žita in stroke. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam ječmen letošnje žet-
ve. Tel.: 070 709 767

Prodam ječmen v vrečah.
 Tel.: 041 541 539

Prodam koruzo, pakirano 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 mešana drva, lakse-
rico, motorno žago in šival-
ni stroj Singer. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660 07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

040 391 301 Klavdija Dolinar
www.nnrn.si

HIŠA VELIKI BAN, ŠENTJERNEJ
Cena: 149. 000 €, 

Leto izgradnje: 1984,
Velikost: 300 m², Parcela: 9.322 m²,

EI: E razred.

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)
An

ic
a 

Iv
ni

k 
s.

p.
, Z

do
lsk

a 
ce

st
a 

14
, K

rš
ko

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
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Prodam parcelo v Gorenji vasi 
pri Leskovcu, v izmeri 69 arov, 
45 m2, od tega je 900 m2 stav-
bišče, ostalo je njiva. 
Tel.: 040 309 402

Prodam gozd, površine 
13.500 m2, na lokaciji Se-
nuše. Ugodno! 
Tel.: 051 389 307

V najem oddam 2-sobno opre-
mljeno stanovanje v Brežicah. 
Tel.: 041 919 306

Oddam dvosobno stanovanje 
v Krškem mlademu zaposlene-
mu paru s 1. avgustom.
Tel.: 031 516 715

Oddamo sobe v najem v okoli-
ci Brežic za krajši ali daljši čas. 
Tel.: 031 421 102

Oddamo apartmaje, Vruljice – 
Karin, Karinski zaliv, 50 m do 
morja, lastna plaža, cena 60 €/
dan. Tel.: 070 816 099

Oddam apartma na Rogli, s te-
raso, primeren za družine in 
pohodnike. Posteljnina in bri-
sače v apartmaju. Cena 50 €/
dan. Tel.: 051 414 159

NEPREMIČNINE

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

Prodam gozd, parcela 1.1 ha, 
in domačijo, 2 ha, lokacija Veli-
ki Trn. Tel.: 041 635 016 

Prodam gozd v izmeri 60 arov 
in 65 arov, k.o. Krsinji vrh. 
Tel.: 041 581 602

Prodam 3,5-sobno stanovanje 
na Gubčevi v Krškem, 1. nad-
stropje, 1.000 €/m2. 
Tel.: 041 664 682

Prodam bizeljsko belo vino, 
modro frankinjo ter rumeni 
muškat. Tel.: 041 638 868

Prodam pnevmatsko računal-
niško prešo 300 l, inox cisterne 
in polnilno linijo. 
Tel.: 041 652 719

Prodam novo nerabljeno PVC 
cisterno (1.000 l) in rabljen 
sod (220 l), moder, čist, s po-
krovom. Tel.: 041 502 757

Prodam inox mlin za sadje na 
motorni pogon, moč 1,5 kW, 
kapaciteta mletja 1,5 t/h. 
Tel.: 041 590 320

Prodam še nerabljeno sti-
skalnico za sadje na vijak, 60 
l, cena 350 €. Tel.: 041 590 320

Prodajamo breskve za vlaga-
nje. Za naročilo pokličite! Tel.: 
041 971 240, 07 49 78 135

ŽIVALI

Prodam dobro, mirno kravo 
simentalko, staro 5 let. 
Tel.: 031 717 595

Prodam teličko simentalko, 
staro 10 tednov. Tel.: 041 380 
075 ali 07 49 56 236

Prodam 7 odojkov, težkih oko-
li 35 kg. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 585 900
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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


 

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

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

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782 
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 (16/2018) bo izšla v 
četrtek, 9. avgusta 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 2. avgust 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 

Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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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

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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.

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

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Rjave jarkice v začetku 
nesnosti, manjše rjave, črne 

in grahaste jarkice 
(stare 12 tednov) ter rjave 

enoletne kokoši dobite 
vsak delavnik po 18. uri. 

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

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

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

Prodam bikca, težkega 200 kg. 
Tel.: 041 784 230 

Prodam pujske, težke 25-30 
kg, za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 390 068

Prodam odojke linije 12, tež-
ke 25-35 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam 2 prašiča, težka po 90 
kg. Tel.: 040 389 015

Prodamo prašiče od 25 kg 
naprej, za zakol ali za nadalj-
njo rejo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

Prodam vijetnamskega merja-
sca, starega 5 mesecev. Napro-
daj je kozliček, burski, star 5 
mesecev, zelo lep. Možna me-
njava za kozo. 
Tel.: 041 560 136

Prodam očiščene jagenjčke od 
20 do 25 kg. Tel.: 041 606 875

Prodam zajce in zajklje za za-
kol ali nadaljnjo rejo ter belo in 
rdeče vino. Tel.: 031 304 172

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

V dobre roke oddam tri mlade 
muce. Tel.: 041 883 767

Prodam mlade psičke (šti-
ri samčke in eno samičko) in 
dva od prej. Tel.: 051 472 139

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam peč za centralno kur-
javo na trda goriva Pavlič, tip 
Economic 20. Nova, zapakira-
na, cena 650 €. 
Tel.: 031 345 250

Prodam električni klavir, od-

lično ohranjen, Yamaha Arius 
YDP 141e, temne barve (če-
šnja), letnik 2012. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 609 784

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

Prodam pletene koše, tudi po 
naročilu. Tel.: 031 279 005

Prodam gumi voz platonar, 15 
col, cena 170 €, otroško kolo 
(od 3 do 5 let) s pomožnimi ko-
lesi, cena 40 €, in 2 lepo ohra-
njeni vzmetnici za posteljo, 
cena 40 €. Tel.: 070 494 513

STIKI
Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi državi. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si 

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve za resne ljudi. Primanjkuje 
žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si

66-letni vdovec išče resno gos-
po za skupno življenje, od 55 
do 65 let. Tel.: 031 289 319

Zaradi dedovanja bi rad imel 
pri meni mamico z otrokom 
(do 45 let). Tel.: 031 438 039

39-letni bi rad spoznal dekle 
za resno zvezo, da bi se prese-
lila k mani na manjšo kmetijo. 
Tel.: 051 477 243

ŠENTJANŽ – V župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika v Šentjan-
žu, ki ga je Janez Evangelist Krek imenoval 'Puš'lc Dolenj-
ske', se je 15. junija odvijal samostojni koncert Šentjanških 
jurjevalcev, ki so hkrati tudi pevci Društva vinogradnikov 
Šentjanž.

Osemčlanska vokalna zasedba, ki si je izbrala ime po domačem 
kraju in po starodavnem običaju, ki ga ohranjajo kot ljudsko iz-
ročilo svojih dedov in očetov, je s tem obeležila 10-letnico de-
lovanja. Že deset let hodijo pevci na predvečer goda sv. Jurija, 
23. aprila, z ozelenelimi bukovimi vejicami za klobuki po doma-
či vasi, od hiše do hiše, ter prepevajo jurjevsko pesem. »Se je že 
zgodilo, da smo ob drugi ali tretji uri zjutraj peli pred zaprtimi 
vrati, a mi smo peli,« je povedal vodja skupine Metod Pečar in 
dodal, da so letos Jurjevo pesem zapeli 92-krat. Za darove so do-
bili 420 jajc, naročje salam, pehar klobas, nekaj litrov vina in tudi 
kakšen prostovoljni prispevek. 
V prijetnem spominu so ostali še mnogi pevski nastopi, saj Šen-
tjanški jurjevalci nastopajo na prireditvah v domačem kraju in 
mnogih ostalih slovenskih krajih – najraje na dogodkih, ki so po-
vezani z vinom in trto, kjer z velikim veseljem zapojejo tudi Pe-
sem o trti, ki jo je za skupino priredil njihov vodja, besedilo pa je 
napisala domačinka Marija Bajt. Moško vokalno zasedbo sestav-
ljajo Metod Pečar (baritonist), ki je tudi član okteta Deseti brat iz 
Ljubljane, Toni Repše in Stane Repovž (prvi tenor), Jože Livk in 
Milan Sotlar (drugi tenor), Igor Jevševar in Stane Cuglej (bas) 
in Matej Renko (bariton). 
Bogastvo slovenske nabožne in ponarodele pesmi so skozi pe-
sem predstavile še gostje, članice septeta Fortuna, vendar v mal-
ce okrnjeni sestavi.  S.�Radi

Deset let Šentjanških jurjevalcev

Šentjanški�jurjevalci�so�s�koncertom�obeležili�desetletje�de-
lovanja.

 
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.
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Za novomašno geslo si je iz-
bral besede iz Duhovnih vaj 
Ignacija Lojolskega, ustano-
vitelja jezuitov: »V vsem ljubi-
ti in služiti.« 29-letni Benja-
min Bevc, po rodu iz Cerkelj 
ob Krki, je namreč pred de-
vetimi leti zaprosil za spre-
jem v Družbo Jezusovo oz. k 
jezuitom. Lani spomladi je bil 
v Parizu posvečen v diakona, 
novomašniško posvečenje pa 
je prejel 28. junija v Ljublja-
ni. Priprave na novo mašo v 
Cerkljah – zadnja je bila pred 
39 leti, ko jo je obhajal izsel-
jenski duhovnik iz Frankfurta 
Martin Retelj – so potekale že 
nekaj zadnjih mesecev, inten-
zivneje pa zadnja dva tedna, 
ko so marljive in natančne fa-
ranke najprej nabrale in nato 
spletle 350 metrov vencev iz 
lipice, ki so jih nato razobesi-
li po cerkvi, uredili so okolico 
cerkve in župnišča, postavili 
visoke mlaje z napisom »No-
vomašnik, bod' pozdravljen!«, 
pridne gospodinje so napek-
le ogromno peciva, okraše-
na cerkev je bila občudovanja 
vredna, za Krko pa so postavili 
tudi velik šotor, pod katerim je 
po mašni daritvi potekalo veli-
ko slavje v čast novomašniku. 

Na predvečer nove maše je po-

tekal sprejem novomašnika z 
mašo, petjem mladih, kvizom 
in podoknico pevcev iz Krške 
vasi. Dan nove maše je pome-
nil poseben, prazničen dan za 
celotno župnijo. Domača cer-
kev je bila že dosti pred za-
četkom slovesne maše nabito 
polna, veliko ljudi je bilo tudi 
zunaj, skupaj naj bi se jih zbra-
lo med 500 in 600. Jezuit p. 
Benjamin Bevc je svojo prvo 
mašo daroval ob somaševan-
ju številnih duhovnikov. Za pri-
digarja si je izbral dr. Romana 
Globokarja, duhovnika, teolo-
ga in univerzitetnega profesor-
ja na Teološki fakulteti v Ljubl-
jani. Benjamin, ki bo služboval 

tam, kamor ga bo poslal re-
dovni predstojnik, provincial 
slovenskih jezuitov p. Ivan 
Bresciani DJ, je imel ob kon-
cu novomašne slovesnosti, ki 
jo je s petjem obogatil domači 
cerkveni pevski zbor, zelo pris-
ten in na trenutke tudi čustven 
zahvalni govor. Med drugim je 
dejal staršema: »Odločitev za 
duhovniški poklic sem vama 
zaupal pred 11 leti v bliži-
ni Višnje Gore. Spraševala sta 
me, ali sem že oddal prijavnico 
za študentski dom. In jaz sem 
sredi avtoceste, ko smo drve-
li s hitrostjo 130 km/h, pove-
dal, da to ne bo potrebno, ker 
bom postal duhovnik. Mogoče 

je bil to eden najbolj nevarnih 
in nespametnih trenutkov v 
življenju. A srečno sta pripel-
jala in smo pripeljali do da-
našnjega dne.« Izpostavil je tri 
stvari, ki so ga v tistem trenut-
ku najbolj navdajale – zadre-
go, veselje in hvaležnost. Ob 
požrtvovalnosti mnogih je iz-
postavil dva – domačega žup-
nika mag. Janeza Žaklja, ki mu 
je nudil podporo in odprta vra-
ta župnišča v zadnjih desetih 
letih, odkar je župnik v Cerk-
ljah, in bogoslovca Benjami-
na Jarkoviča, ki je sprejel od-
govorno nalogo ceremonijerja, 
kar je bila tudi njegova zadnja 
obveznost v okviru pastoralne 
prakse, ki jo je v zadnjem letu 
opravljal v cerkljanski župniji. 
Po koncu slovesnosti so pred 
cerkvijo  člani Kolpingove dru-
žine poskrbeli za pogostitev 
vseh, ki so prišli, seveda pa ni 
manjkalo številnih rokovanj in 
osebnih čestitk novomašniku.

Povabljeni so se nato spreho-
dili do šotora pri kopališču ob 
Krki v Cerkljah, kjer se je odvi-
jalo novomašno slavje s kosi-
lom, torto, živo glasbo in ple-
som. V lično pripravljenem 
šotoru je bilo skozi ves dan 
zelo veselo, med povabljenimi 
so bili poleg svojcev in ostalih 

sorodnikov novomašnika tudi 
župan s soprogo, člani Kolpin-
gove družine, župnijski sode-
lavci, pevci, sosedje, sovaščani, 
njegovi sošolci, skavti, duhov-
niki, prijatelji … pa tudi mladi, 
ki so ves čas na zelo usklajen 
in profesionalen način skrbeli 
za strežbo. Vmes je potekalo še 
nekaj govorov, spregovorili so 
cerkljanski župnik, novomašni 
pridigar, jezuit p. Franc Kejžar 
iz župnije Ljubljana Dravlje in 
brežiški župan Ivan Molan, ki 
je med drugim poudaril, da je 
nova maša pomemben dogo-
dek tudi za občino Brežice. Kot 
župan je še posebej vesel, »da 
se mladi ljudje znajo in zmore-

jo odzvati klicu poslanstva ter 
svoje življenje posvetiti veri in 
ljudem«. Popoldne so v župnij-
ski cerkvi potekale pete litani-
je Srca Jezusovega in po njih 
zasaditev lipe, simbola slo-
venstva, pred cerkvijo, zvečer 
pa je pod šotorom za še bolj-
še razpoloženje poskrbel pod-
mladek Ansambla bratov Pol-
janšek. Večdnevno dogajanje 
se je naslednji dan zaključilo 
z zahvalno mašo novomašni-
ka in piknikom. V Cerkljah so 
si enotni – takšnega dogodka 
še ni bilo in ga bodo domačini 
pomnili še desetletja.
 Rok Retelj, 
� foto:�Žiga�Lovšin

Velik dan za Benjamina in cerkljansko župnijo
CERKLJE OB KRKI – 8. julij 2018 bo v župniji Cerklje ob Krki z zlatimi črkami zapisan v zgodovino, saj so tukajšnji župljani z veliko radostjo v srcih pozdravili le-
tošnjega novomašnika jezuita p. Benjamina Bevca DJ, ki je ta dan v župnijski cerkvi sv. Marka obhajal novo mašo, kasneje pa pod velikim šotorom s številnimi 
družinskimi člani, domačini in ostalimi povabljenimi gosti praznoval svoj daleč najpomembnejši dan v življenju.

Novomašnik Benjamin Bevc s staršema, babico in bratomaJezuit�p.�Benjamin�Bevc�med�obhajanjem�nove�maše

Peter Kočevar se je rodil 15. 
maja 1989 v Brežicah. Kot dru-
gi od sedmih otrok Petra in po-
kojne Marije Kočevar, je odra-
ščal na kmetiji v vasici Stranje 
pod Bohorjem. Po maturi na 
salezijanski gimnaziji v Želi-
mljah je vstopil v red salezi-
jancev in pričel s študijem teo-
logije v Ljubljani. Kot kandidat 
za salezijanca je bil eno leto v 
noviciatu v Italiji, a je spoznal, 
da redovno življenje ni njegova 
pot, zato je leta 2011 izstopil iz 
reda in odšel na študijsko izme-
njavo v Brixen na Južno Tirol-
sko. Tam se je odločil, da vstopi 
v bogoslovje in prisluhne no-
tranjemu klicu, da postane ško-
fijski duhovnik. V času študija 
je doživel težko preiskušnjo; za 
posledicami tragične nesreče v 
domači kuhinji je namreč umr-
la njegova mama Marija Koče-
var. Oktobra 2017 je študij te-
ologije uspešno zaključil in v 
Innsbrucku z odliko tudi ma-
gistriral. 1. oktobra 2017 je bil 
v brixsenški stolnici posvečen 
v diakona, 24. junija letos pa 
je bil prav tam posvečen tudi v 
duhovnika. Trenutno živi v kra-
ju Toblach/Dobbiaco v Zgornji 
Pustriški dolini in pomaga dve-
ma duhovnikoma pri upravlja-
nju osmih župnij. 

Novomašno slavje je traja-

lo tri dni. V soboto je bil spre-
jem novomašnika v domači 
vasi pri cerkvi svetega Ahaca, 
kjer sta ga ob priložnostnem 
oltarju pozdravila krški župan 
mag. Miran Stanko in bresta-
niški župnik Jože Špes. Med 
molitveno urico, ki jo je prip-
ravila Mateja Županc, je od-
nesel šopek rož na grob svo-
je prezgodaj preminule mame. 
V zvoniku so se pod spretnimi 
rokami pritrkovalcev druži-
ne Kavšek s Svibnega oglašale 
čudovite melodije tamkajšnjih 
zvonov. Svoje so pristavili tudi 
blanški godbeniki ter instru-
mentalni trio Uroš, Danijel in 
Matej. Članice Aktiva kmečkih 
žena sv. Anton pod vodstvom 
Olge Plahuta, ki so sodelova-
le vse tri dni, so pripravile do-

mače dobrote, pri postrežbi pa 
so jim na pomoč priskočili tudi 
prostovoljci iz Koprivnice pod 
vodstvom Sandija Lekšeta. Po 
končanem slavju je Anton Si-
monišek s konji in kočijo no-
vomašnika odpeljal do doma.

V nedeljo zjutraj je bilo slovo 
od doma. Po pesmi Anje, Kla-
re in Leona Drstvenška je no-
vomašnika nagovorila birman-
ska botra Nada Drstvenšek, 
nato so ga blagoslovili oče, sta-
ra starša in glavna ceremoni-
erka Štefanija Vidrih, zape-
li so mu tudi prijatelji z Južne 
Tirolske. Ob igranju Ansambla 
Skomini so se odpeljali v Bre-
stanico, kjer se je ob koračni-
ci godbe Blanški vinogradni-
ki z duhovniki in ministranti 

skozi špalir odpravil v cer-
kev. Pred vhodom mu je Moš-
ki pevski zbor Svoboda Bre-
stanica pod vodstvom Janka 
Avsenaka zapel „Novomaš-
nik, bod‘ pozdravljen“, v zvoni-
ku pa so Kavškovi zopet igrali 
na zvonove. Organistka Bet-
ka Cimperšek, cerkveni pev-
ski zbor pod vodstvom Monike 
Habinc Rostohar, moški pev-
ski zbor in folklorna skupina s 
Senovega ter komorna skupina 
godbe Blanški vinogradniki, ki 
ji je dirigirala Anja Drstven-
šek, so v slavnostno okraše-
ni cerkvi polepšali novomašno 
bogoslužje, katerega ceremoni-
er je bil brestaniški kaplan Gre-
gor Majcen. Slovesni pridigar 
je bil Matild Josip Domić iz 
skupnosti salezijancev. Za no-
vomašni simbol si je izbral po-
lieder, ki ponazarja, „da so stva-
ri lahko tudi nepopolne in da so 
lahko različne, ampak se z voljo 
med seboj tudi povežejo“. 

Po maši se je slavje nadaljeva-
lo v domači vasi pod šotorom 
(za tehnično ureditev šotora 
je skupaj s prostovoljci in ga-
silci iz Stranj poskrbel Danijel 
Županc, za čudovito okrasitev 
pa se je skupaj s sodelavci zelo 
potrudila Milena Mastnak), 
kjer se je zbralo številno so-
rodstvo po očetovi in materini 

strani, sosedje ter Petrovi pri-
jatelji in sošolci. Po protokolu, 
ki ga je vodil Domen Plavčak, 
sta novomašniku nekaj besed 
namenila evropski poslanec 
Franc Bogovič in domači žu-
pnik Jože Špes. Protokolarni 
muzikanti Ansambel Florjani 
so skupaj z Boštjanom Pov-
šetom poskrbeli za čudovi-
to glasbo, k svečanemu vzduš-
ju je z zdravicami prispeval 
tudi Rajhenburški oktet. Po 
skupinskem fotografiranju je 
novomašnik skupaj s sošol-
ci iz Želimelj pri vaški kapeli-
ci pripravil prisrčne večernice. 
Po večerji je za malo bolj spro-
ščeno vzdušje poskrbel še An-
sambel Labirint. Svoje delo so 
pod vodstvom Romana Krag-

la odlično opravili tudi mladi 
strežniki, za hrano je poskrbe-
lo gostišče „Prehrana pri Mar-
jani“ iz Krmelja. V ponedeljek 
je imel Peter še zahvalno mašo 
v cerkvi sv. Antona v Gorenjem 
Leskovcu in večerjo za vse po-
močnike in sodelavce pri orga-
nizaciji in izvedbi novomašne 
slovesnosti. V organizacijskem 
odboru nove maše se zahvalju-
jejo Štefaniji Vidrih, ki je prev-
zela organizacijo dogodka, vse 
podrobno načrtovala in s po-
močjo številnih pomočnikov 
tudi izvedla, ter vsem sodelav-
cem in sponzorjem, ki so pri or-
ganizaciji in izvedbi tega do-
godka kakor koli pomagali.
� P.�P./Vir:�Organizacijski�
 odbor nove maše

Petrove nove maše se bodo še dolgo spominjali
BRESTANICA, STRANJE – »Iskati skupno blaginjo, ki zares vključuje vse« – ta citat iz apostolske spodbude Veselje evangelija papeža Frančiška je bilo novomaš-
niško geslo Petra Kočevarja, ki je 8. julija bral novo mašo v baziliki Lurške Marije v Brestanici, kjer je zadnjo novo mašo brestaniški faran bral davnega leta 1972. 
Pri tridnevnem slavju je služilo tudi vreme, tako da se bodo tega čudovitega dogodka v župniji lahko še dolgo z veseljem spominjali.

Novomašni�križ�je�Petru�izročila�sestra�(foto:�M.�Rihter).
Novomašnik�Peter�Kočevar�z�družino�(foto:�L.�Plahuta)


