
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Živalski vrt okoli nas
Živalski svet Posavja je zelo raznolik, najbrž celo 
bolj, kot si predstavljamo, pravijo gozdarji in lov-
ci. V našem naravnem okolju poleg živali, ki so po-
gostejše, na določenih območji živi tudi gams, po-
javlja se medved in celo volk, precej se je razširil 
šakal. Naši posegi v naravo seveda vplivajo na ži-
vljenjski prostor živali.

 Stran 3

Na šestnajsti podelitvi
kar šestnajst priznanj

Da je Posavje med drugim tudi pokrajina številnih 
inovatorjev, smo se lahko znova prepričali na po-
delitvi priznanj Posavske gospodarske zbornice, ki 
je letos nagradila kar 45 avtorjev rekordnih 16 ino-
vacij. Največ inovacij izhaja iz iskanja rešitev za te-
žave kupcev.
 Stran 10

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXIII, št. 12, četrtek, 13. junij 2019
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 27. junija.

PREMIER ŠAREC OBISKAL MESTO SPOMINA IN OPOMINA – Delno obnovljeni hlevi in konjušnica v 
bližini gradu Rajhenburg so za marsikoga boleč spomin na preteklost, s katero se že nekaj let mnogi 
soočajo tudi na vseslovenskem srečanju ob dnevu izgnancev, ki je hkrati tudi praznik krške občine. V 
času druge svetovne vojne je bilo to območje največje slovensko zbirno taborišče, iz katerega so ljudje 
sklonjenih glav odhajali v izgnanstvo – na Hrvaško, Srbijo in dežele tretjega rajha kot prisilni delavci 
in taboriščniki. Med izgnanimi je bilo več kot 20 tisoč otrok, starih manj kot deset let, ki so bili oropani 
brezskrbnega otroštva. Letošnji slavnostni govornik na kraju spomina in opomina je bil predsednik 
Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec in po zaključeni slovesnosti se je posvetil tudi posameznikom, 
ki so se želeli rokovati ali z njim spregovoriti nekaj besed. Več na str. 6.  Foto: Smilja Radi

Naj učiteljica je Anica Butkovič
PIŠECE – Revija Ona in civilna iniciativa Kakšno šolo hoče-
mo sta ob koncu šolskega leta tradicionalno, že desetič, or-
ganizirali izbor za najboljšega učitelja oz. najboljšo učitelji-
co v državi. Najboljša učiteljica v šolskem letu 2018/19 po 
izboru bralcev je Anica Butkovič z OŠ Maksa Pleteršnika Pi-
šece. Glavne odlike Butkovičeve, ki poučuje že 40 let, so srč-
nost, doslednost, vsestranskost, odločnost ter predanost šoli 
in kraju oz. koreninam. Na pišeški šoli velja že za pravo legen-
do in po navadi »naredi red, kjer ga ni«, kot se je izrazil eden 
od bralcev, ki je glasoval zanjo. Kot učiteljica številka ena v 
državi je prejela bon v višini 500 evrov bruto. Butkovičeva je 
sicer že tretja Posavka, ki ji je pripadel ta naziv, saj sta v pre-
teklih letih naj učitelja postala tudi učitelj športne vzgoje na 
OŠ Globoko Bojan Hotko (v šolskem letu 2010/11) in glas-
beni pedagog Vilko Urek z OŠ Bizeljsko (2016/17). 
 R. R.
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Za vas ustvarjamo nov prostor pod soncem.

Dejan Učakar, glasbeni pedagog 
in skladatelj:

Fagot je bil povsod 
dobrodošel
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Že 60 let z znanjem bogatijo ljudi

70 let Posavskega muzeja Brežice
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Med prvimi točkami so občin-
ski svetniki in svetnice prisluh-
nili pomočnici v. d. direktorice 
CSD Posavje Danici Božič, ki 
je predstavila socialnovarstve-
no storitev pomoč družini na 
domu. Cena omenjene stori-
tve se bo povečala, a razlika 
do polne cene bo subvencio-
nirana iz občinskega proraču-
na, tako da ostaja cena storitve 
za uporabnike nespremenje-
na. Ti bodo še naprej za sto-
ritev plačali 4,80 evra/uro ob 
delavnikih, 6,24 evra/uro ob 
nedeljah in 6,72 evra/uro na 
državni praznik in dela prost 
dan. »Pri izračunu cene stori-

Rebalans zaradi novih projektov
SEVNICA – Tukajšnji občinski svet je 29. maja na redni seji med obravnavanimi točkami podal soglasje k 
novi ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki za uporabnike ostaja nespremenjena. Po 
razpravi je bil sprejet predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini.

tve smo v skladu z metodolo-
gijo upoštevali tudi povprečno 
število uporabnikov v lanskem 
letu, ki jih je bilo 94, a trenutno 
jih je že več kot sto. Delo opra-
vlja 11 socialnih oskrbovalk in 
pri izračunu smo upoštevali 
tudi efektivne ure, ki jih vsaka 
oskrbovalka naredi na domu 
uporabnikov, v ostali del gredo 
prevozi. Občina je zelo velika 
in od enega do drugega upo-
rabnika je treba prevoziti kar 
nekaj kilometrov. Delo poteka 
vsak dan, tudi ob nedeljah in v 
vseh prazničnih dneh – zjutraj, 
popoldan in zvečer,« je pojas-
njevala Božičeva in poudarila, 

da so plače socialnih oskrbo-
valk nizke, delo pa zahtevno. 

Nov poslovni objekt v 
Boštanju in rebalans 
proračuna
Na pobudo investitorja podje-
tja Trbovc d.o.o. iz Sevnice je 
Občina Sevnica v lanskem letu 
pričela s postopkom priprave 
drugih sprememb in dopol-
nitev odloka o občinskem lo-
kacijskem načrtu za poslovno 
cono Boštanj – TC Mercator. S 
spremembo prostorskega akta 
bo investitor na delu obmo-
čja, kjer se nahaja nepozida-
no zemljišče, delno komunal-
no opremljeno, s kanalizacijo, 
vodovodom ter cestnim prik-
ljučkom in ki je v lasti omenje-
nega podjetja, zgradil poslovni 
objekt za potrebe svoje dejav-
nosti – trgovino na drobno in 
debelo z mesom in mesnimi iz-
delki. Občinski svet je predlog 
soglasno potrdil.

Sevniški občinski svetniki in 
svetnice so soglasno potrdi-
li tudi predlog odloka o re-
balansu A proračuna Občine 
Sevnica za leto 2019. Razlog 
zanj je uvrstitev nekaterih no-
vih projektov oziroma začetek 
njihovega načrtovanja ter ne-
katere uskladitve že načrtova-
nih aktivnosti. Direktor sev-
niške občinske uprave Zvone 
Košmerl je kot na novo uvr-
ščene projekte izpostavil za-
četek projektiranja dveh ko-
lesarskih povezav, in sicer na 
relaciji Krmelj–Tržišče ter Bo-
štanj–Sevnica, OPPN Studenec 
– vzhod ter nakup reševalne-
ga vozila za ZD Sevnica. Viši-
na proračuna z rebalansom 

se zvišuje za dobrih 230 tisoč 
evrov.

Spremembe pri NUSZ
Daljša razprava se je razvila 
pri sprejemanju predloga od-
loka o nadomestilu za upora-
bo stavbnih zemljišč v obči-
ni Sevnica, ki je bil vsebinsko 
nazadnje spremenjen v letu 
2003. Uvodno predstavitev je 
podal župan Srečko Ocvirk, 
ki je med drugim dejal, da 
nov odlok ne spreminja vred-
nosti točke in obremenitve za 
objekte, za katere se že obra-
čunava nadomestilo za upo-
rabo stavbnega zemljišča. Po 
novem bodo v obračunu upo-
števani tudi pomožni kmetij-
ski objekti (npr. drvarnice) in 
celo neobjekti, kamor se šteje-
jo šotori. Županovo predstavi-
tev je dopolnil še direktor sev-
niške občinske uprave, ki je 
med drugim dejal, da se uva-
ja nadomestilo za vse zgrajene 
stavbe glede na dejansko rabo. 
Podatki se bodo pridobivali iz 
registra nepremičnin oziroma 
iz drugih uradnih evidenc, s 
1. 1. 2020 pa naj bi se začelo 
plačevati nadomestilo tudi za 
nezazidljiva stavbna zemljiš-
ča. Podatek, da se naselje Bo-
štanj uvrsti v prvo kategorijo 
glede na primerljivo komu-
nalno opremljenost z mestom 
Sevnica, je naletel pri nekate-
rih občinskih svetnikih na ne-
odobravanje, kar je bilo slišati 
v razpravi, ki je sledila. Na kon-
cu je bil predlog odloka o na-
domestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč v sevniški občini spre-
jet s štirimi glasovi proti. 

 Smilja Radi

BREŽICE – Med 18 točkami dnevnega reda 6. redne seje Občin-
skega sveta občine Brežice, ki bo v četrtek, 20. junija, bodo sve-
tniki med drugim prvič obravnavali predlog odloka o OPPN za 
IPC Brezina, ki se nanaša predvsem na merila in pogoje za ume-
ščanje objektov, ki omogočajo fleksibilnejše pogoje za gradnjo 
in oblikovanje objektov, racionalnejšo izrabo prostora (pogoji 
za združevanje in delitev parcel) itd. Na dnevnem redu bo tudi 
glasovanje o sklepu o oprostitvi plačila komunalnega prispev-
ka za podjetje TPV d.o.o., ki se je za potrebe širitve in pridobiva-
nja novih poslov odločilo za izgradnjo nove tovarne za obdela-
vo pločevine za potrebe avtomobilske proizvodnje v Brežicah, v 
IPC Brezina. Na občino je podjetje naslovilo vlogo za oprostitev 
plačila komunalnega prispevka v povezavi z dograditvijo objek-
ta v Brezini v okviru projekta Tovarne prihodnosti TPV (projekt 
vključuje dozidavo tudi na obstoječi lokaciji v Šentlenartu). Vred-
nost investicije je ocenjena na 79 milijonov evrov, investicija pa 
predvideva minimalno 50 novih zaposlitev. Svetniki bodo potr-
jevali tudi Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja ele-
ktronskih komunikacij naslednje generacije v občini Brežice, s 
katerim želi občina oceniti stanje pokritosti, dejansko potrebo 
po širokopasovnem omrežju, razpoložljivost ostale javne gospo-
darske infrastrukture in vrednost potrebnih investicij na ome-
njenem geografskem področju, del načrta pa je namenjen tudi 
identifikaciji belih lis in posledično možnih načinov pridobiva-
nja javnih sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih 
omrežij na belih lisah.  R. R.

Svetniki o širitvi IPC Brezina

Povprečen komunalni prispe-
vek za enostanovanjski objekt 
na Dorcu bo na parceli dobrih 
800 m² za investitorja grad-
nje znašal v povprečju 8.000 
evrov. V nadaljevanju so med 
drugim podprli tudi ureditev 
»pump track« poligona za ko-
lesarje, deskarje in rolkarje 
na Vidmu, tj. na območju da-
nes že porušenega doma upo-
kojencev in še nekaj drugih 
objektov. Jože Olovec je pri 
tem pripomnil, da po njego-
vem mnenju poligon ne sodi 
v gosto stanovanjsko sosesko, 
temveč bi ga bilo smotrno ure-
diti v športnem kompleksu pri 
stadionu Matije Gubca. Dejal je 
še, da naj bi stanovalci v oko-
liških blokih že zbirali podpise 
nasprotovanja, medtem ko je 
bil župan mag. Miran Stanko 
mnenja, da gre za povsem obi-
čajno urbano opremo po mes-
tih, ki ni moteča za okolico. 
Poleg tega bo »pump track« 

Odpisali okoli pol milijona dolga
KRŠKO – Krški občinski svet je 30. maja na 5. seji potrdil vseh 14 obravnavanih točk dnevnega reda. Kot 
prvo med njimi so potrdili program opremljanja stavbnih zemljišč na za gradnjo razširjenem območju bre-
staniškega Dorca, kjer je zaenkrat predvidenih 13 gradenj. 

poligon v kare Vidma umeščen 
največ za obdobje sedmih let 
ali pa tudi za krajše obdobje, 
v kolikor bi se v vmesnem ob-
dobju izkazal interes za grad-
njo poslovno-stanovanjskega 
objekta na tem območju, ki je 
sicer že bil načrtovan, a se je 
investitor kasneje umaknil. 

Svetniki so se strinjali tudi z 
odpisom dolga po pokojnih 
osebah iz naslova neplačil in-
stitucionalnega varstva in pog-
rebnih stroškov ter tudi dolga 
iz naslova neplačanih naje-
mnin v neprofitnih stanova-
njih in še nekaj drugih neiz-
terljivih dolgov fizičnih oseb, 
občanov občine Krško. Skupno 
gre za odpis za okoli 475.000 
evrov dolga. Zeleno luč so priž-
gali tudi zadolžitvi Mladinske-
ga centra Krško v višini 60.000 
evrov, da bo lahko ta kot uprav-
ljavec zagotovil vse pogoje za 
obratovanje brestaniškega ba-

zena, na katerem se je kopalna 
sezona pričela 10. junija. 

V obravnavo in sprejem so po-
novno prejeli pravilnik o upo-
rabi športnih dvoran, telovad-
nic v osnovnih šolah in drugih 
športnih objektov, ki so v las-
ti občine. Slednjega so sicer že 
pred meseci potrdili, a je mo-
ral z dopolnitvami ponovno v 
proceduralno obravnavo za-
radi uveljavitve novega zako-
na o stvarnem premoženju 
občin, kamor sodijo tudi tovr-
stni objekti oz. površine. Spre-
membe v najemu so vezane 
predvsem na uporabnino, ki 
bo določena s cenikom med 
občino, zavodom, v katerem 
se nahaja športna površina, in 
uporabnikom. Z uporabnino se 
bodo krili obratovalni stroški 
in stroški manjših vzdrževal-
nih del, a bo ta za izvajalce pro-
gramov športa in dejavnosti v 
javnem interesu nižja. 

Svetniki so brez razprave po-
trdili spremembe odloka o po-
delitvi koncesije za upravljanje 
kabelsko-razdelilnega sistema 
za prenos televizijskega, inter-
netnega in telefonskega signa-
la v občini družbi Ansat ter se 
seznanili z letnim poročilom o 
varstvu pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami v občini Krško 
za minulo leto ter z načrtova-
nimi aktivnostmi na tem po-
dročju v letošnjem letu, ki jih je 
predstavil svetovalec za civil-
no zaščito Aleš Benje. V leto-
šnjem letu je za področje civil-
ne zaščite predvidenih 1,4 mio 
evrov, od tega največ za delo-
vanje in opremljanje Gasil-
ske zveze Krško in pod njenim 
okriljem delujočih prostovolj-
nih gasilskih društev ter za iz-
gradnjo in obnovo objekta ter 
nakup opreme za Poklicno ga-
silsko enoto Krško.

 Bojana Mavsar

BISTRICA OB SOTLI – Občinski svet občine Bistrica ob Sotli 
se je 10. junija sešel na 6. seji v tem mandatu. Potrdil je pred-
log spremembe cen programa predšolske vzgoje – ekonom-
ska cena bo višja za skoraj 11 % – ter predloge za občinska 
priznanja in nagrade za leto 2019.

Po besedah ravnatelja OŠ Bistrica ob Sotli Bogomirja Marčin-
kovića se je zaradi odprave plačnih anomalij in sprostitve nap-
redovanj struktura plač v bistriškem vrtcu Pikapolonica precej 
spremenila. »Rezerv več ni, izguba je zaradi tega že zdaj okoli 
4000 evrov in do konca leta bo samo še večja, ker zaposleni eno-
stavno morajo dobiti plačo, skladno z zakonom,« je poudaril in 
dodal, da se cena vrtca ni spreminjala že vse od leta 2014. Sve-
tniki so s potrditvijo tega sklepa določili novo ekonomsko ceno 
vrtca, ki bo s 1. 9. 2019 višja za 10,98 % (povišala se bo s trenu-
tnih 402,60 evra na 446,80 evra), pri čemer bodo npr. starši, ki 
na podlagi odločbe CSD plačujejo 35 % te cene (teh je največ, tre-
tjina), po novem plačevali 15 evrov več, tisti premožnejši (pla-
čujejo 53 % cene) pa 23 evrov več. Marčinković, ki sta ga na seji 
spremljali tudi računovodkinja šole Mihaela Požek in vodja eno-
te vrtca Sonja Zobec, je še omenil, da jih je predstavnica sveta 
staršev vrtca Petra Misja Zorko pred časom že opozorila na to, 
da so v vseh sosednjih občinah podražili cene vrtca, in jo je za-
nimalo, kdaj se bo to zgodilo tudi v bistriškem vrtcu.
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja (KVIAZ) Breda Kovačič je še pred glasovanjem obeloda-
nila predloge za letošnje občinske nagrajence. Prispelo jih je pet, 
KVIAZ jih je sprejel štiri. Plaketo Občine Bistrica ob Sotli bo pre-
jela Andreja Reher iz Srebrnika, priznanje bo šlo v roke Fran-
cu Greglu, prav tako iz Srebrnika, in Radu Romihu iz Polja pri 
Bistrici, denarno nagrado v višini 500 evrov pa bo prejelo Dru-
štvo prijateljev mladine Bistrica ob Sotli. Kovačičeva je dodala, da 
letos ni bilo nobenega predloga za častnega občana, komisija pa 
se je na koncu odločila, da denarna nagrada letos pripada DPM 
Bistrica ob Sotli, Andreju Černelču, ki je bil tudi predlagan, pa 
jo bodo po njenih besedah mogoče podelili prihodnje leto. Sve-
tnik in podžupan Dušan Berkovič, ki je vodil sejo, je pripomnil, 
da se takšne odločitve sprejemajo s cmokom v grlu, saj si nače-
loma vsi predlogi – v tem primeru za denarno nagrado – zaslu-
žijo, da se jim to tudi podeli. Občinski nagrajenci bodo plaketo, 
priznanji in denarno nagrado prejeli na slavnostni seji ob občin-
skem prazniku, ki bo potekala v petek, 28. junija.
 R. Retelj

Vrtec v Bistrici bo dražji

BREŽICE – 4. junija so se v MC Brežice sestali člani Civilne ini-
ciative Brežice – Posavje za zaščito in varovanje južne meje 
in izrazili skrb zaradi nenehnega slabšanja razmer ob dr-
žavni meji. 

Posveta, ki ga je vodil Darko Pajk, so se poleg članov domače ci-
vilne iniciative udeležili tudi predstavniki Gibanja Zedinjena Slo-
venija in Civilne iniciative Štajerska varda. Kot so člani brežiške 
iniciative opozorili že ob svoji ustanovitvi v aprilu, se občani po-
čutijo ogrožene ob vse večjem številu nelegalnih prehodov meje, 
o čemer uradna oblast in nacionalni mediji ne prikazujejo prave 
resnice. Razmere se v resnici nenehno slabšajo, povečuje se šte-
vilo nasilnih dejanj s strani migrantov, ki jih je v zadnjem času 
mogoče srečati že nekaj deset kilometrov od meje. V takšnih raz-
merah ljudem ne preostane drugega, kot da se organizirajo v ci-
vilna društva in sami poskrbijo za svojo varnost, za kar imajo vso 
pravico, kadar gre za njihovo življenje in premoženje.
Anica Bidar iz Gibanja Zedinjena Slovenija je med drugim de-
jala, da lahko pride do katastrofe, če se bodo razmere zaostri-
le. Poudarila je, da so slovenski policisti sicer dovolj usposoblje-
ni in pripravljeni skrbeti za varnost ljudi, vendar jih je premalo, 
predvsem pa jim vodilni ne omogočajo opravljati dela, kot bi 
bilo treba. Največjo odgovornost pri tem ima slovenska politi-
ka, ki se noče soočiti z resnico. Andrej Šiško iz Štajerske varde 
je opozoril, da so se ustanovili s ciljem pomagati pristojnim or-
ganom RS pri varovanju državne meje, javnega reda in miru ter 
s tem preprečiti nezakonite vstope ilegalnih migrantov v našo 
državo. Dejal je tudi, da imajo kot državljani ustavno pravico in 
dolžnost varovati svojo državo, saj druge nimajo: »Mi smo tu 
doma, tu veljajo naši zakoni, naše pravice in ena izmed njih je 
tudi, da se organiziramo.«
V razpravi so večkrat opozorili na ravnanje nekaterih nevladnih 
organizacij, še posebno Pravno-informacijskega centra (PIC), ki 
naj bi pomagale pri nelegalnem prehajanju migrantov v Slove-
nijo. Ob koncu so sklenili, da povabijo k povezovanju in sodelo-
vanju vse civilne iniciative, ki so nastale vzdolž meje in drugod 
po državi, in skušajo doseči, da bodo nelegalni prehodi sankci-
onirani po zakonu in ustavi. Sicer bodo prisiljeni pozvati delav-
ce in sindikate, naj kot obliko pritiska zaustavijo proizvodnjo in 
gredo na ulice. »Ta meja je prag našega doma in naše domovine, 
zato jo bomo varovali,« je bilo slišati v Brežicah.
 S. M.

Civilna iniciativa Brežice: 
»Meja je prag našega doma«
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Nosilec načrtovanja upravlja-
nja s populacijami divjadi je 
Zavod za gozdove RS, kjer v 
sodelovanju z lovskimi orga-
nizacijami pripravljajo letne in 
desetletne lovsko-upravljalske 
načrte. Za področje prostožive-
čih divjih živali je na brežiški 
območni enoti Zavoda za goz-
dove, ki pokriva posavski pros-
tor, odgovoren Gregor Bogo-
vič, sicer tudi sam v prostem 
času lovec. Z živalskim svetom 
pa se seveda vsakodnevno sre-
čujejo tudi lovci, zato smo k po-
govoru o njem povabili predse-
dnika in podpredsednika Zveze 
lovskih družin Posavja Nika 
Marna in Slavka Zakška. 

Kaj vse živi pri nas?
Kot poudari Bogovič takoj na 
začetku, je živalski svet Po-
savja zelo raznolik, najbrž še 
veliko bolj, kot si predstavlja-
mo. Med prostoživečimi vrsta-
mi živali, ki sodijo med divjad 
(kar pomeni, da se jih lahko 
lovi), je najpogostejša srnjad, 
ki se pojavlja povsod v Posav-

ju, v gozdnatih predelih Posav-
ja se bolj kot ne vsepovsod za-
držujejo divji prašiči, medtem 
ko je navadna jelenjad priso-
tna predvsem na desnem bre-
gu reke Save. »Ljudem je najbrž 
malo manj znano, da imamo v 
Posavju tudi gamse, in sicer na 
območju Velikega Kozjega nad 
Loko pri Zidanem Mostu ter na 
območju Kunšperka v občini 
Bistrica ob Sotli. V okolici Bo-
štanja je prisotna kolonija je-
lenov lopatarjev oz. damjakov, 
na območju Radeč pa koloni-
ja muflonov, oboje so naseli-
li pred približno 40 leti,« pra-
vi Bogovič.
 
Številčna je tudi mala divjad, 
kot so lisica, jazbec, kuna zlati-
ca in kuna belica, navadni polh, 
raca mlakarica, sraka, šoja in 
siva vrana. V upadanju so po-
pulacije poljskega zajca, faza-
na in poljske jerebice, kar je 
predvsem posledica izginja-
nja primernega življenjskega 
prostora za te vrste in velika 
številčnost njihovih plenilcev. 
»Medtem ko so posavski goz-
dovi dobro ohranjeni in pri-
merni za življenje divjadi, se 
razmere za divjad zaradi ra-
znih prostorskih posegov, kot 
so gradnja hidroelektrarn, cest, 
industrijskih con ipd., ter izse-
kovanja mejic oz. grmišč in ve-
likopovršinskega načina kme-

tovanja slabšajo predvsem v 
nižinskem agrarnem delu ob-
močja,« opozarja Bogovič. V 
teh razmerah se bolje znajdejo 
predvsem plenilske vrste, kot 
je denimo lisica. »Eno je ceplje-
nje proti steklini, zaradi česar 
jih seveda manj pogine, drugo 
pa to, da so zelo prilagodljive 
in se hranijo z marsičim. Zara-
di tega zlasti v spomladanskem 
času, ko imajo mladiče, rade za-
idejo tudi v človeška naselja,« 
pojasni sogovornik. Posebej 
je seveda treba izpostaviti, da 
se v zadnjem desetletju v naše 
kraje naselil šakal, ki je močno 
prisoten predvsem na Krškem 
polju, opažajo pa ga tudi na le-
vem bregu Save oz. na štajer-
skem delu, dopolnjuje Zakšek. 
V tem primeru ne gre za nase-
litev ali kaj podobnega, ampak 
za naravno širitev te živalske 
vrste po Evropi, torej postaja 
naša avtohtona vrsta. Ljudem 
sicer šakal ni nevaren in je za-
varovan, njegov odstrel je do-
voljen le na območju vojašnice 
Cerklje ob Krki.

Od velikih zveri, kamor so-
dijo medved, volk in ris, se 
v posavskem prostoru poja-
vlja predvsem rjavi medved. V 
zadnjih letih je nekaj medve-
dov stalno prisotnih na obmo-
čju Gorjancev, občasno med-
veda opazijo tudi na območju 
Bohorja in desnega brega Save 
od Boštanja do Krškega ter na 
območju Radeč. »Tam smo evi-
dentirali že kar nekaj škodnih 
primerov, predvsem poško-
dovanje silažnih bal in čebel-
njakov ter nekaj primerov na-
padov na domače živali, npr. 
drobnico in perutnino,« pravi 
Bogovič. Zakšek ob tem doda-
ja, da medved sicer ni nevaren 
in se raje umakne: »Ima izred-
no dober voh in zazna človeka 
že na nekaj sto metrov.« Kljub 
temu njegovega napada ne gre 
povsem izključiti, opozori Bo-
govič, zato je priporočljivo na 
območjih, kjer je prisoten med-
ved, upoštevati določena pri-
poročila: »Denimo naj bomo 
glasni, da živali opozorimo na 
svojo prisotnost, naj imamo 
pse na povodcu, naj se izogiba-
mo medvedjim brlogom, če jih 
opazimo, naj medvedov niko-
li ne hranimo ipd.« svetuje Bo-
govič in dodaja, da pri nas pač 
še nismo toliko vajeni sobiva-
nja z medvedi, kot so denimo 
v kočevskih in ribniških krajih. 
Občasno, a v zadnjih letih do-

kaj redno, se na območju Gor-
jancev pojavljajo tudi volkovi, 
medtem ko risa še niso zazna-
li, čeprav se bo z njegovo po-
novno naselitvijo v slovenske 
gozdove najbrž kmalu pojavil 
tudi pri nas. 

Človekov pritisk na okolje
Življenjski prostor za živali se 
spreminja, pri tem pa Bogovič 
izpostavlja tudi »pritisk lju-
di na okolje z raznimi vrstami 
rekreacije«, pri čemer ome-
nja denimo območje Vrbine, 
ki je prepletena s sprehajalni-
mi potmi. »Zaradi tega se div-
jad podnevi umakne in je bolj 
aktivna ponoči.« Problematič-
na je tudi vožnja z gorskimi 
kolesi in zlasti motornimi šti-
rikolesniki po gozdovih, tudi 
po hribovitih območjih. Lovca 
povesta še, da je včasih na ob-
močju Bohorja živel divji pete-
lin, vendar ga zdaj več ni, ker 
tu nima primernih življenjskih 
pogojev, predvsem miru, ki ga 
potrebuje. Iz slovenskih, tudi 
posavskih gozdov izginja tudi 

gozdni jereb. Po drugi strani 
pa denimo na območju lovske 
družine Brestanica skoraj 30 
let ni bilo fazana, zdaj pa se je 
začel spet pojavljati. Pred leti 
ga je ogrožala uporaba določe-
nih škropiv proti voluharjem, 
s katerimi so škropili koruzo, 
posledično pa so fazani pogi-
njali, v današnjem kmetijstvu 
pa so škropiva bolj živalim pri-
jazna. Dokler ni bila zgrajena 
HE Brežice in urejen akumu-
lacijski bazen, se je v Vrbini v 
času poplav utopilo zelo veliko 
srnjadi, ki se pogosto ni imela 
kam umakniti. »Odkar so ure-
dili Savo, je v redu, a so nam 
vzeli lovišče za lovljenje div-
jih rac. Race sicer so, a ker se 
sedaj ob reki sprehajajo ljudje, 
ni več možnosti za varen lov,« 
pripomni Marn. Gozdar Bogo-
vič pa spomni še na pred ne-

kaj leti postavljeno rezilno žico 
na meji, ki je povzročila veliko 
bojazni glede vpliva na divjad: 
»Bilo je nekaj primerov pore-
zane srnjadi in tudi nekaj po-
ginov, a so nato lovci na ograjo 
nastavljali odvračalna kemič-
na sredstva, tako da posledice 
niso bile tako hude.«

Omenili smo že, da so popula-
cije nekaterih živalskih vrst v 
upadu. Predsednik posavskih 
lovcev Marn opozarja, da se to 
ponekod pozna predvsem pri 
srnjadi, ki nima dovolj mladi-
čev. »K temu upadanju, kot vse 
kaže, nekaj pripomore šakal, 
nekaj bolezen, zelo veliko je 
tudi povozov divjadi,« pravi. Na 
to, da do veliko izgube mladi-
čev iz vrst srnjadi prihaja tudi 
zaradi pozne košnje, smo opo-
zorili že v prejšnji številki časo-
pisa, a najbrž ni odveč še en po-
ziv kmetom, naj bodo pri košnji 
pazljivi oz. naj preverijo, če se 
v visoki travi morda ne skriva 
srnin mladič.

Povsem brez škode ne gre
Škode, ki jo občasno povzroča 
medved, smo se že dotaknili, a 
seveda jo povzroča tudi druga 
divjad. Pri tem je treba pouda-
riti, da gre za škodo le z naše-
ga, človeškega vidika, pri tem 
pa se pogosto ne zavedamo, da 
si življenjski prostor na Zemlji 
pač delimo tudi z živalmi. »Sr-
njak, na primer, si vsako po-
mlad očisti rogovje. Za to rabi 

določeno drevesno vrsto in se-
veda pride do škode, če gre za 
okrasno grmičevje, a za srnja-
ka je očiščeno rogovje življenj-
skega pomena. Objedenosti 
mladega drevja je manj, ra-
zen na območjih, kjer je velika 
prisotnost jelenjadi. Divji pra-
šiči delajo škodo, ko spomla-

di in jeseni razrijejo travnike. 
Škodo povzročajo tudi na nji-
vah, kjer je posejana koruza,« 
pojasnjuje Zakšek, a dodaja, 
da je škode zaradi divjadi iz-
redno malo. Kot dodaja Marn, 
nekaj škode tudi ni prijavlje-
ne: »Določeni kmetje so razu-
mni in vedo, da če ne bo div-
jadi ali če ne bo živalske vrste 
v naravi, potem tudi človeštvo 
ne bo moglo preživeti. Pri tis-
tih, ki imajo večje kmetijske po-
vršine in imajo pridelke za pre-
živetje, pa je škoda, ki jo naredi 
divjad, lahko življenjskega po-
mena in v takem primeru se 
izplača odškodnina.« Mimo-
grede: škodo, ki jo povzročajo 
lovne vrste, morajo pokriti lo-
vske organizacije, škodo s stra-
ni zavarovanih vrst pa država. 
Za občutek: v letu 2015 so lo-
vske družine Posavja izplača-
le približno 6.700 evrov škode 
(od tega so je večino povzročili 
divji prašiči), v naslednjih letih 
pa se je škoda še zmanjševala.

Ko govorimo o škodi, je tre-
ba omeniti tudi škodo, ki jo 
povzročajo nekatere ptice 

(vse ptice, razen 
sive vrane, sra-
ke, šoje, fazana in 
race mlakarice, so 
zavarovane), de-
nimo poljske vra-
ne in labodi. »V Po-
savju je prisotnih 
nekaj kolonij polj-
skih vran, pred-
vsem v občinah 
Brežice in Krško. 
Gnezdijo v večjih 
skupinah, običajno 
kar v naseljih, za-

radi česar občasno prihaja do 
pritožb okoliških stanovalcev 
glede hrupa, ki ga povzročajo. 
Povzročajo pa tudi škodo kme-
tovalcem, predvsem na vzniku 
koruze ter v nasadih vrtnin,« 
pojasnjuje Bogovič. In še glede 
labodov: »V posameznih letih 
se pojavi tudi škoda zaradi la-
bodov grbcev, ki jo povzročajo 
s pašo na posevkih oljne ogr-
ščice in travnih mešanic.« Doda 
še, da vsako leto zabeležijo tudi 
kar nekaj škode, ki jo z dolbe-
njem lukenj v fasade objektov 
povzročijo detli. Običajni na-
čini varovanja premoženja so 
za obrambo pred pticami do-
kaj neučinkoviti (denimo va-
rovanje z ograjevanjem, ki se 
uporablja predvsem za zve-
ri) ali pa so učinkoviti le kra-
tek čas, potem pa se ptice nanj 
navadijo (varovanje z odvrača-
njem – plašenje, razna kemič-
na in akustična odvračala, sil-
huete ujed).

Nevarnost prašičje kuge
Sogovornika iz lovskih vrst 
opozarjata še na afriško pra-
šičjo kugo. »To je virus, ki se 
je prenašal s prašiči iz Afri-
ke. Iz Ukrajine, Belorusije, Li-
tve in Latvije se širi proti Polj-
ski, Češki, Slovaški, Madžarski, 
kar pomeni, da je že v neposre-
dni bližini Slovenije in je samo 
vprašanje časa, kdaj bo izbruh-
nila tudi pri nas – lahko se zgo-
di v treh ali šestih mesecih ali 
pa v enem letu. Za človeka je 
nenevaren, je pa nevaren tako 
za divje kot za domače praši-
če in lahko povzroči množičen 
pogin prašičev na farmah in 
kmetijah,« pravi Zakšek. Virus 
se najpogosteje širi z odme-
tavanjem okuženih živalskih 
odpadkov, lahko pa se prena-
ša tudi z obleko, ki je bila v sti-
ku z obolelo živaljo. »Če pride 
do takšnega primera na farmi 
ali kmetiji, je treba celotno po-
pulacijo prašičev odstraniti na 
primeren način. Možnosti za-
varovanja pred virusom afriške 
prašičje kuge skorajda ni. Ce-
piva ni, virus je izredno dolgo 
obstojen, tako da se lahko po-
javi tudi čez pet let. Če pride do 
tega, je treba vse divje prašiče 
odstraniti iz gozda, kar pomeni 
tudi ogromno stroškov. Ko bo 
prvi primer v Sloveniji, bo vete-
rinarska služba dala konkretna 
navodila, tudi lovskim druži-
nam, kako ravnati,« še pojasni 
Zakšek. Po Marnovih besedah 
so v lovskih družinah priprav-
ljeni na pojav te bolezni.

Naravno okolje je torej pravi 
»živalski vrt« in prav bi bilo, da 
bi se pri svojih vstopih in pose-
gih vanj zavedali, da s tem vpli-
vamo na življenjski prostor ži-
vali. Z razumnim ravnanjem in 
upoštevanjem nekaterih pripo-
ročil lahko z njimi dokaj nemo-
teno sobivamo. 

� Peter�Pavlovič,�Smilja�Radi

Prostoživeče divje živali v Posavju

Živimo sredi raznolikega »živalskega vrta«
POSAVJE – Najbrž ni nikogar med nami, ki se ne bi vsaj tu in tam, denimo med sprehodom po gozdu ali travniku, lahko pa tudi med vožnjo po cesti, srečal s 
kakšno divjo živaljo. Vas je kdaj zanimalo, katere živali bivajo v našem posavskem okolju? Morda niste vedeli, da poleg srn, jelenov, lisic, zajcev, jazbecev, kun itd. 
živijo tudi gamsi, da ponekod občasno opazijo medveda in da nas kdaj pa kdaj obiščejo tudi volkovi? O tem in o nekaterih vidikih sobivanja živali in ljudi smo se 
pozanimali v gozdarskih in lovskih krogih, kjer se vsakodnevno srečujejo z živalskim svetom.

Gregor�Bogovič Slavko Zakšek in Niko Marn

Zanimiv primerek divjadi je 
albino�srnjak,�ki�ga�opažajo�
v�lovišču�Čatež�ob�Savi�(foto:�
Jani�Srpčič).�

Kako ravnati, če na cesti povozimo divjo žival?
V Sloveniji je vsako leto povožene od 5 do 6 tisoč primerkov 
srnjadi. Na območjih, kjer lahko pričakujemo srnjad, še pose-
bej, če na to opozarjajo tudi prometni znaki, je dobro hitrost 
zmanjšati in pozorno spremljati okolico, na primer bližnji rob 
ceste. Če pride do povoza divjadi, je treba poklicati center za 
obveščanje na št. 112. Ta obvesti policijo in lovsko družino, 
če je potrebno, se obvesti tudi veterinarsko postajo. Ob klicu 
na 112 je treba povedati čim bolj točno lokacijo, kjer se naha-
ja povožena divjad ali če jo morda najdemo kje drugje, na pri-
mer v gozdu, pravita lovca.

V�gozdovih�Posavja�so�pogosti�divji�prašiči�(foto:�ZLD�Posavja).

Takole�je�'fotopast'�na�obrobju�Posavja�
ujela�medveda,�ki�se�je�spravil�nad�čebel-
njak.
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IZDIHNIL POD TEŽO TRAKTORJA – 7. 6. okoli 19. ure je 63-le-
tni domačin z Malega Kamna vozil traktor s pripetim priklop-
nikom, na katerem so bila naložena drva. Pri vožnji po lokalni 
cesti po klancu navzdol je v desnem ovinku zapeljal na brežino 
skrajno levo, zaradi česar se je traktor močno nagnil in se za-
tem prevrnil na voznika, ki je pred tem padel z delovnega stro-
ja. Zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel pod težo traktorja, je 
moški preminil na kraju nesreče.
Istega dne so nesrečo traktorista obravnavali tudi sevniški po-
licisti. 25-letni moški se je med košnjo strmega pobočja pre-
vrnil s traktorjem s pripeto kosilnico, na srečo pa se je vozilo 
prevrnilo na bok. Na srečo je mlad traktorist pri tem utrpel le 
lažje poškodbe.

V ŠESTIH MESECIH PET SMRTNIH ŽRTEV – Letos je na cestah 
na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesre-
čah umrlo pet ljudi, in sicer dva potnika v osebnem avtomobi-
lu, pešec, motorist in voznik kmetijskega traktorja. V enakem 
obdobju lanskega leta je v nesrečah umrlo šest oseb.

ZAJETEN IZKUPIČEK NA RAČUN PIJANIH VOZNIKOV – Bre-
žiški policisti so imeli 10. 6. obilico dela z opitimi šoferji. Tako 
je imel že pred 8. uro zjutraj v Brežicah voznik osebnega vozila 
0,57 mg alkohola v izdihanem zraku, zaradi česar so ga oglobi-
li za 900 € in izrekli 16 kazenskih točk. Slabi dve uri kasneje je 
v Globokem voznik napihal kar 0,83 mg alkohola, zaradi česar 
so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zadnjo besedo pa bo imelo 
sodišče. Za navedeno stopnjo opitosti je zagrožena globa v vi-
šini najmanj 1.200 € in dodeljenih 18 kazenskih točk, kar uteg-
ne doleteti tudi voznika, ki so ga pod večer ustavili na Velikih 
Malencah in je napihal 0,58 mg alkohola. 9. 6. je krškim poli-
cistom uspelo v Krškem prestreči 21-letnega voznika osebnega 
avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,65 mg alkoho-
la, za nameček pa je vozil brez veljavnega vozniškega dovolje-
nja in imel na neregistriranem vozilu nameščene registrske ta-
blice drugega vozila.

VLOMI IN TATVINE – Z dvorišča gospodarskega objekta na 
Mrtvicah sta v noči na 5. 6. izginila dva traktorska kardana in 
akumulator. V Kostanjevici na Krki je 9. 6., prav tako v nočnih 
urah, neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlo-
mil v hišo ter si prisvojil denar in zlat nakit. Zbrala:�B.�M.

Zdenka Petelinc, Sela pri Dobovi: Rada nabi-
ram bezeg, travniške rože in smrekove vršičke, 
ki jih v kombinaciji s sladkorjem postavim na 
sonce, gob in čemaža pa zaradi previdnosti ne 
nabiram. Pomagala sem vnukinji pri nabiranju 
rastlin za herbarij. Zdi se mi, da ljudje zelo radi 
to nabirajo, na podeželju še toliko bolj, nekate-

ri imajo zdravilne rastline že kar na svojih vrtovih.

Ljudmila Radi Arnold, Sevnica: V svoj doma-
či kraj pogosto prihajam in rada odidem tudi v 
gozd, kjer nabiram gobe. Na obrobju gozda in po 
travnikih iščem zdravilna zelišča, ki jih posušim 
in potem uporabim za čaj, iz šentjanževke pa 
naredim šentjanževo olje, ki ima več zdravilnih 
učinkov. Naši predniki so vedeli za marsikate-

ro zdravilno rožico in z njo so na naraven način zdravili bolezni. 

Anja Zorko, Brežice: Pri nas je v navadi, da 
posežemo po naravnih dobrinah. Na zeliščnem 
vrtu imamo precej zdravilnih rastlin, ki jih su-
šimo za čaje, iz nekaterih kuhamo sirupe, za 
lastne potrebe pripravimo dovolj. Imam obču-
tek, da v zadnjem obdobju mnogi posegajo po 
naravnih plodovih. Verjamem, da bo tako tudi v 

bodoče in bomo znali dobro izkoristiti, kar nam ponuja narava.

Verica Rep, Brezje pri Senušah: Zelo veli-
ko nabiram zdravilna zelišča, ki jih imam tudi 
doma na vrtu, od melise, mete, rmana, materi-
ne dušice, zelišč za čaje ipd. V naravi nabiram 
bezeg, brezove in lipove liste, trpotec, zlato roz-
go. Vse to posušim in pozimi skoraj vsak dan iz 
teh stvari skuham čaj. Nekateri te naravne stva-

ri precej izkoriščamo, drugi pa na to ne dajo veliko.

Narava nam poleg prijetnega okolja za preživljanje pro-
stega časa ponuja tudi 'naravni vrt' s številnimi plodovi, 
od gob, bezga do raznih zdravilnih rastlin. Ali izkoriščate 
ta brezplačen vrt in za kaj uporabite, kar v njem najdete, 
nas je zanimalo v tokratni anketi.

anketa

Nabirate plodove narave?

Prva izbira študijske usme-
ritve po končani gimnazi-
ji je bilo računalništvo, to-
rej naravoslovna usmeritev, 
kar je v precejšnjem razko-
raku s tem, kar ste doštudi-
rali in delate danes.
Niti ne, po vseh raziskavah sta 
namreč matematika in glasba 
zelo skupaj, najbližje. V bis-
tvu sem imel vedno dve poti. 
Z igranjem pri senovski god-
bi sem začel z desetimi leti, 
kar pomeni, da imam že 39 let 
kariere igranja. Za razliko od 
mnogih vrstnikov nisem šel po 
klasični poti, nisem obiskoval 
glasbene šole, temveč sem pri 
Janezu Ceglarju delal godbeno 
šolo. Sem pa že od malih nog 
pisal pesmice. Mislim, da je 
bilo največ vredno to, da smo 
imeli doma pianino in z njim 
sem se igral, kar pomnim zase. 
Mama je imela en notni zvezek 
s pesmicami z nekaj toni, jaz 
pa sem si vselej želel naredi-
ti nekaj po svoje. Že od malega 
sem poslušal klasično glasbo. 
Oče je imel kup plošč, Beethov-
na, Mendelssohna, Haydna in 
druge, še vedno pa imam pred 
očmi  platnico plošče, ki sem 
jo kar naprej poslušal, to je 
bila Haydnova simfonija Med-
ved, ki mi je ostala globoko v 
spominu. To, da sem sam sebe 
imel vedno za malo čudaškega, 
da sem kar naprej nekaj fanta-
ziral, gledal v zrak in poslušal 
glasbo, tega raje nisem nikoli 
povedal sošolcem (smeh). 

Torej ste imeli že dobro iz-
hodišče za glasbeni razvoj že 
v družini ...
Očetov brat, Bogdan Učakar, 
je bil violinist v radijskem or-
kestru in glasbeni kritik pri 
Delu, Dnevniku in Večeru, 
bratranec Branko Avsenak je 
bil kulturni urednik Večera 
pa urednik v Založbi Obzor-
ja, mama se je učila solo pet-
ja, ko je še obiskovala vzgoji-
teljsko šolo v Ljubljani. Oče, ki 
je bil sicer fizik, je poslušal ve-
liko glasbe. Tudi če ne bi imel 
dovolj posluha, se mi zdi, da bi 
se ga v takšnem okolju nalezel. 
Na družinskih srečanjih se je 
vedno veliko pelo.

Kdaj pa ste tudi konkretno 
poprijeli za inštrument?
S šestimi leti sem se začel uči-
ti klarinet, leta 1984 pa sem 
začel igrati pri senovski god-
bi. Se spomnim, da smo vedno 
zavidali krški »pleh muski«. Mi 
smo bili bolj resni, ker je Janez 
Ceglar terjal kar vojaško di-
sciplino, seveda pa nas je tudi 
zelo veliko naučil. Krčani so 
bili po kvaliteti malo za nami, 
ampak so igrali že zabavno 
glasbo in se temu primerno 
tudi bolj sproščeno vedli. Ko 
sem obiskoval brežiško gim-
nazijo, sem nehal igrati pri 
senovski godbi, moje tedanje 
dekle, danes žena (Urška Smo-

lej Učakar, op. p.) je hodila v kr-
ško glasbeno šolo in v simfo-
ničnem orkestru igrala flavto. 
In seveda je mene zaradi vsega 
tega, tudi zaradi tega, ker sem 
preposlušal veliko orkestralne 
glasbe, toliko bolj mikalo, da bi 
še kaj igral, predvsem pa v sim-
foničnem orkestru. Šel sem k 
Dragu (Gradišek, op. p.) in ga 
previdno vprašal, če bi kaj ra-
bil za orkester, v mislih pa sem 

imel oboo, ki sem si jo vselej 
želel igrati. Rekel mi je: »Eh, 
veš, oboa ni nekako zate, vze-
mi raje kaj večjega! Lahko do-
biš fagot.« No, prav, sem si mis-
lil, bom pa igral fagot. Seveda 
sem ga že slišal, a poznal ozi-
roma videl od blizu pa še ne. Pa 
saj bi verjetno tedaj vzel tudi 
triangel, če bi mi Drago rekel 
(smeh). Zatem sem pri Tonetu 
Žarnu začel s fagotom in zelo 
hitro napredoval. Ko sem pri-
šel nekje do nivoja nižje glas-
bene, študiral pa sem že na fa-
kulteti za računalništvo, mi je 
Drago rekel: »Pa pojdi posku-
sit na srednjo glasbeno, s fago-
tom ne bo problema.« Res sem 
šel na sprejemni izpit in bil ta-
koj sprejet. Fagot je bil povsod 
dobrodošel, ker ga je pravilo-
ma tudi manjkalo. Enako sem 
doživel zatem tudi na akade-
miji.

Poučujete kar na treh glas-
benih šolah. Kako gre s ča-
som, glede na to, da v krški 
šoli vodite tudi pihalni orke-
ster, ste član več orkestrov, 
poleg tega tudi komponira-
te in delate aranžmaje?
Ob ponedeljkih in četrtkih po-
učujem v Krškem, ob torkih 
sem v Celju, srede odpadejo 
na Novo mesto, domov pa pri-
hajam okoli osmih zvečer. Ko je 
Drago rekel, da ne bo več vodil 
orkestra, so me nagovarjali, da 
bi ga prevzel, ker sem bil po-
močnik, ampak jaz se ne poču-

tim dobro spredaj. Rad delam, 
sem rekel, imel bom vaje, am-
pak izpostavljal se ne bi rad. 
Ker tudi Peter (Gabrič, dirigent 
simfoničnega orkestra, op. p.) 
ni bil ravno najbolj zagret za 
to, sva se zmenila, da on prev-
zame orkester, jaz pa mu bom 
pomagal in tako hodim ob so-
botah dopoldan na vaje orke-
stra, sicer mi ne bi bilo treba. 
Ne nazadnje so tudi nastopi 

ob sobotah zvečer, zato imam 
praviloma tudi sobote delov-
ne. Težava je tudi v tem, da 
je po pedagoškem programu 
povsod na šolah tudi orkester, 
kar pomeni, da me pričakujejo 
tudi v simfoničnih orkestrih v 
Celju in Novem mestu, ker vse-
povsod rabijo malo fagota. Po-
leg tega igram še vedno tako 
v senovski kot krški godbi, pa 
tudi v godbi Loče in Kapele po 
potrebi vskočim. 

Skomponirali in aranžirali 
ste več skladb, nekatere tudi 
za popularno glasbo.
Večino stvari sem delal kot 
Gradiškov hišni aranžer.  Gra-
dišek je zelo dober v tem, da te 
kar vrže v vodo, ti pa se znaj-
di, kakor veš in znaš, ampak s 
tem se, ker pri tem popiješ tudi 
veliko vode (smeh), tudi veli-
ko naučiš. Iskreno povedano 
sem Dragu izredno hvaležen 
za vse. Ko je govora o kompo-
ziciji in aranžiranju, je treba 
vedeti, da gre za dve različne 
stvari. Aranžiranje, ki se ga lo-
tim zvečer, ko se vse umiri, je 
ena zvrst obrti. Zelo dobro mo-
raš poznati orkester, kateri in-
štrument gre skupaj z drugim, 
kje so najboljše lege, vedeti ali 
slišati v sebi, kako bo zvene-
lo, čeprav se tisto, kar napišeš, 
praviloma razlikuje od tistega, 
kar zatem pride iz orkestra. 
Pri komponiranju je drugače. 
Zgleda pa nekako tako: ko ho-
dim iz starega Krškega na vi-

demsko stran v glasbeno šolo 
in nazaj, skušam kaj potuhta-
ti, denimo osnovo ene viže. Za-
tem traja teden, dva, da stvar 
med temi sprehodi sem in tja 
malo dozori, se malo spremi-
nja in oblikuje, nakar jo šele za-
pišem. Se mi nič ne mudi, po-
čakam, da se mi počasi 'paca' v 
glavi. Pot pač hitro mine, vča-
sih niti ne vem, da sem ho-
dil in se nemalokrat vprašam 
(smeh), kako sem sploh preč-
kal cesto. Enostavno porabim 
čas, da v glavi delam razne va-
riante, vedno pa sem tako se-
bičen, da delam takšno glas-
bo, ki je meni osebno všeč. Če 
mi ni, je ne dam ven. Zdi se mi, 
da je prav, da tisto, kar nare-
diš, narediš pošteno. Pri pri-
redbah mi je veliko pomenilo, 
da je bila Nuša (Derenda op. 
p.) z mojimi priredbami za-
dovoljna. In, recimo, ko smo 
spremljali Eldo Viler, si je že-
lela peti Kras, moj dom, in ker 
za to pesem ni bilo priredbe, 
sem jo naredil za krško god-
bo. Ko je Vilerjeva prišla na 
vajo, je najprej odpela, nato pa 
vstala in vprašala: »Kdo pa je 
naredil to priredbo?« so po-
kazali name in je rekla: »Vsa-
ka čast, to je na nivoju starih 
mojstrov« To mi je res veliko 
pomenilo, saj je celo življenje 
delala z mojstri. To je tudi po-
trditev, da grem v pravo smer, 
da sem zadel vejo kompozici-
je, aranžiranja, ki je bila in je še 
poslušljiva. Pa nimam nič proti 
sodobni glasbi, mi je všeč, am-
pak se v njej ne najdem. Morda 
je tako, ker že od začetka pos-
lušam klasično harmonijo, ro-
mantiko.  

Vaše delo je tudi muzikal 
Rok Kurent. V tem prime-
ru se glasba dela na podla-
gi scenarija.
Ob Dragu in Milku (Lazar, skla-
datelj, op. p.) sem delal že mu-
zikal Vražje dekle in se že tedaj 
zavedal, da mi je tudi ta obli-
ka zelo všeč, da si želim dela-
ti tudi z vokalom. Leto dni sem 
bil član orkestra SNG Opera in 
Balet Ljubljana in imel izkuš-
nje tudi s tovrstnim igranjem, 
ki pa se vendar razlikuje. V 
operi orkester ni del scenske-
ga projekta, temveč se nahaja 
v jami pod odrom, od koder vi-
diš le dirigenta, ki ti posreduje 
dogajanje na odru, medtem ko 
smo bili kot orkester pri Vraž-
jem dekletu vključeni v sceno. 
Poleg tega je bila skladba Čas 
radosti moje prvo delo za vo-
kal in orkester. Simfonično pe-
snitev mi je naročil tedanji rav-
natelj novomeške šole Hribar, 
ki mi je rekel, da bodo gostova-
li v Trstu in bi želel imeti novi-
teto, pri tem se je še pohvalil, 
da imajo eno zelo dobro mla-
do obetavno pevko Ireno (Ye-
buah Tiran, mezzosopranist-
ka, op. p.). Nad delom so bili 
zelo navdušeni v Trstu, Irena 

Dejan Učakar, glasbeni pedagog in skladatelj, prejemnik priznanja občine Krško:

Fagot je bil povsod dobrodošel
KRŠKO – Kot pedagog fagota, kljunaste flavte in saksofona poučuje na treh glasbenih šolah in na Umetniški 
gimnaziji Celje.  Sodi v rod najbolj nadarjenih in kakovostnih mladih slovenskih skladateljev, njegov skla-
dateljski opus trenutno obsega okoli 15 skladb za godbe in simfonične orkestre, ustvaril pa je tudi prek 60 
glasbenih aranžmajev. Iz spodnjega zapisa boste bralci zlahka ugotovili, da bi si naš tokratni sogovornik 
morda zaslužil celo višjo stopnjo priznanja občine Krško.

Dejan�Učakar�(foto:�P.�P.)
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pa tudi. No, tedaj sem dobil 
malo več samozavesti in volje. 
Četudi se morda zdi lahko, je 
skladati vse prej kot enostav-
no, ker to potegne za seboj tudi 
odgovornost, saj 80 ljudi igra 
vsako noto, ki si jo ti napisal. 
Pomembno je, da v mešanici 
zvokov znaš slišati ta in ta in-
štrument, predvsem kaj bi bilo 
lepše. Četudi včasih, ko igra-
mo mojo skladbo, pomislim, 
ah, pa zakaj nisem dal pozav-
ni en razvez dol, zadržan ton, 
ker mi sedaj manjka, ampak 
takrat, ko sem skladal, ga pač 
nisem slišal. Mislim, da se ne-
kaj takega dogaja tudi pri sli-
karjih in pesnikih. Nekje mo-
raš potegniti črto.
Torej, začelo se je z Vražjim de-
kletom. Zatem mi je Drago de-
jal: »Ti, midva bova pred mojo 
penzijo še nekaj naredila. Ne-
kaj velikega, rock!« Meni se je 
ob prvi omembi to zdelo še da-
leč, eh, kaj bi, saj je še 30 let 
časa, ko mi Drago nekega dne 
reče, da bo treba počasi začeti 
delati, ker je treba denar sku-
paj spraviti in vse ostalo. Tako 
smo se lotili tudi Roka Kuren-
ta. Dali smo razpis za besedi-
lo in dobili kar lep odziv, de-
nimo od Ferija Lainščka, Roze 
in še nekaj drugih, ki so nato 
odstopili, Matjaž Pikalo pa je 
ostal. Spomnim se, z Matja-
žem sva se z Dragom dobi-
la nekega zelo meglenega jut-
ra na ljubljanski tržnici. Drago 
mu je le rekel, da mu tekst pre-
puščava, a da vseeno naj ne bo 
kaj noro sodobnega. Matjaž je 
takoj predlagal Roka Kurenta, 
ker je tedaj že naredil scena-

rij za film. Pikalo in Drago, oba 
Korošca, sta se seveda takoj 
ujela in smo se na hitro zme-
nili. Pikalo je naredil sinopsis 
na A4 format, jaz pa sem začel 
počasi brez teksta, še brez vse-
ga delati songe. Vsi smo bili po 
svoje začetniki in kmalu ugo-
tovili, kje so pasti muzikalov 
in oper, pri dolžinah, tekstih. 
Tri leta je trajalo, da je prišlo 
do uprizoritve Roka Kurenta, 
ker je bilo zelo veliko dela tudi 
z odrom, predvsem, kako toli-
ko ljudi spraviti na oder. Tako 
je prišlo do tega starogrškega 
načrta, visokega amfiteatra, ki 
je bil težek 10 ton in je trajalo 
po tri dni samo sestavljanje in 
razstavljanje. Zaradi tega nis-
mo mogli na gostovanja, ker 
je bila konstrukcija pretežka 
za odre. Je pa to sodelovanje 
z Matjažem zelo veliko koris-
tilo meni, med drugim, da sem 
napisal skladbo tudi za doku-
mentarni film o Ivanu Cankar-
ju Tisoč ur bridkosti za eno uro 
veselja, izvajal pa jo je Simfo-
nični orkester Krško.

Vam je Cankar tudi kot pisa-
telj blizu, zasledila sem na-
mreč, da ste zelo vnet bra-
lec?
Res je, a kot prvo sem padel v 
tisto past, ko se mi je, kot se 
običajno mulariji zameri, za-
merilo vse, kar te v šoli silijo 
brati, zato sem strastno bral 
vse, kar ni bilo treba. Tako sem 
rabil kar nekaj časa, da sem se 
lotil sistematično svetovnih pi-
sateljev, Cankarja pa v času, ko 
je nastajal Rok Kurent. Ampak 
sem kar precej hitro nehal, ker 

sem mi zdi, da ni ravno dober 
za duševno zdravje (smeh), ali 
pa je temu krivo to, da sem za-
čel s Hišo Marije pomočnice. 
Sicer imam rad težko literatu-
ro, a ne spet preveč, ker sem, 
kot pravijo, kot umetnik dov-
zeten za te stvari in mi ne dajo 
spati, se preveč vživim, me pri-
zadene, zato se raje malo dis-
tanciram od teh grozno ža-
lostnih vsebin, če se le da.

Uma gre po vaših glasbenih 
oz. tudi Uršinih stopinjah, 
učite jo fagot …
Z glasbo smo prepojeni vsi, ne 
le po moji strani, temveč tudi 
po Uršini in očitno se je to tudi 
otroka prijelo. Doma imamo 
vedno glasbo, v avtu, skratka, 
uživamo v tem. Umo poučujem 
fagot, sicer pa se doma z glas-
bo ne ukvarjam veliko, razen s 
tistim, kar vadi. Se pa igramo 
druge stvari doma, denimo, 
kako bi našla dvoglasno me-
lodijo in se igrava na električ-
nem klavirju. Nedvomno je iz-
jemno nadarjena, eden najbolj 
talentiranih učencev, ki sem jih 
jaz poučeval, je pa tudi izjemno 
lena. In to je največja umetnost 
– prepričati učenca, da bi va-
dil. Brez tega pač ne gre, misli-
jo, da jim gre, ker jim gre hitro. 
V glasbeni šoli imam pravza-
prav izkušnjo, da je bolje, če je 
manj talentiran učenec, a bolj 
priden. Zelo redko velik talent 
naredi kaj iz sebe, ali pa mi 
ne znamo iz njega tega pote-
gniti. Običajno pustijo instru-
ment, ker imajo današnji ot-
roci še manj potrpljenja, kot 
smo ga imeli mi. Vse je Face-

book, Google, vse, kar te za-
nima, imaš takoj pred nosom 
in ne razumejo, da za določe-
no stvar potrebuješ pol leta, 
da se jo naučiš, osvojiš. Glasba 
je takšna obrt, za katero dolgo, 
dolgo traja, da jo obvladaš, vse 
je nekje v zraku, vse je abstrak-
tno in so potrebne izkušnje, da 
do tega prideš.

Kakšna glasba pa vam pred-
stavlja izziv?
Jazz zelo rad poslušam, a o 
njem nimam pojma. V jazzu 
je čisto drugačno razmišlja-
nje in če si toliko časa v klasič-
nih vodah, kot sem jaz, težko 
preklopiš. V klasični harmoniji 
so modulacije pripravljene, pri 
jazzu pa tega ni, ima čisto svo-
ja pravila. Tudi ne vem, kako bi 
nekaj napisal za električno ki-
taro, pa se mi dobro sliši.

Ste tudi član ocenjevalne 
komisije na tekmovanju 
TEMSIG, državnem tekmo-
vanju mladih glasbenikov in 
baletnikov. Si to morda šte-
jete v čast?
Vsekakor, zelo! Jaz dejansko 
ne lobiram in nimam kontak-
ta z ljudmi na višjih položajih 
in če so mene nekje našli in po-
vabili kot edinega slovenske-
ga člana žirije na regijskem 
in državnem tekmovanju po-
leg glasbenih person iz tujine, 
si to nedvomno štejem v čast. 
Sedaj sem povabljen tudi v ko-
misijo za minimalne standarde 
za glasbene šole za fagot. 

Uspeli ste že zgodaj, ned-
vomno bi vas sprejeli mar-

sikje, vi pa ste se odločili za 
vrnitev v Krško.
Tukaj se počutim predvsem 
bolj mirnega. Poleg tega sem 
si vselej želel delati z otroki, 
poučevati, želel sem si pisati, 
za kar imam tukaj veliko več 
časa, kot bi ga imel denimo kot 
član orkestra v operi, kjer mi 
je bila ponujena služba za ne-
določen čas. Enostavno se mi 
je vselej zdelo, da je dobro za 
moje zdravje, če ostanem v do-
mačem okolju, tu sem si ustva-
ril tudi družino. 

Pred dnevi ste prejeli tudi 
občinsko priznanje Občine 
Krško za dosežke na podro-
čju glasbenega ustvarjanja, 
kaj vam pomeni to prizna-
nje?

Všeč mi je, če se opazi, da je 
tudi kultura pomembna, ne 
le gospodarstvo in šport. Po-
gosto se ne zavedamo več, da 
je kultura hrana človeštva ali, 
kot je dejal neki avtor: »Človek 
brez umetnosti preživi, člo-
veštvo pa ne.« Zato mi je všeč 
takšna pozornost.

Če odmislite glasbo in knji-
ge, kaj vas najbolj sprošča?
Kolo, razni športi. Z Umo sva 
pričela igrati tenis, rada lovi-
va ribe, pa nogomet, košarko, 
šport imam na splošno in že 
od nekdaj zelo rad. Uživam pa 
tudi ob gledanju filmov, še po-
sebno v tistem delu, ki ga mno-
gi ne opazijo oziroma ga pres-
lišijo, v filmski glasbi.
 Bojana Mavsar

Stanko je dejal, da nedvom-
no življenja, ki ga danes živi-
mo, ne bi bilo brez ljudi, »ki so 
pred več kot pred 70 leti verje-
li, da je kljub težkim razmeram 
vredno graditi novo življenje«. 
Med prvimi, ki so se uprli oku-
patorju, so bile tudi prve krške 
žrtve, katerim je, kakor tudi 
prebivalstvu, ki je bilo izgnano 
iz svojih domov, posvečen ob-
činski praznik. Po njihovi vrni-
ti leta 1945 v domovino ti niso 
imeli urejenih domov, imeli pa 
so drug drugega, je poudaril 
župan: »Če ne bi bili tako po-
vezani, če se ne bi zavedali po-
mena sodelovanja, jim ne bi 
uspelo na novo postaviti do-
move, vasi in mesta ...« Danes 
je razlogov za praznovanje veli-
ko, saj je bilo od lanskoletnega 
do letošnjega praznika veliko 
postorjenega na vseh področ-
jih, s čimer je bil ponovno na-
rejen razvojni korak naprej, je 
poudaril, kar se odraža tudi 
preko tega, da so pogoji življe-
nja in dela v občini v primerja-
vi z marsikatero drugo občino 
boljši, nedavno pa je to potrdi-
la tudi analiza kakovosti živ-
ljenja v slovenskih občinah, 
ki je krško občino med vsemi 
občinami uvrstila na 19. mes-
to. Ključnega pomena je, da se 
vsak posameznik zaveda svo-
jega bogastva, edinstvenosti, 

Za rast skupnosti je potreben vsak posameznik
KRŠKO – »Krško je prepoznaven člen slovenske države. Naše bogastvo ste ljudje, vaše znanje, veščine in veliko srce,« je 7. junija v nagovora zbranim v krškem hra-
mu kulture na slavnostni akademiji v počastitev krškega občinskega praznika dejal župan mag. Miran Stanko. Na prireditvi je podelil deset občinskih priznanj, 
13 organizacij pa je prejelo jubilejna priznanja, slavnostna govornica je bila ministrica za delo in socialo mag. Ksenija Klampfer. 

hkrati pa tudi odgovornosti do 
družbe: »Vse to je potrebno, da 
bomo kot skupnost še rasli. Pri 
tem je ključen dialog ter pri-
stnost in odprtost, na katerih 
lahko gradimo zaupanje. Z di-
alogom in zaupanjem pa bomo 
lahko uresničili še številne na-
črte.« 

Tudi slavnostna govornica, mi-
nistrica za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnos-
ti mag. Ksenija Klampfer, se 
je v uvodu navezala na pomen 
občinskega praznika, ki pred-
stavlja trajen opomin na tež-
njo okupatorjev, da bi Sloven-
ci izginili z zemljevida Evrope: 

»Nedvomno je bilo izgnanstvo 
ena hujših preizkušenj sloven-
skega naroda, v kateri so se ka-
lili in utrjevali narodna zavest, 
pokončnost in prezir do oku-
patorja.« Menila je, da je prav 
zato, zaradi nas, našega pogu-
ma, dostojanstva in samozave-
sti treba varovati ta spomin, 
pa tudi zaradi prihodnjih ro-
dov, da bodo ti lahko razume-
li, kako visoka je cena svobode. 
Izpostavila je tudi dobro sode-
lovanje med občino Krško in 
ministrstvom, ki ga v tem man-
datu vodi, saj na slednjem so-
financirajo kar nekaj socialno 
varstvenih programov, zni-
žuje pa se tudi brezposelno-

st, saj se delodajalci že sreču-
jejo s pomanjkanjem delovne 
sile: »Predvsem so naša ključ-
na skrb na trgu dela mladi, ki 
se naj po končanem šolanju 
čim prej zaposlijo in si tudi na 
tak način zagotovijo pogoje za 
ustvarjanje družine in rojstvo 
otrok. Ključni cilj našega mi-
nistrstva, ki zadeva vse dr-
žavljanke in državljane je, da 
ustvarjamo enake možnos-
ti za vse, da izboljšamo polo-
žaj vsakega posameznika in da 
si vsakdo sam s svojim delom 
lahko zagotovi dostojno živ-
ljenje. Država pa mora skupaj 
z lokalno skupnostjo poskrbe-
ti za tiste, ki si zaradi različnih 

razlogov tega ne morejo zago-
toviti sami.«

Skupno kar 23 priznanj
Ob plesnih točkah, ki so jih iz-
vedli učenci Osnovne šole dr. 
Mihajla Rostoharja, in instru-
mentalni izvedbi Simfonične-
ga orkestra Glasbene šole Kr-
ško je župan Stanko podelil 
letošnja priznanja, začenši z 
jubilejnimi priznanji, ki so jih 
prejeli: ob 80-letnici delova-
nja družba Vipap Videm, ob 
70-letnici Posavski muzej Bre-
žice, Glasbena šola Krško, PGD 
Velika vas in Gostilna Gadova 
peč iz Podbočja, ob 60-letni-
ci Ljudska univerza Krško, ob 
40-letnici Društvo za varilno 
tehniko Krško ter Vrtec Čebe-
lar Raka, ob 30-letnici Društvo 
potapljačev Vidra, ob 20-letnici 
KD Žarek Dolenja vas – sekcija 
Ljudski pevci Ajda in posavska 
podružnica Društva za zdrav-
je srca in ožilja ter ob 10-le-
tnici delovanja Karitas Krško 
in KUD Liber Krško. Priznanja 
občine Krško so bili deležni 
Rok Sanda za izjemne dosež-
ke na področju gledališke de-
javnosti, Ivan Šturbej za dol-
goletno prostovoljno delo na 
področju gasilstva in turizma 
na Senovem, Dejan Učakar za 
bogato glasbeno ustvarjanje v 
lokalnem, slovenskem prosto-

ru in tujini, Gimnazija Krško 
za dolgoletno delo z mladimi 
na področju varovanja okolja 
ter Območno združenje vete-
ranov za Slovenijo Krško ob 
20-letnici ohranjanja vrednot 
osamosvojitvene vojne za Slo-
venijo. Znak občine Krško so 
prejeli Hilmija Ahmatović za 
spodbujanje razvoja šaha, Toni 
Sotošek za vsestransko glas-
beno ustvarjalnost ter Ivan Čo-
lak in družba Elmont – Čolak 
za življenjsko delo na področju 
gospodarstva, podjetje Elmont 
pa za več kot 25 let uspešnega 
poslovanja družbe. Z najvišjim 
občinskim priznanjem – veli-
kim znakom občine Krško – sta 
bila nagrajena Franc Glinšek 
za velik prispevek pri razvoju 
Podbočja in širše lokalne skup-
nosti ter Obrtno-podjetniška 
zbornica Krško ob 50-letnici 
delovanja in za prepoznaven 
prispevek h gospodarskemu 
razvoju občine Krško. V imenu 
zbornice sta priznanje prevze-
la predsednik zbornice Dušan 
Arh in direktorica Janja Starc.

Slovesnosti je sledilo druženje 
občanov na ploščadi doma, s 
pogostitvijo društev, ki deluje-
jo na območju krajevnih skup-
nosti, za glasbo pa je poskrbela 
glasbena zasedba Rock Defect.
 Bojana Mavsar

Vsi�letošnji�nagrajenci�z�županom�Stankom�in�ministrico�Klampferjevo�(levo�spredaj)

IZDELAVA IN MONTAŽA

◦ OKENSKE  POLICE,  STOPNICE
◦ SPOMENIKI, GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI  IN  KOPALNIŠKI  PULTI

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com
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ROGAŠKA SLATINA, BREŽI-
CE – Občina Brežice je 22. 
maja na mednarodni dan bi-
otske raznovrstnosti in ze-
leni dan turizma v Rogaški 
Slatini prejela srebrni znak 
Slovenia Green Destination. 
Nagrado sta prevzela podžu-
panja občine Brežice Katja 
Čanžar in zeleni koordinator 
Nejc Vrešak. Slovenia Green 
Destination je znak Zelene 
sheme slovenskega turizma 
(ZSST), ki ga podeljuje Slo-
venska turistična organiza-
cija (STO). Pridobijo ga de-
stinacije, ki uspešno opravijo 
ocenjevanje po globalnih kri-
terijih GDS (Green Destinati-
ons Standard). ZSST je certi-
fikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje 
vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Pred 
letom dni je k pridobivanju znaka pristopila tudi Občina Breži-
ce, prijavitelj vseh potrebnih aktivnosti pa je bil Zavod za podje-
tništvo, turizem in mladino Brežice oziroma zeleni koordinator 
in člani zelene ekipe. Na prireditvi so slavnostno podelili prizna-
nja 11 destinacijam, 12 nastanitvam in enemu parku, ki so letos 
uspešno prestali ocenjevanje za pridobitev znaka v okviru ZZST. 
Dosedanjim 64 nosilcem znaka Slovenia Green se je pridruži-
lo 24 novih nosilk naziva, med njimi tudi Občina Brežice. Zbra-
ni so v Rogaški Slatini, mestu mineralne vode Donat Mg, ki je po 
vsebnosti magnezija vodilna na svetu, podpisali tudi t. i. Vodno 
zavezo, s čimer so izkazali spoštovanje do vode, posebej pitne. 
 Vir�in�foto:�ZPTM�Brežice

Občini Brežice srebrni znak

Podžupanja� Čanžarjeva� in�
zeleni koordinator Vrešak s 
prejetim srebrnim znakom

KRŠKO – V okviru projekta MOST, ki je namenjen razvoju dolgo-
trajne oskrbe v občini Krško, so 6. junija predstavili dosedanje 
delo in proučili možnosti nadaljnjega sodelovanja z vsemi po-
membnimi ustanovami, kar bo ključno, da bo projekt dolgotrajne 
oskrbe postal del našega vsakdana. Tako so se sestali predstav-
niki kar desetih pomembnih ustanov, ki so povezane s skupnim 
ciljem: poskrbeti za zdravstveno in socialno podporo tistih upo-
rabnikov, ki si želijo starost preživeti doma, in tistih, ki zaradi raz-
ličnih poškodb ali bolezni ne morejo sami skrbeti zase. Projekt 
MOST je pokazal veliko potrebo po takšni obliki pomoči in orje 
ledino v slovenskem prostoru. Prav zato je podpora ustanov, ki 
so povezane z oskrbo prebivalcev, nujna in zaželena. Kot pravi 
Carmen Rajer, ki vodi pilotni projekt, na terenu opažajo, da je 
potreba po takšni pomoči zelo velika. Uporabniki in svojci so do-
datne pomoči zelo veseli in opozarjajo na vidne rezultate opra-
vljenega dela.  A.�K.,�foto:�P.�P.

Korak naprej pri dolgotrajni oskrbi

Sestali�so�se�predstavniki�desetih�ustanov.

Ljudska univerza Krško je bila 
ustanovljena 10. 6. 1959 z od-
ločbo Občinskega ljudskega 
odbora Videm-Krško, začetki  
in razvoj izobraževanja odra-
slih pa so bili odraz takratnih 
potreb lokalnega okolja in po-
treb po znanju, ki so jih zaz-
navali ljudje. Ker je bila zgo-
dovina in današnja ponudba 
ustanove podrobno opisana v 
10. številki Posavskega obzor-
nika, tokrat dodajmo le, da so 
jo v teh šestih desetletjih vo-
dili Milenko Roš (1959–1960), 
Slavko Smerdel (1960–1964), 
Branko Pirc (1964–1973), 
Slavko Šribar (1973–1987), 
Danica Pozvek Vidmar 
(1987–1989), Monika Nov-
šak (1989–1999), Bernardka 
Zorko (1999–2005) in od leta 
2005 dalje Nataša Kršak. 

Kot je slednja v slavnostnem 
govoru opisala svojo, že 25 let 
trajajočo zgodbo v LU Krško, ki 
je v tem času prestala tudi te-
žavno obdobje, ko je »veter, ki 
je šumel v naši krošnji, pone-
hal«, a so v novi finančni per-
spektivi našli nove projekte, 
s pomočjo katerih so omogo-
čili nove zaposlitve. »Število 
udeležencev je v zadnjih pe-
tih letih s številke 5141 v letu 
2014/2015 naraslo na 17.828 
v zadnjih dveh letih,« je pou-

Že 60 let z znanjem bogatijo ljudi
KRŠKO – S prireditvijo, naslovljeno »Med rastočimi krošnjami«, je Ljudska univerza Krško 6. junija v Kul-
turnem domu Krško obeležila 60-letnico delovanja. Ustanova se je v tem času razvila v sodobno središče 
vseživljenjskega učenja odraslih, ki jim ga omogoča kot edina tovrstna organizacija v Posavju.

darila. »Šestdesetletna tradi-
cija nam daje trdno osnovo za 
nadaljnjo rast in razvoj in je za 
nas izjemno pomembna. Tako 
pomembna, da smo se jo od-
ločili zapisati,« je dejala, saj je 
ob tokratni obletnici delovanja 
izšel že tretji  zbornik, ki opi-
suje delovanje ustanove s po-
udarkom na zadnjih petih letih 
(pred tem sta izšla že zbornika 
ob 50. in 55. obletnici), doda-
li pa so mu tudi film, ki so ga 
predvajali na prireditvi. »Dre-
vo, simbol Ljudske univerze 
Krško, živi. V ponedeljek smo 
zasadili lipo – Drevo znanja 
Ljudske univerze Krško. Želim, 
da naše drevo požene močne 
korenine, deblo, veje in vejice 
ter zraste v mogočno drevo, ki 
mu bo meja nebo, da bogati 

podobo mesta, tako kot Ljud-
ska univerza Krško z znanjem 
bogati naše ljudi,« je zaključila.

Ljudski univerzi Krško je ob ju-
bileju čestital tudi župan mag. 
Miran Stanko. Tudi on je po-
udaril, da je LU Krško prežive-
la zelo turbulentne čase. »Mo-
ram priznati in vam čestitati, 
da ste bili vedno zelo inovativ-
ni, da ste se vedno prilagodili 
razmeram in, kar zelo cenim, 
niste nikoli hodili s klobukom 
na občino oz. niste hodili pro-
sit, ampak ste vedno našli svoj 
kruh, svoje mesto in prostor 
pod soncem,« je poudaril in 
izrazil veselje, da ima občina 
takšno organizacijo, ki toliko 
prispeva k izobraževanju od-
raslih. Predstavnica Združenja 

izobraževalnih in svetovalnih 
središč Slovenije mag. Maja 
Radinovič Hajdič je dejala, 
da je Ljudska univerza Krško 
»že 60 let sopotnik vseh odra-
slih, ki se zavedajo, da nas uče-
nje spremlja celo življenje«, v 
tem času pa se je kot edina to-
vrstna organizacija v Posavju 
razvila v sodobno središče vse-
življenjskega učenja odraslih. 
»Kakovost in strokovnost dela 
Ljudska univerza Krško doka-
zuje tudi z veliko uspešnostjo 
na številnih razpisih, ki jih je 
omenila direktorica. Na ta na-
čin odraslim prebivalcem po-
savske regije zagotavlja široko 
izbiro brezplačnih programov 
učenja in izobraževanja, ki jo 
dopolnjujejo z različnimi pod-
pornimi dejavnostmi,« je pola-
skala ustanovi-jubilantki.

Prireditev je popestril lep kul-
turni program, v katerem so 
sodelovali voditelj in inter-
pret Sandi Lekše, interpreta 
Klara Eva Kukovičič in Go-
ran Miljanović, pevka Maja 
Weiss ob spremljavi kitarista 
Robija Petana, Vokalna sku-
pina Gloss ter 4., 6.a in 6.b ra-
zred Oddelka za sodobni ples 
Glasbene šole Krško z mento-
rico Rosano Horvat.

� Peter�Pavlovič

Deveterica�zaposlenih�na�Ljudski�univerzi�Krško�ob�jubilejni�
torti,�ki�so�jo�razrezali�po�slovesnosti

»Zgodovina slovenskega naro-
da je velikokrat žalostna zgo-
dovina in največkrat zgodba o 
tem, kako je bil slovenski na-
rod velikokrat na seznamu tis-
tih, ki so bili pripravljeni za 
izbris z obličja Zemlje,« je v 
uvodu dejal slavnostni govor-
nik, predsednik Vlade RS Mar-
jan Šarec. Nadaljeval je, da 
slovenski narod nikoli ni želel 
tujega, nikoli napadal in nikoli 
ni želel več od tistega, kot mu 
pripada. »Vedno, ko se spomi-
njamo druge svetovne vojne, 
govorimo o borcih, govorimo 
tudi o dolgo zamolčanem pri-
zadevanju društva TIGR, veli-
kokrat pa, iskreno povedano, 
pozabimo na izgnance in po-
zabimo tudi na nasilno mobi-
lizirane v italijansko in nem-
ško vojsko. Prav je, da se tudi 
to pove, zato da bo čim manj-
krat pozabljeno,« je opomnil. 
»Bili ste pregnani v tujo deže-
lo, kjer se je govoril tuj jezik, a 
ne samo to, vsak dan so vam 
dali vedeti, da niste vredni več 
kot živali. Včasih so bile še ži-
vali vredne več,« je bila slikovi-
ta primerjava človeške zlobe in 
nato se je dotaknil povojnega 
časa ter sedanjosti in omenil, 
da se nacizem ter fašizem spet 
rojevata v naši soseščini. »Dva 
milijona, kolikor nas živi v tej 

naši lepi deželi, morata vedno 
vedeti, da je ta država zrasla na 
mnogih žrtvah, na s krvjo pre-
pojeni zemlji. Ne pozabimo – 
zgodovina človeštva je zgodo-
vina vojn ne zgodovina miru, a 
delajmo na tem, da bi bila vsaj 
v našem obdobju to zgodovina 
miru. Ne bodimo tista genera-
cija, ki uničuje, ampak genera-
cija, ki ustvarja in želi živeti v 
evropskem duhu, ki želi žive-
ti v prijateljstvu in ki želi vsem 
tukaj ponuditi dobro sosedsko 
roko, a hkrati povedati: Pusti-
te nas na miru, da živimo tako, 
kot želimo sami. Fašizem in na-
cizem sta imela za cilj uničevati 
druge narode, tudi slovenske-

ga, in samo tega se spomnimo, 
pa nam bo vsem jasno, kaj nam 
je delati vsak dan,« je zaključil 
govor predsednik vlade.  

Priznanje Vladimirju 
Rostoharju
V Društvu izgnancev Slove-
nije so si dalj časa prizadeva-
li za ureditev nekdanjega zbir-
nega taborišča, iz katerega so 
v času druge svetovne vojne 
odpeljali v izgnanstvo 63 tisoč 
ljudi. V obnovo je vložil veliko 
prostovoljnih ur dela tudi dipl. 
ing. Vladimir Rostohar iz Le-
skovca pri Krškem, zato mu je 
predsednica društva Ivica Žni-
daršič v zahvalo podelila pri-

znanje DIS 1941–1945 ter na-
govorila okoli 1200 zbranih 
na vseslovenskem srečanju 
izgnank in izgnancev. Poveda-
la je, da društvu uspelo ob po-
moči dolgoletnega direktor-
ja Mednarodne poizvedovalne 
službe in arhivov o žrtvah dru-
ge svetovne vojne Charlesa 
Biedermanna, dolgoletnega 
predsednika Mednarodnega 
komiteja Rdečega križa Cor-
nelia Sommaruge, direktor-
ja Mednarodne organizacije 
za migracije (IOM) Dirka de 
Winterja in odvetnika Marti-
na Daya pridobiti tudi odško-
dnino za prisilno delo za skoraj 
11 tisoč slovenskih izgnank in 
izgnancev. Med udeleženci do-
godka je bil omenjeni Bieder-
mann in navzočim namenil ne-
kaj prijaznih besed, v katerih je 
bilo čutiti obžalovanje zaradi 
dogodkov, ki so pustili boleče 
spomine. Navzoče je nagovoril 
še na novoizvoljeni evropski 
poslanec Milan Brglez.

Pester kulturni program so ob-
likovali člani Zagorskega okte-
ta, sopranistka Anja Žabkar, 
tenorist Marko Železnik in 
harmonikar Adolf Moškon. 
Prireditev sta povezovala Sil-
vana Knok in Matej Ulčar. 
 Smilja Radi 

»Bodimo generacija, ki ustvarja«
BRESTANICA – 7. junija je Društvo izgnancev Slovenije (DIS 1941–1945) na območju nekdanjih grajskih hle-
vov, konjušnice in barak v bližini gradu Rajhenburg, kjer je bilo v času druge svetovne vojne največje pre-
hodno zbirno taborišče za izgon Slovenk in Slovencev, organiziralo osrednjo prireditev ob dnevu izgnancev.

Med�zbranimi�izgnanci�in�izgnankami�so�bile�tudi�izgnanke�
iz�Posavja�in�Kozjanskega.

TRGOVINE V POSAVJU
Tematske strani o trgovskih površinah po posavskih občinah.

Že v vsakdanjem pogovoru ljudje povedo, da imamo v Posavju 
veliko trgovskih površin na prebivalca. Je to res ali gre za mit? 
Izstopamo v primerjavi s slovenskim povprečjem?

Kako pa je s ponudbo – kaj vse imamo na voljo v Posavju, da se 
nam ni treba voziti kilometre stran? Odgovori na ta vprašanja 
in še več zanimivosti v naslednji številki.

Trgovci, vabljeni k promociji.

Posavski obzornik,
izid: 27. junij 2019

Kontakt: 07 49 05 780, 040 302 809, marketing@posavje.info
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SENOVO - V KS Senovo je družabno in družbeno življenje zelo pe-
stro, saj v kraju  deluje skoraj 30 različnih društev in organizacij. 
Na pobudo predsednice sveta KS Senovo Vlaste Moškon so se 
predstavniki društev, člani sveta KS Senovo in gospodarstveniki 
srečali na skupnem druženju v lovskem domu v Brezjem. Druže-
nju se je pridružil tudi nekdanji predsednik KS in sedanji podžu-
pan Vlado Grahovac. V razpravi je bilo izraženo dobro sodelova-
nje društev s KS Senovo, ki vsako leto objavi tudi javni razpis za 
sofinanciranje delovanja društev. Izbor aktivnosti in dogodkov bo 
pester in bogat, zato lahko rečemo, da bo na Senovem tudi v bo-
doče veliko najrazličnejših dogodkov. Ob prijetnem druženju in 
pogostitvi, ki so jo pripravili člani LD Senovo, Aktiv podeželskih  
žena Kališovec ter Društvo malih vinogradnikov Kališovec, je ve-
čer minil v načrtovanju novih idej in sodelovanja.
� Vir.�KS�Senovo

Srečanje senovskih društev

Izgnancem, preminulim v tuji-
ni in ostalim žrtvam vojne kal-
varije se je delegacija KS tradi-
cionalno poklonila s položitvijo 
vencev pri krajevnih spomin-
skih obeležjih, prireditev pa 
je minila v znamenju hvalni-
ce življenju, pridobitev, načr-
tov za prihodnost in spošto-
vanju prejemnikov krajevnih 
priznanj. Predsednik sveta KS 
Jože Olovec je podelil pet pri-
znanj s plaketami KS posame-
znikom in prav toliko jubilejnih 
priznanj. Bronasta priznanja s 
plaketo KS Leskovec so preje-
li: Helena Rogič za delo na po-
dročju prostovoljstva, s staro-
stniki in v KO Rdečega križa, 
Ivan Kranjčevič za dolgole-
tno delo na področju urejanja 
prostora in izgradnji objektov 
za javno uporabo ter delo v sve-
tu KS ter Anika Antolič Miler 
za dolgoletno delo na področju 
plesnih dejavnosti in predano 
delo z mladimi. Srebrno pri-
znanje s plaketo KS je za dolgo-
letno delo na področju razvoja 
gasilstva in prostovoljstva pre-
jel Miha Letnar, najžlahtnej-
še priznanje – zlato priznanje 
s plaketo KS Leskovec pri Kr-
škem – pa upokojeni nosilec 
dejavnosti parketarstva Jože 

Privilegij in radost – kaj pa sloga?
LESKOVEC PRI KRŠKEM – 31. maja, na predvečer praznika tukajšnje krajevne skupnostni, so bila na 
osrednji krajevni prireditvi podeljena priznanja posameznikom za njihov prispevek k lepšemu današnje-
mu in prihajajočemu obdobju. Najžlahtnejše priznanje je prejel upokojeni obrtnik Jožef Pirc.

Pirc za življenjsko delo na po-
dročju obrti, delovanje v orga-
nih Obrtno-podjetniške zbor-
nice, prispevek pri ustanovitvi 
nekdanje Obrtne zbornice Resa 
ter izkazan posluh in finančno 
podporo krajevnim društvom 
in drugim organizacijam. Ju-
bilejnih priznanj so bili delež-
ni PGD Velika vas ob 70-letni-
ci, Varstveno-delovni center 
Krško – Leskovec ob 40-letni-
ci ter podjetja TIPS za 50, KIM 
za 40 in NOVA za 30 let uspeš-
ne poslovne poti. 

Predsednik sveta Jože Olovec 
je v slavnostnem govoru dejal, 

da se kraj ponaša s privilegijem 
mesta, hkrati pa mu je uspelo 
obdržati radosti, ki jih premo-
re vas: »Zato je Leskovec vas in 
mesto obenem, kot takšnega pa 
ga bi bilo treba ohraniti tudi za 
zanamce.« Ob tem je menil, da 
infrastrukturne ureditve res-
da lajšajo vsakdanje življenje, 
a da bi bilo treba več postoriti 
na projektih, ki bi predstavlja-
li dodano vrednost sami kako-
vosti življenja ter sproščanju 
in aktivnemu preživljanju pro-
stega časa prebivalstva. Pri tem 
je med idejnimi osnutki ome-
nil ureditev letnega gledališča, 
fitnesa na prostem in manj-
šega jezera v Pašn’ku, kakor 
so predniki poimenovali ob-
močje v severnem vznožju le-
skovške cerkve, ter izgradnjo 
prireditvenega objekta v ne-
posredni bližini osnovne šole. 
Z vidika večje prometne var-
nosti in preglednosti bi bilo 
treba v sodelovanju z obči-
no čim prej pristopiti k uredi-
tvi t. i. Vaksljevega ovinka na 
Ul. 11. novembra in izven vo-
zišča urediti avtobusno posta-
jališče, spremeniti bi bilo treba 
prometni režim v obrtni coni, 
v Gorenji vasi pa urediti zadr-
ževalnik vode, ki bi bil točka 
druženja tako občanov kot ri-
bičev, hkrati pa bi ta prepreče-

val poplave v Gorenji vasi, Ve-
liki vasi, Gržeči vasi in Malem 
Podlogu. V zaključku je pouda-
ril, da je možno doseči veliko, 
vendar pod pogojem, da bi kra-
jani strnili vrste: »Prav je, da se 
distanciramo in ne oziroma v 
preteklost, da oprostimo tis-
tim, ki so imeli priložnost nare-
diti nekaj več, pa niso postorili 
potrebnega ali pozabili, od kod 
so doma, temveč moramo sto-
piti skupaj.« Krški podžupan 
Silvo Krošelj je zbranim strnil 
večje investicije občine v letoš-
njem letu na območju KS, in si-
cer ureditev parkirišč pri ga-
silskem domu, rekonstrukcijo 
cestnih odsekov Leskovec–Se-
nuše in Leskovec–Golek–Veli-
ki Trn, ureditvena dela na Ulici 
Anke Salmič in urejanje lastni-
štva zemljišč za ureditev kana-
lizacije Veniše. 

Prireditev, ki jo je povezova-
la Manca Marinčič, je sprem-
ljal pester kulturni program, v 
sklopu katerega so člani dram-
ske sekcije domačega kultur-
nega društva odigrali štiri 
skeče, pod vodstvom zboro-
vodkinje Damjane Mlakar pa 
je odpel nekaj pesmi tudi pred 
dobrim letom v okviru društva 
ustanovljen zbor Lastovke.

 Bojana Mavsar

Predsednik� Jože� Olovec� in� letošnji� nagrajenci� z� Jožefom�
Pircem na sredini   

KS Cerklje ob Krki najavlja javni razpis 
za sofinanciranje društev v letu 2019.

Roki za oddajo vlog:
• 15. 07. 2019 - za prireditve, izvedene od januarja do julija
• 28. 10. 2019 - za prireditve, izvedene od avgusta do 

decembra

Višina sredstev na pp 00328 – 3.000 €.

Pravico do sofinanciranja projektov imajo društva, zavodi in 
neprofitne organizacije, ki:
1. imajo sedež na območju KS Cerklje ob Krki in so 

organizatorji ali udeleženci projekta,
2. imajo sedež na območju Posavja in delujejo kot krovna 

oziroma zvezna organizacija, tudi za krajane KS Cerklje ob 
Krki, ki organizira projekt na območju Posavja.

Razpis bo objavljen na spletni strani Občine Brežice.
Dodatne informacije lahko dobite v pisarni KS Cerklje ob Krki 
v času uradnih ur.

Predsednik sveta KS Cerklje ob Krki: 
Damjan Kodrič

LESKOVEC�PRI�KRŠKEM� –� Pevke� ljudskih� pesmi� Lastovke,�
ki�delujejo�v�okviru�KD�Leskovec�pri�Krškem,�so�24.�maja�
skupaj�z�gosti�v�jedilnici�OŠ�Leskovec�pri�Krškem�izvedle�svoj�
prvi�koncert.�Pevska�skupina�je�nastala�pred�dvema�letoma�
na�pobudo�Klavdije�Mirt,�pevsko�jo�vodi�Damjana�Mlakar,�
organizacijsko�pa�Vida�Slivšek.�Foto:�A.�H.
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Desetim stanovalcem družin-
ska oblika življenja v veliki 
hiši na podeželju ponuja več-
je možnosti za ohranjanje ter 
razvijanje samostojnosti in ne-
odvisnosti. »Lansko leto sem se 
preselil v bivalno enoto na Dol-
nje Brezovo. Tukaj mi je zelo 
lepo, počutim se, kot da sem 
doma. Dobro opravljam svo-
je dežurstvo v pralnici, kuhi-
nji in kopalnici,« pove eden iz-
med stanovalcev, drugi doda, 
da mu je najbolj všeč, ko odide-
jo na sprehod in ko »kofetkajo« 
na veliki terasi. Njuna sostano-
valka nadaljuje, da se v skupi-
ni lepo razumejo in prav tako z 
vaščani, ki so jih zelo lepo spre-
jeli v svojo sredino.

Vseh dislociranih bivalnih enot 

Povabili v že peto bivalno enoto
DOLNJE BREZOVO – Dom upokojencev in oskrbovancev (DUO) Impoljca ima v vasici Dolnje Brezovo že peto 
dislocirana bivanjsko enoto. V njej živi deset zadovoljnih stanovalk in stanovalcev, ki so se v prostorno sta-
novanjsko hišo vselili lanskega novembra, 22. maja letos pa prvič povabili na uraden obisk.

DUO Impoljca je od lanske je-
seni pet – dve sta v vasi Mrto-
vec v bližini Boštanja, ena je v 
Boštanju, dve sta na Dolnjem 
Brezovem. V vseh petih bival-

nih enotah živi 41 stanovalk in 
stanovalcev. »V obdobju 14 let, 
kar smo odprli prvo dislocira-
no enoto v vasi Mrtovec, smo 
uspeli stkati zelo tople medčlo-

veške odnose tako med stano-
valci kot z vsemi zaposlenimi in 
prav tako z okoljem, v katerem 
naši varovanci živijo,« je pove-
dala direktorica DUO Impoljca 
Darja Cizelj. O pomembni vlo-
gi bivalnih enot, v katerih je or-
ganizirana 24-urna prisotnost 
strokovnega delavca, je sprego-
vorila strokovna vodja Neven-
ka Janež. Delovanje tovrstnih 
oblik skupnosti je pohvalil tudi 
župan Srečko Ocvirk. 

Stanovalke in stanovalci dislo-
cirane bivalne enote, ki jo vodi 
Lojze Knez, so ob uradnem 
odprtju pripravili živahen kul-
turni program. Blagoslov pro-
storov je opravil duhovni po-
močnik v sevniški župniji Jože 
Zabret.  S. Radi

Direktorica�DUO�Impoljca�Darja�Cizelj�je�predala�stanovalkam�
in�stanovalcem�bivanjske�enote�poseben�ključ,�ki�naj�odpira�
vrata�v�prostore�sreče,�veselja,�razumevanja�in�spoštovanja.

»V Sloveniji letos praznujemo 
150 let začetkov organizirane-
ga gasilstva, ki se je v svojem 
delovanju vseskozi krepilo in 
je danes najbolj množična hu-
manitarna organizacija, ki te-
melji na prostovoljstvu. PGD 
Sevnica za temi začetki za-

ostaja le 10 let in je tako s 
140-letnim jubilejem najsta-
rejše društvo v sevniški ga-
silski zvezi,« je v uvodu svo-
jega govora na slavnostni seji 
dejal  predsednik PGD Sevni-
ca Štefan Teraž in v nadalje-
vanju med drugim povedal, 
da ima PGD Sevnica v svoji se-
stavi poklicno gasilsko jedro, 
potapljaško enoto ter stalno 
dežurno ekipo. V društvu na-
črtujejo tudi nakup vozila za 
gašenje in reševanje ljudi ter 
premoženja z višin in iz glo-
bin, kar bo največja investici-
ja doslej, a pred nakupom bo 
treba podaljšati ter posodobi-
ti še garažo za novo vozilo. Žu-
pan Srečko Ocvirk je pohva-
lil vzorno medgeneracijsko 
sodelovanje in povezovanje, 
tehnično ter strokovno uspo-
sobljenost sevniških gasilk in 
gasilcev ter se jim zahvalil za 
nesebično izpolnjevanje ple-
menitega prostovoljnega gasil-
skega poslanstva. Predsednik 
Gasilske zveze Slovenije Janko 
Cerkvenik je v svojem govoru 

Dvodnevno praznovanje jubileja 
SEVNICA – Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica je 31. maja s slavnostno sejo v sevniški kulturni dvora-
ni obeležilo 140. obletnico neprekinjenega delovanja, praznovanje pa se je naslednji dan nadaljevalo s 35. 
srečanjem gasilskih pevskih zborov in skupin ter gasilskih godb Slovenije v športnem domu. 

poleg sodelovanja in spoštova-
nja izpostavil še požrtvovalno 
delo gasilk in gasilcev ter nji-
hovo hitro in učinkovito po-
moč. Nekaj prijaznih besed je 
namenil tudi častnemu pred-
sedniku PGD Sevnica Toni-
ju Korenu, ki je sevniško ga-

silsko društvo vodil 30 let, ter 
podelil PGD Sevnica zlato pla-
keto Gasilske zveze Slovenije.

Gasilska priznanja 
PGD Sevnica
Na prireditvi, ki sta jo z nasto-
pom obogatila ansambel sa-
ksofonov GŠ Sevnica in GŠ 
Krško ter mladi harmonikar 
Jakob Štigl, sta predsednik 
PGD Sevnica Štefan Teraž in 
poveljnik sevniškega prosto-
voljnega gasilskega društva 
Rok Štirn podelila priznanja 
nekaterim članicam ter čla-
nom za njihovo prizadevno in 
aktivno delo v prostovoljski 
organizaciji.

Priznanje PGD Sevnica III. 
stopnje so prejeli: Leon Ko-
sem, Marko Krajšek, Dejan 
Jazbec, Benjamin Šibilja, Ma-
rina Topič, Rok Luzar, An-
drej Mirt, Klemen Racman, 
Alja Senica Jazbec in Janko 
Staroveški. Prejemniki pri-
znanja PGD Sevnica II. stop-
nje so Marko Gole, Damjana 

Imperl in Rok Štirn. Prizna-
nje PGD Sevnica I. stopnje so 
prejeli Nikolaj Šeško, Dušan 
Župevc, Drago Žnidaršič in 
Robert Orešek. Prejemnika 
plakete PGD Sevnica III. stop-
nje sta Anton Ganc in Mirko 
Sršen. Plaketo II. stopnje so 
prejeli Gašper Janežič, Tina 
Žnidaršič, Anton Puc, Franc 
Stopar in Irena Mavrič. Pre-
jemniki plakete PGD Sevnica I. 
stopnje so Karel Košar, Ivan 
Grivc, Martin Kovač, Mati-
ja Mlinarič, Friderik Perc, 
Maks Senica in Anton Šeško. 
Predsednik in poveljnik PGD 
Sevnica sta podelila še gasil-
ska odlikovanja, in sicer Gasil-

ski zvezi Slovenije, Upravi RS 
za zaščito in reševanje, Gasil-
ski zvezi Sevnica, brežiški iz-
postavi Uprave RS za zaščito 
in reševanje, Občini Sevnica, 
Štabu CZ občine Sevnica, KS 
Sevnica, dolgoletnemu članu 
PGD Sevnica Stanku Trupeju, 
častnemu predsedniku sevniš-
kega prostovoljnega gasilskega 
društva Toniju Korenu, častne-
mu poveljniku PGD Sevnica 
Tinetu Žnidaršiču ter vsem 
prostovoljnim gasilskim dru-
štvom v občini – PGD Blanca, 
PGD Boštanj, PGD Breg, PGD 
Krmelj, PGD Loka, PGD Pri-
mož, PGD Poklek, PGD Stude-
nec, PGD Šentjanž, PGD Telče, 

PGD Trnovec, PGD Tržišče, 
PGD Veliki Cirnik in PGD Zabu-
kovje – ter sosednjim prosto-
voljnim gasilskim društvom, in 
sicer PGD Radeče, PGD Vrhovo, 
PGD Planina pri Sevnici. Odli-
kovanje so prejela tudi pobra-
tena gasilska društva – PGD 
Zbure, PGD Spodnja Polskava 
in PGD Zamušani.    

Zbornik ob jubileju
PGD Sevnica, ki je eno izmed 
15 gasilskih društev v Gasilski 
zvezi Sevnica, ki jo vodi Vin-
ko Knez,  je ob visokem jubi-
leju izdalo zbornik, v katerem 
je zbrano gradivo zadnjega de-
setletnega obdobja delovanja 

sevniškega gasilskega društva. 
Za zbornik bi lahko rekli, da je 
nadaljevanje kronološkega 
pregledal delovanja društva, 
saj so ob 130-letnici izdali ob-
sežno delo z naslovom »Kroni-
ka PGD Sevnica od leta 1879 
do 2009«. Gradivo za kroniko 
in prav tako za letošnji zbornik 
je vestno zbiral ter pripravil za 
objavo Milan Kajič, pri čemer 
mu je pomagala Tatjana Mla-
kar, ki je povezovala tudi slav-
nostno prireditev. Ob jubileju 
so predvajali še kratek doku-
mentarni film, ki prikazuje de-
javnost društva.

  Smilja Radi

Med�prejemniki�odlikovanja� je�bilo� tudi�vseh�15�gasilskih�
društev,�ki�delujejo�v�Gasilski�zvezi�Sevnica.

Na�pevskem�dogodku�se�je�med�14�zasedbami�predstavila�tudi�
pevska�skupina�Florjan,�sestavljena�iz�članov�PGD�Sevnica.

V Murski Soboti je 18. in 19. maja 2019 potekalo 5. Odprto državno 
tekmovanje Mažoretne zveze Slovenije, na katerem so se tudi tok-
rat uspešno predstavile radeške mažorete. Župan Tomaž Režun je v 
sredo, 5. junija, povabil na sprejem udeleženke tekmovanja Klub Ma-
žorete RAP Radeče z vodstvom kluba in spremljevalno ekipo. Uvo-
doma je pozdravil zbrane in vsem čestital za ponovno lepe dosežke 
na tekmovanju. V kategoriji Prvi korak sta se tekmovanja udeležili in 
uspešno nastopili dve skupini deklic iz radeškega kluba. Ena skupi-
na sicer deluje na PŠ Loka pri Zidanem mostu, vodita pa jo Lea Bre-
znikar in Nuša Strniša. Kot veleva tradicija, se je župan s skromnim 
darilom zahvalil najuspešnejšim dekletom. V kategoriji solo kadet je 
Karin Morinc osvojila četrto mesto. V kategoriji solo junior je Zala 
Zupan osvojila prvo mesto. Pri parih kadet sta Sara Culletto in Eva 
Davidović Meh osvojili tretje mesto, par Karin Morinc in Taja Keber 
pa je osvojil prvo mesto. Pri parih junior sta prvo mesto osvojili Neža 
Zorec in Lucija Skale. Eva Nograšek in Žana Jonozovič sta pri parih 
senior osvojili tretje mesto. Trenerka vseh zgoraj navedenih solo in 
parov je Sara Potisek. Skupina Senior pod vodstvom trenerke Tanje 
Zupan je osvojila tretje mesto, odlično drugo mesto in srebrno me-
daljo pa je osvojila skupina Kadet s trenerko Niko Bolte. Za šov pro-
gram na odprtem tekmovanju je poskrbela novoustanovljena sku-
pina XXL, ki jo sestavljajo nekdanje mažorete in nekatere mamice 
mažoret, ki so ob vključitvi v skupino prvič prijele za mažoretno pa-
lico. Ekipo vodi Jasna Koritnik, njihova trenerka pa je pred nedav-
nim imenovana nova predsednica kluba Anja Gospodarič. Županu 
in vsem, ki podpirajo delovanje kluba, se je ob tej priložnosti najlep-
še zahvalila in obljubila, da se bodo tudi v prihodnje trudili za uspeš-
no delovanje in uvrstitve radeških mažoret. Župan se je zahvalil tudi 
staršem, navijačem in seveda vodstvu kluba in trenerkam za njiho-
vo neumorno delo in prizadevnost. 

Župan sprejel mažorete Kluba RAP Radeče

Projekt EDUGATE – večjezično učenje in izobraževanje v zgodnjem 
otroštvu (predšolski vzgoji) izhaja iz ideje, da je v večkulturni družbi, 
kot je Evropa, koristno za otroke, da se naučijo angleščine ali drugega 
tujega jezika kot dragocenega vira za prihodnost. V času večjih eko-
nomskih in socialnih izzivov je ključnega pomena, da novim generaci-
jam omogočimo dober začetek za življenje, ki ga lahko zagotavljamo 
s kakovostno predšolsko vzgojo in izobraževanjem. Poleg tega pa je 
treba opolnomočiti tudi profil strokovnih delavcev z zagotavljanjem 
inovativnih usposabljanj v sistemu predšolske vzgoje in poučevanja 
drugega jezika. Projekt pri nas vodi domačinka Kaja Kink – direkto-
rica Fini Zavoda Radeče, delo za mlade, ki je gostila zaključno sreča-
nje Edugate projekta. Projekt izvajajo v partnerskem sodelovanju s 
petimi državami, in sicer iz Italije iz mest Piacenza in Milano, Poljske, 
Češke, Latvije in Švedske. V projektu aktivno sodelujejo tudi tri vzgo-
jiteljice našega vrtca. Ob obisku Radeč v četrtek, 6. junija, so udele-
žence projekta gostili v vrtcu in v šoli, na povabilo župana pa so se 
sestali tudi v sejni sobi občine, kjer jim je župan na kratko predsta-
vil občino. Ob tej priložnosti sta na pobudo župana poljske občine 
Krasne Wilhelma Woźniaka podpisala pismo namere glede partner-
skega sodelovanja med občinama. Ogledali so si tudi gradnjo nove-
ga splava in pod strokovnim vodstvom staro mestno jedro Radeč.

Sprejem udeležencev zaključnega srečanja 
v projektu Edugate
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BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice je 20. maja v avli 
Upravne enote Brežice pripravilo odprtje fotografske razsta-
ve Branka Brečka in Anite Radkovič. Razstavo so poimeno-
vali »2 pogleda na Vrbino«, postavili pa so jo v čast prazni-
ka Krajevne skupnosti Brežice, ki ga KS obeležuje 18. maja.

Kot je povedala 
predsednica Društva 
za oživitev mesta 
Brežice in KS Breži-
ce Alenka Černelič 
Krošelj, je razsta-
va del cikla Stavbna 
dediščina 10, saj sta 
naravna in kulturna 
dediščina poveza-
ni. Branko Brečko 
in Anita Radkovič, 
člana Društva za oži-
vitev mesta Brežice, 
sta fotografa, ki vsak 
na svoj način in s svojim pogledom dokumentirata  »našo Vrbi-
no«. Oba sta velika ljubitelja Vrbine; Branko jo spremlja že vrsto 
let, o Vrbini, kakršna je bila in je danes, vodi dnevnik, v njej je cela 
paleta zanimivosti. Z Anito sta se spoznala v Vrbini, ko je z vo-
zičkom in malim Valom nabirala kondicijo, njun pogovor je po-
tekal o motivih Vrbine, kasneje ob srečanjih in dokumentiranjih 
kotičkov o velikih posegih v naravo. Oba sta znana med prijate-
lji z zaščitno značko »Brežice, Vrbina in fotoaparat«. Na posnet-
kih bo ostal ogromen del starega sveta in na drugih spet velik del 
neklasičnih svetov. Anita pravi, da je v  tem času nastalo ogrom-
no fotografij, za katere se sprašuje, kam z njimi. Ogromno je spo-
minov, detajlov oziroma podrobnosti pa se spominja »v nulo«.
Martin Urek, učenec 4. razreda kitare pri prof. Tomislavu Vran-
dečiću v Glasbeni šoli Brežice, je z občutenim igranjem opleme-
nitil otvoritveni dogodek.
 N. J. S.

Dva foto pogleda na Vrbino

Branko�Brečko�in�Anita�Radkovič

ODPRTO: Ponedeljek - Sobota: 7.00 - 20.00; Nedelja: 7.00 - 13.00

TEHNIČNO PRODAJNI CENTER  KRŠKO
Cesta krških žrtev 134, 8270 Krško, tel: 07 / 62 04 300,
www.inpos.eu

ODPRTI TUDI OB NEDELJAH!

99, 99 €

BAZEN STEEL PRO FRAME, BESTWAY
305 x 76 cm

GARNITURA VRTNA KRETA
kotna, ratan

ODPRTO:Ponedeljek - sobota: 7.00 -20.00

Nedelja: 7.00 - 13.00

399, 90 € 90,79 €

ŽAR CLASSIC 40, GORENC
brez nog, 40 x 40 cm

NAJEM ORODJA IN PRIKOLIC

BREŽICE – 18. maja dopoldne so brežiško mestno jedro na-
polnili otroški glasovi in glasba, saj se je zdaj že kar tradi-
cionalno odvil glasbeni festival Pojoči vrtiljak, ki ga v sklo-
pu dogajanja Maj v mestu Brežice organizira KD Drugi oder. 

V štirih kategorijah se je predstavilo 16 nastopajočih, ki so do-
kazali, da osnovne šole v brežiški občini premorejo veliko glas-
benega in pevskega talenta. Po uvodnem pozdravu predsedni-
ce sveta KS Brežice Alenke Černelič Krošelj – ravno ta dan je 
praznik KS Brežice – se je pojoči vrtiljak počasi začel vrteti. Med 
mlajšimi pevkami (od 1. do 5. razreda) je ocenjevalna komisija v 
sestavi Matjaž Predanič, Adrijana Lorber in Jon Krajič Tomin 
zmago dodelila Neli Škofca (OŠ Globoko) pred Samanto Kra-
njc (OŠ Cerklje ob Krki) in Lenjo Turk (OŠ Brežice), nastopila 
je še Ana Vasiljevič (OŠ Bizeljsko). Med starejšimi pevkami (od 
6. do 9. razreda) je slavila Hajdi Haler (OŠ Cerklje ob Krki) pred 
Emo Petrej (OŠ Brežice) in Katjo Plevnik (OŠ Globoko), pela je 
še Anja Lipej (OŠ Bizeljsko). Prvouvrščeni Neli Škofca in Hajdi 
Haler sta se neposredno uvrstili na letošnji Mednarodni otroški 
glasbeni festival, ki bo avgusta v Brežicah, na njem pa bo po po-
sebnem izboru organizatorice festivala Brigite Šuler nastopila 
tudi drugouvrščena Ema Petrej. Pri duetih sta se najbolje odre-
zali Manca Mihelin in Ana Travnikar (OŠ Bizeljsko) pred Ano 
Binter in Marušo Kodrič (OŠ Artiče) ter Leonom Gajskim in 
Kristjanom Potokarjem (OŠ Velika Dolina), predstavili sta se 
še Špela Srpčič in Urška Lorber (OŠ Cerklje ob Krki). Nasto-
pili so še ansambli oz. bandi – zmagal je šolski band OŠ Brežice 
pred bandom »Red« z OŠ Cerklje ob Krki in Ansamblom Fru-fru 
z OŠ Bizeljsko, zapel in zaigral je še šolski ansambel Okey z OŠ 
Globoko. Najboljšim je nagrade podelila predsednica KD Drugi 
oder Mojca Florjanič.  R. R.

Pojoči vrtiljak sredi Brežic

Zmagovalni�nastop�Mance�in�Ane�med�dueti�ob�spremljavi�
glasbenega�pedagoga�Vilka�Ureka

To so postali: Ivan Ogorelc, 
Franc Šavrič in Izidor Hot-
ko (vsi z Velikega Obreža) ter 
Martin Kežman in Robert 
Cizelj, oba iz Loč. Ogorelc je 
priz nanje prejel za dolgole-
tno vestno delo v vrstah PGD 
in VS Veliki Obrež, Šavrič za fo-
tografsko beleženje in ohranja-
nje dogodkov v Dobovi in oko-
lici, Hotko za športne dosežke 
v RK Dobova ter prepoznav-
nost in promocijo rokometa v 
slovenskem prostoru, Kežman 
za dolgoletno vestno delo v va-
ški skupnosti in PGD Loče, Ci-
zelj pa za dolgoletno vestno 
in predano delo v KD Gasilski 
pihalni orkester Loče. Njiho-
ve podrobnejše obrazložitve 
lahko preberete v prispev-
ku na www.posavskiobzor-
nik.si. Kot je v nagovoru »od 
praznika do praznika« deja-
la predsednica sveta KS Dobo-
va Branka Stergar, so minulo 
enoletno obdobje zaznamo-
vale številne investicije in po-
pravila, ki so jih bili deležni 
kulturni dom, mrliška veži-
ca, komunalna infrastruktura, 
ceste ter vasi v KS. Med večji-
mi predvidenimi investicijami 
v tem letu je naštela zamenja-
vo platna v dvorani kulturne-
ga doma, nujna vzdrževalna 
dela na asfaltiranih in maka-
damskih cestah, hortikulturno 
urejanje zelenic v središču Do-
bove in pri mrliški vežici, po-
pravilo mostov, cestnih pre-
hodov, vzdrževanje obcestnih 
jarkov, kanalov, košnjo robov 
cest, zamenjavo avtobusne-
ga postajališča v Gabrju, arhe-
ološke raziskave, pridobiva-
nje gradbenega dovoljenja in 
pripravljalna dela za izdela-
vo parkirišč na lokaciji hiše 
Supančič. V letošnjem letu so 

Obdobje investicij in popravil
DOBOVA – V Krajevni skupnosti Dobova, ki svoj praznik praznuje 7. junija v spomin na srečno vrnitev iz-
seljenih in izgnanih med 2. svetovno vojno na svoje domove, so dan prej na svečani seji sveta KS v tamkaj-
šnjem Kulturnem domu čestitali in zaploskali letošnjim petim prejemnikom krajevnih priznanj.

osvežili splet no stran KS Do-
bova, kjer objavljajo vabila in 
zapisnike sej sveta KS, posa-
meznih komisij in vaških skup-
nosti ter aktivnosti društev v 
KS Dobova. Po njenih besedah 
upajo tudi na realizacijo nalog 
v njihovi KS, ki so svoje mesto 
našle v občinskem proračunu 
in se nanašajo na sanacijo ces-
te na Cvetni ulici, nadaljevanje 
sanacije ceste Bukošek–Do-
bova, sanacijo obcestnih jar-
kov in kanalov, meteorne ka-
nalizacije, nakup stavbe (bivše 
Šelerjeve trgovine) ter pripra-
vo projektov za izgradnjo no-
vega vrtca v Dobovi. Za konec 
se je zahvalila dolgoletnemu 
predsedniku sveta KS Dobova 
Mihaelu Boraniču (KS vodil 
med letoma 2002 in 2018) za 
vestno in uspešno vodenje KS 
vseh 16 let, saj so bila to leta 
pomembnih odločitev za Do-
bovo, kot je povedala.

Kot je v navadi, na sveča-
ni seji podelijo tudi prizna-
nji Turističnega društva Do-
bova za urejenost vasi v KS v 
okviru projekta Moja dežela – 
lepa in gostoljubna. V katego-

riji manjših vasi je priznanje 
za najlepšo oz. najbolj urejeno 
vas prejel Mali Obrež (prizna-
nje prevzel predstavnik vasi 
Zvonko Račič), v kategoriji 
večjih vasi pa sploh prvič Do-
bova (priznanje prevzel pred-
stavnik vasi Srečko Bosina). 
Od gostov na svečani seji sta 
nekaj besed spregovorila bre-
žiška podžupanja Katja Čan-
žar, ki je pohvalila, da je v KS 

Dobova toliko prostovoljcev, 
ki si vsekakor zaslužijo kra-
jevno priznanje, in Božo No-
vak iz hrvaškega naselja Ključ 
Brdovečki. V kulturnem pro-
gramu so sodelovali Dobovski 
pevci ter učenke OŠ dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova Ema Kež-
man, Ela Polovič, Nuša Račič 
in Eva Gerjovič pod mentor-
stvom Saše Frelih.
 Rok Retelj

Krajevni�nagrajenci�s�Stergarjevo,�Čanžarjevo�in�krajevno�svetnico�Petelinčevo

PIŠECE�–�Turistično�društvo�Pišece� je�11.�maja�že�15.� leto�
po�vrsti�pripravilo�pohod�Po�poteh�dr.�Slavka�Sušina,�nekoč�
priznanega�zdravnika,�ki�je�pred�desetletji�pričel�s�promocijo�
pohodništva� in� zdravega�načina� življenja� tudi� v� Pišecah.�
Jubilejnega�pohoda�se�je�udeležilo�okoli�80�pohodnikov�vseh�
starostnih�skupin.�Vir:�TD�Pišece,�foto:�D.�Lipej

www.PosavskiObzornik.si
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Vaš partner za zdravje. www.triglavzdravje.si

Zdrav nasmeh
brez doplačil.

Za zdravje,
za zmage.

Zobje
Zobje+

Zdravje vaših zob pomembno
vpliva na zdravje in počutje.
Zagotovite si nadstandardne
zobozdravstvene storitve, 
zobnoprotetično
rehabilitacijo v primeru
nezgode ter druge storitve,
ki jih obvezno zdravstveno
zavarovanje ne krije.

BREŽICE – 17. maja je drugo 
leto zapored svoja vrata za 
obiskovalce odprl Finančni 
urad Brežice, ki deluje pod 
okriljem Finančne uprave 
Republike Slovenije (FURS) 
in spada med manjše ura-
de v Sloveniji. Pripravili so 
predstavitve področij dela, 
predavanji ter prikaz opre-
me in vozil, ki jih uporablja-
jo mobilne enote FURS.

Kot je pojasnila direktorica FU 
Brežice Brigita Troha, so dan 
odprtih vrat pripravili drugo 
leto zapored, nanj pa povabi-
li vse svoje zavezance, fizič-
ne osebe, da spoznajo njihovo 
delo, se informirajo o podro-
čju davkov ipd. »S tem želimo 
tudi dvigniti kulturo zavedanja 
in ozaveščanja prostovoljnega 
plačevanja davčnih in drugih 

Davčna kultura kar visoka
dajatev kot državljanske vred-
note,« je povedala in dodala, 
da se skušajo približati ljudem 
in poenostaviti postopke, zato 
so ob tej priložnosti predstavi-
li funkcionalnost uporabe mo-
bilne aplikacije eDavki, ki fi-
zičnim osebam omogoča lažje 
poslovanje s FURS. Med dru-
gim lahko vidijo, ali jim je de-
lodajalec plačal vse prispevke 
za socialno varnost, lahko od-
dajajo tudi obrazce, je pojasnila 
Trohova. V sklopu dneva odpr-
tih vrat je potekalo tudi pre-
davanje o davčnem opisme-
njevanju mladih, na katero so 
povabili dijake Gimnazije Bre-
žice. Po ocenah direktorice je 
davčna kultura pri nas kar vi-
soka. »Lansko leto je bilo po 
naših ocenah nekje 95 % dav-
čnih obveznosti plačanih pro-
stovoljno, res pa je, da gre še 
vedno kar nekaj denarja mimo, 

zato se pospešeno borimo pro-
ti vsem davčnim utajam, golju-
fijam, sivi ekonomiji,« je dejala. 
Na dvorišču FU Brežice je bila 
na voljo za vprašanja in ogled 
mobilna enota FURS, ki spa-
da pod okrilje FU Novo mesto. 
Uslužbenci mobilne enote so 
povedali, da so v dveh izmenah 
dejavni 24 ur na dan, med zase-
ženimi stvarmi pa je največ to-
bačnih izdelkov. Trohova je še 
navedla, da je trenutno na FU 
Brežice zaposlenih 78 usluž-
bencev, lani so pobrali približ-
no 211 milijonov evrov javno-
finančnih prihodkov, kar je kar 
za 11,6 % več kot leta 2017, v 
letošnjih prvih treh mesecih 
pa beležijo 10,6-odstotno rast 
javnofinančnih prihodkov gle-
de na prejšnje leto, kar po nje-
nem pomeni, da je v Posavju še 
vedno gospodarska rast.
 R. Retelj

Direktorica�FU�Brežice� 
Brigita Troha

Komisija, ki ji predseduje doc. 
dr. Tomaž Žagar iz podjetja 
GEN (v njej so še Damjan Me-
žič iz Savaprojekta, dr. Gregor 
Škorc iz NEK, mag. Justina Še-
petavc iz Vipapa Vidma Krško, 
Vinko Knez iz Inkosa Krmelj, 
Jože Vuk iz Metalne Seno-
vo, direktor posavske zborni-
ce Darko Gorišek in dr. Aleš 
Ugovšek iz GZS), je na razpis 
prejela 16 inovacijskih prijav 
iz 14 podjetij z več kot 45 ino-
vatorji. Kot je povedal Žagar, 
je to največ doslej, pozitivno 
jih je presenetila tudi visoka 
kvaliteta inovacij, zato so prav 
vse dosegle kriterije za prizna-
nja. Komisija je prejete inova-
cijske prijave letos ocenjevala 
po prenovljenem Pravilniku o 
podeljevanju priznanj GZS za 
inovacije v Posavski regiji, ki je 
usklajen z nacionalnim pravil-
nikom, pri čemer opredeljuje 
tako tehnološke kot netehno-
loške in družbene inovacije v 
skladu s pravili OECD. Za ino-
vacijo šteje tehnološka ali ne-
tehnološka novost, ki prinaša 
koristi za odjemalce na različ-
nih tržiščih. »V Posavju je ener-
getika močno zastopana, zato 
je to področje razumljivo tudi 
specifika posavskih inovacij. 
Kolegi iz ocenjevalnih komi-
sij drugih gospodarskih zbor-
nic nam priznavajo, da smo na 
tem področju strokovno moč-
nejši in znamo takšne inovaci-
je tudi kredibilno ocenjevati. 
Letos je bila med prijavljenimi 
skoraj tretjina inovacij nepos-
redno ali posredno s področ-

ja energetike,« je še pojasnil 
Žagar. Zbrane na podelitvi so 
uvodoma nagovorili še pred-
sednik upravnega odbora po-
savske zbornice Danijel Levi-
čar, krški župan mag. Miran 
Stanko in izvršni direktor GZS 
Mitja Gorenšček.

Osem bronastih, šest 
srebrnih, dve zlati
Žagar in Levičar sta podelila 
bronasta in srebrna priznanja 
za inovacije. Bronasta so pre-
jeli: Skupina ReBag iz Galeri-
je Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki za inovacijo Reciklira-
na večnamenska torba, nare-
jena iz oglasnega transparenta 
Galerije Božidar Jakac; dr. Ro-
bert Golob, Robert Jelenc, 
Tjaša Ribič in Polona Osov-
nikar iz podjetja GEN-I za ino-
vacijo Naprava za samooskrbo 
na večstanovanjskem objek-
tu; Ksenija Lovrin Maćešić 
in Nuška Golobič iz podjetja 
KNOF – razviti posel, Podjetni 
center KiSS pralne plenice za 
inovacijo Spodbujanje upora-
be in prodaje pralnih plenic – 
akcija »Pralna plenička rešu-
je planet«; dr. Samo Štajner, 
dr. Andrej Dobrovoljc in Ma-
tej Požun iz Razvojno izobra-
ževalnega studia, Samo Štajner 
s.p. za inovacijo Spletna plat-
forma za upravljanje proce-
sov šahovske zveze; Primož 
Hostnik in Tomo Bromše iz 
podjetja Sipro inženiring za 
inovacijo Integrirano načrto-
vanje znotraj obstoječih teh-
noloških sistemov; Razvojna 

skupina podjetja Stilles za ino-
vacijo Stilles Re: NEW – visoko 
odporna mat površinska zašči-
ta; Stanko Banič, Daniel Lak-
ner in Maksi Mešiček iz TEB 
za inovacijo Optimizacija hla-
dilnega sistema plinske turbi-
ne; ter Marko Pečarič, Anton 
Draginc, Miroslav Kuharič in 
Rudi Crnić iz podjetja TPV PE 
Brežice za inovacijo Izdelava in 
vgradnja pametnega izmetala 
NOK kosov na orodju za pre-
oblikovanje pločevine.

Srebrna priznanja so preje-
li: Peter Vovk, Alenka Knez, 
Miha Krnc, Boštjan Martini 
in Marijan Krištofič iz podje-
tja DS Smith Slovenija za ino-
vacijo Embalažne rešitve za 
pošiljanje po pošti z zatržni-
mi in zapiralnimi trakovi; Bo-
jan Urek, Rene Jeromel, Ma-
tjaž Marjetič, Franc Krejan 
in Joško Špelko iz podjetja 
GEN za inovacijo Simulator CV 
GEN; Janez Florjančič iz pod-

jetja INO Brežice za inovacijo 
Univerzalni teleskopski nosi-
lec TELEFLEX; Danijel Špiler 
iz NEK za inovacijo Nadgra-
dnja NEK simulatorja z upora-
bo virtualizacijske tehnologije; 
Razvojna skupina podjetja Stil-
les za inovacijo Stilles imitaci-
ja patinirane starane medeni-
ne; ter Mišo Pereško, Veljko 
Goleš, Uroš Brinc in Domen 
Murn iz podjetja TPV PE Bre-
žice za inovacijo Avtonomna 
kontrola ustreznosti izdelka 
STV Schubstange.

Zlati priznanji, ki sta ju pode-
lila Levičar in izvršni direk-
tor GZS Mitja Gorenšček, so 
prejeli Barbara Sušin, Ire-
na Kampuš, Matjaž Verdev 
in Nataša Plauc iz radeške-
ga podjetja Muflon za inova-

cijo Odlepljive tapete ter Ma-
tej Pleterski, Domen Zorko 
in Žiga Jeraj iz podjetja Nu-
mip PE Krško za inovacijo Vi-
soko učinkovit venturijev ele-
ment za uporabo v farmaciji in 
procesni industriji. Že večkrat 
nagrajeni inovator Pleterski iz 
Numipa je za naš časopis po-
vedal, da »inovacije v glavnem 
izhajajo iz projektov oz. iz te-
žav naših kupcev, za katere iš-
čemo rešitve ali izboljšamo ob-
stoječe, če je možno. Če hočeš 
prosperirati, je to tako za naše 
kot za katero koli drugo pod-
jetje nujno.« Sušinova iz ino-
vacijske skupine podjetja Mu-
flona je pojasnila, da je njihova 
inovacija nastala na podlagi 
ugotovitve, so na podlagi pre-
izkušanja samolepilnih mate-
rialov za tapete ugotovili, da bi 

bilo dobro izdelati enostavnej-
še tapete manjših dimenzij, ki 
jih lahko vsak nalepi sam, po-
leg tega pa jih lahko sam tudi 
kreira. »Ponudili smo jih nekaj 
potencialnim kupcem in čaka-
mo na njihovo odločitev. Vse-
kakor so bile od začetka pred-
videne predvsem za spletno 
prodajo vključno z aplikacijo 
za kreiranje,« je še povedala. 

Na nacionalno ocenjevanje 
štiri + ena inovacija
Na dnevu inovativnosti, ki bo 
25. septembra na Brdu pri 
Kranju, se bodo za nacionalna 
priznanja potegovale obe zla-
ti inovaciji (Muflon in Numip) 
ter srebrni iz podjetij Stilles in 
TPV PE Brežice, kot najboljši 
primer sodelovanja med go-
spodarstvom in raziskoval-
no organizacijo oz. institucijo 
znanja s področja Posavja pa 
se bo na nacionalni ravni za 
posebno priznanje potegova-
la inovacija iz TEB.

Podelitev je povezovala Pe-
tra Rep Bunetič, z glasbenim 
programom pa popestrila vi-
olinistka Nina Pirc in kitarist 
Miha Koretič.
� Peter�Pavlovič

Letos rekordna bera 16 nagrajenih inovacij
BRESTANICA – Posavska gospodarska zbornica je 3. junija na gradu Rajhenburg v Brestanici že šestnajstič podelila regionalna priznanja najbolj inovativnim. Po-
deljenih je bilo rekordnih 16 priznanj – dve zlati, šest srebrnih in osem bronastih, pet jih bo Posavje zastopalo na jesenskem nacionalnem ocenjevanju. 

Za�16�inovacij�je�bilo�nagrajenih�kar�45�avtorjev.

 medijski sponzor

Srečanje ponudnikov ob Savi
BRESTANICA – V sklopu projekta Povezani s Savo (akronim: Po-
Sava) je Center za podjetništvo in turizem (CPT) Krško 29. maja 
v klubu Pod lipo organiziral srečanje turističnih ponudnikov ob 
Savi na območju občine Krško. Upravljavci naravne in kulturne 
dediščine, ponudniki namestitev, gastronomije in športnih aktiv-
nosti so bili seznanjeni z rezultati projekta PoSava ob koncu prve 
faze. Nosilec projekta Povezani s Savo je Ribiška družina Bresta-
nica – Krško, kot partnerji pa sodelujejo Ribiška družina Sevni-
ca, Gostilna Pečnik, Občina Krško in CPT Krško. 
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Družba HESS je od samega za-
četka izgradnje HE na spodnji 
Savi redno beležila in hrani-
la tako slikovni kot video ma-
terial. Vsi ti zgodovinski po-
snetki so do lani razdrobljeni 
ležali po najrazličnejših arhi-
vih, nakar so se pri HESS od-
ločili, da gradivo zberejo in na-
redijo dokumentarni zapis, ki 
pripoveduje zgodbo o največ-
jem hidroenergetskem in vo-
darskem projektu v samostoj-
ni Sloveniji – večnamenskem 
projektu izgradnje verige HE 
na spodnji Savi. Skoraj 45-mi-
nutni film najprej prikaže ne-
kaj splošnih značilnosti reke 
Save in njen zgodovinski po-
men za prebivalstvo. Nadalje 
je predstavljen potek izgra-
dnje HE na spodnji Savi, za-
čenši s HE Boštanj, nato HE 
Arto-Blanca, HE Krško in na-
zadnje še HE Brežice. Dodane 
so izjave vseh ključnih politič-
nih in drugih akterjev v času 
gradnje HE ter posameznikov, 
ki govorijo o pozitivnih učin-
kih gradnje HE na okolje. Na 
koncu je predstavljeno delova-
nje družbe HESS in projekcija 
še zadnje načrtovane v verigi 
HE na spodnji Savi, HE Mokri-
ce. Za scenarij filma je poskr-
bel Andrej Štricelj, ki ga je 
skupaj z Bojanom Kostev-

Prvič predvajali film o HE
BREŽICE – Dva dni pred dnevom reke Save (1. junija) je družba Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) 
predvsem strokovno javnost povabila na premiero dokumentarnega filma »Izgradnja verige hidroelek-
trarn na spodnji Savi«. Predtem je potekala še krajša okrogla miza na temo obnovljivih virov in večnamen-
skih projektov.

cem tudi režiral, koordinato-
rica je bila Suzana Poldan, 
besedilo v filmu pa bere Ber-
narda Žarn.

HE so večnamenski projekt
Na okrogli mizi, ki jo je mo-
derirala Žarnova, so v dvo-
rani MC Brežice poleg direk-
torja HESS Bogdana Barbiča 
sodelovali direktor Infre mag. 
Vojko Sotošek, predsednik 
Ribiške družine Sevnica San-
di Kosmač, vodja Sektorja za 
strateško presojo vplivov na 
okolje na Ministrstvu za oko-
lje in prostor mag. Vesna Ko-
lar Planinšič ter predsednik 
uprave GEN-I d.o.o. dr. Robert 
Golob. Po Barbičevih besedah 
gre pri izgradnji HE za večna-
menski projekt, saj je v tem 
primeru poseg v prostor res-
nično velik: »S tem projek-
tom smo spremenili celotno 

pokrajino Posavja.« Dodal je, 
da taki projekti ne smejo biti 
samo energetski projekti, tem-
več morajo biti večnamenski: 
»Izboljšujejo kmetijstvo, pro-
tipoplavno varnost, suše so 
preteklost ob HE, ki zadržu-
jejo ogromno čiste pitne vode 
pod površjem, skratka, celovi-
to izboljšujejo bivalne pogoje 
prebivalstva, ki živi ob reki.« 
Po njegovih besedah bodo tudi 
v prihodnosti zgrajene hidroe-
lektrarne večnamenski objek-
ti. Omenil je še ključno zade-
vo, ki jo pri tem pozabljamo, 
in sicer podnebne spremem-
be: »Te kličejo po tem, da je 
treba intenzivno graditi ob-
novljive vire energije. Mla-
di ljudje se tega zavedajo in 
upam, da bodo razumeli, da je 
njihova in naša rešitev pred-
vsem v izgradnji obnovljivih 
virov.« Sotošek je izpostavil 

protipoplavno zaščito kot pri-
oriteto infrastrukturne izgra-
dnje v Posavju. »Če ne bo HE 
Mokrice, potem 100-odstotne 
poplavne varnosti v tem delu 
občine Brežice ne bo,« je po-
jasnil. Kosmač je poudaril, da 
je kljub tolikšnim posegom v 
Savo zaradi gradnje HE v reki 
še vedno 36 avtohtonih ribjih 
vrst in vsi se čudijo, od kje to-
likšna raznolikost. »Z gradnjo 
HE se je izboljšala dostopnost 
do rek ter povečala možnost 
razvoja turizma in gospodar-
stva v tej regiji,« je dejal. Ko-
lar Planinšičeva je poudarila, 
da je HE Brežice primer dob-
rega sodelovanja energetske 
in okoljske stroke, pri čemer je 
navedla ureditev prehodov za 
žive organizme po evropskih 
smernicah in druge ukrepe za 
biotsko raznovrstnost. Golob 
je izpostavil, da vse kaže na 
to, da bo v prihodnosti polo-
vica od sistemskih virov ener-
gije morala biti brezogljična. 
»Posavje ima natančno vse, 
kar potrebuje energetski sis-
tem Slovenije v prihodnosti – 
ima hidroelektrarne in še gra-
di nove, jedrsko energijo, ki 
bo ključen vir energije v pri-
hodnosti, ter GEN-I, ki razvija 
sončno energijo,« je še dodal.
 Rok Retelj

Sodelujoči�na�okrogli�mizi

KUHINJSKI POMOČNIK; 
15 zaposlitev

zahtevana usposobljenost: 
II. stopnje  strokovne izobrazbe
funkcionalna znanja: 
usposobljenost za izvajanje sistema 
HACCP

Obseg delovnih opravil:
čiščenje in priprava živil, pomoč ku-
harju pri pripravi jedi in priprava 
lažjih jedi, razdeljevanje toplih in 
hladnih obrokov hrane, opravljanje 
inkasa na blagajnah obrata prehra-
ne, kuhanje in točenje hladnih in to-
plih napitkov, pomivanje in urejanje  
kuhinje ter spremljajočih površin, 
pomivanje kuhinjskih pripomočkov 
in posode, vlaganje posode v pomi-
valne stroje in sortiranje iz strojev 
na mesta hranjenja.

Pričetek dela za 3 osebe bo z 2. 9., za 
3 osebe z 9. 9., za 4 osebe s 16. 9. in 
za 5 oseb s 23. 9. 2019. 

ČISTILEC POSLOVNIH 
PROSTOROV; 
4 zaposlitve

zahtevana usposobljenost: 
program osnovnega izobraževanja 
ali pridobljena NPK
funkcionalna znanja: 
usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:
čiščenje tal, pisarniške opreme, po-
hištva, oken, sanitarij, hodnikov in 
ostalih prostorov, prezračevanje pro-
storov in odstranjevanje odpadkov iz 
očiščenih prostorov. 

Pričetek dela za 4 osebe bo s 
23. 9. 2019.

ČISTILEC PRIMARNEGA 
PODROČJA – AB; 
35 zaposlitev 

zahtevana usposobljenost: 
IV. oz. V. stopnja  strokovne izobraz-
be  tehnične ali družboslovne smeri
funkcionalna znanja: 
izpit radiološke zaščite, usposablja-
nje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:
delo s čistilnimi stroji v primarnem 
objektu, čiščenje, loščenje in pomiva-
nje tal in opreme v prostorih primar-
nega objekta, odstranjevanje smeti 
iz objektov in opreme iz primarne-
ga objekta, dela v turbinski zgradbi 
in na zunanjih površinah v času, ko 
delavec ni razporejen v primarni 
objekt.

Pričetek dela za 35 oseb bo s 
23. 9. 2019.

ČISTILEC OBRATOVALNIH 
PROSTOROV – TB; 
10 zaposlitev 

zahtevana usposobljenost: 
program osnovnega izobraževanja 
ali pridobljena NPK
funkcionalna znanja: 
usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:
delo s čistilnimi stroji v prostorih 
sekundarnega dela, čiščenje, lošče-
nje in pomivanje tal, oken in opre-
me v prostorih sekundarnega dela, 
odstranjevanje smeti iz objektov in 
opreme iz prostorov sekundarnega 
dela, čiščenje cistern, stolpov, kon-
denzatorjev, opreme in ostalega in-
ventarja, po potrebi košnja zelenih 
površin s kosilnicami, čiščenje bre-
žin jezu.

Pričetek dela za 10 oseb bo s 
23. 9. 2019.

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – REMONT 2019
Družba Kostak vabi k sodelovanju nove sodelavce, tudi študente in upokojence, za potrebe povečanega obsega del v 
obratu prehrane in pri izvajanju vzdrževalnih ter čistilnih del v času jesenskega rednega letnega remonta v Nuklearni 
elektrarni Krško.

Izvajanje remontnih del zahteva večjo intenziteto dela, zato se bo delo izvajalo v prerazporejenem delovnem času, na posameznih področjih pa tudi v izmenah in dela prostih dneh. Pred nastopom 
dela bo s kandidati opravljen uvodni sestanek, zdravniški pregled, vsa potrebna usposabljanja za delo in varnostno preverjanje posameznika iz uradnih evidenc v skladu z Zakonom o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

Informacije in prijave: 

Prijavite se lahko na elektronski 
naslov: kostak@kostak.si ali pa 
vlogo pošljite na sedež podjetja: 
Kostak, d. d., Leskovška cesta 
2 a, 8270 Krško. 

Za vse informacije, ki se nana-
šajo na postopek zaposlitve, 
pokličite na 07 48 17 203 ali 07 
48 17 216 oziroma pišite na  
matej.urbanc@kostak.si ali 
zala.kordelc@kostak.si.
 
V kolikor potrebujete infor-
macije glede delovnih opravil, 
razporeditve delovnega časa in 
same organizacije dela, pokličite 
na 07 48 02 607 oziroma pišite 
na robert.umek@kostak.si ali 
joze.zobec@kostak.si.

PTUJ – 19. maja so na Ptuju zaprli 30. razstavo Dobrote slo-
venskih kmetij. Med prejemniki priznanj in znaka kakovosti 
sta tudi dve družini iz občine Radeče – družina Ključevšek s 
Počakovega in družina Zahrastnik z Jagnjenice.

Dobrote s slovenskih kmetij je vseslovenska razstava, na kateri 
so predstavljeni najboljši krušni, mesni in mlečni izdelki, vina, 
suho sadje, sokovi, olja, kisi, sadjevci, marmelade, konzervirane 
vrtnine, kompoti in žganja s slovenskih kmetij. Razstavljeni izdel-
ki so predhodno strokovno ocenjeni in najkvalitetnejši prejmejo 
bronasto, srebrno ali zlato priznanje. Najvišji dosežek omenje-
nega ocenjevanja predstavlja znak kakovosti, ki se podeli izdel-
kom, ki tri leta zaporedoma prejmejo najvišje, zlato priznanje. 
Med dobitniki znaka kakovosti sta bila letos kar dva izdelka z ra-
deških kmetij: višnjev jogurt kmetije Ključevšek s Počakovega 
in ekološki polnozrnati pirin kruh ekološke kmetije Zahrastnik 
z Jagnjenice. Matej Ključevšek je prejel še več priznanj za svoje 
odlične mlečne izdelke: zlato priznanje za sadni jogurt z okusom 
gozdnih sadežev, srebrno priznanje za navadni čvrsti jogurt, sre-
brno priznanje za maslo in srebrno priznanje za mladi sir z zeli-
šči in orehi. Na Zahrastnikovi kmetiji so prejeli še bronasto pri-
znanje za domačo salamo, ki je izdelana brez vseh industrijskih 
dodatkov, kar je v praksi prava redkost. Nagrajeni mlečni izdel-
ki kot ekološki polnozrnati pirin kruh so v ponudbi obeh kmetij 
in jih pripravljajo tudi za svoje kupce. Razveseljivo je tudi to, da 
nagrajene izdelke uživajo otroci v več šolah in vrtcih širšega ob-
močja.  S.�R./vir:�KGZS�Celje,�Izpostava�Laško

Priznanji tudi radeškim kmetijam

Alenka Zahrastnik je prejela znak kakovosti za ekološki 
polnozrnati�pirin�kruh.
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Olje nekoliko drugače
Partnerji v projektu Olje nekoliko drugače – Komunala d.o.o. Sevnica, Komunala Brežice d.o.o, 
Kostak d.d., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Občina Sevnica in Društvo U3 Sevnica – želijo 
z različnimi aktivnostmi in obveščanjem vključiti širšo javnost v odgovorno ravnanje z odpadnim 
jedilnim oljem iz gospodinjstev.

Odpadno rastlinsko jedilno 
olje je za okolje zelo obreme-
njujoč odpadek. Ne smemo 
ga mešati z ostalimi odpad-
ki in ne zlivati v odtoke ali ne-
posredno v naravo – potrebno 
ga je zbirati v posebnih poso-
dicah ter jih polne oddajati na 
mesta za zbiranje odpadne-
ga jedilnega olja (seznam tre-
nutnih zbirnih mest v Posavju 
je objavljen v pretekli številki 
časopisa Posavski obzornik na 
str. 10). 

ALI VESTE, da se lahko 
primerno shranjeno in 
odloženo odpadno olje iz 

gospodinjstev ponovno 
uporabi? Iz enega litra 
odpadnega jedilnega olja je 
mogoče proizvesti 0,9 litra 
ekološkega goriva ali do tisoč 
litrov bioplina, kar pomeni, da 
je lahko odpadno rastlinsko 
jedilno olje koristna surovina. 

MORDA NISTE VEDELI, da 
odpadno olje iz gospodinjstev, 
ki konča kot odpadek v okolju 
(v tleh ali vodi), predstavlja zelo 
visoko organsko onesnaženje, 
ki ga morajo mikroorganizmi v 
naravi razgrajevati več let, da 
nima več škodljivega vpliva na 
okolje.

PROIZVODNJA – APRIL 2019

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 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 ZP - - 230 300 10 100 - -

PB 2 KOEL - - 348 400 36 100 2 2

PB 5 KOEL 4 - 92 400 1 100 0 2

PB 6 ZP 0 35 50 50 8 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB5 in PB6 186.484 4 10

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

V mesecu maju 
ni bilo obratovanja.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

PROMOCIJA, ANIMACIJA 
IN UČNA POMOČ
Naziv projekta: Promocija, animacija in učna pomoč 2018-2022 
– Atena

»Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig 
izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc«

Trajanje projekta: 2018-2022

Namen projekta je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje 
ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb 
na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja 
in delovanja v sodobni družbi.

Cilj projekta je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence 
odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti 
ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja 
odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne 
programe za dvig izobrazbene ravni.

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje 
splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, 
delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost 
tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo 
in/ali so stari več kot 45 let.

Učna pomoč za udeležence izobraževanja odraslih
Učna pomoč vključuje razlago in utrjevanje učne snovi ter 
seznanjanje udeležencev, ki so vpisani v izobraževalne programe za 
dvig izobrazbene ravni, z učnimi strategijami in tehnikami učenja. 

Učna pomoč za udeležence je brezplačna.

Za prijavo na učno pomoč in druge informacije v zvezi s 
projektom, pokličite na: 

031-796-533 ali pišete na e-naslov: ales.avsec@sc-krsko.si.

»… in pustila primeren pečat 
v razvoju podjetništva tako 
na področju krške in kosta-
njeviške občine kakor tudi 
celotne regije, saj je združe-
vala vse posavske obrtnike.« 
Pred 50 leti, v drugi polovi-
ci maja 1969. leta, je po več 
poskusih za oblikovanje sta-
novske organizacije nekaj po-
savskim obrtnikom vendar-
le uspelo ustanoviti Društvo 
zasebnih obrtnikov in gostin-
cev Krško, kakor so se prvot-
no imenovali, saj so se zave-
dali, da lahko le povezani in 
močnejši prodrejo s svojim 
znanjem, proizvodi in storit-
vami na trg, da lahko društvo 
v organizirani obliki nudi pod-
poro obrtnikom pri reševanju 
problemov, ne nazadnje tudi, 
da se lahko le poenoteni in s 
tem močnejši zoperstavijo v 
tistem obdobju še zasebne-
mu sektorju nenaklonjeni po-
litiki. S po Sloveniji ustanov-
ljenimi sorodnimi društvi so 
bili v istem letu tudi med so-
ustanovitelji Zveze združenj 
samostojnih obrtnikov Slove-

Obrtniki povezani že 50 let
KRŠKO – »Naša organizacija je skozi generacije zaznamovala področje obrti,« je 4. junija v Kulturnem 
domu Krško na slovesnosti v počastitev 50-letnice delovanja Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško 
in njenih predhodnic dejal predsednik zbornice Dušan Arh … 

nije. Društvo se je skozi dese-
tletja večkrat preimenovalo, in 
sicer v Združenje samostojnih 
obrtnikov in gostincev Krško, 
Obrtno združenje Krško, Obr-
tno zbornico Krško in nazad-
nje v Območno obrtno-pod-
jetniško zbornico Krško. Od 
ustanovitve do leta 1976 je 
društvo kot predsednik vodil 
Anton Kragl iz Sevnice, med 
leti 1976 in 1987 Franci Žab-
kar iz Krškega, v letih 1987–
1998 Janez (Ivan) Molan iz 

Leskovca pri Krškem, od leta 
1998 dalje pa zbornico, ki tre-
nutno šteje okoli 400 članov, 
vodi Dušan Arh, prav tako iz 
Leskovca. Vsi organi vodenja, 
obrtne in zakonodajne ter iz-
vedbene dejavnosti so podpr-
te s strokovno službo zbor-
nice, ki jo kot sekretarka in 
direktorica Zavoda obrtnikov 
in podjetnikov Posavje vodi 
Janja Starc. Znotraj zborni-
ce panožno deluje sedem sek-
cij: avtoremontnih dejavnosti 
in vulkanizerjev, frizerjev, go-
stincev, gradbincev, kovinar-
jev, za promet in tekstilcev. 

»S ponosom ugotavljamo, da 
smo skozi zgodovino razvi-
li sodobno in uspešno orga-
nizacijo, ki je zastopnik obr-
ti in malega gospodarstva, je 
glas vseh nas, kompetenten 
sogovornik in reprezentati-
ven predstavnik, vse s ciljem, 
da se ustvari uspešno poslov-
no okolje,« je še dejal  Arh, ki 
je pri tem izpostavil tudi odlič-
no sodelovanje na tujih trgih 
in več pridobljenih evropskih 
projektov. V nadaljevanju sta 
Arh in Starčeva podelila še 17 
zahval posameznim članom 
za njihov prispevek k vodenju 
ali razvoju zbornice in obrtnih 
dejavnosti, ki so jih prejeli: da-

nes še edini živeči ustanovni 
član v letu 1969 Emil Kodrič, 
Jože Kovačič, Jožef Pirc, Sta-
ne Pustavrh, Marjan Jakša, 
Ivan Rimc, Jožefa Sevšek, Ja-
nez (Ivan) Molan, Dušan Arh, 
Jožef Požun, Jernej Žarn, 
Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, Obrtnička komora 
Zagreb in Miran Šoić, nakna-
dno pa bodo zahvale preda-
li tudi na slovesnosti odsot-
nim Jožetu Cvarju, Miranu 
Šabiću in Jakobu Štunfu. Ob 
visokem jubileju zbornice je 
priznanja v imenu Obrtno-
-podjetniške zbornice Slove-
nije podelil tudi njen predse-
dnik Branko Meh. Območna 
obrtno-podjetniška zborni-
ca Krško je prejela priznanje 
Zlati pečat kot najvišje pri-
znanje krovne zbornice, pri-
znanja Zlati ključ so prejeli 
Janez (Ivan) Molan, Emil Kod-
rič, Dušan Arh, ki je poleg vo-
denja zbornice aktiven tudi v 
Sekciji elektro dejavnosti pri 
OPZ Slovenije. Posebnega pri-
znanja OPZ je bil deležen dol-
goletni obrtnik, podjetnik in 
že 48 let član zbornice Jernej 
Žarn, ki je bil v več mandatih 
član upravnega in nadzornega 
odbora, vodja sekcije avtopre-
voznikov pri OZ Krško pa tudi 
funkcionar za promet pri OZS.

Na slovesnosti, ki jo je povezo-
vala Bernarda Žarn, so zbra-
nim za prehojeno pot med 
drugim čestitali še Meh v ime-
nu OOZ Slovenije, župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko 
in predsednik upravnega od-
bora GZS Posavske gospodar-
ske zbornice Danijel Levičar. 
Program sta popestrili vio-
linistki Glasbene šole Krško, 
citrarka Jasmina Levičar ter 
igralca Lado Bizovičar in Ja-
nez Hočevar – Rifle, ki sta 
uprizorila komedijo Čakalnica.
 Bojana Mavsar

Prejemniki�najvišjih�priznanji�krovne�slovenske�zbornice�(z�
desne):�Jernej�Žarn,�Branko�Meh,�Janez�(Ivan)�Molan,�Janja�
Starc,�Dušan�Arh�in�Emil�Kodrič�

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 

SEVNICA, LJUBLJANA – 15. maja je Javno podjetje Komunala 
d. o. o. Sevnica prejelo poln certifikat »Družini prijazno podje-
tje« neprofitne in neodvisne organizacije Ekvilib inštituta ter 
Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. 
Podjetje je najprej pridobilo osnovni certifikat, ko je revizorski 
svet pozitivno ocenil zastavljeni načrt implementacije izbranih 
ukrepov. Po treh letih je sledila vnovična ocena in ker so bili ci-
lji oziroma ukrepi doseženi, je podjetje v letošnjem letu pri-
dobilo poln certifikat. V revizorskem poročilu ob izdaji certi-
fikata je zapisano, da je sevniško komunalno podjetje uspešno 
implementiralo 12 ukrepov, ki so med zaposlenimi dobro pre-
poznavni in sprejeti, sistematično urejena dokumentacija je ažu-
rno in vestno vodena, načela certifikata pa se uspešno vključu-
jejo v organizacijsko kulturo podjetja. Komunala d.o.o. Sevnica 
je tako prvo sevniško podjetje s polnim certifikatom »Družini 
prijazno podjetje«. 
� S.�R./Vir:�Komunala�d.o.o.�Sevnica

Komunala – prvo sevniško 
družini prijazno podjetje
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BREŽICE – 16. maja je pri OŠ Brežice potekal 9. Ekopraznik 
v organizaciji Združenja za ekološko kmetovanje Dolenjske, 
Posavja in Bele krajine, v okviru katerega se je na stojnicah s 
svojo bogato ponudbo predstavilo 19 biodinamičnih ali eko-
loških kmetij iz Posavja, Dolenjske, Bele krajine, drugih de-
lov Slovenije pa tudi ena hrvaška. 

Kot je za naš časopis 
izjavil predsednik 
omenjenega zdru-
ženja Zvone Černe-
lič, je glavni namen 
dogodka, da se otro-
ci seznanijo z delom 
ekoloških kmetij in 
ekološko pridelani-
mi izdelki – ta dan 
so imeli tudi ekolo-
ško malico – jago-
de –, preko njih se o 
koristih tako pride-
lane hrane ozavešča tudi starše in druge, prav tako se spodbuja 
kmete k prodaji izdelkov oz. pridelkov. »Ljudje vedno bolj verja-
mejo v ekološko pridelano hrano, ker vidijo, da jim ta ne povzro-
ča težav z zdravjem, nam, kmetom, pa to predstavlja tudi zavest, 
da se mora svet začeti spreminjati, zemlja nehati zastrupljati, kajti 
zemlja je naša svetinja, in če tega ne bomo spoštovali, bomo sami 
sebi skopali grob,« je bil neposreden Černelič. Dodal je, da je v Po-
savju čez 40 ekoloških ali delno ekoloških kmetij. Postregel je še 
s podatkom, da je v Sloveniji delež ekoloških površin dosegel 10 
%, 6 % pa je ekoloških kmetij, kar je še vedno veliko manj kot v 
Avstriji, ki ima že 25 % površin pod ekološko pridelavo in 20 % 
ekoloških kmetij. Navedel je tudi, da je v Sloveniji od 3500 eko-
loških kmetij 30 s certifikatom Demeter (le-tega ima tudi Černe-
ličeva kmetija v Dečnem selu), kar pomeni, da je zanje značilno 
biodinamično kmetovanje. »V zadnjih dneh smo morali zagoto-
viti 150 kilogramov jagod in to nam je uspelo prav zaradi tega 
načina kmetovanja, pri katerem uporabljamo biodinamične pre-
parate, ki jih nabiramo v okolici naše kmetije in imajo čudežno 
moč. En od njih je kremen, ki je pravi nadomestek za pet sončnih 
dni, kar dokazuje tudi okus jagod.« Obiskovalce dogodka in stoj-
nic so z uvodnim programom razveselili učenke in učenci otro-
ške folklorne skupine OŠ Brežice, nakar so sledili nagovori Čer-
neliča, pomočnice ravnateljice OŠ Brežice Mileve Kralj Buzeti 
in župana občine Brežice Ivana Molana.  R. Retelj

Koristno otrokom in kmetom

Černelič�(na�sredini)�v�pogovoru�z�obisko-
valcema�Ekopraznika

Z razstavami ribiške in po-
tapljaške opreme in gradi-
va ter pokušinami raznih rib-
jih jedi so sodelovali Ribiška 
družina Brestanica – Krško, 
Ribiška družina Kostanjevi-
ca na Krki, Ribogojstvo Pavlič, 
Akval d.o.o., Ribogojstvo Cola-
rič iz Dobrave pri Kostanjevici 
in Društvo potapljačev Vidra, 

poleg njih pa še Društvo kme-
tic Krško, Društvo kmetic Sev-
nica, Društvo kmetic Arnika, 
Društvo vinogradnikov Zdo-
le in Mikro pivovarna APE iz 
Sevnice. Ponudbo so dopolni-
li še ponudniki nekaterih dru-
gih domačih pridelkov. Kuhar 
Damjan Wallner je na pouč-
ni delavnici predstavil pripra-

Tržnica v znamenju ribiškega dne
KRŠKO – V okviru tematskih sejemskih dni in projekta Riba je IN je 8. junija na Tržnici Videm potekal Ri-
biški dan v organizaciji Centra za podjetništvo in turizem Krško, na katerem so se predstavili ribogojci, go-
stinci in društva, ki delujejo na področju ribištva in življenja ob vodi.

vo svežih in zdravih jedi iz rib, 
na ogled je bil akvarij z riba-
mi, na voljo je bilo gradivo za 
boljše poznavanje rib v posa-
vskih vodah, otroci so lahko 
na poučni delavnici spoznava-
li vrste rib in njihove življenj-
ske pogoje, zanje so pripravi-
li tudi  ustvarjalno delavnico 
in otroško animacijo na temo 

rib, ki jo je vodila Izaja – Sara 
Levičar. Za glasbeno popestri-
tev dogodka je poskrbel mladi 
glasbenik Gašper Zorko, pro-
gram pa je moderirala Lara 
Tomažin.

»Dogodek je bil odličen, zelo 
lepo obiskan. Nekateri obisko-
valci so bili celo prvič na tržni-

ci in so bili navdušeni. Med nji-
mi je bilo tudi nekaj tujcev, ki 
so v naše kraje prišli z avtodo-
mom, in obiskovalcev iz drugih 
pokrajin, ki so navdušeni nad 
ribičijo. Glede na to, da je bilo 
v okolici ogromno dogodkov, 
smo zelo zadovoljni kot orga-
nizatorji, zadovoljni pa so bili 
tudi ponudniki. Obiskovalci so 

bili presenečeni predvsem nad 
tem, kaj vse se da pripraviti iz 
ribe, celo čevapčiči, ki so zdra-
vi in še zelo okusni povrhu,« je 
prireditev ocenila direktorica 
CPT Krško Kristina Ogorevc 
Račič. Razdelili so nekaj več 
kot 500 degustacijskih obro-
kov v obliki ribje enolončnice, 
ribje solate, paštete, dimlje-

ne ribe in odličnega moderne-
ga krožnika, ki ga je pripravil 
kuhar Wallner, Društvo kmetic 
Krško je razdelilo okoli 25 kg 
kruha. »Predvsem smo veseli, 
da se v Posavju razvija kulina-
rika in uživanje rib, ki v prehra-
ni veljajo za zelo zdravo živilo. 
K temu so pripomogli različ-
ni EU projekti, ki se izvajajo v 

sklopu EU Sklada za pomor-
stvo in ribištvo,« je povedala. 
Kot je še dodala, bo riba prav 
gotovo vključena tudi v dogo-
dek Okusi Posavja, ki bo letos 
trajal cel teden in se zaključil z 
zaključno prireditvijo na ulici v 
starem mestnem jedru Krške-
ga v soboto, 7. septembra.
 P.�Pavlovič,�foto:�M.�Mirt

Obiskovalcem�tržnice�je�bila�na�voljo�ribiško�obarvana�ponudba,�vključno�s�prikazom�priprave�jedi�iz�rib.

Zahvala za sodelovanje v akciji zbiranja 
nevarnih odpadkov v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki 
Pomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki je bila zelo uspešna, zbranih je bilo rekordnih 13 
ton odpadkov. Družba Kostak se prav vsakemu, ki je sodeloval v akciji, 
zahvaljuje za prispevek k ohranjanju narave.

Med 23. in 25. majem je po krajevnih 
skupnostih občin Krško in Kostanjevica 
na Krki potekala akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov ter električne in elektronske 
opreme iz gospodinjstev. Skupna teža 
zbranih nevarnih odpadkov je znašala 
deset ton, med njimi je bilo veliko barv 
in lakov, motornega in jedilnega olja, 
embalaže lepil in premazov, zbranih je 
bilo tudi precej zdravil. V sodelovanju z 
družbo Zeos so bile v akciji zbrane tudi 
tri tone odsluženih gospodinjskih apa-
ratov in druge elektronske opreme.  

Pravilno odlaganje nevarnih odpadkov ključno za čistejše okolje

Pravilno odlaganje nevarnih odpadkov je ključnega pomena za čistejše okolje, 
zato se družba Kostak vsem sodelujočim zahvaljuje za tako dober odziv. Naslednja 
akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo organizirana predvidoma septembra, skozi 
vse leto pa lahko prebivalci občin Krško in Kostanjevica na Krki oddajate nevarne 
odpadke v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

SEVNICA – Na igrišču pred 
Športnim domom Sevnica 
je sredi maja potekalo re-
gijsko srečanje posavskih 
skupin Društva šola zdravja 
(prvo srečanje je potekalo 
lansko leto v Brežicah, pri-
hodnje leto se bo odvijalo v 
Krškem). Dogodka se je ude-
ležilo 171 vadečih iz 20 sku-
pin, ki delujejo v Posavju, ter 
skupina iz Trebnjega.

Udeleženke in udeleženci re-
gijskega srečanja so v značil-
nih oranžnih majicah izvedli 
1000 gibov po metodi Niko-
laja Grišina, idejnega vodje in 
ustanovitelja društva, nato so 
zbrane nagovorili: predsedni-
ca Društva šola zdravja Zden-
ka Katkič, župan občine Sevni-

Zbralo se je 20 »oranžnih« skupin
ca Srečko Ocvirk, direktorica 
KŠTM Mojca Pernovšek, pred-
sednik Društva Univerza za 
tretje življenjsko obdobje Sašo 
Jejčič in predsednica Društva 
upokojencev Sevnica Ana Je-
lančić. Nekaj lastnih misli o re-
dni jutranji vadbi, ki poteka na 
prostem pri sevniškem špor-
tnem domu vsak delovnik, je 
z zbranimi delila še Mici Jeler, 
prva vaditeljica in upokojena 
medicinska sestra, ki rada po-
maga tudi z zdravstvenimi nas-
veti.

Skupni vadbi in pozdravnim 
nagovorom je sledil družab-
ni del – nekateri so odšli na 
pohod na Sveti Rok pod vod-
stvom vodnice PD Lisca Sevni-
ca Darinke Avguštin; nekateri 

so izbrali pot na sevniški grad, 
pod katerim se od letošnjega 
aprila vije tudi tematska pot 
»Gozd je kultura« in po njej je 
vodila Branka Bogovič, upo-
kojena profesorica biologije ter 
članica sevniške vadbene sku-
pine. Tretja skupina je odšla na 
sprehod po večnamenski poti 
ob reki Savi ter se preizkusila 
tudi v balinanju na prostem, ki 
ga je vodil predsednik sevniš-
kega balinarskega kluba Franc 
Ernestl. 

Zaključek regijskega srečanja 
se je odvijal v sevniškem ho-
telu, kjer je potekala ob oku-
sni malici še predstavitev vad-
benih skupin. Ob slovesu so si 
obljubili, da se naslednje leto 
srečajo v Krškem.  S. Radi

Pri�sevniškem�športnem�domu�se�je�odvijalo�srečanje�posavskih�vadbenih�skupin�Društva�šola�
zdravja,�ki�vsako�jutro�opravijo�1000�gibov�po�metodi�Nikolaja�Grišina,�ruskega�zdravnika,�
ki�že�skoraj�dve�desetletji�živi�v�Sloveniji.
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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. 

Kuža ROCKY (19115B) 
je mešanec, star cca. dve leti. 
Kljub težkemu začetku v življe-
nju je še vedno prijazen in igriv 
kuža. Rocky išče aktivne posvo-
jitelje in ljubeč dom.

OZI (19083P) 
je čudovit samček atraktivne 
barve, prijazen z odličnim zna-
čajem, star je približno eno leto 
in je srednje rasti. Je primeren 
za družine ter išče prijazen in va-
ren dom.

PUPA (19081L) 
je prijazna psička z dežele, ki se 
počasi navaja mestnemu ritmu. 
Želi si topel dom, kjer bo lahko 
s posvojitelji aktivno preživljala 
skupni čas. 

Tudi letos je Občina Brežice v 
prostorih Mladinskega centra 
Brežice predstavila izbrane pro-
grame in projekte, ki jih bo sofi-
nancirala v letu 2019 na podla-
gi že izvedenih javnih razpisov s 
področja mladine, športa, kul-
ture, turizma ter zdravstvene-
ga in socialnega varstva. Ob tej 
priložnosti je župan Ivan Molan 
predstavnikom 127 izbranih iz-
vajalcev svečano predal po-
godbe v skupni vrednosti dob-
rih 596.000 evrov. 

Program podelitve sta s pev-
skim nastopom popestrili mla-
di pevki Eva Julija Borovšak in 
Hajdi Haler, udeleženki Medna-
rodnega otroškega pevskega fe-
stivala Brežice, ki se bo letos od-
vil konec avgusta že četrtič. 

RAZPISI V ŠTEVILKAH

Občina Brežice je za pet pod-
ročij (šport, kultura, mladina, 
turizem ter zdravstvo in socia-
la) objavila sedem razpisov, na 
podlagi oddanih 167 vlog je 127 
različnih prejemnikov (117 NVO, 
pet javnih zavodov, pet župnij) 
skupaj prejelo za svoje progra-
me 596.323,51 evra. 

Za področje kulture je bilo do-

Brežiška glasbena šola je v času od 23. do 26. maja gostovala v 
mestu Dobřany na Češkem, kjer so se predstavili s koncertom in 
glasbeno pravljico »Ko utrinek zažari«. Ob tej priložnosti je pobra-
teno mesto obiskal župan občine Brežice Ivan Molan z delegacijo 
in se udeležil koncerta skupaj z županom mesta Dobřany Marti-
nom Sobotko. Vabilu na koncert se je z veseljem odzval tudi ve-
leposlanik Republike Slovenije v Pragi mag. Leon Marc in po kon-
certu izrekel pohvalo učencem in učiteljem brežiške glasbene šole, 
ki so odlično predstavljali občino Brežice in Slovenijo.

O KONCERTU

Koncert Glasbene šole Brežice je potekal v petek, 24. maja, v dvo-
rani v Kulturnem domu Kačko. V prvem delu koncerta so zaigrali 
Rea Doria Bergant in Tomaž Feguš na klarinet (mentor prof. Igor 
Požar), Katarina Petrič na violino (mentorica prof. Svjetlana Mulc), 
Benjamin Ferk na violončelo (mentorica prof. Lucija Grošelj Boro-
zan), Beno Vidmar Orgad na klavir (mentorica prof. Darija Stano-
vić), Jožica Zupančič (bas klarinet) in Igor Požar (klarinet). Klavir-
sko spremljavo je mojstrsko zaigrala prof. Pierina Cavaliere Mršić. 
V drugem delu koncerta je sledila glasbena pravljica »Ko utrinek 
zažari«, ki jo je brežiška glasbena šola premierno predstavila no-
vembra lani v Domu kulture v Brežicah. Češka publika je z navdu-

šenim aplavzom pozdravila vse nastopajoče. Poslušalci so bili še 
posebej navdušeni nad deli besedil, ki so bili prevedeni v češki je-
zik. V glasbeni pravljici so prepevali: Neli Škofca, Nastja Galič, Jure 
Juratovac, Boštjan Piltaver, Uroš Piltaver, Marcel Slakonja, Marko 
Škofca, Rok Švajger, Vanja Švajger, Nina Šulc, Simona Zupančič, 
Jožica Zupančič, Tilen Abram, Milena Kunej in Tanita Lipar. Men-
torici petja sta bili prof. Marjetka Podgoršek Horžen in prof. Mi-
haela Komočar Gorše, scensko poslikavo za glasbeno pravljico je 
ustvarila Jana Rožman. 

Ravnatelj Glasbene šole Brežice mag. Daniel Ivša je v nagovoru 
zbranim dejal, da je glasba univerzalni jezik, ki druži ljudi in spleta 
trdna prijateljstva, in prijateljstvo med Brežicami in Dobřanyjem bo 
zagotovo trdno tudi v prihodnje. Ravnatelj Umetniške šole Dobřany 
Jan Vozár je dodal, da se bo na njihovi šoli z novim šolskim letom 

596.000 evrov za programe 127 nevladnih 
organizacij s področja športa, kulture, mladine, 
turizma ter zdravstva in sociale
Občina Brežice se zaveda pomena delovanja nevladnih organizacij (NVO), ki soustvarjajo življenje v občini ter prispe-
vajo k višji kakovosti življenja vseh občank in občanov. Zato Občina redno namenja proračunska sredstva za programe 
nevladnih organizacij, delo društev pa podpira tudi z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture (igrišča, dvorane, obnova 
večnamenskih domov po KS ipd.). 

deljenih 104.500 evrov, od tega 
za ljubiteljsko kulturo (za pro-
grame redne dejavnosti dru-
štev) 69.000 evrov, za namen 
obnove in vzdrževanja kultur-
nih spomenikov lokalnega po-
mena 11.000 evrov ter za dru-
ge programe s področja kulture 
24.500 evrov (sredstva za nakup 
ali obnova opreme, npr. inštru-
menti, notna stojala, za stroške 
prostora za vadbo, za uniforme 
ter za pripravo in izdajo strokov-
ne literature, zgoščenk in vizual-
nih projektov). 

Za programe športa, ki pokri-
vajo vse generacije občank in 
občanov, je bilo dodeljenih 
424.027,61 evra, za projekte 

s področja dejavnosti mladine 
12.000 evrov, za programe na 
področju socialnega in zdrav-
stvenega varstva 32.804,26 evra 
ter za programe turističnih dru-
štev in zvez 22.991,64 evra.

DODATNIH 80.700 EVROV 
ZA KULTURO, LETOVANJE 
OTROK IN RDEČI KRIŽ

Dodatno so bile podpisane ne-
posredne pogodbe, in sicer na 
področju kulture z Zavodom 
ARS Ramovš za izvedbo Festi-
vala stare glasbe »Seviqc Bre-
žice« na območju občine Breži-
ce (17.000 evrov) ter z Javnim 
skladom Republike Sloveni-
je, Območna izpostava Brežice 
(41.000 evrov), za redno delo-
vanje, organizacijo prireditev, 
izobraževanj za področje ljubi-
teljske kulture in izvedbo gleda-
liškega abonmaja.

Na področju zdravstvenega in 
socialnega varstva sta bili skle-
njeni neposredni pogodbi z Zve-
zo prijateljev mladine Krško za 
izvedbo letovanja zdravstve-
no in socialno ogroženih otrok 
(7.200 evrov) in z Območnim 
združenjem Rdečega križa Bre-
žice (15.500 evrov) na podlagi 
Zakona o Rdečem križu Sloveni-
je (Ur. L. RS, št. 7/93 in 79/10). 
To pomeni, da je skupaj z javni-
mi razpisi Občina Brežice orga-
nizacijam v občini dodelila dob-
rih 677.023 evrov proračunskih 
sredstev za programe s področ-
ja športa, kulture, mladine, tu-
rizma ter zdravstva in sociale.

KATERI JAVNI RAZPISI SO ŠE 
ODPRTI?

Trenutno ima Občina Brežice za 
sofinanciranje projektov dela 
organizacij na območju občine 
odprtih sedem razpisov v skup-
ni višini 169.500 evrov (več o 
razpisih in rokih za oddajo vlog 
na spletni strani www.brezice.
si v rubriki RAZPISI). To so: javni 
razpis za sofinanciranje razvoj-
nih projektov, javni razpis za so-
financiranje razvojno izobraže-
valnih programov, javni razpis o 
dodelitvi pomoči ob nepredvi-
denih dogodkih, javni razpis za 
sofinanciranje etno festivalov in 
motorističnih tekmovanj, javni 
razpis za sofinanciranje poletnih 
prireditev izven mesta Brežice, 
javni razpis za sofinanciranje 
praznovanj in pokroviteljstva v 
letu 2019 ter javni razpis za sofi-
nanciranje programov veteran-
skih in domoljubnih organizacij.

NAPOVEDANI JAVNI RAZPISI

Občina Brežice napoveduje še 
naslednje razpise, ki jih bo obja-
vila v naslednjih mesecih, vred-
nost razpisanih sredstev znaša 
193.000 evrov. Objavljeni bodo 
še javni razpisi za vzdrževanje 
objektov lovskih družin, za tu-
ristično promocijo vinorodnih 
okolišev, za inovativne turistične 
projekte turističnih društev, za 
obnovo športnih igrišč na pode-
želju, za programe društev upo-
kojencev in za pospeševanje ra-
zvoja podjetništva. 

odprl oddelek za mandolino, njegova velika želja je, da bodo čez 
pet let skupaj zaigrali s tamburaškim orkestrom iz občine Brežice. 
Prijateljstvo in sodelovanje med Glasbeno šolo Brežice in Umetni-
ško šolo Dobřany traja že 17 let in v teh letih se je nabralo ter izme-
njalo veliko izkušenj in novih spoznanj, stkale pa so se tudi trdne 
vezi prijateljstva. Sodelovanju sta se pridružili tudi Občina Breži-
ce in Osnovna šola Brežice, ki sta se povezali z mestom Dobřany in 
Osnovno šolo Dobřany.
� Vir:�GŠ�Brežice,�Občina�Brežice

Glasbena šola Brežice gostovala 
v pobratenem mestu Dobřany na Češkem

Podelitev�pogodb

Od�leve�proti�desni�–�ravnatelj�Jan�Vozár,�ravnatelj�mag.�Daniel�
Ivša,� župan� Ivan�Molan,� veleposlanik�mag.� Leon�Marc,� župan�
Martin�Sobotka
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Občina Krško bo 14. 6. 2019 objavila Javni razpis za sofinanci-
ranje turističnih prireditev v občini Krško za leto 2019, ki je na-
menjen sofinanciranju turističnih in drugih prireditev v občini 
Krško, katerih cilj je promocija občine in povečanje turističnega 
obiska v občini Krško ter vplivajo na turistični razvoj, večjo pre-
poznavnost celotne občine in so se izvajale ter bile plačane v 
razpisnem obdobju od 16. 7. 2018 do 15. 7. 2019. 
Rok za prijavo na razpis, za katerega je namenjenih 15.000 
evrov, je sreda, 17. 7. 2019. 
Razpisna dokumentacija je na spletni stani Občine Krško 
www.krsko.si v rubriki Javni razpisi ali na Oddelku za gospo-
darske dejavnosti Občine Krško. 
Dodatne informacije: Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-po-
šta: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Občina Krško bo 14. 6. 2019 objavila Javni razpis za sofinanci-
ranje stroškov najema prireditvenega šotora v občini Krško za 
leto 2019, in sicer za izvedene in plačane prireditve oz. dogod-
ke v občini Krško, ki so odprtega značaja in so dostopni širšemu 
krogu obiskovalcev ter jih organizirajo različna društva oz. zve-
ze društev v razpisnem obdobju od 4. 9. 2018 do 1. 9. 2019. 
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje stroškov najema 
prireditvenega šotora, je 10.000 evrov, rok za prijavo pa torek, 
3. 9. 2019.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stani Občine 
Krško www.krsko.si v rubriki Javni razpisi ali na Oddelku za go-
spodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije: Irena 
Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-pošta: irena.mesinger@krsko.si, 
uradne dni od 8. do 11. ure.

Nov poslovilni objekt na pokopališču Krško
V okviru občinskega praznika so 6. junija na pokopališču v Krškem slovesno odprli nov poslovilni objekt z novim vho-
dnim portalom, prostorom za raztros in 62 novimi parkirišči. Naložbo v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov je v celoti 
krila Občina Krško.

V novem objektu na skupno 420 
kvadratnih metrih so štiri mrliške 
vežice, prostor za obrede in dve 
čajni kuhinji. Dela gradnje nove-
ga objekta so se začela v novem-
bru 2017 in se zaključila konec 
lanskega leta, v prvi polovici le-
tošnjega leta pa je potekalo not-
ranje opremljanje. Novost je tudi 
iskalnik grobov, ki je nameščen 
pri vhodu v objekt.

Stara mrliška vežica bo v prihod-
nje služila kot pomožni gospo-
darski objekt za potrebe pog-
rebne službe. Kot je pojasnil 
župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko, je v občini trenu-
tno urejenih večina poslovilnih 
objektov. Na pokopališču na 
Stranjah, v krajevni skupnosti 
Senovo, Občina Krško načrtu-
je gradnjo nove mrliške vežice 
v sodelovanju z Občino Sevni-
ca. Potem ko je župan simbol-

no ključe novega poslovilnega 
objekta predal vodji pogreb-
ne službe Samanthi Zobec, je 

novomeški škof msgr. Andrej 
Glavan objekt tudi blagoslo-
vil. Dogodek, ki ga je povezova-

la Klavdija Mirt, sta z glasbo po-
pestrila učenca Glasbene šole 
Krško.

Kot je poudaril župan, je to na-
daljevanje obnove na tej šoli, ki 
se je začela z energetsko sana-
cijo telovadnice in dela šolske-
ga objekta v letu 2015. V lan-
skem letu so v prvi fazi začeli 
z ureditvijo kotlovnice in vgra-
dnjo cisterne v višini 197.000 
evrov, v času letošnjih šolskih 
počitnic pa bodo v sklopu dru-
ge faze zgradili prizidek za novo 
knjižnico in dve učilnici, ki se 
bo nadaljevala prihodnje leto 
s preureditvijo in širitvijo kuhi-
nje. Vrednost druge faze, ki naj 
bi se zaključila septembra nas-
lednje leto, znaša okoli 730.000 
evrov, za celotno naložbo pa bo 

Obnova kuhinje ter prizidek OŠ Koprivnica
Župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktor sektorja komunale podjetja Kostak Jože Leskovar sta 4. junija pod-
pisala pogodbo za rekonstrukcijo in gradnjo prizidka osnovne šole v Koprivnici, ki je bila zgrajena v letu 1974. Naložba, 
vredna okoli 930.000 evrov, se je sicer začela že v lanskem letu z ureditvijo kotlovnice, v juniju bodo začeli z deli pri-
zidka za dve novi učilnici in knjižnico, drugo leto pa sledi še rekonstrukcija in širitev kuhinje.

občina zagotovila sredstva iz 
proračuna. Na OŠ Koprivnica, 
kjer so pred nekaj leti obeleži-
li 150 let šolstva v kraju, je po 
besedah ravnatelja Jožeta Iva-
čiča letos 95 učenk in učencev 
ter 45 otrok v vrtcu. Ob podpisu 
pogodbe je izrazil zadovoljstvo, 
da bodo imeli z novo kuhinjo 
in knjižnico ter dvema novima 
učilnicama bistveno boljše po-
goje dela, hkrati pa poudaril, da 
je osnovna šola srce dogajanja 
in življenja v Koprivnici. Krajšo 
slovesnost ob podpisu pogodbe 
sta z glasbo in pesmijo popestri-
li učenki Špela Kodrin in Vikto-
rija Kukovičič. 

Ravnatelj�koprivniške�šole�Jože�Ivačič,�župan�občine�Krško�mag.�
Miran�Stanko�in�vodja�sektorja�komunale�podjetja�Kostak�Jože�
Leskovar

Jože Žabkar (SDS) je vprašal, ali 
se lahko omeji javna (občinska) 
cesta), ki se vzdržuje in obnavlja 
iz javnih sredstev, na dovoljeno 
uporabo samo za stanovalce do-
ločenega naselja, če le-ti nima-
jo vpisane lastnine na tej cesti 
oz. vpisane služnosti, ki ne dovo-
ljuje uporabe ostalim krajanom 
oz. občanom znotraj dovoljene-
ga prometnega režima.

Vlado Bezjak (DeSUS) je predla-
gal, da se omogoči boljše pogo-
je za pešce in kolesarje na več-
namenski poti od HE Krško proti 
Brestanici in Rožnem. Vprašal je, 
kdaj bo asfaltirana večnamenska 
pot od spodnjega gradu Bresta-
nica do HE Krško, kdaj bo zaklju-
čena večnamenska pot, ki bo 
povezovala Senovo z Brestanico 

s povezavo na večnamensko pot 
ob reki Savi, ter zakaj ni dokon-
čana varnostna ograja pri sta-
rem gradu Turn v Brestanici ob 
potoku. Predlagal je košnjo tra-
ve ob cesti od krožišča proti ba-
zenu v Brestanici in vprašal, kaj 
je s sanacijo odpadkov v Stolov-
niku, kdaj bo stekla rušitev stare 
hiše na Cesti na ribnik v Bresta-
nici ter sanacija te ceste do rib-
nika Mačkovci in kako potekajo 
aktivnosti za nadkritje brestani-
škega bazena.

Aleš Suša (Levica) je podal po-
budo, naj svetniki premislijo o 
vseh variantah subvencionira-
nja plačila vrtcev v občini; da 
se Regionalna razvojna agenci-
ja prične ukvarjati s problemati-
ko razvoja trajnostne mobilno-

sti ter da se na železniški postaji 
v Krškem namesti več opozo-
rilnih tabel »Prehod čez progo 
strogo prepovedan«. Podal je 
še pobudo, da se pri izbiri vodil-
nih v javnih zavodih dá večji po-
udarek strokovnosti in predlagal 
spremembo statuta javnega za-
voda Kulturni dom Krško, ki do-
loča pogoje za prijavo na mesto 
vodje zavoda.

Anton Petrovič (SD) je  vprašal, 
v kateri fazi je projekt urejanja 
mostu preko Belskega potoka 
pri podjetju Grapak na Seno-
vem.

Dušan Šiško (SNS) je dal pobudo 
za postavitev spominske plošče 
v mestnem parku v Krškem v 
spomin pokojnega Jožeta Ha-

binca, večkratnega predsednika 
Sveta KS mesta Krško, občinske-
ga svetnika, člana številnih de-
lovnih teles in organov, ki je pred 
desetletji zelo veliko prispeval k 
razvoju mesta Krško in celotne 
občine.

Jože Olovec (SDS) je predlagal, 
da se prepove ali vsaj bistveno 
omeji prevoz nevarnih kemikalij 
na cestni povezavi G5 na odseku 
od rondoja v Leskovcu do rondo-
ja na Drnovem s ciljem zaščite 
največjega zbiralnika pitne vode 
na Belem bregu. Vprašal je, kako 
bo urejeno parkiranje v starem 
mestnem jedru z umestitvijo 
podjetniškega inkubatorja ter 
ali izvajalec javnih gospodarskih 
služb pri zatiranju in odstranje-
vanju plevela ob cestah, pločni-

kih in stezah uporablja rakotvor-
ni herbicid glifosat. Predlagal je 
umestitev bankomata v naselje 
Kerinov Grm. Podal je pobudo, 
da se odvodnjavanje meteor-
nih vod nad naseljem Stari Grad 
uredi po naravni strugi ter da se 
zgrajeni sistem redno vzdržuje. 
Predlagal je še, da pristojni nare-
dijo vse potrebno, da se dela iz-
gradnje skladišča nevarnih kemi-
kalij na območju Krke v Krškem 
do nadaljnjega ustavijo.

Janez Barbič (SLS) je podal po-
budo, da občinska uprava po-
novno opozori pristojne, da 
čimprej pristopijo k izdelavi 
projektne dokumentacije in iz-
gradnji novega mostu čez Krko v 
Podbočju, ter pobudo, da se ob-

Pobude, vprašanja in predlogi članic članov Občinskega 
sveta Občine Krško s 5. redne seje 30. maja 2019

vesti Direkcijo RS za infrastruk-
turo o stanju državne ceste Dr-
novo–Križaj in pozove, da se ta 
cesta umesti v program nujnih 
obnov. Predlagal je še, naj obči-
na pozove Direkcijo RS za vode, 
da zaradi poplavne ogroženosti 
uredi in očisti strugo reke Krke.

Matjaž Gomilšek (SDS) je pred-
lagal uskladitev semaforjev v 
Krškem z namestitvijo časovnih 
odštevalnikov ter da se na se-
mafor pri stadionu namesti ze-
lena puščica za zavijanje v des-
no v smeri Leskovca. Podal je 
pobudo, da se sanira cesta od 
območja NEK v smeri Centra za 
ravnanje z odpadki v Vrbini, ter 
vprašal, ali se bo projekt Krčan 
širil tudi v Spodnji Stari Grad.

Javni razpis za sofinanciranje turističnih 
prireditev v občini Krško za leto 2019

Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema 
prireditvenega šotora za leto 2019
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V soboto, 15. junija, bo na Lisci potekal Dan slovenskih planinskih 
doživetij. Osrednji prireditveni prostor bo na Lisci pri Tončkovem 
domu. Celodnevno dogajanje na Lisci bo planincem postreglo z do-
živetji, kot so ustvarjalne delavnice, Jurčkova učna pot, varstvo na-
rave, plezanje, predstavitev gorskega reševanja, animacije in osta-
le gibalne aktivnosti. Udeležba na vodenih izletih in delavnicah je 
brezplačna. Poti so nezahtevne in označene, razen plezalne poti na 
Lisco, ki je zelo zahtevna. Doživetja za mlade planince, družine in 
odrasle se pričnejo ob 10. uri, delavnice ob 11. uri. Izhodišče šte-
vilnih vodenih izletov bodo železniške postaje, dostop do Lisce pa 
bo mogoč tudi z osebnimi avtomobili in avtobusi planinskih dru-
štev. Podrobnejši program je dostopen na spletni strani Planinske 
zveze Slovenije. 

Najboljša riba je posavska riba
Projekt, katerega osrednji cilj je bil izboljšati ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani, je v fazi zaključevanja. 

Poleg višje ozaveščenosti o pred-
nostih za zdravje, ki jih prinaša 
vnos rib v prehrano, so bili cilji 
projekta tudi povečanje zanima-
nja za oskrbo s svežimi in kako-
vostnimi posavskimi ribami ter 
povečanje neposrednega trže-
nja svežih rib. 

Med izvajanjem projekta so se 
zvrstile številne aktivnosti, umer-
jene v doseganje zgoraj omenje-
nih ciljev. Izvedene so bile prak-
tične delavnice za zaposlene, ki 
sodelujejo pri pripravi šolske in 
predšolske prehrane. Posavske 
ribogojnice in posavske osnov-
ne šole so se še dodatno pove-
zale pri izvedbi ideje, da na vseh 
šolah na isti dan pripravijo tako 
imenovano »Posavsko ribjo ma-
lico«. Sodelovalo je vseh 24 po-
savskih osnovnih šol s podru-
žnicami in nekaterimi vrtci pod 
okriljem šol.  

Z namenom krepitve zanima-
nja, poznavanja in skrbnosti za 
prostoživeče ribe v naravnem 
okolju vodotokov so bile za part-
nerske šole pri projektu organizi-
rane in izvedene različne aktiv-
nosti, med njimi vodeni ogledi 
ribje steze pri HE Arto – Blanca,  
vodeni ogledi ribnika pri Planin-

skem zavetišču pod Svetim Ro-
kom ter ogledi ribiške trase na 
Orehovem. Učenci so se preiz-
kusili v ribiških spretnostih in se 
seznanili z vodnim in obvodni 
svetom reke Save ter ribjimi vr-
stami, ki živijo v ribniku pri Pla-
ninskem zavetišču pod Svetim 
Rokom. Sevniški ribnik je bil v 

sklopu projekta in z namenom 
ohranjanja biotske raznovrstno-
sti tudi preurejen. 

Šole partnerice projekta so 
uredile naravoslovne učilnice, 
vzpostavljena je bila učna ribo-
gojnica. 

Izdan je bil Lokalni ribiški vodnik 
ribogojnic, ribiških družin in ri-
biških poti, nastal pa je tudi iz-
obraževalni film, ki je dostopen 
na spletni strani Občine Sevnica. 
Za povečanje neposrednega tr-
ženja svežih rib je bila na sevniški 
tržnici postavljena tudi mobilna 
ribarnica, urejajo se še zadnje 
podrobnosti za začetek delova-
nja. Predvsem mobilna ribarni-
ca je tista pridobitev, ki bo vsem 
krajanom ponudila možnost, 
da si s svežimi posavskimi riba-
mi večkrat popestrijo jedilnike 
in tako izboljšajo svoje zdravje.  

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povabilo občankam in občanom – 
sooblikujte življenje v občini Sevnica

Občina Sevnica še do konca meseca junija zbira predloge za razpo-
rejanje dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njego-
vi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. 
Participativni proračun je kvota občinskega proračuna, ki se raz-
deli sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica enakomer-
no in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajev-
ni skupnosti ter njeno velikostjo; torej na pravičen in sorazmeren 
način ponudi vsem prebivalkam in prebivalcem možnost parti-
cipiranja.

Sredstva iz participativne kvote so razdeljena med posamezna 
območja sevniške občine, temeljna enota pa je krajevna skup-
nost. Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je 
120.000 evrov.

Pri participaciji lahko sodeluje vsak prebivalec ali prebivalka s pre-
bivališčem v občini Sevnica, ki je dopolnil/a 15 let. Vsak občan ali 
občanka lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vlo-
žiti na ločenem obrazcu.

Predlagatelj ali skupina predlagateljev lahko sodeluje z izpolnit-
vijo in oddajo obrazca ali oddajo e-pobude. Obrazec je dostopen 
na spletni strani Občine Sevnica.

Prejete pobude bo strokovno-tehnično najprej uredila občinska 
uprava ter preverila utemeljenost, zakonitost in izpolnjevanje po-
gojev za izvedbo v letu 2020.

Odločitev o umestitvi pobud v proračun bo opravila komisija, 
sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, krajevnih skupnos-
ti in civilne družbe. Vsak vlagatelj bo o statusu pobude obveščen.
Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom nas 
lahko kontaktirate po elektronski pošti na e-naslov vlasta.marn@
obcina-sevnica.si.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Predstavitev Strategije za mlade 
v občini Sevnica 2019–2024  
Prejšnjo sredo popoldan se je v Mladinskem centru Sevnica odvijala predstavitev Strategije za mlade v občini Sevnica 
za obdobje od 2019 do 2024. 

Zbrane sta uvodoma pozdravi-
la župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk in direktorica zavoda 
KŠTM Sevnica Mojca Pernov-
šek. V prvem delu predstavi-
tve so obiskovalci lahko videli 
tri najboljše fotografije, ki so se 
na foto natečaju potegovale za 
mesto na naslovnici pripravlje-
ne strategije.  

Strategija za mlade je doku-
ment, v katerem so zbrani po-
samezni ukrepi za mlade  in 
temelji na raziskovalnem po-
ročilu Položaj mladih v občini 
Sevnica. Ukrepe je udeležen-
cem predstavila Barbara Za-
gorc, sodelavka KŠTM in nosil-
ka strategije. 

Ukrepi so vsebinsko razdela-
ni na sedem temeljnih podro-
čij življenja mladih: izobraže-

vanje, zaposlovanje oziroma 
podjetništvo, stanovanjska po-
litika, organiziranje in informira-
nje, politična participacija, pros-
ti čas in zdravje, mobilnost. Za 
vsak ukrep je podrobneje pred-
stavljena problematika ter pre-
dlagane tudi rešitve.

Po predstavitvi ukrepov se je 
vzpostavil konstruktivni dialog 
med mladimi ter  predstavni-
ki javnih institucij, torej Obči-

no Sevnica, zavodom KŠTM ter 
predstavnico Zavoda za zapo-
slovanje. Komentarji in predlogi 
bodo upoštevani pri dokončnem 
oblikovanju dokumenta.   

Projekt ustvarjanja Strategije 
za mlade v Sevnici je zastavljen 
od spodaj navzgor in predvide-
va aktivno vključevanje mladih 
v njeno sooblikovanje. Vče-
rajšnje srečanje je bil dober po-
kazatelj pripravljenosti mladih 
na dialog in sodelovanje. Stra-
tegija kot dokument je prvi iz-
med mnogih korakov na skupni 
poti, katere cilj je mladim v ob-
čini Sevnica ponuditi možnosti 
za osebnostno rast, povezovanje 
in ustvarjanje življenja v občini. 

Javni poziv za uporabo športnih objektov 
v občini Sevnica

Javni poziv za uporabo športnih objektov velja za vse športne 
objekte, ki so v lasti Občine Sevnica, za šolsko leto 2019/2020, 
torej za Športno dvorano Sevnica, Športni dom Sevnica in vse 
telovadnice pri osnovnih šolah. 
Na poziv se lahko prijavijo izvajalci športnih dejavnosti, zavo-
di s področja izobraževanja in ostali zainteresirani posamezni-
ki. Vsi zainteresirani uporabniki morajo svojo prijavo za upo-
rabo športnih objektov oddati najkasneje do ponedeljka, 17. 
junija 2019, na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sev-
nica ali na petra.biderman@kstm.si s pripisom »Vloga za upo-
rabo športnih objektov«. 
Prijavnica in ceniki za najem posameznih športnih objektov so 
dostopni na spletni strani Občine Sevnica, na spletni strani za-
voda KŠTM Sevnica ter na spletnih straneh šol. 

Dan planinskih doživetij na Lisci 

Sevniški�ribnik�pri�Planinskem�zavetišču�pod�Svetim�Rokom�(foto:�
Občina�Sevnica)

Barbara�Zagorc�ob�predstavitvi�strategije�(foto:�Jakub�Áč)

www.obcina-sevnica.s i
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Vljudno vabljeni, nič siljeni,  
od 1949

IVAN MOLAN, župan 
Občine Brežice

Mag. MIRAN STANKO, 
župan Občine Krško

SREČKO OCVIRK,  
župan Občine Sevnica

LADKO PETRETIČ,  
župan Občine  
Kostanjevica na Krki

Mag. ZORAN POZNIČ, minister za kulturo RS

Spoštovani, 
Posavski muzej Brežice je v 
sedmih desetletjih dokazal, 
da je pomemben in nepo- 
grešljiv steber skupnosti, 
tesno vpet v življenje naše 
regije. Vsi, ki so oz. še danes 
raziskujete, proučujete, zbira-
te gradivo o bogati kulturni 
dediščini, ga dokumentirate, 
razstavljate in interpretirate, 
opravljate ključno nalogo 
krepitve identitete Posavja.

Vaše raziskovalno delo, s 
katerim vzpostavljate vez s 
preteklostjo, nam omogoča, 
da lažje razumemo preteklost 
ter na podlagi tega postavlja- 
mo temelje za prihodnost. 
Ne smemo pozabiti na vašo 
izobraževalno vlogo, pred-
vsem za mlajše generacije, da 
bodo posavsko identiteto na 
temelju teh spoznanj gradili 
še naprej.

Krško ima kot zibelka dejav- 
nosti današnjega muzeja 
bogato preteklost, ki jo zani-
mivo opisuje Ivan Lapajne v 
knjigi Krško in Krčani, ki jo je 
leta 1894 izdal Odbor za olep-
šanje mesta v Krškem in jo ob 
jubileju podarjam muzeju. Na 
strokoven, pa tudi poljuden 
in zabaven način je avtor 
prikazal razvoj mesta, njego-
ve značilnosti, življenjepise 
znanih Krčanov ter še vrsto 
zanimivosti starega mesta ob 
Savi. Občino Krško zaznamu-
jejo vode, griči in ravnice, v 
turističnem simbolu pa je bil 
več kot dve desetletji prepo-
znaven tudi metulj kot simbol 
radoživosti, svobode, miru, 
topline, majhnosti in prostra-
nosti hkrati. Naj vse to tudi v 
Posavski muzej Brežice pri-
nese ročno izdelana skodelica 
lončarskega ateljeja Bernhard 
iz Krškega s tem simbolom.

Iskrene čestitke ob 70. jubi-
leju muzeja ter ob 80-letnici 
posavskega muzealstva z 
željo, da boste s toliko pozi-
tivne energije in ustvarjalne-
ga naboja nadgrajevali svoje 
poslanstvo tudi v prihodnje.

Za pot v novo desetletje in 
nova sodelovanja zvonček iz 
pobratenega mesta (občine) 
Dobřany

Za 70 plodnih let Posavskega 
muzeja Brežice podarjam 
zvonček, ki predstavlja prija-
teljstvo in sodelovanje.

Občina Brežice in Občina 
Dobřany sta pričeli sodelovati 
leta 2002 na pobudo glasbe-
nih šol. Kot župan sem na-
daljeval sodelovanje in med 
prvimi prejetimi darili je bil 
tudi glineni zvonček z grbom 
mesta Dobřany. Zdi se mi, da 
zvonček simbolizira začetek 
tesnejšega sodelovanje med 
vsemi udeleženci – osnov-
nima šolama, glasbenima 
šolama in občinama. Največji 
dosežek našega sodelovanja 
so gotovo izmenjave otrok 
iz osnovnih in glasbenih šol, 
ki prek vsakoletnih srečanj 
in aktivnosti spoznavajo slo-
vensko in češko kulturo ter 
tkejo nova prijateljstva. Velika 
pridobitev srečanj naših ob-
činskih delegacij je izmenjava 
izkušenj in dobrih praks, iz 
katerih smo se oboji marsikaj 
naučili in s tem izboljšali delo 
in življenje v naših občinah.

Posavski muzej Brežice je 
primer dobre prakse na pod-
ročju sodelovanja in povezo-
vanja. Muzej je nepogrešlji- 
va vez med posavskimi obči-
nami, ostalimi organizacijami 
in obiskovalci ter pomemben 
pričevalec o naši skupni 
preteklosti na tem prostoru. 
Je svetel vzgled, kaj vse je 
mogoče doseči z odprtostjo, 
sodelovanjem in ustvarjal-
nostjo. Vaš in naš muzej je 
postal nepogrešljiv del živl-
jenja v naši občini in regiji, 
kamor radi pridemo in kamor 
se z veseljem vračamo. Za-
hvaljujem se vam za dose-
danje uspešno sodelovanje 
in vam želim še obilo navdiha 
ter elana pri uresničevanju 
začrtanih ciljev. Iskrene  
čestitke ob 70. obletnici!

»Historia magistra vitae est.«  
»Zgodovina je učiteljica  
življenja.«  Marcus Tullius Cicero

Človek je trenutni popotnik 
časa. S svojim odnosom do 
sveta, sočloveka, narave in 
celotne družbe pušča trajno 
sled, oblikuje utrip sedanjosti 
in usmerja poti bodočnosti.

Mnogoterost resničnih zgodb 
o življenju in delu Posavk in 
Posavcev skrbno hrani Po-
savski muzej Brežice, ki nam 
odprtih rok prijazno ponuja 
možnost trajnega spoznavanja 
bogate posavske kulturne 
dediščine. Občina Sevnica je 
ponosna soustanoviteljica 
muzeja – v zavedanju, da je 
hramba dragocenih spominov 
preteklosti nosilka identitete 
in učiteljica življenja.  
Ob 70. obletnici delovanja 
muzeja v gradu Brežice in ob 
80-letnici posavskega muze-
alstva iskreno čestitam in se 
za strokovno delo zahvaljujem 
vsem sedanjim in dosedanjim 
soustvarjalcem delovanja te 
pomembne regijske instituci-
je. Cenim vaše odlično sodelo-
vanje z občino, javnimi zavodi 
in drugimi organizacijami z 
območja sevniške občine pri 
sooblikovanju najrazličnejših 
zanimivih skupnih projektov. 
Sled sedanjega časa in prosto-
ra s tem ostaja trajna – večna.  
Občina Sevnica ob tej prilož-
nosti Posavskemu muzeju 
Brežice za razstavo »Štirje 
elementi: 3 – Zemlja« na-
menja poseben predmet, ki v 
svoji zanimivi in na prvi pogled 
morda nenavadni izvirni obliki 
vključuje Sevnico v izvirno 
idejo ob vašem praznovanju. 
Gre za vodovodno cev sev-
niškega vodovoda, ki je tekel 
na grad, najdeno v sadovnjaku 
na zemljiščih, kjer je danes 
stanovanjsko naselje.  
Voda je temeljna dobrina 
življenja vse od nastanka člo-
veštva. Je pogoj, je razlog, je 
bistvo. Naj nas, vse Posavce in 
Posavke, spoštovanje pretek-
losti in odgovornost za današ-
nji čas povezujeta na vseh 
poteh ustvarjanja prihodnosti. 

Spoštovani zaposleni v Po-
savskem muzeju Brežice, 
dragi prijatelji muzejev!

Posavski muzej Brežice je v 
širšem posavskem prostoru 
tempelj hrambe preteklosti, 
hram kulture sedanjosti in 
cvet turistične ponudbe 
prihodnosti. Tako, kot nam 
danes razstavljeni predmeti 
pripovedujejo zgodbe neke-
ga preteklega časa, jo bodo 
tudi z naše strani podarjeni 
predmeti nekoč pripovedo-
vali našim zanamcem.

Zato vam ob tej priložnosti 
podarjam majolko oziroma 
vrč za vino iz svoje zidanice 
v Gundi, ki je zame simbol 
spoštovanja slovenske zem-
lje, vinske trte in grozdja, iz 
katerega pridelujemo našega 
rubinastega posebneža – 
vino cviček –, za katerega 
sem sam prejel številna 
visoka odličja. Ko majolka 
zakroži med zbranimi prijate-
lji v vinski kleti, se ob pesmi 
in besedi nemalokrat utrne 
trenutek, zapisan večnosti. 
Naj jih bo čim več.

Iskrene čestitke ob Vašem 
jubileju in vse dobro pri na-
daljnjem delu.

70 let

Obletnice, rojstni dnevi, časovne  
prelomnice so vedno temelj posebnih  
dogodkov, razmislekov, publikacij,  
sporočil in pogovorov. Tako je tudi  
pri nas v Posavskem muzeju Brežice,  
ki bo letos, natančneje v sredo,  
26. junija 2019, ob 11. uri dopolnil  
70 let. Njegovi temelji so starejši,  
saj za začetek muzealstva na območju  
današnjega Posavja lahko  
štejemo leto 1939, ko so 30. 9.  
v Krškem ustanovili Muzejsko  
društvo za politična okraja Krško in  
Brežice ter 10. 11. 1940 odprli tudi  
prvi muzej. Leta 1949, ko se je po spletu  
okoliščin »Narodni muzej v Krškem«  
moral hitro odseliti drugam, je bil sosed- 
nji grad prava izbira, za brežiški grad z  
Viteško dvorano, ki je postal dom prvi  
ustanovi, poimenovani po Posavju, pa  
prava pot za ohranitev in razvoj.  

Muzejski časopis ne prinaša kronološkega  
pogleda v naše delo, prinaša pa resnične  
zgodbe o našem delu, nekaj misli »od zunaj«  
in predstavlja nas, ki ob tem jubileju oblikujemo  
muzej, ki je »naš«. Pomembno pa je, da beseda  
NAŠ pomeni nas prav vse – prebivalce Posavja, Slovenije, 
Evrope in naše Zemlje. Zato iskrena hvala vsem vam, ki 
ste naši redni obiskovalci, ki ste uporabniki naših številnih 
programov, ki ste naši podporniki, ki ste naši »delničarji znanj 
in veščin«. Hvala vsem sponzorjem in financerjem, hvala 
vsem donatorjem v različnih oblikah, predvsem pa hvala vsem 
sodelavcem, ki ste svoj način življenja prepletli z muzejskim. 
Naše delo je lepo delo, ljudje prihajate v muzej dobre volje, 
z željo po znanju in dogodivščinah, v katerih skupaj z vami 
uživamo tudi mi. Pa naj bo tako še na mnoga leta!

»Novo muzejsko društvo 
v Krškem ima, kar se 
tiče starin, zelo bogato 
okolico,« lahko preberemo 
ob ustanovitvi Muzejskega 
društva za politična okraja 
Krško in Brežice pred 
natanko osmimi desetletji. 
Osemdeset let muzejske 
dejavnosti v Posavju pomeni 

posameznic in posameznikov, kot sta bila Iva in Franjo Stiplovšek. 
Veliko je tistih, ki so tlakovali poti v preteklosti, vsem tistim, ki tudi danes budno bdite nad 
področjem, pa se kot minister za kulturo iskreno zahvaljujem.  
Veseli me, da je bil letošnji mednarodni muzejski dan posvečen temi Muzeji kot kulturna 
središča: Prihodnost tradicije. Na Ministrstvu za kulturo se namreč zavedamo, da ponosni na 
svojo kulturno dediščino v 21. stoletju gradimo vizijo prihodnosti in se v koraku s časom in v 
sodobnem jeziku umetnosti in kulture predstavljamo kot sodobna, drzna, k raznoliki, a hkrati 
enotni skupni evropski misli zavezana država.  
Na ministrstvu vemo tudi, da spodbujanje zanimanja pri mladih pomeni zanimanje in vzgojo 
še mlajših generacij. Zato si želimo slediti sodobnim praksam virtualizacije prezentacije 
kulturne dediščine in si že prizadevamo za zagotovitev dodatnih finančnih spodbud za to 
področje. Slovenski muzeji ste izjemni in markantni v svetovnem merilu in sem zelo vesel, da 
lahko z vami vstopamo v nepozabne svetove od pradavnine do aspiracij 21. stoletja. 

26. junij 2019

lepo, dolgo dobo, ki ji je čez desetletje sledila naselitev 
brežiškega gradu s pravim, Posavskim muzejem. Za preboj 
ter razvoj muzealske aktivnosti je bilo zaslužnih nemalo 
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Za začetek muzealstva na območju današnjega 
Posavja lahko štejemo delo in predmete, ki jih 
je v svoje zadnje prebivališče v Krško leta 1693 
prinesel slavni polihistor Janez Vajkard Valvasor 
(1641—1693), ali pa še bolj pravilno zbirko Antona 
pl. Hohenwarta (1768—1846), ki je imel prav 
tako v hiši, ki je veljala za pravo Valvasorjevo hišo, 
kabinet »oglednih predmetov, od katerih se jih je 
več nanašalo na zgodovino Kranjske«. Boris Golec 
ugotavlja, da je prav on najbrž tisti, ki je določil hišo, 
v kateri naj bi Valvasor v Krškem živel in umrl, saj je 
hišo na današnjem naslovu Valvasorjevo nabrežje 4 
leta 1826 kupil in tudi v njej umrl, svojo zbirko pa 
podaril takratnemu Kranjskemu deželnemu muzeju 
v Ljubljani (danes Narodni muzej). Ta hiša je bila 
leta 1940 tudi prvi posavski muzejski dom, saj so 
jo skupaj z razstavo v odposvečeni cerkvi sv. Duha 
namenili muzeju, ki so ga ustanovili člani Muzejskega 
društva za politična okraja Krško in Brežice, in sicer 
30. septembra 1939 v Krškem. Skupaj jih je bilo 
20, združili so se predstavniki krškega in brežiškega 
sreza – torej Posavja, in sprejeli pravila društva, ki 
so določila namen, naloge in poslanstvo ter vizijo 
društva:

1. Nabirati in kupovati predmete iz domačih   
krajev za zgodovinski, narodopisni, umetnostni, 
umetnostno-obrtni in prirodopisni muzej v Krškem 
in te predmete ohraniti.

2. Oživljati smisel za zgodovino, narodopisje, za 
umetnostno obrt in prirodopis sploh.

3. Pospeševati in širiti znanje o zgodovini in 
prirodopisnih pojavih v obeh krajih.

4. Ustanoviti in vzdrževati muzejsko knjižnico.
5. Pospeševati in podpirati izdajanje spisov, ki 

koristijo društvenim namenom, organizirati 
predavanja in izdajanje publikacij.

6. Vzdrževati zveze z gradbenimi oblastmi zaradi 
ohranitve zgodovinsko važnih zgradb in 
spomenikov.

Tako praznujemo tudi 80-letnico muzealstva, ko 
nas veseli dejstvo, da sta tako zmotna kot prava 
Valvasorjeva hiša danes spet namenjeni javnosti in 
sta dom Mestnega muzeja Krško (enota Kulturnega 
doma Krško), ponovno ustanovljenega leta 2010. Leta 
1949, ko se je po spletu okoliščin tako poimenovani 
Narodni muzej v Krškem moral hitro odseliti drugam, 
je bil sosednji grad prava izbira. Franjo Stiplovšek 
je kot član leta 1939 ustanovljenega Muzejskega 
društva za politična okraja Krško in Brežice skrbel za 
muzej tudi po vojni. Njegova službena prestavitev 
iz preoblikovane Meščanske šole Krško v Gimnazijo 
Brežice je pomenila tudi nov pogled na možnosti 
za muzej, ki je moral iti iz Krškega. Nobeni protesti 
niso pomagali in če dogajanje prestavimo v našo 
sodobnost, nobena pot ni bila dovolj močna, da 
bi muzej ostal v Krškem. Če pogledamo drugače, 
je bila to velika sreča za brežiški grad, ki so ga tako 
kot številne gradove po drugi svetovni vojni naselili 
z vojnimi ujetniki in družinami. Viteška dvorana, 
ta neprecenljiv spomenik baročne umetnosti, 
je bila ogrožena, prebivalci gradu, naseljeni iz 
različnih vetrov, pa so imeli veliko drugih skrbi. Tako 
lahko danes napišemo, da je zgodba o nastanku 
Posavskega muzeja Brežice v brežiškem gradu tista, 
ki je omogočila tudi obstoj gradu in Viteške dvorane, 
ki je srce gradu in daje enega od osrednjih utripov 
našemu delu že 70 let. 

LONČENI KONJIČEK – OTROŠKA IGRAČA 
ALI VOTIVNA FIGURA?
Ob izkopavanjih na Drnovem pri Krškem, kjer je nekoč stalo 
rimsko mesto Neviodunum, so pred dobrim desetletjem 
arheologi odkrili umetelno izdelano figurico lončenega 
konjička. Figurica, na kateri so še ohranjeni sledovi rdečega 
premaza, je izdelana iz fine prečiščene gline. Vse podrobnosti 
so upodobljene z izjemno natančnostjo in občutkom. Odprtini 
na hrbtu in prsih kažeta, da je bilo na figurico nekaj pritrjeno 
– morda vprega, jezdec ali celo oboje.

Figurica je bila odkrita v plasteh z rimskimi najdbami. 
Ustreznih primerjav, ki bi nam pomagale določiti pomen 
in funkcijo figurice, za zdaj ne poznamo. Verjetni se zdita 
dve možnosti. Prva, da je konjiček predstavljal otroško 
igračo. Otroštvo je bilo v vseh obdobjih, tudi v antiki, 
povezano z igračami in igro. Igra z miniaturnimi figuricami 
je bila pomemben element vzgoje. Otroci so se skozi igro 
s posnemanjem življenjskih situacij priučili vlog, ki jim jih 
je družba namenila v odrasli dobi. Druga možnost je, da je 
konjiček predstavljal votivno figurico, povezano z religioznimi 
praksami; morda priprošnjo za zdravje živine ali za varno 
opravljeno pot. 
Konjička si je mogoče ogledati na stalni arheološki razstavi 
Tisočletja posavskih gričev in ravnic.

Jana Puhar, arheologinja 

MUZEJ, MUZE IN MUZEJČKI

Muzejska desetletja so zaznamovali številni sodelavci 
in skupaj več kot 1,5 milijona obiskovalcev. Muzealci 
so in smo ter bomo čim bolj odlično in vestno oprav- 
ljali zaupane naloge, kjer je najpomembnejše, da 
smo zavezani območju in njegovi dediščini v vseh 
časih. Različne upravne ureditve, različni odloki in 
pristojni organi so usmerjali naše poslanstvo ter našo 
javno službo. A najpomembnejši so ljudje – prebivalci 
tega območja, njihova dediščina in naša zavezanost, 
da ustvarjamo muzej, ki je nepogrešljiv del naše 
kulturne krajine. Da smo zavezani dediščini in da 
verjamemo, da ima dediščina velik pomen in nas brez 
nje sploh ne bi bilo.  
Naše praznovanje poteka tudi v času večzvrstnega 
in večletnega programskega cikla z naslovom Štirje 
elementi. In ravno v tem letu je na vrsti element 
zemlja, ki ga predstavljamo skozi nas – skozi ljudi, 
skozi kratke zgodbe o 35 Posavkah in 35 Posavcih, 
znanih, manj znanih, z imeni in tudi brez. Tistih, ki so 
sooblikovali življenje območja, po katerem je ravno 
naš muzej kot prva uradna ustanova dobil pridevnik 
– posavski. 

Muzej je in bo ostal odprta hiša za vse  
Posavce in obiskovalce Posavja, kjer se srečamo 
z dediščino, njenim prenosom v sedanjost s  
številnimi možnostmi za načrtovanje svoje  
prihodnosti.

Franjo Stiplovšek (1898—1963): Krško, župnijska cerkev, 1930

KRŠKO
O Franju Stiplovšku sem slišala veliko, Ivo Stiplovšek sem celo 
poznala in bila deležna nekaj njene iskrivosti, čeprav premalo. 
Tako kot njiju pa je tudi mene na začetku zaznamovalo mesto 
Krško, oziroma so moje »strokovno življenje« nepogrešljivo 
zaznamovali Krčani, med njimi še prav posebej Krčanka 
Josipina Hočevar (1824—1911). »Odkrila« sem jo zaradi 
Krčanov; pokojnega Jožeta Habinca, ki je spodbujal »tisto 
več« v mestu, ki ga je vodil kot predsednik Sveta KS Krško, 
in neumorne domoznanke Ljudmile Šribar, ki je vedela, da 
bo dediščina, za katero je skrbela in skrbi, bolj vidna samo, 
če nas bo več. Hvala obema in hvala številnim, da sem lahko 
skozi svoje delo »vstopila« v življenje ženske, ki je zase 
pravila, da je odlično gospodinjila, a mi vemo, da je odlično 
gospodarila. Tudi Stiplovšek je bil na nek način njen dedič, saj 
ne bi mogel dobiti službe v krški meščanski šoli, če šole ne bi 
leta 1878 ustanovila zakonca Hočevar. 

V Brežicah me je »čakala« Stiplovškova slika Krško – podoba 
dela mesta z »nepravo« Valvasorjevo hišo, kjer sem kot prva 
kustosinja Mestnega muzeja Krško pričela svojo muzealsko 
pot, s pročeljem župnijske cerkve sv. Janeza Evangelista 
z medaljoni Ivana Zajca, ki ne bi bil kipar, če mu ne bi 
Josipina Hočevar omogočila študija in bi bil tako Prešeren 
sredi Ljubljane popolnoma drugačen, s pogledom na 
kapelo sv. Duha, kjer sem bila kustosinja izjemnih sodobnih 
razstav, s pogledom na Savo, po kateri kot direktorica po 
njej poimenovanega muzeja plujem gor in dol ter se ob 
»plavanju« večkrat utrudim, a hkrati vem, da je moje delo 
privilegij in ga ne bi zamenjala z drugim. Podoba Krškega 
ni Stiplovškovo najboljše delo, a je delo, ki me je vsak dan 
nagovorilo in me spomnilo, da ni nujno, da je moje delo 
vedno odlično, a je pomembno, da verjamem vanj in da sem 
mu skupaj s sodelavci predana. 

Alenka Černelič Krošelj, direktorica

Torta gradu Brežice, narejena za razstavo v gradu, delo slaščičarja Karla 
Straška, po drugi svetovni vojni. Hrani: Janko Strašek.
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PAMETEN KOT PRAŠIČ
Prvi domači praznik z obloženo mizo, ki nam pride ob  
prašiču na misel, so koline. Zato je tudi njegova življenjska 
doba nenaravno kratka. 

Prašič predstavlja simbol obilja, bogastva, sreče in 
zadovoljstva. Nasprotno pa je že stoletja deležen kovanja 
zmerljivk, stereotipnih izjav in prispodob o umazanosti, 
debelosti, grdosti, nemarnosti in lenobi. Najboljše lastnosti so 
pripisane konjem, po krivici pa ima prašič pomemben status 
zgolj v smislu rejenosti, nekoč v čim debelejši plasti maščobe, 
danes v mesnatosti.   

Raziskave o odnosu ljudi do živali in kulturnih vidikih prašiča 
v kmečki civilizaciji, ki sicer niso pogosta etnološka tema, 
se zdijo ob sodobni industrijski reji tem bolj vznemirljive in 
pomembne. Tudi zato, da opozorijo na prijaznejše ravnanje, 
skrb in spoštljiv odnos do prašičev kot čutečih in pametnih 
živali. In kot poziv k ohranjanju nesnovne dediščine znanj 
in modrosti o vzreji, negi, prosti paši in ljubečem ravnanju s 
prašiči, preden povsem ne izgine, ne da bi se ob njej zamislili. 

Vsakdanje življenje na podeželju je bilo v preteklosti usodno 
odvisno od prašičev. Zato je bil prašič deležen pozornosti in 
skrbi tudi na duhovnem področju življenja. Za njegovo zdravje 
in dobro rast so se v priprošnjah zatekali k sv. Antonu in cerkvi 
darovali voščene votivne prašičke, da bi izprosili zdravje in 
srečo pri reji. 

Pozornost in občudovanje sta na novo zaživela med obuditvijo 
reje edinstvene slovenske krškopoljske pasme prašičev. 
Spodbuja se reja na prostem in cenijo se izdelki iz tega mesa. 
Ponuja se misel, da imamo brez uvoza najboljše, naravno in 
zdravo že doma.

Dr. Ivanka Počkar, etnologinja

 

ROČNI SKOBLJIČ 
Vsak izdelek iz lesa je edinstven, saj les ponuja neponovljive 
teksture, barve in oblike, ki jih pri večini ostalih materialov 
ne najdemo. Les je bil vedno človekov sopotnik, saj ga 
je spremljal vse življenje. Skozi čas se je razlikoval način 
obdelave in spreminjala so se orodja. Kako so les obdelovali 
v preteklosti, izvemo tudi s pomočjo številnih orodij, ki jih 
hranimo v muzeju. Ročni profilni skobljič se je uporabljal 
za izdelovanje profilov in sodi med posebna orodja, ki jih 
je mizar uporabljal pri izdelavi zahtevnejšega pohištva. 
Posebnost teh skobljičev je, da so jih mojstri izdelovali sami 
in sami določali profil rezila. Žal pa je izdelava in uporaba 
takšnega orodja v večji meri potonila v pozabo, saj so ga 
nadomestili električni stroji in naprave, v zadnjem času 
celo računalniško krmiljeni stroji. Tako znanja in mojstrstvo 
»starih« mojstrov še bolj pridejo do izraza in vzbudijo 
spoštovanje do njihovega dela. Sam sem se v otroštvu s 
takšnimi orodji srečeval v delavnici starega očeta, jih razdiral, 
sestavljal in jih raziskoval, ob tem pa si postavljal vprašanja, 
kako so izdelani, kako so jih uporabljali, popravljali … 

V depoju etnologije hranimo ročni profilni skobljič, ki je del 
bogate zbirke mizarskega orodja mizarja Franca Amerška 
iz Žurkovega Dola pri Sevnici. Orodja in predmeti, ki jih 
hranimo in ohranjamo v muzeju, so navdih in vzpodbuda 
za aktualizacijo poklica mizar in drugih obrti, povezanih 
z lesom. V okviru pedagoškega dela in projekta Znanja in 
veščine iz depoja skrbimo za prenos znanj in veščin (nesnovna 
dediščina) na mlajše generacije in na vse druge, željne 
spoznavanja in pridobivanja tovrstnih znanj. 

Aleš Vene, konservator-restavrator 

AVTOPORTRET FRANČIŠKA KARLA 
REMBA (tudi Remp)  
(Radovljica, krščen 14. 10. 1675–23. 9. 1718, Dunaj)  

Umetnostnozgodovinsko zbirko Posavskega muzeja Brežice 
predstavljajo stalne zbirke baročne sakralne in profane 
umetnosti, spominski zbirki slikarja F. Stiplovška in slikarke A. 
Gerlovič ter zbirka Bűrger – Mestjan – Meščan. Poleg stalnih 
zbirk je skrb za prezentacijo namenjena trem impozantnim 
baročno poslikanim prostorom gradu Brežice: stopnišču, 
grajski kapeli in Viteški dvorani. S svojo edinstveno poslikavo 
je slednja eden najodličnejših posvetnih spomenikov 
baročnega slikarstva na Slovenskem, ki preseneti s prvovrstno 
galerijo iz grško-rimske mitologije. Vedno znova vzbudi veliko 
občudovanje celopostavni avtoportret slikarja, ki očara s 
svojo eleganco in galantno držo baročnega dvorjana, iz katere 
je razvidno, da se je navkljub mladosti zavedal svoje slikarske 
veličine. Arhivski vir izpričuje, da je poslikavo Viteške dvorane 
tedanji lastnik gradu grof Ignac Marija Attems (1652–1732) 
zaupal slikarju Frančišku Karlu Rembu, rojenemu v Radovljici, 
ki se je v Brežicah mudil med letoma 1702 in 1703. Na 
povabilo grofa I. M. Attemsa je že v začetku 18. stoletja odšel 
v Gradec in pred tem na šolanje v Italijo. Neposreden vpliv 
tega študija je opazen tudi na freskah v Viteški dvorani. O 
tem, kako cenjen je bil v svojem času kot umetnik in slikar, 
govori tudi naročilo oltarne podobe Mučeništvo sv. Barbare 
za novo cerkev sv. Petra na Dunaju, za katero so tedaj 
slikali vsi najvidnejši dunajski slikarji. In v imenitni družbi 
najpomembnejših slikarjev svoje dobe je bil tedaj tudi slikar 
Frančišek Karel Remb, ki se je z lastno podobo ovekovečil v 
Viteški dvorani gradu Brežice. 

Oži Lorber, umetnostna zgodovinarka

ZEMLJEVID  
»VODNIH« KRAJEV POSAVJA
Zemljevid krajev z imeni, povezanimi z vodo v Posavju, ki 
je na ogled na razstavi Štirje elementi: 1 – Voda, prikazuje 
regijo Posavje, kjer so poleg najpomembnejših rek prikazana 
vsa naselja, ki nosijo imena, povezana z vodo. Teh je 78, 
največ (28) jih je v občini Brežice, večina njih pa se pojavlja 
neposredno ob večjih rekah. Zemljevid je del mojega prvega 
strokovnega sodelovanja pri nastajanju kakšne muzejske 
razstave. Izdelan je bil na podlagi podatkov o imenih naselij v 
Posavju, ki so bila pridobljena na spletni strani Statističnega 
urada Republike Slovenije. 

Imena naselij so namreč zelo različno povezana z vodo. 
Lahko so povezana z imeni rek ali potokov (Bistrica ob Sotli, 
Kostanjevica na Krki, Podgorje ob Sevnični, Cerklje ob Krki, 
Čatež ob Savi, Dramlja …), vodnimi in obvodnimi živalmi 
(Račja vas, Rakovec, Ribnica, Pijavice, Raka, Žabjek v Podbočju 
…), močvirnatimi travniki ob vodi, navadno deloma poraslimi 
z drevesi (Log, Loče, Loka pri Zidanem Mostu, Zaloke …), 
rečnimi premostitvami (Brvi, Mostec), obvodnim rastjem 
(Vrbje, Vrbina), vodnimi prevoznimi sredstvi (Glogov Brod, 
Brod v Podbočju), rečnimi bregovi (Mali Obrež, Obrežje, 
Brege, Blanca, Zasap …), vodnimi izviri in ponori (Bušeča 
vas, Izvir, Studenec, Ponikve …), rečnimi strugami (Koritno, 
Mrtvice, Slap …), mlakami (Kal pri Krmelju, Blatno, Župeča 
vas, Kalce …) ali kako drugače (Perišče, Žejno, Kaplja vas, 
Zgornje Vodale, Velike Vodenice …).

Boštjan Kolar, kustos pedagog

IZKAZNICA BRIGADIRJA IZ LETA 1949
Pred 70-imi leti, ko so se v Brežicah pripravljali na odprtje 
Posavskega muzeja, se je mladina iz vse Jugoslavije, nekaj 
tudi iz tujine, zbrala v mladinskih delovnih brigadah in skupaj 
z delavci gradbenih podjetij in jugoslovansko vojsko začela 
obnavljati in graditi pomembne infrastrukturne objekte in 
tako pomagala k napredku domovine. Mladi iz Posavja, med 
njimi dijaki, študentje in delavci, so prostovoljno sodelovali na 
lokalnih, republiških in zveznih delovnih akcijah, med drugim 
tudi pri gradnji Ceste bratstva in enotnosti (Autoput Bratstvo 
i jedinstvo), ki so jo začeli graditi leta 1947. Iz Slovenije je na 
gradnjo ceste odšlo 6.300 mladincev. Leta 1949 sta pri gradnji 
ceste na Hrvaškem pomagala tudi Tine Krošlan iz Artič, in 
sicer v I. Krški udarni mladinski delovni brigadi v kraju Brodski 
Stupnik, in Franc Filipčič z Bojsnega, ki je delal v  
II. Krški udarni mladinski delovni brigadi v kraju Županja. 
V letu 1949 so zgradili 261 km betonskega, asfaltnega in z 
granitnimi kockami tlakovanega cestišča. Brigadirji so delali 
po šest ur na dan, s krampom in lopato so presegali dnevne 
gradbene norme, v prostem času pa so se udeleževali 
raznih tečajev, se ukvarjali s športom in kulturo ter krepili 
medsebojne odnose. Cesto so poimenovali avtocesta, kar 
pa ni bila, saj je imela le eno vozišče z dvema prometnima 
pasovoma. Prvi odsek Ceste bratstva in enotnosti med 
Beogradom in Zagrebom v dolžini 382 km je bil svečano 
izročen prometu 27. julija 1950.   

Vlasta Dejak, zgodovinarka  
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Za začetek muzealstva na območju današnjega 
Posavja lahko štejemo delo in predmete, ki jih 
je v svoje zadnje prebivališče v Krško leta 1693 
prinesel slavni polihistor Janez Vajkard Valvasor 
(1641—1693), ali pa še bolj pravilno zbirko Antona 
pl. Hohenwarta (1768—1846), ki je imel prav 
tako v hiši, ki je veljala za pravo Valvasorjevo hišo, 
kabinet »oglednih predmetov, od katerih se jih je 
več nanašalo na zgodovino Kranjske«. Boris Golec 
ugotavlja, da je prav on najbrž tisti, ki je določil hišo, 
v kateri naj bi Valvasor v Krškem živel in umrl, saj je 
hišo na današnjem naslovu Valvasorjevo nabrežje 4 
leta 1826 kupil in tudi v njej umrl, svojo zbirko pa 
podaril takratnemu Kranjskemu deželnemu muzeju 
v Ljubljani (danes Narodni muzej). Ta hiša je bila 
leta 1940 tudi prvi posavski muzejski dom, saj so 
jo skupaj z razstavo v odposvečeni cerkvi sv. Duha 
namenili muzeju, ki so ga ustanovili člani Muzejskega 
društva za politična okraja Krško in Brežice, in sicer 
30. septembra 1939 v Krškem. Skupaj jih je bilo 
20, združili so se predstavniki krškega in brežiškega 
sreza – torej Posavja, in sprejeli pravila društva, ki 
so določila namen, naloge in poslanstvo ter vizijo 
društva:

1. Nabirati in kupovati predmete iz domačih   
krajev za zgodovinski, narodopisni, umetnostni, 
umetnostno-obrtni in prirodopisni muzej v Krškem 
in te predmete ohraniti.

2. Oživljati smisel za zgodovino, narodopisje, za 
umetnostno obrt in prirodopis sploh.

3. Pospeševati in širiti znanje o zgodovini in 
prirodopisnih pojavih v obeh krajih.

4. Ustanoviti in vzdrževati muzejsko knjižnico.
5. Pospeševati in podpirati izdajanje spisov, ki 

koristijo društvenim namenom, organizirati 
predavanja in izdajanje publikacij.

6. Vzdrževati zveze z gradbenimi oblastmi zaradi 
ohranitve zgodovinsko važnih zgradb in 
spomenikov.

Tako praznujemo tudi 80-letnico muzealstva, ko 
nas veseli dejstvo, da sta tako zmotna kot prava 
Valvasorjeva hiša danes spet namenjeni javnosti in 
sta dom Mestnega muzeja Krško (enota Kulturnega 
doma Krško), ponovno ustanovljenega leta 2010. Leta 
1949, ko se je po spletu okoliščin tako poimenovani 
Narodni muzej v Krškem moral hitro odseliti drugam, 
je bil sosednji grad prava izbira. Franjo Stiplovšek 
je kot član leta 1939 ustanovljenega Muzejskega 
društva za politična okraja Krško in Brežice skrbel za 
muzej tudi po vojni. Njegova službena prestavitev 
iz preoblikovane Meščanske šole Krško v Gimnazijo 
Brežice je pomenila tudi nov pogled na možnosti 
za muzej, ki je moral iti iz Krškega. Nobeni protesti 
niso pomagali in če dogajanje prestavimo v našo 
sodobnost, nobena pot ni bila dovolj močna, da 
bi muzej ostal v Krškem. Če pogledamo drugače, 
je bila to velika sreča za brežiški grad, ki so ga tako 
kot številne gradove po drugi svetovni vojni naselili 
z vojnimi ujetniki in družinami. Viteška dvorana, 
ta neprecenljiv spomenik baročne umetnosti, 
je bila ogrožena, prebivalci gradu, naseljeni iz 
različnih vetrov, pa so imeli veliko drugih skrbi. Tako 
lahko danes napišemo, da je zgodba o nastanku 
Posavskega muzeja Brežice v brežiškem gradu tista, 
ki je omogočila tudi obstoj gradu in Viteške dvorane, 
ki je srce gradu in daje enega od osrednjih utripov 
našemu delu že 70 let. 

LONČENI KONJIČEK – OTROŠKA IGRAČA 
ALI VOTIVNA FIGURA?
Ob izkopavanjih na Drnovem pri Krškem, kjer je nekoč stalo 
rimsko mesto Neviodunum, so pred dobrim desetletjem 
arheologi odkrili umetelno izdelano figurico lončenega 
konjička. Figurica, na kateri so še ohranjeni sledovi rdečega 
premaza, je izdelana iz fine prečiščene gline. Vse podrobnosti 
so upodobljene z izjemno natančnostjo in občutkom. Odprtini 
na hrbtu in prsih kažeta, da je bilo na figurico nekaj pritrjeno 
– morda vprega, jezdec ali celo oboje.

Figurica je bila odkrita v plasteh z rimskimi najdbami. 
Ustreznih primerjav, ki bi nam pomagale določiti pomen 
in funkcijo figurice, za zdaj ne poznamo. Verjetni se zdita 
dve možnosti. Prva, da je konjiček predstavljal otroško 
igračo. Otroštvo je bilo v vseh obdobjih, tudi v antiki, 
povezano z igračami in igro. Igra z miniaturnimi figuricami 
je bila pomemben element vzgoje. Otroci so se skozi igro 
s posnemanjem življenjskih situacij priučili vlog, ki jim jih 
je družba namenila v odrasli dobi. Druga možnost je, da je 
konjiček predstavljal votivno figurico, povezano z religioznimi 
praksami; morda priprošnjo za zdravje živine ali za varno 
opravljeno pot. 
Konjička si je mogoče ogledati na stalni arheološki razstavi 
Tisočletja posavskih gričev in ravnic.

Jana Puhar, arheologinja 

MUZEJ, MUZE IN MUZEJČKI

Muzejska desetletja so zaznamovali številni sodelavci 
in skupaj več kot 1,5 milijona obiskovalcev. Muzealci 
so in smo ter bomo čim bolj odlično in vestno oprav- 
ljali zaupane naloge, kjer je najpomembnejše, da 
smo zavezani območju in njegovi dediščini v vseh 
časih. Različne upravne ureditve, različni odloki in 
pristojni organi so usmerjali naše poslanstvo ter našo 
javno službo. A najpomembnejši so ljudje – prebivalci 
tega območja, njihova dediščina in naša zavezanost, 
da ustvarjamo muzej, ki je nepogrešljiv del naše 
kulturne krajine. Da smo zavezani dediščini in da 
verjamemo, da ima dediščina velik pomen in nas brez 
nje sploh ne bi bilo.  
Naše praznovanje poteka tudi v času večzvrstnega 
in večletnega programskega cikla z naslovom Štirje 
elementi. In ravno v tem letu je na vrsti element 
zemlja, ki ga predstavljamo skozi nas – skozi ljudi, 
skozi kratke zgodbe o 35 Posavkah in 35 Posavcih, 
znanih, manj znanih, z imeni in tudi brez. Tistih, ki so 
sooblikovali življenje območja, po katerem je ravno 
naš muzej kot prva uradna ustanova dobil pridevnik 
– posavski. 

Muzej je in bo ostal odprta hiša za vse  
Posavce in obiskovalce Posavja, kjer se srečamo 
z dediščino, njenim prenosom v sedanjost s  
številnimi možnostmi za načrtovanje svoje  
prihodnosti.

Franjo Stiplovšek (1898—1963): Krško, župnijska cerkev, 1930

KRŠKO
O Franju Stiplovšku sem slišala veliko, Ivo Stiplovšek sem celo 
poznala in bila deležna nekaj njene iskrivosti, čeprav premalo. 
Tako kot njiju pa je tudi mene na začetku zaznamovalo mesto 
Krško, oziroma so moje »strokovno življenje« nepogrešljivo 
zaznamovali Krčani, med njimi še prav posebej Krčanka 
Josipina Hočevar (1824—1911). »Odkrila« sem jo zaradi 
Krčanov; pokojnega Jožeta Habinca, ki je spodbujal »tisto 
več« v mestu, ki ga je vodil kot predsednik Sveta KS Krško, 
in neumorne domoznanke Ljudmile Šribar, ki je vedela, da 
bo dediščina, za katero je skrbela in skrbi, bolj vidna samo, 
če nas bo več. Hvala obema in hvala številnim, da sem lahko 
skozi svoje delo »vstopila« v življenje ženske, ki je zase 
pravila, da je odlično gospodinjila, a mi vemo, da je odlično 
gospodarila. Tudi Stiplovšek je bil na nek način njen dedič, saj 
ne bi mogel dobiti službe v krški meščanski šoli, če šole ne bi 
leta 1878 ustanovila zakonca Hočevar. 

V Brežicah me je »čakala« Stiplovškova slika Krško – podoba 
dela mesta z »nepravo« Valvasorjevo hišo, kjer sem kot prva 
kustosinja Mestnega muzeja Krško pričela svojo muzealsko 
pot, s pročeljem župnijske cerkve sv. Janeza Evangelista 
z medaljoni Ivana Zajca, ki ne bi bil kipar, če mu ne bi 
Josipina Hočevar omogočila študija in bi bil tako Prešeren 
sredi Ljubljane popolnoma drugačen, s pogledom na 
kapelo sv. Duha, kjer sem bila kustosinja izjemnih sodobnih 
razstav, s pogledom na Savo, po kateri kot direktorica po 
njej poimenovanega muzeja plujem gor in dol ter se ob 
»plavanju« večkrat utrudim, a hkrati vem, da je moje delo 
privilegij in ga ne bi zamenjala z drugim. Podoba Krškega 
ni Stiplovškovo najboljše delo, a je delo, ki me je vsak dan 
nagovorilo in me spomnilo, da ni nujno, da je moje delo 
vedno odlično, a je pomembno, da verjamem vanj in da sem 
mu skupaj s sodelavci predana. 

Alenka Černelič Krošelj, direktorica

Torta gradu Brežice, narejena za razstavo v gradu, delo slaščičarja Karla 
Straška, po drugi svetovni vojni. Hrani: Janko Strašek.
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PAMETEN KOT PRAŠIČ
Prvi domači praznik z obloženo mizo, ki nam pride ob  
prašiču na misel, so koline. Zato je tudi njegova življenjska 
doba nenaravno kratka. 

Prašič predstavlja simbol obilja, bogastva, sreče in 
zadovoljstva. Nasprotno pa je že stoletja deležen kovanja 
zmerljivk, stereotipnih izjav in prispodob o umazanosti, 
debelosti, grdosti, nemarnosti in lenobi. Najboljše lastnosti so 
pripisane konjem, po krivici pa ima prašič pomemben status 
zgolj v smislu rejenosti, nekoč v čim debelejši plasti maščobe, 
danes v mesnatosti.   

Raziskave o odnosu ljudi do živali in kulturnih vidikih prašiča 
v kmečki civilizaciji, ki sicer niso pogosta etnološka tema, 
se zdijo ob sodobni industrijski reji tem bolj vznemirljive in 
pomembne. Tudi zato, da opozorijo na prijaznejše ravnanje, 
skrb in spoštljiv odnos do prašičev kot čutečih in pametnih 
živali. In kot poziv k ohranjanju nesnovne dediščine znanj 
in modrosti o vzreji, negi, prosti paši in ljubečem ravnanju s 
prašiči, preden povsem ne izgine, ne da bi se ob njej zamislili. 

Vsakdanje življenje na podeželju je bilo v preteklosti usodno 
odvisno od prašičev. Zato je bil prašič deležen pozornosti in 
skrbi tudi na duhovnem področju življenja. Za njegovo zdravje 
in dobro rast so se v priprošnjah zatekali k sv. Antonu in cerkvi 
darovali voščene votivne prašičke, da bi izprosili zdravje in 
srečo pri reji. 

Pozornost in občudovanje sta na novo zaživela med obuditvijo 
reje edinstvene slovenske krškopoljske pasme prašičev. 
Spodbuja se reja na prostem in cenijo se izdelki iz tega mesa. 
Ponuja se misel, da imamo brez uvoza najboljše, naravno in 
zdravo že doma.

Dr. Ivanka Počkar, etnologinja

 

ROČNI SKOBLJIČ 
Vsak izdelek iz lesa je edinstven, saj les ponuja neponovljive 
teksture, barve in oblike, ki jih pri večini ostalih materialov 
ne najdemo. Les je bil vedno človekov sopotnik, saj ga 
je spremljal vse življenje. Skozi čas se je razlikoval način 
obdelave in spreminjala so se orodja. Kako so les obdelovali 
v preteklosti, izvemo tudi s pomočjo številnih orodij, ki jih 
hranimo v muzeju. Ročni profilni skobljič se je uporabljal 
za izdelovanje profilov in sodi med posebna orodja, ki jih 
je mizar uporabljal pri izdelavi zahtevnejšega pohištva. 
Posebnost teh skobljičev je, da so jih mojstri izdelovali sami 
in sami določali profil rezila. Žal pa je izdelava in uporaba 
takšnega orodja v večji meri potonila v pozabo, saj so ga 
nadomestili električni stroji in naprave, v zadnjem času 
celo računalniško krmiljeni stroji. Tako znanja in mojstrstvo 
»starih« mojstrov še bolj pridejo do izraza in vzbudijo 
spoštovanje do njihovega dela. Sam sem se v otroštvu s 
takšnimi orodji srečeval v delavnici starega očeta, jih razdiral, 
sestavljal in jih raziskoval, ob tem pa si postavljal vprašanja, 
kako so izdelani, kako so jih uporabljali, popravljali … 

V depoju etnologije hranimo ročni profilni skobljič, ki je del 
bogate zbirke mizarskega orodja mizarja Franca Amerška 
iz Žurkovega Dola pri Sevnici. Orodja in predmeti, ki jih 
hranimo in ohranjamo v muzeju, so navdih in vzpodbuda 
za aktualizacijo poklica mizar in drugih obrti, povezanih 
z lesom. V okviru pedagoškega dela in projekta Znanja in 
veščine iz depoja skrbimo za prenos znanj in veščin (nesnovna 
dediščina) na mlajše generacije in na vse druge, željne 
spoznavanja in pridobivanja tovrstnih znanj. 

Aleš Vene, konservator-restavrator 

AVTOPORTRET FRANČIŠKA KARLA 
REMBA (tudi Remp)  
(Radovljica, krščen 14. 10. 1675–23. 9. 1718, Dunaj)  

Umetnostnozgodovinsko zbirko Posavskega muzeja Brežice 
predstavljajo stalne zbirke baročne sakralne in profane 
umetnosti, spominski zbirki slikarja F. Stiplovška in slikarke A. 
Gerlovič ter zbirka Bűrger – Mestjan – Meščan. Poleg stalnih 
zbirk je skrb za prezentacijo namenjena trem impozantnim 
baročno poslikanim prostorom gradu Brežice: stopnišču, 
grajski kapeli in Viteški dvorani. S svojo edinstveno poslikavo 
je slednja eden najodličnejših posvetnih spomenikov 
baročnega slikarstva na Slovenskem, ki preseneti s prvovrstno 
galerijo iz grško-rimske mitologije. Vedno znova vzbudi veliko 
občudovanje celopostavni avtoportret slikarja, ki očara s 
svojo eleganco in galantno držo baročnega dvorjana, iz katere 
je razvidno, da se je navkljub mladosti zavedal svoje slikarske 
veličine. Arhivski vir izpričuje, da je poslikavo Viteške dvorane 
tedanji lastnik gradu grof Ignac Marija Attems (1652–1732) 
zaupal slikarju Frančišku Karlu Rembu, rojenemu v Radovljici, 
ki se je v Brežicah mudil med letoma 1702 in 1703. Na 
povabilo grofa I. M. Attemsa je že v začetku 18. stoletja odšel 
v Gradec in pred tem na šolanje v Italijo. Neposreden vpliv 
tega študija je opazen tudi na freskah v Viteški dvorani. O 
tem, kako cenjen je bil v svojem času kot umetnik in slikar, 
govori tudi naročilo oltarne podobe Mučeništvo sv. Barbare 
za novo cerkev sv. Petra na Dunaju, za katero so tedaj 
slikali vsi najvidnejši dunajski slikarji. In v imenitni družbi 
najpomembnejših slikarjev svoje dobe je bil tedaj tudi slikar 
Frančišek Karel Remb, ki se je z lastno podobo ovekovečil v 
Viteški dvorani gradu Brežice. 

Oži Lorber, umetnostna zgodovinarka

ZEMLJEVID  
»VODNIH« KRAJEV POSAVJA
Zemljevid krajev z imeni, povezanimi z vodo v Posavju, ki 
je na ogled na razstavi Štirje elementi: 1 – Voda, prikazuje 
regijo Posavje, kjer so poleg najpomembnejših rek prikazana 
vsa naselja, ki nosijo imena, povezana z vodo. Teh je 78, 
največ (28) jih je v občini Brežice, večina njih pa se pojavlja 
neposredno ob večjih rekah. Zemljevid je del mojega prvega 
strokovnega sodelovanja pri nastajanju kakšne muzejske 
razstave. Izdelan je bil na podlagi podatkov o imenih naselij v 
Posavju, ki so bila pridobljena na spletni strani Statističnega 
urada Republike Slovenije. 

Imena naselij so namreč zelo različno povezana z vodo. 
Lahko so povezana z imeni rek ali potokov (Bistrica ob Sotli, 
Kostanjevica na Krki, Podgorje ob Sevnični, Cerklje ob Krki, 
Čatež ob Savi, Dramlja …), vodnimi in obvodnimi živalmi 
(Račja vas, Rakovec, Ribnica, Pijavice, Raka, Žabjek v Podbočju 
…), močvirnatimi travniki ob vodi, navadno deloma poraslimi 
z drevesi (Log, Loče, Loka pri Zidanem Mostu, Zaloke …), 
rečnimi premostitvami (Brvi, Mostec), obvodnim rastjem 
(Vrbje, Vrbina), vodnimi prevoznimi sredstvi (Glogov Brod, 
Brod v Podbočju), rečnimi bregovi (Mali Obrež, Obrežje, 
Brege, Blanca, Zasap …), vodnimi izviri in ponori (Bušeča 
vas, Izvir, Studenec, Ponikve …), rečnimi strugami (Koritno, 
Mrtvice, Slap …), mlakami (Kal pri Krmelju, Blatno, Župeča 
vas, Kalce …) ali kako drugače (Perišče, Žejno, Kaplja vas, 
Zgornje Vodale, Velike Vodenice …).

Boštjan Kolar, kustos pedagog

IZKAZNICA BRIGADIRJA IZ LETA 1949
Pred 70-imi leti, ko so se v Brežicah pripravljali na odprtje 
Posavskega muzeja, se je mladina iz vse Jugoslavije, nekaj 
tudi iz tujine, zbrala v mladinskih delovnih brigadah in skupaj 
z delavci gradbenih podjetij in jugoslovansko vojsko začela 
obnavljati in graditi pomembne infrastrukturne objekte in 
tako pomagala k napredku domovine. Mladi iz Posavja, med 
njimi dijaki, študentje in delavci, so prostovoljno sodelovali na 
lokalnih, republiških in zveznih delovnih akcijah, med drugim 
tudi pri gradnji Ceste bratstva in enotnosti (Autoput Bratstvo 
i jedinstvo), ki so jo začeli graditi leta 1947. Iz Slovenije je na 
gradnjo ceste odšlo 6.300 mladincev. Leta 1949 sta pri gradnji 
ceste na Hrvaškem pomagala tudi Tine Krošlan iz Artič, in 
sicer v I. Krški udarni mladinski delovni brigadi v kraju Brodski 
Stupnik, in Franc Filipčič z Bojsnega, ki je delal v  
II. Krški udarni mladinski delovni brigadi v kraju Županja. 
V letu 1949 so zgradili 261 km betonskega, asfaltnega in z 
granitnimi kockami tlakovanega cestišča. Brigadirji so delali 
po šest ur na dan, s krampom in lopato so presegali dnevne 
gradbene norme, v prostem času pa so se udeleževali 
raznih tečajev, se ukvarjali s športom in kulturo ter krepili 
medsebojne odnose. Cesto so poimenovali avtocesta, kar 
pa ni bila, saj je imela le eno vozišče z dvema prometnima 
pasovoma. Prvi odsek Ceste bratstva in enotnosti med 
Beogradom in Zagrebom v dolžini 382 km je bil svečano 
izročen prometu 27. julija 1950.   

Vlasta Dejak, zgodovinarka  

KRŠKO

SEVNICA

BREŽICE

RADEČE

KOSTANJEVICA NA KRKI

BISTRICA OB SOTLI

BREŽICE

ZALOKE

KRŠKO

LOČE

LOG

PONIKVE

PIŠECE

SEVNICA

KORITNO

BLATNO

BREG

MRTVICE

STUDENEC

IZVIR

ZASAP

KRŠKA VAS

BLANCA

LOKVE

RAČICA

VRBINA

RIBNICA

RAKA

ŽUPELEVEC

ČATEŽ OB SAVI

MOČILNO

MALE VODENICE

MOSTEC

VELIKI OBREŽ

PODGORJE OB SEVNIČNI

LOKE

DRAMLJA

ŽEJNO

SPODNJE VODALE

OBREŽJE

BREGE

KAL PRI KRMELJU

KALCE-NAKLO

ŽUPEČA VAS

KAPLJA VAS

HRASTJE OB BISTRICI

BISTRICA OB SOTLI

RAČJA VAS

KALCE

VRBJE

POLJE PRI BISTRICI

RAKOVEC

BUŠEČA VAS

CERKLJE OB KRKI

MALI OBREŽ

DOBRAVA OB KRKI

ZGORNJE VODALE

LOG PRI VRHOVEM

SPODNJE PIJAVŠKO

KOSTANJEVICA NA KRKI

BRVI

GORNJA PREKOPA

GLOGOV BROD

GORNJE PIJAVŠKO

ROVIŠČE PRI STUDENCU

PREŠNA LOKA

NOVA VAS OB SOTLI

PONIKVE PRI STUDENCU

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

PIJAVICE

DOLNJA PREKOPA

SLAP

ČREŠNJEVEC OB BISTRICI

OBREŽJE PRI ZIDANEM MOSTU

VELIKE VODENICE

PRISTAVA OB KRKI

PERIŠČE

BROD V PODBOČJU

ZGORNJI OBREŽ

ČREŠNJICE NAD PIJAVŠKIM

DOLGA RAKA

SREDNJE PIJAVŠKO

ŽABJEK V PODBOČJU

KORITNICA

Sava
Mirn

a

Krka

Sotla



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 12, četrtek, 13. 6. 201920 POSAVSKI MUZEJ BREŽICE 70 LET4

MUZEJ JE NAŠ NAČIN ŽIVLJENJA

Vljudno vabljeni, nič siljeni, od 1949 70 let

HELENA BRATANIČ, pomoč oskrbnici: Moja naloga v 
muzeju, kjer sem od 1. februarja zaposlena prek javnih del, 
pred tem pa sem tu delala že eno leto, je pomoč oskrbnici pri 
vzdrževanju in čiščenju gradu ter pred prireditvami, med njimi 
in po njih. Ker gre za velik objekt, je dela seveda kar precej. 
Poleg oskrbnice največ sodelujem še s hišnikom, restavratorji 
in vodniki, pa tudi z drugimi. Pri tem prihajam tudi v stik z 
obiskovalci, ki jih moram znati usmeriti po muzeju in jim 
podati osnovne informacije. V prvi vrsti tudi mene najbolj 
pritegne Viteška dvorana, ki je res posebnost in ponos našega 
gradu, pa tudi nekatere stalne in občasne zbirke.

VLASTA DEJAK, zgodovinarka: V Posavskem muzeju sem se 
zaposlila kot kustosinja za zgodovino konec leta 1980. Sem 
avtorica stalne zgodovinske razstave Pod devetimi zastavami: 
Posavje 1900–1990, ki je bila odprta leta 2013, dve leti 
kasneje pa smo vanjo umestili še portrete znamenitih Posavk 
in Posavcev. Razstava prikazuje pomembne zgodovinske 
dogodke, ki so močno zaznamovali življenje in delo Posavcev, 
vse od začetka 20. stoletja do samostojnosti Slovenije leta 
1990. To stoletje je bilo zelo burno, v Posavju je plapolalo 
devet zastav, zato smo tako tudi poimenovali razstavo. Starejši 
se v zbirki vidijo in pogosto tudi prepoznajo. Tudi sama sem 
vanjo umestila nekaj fotografij iz osebnega arhiva, zlasti o 
dogajanju v domačih Cerkljah ob Krki med drugo svetovno 
vojno, tako da je v njej tudi moj osebni pečat. Lahko rečem, 
da sem šla brez skrbi v pokoj, sploh zadnja leta so bila zelo 
plodovita, med drugim so jih popestrile razstave, ki sem jih 
sooblikovala skupaj s kolegicami.

SLAVKO DVORŠAK, hišnik: Kot hišnik v muzeju opravljam 
vzdrževanje objekta; od elektrike in vodovoda do kanalizacije, 
skrbim za kurjavo, nabavo materiala, prevoze, košnjo in 
obrezovanje drevja okoli gradu in podobno. Ker gre za 
nekoliko poseben in hkrati velik objekt, je tega dela kar veliko. 
Tukaj sem začel delati leta 2002 prek javnih del, hišnik pa 
sem od leta 2007. Naj povem, da sem v gradu delal že pri 14 
letih kot vajenec, ko sem se učil za električarja, tako da sem 
objekt poznal že od prej. Pomagam tudi pri pripravi razstav, 
koncertov in drugih prireditev, tako da sem vključen tudi v to, 
kar se v muzeju dogaja. Vedno me zanima tudi vsebina tega, 
kar delamo, in tudi, kaj se pripravlja. Osebno me zanimata 
zlasti arheologija in etnologija, všeč so mi tudi poslikave, ki 
so pri nas res bogate. Zlasti na Viteško dvorano smo Brežičani 
od nekdaj ponosni. Sicer pa je pri nas vedno zanimivo, vedno 
pripravljamo kaj novega, ko pa nekaj zaključimo, pa vsi skupaj 
čutimo ponos in zadovoljstvo ob uspehu.

STANKA GLOGOVIČ, etnologinja: Na delovnem mestu 
etnologinje sem od 1. oktobra lani, pred tem sem bila 
eno leto vključena v program javnih del, tu sem opravljala 
tudi prakso v času študija. Skrbim za snovno in nesnovno 
etnološko dediščino Posavja, vpeta sem tudi v vodenje po 
razstavah in sodelujem na delavnicah. Etnologija je veda o 
ljudeh nasploh, zato moramo poznati zgodbe »za predmeti«, 
sicer nam slednji ne pomenijo nič. Etnološka zbirka ima 
v muzeju izredno močan pomen, za kar je zaslužna moja 
predhodnica dr. Ivanka Počkar. Zelo sem zadovoljna, da sem 
po spletu okoliščin dobila možnost delati v domačem okolju. 
Etnološka zbirka zanima vse generacije, je pa treba vsako 
generacijo po njej voditi nekoliko drugače; pri starejših bolj 
obuditi spomine in izkušnje, mlajšim pa predstaviti zanimive 
in pozabljene šege naših prednikov. Pomembno je, da 
obiskovalca motiviramo in aktivno vključimo v ogled. Muzeja 
brez ljudi ni, zato je komunikacija z njimi najbolj pomembna.

OLGA LAPUH, oskrbnica: Od leta 1995 opravljam delo 
oskrbnice, kar pomeni, da skrbim za čistočo vseh prostorov 
v gradu, sodelujem pri pripravi prireditev, pospravljanju po 
njih ipd. Delo je zanimivo, veliko sem med ljudmi, kar terja 
tudi urejenost in komunikativnost. Tako se srečujem tudi z 
našimi obiskovalci in moram biti seznanjena s tem, kaj se 
dogaja in kaj je na ogled pri nas, če že ne tako strokovno 
kot naši kustosi, pa vsaj okvirno. Zame je zanimiv cel objekt, 
od kleti do podstrešja, vsak prostor ima svojo vrednost. 
Obiskovalci se ponavadi najdlje zadržijo v Viteški dvorani, kjer 
tudi sama preživim precej časa ob prireditvah in me vedno 
znova fascinira. V mojih prvih letih v muzeju je bila tukaj še 
gospa Stiplovšek, umirjena in uglajena gospa, ki se je res zelo 
posvečala obiskovalcem. Vesela sem, da sem imela priložnost 
delati z njo in da sem bila v stiku z njo tudi kasneje, ko je 
zbolela.

OŽI LORBER, kustosinja umetnostna zgodovinarka: Leta 
1987 sem bila sprejeta na delovno mesto kustosinje za 
umetnostnozgodovinsko zbirko, galerijsko dejavnost in 
register premične dediščine. Skrbim za stalno razstavo, ki 
zajema baročni zbirki posvetne in cerkvene umetnosti ter 
spominski zbirki Franja Stiplovška in Alenke Gerlovič. V moj 
delokrog sodijo tudi baročne poslikave Viteške dvorane, 
grajske kapele in stopnišča. V prvih letih sem se posvečala 
predvsem registru premične dediščine in galerijski dejavnosti, 
šele kasneje smo pričeli s prenovo stalnih zbirk. V zadnjih 
letih nam po drobcih vendarle uspeva opozarjanje na izjemne 
baročne poslikave z občasnimi večzvrstnimi razstavami, ki 
se vežejo na Viteško dvorano in z njo povezanimi štirimi 
elementi. Moje delo so tudi predstavitve in javna vodstva. 
Pred leti je med vodstvom k meni pristopil starejši gospod, 
ki je nezaupljivo vprašal: »Kje pa se da to, kar govorite, 
preveriti?« Prejel je vodič v pisni obliki in verjamem, da ga je z 
veseljem prebral.

BOŠTJAN KOLAR, kustos pedagog: V muzeju sem na različnih 
delovnih mestih od septembra 2014, pred časom pa sem 
opravil strokovni izpit, tako da lahko opravljam delo kustosa 
pedagoga. Delam predvsem z mladimi različnih starostnih 
skupin, pa tudi z odraslimi, sodelujem pri različnih projektih, 
od posameznih razstav do drugih prireditev, dogodivščinah za 
otroke itd. Skratka, moje delo je zelo raznovrstno in pisano. 
Delo z otroki zahteva poseben pristop, zlasti pri najmlajših, v 
katere se je treba vživeti in jim muzej predstaviti na njim čim 
bolj razumljiv in zabaven način. Najmlajše privlačijo predvsem 
vsebine, povezane z vitezi in princeskami, in, denimo, 
iskanje zaklada po gradu, malo starejše pa razne ustvarjalne 
delavnice. Zelo veseli so tudi, če lahko spoznajo naša delovna 
mesta. Otroci so pogosto bolj razigrani in manj sprašujejo, 
pred kratkim pa sem imel tri zanimive skupine otrok, ki so 
imele toliko vprašanj, da sem ves čas samo odgovarjal na 
njihova vprašanja. Bilo je res zabavno.

JELENA KOSTEVC, računovodkinja: V muzeju sem 
zaposlena od leta 2006. Zadolžena sem za celotno papirno 
poslovanje; od kadrovskega področja do računovodskega in 
administrativnega dela. Računovodsko delo je sicer povsod 
približno enako, specifike so vezane le na javni sektor, v 
našem primeru je malce specifičen tudi objekt, torej grad, ki 
prispeva k drugačnemu vtisu na obiskovalce in stranke. Moje 
področje je torej bolj dokumentarno gradivo, občasno pa 
pomagam tudi pri prireditvah, pri usmerjanju obiskovalcev, 
pred leti sem dežurala tudi v vodniški službi, tako da poznam 
tudi ta utrip dela v muzeju. Rada imam razgibano delo. Vse 
naše zbirke in razstave so zanimive, zlasti pri umetnostni 
zgodovini pa so mi najbolj všeč realistične upodobitve, 
portreti, tihožitja … Tudi ko potujem sama, si rada ogledam 
katerega izmed muzejev, všeč so mi zlasti vodeni ogledi, kjer 
se prepustim strokovni razlagi videnega.

MAJA MARINČIČ, zgodovinarka: Tu sem zaposlena od 
novega leta. Trenutno spoznavam utrip muzeja, muzejske 
zbirke in gradivo, delo v muzeju in sodelavce, sodelujem 
pri vodenju skupin po gradu in mestu. Stalna zgodovinska 
razstava prikazuje obdobje od preloma iz 19. v 20. stoletje 
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SODELAVCI MUZEJA SI ŽELIMO

• odličnih sodelavcev, ki svoje delo opravljajo 
z veseljem, medsebojnim spoštovanjem in 
predanostjo naši dediščini,

• odličnih obiskovalcev in uporabnikov, ki imate 
radi muzej in ga aktivno sooblikujete,

• trdne prisotnosti po Posavju z zavezanostjo, da 
skupaj z vsemi vami skrbimo za našo dediščino,

• odličnih odločevalcev, ki boste še naprej in 
še bolj podpirali naše delo in se zavedali, da 
so muzeji nepogrešljivi del naše družbe in 
kakovostnega življenja,

• širjenja mednarodnega povezovanja tako z 
delom kot strokovnjaki,

• novih priložnosti, številnih idej in novih poti za 
soustvarjanje lepe prihodnosti.

Želimo si družbe, v kateri se ne bomo spraševali, 
ali imata dediščina in tradicija prihodnost, kjer 
ne bomo šteli samo stroškov, ampak predvsem 
vrednosti dediščine, kjer bomo govorili o 
prednostih ter priložnostih in bili zadovoljni ter 
ponosni, da je dediščina skozi muzej, kot je naš 
Posavski muzej Brežice, tudi vsem dostopna.  
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MUZEJ JE NAŠ NAČIN ŽIVLJENJA

Vljudno vabljeni, nič siljeni, od 1949 70 let

HELENA BRATANIČ, pomoč oskrbnici: Moja naloga v 
muzeju, kjer sem od 1. februarja zaposlena prek javnih del, 
pred tem pa sem tu delala že eno leto, je pomoč oskrbnici pri 
vzdrževanju in čiščenju gradu ter pred prireditvami, med njimi 
in po njih. Ker gre za velik objekt, je dela seveda kar precej. 
Poleg oskrbnice največ sodelujem še s hišnikom, restavratorji 
in vodniki, pa tudi z drugimi. Pri tem prihajam tudi v stik z 
obiskovalci, ki jih moram znati usmeriti po muzeju in jim 
podati osnovne informacije. V prvi vrsti tudi mene najbolj 
pritegne Viteška dvorana, ki je res posebnost in ponos našega 
gradu, pa tudi nekatere stalne in občasne zbirke.

VLASTA DEJAK, zgodovinarka: V Posavskem muzeju sem se 
zaposlila kot kustosinja za zgodovino konec leta 1980. Sem 
avtorica stalne zgodovinske razstave Pod devetimi zastavami: 
Posavje 1900–1990, ki je bila odprta leta 2013, dve leti 
kasneje pa smo vanjo umestili še portrete znamenitih Posavk 
in Posavcev. Razstava prikazuje pomembne zgodovinske 
dogodke, ki so močno zaznamovali življenje in delo Posavcev, 
vse od začetka 20. stoletja do samostojnosti Slovenije leta 
1990. To stoletje je bilo zelo burno, v Posavju je plapolalo 
devet zastav, zato smo tako tudi poimenovali razstavo. Starejši 
se v zbirki vidijo in pogosto tudi prepoznajo. Tudi sama sem 
vanjo umestila nekaj fotografij iz osebnega arhiva, zlasti o 
dogajanju v domačih Cerkljah ob Krki med drugo svetovno 
vojno, tako da je v njej tudi moj osebni pečat. Lahko rečem, 
da sem šla brez skrbi v pokoj, sploh zadnja leta so bila zelo 
plodovita, med drugim so jih popestrile razstave, ki sem jih 
sooblikovala skupaj s kolegicami.

SLAVKO DVORŠAK, hišnik: Kot hišnik v muzeju opravljam 
vzdrževanje objekta; od elektrike in vodovoda do kanalizacije, 
skrbim za kurjavo, nabavo materiala, prevoze, košnjo in 
obrezovanje drevja okoli gradu in podobno. Ker gre za 
nekoliko poseben in hkrati velik objekt, je tega dela kar veliko. 
Tukaj sem začel delati leta 2002 prek javnih del, hišnik pa 
sem od leta 2007. Naj povem, da sem v gradu delal že pri 14 
letih kot vajenec, ko sem se učil za električarja, tako da sem 
objekt poznal že od prej. Pomagam tudi pri pripravi razstav, 
koncertov in drugih prireditev, tako da sem vključen tudi v to, 
kar se v muzeju dogaja. Vedno me zanima tudi vsebina tega, 
kar delamo, in tudi, kaj se pripravlja. Osebno me zanimata 
zlasti arheologija in etnologija, všeč so mi tudi poslikave, ki 
so pri nas res bogate. Zlasti na Viteško dvorano smo Brežičani 
od nekdaj ponosni. Sicer pa je pri nas vedno zanimivo, vedno 
pripravljamo kaj novega, ko pa nekaj zaključimo, pa vsi skupaj 
čutimo ponos in zadovoljstvo ob uspehu.

STANKA GLOGOVIČ, etnologinja: Na delovnem mestu 
etnologinje sem od 1. oktobra lani, pred tem sem bila 
eno leto vključena v program javnih del, tu sem opravljala 
tudi prakso v času študija. Skrbim za snovno in nesnovno 
etnološko dediščino Posavja, vpeta sem tudi v vodenje po 
razstavah in sodelujem na delavnicah. Etnologija je veda o 
ljudeh nasploh, zato moramo poznati zgodbe »za predmeti«, 
sicer nam slednji ne pomenijo nič. Etnološka zbirka ima 
v muzeju izredno močan pomen, za kar je zaslužna moja 
predhodnica dr. Ivanka Počkar. Zelo sem zadovoljna, da sem 
po spletu okoliščin dobila možnost delati v domačem okolju. 
Etnološka zbirka zanima vse generacije, je pa treba vsako 
generacijo po njej voditi nekoliko drugače; pri starejših bolj 
obuditi spomine in izkušnje, mlajšim pa predstaviti zanimive 
in pozabljene šege naših prednikov. Pomembno je, da 
obiskovalca motiviramo in aktivno vključimo v ogled. Muzeja 
brez ljudi ni, zato je komunikacija z njimi najbolj pomembna.

OLGA LAPUH, oskrbnica: Od leta 1995 opravljam delo 
oskrbnice, kar pomeni, da skrbim za čistočo vseh prostorov 
v gradu, sodelujem pri pripravi prireditev, pospravljanju po 
njih ipd. Delo je zanimivo, veliko sem med ljudmi, kar terja 
tudi urejenost in komunikativnost. Tako se srečujem tudi z 
našimi obiskovalci in moram biti seznanjena s tem, kaj se 
dogaja in kaj je na ogled pri nas, če že ne tako strokovno 
kot naši kustosi, pa vsaj okvirno. Zame je zanimiv cel objekt, 
od kleti do podstrešja, vsak prostor ima svojo vrednost. 
Obiskovalci se ponavadi najdlje zadržijo v Viteški dvorani, kjer 
tudi sama preživim precej časa ob prireditvah in me vedno 
znova fascinira. V mojih prvih letih v muzeju je bila tukaj še 
gospa Stiplovšek, umirjena in uglajena gospa, ki se je res zelo 
posvečala obiskovalcem. Vesela sem, da sem imela priložnost 
delati z njo in da sem bila v stiku z njo tudi kasneje, ko je 
zbolela.

OŽI LORBER, kustosinja umetnostna zgodovinarka: Leta 
1987 sem bila sprejeta na delovno mesto kustosinje za 
umetnostnozgodovinsko zbirko, galerijsko dejavnost in 
register premične dediščine. Skrbim za stalno razstavo, ki 
zajema baročni zbirki posvetne in cerkvene umetnosti ter 
spominski zbirki Franja Stiplovška in Alenke Gerlovič. V moj 
delokrog sodijo tudi baročne poslikave Viteške dvorane, 
grajske kapele in stopnišča. V prvih letih sem se posvečala 
predvsem registru premične dediščine in galerijski dejavnosti, 
šele kasneje smo pričeli s prenovo stalnih zbirk. V zadnjih 
letih nam po drobcih vendarle uspeva opozarjanje na izjemne 
baročne poslikave z občasnimi večzvrstnimi razstavami, ki 
se vežejo na Viteško dvorano in z njo povezanimi štirimi 
elementi. Moje delo so tudi predstavitve in javna vodstva. 
Pred leti je med vodstvom k meni pristopil starejši gospod, 
ki je nezaupljivo vprašal: »Kje pa se da to, kar govorite, 
preveriti?« Prejel je vodič v pisni obliki in verjamem, da ga je z 
veseljem prebral.

BOŠTJAN KOLAR, kustos pedagog: V muzeju sem na različnih 
delovnih mestih od septembra 2014, pred časom pa sem 
opravil strokovni izpit, tako da lahko opravljam delo kustosa 
pedagoga. Delam predvsem z mladimi različnih starostnih 
skupin, pa tudi z odraslimi, sodelujem pri različnih projektih, 
od posameznih razstav do drugih prireditev, dogodivščinah za 
otroke itd. Skratka, moje delo je zelo raznovrstno in pisano. 
Delo z otroki zahteva poseben pristop, zlasti pri najmlajših, v 
katere se je treba vživeti in jim muzej predstaviti na njim čim 
bolj razumljiv in zabaven način. Najmlajše privlačijo predvsem 
vsebine, povezane z vitezi in princeskami, in, denimo, 
iskanje zaklada po gradu, malo starejše pa razne ustvarjalne 
delavnice. Zelo veseli so tudi, če lahko spoznajo naša delovna 
mesta. Otroci so pogosto bolj razigrani in manj sprašujejo, 
pred kratkim pa sem imel tri zanimive skupine otrok, ki so 
imele toliko vprašanj, da sem ves čas samo odgovarjal na 
njihova vprašanja. Bilo je res zabavno.

JELENA KOSTEVC, računovodkinja: V muzeju sem 
zaposlena od leta 2006. Zadolžena sem za celotno papirno 
poslovanje; od kadrovskega področja do računovodskega in 
administrativnega dela. Računovodsko delo je sicer povsod 
približno enako, specifike so vezane le na javni sektor, v 
našem primeru je malce specifičen tudi objekt, torej grad, ki 
prispeva k drugačnemu vtisu na obiskovalce in stranke. Moje 
področje je torej bolj dokumentarno gradivo, občasno pa 
pomagam tudi pri prireditvah, pri usmerjanju obiskovalcev, 
pred leti sem dežurala tudi v vodniški službi, tako da poznam 
tudi ta utrip dela v muzeju. Rada imam razgibano delo. Vse 
naše zbirke in razstave so zanimive, zlasti pri umetnostni 
zgodovini pa so mi najbolj všeč realistične upodobitve, 
portreti, tihožitja … Tudi ko potujem sama, si rada ogledam 
katerega izmed muzejev, všeč so mi zlasti vodeni ogledi, kjer 
se prepustim strokovni razlagi videnega.

MAJA MARINČIČ, zgodovinarka: Tu sem zaposlena od 
novega leta. Trenutno spoznavam utrip muzeja, muzejske 
zbirke in gradivo, delo v muzeju in sodelavce, sodelujem 
pri vodenju skupin po gradu in mestu. Stalna zgodovinska 
razstava prikazuje obdobje od preloma iz 19. v 20. stoletje 

POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

DA
VO

RI
N

AL
EN

KA

AL
EŠ

N
IV

ES

SL
AV

KO

TO
M

AŽ

HE
LE

N
A

O
LG

A

BO
ŠT

JA
N

IV
AN

KA

AN
DR

EJ
A

VL
AS

TA

O
ŽI

AN
A

N
AT

AL
IJA

AN
JA

JA
N

A

JO
ŽE

M
AJ

A

JE
LE

N
A

ST
AN

KA

SODELAVCI MUZEJA SI ŽELIMO

• odličnih sodelavcev, ki svoje delo opravljajo 
z veseljem, medsebojnim spoštovanjem in 
predanostjo naši dediščini,

• odličnih obiskovalcev in uporabnikov, ki imate 
radi muzej in ga aktivno sooblikujete,

• trdne prisotnosti po Posavju z zavezanostjo, da 
skupaj z vsemi vami skrbimo za našo dediščino,

• odličnih odločevalcev, ki boste še naprej in 
še bolj podpirali naše delo in se zavedali, da 
so muzeji nepogrešljivi del naše družbe in 
kakovostnega življenja,

• širjenja mednarodnega povezovanja tako z 
delom kot strokovnjaki,

• novih priložnosti, številnih idej in novih poti za 
soustvarjanje lepe prihodnosti.

Želimo si družbe, v kateri se ne bomo spraševali, 
ali imata dediščina in tradicija prihodnost, kjer 
ne bomo šteli samo stroškov, ampak predvsem 
vrednosti dediščine, kjer bomo govorili o 
prednostih ter priložnostih in bili zadovoljni ter 
ponosni, da je dediščina skozi muzej, kot je naš 
Posavski muzej Brežice, tudi vsem dostopna.  
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do osamosvojitve Slovenije. Starejši si prizadevajo, da se ta 
del zgodovine ne bi pozabil in da bi tudi mladi izvedeli, kaj se 
je dogajalo, in da bi se na podlagi teh zgodovinskih izkušenj 
naučili nekaj za prihodnost. Vsekakor je pet prostorov, ki 
jih imamo na voljo, premalo, da bi pokazali vse zgodbe, 
predmete, dokumente, fotografije, pa vendar je moja 
predhodnica Vlasta Dejak uspela opraviti veliko delo, ki ga 
bom poskušala nadaljevati po svojih najboljših močeh.

ANDREJA MATIJEVC, koordinatorka in organizatorka 
kulturnih programov: Moje delo v muzeju, kjer delam od 
leta 2014, je povezano z obiskovalci, saj jim s sodelavci na 
različne načine približamo dediščino. Imeti možnost delati 
v gradu, muzeju je nedvomno privilegij. Že zaradi samega 
ambienta, še bolj pa zaradi močnih zgodb. Ljubezen do 
dediščine nas zavezuje k odgovornemu delu, ki je izjemno 
dinamično in zanimivo. Vsakega obiskovalca impresionira 
Viteška dvorana, kot odlične ocenijo tudi naše razstave. 
Vedno najdejo povezave; tako slišim, kakšna je bila Alenka 
Gerlovič kot profesorica, kako so preživeli leta v izgnanstvu … 
Kadar predstavljam obdobje 2. svetovne vojne, ob fotografiji 
svoje babice ob peči požgane hiše vedno opozorim tudi na 
težke zgodbe posavskih družin. Muzej se nahaja na stičišču 
preteklosti in prihodnosti, zato je naša dolžnost, da pokažemo 
tudi manj prijeten del naše preteklosti in opozorimo na 
posledice vojne.

ANJA MEDVED, muzejska sodelavka v konservatorsko-
restavratorski delavnici: Po izobrazbi sem likovna 
pedagoginja, v Posavskem muzeju pa od decembra delam 
v konservatorsko-restavratorski delavnici, kjer se njihovega 
dela učim sproti, kar je zame nov izziv. Rada sodelujem pri 
raznih ročnih spretnostih, ki se jih imam priložnost tudi sama 
naučiti v muzeju prek projektov, kot je na primer projekt 
Znanje in veščine iz depoja. Moje delo v muzeju je zelo 
pestro, vključuje tudi delo v recepciji, vodenje po muzeju in 
pedagoške delavnice. Kot pedagoginja se dobro počutim zlasti 
pri izvajanju pedagoških delavnic, grajskih dogodivščin, ki jih 
pripravljamo za otroke. Ko so otroci navdušeni nad našimi 
vsebinami, so to res lepe izkušnje. Muzej sem sicer spoznala 
že med študijem, ga pa seveda še spoznavam. Osebno mi je 
najbolj všeč umetnostnozgodovinska zbirka, pa tudi etnološki 
del, ki ga povezujem z okoljem, iz katerega prihajam.

Dr. IVANKA POČKAR, etnologinja: Na delovnem mestu 
kustosinje etnologinje sem bila zaposlena od leta 1980 do 
lani. Zelo rada sem imela terensko delo z ljudmi, zapisovanje 
izročila in življenjepisov, kar vidim kot osnovo etnološkega 
dela. Nabralo se je veliko dragocenih terenskih zapiskov, 
fotografij, video zapisov in muzejskih predmetov. Težko bi 
ocenila, s koliko posavskimi ljudmi sem se pogovarjala. Ko 
sem leta 1986 v Krški vasi zapisovala o babištvu, otrocih in 
še marsičem, mi je ženska, rojena še v 19. stoletju, rekla: 
»Kaj bote ta program na Dunaj poslal?« Kar zamislila sem se, 
kakšna je bila ta pripadnost Dunaju in naši nekdanji domovini 
Avstro-Ogrski. V predstavljanju etnoloških dognanj smo bili 
v prejšnji posavski muzejski eri zelo skromni, pred petimi 
leti pa se je to spremenilo in smo tudi etnološkim izsledkom 
na široko odprli vrata. Če pogledam nazaj, je bila etnologija 
pravzaprav moj način življenja; počela sem stvari, ki so me 
osrečevale in bogatile.

JANA PUHAR, kustosinja arheologinja: Skrbim za arheološko 
zbirko, ki se nenehno dopolnjuje: v muzej z izkopavanji 
prihajajo nove najdbe in mi moramo biti dovolj odprti 
in odzivni, da jih sproti pokažemo javnosti. S tem, ko je 
naše delo vidno, lažje in bolje krepimo zavest o pomenu 
ohranjanja dediščine za vse nas. Zaradi novih pridobitev 
v muzeju in pričakovanj uporabnikov muzeja se razstave 
nenehno spreminjajo in posodabljajo. Nekoč smo bili 
zadovoljni, če smo le opazovali predmete v vitrinah, danes 
pa se poslužujemo rekonstrukcij in prikazov ter uporabljamo 
sodobne tehnologije. Obiskovalce poskušamo aktivno 
vključiti v razstavo, jih povabiti k sodelovanju in soustvarjanju 
vsebin. Tako so naša sporočila lažje razumljiva, razstava 
pa privlačnejša. Posavje je v arheološkem smislu izjemno 
bogato in to se odraža tudi na arheološki zbirki muzeja, ki 
obsega najdbe iz vseh obdobij – od starejše kamene dobe do 
visokega srednjega veka. 

DAVORIN PRAH, konservatorsko-restavratorski tehnik: 
Delam v glavnem s keramiko, od arheološke do najnovejše 
etnološke. Vse, kar pride poškodovano ali razbito k nam, 
poskušamo vrniti v prvotno stanje. Naše delo je povezano 
tudi z učnimi urami in delavnicami, saj mladim predstavljamo 
svoje delo, od sestavljanja mozaika, modeliranja z glino 
do izdelovanja štukatur itd. Strokovno mi je v največji izziv 
npr. arheološka posoda, ki jo dobim še v t. i. posteljici, ki 
jo začnem po slojih odstranjevati, pri čemer je potrebna 
velika pazljivost, vse pa je treba tudi natančno fotografsko 
in opisno evidentirati. Potem se šele začne konserviranje 
in restavriranje, npr. lepljenje razbitih koščkov posode. Pri 
restavriranju se odločimo, ali predmet obnovimo tako, da 
je videti kot original, ali tako, da dopolnjene dele obarvamo 
v drugačnem odtenku, da se vidi, kaj je izvirno in kaj je 
dopolnjeno. Ko restavriran predmet dobi mesto na razstavi, si 
seveda ponosen, da ti je uspelo nekaj sestaviti nazaj praktično 
iz nič oz. iz črepinj v lepo posodo. 

NIVES SLEMENŠEK, konservatorsko-restavratorska 
sodelavka: Po izobrazbi sem konservatorsko-restavratorska 
magistrica, na svojem delovnem mestu, na katerem sem 
šele od marca, pa se ukvarjam z restavriranjem slik in lesenih 
predmetov, restavriranja keramike in kovine se bom še 
naučila. Delamo tudi nakit za prodajo v naši muzejski trgovini. 
Všeč mi je, ker gre za zelo pestro delo. Vključena sem tudi 
v pedagoške programe oz. v delavnice v okviru projekta 
Znanje in veščine iz depoja, veselim se tudi sodelovanja pri 
programih za otroke, kakršne so grajske dogodivščine. Pri 
našem delu velja, da v čim slabšem stanju je predmet, tem 
večji izziv predstavlja, ne glede na to, za kakšen material gre. 
Tukaj mora biti človek res zelo potrpežljiv. 

Mag. PETRA ŠTALEKER DEVČIČ, kustosinja pedagoginja: 
Zaradi napotitve soproga na delo v tujino, kjer sem se mu 
pridružila z družino, je moje muzejsko delo trenutno v 
mirovanju. Pri dosedanjem delu v muzeju sem se uspela 
srečati z raznovrstnimi nalogami, osrednje pa je venomer 
ostajalo delo z najmlajšimi uporabniki muzeja, otroki, ki se 
vedoželjni in venomer odprti za nove podvige in nova znanja 
radi znova in znova vračajo v muzej. Toliko bolj, ker se ta 
nahaja v mogočnem gradu, ki nedvomno navdušuje tudi 
mene, in s svojimi predmeti, razstavami … ponuja neizčrpen 
vir zgodb. To je zame tudi največja lepota dela, ki sem ga 
opravljala in se ga veselim tudi v prihodnje – z zgodbami, 
ki nam jih ti predmeti pripovedujejo, preteklost približati 
sedanjosti. Želim si in upam, da bom s svojim znanjem 
in izkušnjami, ki jih pridobivam po svetu, vsebine tudi v 
prihodnje lahko na kar najbolj zanimiv način približala vsem, 
predvsem pa najmlajšim uporabnikom muzeja.

Dr. TOMAŽ TEROPŠIČ, kustos dokumentalist: Med 
zaposlenimi v muzeju imam najdaljši staž, in sicer od leta 
1984. Trenutno sem na delovnem mestu dokumentalista, 
kar pomeni, da dokumentiram prispele predmete v muzej. 
Delam na vpisu približno 13 tisoč predmetov, ki sem jih v 
zadnjih 20 letih prinesel v muzej. Seveda je med časom, ko 
sem prišel v muzej, in današnjim časom velika razlika. Takrat 
še ni bilo računalnikov, še pisalnih strojev je bilo bolj malo. 

Tudi razstave so se včasih, gledano s tehničnega stališča, 
postavljale precej drugače. Fotografije smo povečevali in 
lepili na kartone, te pa vstavljali med stekla. Danes pa lahko 
vse oblikuješ na računalniku in pošlješ tiskarju, ki ti natisne 
kakršne koli dimenzije panojev. Interesi obiskovalcev so bili 
takrat in so najbrž tudi danes različni. Ponosen sem, da sem 
sooblikoval uspešno zgodbo o muzeju.

ALEŠ VENE, akademski restavrator: Tu sem peto leto 
in sem vodja konservatorsko-restavratorske delavnice. 
Skrbimo za predmete in za grad, spomenik državnega 
pomena. Predmete pripravljamo za razstave in skrbimo za 
njihovo dobro kondicijo v depojih, posebnih prostorih, ki so 
primerno klimatizirani. Pazimo, da ne pride do kakšne okužbe 
(plesni, lesni insekti, rjavenje). V delavnici restavriramo 
predvsem keramiko, kovino, les ter slike na platnu in lesu, 
manj pa delamo s tekstilom in papirjem. Na vsak muzejski 
predmet gledamo enako, res pa je, da je treba dati posebno 
pozornost arheološkim predmetom, keramiki, kovini in 
zlasti steklu. Osebno mi je najljubši material les, sicer pa 
me vsak predmet pritegne s svojim pomenom. Izpostavil bi, 
da smo v naši delavnici začeli predstavljati muzejske zbirke 
in predmete skozi spoznavanje tehnik izdelave. Tako smo 
zastavili odmeven projekt Znanje in veščine iz depoja. Imamo 
številna znanja o tehnikah in materialih, zato se nam je zdelo 
škoda, da bi to znanje ostajalo le v delavnici, tako da ga s tem 
projektom predstavljamo javnosti. 

ANA VLAISAVLJEVIĆ, muzejska sodelavka: Mineva eno 
leto, odkar sem že drugič zaposlena tukaj. Delam večinoma v 
recepciji z muzejsko trgovino, tako da imam prvi stik z našimi 
obiskovalci in jim dam prve informacije, na koncu pa pogosto 
poslušam njihova mnenja po obisku. Lepo je, ko so zadovoljni 
in navdušeni, včasih pa ima kdo tudi kakšno pripombo. Sicer 
tudi vodim po muzeju, pripravljam napovednike in plakate, 
skrbim za našo promocijo na spletu in družbenih omrežjih, 
statistiko, sezname skupin … ter pomagam pri naših dogodkih 
in programih. Veliko obiskovalcev misli, da je grad le grad in 
pričakujejo le srednjeveške vsebine, nato pa so presenečeni in 
navdušeni nad raznolikostjo zbirk in razstav, sicer pa je vsem 
zelo všeč Viteška dvorana. Osebno sta mi všeč predvsem 
arheologija in etnologija, rada pa imam interaktivne moderne 
razstave. 

NATALIJA ZAJC, muzejska vodnica: Tukaj delam skoraj 
eno leto, moje delo pa je, da skrbim za čistočo in urejenost 
kotičkov v muzeju, po potrebi tudi vodim skupine in dajem 
informacije obiskovalcem. Najbolj jih fascinira Viteška 
dvorana, pa tudi stopnišče in kapela, predvsem starejšim 
sta všeč tudi razstavi, posvečeni vodi in ognju, saj so še 
nedolgo tega sami uporabljali predmete, ki so razstavljeni. 
Najraje vodim skupine upokojencev, ki pokažejo največ 
zanimanja in s katerimi najlažje vzpostavim stik, saj tudi sami 
marsikaj povedo ob ogledu razstav. Tudi meni osebno je zelo 
všeč Viteška dvorana, pa tudi zbirka Posavje pod devetimi 
zastavami, za katero si je sicer treba vzeti kar nekaj časa. Delo 
tukaj mi je všeč in ko sem bila pred kratkim teden dni na 
dopustu, sem ga začela kar malo pogrešati. 

Vljudno vabljeni, nič siljeni, od 1949POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
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SONJA LEVIČAR, predsednica Sveta PMB

Zametki ustanovitve marsikaterega javnega kulturnega zavoda 
izhajajo iz ljubezni in spoštovanja do kulturne dediščine in 
velikega entuziazma posameznikov, ki so svoj prosti čas namenili 
zbiranju raznovrstnega materiala in zavzemanju za to, da se 
njihova skrb za kulturno dediščino posreduje tudi širši javnosti. 
Takšni so bili tudi začetki ustanovitve Posavskega muzeja Brežice. 
Zato smo lahko zelo ponosni na posameznike, ki celo življenje 
posvečajo ohranjanju bogate slovenske dediščine in puščajo 
neizbrisne sledi. 
Premalo se zavedamo tega, da poleg materialnih dobrin 
potrebujemo tudi duhovno hrano, ki nam jo nudijo kulturne 
ustanove in kulturna društva. 
Ob praznovanju 70. obletnice čestitam vsem oblikovalcem 
kulturnih, zgodovinskih in umetniških vsebin muzeja, ki 
ustvarjate raznolike dejavnosti za dobrobit vseh. Želim vam 
veliko energije, zanosa in zadovoljstva ter verjamem, da boste z 
uspešnim delom nadaljevali tudi v bodoče, da bomo obiskovalci 
kakovostno preživljali prosti čas in s tem postali srečnejši in v srcu 
bogatejši. 

MAJA WEISS in ROBERT PETAN, glasbenika 
Grad Brežice je nam, glasbenikom, izredno ljub. Ponuja mnogo 
prizorišč, ki se med sabo razlikujejo zgolj po namenu in kulisi, 
akustično pa so prav vsi prava poslastica; tako za izvajalce kot za 
vse poslušalce. Od grajskega dvorišča s pridihom velikih odrov, a 
brez moderne megalomanije, do majhne akustične terase prav 
nad njim, ki od nas ne zahteva nobenega ozvočevanja, pa še 
vedno slišimo vse, kar se mora zgoditi, male poročne dvorane, 
kjer zvok izredno prijetno potuje in se vsak koncert lahko dojema 
kot butičen, enkraten, pa do glavnega dragulja brežiškega gradu. 
Kar malce surrealno je pomisliti, koliko koncertov nam je bilo 
podarjenih v Viteški dvorani, tej mogočni razglednici iz srednjega 
veka. Če samo pomislimo, koliko pomembnih in plemenitih ljudi 
je videla, že dolgo preden je bila del muzeja. In koliko po tem. 
Koliko glasbe se je tako toplo odbilo od tistih sten in koliko idej 
od vseh, ki so prepotovali pol sveta, da bi stopili vanjo, kako moč-
no je prepletena v življenja tako različnih ljudi, ki so naslikani po 
njenih obokih in obodih. Vsak koncert na gradu Brežice, najsi bo 
še tako majhen in kratek, si lahko štejemo v izjemno čast. Tovrst-
na stičišča idej, časa, umetnosti in ljudi nas plemenitijo bolj, kot 
se morda zavedamo.

Dr. TOMAŽ GOLOB, konservatorski svétnik, pristojni 
konservator za grad Brežice, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto 
Na novomeški enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
se z veseljem pridružujemo prazničnemu letu Posavskega 
muzeja Brežice in čestitamo kolegicam in kolegom muzealcem 
za prehojenih sedemdeset let v dobro dediščine. Posavski 
muzej Brežice ima čast in odgovornost ohranjati premično in 
nepremično kulturno dediščino. Muzej domuje v gradu Brežice, 
ki ima status kulturnega spomenika državnega pomena. V 
muzeju se zato ves čas soočajo z izzivom usklajevanja muzejskih 
standardov vrednotenja in interpretacije zbirk s prostorskimi in 
drugimi omejitvami gradu, je pa to tudi dodana vrednost, saj 
se obiskovalci ne sprehodijo le po muzejskih prostorih, temveč 
lahko sočasno uživajo tudi v bogatem arhitekturnem in likovnem 
bogastvu enega najpomembnejših slovenskih gradov. Na 
zavodu smo še posebej veseli, da se je muzeju končno uresničila 

POLONA ZUPANČIČ, arhitektka in oblikovalka

Postavljanje razstav je za arhitekta eno najbolj zanimivih in kreativnih del. To je več kot oprema 
prostora, saj ustvarjaš nov notranji prostor, ki mora odsevati vsebino in atmosfero določenega 
obdobja ali teme, ki jo obravnava. S tem neposredno nagovarjaš obiskovalca. Za vsako razstavo pa 
se skriva ogromno dela, znanja, študija in idej. Strokovnjaki različnih profilov se zberemo, da vsak s 
svojim znanjem skupaj ustvarimo zgodbo, ki se manifestira v prostoru. Ko je sodelovanje enoglasno, 
je rezultat zanimiva razstava. 
Sodelovanje s Posavskim muzejem je vedno izziv. Na eni strani znanje kustosov in strokovnjakov, 
pa veselje in odprtost za nove, večkrat drugačne ideje, ter na drugi strani moj pogled, moje videnje 
prostora, projiciran skozi oči radovednega obiskovalca, ki je prišel v muzej z željo, da se v muzeju 
nekaj novega nauči, se zraven zabava in aktivno raziskuje. 
Mislim, da smo v letih sodelovanja že uspeli postaviti osnove vizualnega karakterja muzeja. 
Prenovili smo nekaj zbirk, posodobili recepcijo, delamo na poenotenju informacijske grafike in 
grafičnih materialov muzeja, a dela je še ogromno. Vse, kar pride do obiskovalca, od prvega vtisa in 

Mag. BARBARA RAVNIK, direktorica Narodnega 
muzeja Slovenije 
Slovenci se lahko upravičeno ponašamo s svojimi muzeji. 
Nekateri imajo za seboj že stoletno zgodovino, nekateri se ji 
približujejo, ves čas pa nastajajo tudi novi. Posebno velika volja 
in družbena podpora ustanavljanju muzejev je bila po vsej 
državi prisotna takoj po drugi svetovni vojni. Prihod in početje 
tuje vojske sta v ljudeh prebudila zavest o dragocenosti in 
neponovljivosti kulturne dediščine, ki jo je treba zavarovati, da jo 
bodo lahko spoznali in občudovali tudi prihodnji rodovi. Tako so v 
tem času nastali muzeji, ki danes tvorijo nosilne stebre slovenske 
muzejske palače. V času svojega nastanka in desetletja za tem so 
imeli možnost pridobiti izjemno dragoceno gradivo in oblikovati 
nacionalno pomembne zbirke, ki so še danes edinstven predmet 
raziskovanj in navdih za zanimive muzejske razstave.  
Muzej pa je več kot le lepo urejena stavba s stalnimi in občasnimi 
razstavami. Da živi, potrebuje ljudi. Potrebuje muzejske delavce, 
ki skrbijo, da so prostori in zbirke v dobrem stanju, ki v predmetih 
razberejo začetek nenavadne razstavne zgodbe in to zgodbo 
povedo obiskovalcem, ki skrbijo, da vse zakonito deluje … 
In tem ljudem veljajo moje iskrene čestitke. Oni praznujejo, in to 
zasluženo – ker jim je v 70-ih letih uspelo, da je Posavski muzej 
Brežice lepši, zanimivejši in prijaznejši kot kdaj koli prej.

Prof. dr. MILAN 
JAZBEC, Veleposlanik RS  
v R Severni Makedoniji
Pišem fresko in zajemam 
iz spominov ter si skušam 
predstavljati prihodnost. In 
brskam po tistem delu svoje 
identitete, ki jo že dolga 
desetletja kroji in sooblikuje 
Posavski muzej Brežice.  
Moje prvo srečanje z muzejem 
in z brežiškim gradom, v 
katerem muzej domuje, je 
bilo zelo svojevrstno. Zakaj? 
Preprosto: v najbolj ranem 
otroštvu so me v svet pisane 
besede ponesli Mustrovi stripovski junaki Zvitorepec, Trdonja 
in Lakotnik. Dobršen del njihovih pustolovščin se odvija v 
srednjem veku, npr. zgodbe Trubadurji, Vitez ropar in Na grmado. 
Pričarale so mi idilično podobo srednjeveškega gradu: mogočno 
obzidje s stolpi, širok zaščitni jarek in težka dvižna vrata. A moje 
razočaranje, ko sem prvič zagledal brežiški grad, je bilo veliko: 
nobenega zaščitnega jarka in tudi dvižnih vrat ne. Pa saj to ne 
more biti srednjeveški grad, sem si v žalosti rekel. A me je gospa 
Stiplovšek hitro potolažila in razložila, kako je s temi rečmi. 
Naš Posavski muzej je institucija velikega mednarodnega ugleda 
in še večjega pomena. Je naše okno v preteklost, tja od rimskega 
Neviodunuma in Keltov pa vse do ajdovske deklice z obrobja 
Krškega polja (njeno tri tisoč let staro lobanjo sem držal v rokah, 
ko so poleti 1987 potekala prva izkopavanja). Ima velik posluh 
za lokalne zgodbe: jeseni 2006 smo v njem praznovali 760. 
obletnico prve pisne omembe moje rojstne vasi Pohanca. 
Želim si, da bi njegovi ustanovitelji omogočili digitalizacijo vseh 
zbirk in eksponatov, razstav, spominkov in daril. S tem se bo 
muzej povsem odprl globalni javnosti in ima ji kaj pokazati. 
To nam bo omogočilo, da se bomo z virtualnim sprehajanjem 
po njem počutili doma, kjerkoli se bomo že nahajali tisti 
trenutek. Rišem fresko prednikom v spomin in zahvalo s prošnjo 
zanamcem, da se skupaj najdemo v njej, v neštetih in neizčrpnih 
podobah Posavskega muzeja.

dolgotrajna želja in so lani le uspeli preseliti recepcijo in muzejsko trgovino iz drugega nadstropja v 
pritličje in z novim dvigalom približati muzejske zbirke in Viteško dvorano tudi starejšim in gibalno 
oviranim obiskovalcem.     

Dr. ALEKSANDRA 
BERBERIH SLANA, 
predsednica predsedstva 
Skupnosti muzejev Slovenije 
in direktorica Muzeja narodne 
osvoboditve Maribor 
Nam, ki se službeno ukvarjamo 
z večnostjo in starosti ne 
štejemo v letih, ampak v 
stoletjih, 70 let ne zveni 

veliko, a dejstvo je, da se v sedmih desetletjih skriva veliko dela 
in truda za ohranitev kulturne dediščine. V ta desetletja so se 
skrili številni ljudje, mnogi predmeti, neskončno veliko spominov. 
Vse to je skrito v prelepih zidovih brežiškega gradu in rezultat je 
odličen muzej. Tistim, ki spremljamo vaše delo, je jasno, da je 
Posavski muzej Brežice nekaj izjemnega. Bogat program, živahno 
dogajanje, nova ponudba, zagnana ekipa in nadvse aktivna 
direktorica, ki je posodobila muzejsko stavbo in program muzeja. 
S svojim delovanjem na različnih področjih je dosegla, da seže 
glas o Posavskem muzeju Brežice daleč. V letu 2018 je tako z 
ekipo navdušila slovenske in tuje muzealce, ki so se udeležili  
2. kongresa slovenskih muzealcev v njenem lepem muzeju. 
Celotni ekipi muzeja želim še naprej uspešno delo, direktorici pa 
tudi v prihodnje veliko energije in železne volje. 

vstopa v muzej do katalogov, letakov ali poslovne vizitke, tvori vizualno sliko muzeja, ki je bolj pomembna, kot se zdi na prvi pogled, 
saj predstavlja muzej, kakršen je in hoče biti. Sporočilo naj se glasi: Posavski muzej je visoko kulturna ustanova, ki na sodoben in 
sofisticiran način nagovarja obiskovalce in jih velikodušno vabi, da spoznavajo njegove zaklade.  
Hvaležna sem Alenki in njeni ekipi za njihovo predanost muzeju in zaupanje v moje delo. Z njimi je vedno lepo delati. Veselim se že 
naslednjih projektov in upam, da tudi Vi.

Vljudno vabljeni, nič siljeni, od 1949 70 letPOSAVSKI MUZEJ BREŽICE
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SONJA LEVIČAR, predsednica Sveta PMB

Zametki ustanovitve marsikaterega javnega kulturnega zavoda 
izhajajo iz ljubezni in spoštovanja do kulturne dediščine in 
velikega entuziazma posameznikov, ki so svoj prosti čas namenili 
zbiranju raznovrstnega materiala in zavzemanju za to, da se 
njihova skrb za kulturno dediščino posreduje tudi širši javnosti. 
Takšni so bili tudi začetki ustanovitve Posavskega muzeja Brežice. 
Zato smo lahko zelo ponosni na posameznike, ki celo življenje 
posvečajo ohranjanju bogate slovenske dediščine in puščajo 
neizbrisne sledi. 
Premalo se zavedamo tega, da poleg materialnih dobrin 
potrebujemo tudi duhovno hrano, ki nam jo nudijo kulturne 
ustanove in kulturna društva. 
Ob praznovanju 70. obletnice čestitam vsem oblikovalcem 
kulturnih, zgodovinskih in umetniških vsebin muzeja, ki 
ustvarjate raznolike dejavnosti za dobrobit vseh. Želim vam 
veliko energije, zanosa in zadovoljstva ter verjamem, da boste z 
uspešnim delom nadaljevali tudi v bodoče, da bomo obiskovalci 
kakovostno preživljali prosti čas in s tem postali srečnejši in v srcu 
bogatejši. 

MAJA WEISS in ROBERT PETAN, glasbenika 
Grad Brežice je nam, glasbenikom, izredno ljub. Ponuja mnogo 
prizorišč, ki se med sabo razlikujejo zgolj po namenu in kulisi, 
akustično pa so prav vsi prava poslastica; tako za izvajalce kot za 
vse poslušalce. Od grajskega dvorišča s pridihom velikih odrov, a 
brez moderne megalomanije, do majhne akustične terase prav 
nad njim, ki od nas ne zahteva nobenega ozvočevanja, pa še 
vedno slišimo vse, kar se mora zgoditi, male poročne dvorane, 
kjer zvok izredno prijetno potuje in se vsak koncert lahko dojema 
kot butičen, enkraten, pa do glavnega dragulja brežiškega gradu. 
Kar malce surrealno je pomisliti, koliko koncertov nam je bilo 
podarjenih v Viteški dvorani, tej mogočni razglednici iz srednjega 
veka. Če samo pomislimo, koliko pomembnih in plemenitih ljudi 
je videla, že dolgo preden je bila del muzeja. In koliko po tem. 
Koliko glasbe se je tako toplo odbilo od tistih sten in koliko idej 
od vseh, ki so prepotovali pol sveta, da bi stopili vanjo, kako moč-
no je prepletena v življenja tako različnih ljudi, ki so naslikani po 
njenih obokih in obodih. Vsak koncert na gradu Brežice, najsi bo 
še tako majhen in kratek, si lahko štejemo v izjemno čast. Tovrst-
na stičišča idej, časa, umetnosti in ljudi nas plemenitijo bolj, kot 
se morda zavedamo.

Dr. TOMAŽ GOLOB, konservatorski svétnik, pristojni 
konservator za grad Brežice, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto 
Na novomeški enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
se z veseljem pridružujemo prazničnemu letu Posavskega 
muzeja Brežice in čestitamo kolegicam in kolegom muzealcem 
za prehojenih sedemdeset let v dobro dediščine. Posavski 
muzej Brežice ima čast in odgovornost ohranjati premično in 
nepremično kulturno dediščino. Muzej domuje v gradu Brežice, 
ki ima status kulturnega spomenika državnega pomena. V 
muzeju se zato ves čas soočajo z izzivom usklajevanja muzejskih 
standardov vrednotenja in interpretacije zbirk s prostorskimi in 
drugimi omejitvami gradu, je pa to tudi dodana vrednost, saj 
se obiskovalci ne sprehodijo le po muzejskih prostorih, temveč 
lahko sočasno uživajo tudi v bogatem arhitekturnem in likovnem 
bogastvu enega najpomembnejših slovenskih gradov. Na 
zavodu smo še posebej veseli, da se je muzeju končno uresničila 

POLONA ZUPANČIČ, arhitektka in oblikovalka

Postavljanje razstav je za arhitekta eno najbolj zanimivih in kreativnih del. To je več kot oprema 
prostora, saj ustvarjaš nov notranji prostor, ki mora odsevati vsebino in atmosfero določenega 
obdobja ali teme, ki jo obravnava. S tem neposredno nagovarjaš obiskovalca. Za vsako razstavo pa 
se skriva ogromno dela, znanja, študija in idej. Strokovnjaki različnih profilov se zberemo, da vsak s 
svojim znanjem skupaj ustvarimo zgodbo, ki se manifestira v prostoru. Ko je sodelovanje enoglasno, 
je rezultat zanimiva razstava. 
Sodelovanje s Posavskim muzejem je vedno izziv. Na eni strani znanje kustosov in strokovnjakov, 
pa veselje in odprtost za nove, večkrat drugačne ideje, ter na drugi strani moj pogled, moje videnje 
prostora, projiciran skozi oči radovednega obiskovalca, ki je prišel v muzej z željo, da se v muzeju 
nekaj novega nauči, se zraven zabava in aktivno raziskuje. 
Mislim, da smo v letih sodelovanja že uspeli postaviti osnove vizualnega karakterja muzeja. 
Prenovili smo nekaj zbirk, posodobili recepcijo, delamo na poenotenju informacijske grafike in 
grafičnih materialov muzeja, a dela je še ogromno. Vse, kar pride do obiskovalca, od prvega vtisa in 

Mag. BARBARA RAVNIK, direktorica Narodnega 
muzeja Slovenije 
Slovenci se lahko upravičeno ponašamo s svojimi muzeji. 
Nekateri imajo za seboj že stoletno zgodovino, nekateri se ji 
približujejo, ves čas pa nastajajo tudi novi. Posebno velika volja 
in družbena podpora ustanavljanju muzejev je bila po vsej 
državi prisotna takoj po drugi svetovni vojni. Prihod in početje 
tuje vojske sta v ljudeh prebudila zavest o dragocenosti in 
neponovljivosti kulturne dediščine, ki jo je treba zavarovati, da jo 
bodo lahko spoznali in občudovali tudi prihodnji rodovi. Tako so v 
tem času nastali muzeji, ki danes tvorijo nosilne stebre slovenske 
muzejske palače. V času svojega nastanka in desetletja za tem so 
imeli možnost pridobiti izjemno dragoceno gradivo in oblikovati 
nacionalno pomembne zbirke, ki so še danes edinstven predmet 
raziskovanj in navdih za zanimive muzejske razstave.  
Muzej pa je več kot le lepo urejena stavba s stalnimi in občasnimi 
razstavami. Da živi, potrebuje ljudi. Potrebuje muzejske delavce, 
ki skrbijo, da so prostori in zbirke v dobrem stanju, ki v predmetih 
razberejo začetek nenavadne razstavne zgodbe in to zgodbo 
povedo obiskovalcem, ki skrbijo, da vse zakonito deluje … 
In tem ljudem veljajo moje iskrene čestitke. Oni praznujejo, in to 
zasluženo – ker jim je v 70-ih letih uspelo, da je Posavski muzej 
Brežice lepši, zanimivejši in prijaznejši kot kdaj koli prej.

Prof. dr. MILAN 
JAZBEC, Veleposlanik RS  
v R Severni Makedoniji
Pišem fresko in zajemam 
iz spominov ter si skušam 
predstavljati prihodnost. In 
brskam po tistem delu svoje 
identitete, ki jo že dolga 
desetletja kroji in sooblikuje 
Posavski muzej Brežice.  
Moje prvo srečanje z muzejem 
in z brežiškim gradom, v 
katerem muzej domuje, je 
bilo zelo svojevrstno. Zakaj? 
Preprosto: v najbolj ranem 
otroštvu so me v svet pisane 
besede ponesli Mustrovi stripovski junaki Zvitorepec, Trdonja 
in Lakotnik. Dobršen del njihovih pustolovščin se odvija v 
srednjem veku, npr. zgodbe Trubadurji, Vitez ropar in Na grmado. 
Pričarale so mi idilično podobo srednjeveškega gradu: mogočno 
obzidje s stolpi, širok zaščitni jarek in težka dvižna vrata. A moje 
razočaranje, ko sem prvič zagledal brežiški grad, je bilo veliko: 
nobenega zaščitnega jarka in tudi dvižnih vrat ne. Pa saj to ne 
more biti srednjeveški grad, sem si v žalosti rekel. A me je gospa 
Stiplovšek hitro potolažila in razložila, kako je s temi rečmi. 
Naš Posavski muzej je institucija velikega mednarodnega ugleda 
in še večjega pomena. Je naše okno v preteklost, tja od rimskega 
Neviodunuma in Keltov pa vse do ajdovske deklice z obrobja 
Krškega polja (njeno tri tisoč let staro lobanjo sem držal v rokah, 
ko so poleti 1987 potekala prva izkopavanja). Ima velik posluh 
za lokalne zgodbe: jeseni 2006 smo v njem praznovali 760. 
obletnico prve pisne omembe moje rojstne vasi Pohanca. 
Želim si, da bi njegovi ustanovitelji omogočili digitalizacijo vseh 
zbirk in eksponatov, razstav, spominkov in daril. S tem se bo 
muzej povsem odprl globalni javnosti in ima ji kaj pokazati. 
To nam bo omogočilo, da se bomo z virtualnim sprehajanjem 
po njem počutili doma, kjerkoli se bomo že nahajali tisti 
trenutek. Rišem fresko prednikom v spomin in zahvalo s prošnjo 
zanamcem, da se skupaj najdemo v njej, v neštetih in neizčrpnih 
podobah Posavskega muzeja.

dolgotrajna želja in so lani le uspeli preseliti recepcijo in muzejsko trgovino iz drugega nadstropja v 
pritličje in z novim dvigalom približati muzejske zbirke in Viteško dvorano tudi starejšim in gibalno 
oviranim obiskovalcem.     

Dr. ALEKSANDRA 
BERBERIH SLANA, 
predsednica predsedstva 
Skupnosti muzejev Slovenije 
in direktorica Muzeja narodne 
osvoboditve Maribor 
Nam, ki se službeno ukvarjamo 
z večnostjo in starosti ne 
štejemo v letih, ampak v 
stoletjih, 70 let ne zveni 

veliko, a dejstvo je, da se v sedmih desetletjih skriva veliko dela 
in truda za ohranitev kulturne dediščine. V ta desetletja so se 
skrili številni ljudje, mnogi predmeti, neskončno veliko spominov. 
Vse to je skrito v prelepih zidovih brežiškega gradu in rezultat je 
odličen muzej. Tistim, ki spremljamo vaše delo, je jasno, da je 
Posavski muzej Brežice nekaj izjemnega. Bogat program, živahno 
dogajanje, nova ponudba, zagnana ekipa in nadvse aktivna 
direktorica, ki je posodobila muzejsko stavbo in program muzeja. 
S svojim delovanjem na različnih področjih je dosegla, da seže 
glas o Posavskem muzeju Brežice daleč. V letu 2018 je tako z 
ekipo navdušila slovenske in tuje muzealce, ki so se udeležili  
2. kongresa slovenskih muzealcev v njenem lepem muzeju. 
Celotni ekipi muzeja želim še naprej uspešno delo, direktorici pa 
tudi v prihodnje veliko energije in železne volje. 

vstopa v muzej do katalogov, letakov ali poslovne vizitke, tvori vizualno sliko muzeja, ki je bolj pomembna, kot se zdi na prvi pogled, 
saj predstavlja muzej, kakršen je in hoče biti. Sporočilo naj se glasi: Posavski muzej je visoko kulturna ustanova, ki na sodoben in 
sofisticiran način nagovarja obiskovalce in jih velikodušno vabi, da spoznavajo njegove zaklade.  
Hvaležna sem Alenki in njeni ekipi za njihovo predanost muzeju in zaupanje v moje delo. Z njimi je vedno lepo delati. Veselim se že 
naslednjih projektov in upam, da tudi Vi.
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Mag. MARIJA BRUS, 
sekretarka, Direktorat 
za kulturno dediščino, 
Ministrstvo za kulturo RS 
Posavje je odprta, mehka, 
rodovitna pokrajina. Človeku 
tako prijazna pokrajina ima 
veliko zakladov v naravi, v 
zemlji in v ljudeh. Moramo jih 
videti. Od njenega osrednjega 
muzeja pričakujemo, da nam 
jih pokaže, da nas poduči. Ko 
sem pred leti v vaši imenitni 
dvorani poslušala koncert, 
sem muzej komaj opazila. Ob 
prvi violini so se zbirke boječe 
stiskale v ozadju, da jih je bilo 
komaj slišati. Zdaj je drugače. 
Vidi in sliši se orkester.  
 

JERCA ŠANTEJ, slikarka

Ime muzej izvira iz klasične grščine mouseion – sedež in svetišče muz, kar Posavski muzej zagotovo 
je. V njem se pretaka izjemna energija, ki jo ustvarjajo ljudje, zaposleni, predvsem pa vodstvo 
z vizijo v še bolj dinamičen, živahen, atraktivni pogled v preteklost in s tem tudi v prihodnost. Z 
zanimivim in kreativnim pristopom do vsebin v muzeju so me povabili k sodelovanju na temo vode 
in me vključili v razne delavnice, sejme in ostale zanimive projekte. Na ta način privabijo v muzejske 
prostore staro in mlado, predvsem pa se mi zdi zelo pomembno, da posebno pozornost posvečajo 
otrokom. Bilo mi je v veliko veselje in čast, da sem lahko sodelovala. Zato še enkrat ponavljam: niso 
zidovi in razstavljeni predmeti tisti, ki so bistvenega pomena, ampak ljudje. Verjamem, da ima PMB 
svetlo prihodnost in bom z veseljem še kdaj dodala kamenček v ta lep mozaik zgodovine.

Doc. dr. MATEJA HABINC, vodja katedre za etnologijo 
Slovenije, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani  
Posavski muzej … Najzgodnejši vtisi in spomini so nekje iz 
osnovnošolskih, srednješolskih let, ko smo ga ob različnih 
praznikih, kulturnih dnevih v osemdesetih letih obiskovali 
s šolo. Spomnim se orožja, partizanskih bojev, škripajočega 
parketa, mraza in na drugi strani Viteške dvorane, izpostavljene 
kot unikatne, posebne, a nam, dijakom, tako nedostopne in 
oddaljene. In ja, spomnim se še čudovitih visokih (v mojem 
spominu) smrek ob zahodnem delu nekdanjega gradu s 
pogledom na Vrbino, kamor sva s prijateljico ob popoldnevih tu 
in tam zašli; zgolj posedat in uživat v razgledu, odmaknjenosti, 
svetu za sebe …, a se nikoli več tam tudi vrnili, ko naju je ob 
eni teh redkih priložnosti z okna visoko nad nama najbrž eden 
zaposlenih nahrulil in prepodil, češ da nimava tam kaj iskati. 
Še en umik stran od institucije več. Vtisi torej: nedostopnost, 
nekaj, kar nima zveze z mano. Ne samo po sebi, ker je nekdanji 
grad kot stoletja stara stavba zagotovo zanimiv, prav tako kot 
njegova okolica v prostoru, tako drugačnem od vsega, kar so 
sicer Brežice zame bile. Ampak OK, če me nekaj noče, me noče; 
umik. In potem neka študijska obveznost, srečanje z nekdanjim 
direktorjem muzeja Marjanom Gregoričem. Pogovor o več-
ne-vem-čem, a tak, strahospoštujoč, brez razpoke za kak nov 
vtis o muzeju. Ampak razpoka je nastala nekoliko kasneje: spet 
študijska obveznost, srečanje z lokalno kustosinjo za etnologijo 
Ivanko Počkar. Pogovor o marsičem, predvsem pa – tiste vrste 
umirjenost, ki ima v ozadju fokus, kvaliteto in ne kvantitete. 
Raziskovalno delo kot kamen na kamen palača: vztrajnost, 
natančnost, tudi zaprtost med štiri stene in osamljenost. Obiski 
pri Ivanki so mi v nadaljnjih letih odprli vrata tudi v muzejski 
depo, do fototeke in drugega gradiva, vpogled, v katerega 
mi je omogočila ob nastajanju mojih diplome, magisterija, 
doktorata. Vedno je bila nekje tu, tisti zapik, s katerim sem lahko 
razpirala najrazličnejše razpoke: od strokovnih do osebnih in 
človeških. Toplo. In obenem doživljala, da njeni prostori niso 
bili strukturirano pospravljeni, neomadeževani od človeških 
stopinj in zgodb, da je življenje prihajalo vanje, kot se je tudi 
sama s stiki z ljudmi obračala k njemu. Razpoke so postajale 
vse širše, prostora za življenje vse več. Danes je to ne le za 
posamezne kustose, ampak muzeje kot institucije standard. Ki 
ga Posavski muzej Brežice dosega. Hči v okviru poletne delavnice 
spi na njegovih tleh, muzej je organiziral pogovor z Boštjanom 
Videmškom, ki ga je vodil Goran Šalamon, Demolition Group 
imajo svoj prostor na razstavi. To je to. Življenje (ne le Posavja) tu 
in zdaj, tudi v muzeju! Naj ga bo čim več tudi v bodoče!    

SAŠA BOŽIČEK, muzejska obiskovalka 
Na brežiški grad me že od otroštva, ko sem ga obiskovala s starši, vežejo lepi spomini. Gospa 
Stiplovšek, ki je znala prepričljivo pričarati duh časa vsakemu eksponatu posebej, je bila predana 
svojemu poslanstvu. Imela je ogromno znanja, ki ga je z veseljem predajala nam, obiskovalcem. S 
prečudovitimi vtisi in doživetji ob njenem vodenju skozi muzej mi je bilo že kot deklici jasno, da je 
obiskovalec tisti, ki ob obisku mnogo pridobi, hkrati pa lahko tudi soustvarja kulturni utrip na gradu 
in v mestu. Kulturni dogodki tako postanejo doživetja, ki jih pomnimo celo življenje. Med moje 
najlepše spomine, vezane na Posavski muzej Brežice, sodijo otvoritve likovnih razstav moje tete, 
akademske slikarke Apolonije Simon, na katerih se je vedno zbralo veliko ljubiteljev umetnosti, ki 
so bili brez izjeme navdušeni nad njenimi likovnimi mojstrovinami. Ob vsaki njeni otvoritvi me je 
očarala energetska polnost, ki so jo izžarevale slike. Postavljene v grajski galeriji so se izkazovale v 
svoji najlepši podobi in tudi obiskovalce radostile ter polnile z občutenjem poustvarjene narave.  Z 
novim pristopom, zanimivim kulturnim programom ter fizično obnovo objekta je v zadnjih letih 
življenje v gradu še bolj živahno in bogato. To me zelo veseli. Želim si, da bi bil grad še naprej tako 
dostopen in zanimiv tudi za naše otroke, ki bodo kulturni ponos svojega kraja nosili s sabo ne glede 
na to, kam jih bo popeljalo življenje.  

DANIEL IVŠA, ravnatelj Glasbene šole Brežice 
Posavski muzej Brežice in Glasbena šola Brežice imata marsikaj skupnega. Zgodovinsko gledano 
je stavba glasbene šole pripadala gradu, v novejšem času pa so grajski prostori postali dom 
kulturnih dogodkov naše šole. Galerija, Mali avditorij, terasa, grajsko dvorišče, poročna dvorana 
in veličastna Viteška dvorana so s svojim zgodovinskim pridihom in vrhunsko akustiko pravi dar 
mladim glasbenikom na njihovi poti. Nastopati v »baročnem biseru« je za mladega glasbenika, ki 
stopa na koncertne odre, velik izziv. Izkušnja vrhunskega ambienta, ki se lahko z ramo ob rami meri 
s tistimi svetovnega slovesa, je za učence in učitelje Glasbene šole Brežice neprecenljiva popotnica. 
Zaključni koncert GŠ Brežice, letna koncerta Vokalne skupine Solzice in Citrarskega orkestra, Koncert 
glasbenih šol Posavja, koncerti ob zaključku šolanja ter nastopi na otvoritvah razstav in literarnih 
večerih so dogodki, ki puščajo glasbeni odtis tistim, ki prihajajo za nami. Posavski muzej Brežice 
tako iz leta v leto vse bolj postaja prijeten osrednji prostor kulturnega in družabnega dogajanja. 

SIMONA ROŽMAN STRNAD, vodja JSKD RS, 
Območna izpostava Brežice, zborovodkinja MePZ Viva Brežice, 
obiskovalka 
Moja sodelovanja s Posavskim muzejem Brežice se prepletajo že 
več kot 25 let – po službeni poti in kot obiskovalka.  
Najprestižnejše dogodke, ki jih pripravljamo pri Javnem skladu 
RS za kulturne dejavnosti, Območni izpostavi Brežice, izvajamo 
ravno v prostorih Posavskega muzeja Brežice. Tu gre za območne, 
regijske in državne prireditve, ki jih umeščamo v prostor v obliki 
koncertov v Viteški dvorani in na dvorišču, za manjše prireditve,  
literarne dogodke in odprtja likovnih razstav v Malem avditoriju 
in na terasi ter za razstave v galerijskih prostorih. Vedno znova so 
naši obiskovalci navdušeni nad temi dogodki in prostori, mi, kot 
organizatorji, pa tudi nad dobrim počutjem in sprejemanjem ter 

DARKO ISKRA, muzejski obiskovalec 
Morda je slučaj, da s Posavskim muzejem letos skupaj praznujeva 70-letnico. Ni pa naključje, 
da sem s Posavskim muzejem Brežice povezan že mnoga desetletja, ne le zaradi nekdanjega 
neposrednega bivanja v bližini brežiškega gradu, v katerem se Posavski muzej nahaja že od leta 
1949, pač pa tudi zaradi vsebine tega. Muzej predstavlja dediščino Posavja z arheološko, etnološko, 
zgodovinsko in umetnostno zbirko ter številnimi razstavami in programi.  
Vedno sem vstopal v tihoto muzeja z velikim spoštovanjem. Nekoliko hladni prostori me nikoli 
niso prisilili, da bi pohitel skozi muzejske zbirke. Nasprotno, niso odvrnili moje pozornosti od 
tople, umirjene in strokovne razlage o predstavljenih artefaktih gospe kustosinje Ive Stiplovšek. 
Tudi prvega ravnatelja Posavskega muzeja (1949—1963), njenega soproga Franja Stiplovška, 
imenovanega »Stipe« (1898—1963), ohranjam kot družinskega prijatelja v odličnem spominu. 
Spominjam se tudi kasnejših ravnateljev muzeja, prof. Stanka Škalerja in prof. Marjana Gregoriča,  
ki sta me v gimnaziji tudi poučevala.  
Čeprav ne živim v Brežicah že več kot 50 let, se redno vračam v Posavski muzej, zdaj z družino, 
prijatelji in znanci. Posavskega muzeja Brežice danes skoraj ni za prepoznati. Novo vodstvo z 
direktorico Alenko Černelič Krošelj je smelo potegnilo nove, učinkovite poteze posodobitve muzeja 
in si zastavilo razvojne smernice s srednjeročnim načrtovanjem in realizacijo projektov. Veselijo 
me raznovrstne prireditve in razstave ter številni obiskovalci, ki se jih udeležujejo.  Ponosen sem 
na prenovljen Posavski muzej Brežice, ki ga želim še vedno obiskovati; kot zaprisežen Brežičan pa 
vodstvu čestitam za njihove dosedanje dosežke in jim želim še nadaljnjih uspehov. 

odličnim sodelovanjem z vodstvom in ostalimi zaposlenimi.  
Prestižna akustična Viteška dvorana pa je že več kot 26 let zatočišče letnih koncertov Mešanega 
pevskega zbora Viva Brežice. Prvi je sicer zazvenel na dvorišču v čudovitem septembrskem 
večeru leta 1993, vsi nadaljnji pa v objemu Viteške dvorane. Koncertirati v tej dvorani je res nekaj 
neopisljivega. Vanjo vedno znova vstopam z velikim spoštovanjem in občudovanjem … in še vedno 
za hip zastane dih. 
Sodelovanje s to ustanovo se je v zadnjih letih na vseh nivojih še okrepilo, saj so vrata Posavskega 
muzeja res na široko odprta, zato uporabniki vedno znova vidimo priložnosti in možnosti za 
sodelovanja. Posavski muzej Brežice nudi varno kulturno zavetje slehernemu uporabniku in bogat 
umetniški meni za sladokusnega, gurmanskega ali zgolj mimoidočega obiskovalca.  
Ob 70-letnici čestitam vsem zaposlenim in odličnemu vodstvu v PMB. Veselim se vseh nadaljnjih 
snidenj in sodelovanj. 
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GESLO KRIŽANKE POŠLJITE DO ČETRTKA, 27. JUNIJA 2019,  
na naslov:  
Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice,  
s pripisom „Križanka“.
S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so 
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni in 
se zbirajo le za potrebe te nagradne igre v skladu z zakonodajo 
(GDPR).
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike 
naslednjih nagrad, ki jih ob sedmih desetletjih podarja Posavski 
muzej Brežice.
NAGRADE: 
1. nagrada: Osebno vodstvo s kustosi in direktorico muzeja za  
 10 oseb 
2. nagrada: Celoletna družinska vstopnica za muzej, od junija  
 2019 do junija 2020 
3. nagrada: 2 vstopnici za gala novoletni koncert, 30. 12. 2019 
4. nagrada: 2 vstopnici za kino na grajskem dvorišču 
5. nagrada: Nakit iz muzejske trgovine – uhani in medaljon  
6. nagrada: Vrečka iz blaga z motivom iz Viteške dvorane 
7. nagrada: Skodelica z motivom iz Viteške dvorane 
8. nagrada: Zvezek in kemični svinčnik s podobo Viteške dvorane  
9. nagrada: Magnet z barvicami, motiv Zmajčica  
10. nagrada: Magnet z barvicami, motiv Pozejdon 

Urednika: Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice, in Peter Pavlovič,  
Posavski obzornik 
Jezikovni pregled: mag. Mateja Jankovič Čurič 
Oblikovanje: Polona Zupančič 
Fotografije: Arhiv Posavskega muzeja Brežice, Luka Rudman, Blaž Zupančič,  
arhiv avtorjev prispevkov 
Priloga Posavskega obzornika: 27.200 izvodov / Samostojni časopis: 10.000 izvodov 
Izid: 13. junij 2019 
Izdajatelj: Posavski muzej Brežice

26. junij 2019
  9.00: Pričetek poletne grajske dogodivščine 
 (26.—30. 6.)
11.00: Slovesnost ob 70-letnici Posavskega  
 muzeja Brežice, Viteška dvorana
 Odprtje večzvrstne razstave  
 ŠTIRJE ELEMENTI: 3 – ZEMLJA 
 Nagovor: mag. Zoran Poznič, minister  
 za kulturo RS
15.00: Javno vodstvo s kustosi muzeja
17.00: Studio ob 17-ih na Prvem programu  
 Radia Slovenija, v živo iz Viteške dvorane  
 v čast 70 let PMB 
 Vabljeni k poslušanju v živo in doma (tudi  
 na spletni strani https://radioprvi.rtvslo. 
 si/). Oddajo bo vodila Alenka Terlep. 
19.00: Večer pred muzejem – z vinom in glasbo  
 v osmo desetletje muzeja.  
 Gost: zasl. prof. dr. Janez Bogataj
Muzej bo na široko odprl svoja vrata od 10. do 
20. ure.  Prost vstop v muzej in na vse dogodke.
Vljudno vabljeni, nič siljeni.

             POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE 
1949–2019
70 let

Z ZAUPANJEM POVEZANI V PRIHODNJI ČAS
Grad je na pogorišču velikega kmečkega upora leta 
1515 rasel skoraj 100 let, večkrat je bil predelan, na 
»pogorišču« druge svetovne vojne pa je odprl svoja 
vrata javnosti. Muzejskih sedemdeset let je le delček 
»življenja gradu«, a je hkrati tisti del, ko je grad postal 
dostopen, ko se še posebej trudimo za njegovo 
ohranitev, vzdrževanje, konserviranje in restavriranje, ko 
razkrivamo vrednote mogočne stavbe in jih s sodobnimi 
prenovami ohranjamo ter jim dodajamo tudi sedanjost. 
Tako skrbno bomo skupaj z lastnico Občino Brežice, 
odgovornimi konservatorji ZVKD, OE Novo mesto, ter 
lastnimi napori delovali tudi naprej. Seveda pa imamo 
še veliko načrtov in želja ter smo prepričani v njihovo 
uresničitev. 
Našo prihodnost osmišlja tudi uspešno delo v projektih 
sodelovanja s poudarkom na povezovanju gradov 
Posavja, kjer upravljavci in lastniki dokazujemo, da je v 
različnosti tista prava skupna moč. 
Z izkušnjami in znanjem o preteklosti zremo pogumni in 
vedrega duha v prihodnost, ker verjamemo, da skupaj 
zmoremo vse.

Vljudno vabljeni, nič siljeni, od 1949 70 letPOSAVSKI MUZEJ BREŽICE
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Ravnatelj šole Bogomir Mar-
činković, ki to funkcijo opra-
vlja od leta 2007, je med dru-
gim izpostavil: »Veliko učencev 
in učiteljev se je v vseh teh letih 
že izmenjalo, ona je pa še ved-
no tu – lepa, prostorna, svetla, 
ta naša učilna zidana.« Pouda-
ril je, da so vsa skupna priza-
devanja za razvoj bistriške šole 
obrodila sadove leta 2016, ko 
je šola prejela najvišje prizna-
nje na področju izobraževanja, 
tj. nagrado Republike Slovenije 
za izjemne dosežke na podro-
čju osnovnega šolstva. »In kje 
se vidimo v prihodnje? Sledi-
li bomo naši viziji, ki pravi, da 
smo šola učenja za življenje in 
dobrih medsebojnih odnosov. 
To pomeni, da bomo še izbolj-
ševali kvaliteto pouka in pos-
krbeli, da bodo naši medse-
bojni odnosi še boljši,« je dejal 
in ob dnevu šole v nadaljeva-
nju izpostavil vidnejše dosež-
ke učencev na različnih tekmo-
vanjih iz znanja. Omenil je še, 
da iz vseh delov Slovenije do-
bivajo pohvale o izredno di-
scipliniranem obnašanju nji-
hovih učencev na ekskurzijah, 
ogledih, šolah v naravi. Osnov-

V Zlato knjigo vpisani že trije
BISTRICA OB SOTLI – 11. maja je imela OŠ Bistrica ob Sotli dan šole, ki je bil letos še posebej slovesen, saj 
so s prireditvijo obeležili 40 let šole. Potekal je tudi dan druženja treh generacij, namenu pa so predali 
novo stavbno pohištvo.

na šola Bistrica ob Sotli se je 
najprej imenovala OŠ Marije 
Broz, v ta namen je ponovitve-
no svečanost ob otvoritvi šole 
maja 1979 s svojim obiskom 
počastil Josip Broz – Tito (šola 
je poimenovana po njegovi ma-
teri). V zgodovino šole kot tudi 
šolstva po Sloveniji in izven 
meja se je s svojim znanjem, 
strokovnostjo in udejstvova-
njem na pedagoškem podro-
čju zapisal Jože Uršič, ki je leta 
2007 odšel v pokoj po 21 letih 
ravnateljevanja. Bistriška šola 

se lahko pohvali s kar tremi za-
porednimi nazivi najlepše šole 
v Sloveniji, zgrajene pred letom 
1980. Ob dnevu šole leta 2010 
so odprli Zlato knjigo častnih 
članov osnovne šole, kot prve-
ga so vpisali takratnega župa-
na Jožefa Pregrada, naslednje 
leto bivšega ravnatelja Uršiča, 
od 11. maja 2019 pa je vpisan 
še tretji – župan občine Bistrica 
ob Sotli Franjo Debelak.

Župan je poudaril, da so v zad-
njih štirih desetletjih veliko 

vlagali v šolo, od izgradnje ve-
znega hodnika, ki povezuje sta-
ro in novo šolo, do energetske 
sanacije šolske stavbe. Učen-
ce, učitelje in vse, ki so poveza-
ni s šolo, je označil za največje 
promotorje občine. Ob jubi-
leju šole, ki jo v tem šolskem 
letu obiskuje 140 učencev, so 
ti pripravili kulturni program, 
v katerem ni manjkalo petja 
(mladinski in otroški zbor pod 
vodstvom Polone Pevec), ple-
sa (mentorica Andreja Mihe-
lin) in igranja na instrumente, 
nekateri učenci so svoje misli 
in čustva ob jubileju šole zajeli 
v prebrane pesmi. Del progra-
ma je bila tudi sklenjena veriga 
generacij šole, ob zvokih doma-
če Godbe Orlica in plesu mažo-
retk so namenu predali novo 
stavbno pohištvo, ki so ga za-
menjali po 40 letih, obiskovalci 
so si ob sprehodu skozi šolske 
prostore lahko ogledali razsta-
vo o Bistrici ob Sotli, skupaj pa 
so na atletski stezi odtekli ali 
prehodili prvi krog od 40, ki jih 
bodo odtekli do konca šolskega 
leta. Prireditev sta povezovala 
učenca Anja Koren in Alen La-
bohar. Rok Retelj

Po�vpisu�v�Zlato�knjigo�OŠ�Bistrica�ob�Sotli:�(z�leve)�predsednik�
sveta� šole� Roman� Urek,� župan� Debelak� in� ravnatelj�
Marčinković
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GESLO KRIŽANKE POŠLJITE DO ČETRTKA, 27. JUNIJA 2019,  
na naslov:  
Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice,  
s pripisom „Križanka“.
S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so 
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni in 
se zbirajo le za potrebe te nagradne igre v skladu z zakonodajo 
(GDPR).
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike 
naslednjih nagrad, ki jih ob sedmih desetletjih podarja Posavski 
muzej Brežice.
NAGRADE: 
1. nagrada: Osebno vodstvo s kustosi in direktorico muzeja za  
 10 oseb 
2. nagrada: Celoletna družinska vstopnica za muzej, od junija  
 2019 do junija 2020 
3. nagrada: 2 vstopnici za gala novoletni koncert, 30. 12. 2019 
4. nagrada: 2 vstopnici za kino na grajskem dvorišču 
5. nagrada: Nakit iz muzejske trgovine – uhani in medaljon  
6. nagrada: Vrečka iz blaga z motivom iz Viteške dvorane 
7. nagrada: Skodelica z motivom iz Viteške dvorane 
8. nagrada: Zvezek in kemični svinčnik s podobo Viteške dvorane  
9. nagrada: Magnet z barvicami, motiv Zmajčica  
10. nagrada: Magnet z barvicami, motiv Pozejdon 

Urednika: Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice, in Peter Pavlovič,  
Posavski obzornik 
Jezikovni pregled: mag. Mateja Jankovič Čurič 
Oblikovanje: Polona Zupančič 
Fotografije: Arhiv Posavskega muzeja Brežice, Luka Rudman, Blaž Zupančič,  
arhiv avtorjev prispevkov 
Priloga Posavskega obzornika: 27.200 izvodov / Samostojni časopis: 10.000 izvodov 
Izid: 13. junij 2019 
Izdajatelj: Posavski muzej Brežice

26. junij 2019
  9.00: Pričetek poletne grajske dogodivščine 
 (26.—30. 6.)
11.00: Slovesnost ob 70-letnici Posavskega  
 muzeja Brežice, Viteška dvorana
 Odprtje večzvrstne razstave  
 ŠTIRJE ELEMENTI: 3 – ZEMLJA 
 Nagovor: mag. Zoran Poznič, minister  
 za kulturo RS
15.00: Javno vodstvo s kustosi muzeja
17.00: Studio ob 17-ih na Prvem programu  
 Radia Slovenija, v živo iz Viteške dvorane  
 v čast 70 let PMB 
 Vabljeni k poslušanju v živo in doma (tudi  
 na spletni strani https://radioprvi.rtvslo. 
 si/). Oddajo bo vodila Alenka Terlep. 
19.00: Večer pred muzejem – z vinom in glasbo  
 v osmo desetletje muzeja.  
 Gost: zasl. prof. dr. Janez Bogataj
Muzej bo na široko odprl svoja vrata od 10. do 
20. ure.  Prost vstop v muzej in na vse dogodke.
Vljudno vabljeni, nič siljeni.

             POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE 
1949–2019
70 let

Z ZAUPANJEM POVEZANI V PRIHODNJI ČAS
Grad je na pogorišču velikega kmečkega upora leta 
1515 rasel skoraj 100 let, večkrat je bil predelan, na 
»pogorišču« druge svetovne vojne pa je odprl svoja 
vrata javnosti. Muzejskih sedemdeset let je le delček 
»življenja gradu«, a je hkrati tisti del, ko je grad postal 
dostopen, ko se še posebej trudimo za njegovo 
ohranitev, vzdrževanje, konserviranje in restavriranje, ko 
razkrivamo vrednote mogočne stavbe in jih s sodobnimi 
prenovami ohranjamo ter jim dodajamo tudi sedanjost. 
Tako skrbno bomo skupaj z lastnico Občino Brežice, 
odgovornimi konservatorji ZVKD, OE Novo mesto, ter 
lastnimi napori delovali tudi naprej. Seveda pa imamo 
še veliko načrtov in želja ter smo prepričani v njihovo 
uresničitev. 
Našo prihodnost osmišlja tudi uspešno delo v projektih 
sodelovanja s poudarkom na povezovanju gradov 
Posavja, kjer upravljavci in lastniki dokazujemo, da je v 
različnosti tista prava skupna moč. 
Z izkušnjami in znanjem o preteklosti zremo pogumni in 
vedrega duha v prihodnost, ker verjamemo, da skupaj 
zmoremo vse.

Vljudno vabljeni, nič siljeni, od 1949 70 letPOSAVSKI MUZEJ BREŽICE

KRŠKO – 28. maja se je OŠ dr. Mihajla Rostoharja prvič vklju-
čila v projekt Igraj se z mano, ki je namenjen povezovanju 
oseb s posebnimi potrebami, predvsem otrok in mlado-
stnikov, ter večinske populacije po šolah, društvih, zavodih, 
nevladnih organizacijah idr., ki delujejo povezovalno. 

Festival Igraj se z mano s svojimi aktivnostmi spodbuja social-
no integracijo in je priložnost za iskanje stičnih točk, prilagaja-
nje, povezovanje in sodelovanje med osebami s posebnimi potre-
bami in ostalo populacijo. Ali, kot je dejal pred 13 leti pobudnik 
festivala Boštjan Kotnik, dipl. ped. in andrag., iz Centra Janeza 
Levca, je prireditev priložnost za vse, da pokažejo najbolj čudo-
vite človeške lastnosti do sočloveka, čemur smo bili priča tudi na 
tej prireditvi. Ta je bila prepletena z igro, ustvarjalnimi delavni-
cami in glasbenimi nastopi, v uvodu katerih je kot gost nastopil 
ambasador dela z otroki s posebnimi potrebami Branimir Ro-
sić iz Novega Sada, ki je prav za navedeni festival skomponiral 
tudi istoimensko himno. Kot gostujoči zasedbi sta nastopili še 
Folklorna skupina Mavrica, ki deluje pod okriljem Društva So-
žitje Šentjur, in Otroška folklorna skupina Brbučki iz TD Straža 
pri Novem mestu, koračnice so zaplesale mažorete Mažoretne-
ga kluba Baton iz Krškega, učenci posebnega programa v krški 
glasbeni šoli pa so s svojimi učitelji zaigrali venček slovenskih pe-
smi in med udeležence prenesli sporočilo: »Skupaj smo v glasbi, 
skupaj smo v življenju.« Ravnateljica OŠ dr. Mihajla Rostoharja 
dr. Barbara Smolej Fritz je v dobrodošlici sodelujočim pouda-
rila, da se na ta način gradi raznolik prostor in močnejša druž-
ba. Čim trdnejše povezovanje in sodelovanje, predvsem pa iger, 
ki gradijo mostove prijateljstva in sobivanja, je zbranim zažele-
la tudi predstavnica Občine Krško Natalija Geršak.
 B. Mavsar 

Skozi igro do povezovanja

Igra�sprošča�in�nudi�zadovoljstvo�vsem�sodelujočim�v�njej.

GLOBOKO – 22. maja je v dvorani KS Globoko s krajšim kul-
turnim programom in kasneje svečano otvoritvijo potekalo 
uradno odprtje novih prostorov vrtca pri OŠ Globoko. V tem 
šolskem letu je globoškemu vrtcu s podporo Občine Breži-
ce uspelo zagotoviti kvalitetnejše prostorske pogoje za od-
delek najmlajših otrok – Gumbkov.

Kot je povedala ravnateljica OŠ Globoko Rozika Vodopivec, se 
že dlje časa spopadajo s prostorsko stisko tako v šoli kot v vrtcu, 
tako da so jim kot trenutna in začasna rešitev namenjeni prosto-
ri v prosvetnem domu. »S starejšo skupino, Sončki, tu domujemo 
že 14 let, zdaj pa smo se na novo lokacijo preselili še z najmlaj-
šimi, v šoli pa imamo še vedno učilnici, ki sta namenjeni dvema 
igralnicama,« je opisala in omenila, da imajo v vrtcu skupno 61 
otrok v štirih oddelkih (Gumbki, Zvezdice, Balončki in Sončki). 
Želijo si, da bodo v Globokem nekoč pridobili nove prostore za 
šolo in vrtec. Brežiški župan Ivan Molan je poudaril, da je pro-
store nekdanje pošte, v katerih je zdaj oddelek najmlajših otrok 
globoškega vrtca, občina odkupila in zagotovila sredstva za pre-
ureditev dodatnih prostorov za vrtec (slabih 45 tisoč evrov). V 
imenu KS Globoko je navzoče pozdravil in jim namenil nekaj be-
sed Franc Kene.
V kulturnem programu so nastopili otroci vseh štirih oddelkov 
vrtca, ki so prikazali nekaj utrinkov prireditve ob dnevu družin, 
ki je v Globokem potekala nekaj dni prej in katere rdeča nit je 
bil letos Maček Muri. Nastopil je še otroški pevski zbor OŠ Glo-
boko pod vodstvom Maje Sakelšek, ki je pred tremi tedni na re-
gijskem tekmovanju otroških PZ v Semiču prejel srebrno prizna-
nje. Za vezno besedo programa je poskrbela Katarina Slakonja, 
vzgojiteljica v vrtcu Globoko.
 R. Retelj

Prej pošta, zdaj oddelek vrtca

Med nastopom otrok globoškega vrtca

Dogodek je na enem mestu 
združil sedanje in bivše učen-
ce, učitelje, ostale zaposlene 
na šoli, starše, sorodnike, kra-
jane in druge povabljene gos-
te. Ravnateljica dobovske šole 
Ivana Baškovič je v nagovo-
ru uvodoma povedala, da so 
potrebo po izobrazbi prep-
rostih ljudi v Dobovi začuti-
li že davnega 1819. leta, le 45 
let po izdaji šolskega reda av-
strijske cesarice Marije Terezi-
je. Pouk je potekal v kaplaniji, 
v prvih letih je bilo šoloobve-
znih okrog 160 otrok, šolo pa 
je obiskovalo le okrog 50. Leta 
1877 so zaradi stiske v šoli za-
čeli graditi novo šolo, pouk v 
njeni dozidani različici je po-
tekal vse do leta 1994. Zaradi 
velikega števila otrok in pro-
storske stiske je bila leta 1984 
zgrajena šola na današnji lo-
kaciji, deset let zatem sta bili 
dozidani razredna stopnja in 
športna dvorana. Občina Bre-
žice je odkupila zemljišča in 
junija 2014 sta bila v uporabo 
predana nova dovozna pot in 
veliko parkirišče, kar je pripo-
moglo k izboljšanju varnosti. 
Še istega leta so se začela prip-
ravljalna dela za izgradnjo zu-
nanjih športnih igrišč, ki jih 
šola do tedaj še nikoli ni ime-
la. Poleg predaje namenu ig-
rišč se je v letu 2015 zgodila 
še ena sprememba – poime-
novanje šole po rojaku, jezi-
koslovcu, akademiku dr. Jože-
tu Toporišiču.

Razigrani v rumenih majčkah
DOBOVA – V Dobovi v tem letu praznujejo častitljivih 200 let šolstva. Med več dogodki, namenjenimi temu ju-
bileju, je bila 7. junija na igrišču pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova osrednja slavnostna prireditev »Razigra-
nih 200«. Za razigran program so poskrbeli vsi učenci centralne in podružnične šole ter zaposleni.

Praznuje tudi organizirano 
otroško varstvo
Baškovičeva je dodala, da OŠ 
dr. Jožeta Toporišiča Dobova 
danes vključuje centralno šolo 
v Dobovi, kjer imajo v desetih 
oddelkih vključenih 196 učen-
cev, na podružnični šoli v Ka-

pelah, ki je bila k šoli v Dobo-
vi priključena v šolskem letu 
1960/61, pa je 50 učencev v 
treh kombiniranih oddelkih 
od 1. do 6. razreda. Nova šol-
ska stavba na lokaciji v Kape-
lah je bila zgrajena leta 2004, 
vse od tedaj število otrok na 
podružnici narašča in jese-
ni bodo imeli v 1. razredu to-
liko otrok, da bo organiziran 
čisti oddelek. Pri centralni šoli 
v Dobovi je tudi otroški vrtec 
Najdihojca, kjer je v sedmih 
oddelkih vpisanih 132 otrok, 
pri čemer je pet oddelkov vrt-
ca organiziranih v Dobovi, od 
tega že devet let en oddelek v 
šoli zaradi prostorske stiske, 

in dva oddelka na PŠ Kapele. 
V tem letu organizirano otro-
ško varstvo v Dobovi praznuje 
50 let, kar bodo obeležili jese-
ni v okviru brežiškega oktobra. 
Župan Ivan Molan je omenil, 
da v tem letu občina pridobi-
va soglasja za projekt gradnje 

novega vrtca pri dobovski šoli, 
za katerega pričakujejo pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja do konca tega leta, vrtec pa 
bo po načrtih zgrajen do kon-
ca leta 2022. Ravnateljici je iz-
ročil tudi plaketo Občine Bre-
žice. Državna sekretarka na 
Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport Martina Vuk 
je poudarila, da ji udeležba na 
dogodku v Dobovi pomeni naj-
lepši zaključek napornega de-
lovnega tedna.

Program je bil sestavljen iz 
povezovalnih točk in misli, 
plesnih točk dobovskih mažo-
retk, učenk izbirnega predme-

ta in interesne dejavnosti Ples, 
»dubovskih Queenov«, skupi-
ne Čebelice iz vrtca Najdihoj-
ca, združenih otroških folklor-
nih skupin Sonček in Kosci ter 
glasbenih točk združenih otro-
škega in mladinskega pevskega 
zbora, učencev izbirnega pred-

meta Ansambelska igra ter Ga-
silskega pihalnega orkestra 
Loče. Ob 200-letnici šolstva 
so skupaj s Posavskim muze-
jem Brežice in Občino Breži-
ce pripravili razstavo z naslo-
vom »Preteklost, ki jo skriva 
zemlja«, ki so jo na enem od 
hodnikov šole odprli 4. juni-
ja in katere avtorica je Jana 
Puhar, kustosinja arheologi-
nja iz PMB. Med prenovo par-
kirišča in športnih površin so 
arheološka izkopavanja odkri-
la naselbino iz pozne bronaste 
dobe ter poznorimsko stavbo 
in vodnjak.

 Rok Retelj

Utrinek�programa�razigranih�učencev�dobovske�šole
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Na skupno štirih koncertih je 
zapelo 533 pevk in pevcev iz 
29 posavskih zborovskih in 
manjših vokalnih zasedb iz 
brežiške, krške in sevniške ob-
čine ter ene zasedbe iz trebanj-
ske občine. Poslušalci so pris-
luhnili 12 mešanim, sedmim 
moškim, trem ženskim zbo-
rom ter po štirim moškim in 
ženskim vokalnim skupinam 
ki jih je vodilo 25 zborovodij 
in vodij. Največ zasedb prihaja 
iz brežiške občine (18), iz sev-
niške prihaja sedem, iz krške 
pa štiri. Nekaj zasedb je v pri-
merjavi s preteklim letom za-
radi prenehanja delovanja ali 
drugih razlogov manjkalo, ne-
kaj se jih je ponovno pridru-
žilo. Na prvem koncertu, ki je 
potekal 17. maja v župnijski 

Pesem Posavja zazvenela iz več kot 500 grl
BOŠTANJ, BRESTANICA, BREŽICE – 17., 19. in 25. maja so se odvili štirje koncerti letošnje, že 46. izvedbe revije posavskih zasedb Pesem Posavja 2019, ki jo organi-
zirajo območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in zveze kulturnih društev iz Posavja. Na vsakem je občinstvo izbralo najzanimivejšo zasedbo.

cerkvi Povišanja svetega Kri-
ža v Boštanju, so se predsta-
vile naslednje zasedbe: Oktet 
Jurij Dalmatin, KD Mešani pev-
ski zbor Lisca Sevnica, Moški 
pevski zbor Društva vinograd-
nikov Malkovec, Mešani pev-
ski zbor Cerklje ob Krki, Moš-
ki pevski zbor Bizeljsko, Septet 
Fortuna, Mešani pevski zbor 
Leo Fortis Trebnje ter Meša-
ni pevski zbor Zvon iz Bošta-
nja. Drugi koncert se je odvil 
19. maja na gradu Rajhenburg 
v Brestanici, tam so nastopili: 
Pevska skupina Lavrencij, Me-
šani pevski zbor Anton Kreč 
Čatež ob Savi, KD Moški pev-
ski zbor Sromlje, Ženski pevski 
zbor Mravljice Bizeljsko, Moš-
ki pevski zbor Kapele, Mešani 
pevski zbor Društva upokojen-

cev Senovo, Vokalna skupina 
Amabile ter Pevci zvoka. Tret-
ji in četrti koncert sta poteka-
la 25. maja v brežiški cerkvi sv. 
Roka. Na tretjem so prepevali: 
Planinska pevska skupina En-
cijan, Mešani pevski zbor Glo-
boko, Vokalna skupina Barba-
ra, Moški pevski zbor Slavček 
Velika Dolina, Ženski pevski 
zbor KD Orlica Pišece, Meša-
ni pevski zbor KUD Oton Žu-
pančič Artiče, Lovski pevski 
zbor Globoko ter Mešani pev-
ski zbor KUD Brežice. Na zad-
njem koncertu so se predsta-
vili še: Mešani pevski zbor KD 
Franc Bogovič Dobova, Ženski 
pevski zbor Prepelice, Moški 
pevski zbor KD Ivan Koval Kr-
ška vas, Mešani pevski zbor Vi-
demčan, Vokalna skupina Aria 
ter Mešani pevski zbor Viva 
Brežice.

Videmčani prišli, zapeli 
in zmagali
Pred nekaj leti so organizatorji 
koncertno dogajanje popestri-
li z animiranjem obiskovalcev, 
ki ob koncu vsakega koncerta 
glasujejo za najzanimivejšo za-
sedbo. Le-ta prejme prehodni 
pokal, ki ga ima v lasti do nas-
lednje revije. Letošnji preje-
mniki pokala so MePZ Zvon 
iz Boštanja (zborovodja Tine 
Bec), MoPZ Kapele (pokal pre-
jel že četrtič zapovrstjo, zboro-
vodkinja Mihaela Komočar 
Gorše), VS Barbara iz Globo-
kega (zborovodkinja Tjaša Zi-
danič) in MePZ Videmčan, ki 
je bil tako nagrajen že na svo-
jem sploh prvem nastopu na 
reviji (zborovodkinja Manja 
Molan). Povezovalci na posa-
meznih koncertih so bili Ciril 
Dolinšek, Klara Eva Kukovi-

čič in Krištof Strnad. Zadnja 
točka vsakega koncerta je bila 
skupna pesem vseh nastopajo-
čih, ki so zapeli rožansko ljud-
sko Vuštnejša ja ni. Letošnjo 
revijo je strokovno spremljal 
Gregor Klančič. Revija Pesem 
Posavja je bila z vsemi štirimi 

koncerti umeščena v 6. Teden 
ljubiteljske kulture, vseslo-
venski projekt za promovira-
nje bogastva ljubiteljske kultu-
re v slovenskem prostoru, ki je 
letos sicer izpostavljal plesno 
dejavnost.
 Rok Retelj

MePZ�Zvon�iz�Boštanja�(foto:�LIJAmedia) MoPZ�Kapele�(foto:�Bojan�Žičkar)

VS�Barbara�iz�Globokega�(foto:�R.�R.)

MePZ�Videmčan�(foto:�LIJAmedia)

07 391 82 49
Kombinirana poraba goriva 8,5–5,7 l/100 km. Emisije CO2 143–192 g/km. Emisijska stopnja Euro6c-Euro6d - Temp. Emisije NOx: 0,0219–0,0278 g/km. Emisije trdnih 
delcev 0,0017 g/km. Število delcev (x1011): 0,021. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Cena velja ob nakupu vozila Nissan Juke 1.6 Visia (nekovinska barva) z akcijo CashPlan, preko Nissan Financiranja. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke. Velja z Nissan Financiranjem. 7 let 
jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob 
nakupu novega modela Nissan Juke priznamo 400 € bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana 
na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Velja z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 30. 6. 2019. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne. Več na nissan.si.
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TI SI REKEL 
nizozemska avtorica 
Connie Palmen
prevedla 
Mateja Seliškar 
Kenda
Modrijan 2018
260 strani

Ljubezenska zgodba med ameriško 
pesnico in pisateljico Sylvio Plath ter 
angleškim pesnikom Tedom Hughesom 
velja za eno najbolj silovitih, obenem 
tudi tragičnih intimnih zgodb med 
dvema umetnikoma v 20. stoletju. 
Hughes je že od samega začetka slutil, 
da se spušča v nekaj, kar je obsojeno 
na katastrofo, o njenem samomoru 
pa je spregovoril šele tik pred svojo 
smrtjo. V tisti čas je umeščen tudi ta 
roman, v katerem je v dramatičnem 
in slogovno dovršenem liričnem 
monologu predstavljena pesnikova plat 
skupnega življenja ter njuna silna in 
hkrati uničujoča ljubezen.

COX ALI 
TOK ČASA
avstrijski avtor 
Christoph 
Ransmayr
prevedel 
Štefan Vevar
Cankarjeva 
založba 2018
174 strani

Cox, znameniti angleški urar, čigar 
umetelne ure dejansko še vedno lahko 
občudujemo v muzejskih evropskih 
gradovih, po smrti svoje hčerke 
sprejme povabilo kitajskega cesarja in 
se odpravi na njegov dvor. Tam mu 
on, Gospodar desettisočletja, ki mu po 
verovanju pripada večnost, izda ukaz, 
naj mu izdela ure, ki bodo v skladu z 
različnimi razpoloženjskimi dojemanji 
časa kazale spreminjajoči se tempo 
časa. Roman je filozofska refleksija 
o času in večnosti, o Kitajski v času 
vladavine cesarja Qianlonga in parabola 
o veliki preobražujoči in zdravilni moči 
umetnosti.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

Z akcijo v poletje

Kje smo? Nahajamo se v centru Brežic, nasproti 
vhoda v Upravno enoto. Za naše paciente je vedno na 
voljo parkirno mesto v parkirni hiši pod ambulanto.

Delovni čas:
Ponedeljek: 12:00-18:00
Torek: po dogovoru
Sreda: 12:00-18.00
Četrtek: 12:00-18:00
Petek: po dogovoru

Več informacij lahko najdete na:
spletni strani http://medicina-volovec.si

T.: +386 41 669 140 
F.: +386 7 49 66 557 

e-pošta:  info@medicina-volovec.si 

Bliža se čas, ko se bomo slekli v kopalke.

V Medicini Volovec vam strokovno in uspešno pomagamo, 
da se pripravite na poletje in oblikujete svoje telo, 

ki ga boste v kopalkah ponosno pokazali.

V ta namen izvajamo tretmaje z:
Vela Shape III laserskim sistemom, 

radiofrekvenco, vakuum terapijo, 
maderoterapijo z lesenimi valjčki, limfno drenažo 

in mišično stimulacijo ter topimo maščobo z injekcijsko lipolizo.V
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Kostanjeviške pevke, ki jih 
vodi Mojca Jevšnik, svoj letni 
koncert vsako leto pripravijo v 
drugem kraju v občini in tako 
so v minulih letih že pele po 
malenško, oštrško, orehovško, 
vodeniško in kostanjeviško. 
Ob prvi obletnici odprtja čr-
neškega stolpa, ki je (znova) 
postal središče vaškega do-
gajanja, so se letos odločile za 
to vas na povprečno 376 me-

trih nadmorske višine na sed-
lu med Gorjanci in Sv. Mo-
horjem ter zapele tudi nekaj 
pesmi v črneški govorici. Ta je 
nekaj posebnega, saj se v njej 
močno čutijo vplivi uskoških 
prednikov, nanjo so domačini 
zelo ponosni, a jo uporabljajo 
le v medsebojni komunikaci-
ji, medtem ko s prišleki, kot je 

Ponosni na domačo govorico
ČRNEČA VAS – Na nedeljsko popoldne 2. junija, natančno leto dni po odprtju obnovljenega stražnega stolpa 
v Črneči vasi iz časov turških vpadov, je ob njem potekal letni koncert pevskega zbora Društva podeželskih 
žena Pod Gorjanci, naslovljen »Pa zapojmo eno po … črneško«.

povedala povezovalka prire-
ditve Melita Skušek, govori-
jo 'po slovensko'. Poleg kosta-
njeviških pevk, ki so se jim 
pridružile tudi mlade pev-
ke iz tamkajšnje šole, so se za 
nastop opogumili tudi domači 
pevci in harmonikarji. 

V vasi, ki je nekoč poleg 'tur-
na' in cerkve imela tudi šolo 
(zgrajena leta 1906 in delova-

la do leta 1971, njena zapušče-
na stavba še čaka na obnovo), 
trgovino, pomožno občino, 
dva čevljarja, tri šivilje, bog-
narja (popravljalec vozov, op. 
a.) in številne druge obrtnike, 
še danes veliko dajo na pove-
zanost, sodelovanje in pripa-
dnost skupnosti, kar smo sli-
šali in občutili tudi na tokratni 

prireditvi, h kateri je res pris-
topila cela vas. S hudomušno 
zgodbo iz črneške preteklo-
sti jo je pričela Malči Pirc, po-
leg nje pa so spomine na težko 
preteklost Črneče vasi in oko-
liških naselij Črešnjevec, Vrbje 
in Vrtača, v kateri pa je bil ved-
no tudi čas za pesem in dru-
ženje, s številnimi obiskovalci 
delili še Janez Jurečič, Mari-
ja Klemenčič, Anica Stopar, 
Franc Zagorc in Justina Žu-
lič. V pogovoru s Skuškovo so 
povedali marsikaj zanimivega, 
tako grenkega kot sladkega, o 
vsakdanjiku in krajevnih obi-
čajih, ki so spremljali življenje 
od rojstva do smrti, tamkajšnji 

šoli, bombardiranju med dru-
go svetovno vojno, pestri čez-
mejni menjavi itd. 

Zbrane sta v uvodu pozdravi-
la župan Ladko Petretič, ki 
je pohvalil skrb domačinov 
za stolp in njegovo okolico, in 
zastopnik vasi v občinskem 
svetu Matej Kuhar, ki je dal 
pobudo za organizacijo pri-
reditve. Ob koncu se je vašča-
nom za gostoljubje zahvalila 
predsednica DPŽ Pod Gorjan-
ci Anica Žugič, Slavica Kučič 
pa je vse skupaj povabila na 
bogato pogostitev.

� P.�Pavlovič

Levo�kostanjeviški�pevski�zbor,�desno�domači�pripovedovalci

Kljub�hudi�pripeki�se�je�pod�'turnom'�zbralo�veliko�ljudi,�tako�
domačinov�kot�gostov.
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na muhi ...

posavje telovadi za zdravje

Z jutranjo vadbo poženejo kri 
po žilah
Zdrav življenjski slog in redna 
telesna vadba ohranjata vital-
nost telesa in duha pravijo v 
sevniški skupini Šola zdravja. 
Polurna jutranja vadba po me-
todi 1000 gibov, ki jo je uvedel 
v Sloveniji živeči ruski zdrav-
nik Nikolay Grishin, pote-
ka na prostem pri sevniškem 
športnem domu vsak delovni 
dan od 7.30 do 8. ure. 

Pobudnica ustanovitve sku-
pine je bila Mira Lorenčič, 
Zdravko Stopar je vadbo 
predstavil članicam in članom 
društva U3, a prava vadba se 
je začela, ko sta z organizaci-
jo ter izvedbo vaj začeli Mira 
Lorenčič in Marija (Mici) Je-

ler. »Prvič nas je bilo pet, po-
tem sedem, danes nas je že več 
kot petdeset. To pomeni, da so 
ljudje pripravljeni narediti ne-
kaj zase. To je krasna preven-
tivna dejavnost proti vsaki bo-
lezni, posebno še za utrjevanje 
imunskega sistema,« pove Je-
lerjeva in doda, da se ideja 
jutranje vadbe širi še v druge 
kraje. Pred časom je bila us-
tanovljena skupina v Krmelju, 
nato v Boštanju in Radečah. 
Trenutno ima sevniška sku-
pina šest vaditeljic, ki so pred 
tem obiskovale tečaj in prido-
bile certifikat.

»Pol ure vadbe na prostem pri-
naša posebno veselje in zado-
voljstvo, da smo naredili ne-
kaj za zdravje. Teh tisoč gibov 

je res dragocenih, poženejo kri 
po celotnem telesu,« pripove-
dujejo udeleženke in udele-
ženci po zaključeni vadbi, ki je 
zaradi deževnega jutra pote-
kala pod napuščem sevniške-
ga športnega doma pod vod-
stvom Lorenčičeve. »Veste, če 
bi tole streho pred vhodom v 
športni dom podaljšali do za-
ključka zelenice, do ograje, bi 
imeli za vadbo v slabem vre-
menu več prostora in tudi več 
bi jih lahko vadilo. Ureditev 
podaljška nadstreška ne bi bil 
takšen strošek, prostor pa bi 
se lahko uporabil še za kakšno 
prireditev na prostem,« še po-
vedo vadeči, oblečeni v oran-
žne majice, ki so prepoznaven 
znak Šole zdravja Slovenije. 
 S. R. 

BRESTANICA – Na bresta-
niškem bazenu je 1. junija 
v okviru krškega občinske-
ga praznika potekal 6. med-
narodni Plavalčkov miting v 
plavanju za invalide v orga-
nizaciji Športnega društva 
Plavalček, v popoldanskem 
času pa še Plavalčkov festi-
val.

Kot je povedala 'srce in duša' 
Športnega društva Plavalček 
Tatjana Lapuh, je letos na mi-
tingu sodelovalo 75 plavalcev-
-invalidov iz desetih klubov in 
treh držav, poleg Slovenije še 
Hrvaške ter Bosne in Hercego-
vine. Invalidi ne tekmujejo po 
starostnih kategorijah, ampak 
po kategorijah glede na vrsto 
invalidnosti – od prve do dese-
te kategorije so gibalno ovira-
ni, od 11. do 13. slepi in slabo-
vidni, v 14. pa osebe z motno v 
duševnem razvoju. Predstavili 
so se tudi najmlajši plavalčki-
-invalidi, ki so razdaljo 50 me-
trov preplavali s plavalnim pri-
pomočkom, ter kategorizirani 
plavalci z mednarodno tekmo-
valno licenco. Najbolj številčni 
na tekmovanju so bili seveda 
domači Plavalčki, saj jih je so-
delovalo kar 16. Maj Režman 
je zmagal na 50 m prsno, 100 
m prsno in 200 m prsno, Ivan 
Lesnika je osvojil 3. mesto na 
50 m prsno, mešani štafeti 4 x 
50 m prosto pa je bila domača 
ekipa tretja. V popoldanskem 
času je potekal še Plavalčkov 
festival, na katerem so nasto-

Šesti praznik 'plavalčkov'

pili otroci s posebnimi potre-
bami, ki obiskujejo Glasbeno 
šolo Krško, za njimi pa je zai-
grala skupina Barska muha iz 
Novega mesta.

Krško pozitivno izstopa
Kot pravi Lapuhova, so v obči-
ni Krško lahko zelo ponosni na 
športnike-invalide, ki se poleg 
plavanja (kjer seveda pogreša-
jo boljše pogoje oz. nov pokrit 
bazen) lahko ukvarjajo tudi s 
sedečo odbojko in strelstvom. 
Osebam z invalidnostjo mož-
nost športnega udejstvovanja 
pomeni veliko: »Predvsem jim 
ta integracija pomeni vstop v 
družbo neinvalidov kot njenih 
enakopravnih členov. Otrokom 
in mladostnikom to izboljšuje 
samopodobo, starejšim invali-
dom pa krepi telesno kondicijo, 
za katero vemo, da z leti toliko 
prej upada. Morajo biti zave-
zani športu, če želijo kvalite-

tno bivati.« Mitja Režman, oče 
Maja Režmana, sicer pa ravna-
telj Glasbene šole Krško, kjer 
se kot ena redkih glasbenih 
šol ukvarjajo tudi s poukom 
oseb s posebnimi potrebami, 
meni, da občina Krško glede 
skrbi za ta del občanov pozi-
tivno izstopa in je lahko vzor v 
širšem slovenskem prostoru. 
»Imajo marsikatero možnost, 
od športa invalidov in glasbe-
ne šole do zelo dobro delujoče 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja. Mis-
lim, da jih tudi mesto spreje-
ma, da so lahko aktivni v okvi-
ru svojih sposobnosti, denimo 
v Kulturnem domu in Valvasor-
jevi knjižnici, tako da so funk-
cionalno del okolja in ne le na-
videzno in na papirju. To je lep 
odraz mesta in sem zelo pono-
sen na to,« pravi. Zbrane je na 
otvoritvi mitinga pozdravila 
tudi podžupanja Ana Somrak.
� Peter�Pavlovič

Zasedba�ŠD�Plavalček�na�letošnjem�mitingu

Če�ti�že�četrtič�zapo-
red pripade pokal za 
najzanimivejšo pev-
sko zasedbo po iz-
boru�občinstva,� kaj�
drugega� kot� širok�
nasmešek ne gre 
pričakovati.� To� do-
kazuje� fotografija,�
na kateri sta Miha 
Pšeničnik� v� imenu�
Moškega pevske-

ga�zbora�Kapele,�ki�je�ponovno�najbolj�navdušil�poslušalce�
na�drugem�koncertu�letošnje�revije�Pesem�Posavja�na�gra-
du�Rajhenburg,�in�vodja�krške�izpostave�JSKD�Tinka�Vukič,�ki�
je�pokal�podelila�prvič�v�tej�vlogi,�potem�ko�je�na�začetku�le-
ta�prevzela�vodenje�omenjene�kulturne�organizacije.��(R.�R.,�
foto:�B.�Žičkar)

Podžupan�občine�Bistrica�ob�Sotli�Dušan�Berkovič�se�je�tik�
pred�začetkom�majske�slovesnosti�ob�40-letnici�tamkajšnje�
osnovne�šole�takole�znašel�v�»sendviču«�dveh�predstavnic�než-
nejšega�spola,�ki�skrbita,�da�je�z�dogajanjem�v�bistriški�obči-
ni�javnost�redno�seznanjena�–�Emilije�Šterlek�(levo),�ki�nam�
večkrat�priskoči�na�pomoč�in�so�njeni�prispevki�objavljeni�tudi�
v�našem�časopisu,�in�Karmen�Cvirn,�ki�piše�za�Rogaške�novi-
ce.�Verjamemo,�da�je�bil�bistriški�podžupan�vesel�takšne�pri-
jetne�družbe�za�uvod�v�dan,�ko�je�bilo�v�kraju�že�na�splošno�
zelo�pozitivno�vzdušje,�za�kar�so�poskrbeli�tudi�domači�učen-
ci�s�kulturnim�programom.�(R.�R.)

Med pogostitvijo po podelitvi priznanj najboljšim posavskim 
inovatorjem�smo�v�fotografski�objektiv�ujeli�precej�ognjevito�
debato�med�direktorjem�GEN�energije�Martinom�Novšakom�in�
predsednico�uprave�Vipapa�Vidma�Krško�Jožico�Stegne.�O�čem�
sta�razpravljala�že�od�leta�2005�prvi�mož�posavskega�ener-
getskega�giganta�in�konec�leta�2016�imenovana�prva�dama�
krške�papirnice,�ne�moremo�poročati,�sta�pa�njunemu�pogo-
voru�pozorno�prisluhnila�radeški�župan�in�direktor�proizvo-
dnje�v�tamkajšnji�papirnici�Tomaž�Režun�ter�direktor�glav-
nega�krškega�projektanta�Savaprojekta�Peter�Žigante.�(P.�P.)

Člani�pomlajenega�Okteta�Jurij�Dalmatin�v�letošnjem�letu�obe-
ležujejo�55�let�neprekinjenega�delovanja�in�veseli�so,�da�jih�pe-
sem,�tako�ljudska�kot�umetna,�druži�ter�povezuje.�Svoje�veselje�
do�petja,�radost�občutja�ob�zapeti�pesmi,�radi�in�pogosto�de-
lijo�na�različnih�dogodkih.�Za�njimi�je�tako�februarsko�gosto-
vanje�pri�slovenskih�rojakih�v�Argentini,�slavnostni�koncert�
ob�jubileju�so�v�mesecu�maju�izpeljali�v�domači�farni�cerkvi�v�
Boštanju�ter�v�istem�mesecu�nastopili�na�posavski�pevski�re-
viji,�zapeli�na�junijskem�odprtju�nove�kapelice�v�Tržišču,�ki�
je�posvečena�železničarjem,�ter�na�kulinaričnem�dogodku�v�
atriju�sevniškega�gradu.�Ker�smo�šele�na�sredini�leta,�bomo�
ubranim�glasovom�zagotovo�lahko�še�prisluhnili�na�katerem�
izmed�dogodkov.�(S.�R.)�

Takole�smo�med�prijetnim�pomenkovanjem�na�praznovanju�
krškega�občinskega�praznika�zalotili�tri�'gracije':�Brestani-
čanki�Margareto�Marjetič�in�Pavlo�Zidar�(desno),�ki�sta�med-
se�vzeli�Krčanko�Vidko�Kuselj.�Vsem�trem�je�skupno,�da�se�kul-
turno�angažirajo�v�domačem�okolju�in�tudi�širše,�Marjetičevi�
in�Kusljevi�pa�je�skupno�tudi�to,�da�sta�obe�upokojeni�učitelji-
ci�in�moderatorki�prireditev,�ki�se�veliko�ukvarjata�tudi�s�pi-
sanjem.�Tako�lahko�pogosto�Marjetičevo�zasledite�kot�avto-
rico�scenarijev�ali�dopisnico�našega�časopisa,�Kusljeva,�ki�se�
je�v�preteklosti�posvečala�pesnjenju,�pa�se�je�v�zadnjem�ob-
dobju�posvetila�pisanju�proze.�Rezultat�je�pred�kratkim�izda-
na�knjiga�z�naslovom�Zdaj�sem�tvoja�Moja�(javna�predstavi-
tev�knjige�bo�17.�6.�ob�19.�uri�v�Valvasorjevi�knjižnici,�op.�p.),�
v�kateri�iskreno�izpoveduje�pretresljivo�pripoved�o�življenju�z�
demenco.�In�med�prvimi�jo�je�v�dar�izročila�Marjetičevi.�(B.�M.)�

www.PosavskiObzornik.si
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KRŠKO – Na stadionu Matije Gubca v Krškem je 1. junija po-
tekala že štirinajsta izvedba dirke za svetovno prvenstvo v 
speedwayu za Veliko nagrado Slovenije. Zmagal je Poljak 
Bartoš Zmarzlik, drugi je bil Slovak Martin Vaculik, tretji 
pa Danec Leon Madsen, medtem ko Mateju Žagarju ni us-
pel preboj v polfinale. 

Na dirki sta slovenske barve zastopala Matej Žagar kot stalni 
član šestnajsterice najboljših speedwayistov sveta in Matic Iva-
čič, ki je za tekmovanje pred domačim občinstvom dobil pova-
bilo organizatorja svetovnega prvenstva. Kot rezervi sta na svo-
jo priložnost čakala Denis Štojs in Nick Škorja. Domačin Ivačič 
je v prvi vožnji končal brez točk na četrtem mestu, Žagar pa je v 
svoji prvi vožnji vknjižil le eno točko. Ker je bil zaradi prehitrega 
starta diskvalificiran Antonio Lindback, je priložnost za nastop 
med elito dobil tudi Škorja, a je kljub dobri vožnji v cilj pripeljal 
kot četrti in ostal brez točk. Ivačič je v svojih naslednjih dveh vo-
žnjah pokazal izjemno borbenost in na noge dvignil cel stadion. 
Na obeh je namreč v cilj prišel kot tretji in si tako na dirki naj-
višjega ranga priboril svoji prvi točki. Še bolj je navijače uspelo 
prebuditi Žagarju, ki je svojo zadnjo vožnjo odpeljal vrhunsko in 
prvi prevozil ciljno črto, vendar skupno šest točk ni bilo dovolj, 
da bi se član AMTK Ljubljana v svojem 99. nastopu na dirki sve-
tovnega prvenstva uvrstil v polfinale. Na koncu je Žagar zasedel 
12. mesto, Ivačič pa 16.
V razburljivem finalu so se pomerili Bartoš Zmarzlik, Martin 
Vaculik, Leon Madsen in lanski zmagovalec krške dirke Patrik 
Dudek. Zmaga je na koncu šla v roke Zmarzliku, ki je s petimi 
zmagami v posamičnih vožnjah dosegel 18 točk in tako tudi prev-
zel vodstvo v svetovnem prvenstvu. Za njim se je uvrstil Vaculik, 
tretje mesto na zmagovalnem odru je zasedel Madsen. 
� P.�P./vir:�AMZS

Zmaga tudi letos na Poljsko

V�16.�vožnji�sta�se�naša�aduta�Žagar�in�Ivačič�(desno)�pomerila�
s�kasnejšima�zmagovalcem�in�drugouvrščenim�Zmarzlikom�
in�Vaculikom�(foto:�Žare�Modlic).

Predstavilo se je šest kasačev, 
med njimi je bil le en nekda-
nji zmagovalec, Tars Stars, ki 
je slavil pred dvema letoma, 
zmago pa je ponovil tudi letos. 
Zmagal je tako v prvem teku 
(kilometrski čas: 1:15,2) kot v 
drugem (1:14,4) in tako osvojil 
svoj drugi šampionat v karieri. 
Za voznika Janka Sagaja in la-
stnika Igorja Pozderca je to že 
druga osvojena rejska lovori-
ka s hitrim Tarsom. Obiskoval-
ci so lahko v lepem in toplem 
vremenu, ki ga je vmes pospre-
milo nekaj kapelj dežja, videli 
še ostalih devet točk sporeda z 
zanimivimi in na trenutke tudi 
razburljivimi dirkami. Med 
drugim so se predstavili fran-
coski kasači, kmečke dvovpre-
ge s posavskimi in toplokrvni-
mi konji, drugič je na Bregah 
potekala tudi promocijska dir-
ka ponijev, ki so jih vozili otro-
ci. Kot je za naš medij izjavil 
predsednik KK Posavje Krško 
Uroš Bernardič, se je na leto-
šnjih dirkah predstavilo okoli 
sto konjev. Preostale dirke so 
imele glede na zaslužke, tudi 
spominska dirka Marjana Mar-
sa, enega od najzvestejših čla-
nov kluba in sodelujočega pri 
izgradnji novega hipodroma, 
ki je preminil na začetku leta, 
udeležbo najboljših konjev 
iz cele Evrope. Na Bregah je 

Sin dobil očetov memorial
BREGE – Konjeniški klub Posavje Krško, ki v tem letu obeležuje 95 let delovanja, je na prvo junijsko nede-
ljo tradicionalno ob prazniku občine Krško na hipodromu Brege organiziral kasaške dirke, katerih vrhu-
nec sta bili že enajsto leto zapored rejski dirki najboljših konjev za Šampionat Slovenije. 

bilo letos na startu šest konjev 
iz KK Posavje Krško, in sicer 
Chesy (voznik Jože Sagaj ml.), 
Dimitrij Vita (Ivan Humek), 
Iztok BE (Maša Habjan), Bear 
Glide (Piergiovanni Miche-
lotto), Vila and Glory (Martin 
Mars) in Lewis OM (Roberto 
Michelotto). V 'odprti' kon-
kurenci so se izkazali domači 
predstavniki, saj je memorial 
Marjana Marsa pripadel nje-
govemu sinu Martinu Marsu. 
Po vsaki dirki so najhitrejšemu 
podelili pokal, med podeljeval-
ci sta bila tudi predsednica sve-
ta KS mesta Krško mag. Nataša 
Šerbec in predstavnik Kosta-
ka Janez Kozole, ob otvorit-
vi prireditve pa sta poleg Ber-
nardiča obiskovalce nagovorila 

podžupan občine Krško Silvo 
Krošelj in predsednik Kasa-
ške zveze Slovenije dr. Henrik 
Gjerkeš. Organizator je poskr-
bel tudi za spremljevalni pro-
gram, v katerem so nastopile 
tudi mažoretke Mažoretnega 
kluba Baton iz Krškega in Pi-
halni orkester Krško.

Želijo, da hipodrom postane 
sodoben konjeniški center
Bernardič je še dodal, da se 
čez leto člani kluba udeležuje-
jo tudi drugih dirk v Sloveniji 
pa tudi tujini (Italija, Nemčija, 
Avstrija, Švedska), rezultatsko 
so po njegovih besedah kon-
kurenčni, seveda želijo najra-
je zmagati na domačem ovalu, 
kar pa je vedno najtežje. Vpra-

šali smo ga še glede trenut-
nega statusa hipodroma Bre-
ge, pri čemer je odvrnil, da je 
odkup zemljišč v sklepni fazi, 
sledi urejanje dokumentaci-
je in začetek načrtovanih ure-
ditev. Načrtujejo namreč prvo 
galopsko pisto v Sloveniji in 
verjetno zaenkrat tudi edino, 
nato bo treba zgraditi manežo, 
vključiti čim več mladih članov, 
začeti z jahalno šolo in zgradi-
ti nov klubski hlev, tako da bo 
lahko zaživel sodoben in tek-
movalen vadbeni in rekreacij-
ski konjeniški center, ki bi za 
celotno Posavje pomenil veliko 
pridobitev. To bi pomenilo, da 
bi bili na Bregah vsaj dve kasa-
ški in galopski dirki na leto ter 
tekmovanje v preskakovanju 
ovir, dresuri itd. »Škoda je ta-
kega objekta velikosti 20 hek-
tarjev, da se na njem tekmuje 
samo enkrat letno,« je pou-
daril in dodal, da je tako velik 
objekt težko vzdrževati gle-
de na to, da je aktivnih članov 
kluba ravno toliko, da se lahko 
vsak loti urejanja enega hek-
tarja. Opozoril je tudi na veli-
ko vandalizma na hipodromu 
(kraja krme, lesa, nafte ...), ki 
ga zaradi še neodkupljenih ze-
mljišč ne morejo povsem zap-
reti, a verjamejo, da bodo v pri-
hodnje rešili tudi ta problem.
 Rok Retelj

Čestitka�predsednika�KK�Posavje�Krško�Uroša�Bernardiča�
(levo)�vozniku�Tars�Starsa�Janku�Sagaju

BRESTANICA – Na tukajšnjem bazenu je v počastitev prazni-
ka občine Krško 8. junija potekal že 48. plavalni miting za 
Pokal Krško, ki je hkrati štel tudi za 7. razvojni pokal Slove-
nije, katerega namen je nadaljnja popularizacija tega špor-
ta in razvoj plavanja mladih. 

Na tekmi, ki jo je odprl 
župan občine Krško mag. 
Miran Stanko, se je po-
merilo kar 346 plavalcev 
iz 21 slovenskih plaval-
nih klubov, med njimi 30 
mladih plavalk in plaval-
cev domačega Plavalne-
ga kluba Celulozar Krško. 
Ti so priplavali lepo bero 
odličij, saj so jih osvojili 
devet, večina tekmovalcev 
pa je dosegla tudi osebne 
rekorde v posameznih slogih plavanja in kategorijah deklic do 13 
let in dečkov do 14 let. Najuspešnejše Celulozarke in Celulozar-
ji so bili Ema Menoni, ki je bila v kategoriji mlajših deklic do 10 
let nepremagljiva na 200 m prosto, 50 m hrbtno in 50 m delfin, 
ob treh zmagah pa je osvojila še 2. mesto na 100 m prsno. Dvak-
rat je na zmagovalni oder stopil starejši deček Jan Kozole, ki je 
zmagal na 50 m hrbtno in bil drugi na 50 m prosto, dve medalji si 
je med mlajšimi deklicami do 10 let priborila tudi Sara Dobnik, 
ki je bila druga na 50 m prsno in tretja na 100 m prsno. V prsni 
tehniki na 50 m si je bron priplaval deček Anej Krušič, medtem 
ko je le kanček športne sreče zmanjkal plavalcema Aneji Arh in 
Svitu Lenartiču, ki sta s četrtima mestoma na 50 m prosto in 50 
m hrbtno pristala tik pod stopničkami. 
V uvodnem defileju se je predsednik plavalnega kluba Erazem 
Šribar zahvalili trem vodilnim krškim plavalkam, ki so zaradi 
študijskih obveznosti zaključile z aktivno plavalno kariero, in 
sicer Karmen Zorič, Lari Jambriško in na tekmi odsotni Niki 
Bizjak. Spominske pokale tekmovalkam, ki so več kot desetle-
tje krojile sam vrh slovenskega ženskega plavanja, je izročil vod-
ja trenerjev Boštjan Bajc.
 B. Mavsar

Devet odličij za Celulozarje

Boštjan�Bajc�s�Karmen�Zorič�(levo)�
in�Laro�Jambriško

LJUBLJANA, RADEČE – 2. junija je v Športnem centru Triglav v 
Ljubljani potekal 25. karate pokal osnovnih in srednjih šol Špor-
tne zveze Ljubljane, na katerem je nastopilo 183 tekmovalcev iz 
24 klubov, med njimi znova zelo uspešno tudi člani Karate Klu-
ba Radeče. 13-članska tekmovalna ekipa se je odlično izkazala 
ter osvojila 16 medalj in kar 12 uvrstitev na najvišja mesta. Zla-
te medalje so prejeli Vili Kramar (kihon najmlajši) ter Edvin 
Hrvić, Lili Kramar in Andraž Kolander, ki so nastopili kot Ra-
deče 1 tim. Srebrne medalje so osvojili Pia Patricia Breznikar 
(kata OPP), Erik Esih (kata malčki 8.-5. kyu), Edvin Hrvić (kata 
dečki 1 + kyu), Elmin Šemić (kata kadeti 3.-2. kyu) in Vili Kra-
mar (kata team). Bronaste medalje so prejeli Pia Patricia Brezni-
kar (kata kadetinje 8.-4. kyu), Andraž Kolander (kata dečki 3.-2. 
kyu), Lili Kramar (kata deklice 3.-2. kyu), Ema Ržen (kata mla-
dinke) ter Gal Bevc, Vili Kramar in Erik Esih, ki so nastopili kot 
Radeče 2 tim.  D.�J./vir�in�foto:�KK�Radeče

16 medalj radeškim karateistom

PODBOČJE, ŽALEC – Na šolsko državno 
tekmovanje v atletiki se je v skoku v viši-
no za mlajše dečke uvrstil tudi Maj Drmaž, 
učenec 7. razreda OŠ Podbočje, ki je suve-
reno zmagal na občinskem tekmovanju v 
Krškem in področnem tekmovanju v Bre-
žicah, kjer je preskočil 160 cm. V finalnem 
nastopu na atletskem stadionu v Žalcu je 
skočil še tri cm višje, torej 163 cm, in osvo-
jil zlato medaljo. Učenci in zaposleni so bili 
njegovega uspeha izredno veseli in so ga 

ob vrnitvi domov pred šolo pričakali s transparenti in zastavami.  
 Vir:�OŠ�Podbočje

Maj iz OŠ Podbočje državni prvak

Maj�Drmaž

BREŽICE – Na prvi junijski dan je v brežiški športni dvorani 
potekal zaključni turnir regionalne zagrebške veteranske 
lige. Gostili so ga brežiški veterani, ki že tretje leto nastopa-
jo v ligi, tokrat pa so končali na tretjem mestu. 

V ligi poleg Brežic nastopajo še ekipe Samobor, Petar Zrinski 
Vrbovec, Lenovo Ivanič Grad, Multiagram Zagreb, Velika Gorica, 
Dugo selo in Virje. Na koncu je zmagala slednja pred Veliko Go-
rico in Brežičani, ki so v vseh treh letih nastopanja zasedli eno 
od prvih treh mest. Drugo leto zapored imajo v svojih vrstah 
tudi najboljšega strelca lige Marjana Božiča. Poleg visoke rav-
ni košarke, ki jo kažejo vse ekipe v ligi, je zelo pomembno dej-
stvo, da je občutek sprejetosti, topline in domačnosti med eki-
pami vsako leto večji. 
Letos so si brežiški veterani zadali, da prevzamejo organizacijo 
zaključnega turnirja vseh ekip. Zalogaj, ki je zahteval prispevek 
vsakega brežiškega košarkarskega veterana, je vodil in nadzo-
roval Miljenko Marcetić. Ker tovrstni dogodki v brežiški obči-
ni niso pogosti in so z njimi povezani visoki stroški, jim organi-
zacija ne bi uspela brez pomoči Občine Brežice ter sponzorjev. 
Ekipo ves čas uspešno vodi Željko Nikezić.
Brežiški veterani so poleg regionalne lige sodelovali tudi na že 
nekaj mednarodnih turnirjih (Zadar, Maribor), kjer sicer niso 
dosegli vidnejšega rezultata, vendar so izkušnje s pridom pre-
nesli v ligo. Glede na prikazano igro naslednje leto načrtujejo 
bržkone največji podvig do sedaj: evropsko prvenstvo vetera-
nov v Malagi (Španija). Pod pogojem, da bodo v prihodnji sezo-
ni brez poškodb, ki so v teh letih še toliko pogostejše in je rege-
neracija veliko daljša, upajo na naslov prvaka že naslednje leto, 
s čimer bi bilo praznovanje 40-letnice Košarkarskega kluba Bre-
žice popolno.  Vir:�KK�Brežice

Veteranski »final four« v Brežicah



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 12, četrtek, 13. 6. 2019 31POSAVSKA PANORAMA

Ekipo je vodil študent strojni-
štva Timotej Hofbauer, men-
tor ekipe pa je bil doc. dr. Vik-
tor Šajn. »Letalo smo gradili 
več kot pol leta in vanj vložili 
prek 2000 ur dela. Uspelo nam 
je zgraditi izjemno hitro, lah-
ko, kompozitno letalo, ki dose-
ga hitrosti prek 100 km/h in je 

zmožno leteti več kot deset mi-
nut na tekmovalni hitrosti,« je 
za naš medij pojasnil eden od 
članov ekipe, redni študent 
prvega letnika magistrske 
stopnje na Fakulteti za stroj-
ništvo Klemen Mlakar. Leta-
lo, pripravljeno na letenje, teh-

ta približno 9 kg, od tega 35 % 
teže predstavljajo le bateri-
je. Nosi lahko 18 'bomb', pre-
ko kril pa meri 2,5 metra. »Le-
talo je moralo biti po zahtevah 
pravilnika zmožno avtomatsko 
razpreti prvotno zložena krila, 
spuščati bombice, nameščene 
pod krilom in trupom, vrteti 

radar, ki je bil pritrjen na zgor-
nji strani trupa, in vzleteti na 
vsega tri metre dolgi rampi,« 
je še povedal Klemen. Zmaga je 
ekipi prinesla simbolično de-
narno nagrado, predvsem pa 
močno prepoznavnost v veli-
kih svetovnih letalskih podje-

tjih, kot sta Lockheed Martin 
in Raytheon, ki sta bila tudi 
med glavnimi sponzorji tek-
movanja.

Klemen želi v avtomobilsko 
ali letalsko industrijo …
Klemna, magistrskega študen-
ta mehatronike na Fakulteti za 
strojništvo, poleg mehanike, 
elektronike in informatike za-
nima tudi aerodinamika, zato 
je bila udeležba pri tovrstnem 
projektu najboljša priložnost 
za spoznavanje tega področja 
predvsem v praksi. »Med dru-

gim me je veselilo to, da smo 
pri izdelavi letala uporabili 
tudi najnaprednejše materia-
le, kot so steklena in ogljikova 
vlakna ter aramidno satovje, 
kar je vse skupaj pripomoglo k 
lahkemu končnemu izdelku,« 
je pojasnil. Kot velik navduše-
nec nad avtomotošportom je 
bil v preteklih dveh letih tudi 
član društva Superior Engine-
ering, kjer so izdelali bencinski 
in lansko leto še prvi povsem 
električni dirkalnik v Sloveni-
ji. »S sodelovanjem na projek-
tih lažje ugotoviš, kaj te veseli, 

hkrati pa tudi navežeš stike s 
številnimi sponzorji, ki so lah-
ko tvoj prihodnji potencialni 
delodajalec in ki jih nujno pot-
rebuješ za izpeljavo projekta. 
Z zmago med svetovno konku-

renco te zagotovo opazijo tudi 
glavni sponzorji tekmovanja 
pa tudi domači sponzorji.« V 
prihodnosti si želi sodelovati 
v podjetjih v avtomobilski ali 
letalski industriji, saj ti dve za-
res udejanjata vrhunce strojni-
škega znanja.
 
… Matej bo vojaški pilot
Matej je že usmerjen na dodi-
plomski letalski smeri, ki jo za-
enkrat še podpira Fakulteta za 
strojništvo v Ljubljani, in je ve-
lik ljubitelj letal in vseh letečih 
plovil nasploh. Pri 12 letih se je 
začel ukvarjati z daljinsko vo-
denimi letali, nato pa modelar-
sko navdušenje nadaljeval s t. i. 
quadkopterji in sliko iz zraka. 
Je tudi pilot lahkega motorne-
ga letala in se kot štipendist v 
Slovenski vojski šola za voja-
škega pilota, kjer se hkrati šola 
še za licenco profesionalnega 
pilota. Od tu je tudi očitno, kaj 
si želi početi v prihodnosti. 
»Sodelovanje na takšnem pro-
jektu je velik izziv, saj nas je 
večina članov rednih študen-
tov, tako da smo imeli sedaj 
pol leta zelo natrpane urnike, 
a se je definitivno izplačalo,« je 
zaključil.

� Peter�Pavlovič,�
� foto:�osebni�arhiv�Klemna�
 Mlakarja in Mateja Gorjana

Klemen in Matej v zmagovalni letalski ekipi
LJUBLJANA, POSAVJE – Ekipa 17 študentov ljubljanske Fakultete za strojništvo, v kateri sta bila tudi študenta Klemen Mlakar iz Gorenje vasi pri Leskovcu in Matej 
Gorjan iz Krškega, je sredi aprila na tekmovanju Design/Build/Fly (DBF) v Tucsonu (Arizona) v ZDA prepričljivo zmagala v letenju daljinsko vodenega modela le-
tala. Ljubljanski študentje so zmagali med 100 sodelujočimi univerzami, pri tem pa premagali številne priznane univerze.

Tekmovalno letalo

Klemen�Mlakar�in�Matej�Gorjan

Zmagovalna�ekipa�ljubljanske�Fakultete�za�strojništvo

IZDELAJMO POLETNI LAMPIJON
MC Direndaj se v poletnem času preseli 
pod krošnje in postane Poletni MC Direndaj 
v gozdičku pod MC Krško. V prijetni senčki 
bomo ustvarjali na delavnici »Izdelajmo 
poletni lampijon«. 
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si
MC Krško, v gozdičku, sobota, 15. 6. od 
10.00 do 12.00. Vstopnine ni.

RECIKLIRAJMO JEANS IN OSTALO 
BLAGO
Poletni MC Direndaj v gozdičku pod MC Krško 
se nadaljuje, v prijetni senčki pod krošnjami 
bomo ustvarjali na delavnici »Reciklirajmo 
jeans in ostalo blago«. 
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si 
MC Krško, v gozdičku, sreda, 26. 6. od 
17.00 do 19.00. Vstopnine ni.

PREDSTAVA: INDIJANČICA ORANŽNI 
ŽAREK
Letošnja novost v gozdičku pod MC Krško so 
predstave namenjene otrokom. Prvič nas bo 
pod krošnjami obiskalo KU-KUC gledališče s 
predstavo Indijančica Oranžni žarek. 
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si 
Vabljeni v gozdiček!
MC Krško, v gozdičku, sobota, 29. 6., ob 
18.00. Vstopnine ni.

ZAKLJUČNI ŽUR – DOM NA FREE
Naš dnevni center se odpravlja na počitnice, 
zato organiziramo zaključni žur v Domu na 
Free. Poskrbeli bomo za zabavo! Čakajo 
te vodne igre, glasba, karaoke, družabne 
igre, slackline, celo torto bomo spekli sami. 
Pridruži se nam tudi ti!
MC Krško, petek, 21. 6. od 14.00 dalje. 
Vstopnine ni.

USPOSABLJANJE ZA ULIČNO DELO
V Mladinskem centru Krško bo potekalo 
enodnevno usposabljanje za prostovoljce, 
ki bodo delovali znotraj projekta Rast(išče) 
sreče v okviru ULIČNEGA DELA. Informacije 
na: barbara.masnik@mc-krsko.si, 041 758 
408.
MC Krško, sobota, 29. 6. od 10.00 do 
17.00. Vstopnine ni.

NOV JEZIK – NOV SVET
Čaka nas pester teden; od vodnih iger na 
Bazenu Brestanica, do filmskih večerov, 
tekmovanja v plesnih ter pevskih ritmih do 
tega, kako postati mojster španske kuhinje. 
Ne pozabimo še na učenje jezika, ki bo 
prisotno tako skozi učne ure kot skozi igro.
MC Krško, od ponedeljka, 1. 7. do petka, 
5. 7.

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

ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

ODPIRALNi ČAS:
BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

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

18.00–22.00: Ogled muzeja in druženje na terasi 
z izbiranjem novih okusov »muzejskih 
prašičkov« (piškotov)
22.00:  Koncert Zdravniškega orkestra Camerata 
medica, Viteška dvorana
23.00: 3. skupni zaključek Poletne muzejske 
noči posavskih muzejev in galerij s koncertom 
Triple win v izvedbi Sudar Beat trio, Grajsko 
dvorišče / Dvorana ob dvorišču

KULTURNI DOM KRŠKO, 
ENOTA GRAD RAJHENBURG

18.00: Delavnica za otroke ODTISI, OꓷꓕIꙄI …
18.00: Stavbni razvoj gradu Rajhenburg: 
rekonstrukcija romanske kapele in zgodbe 
renesančnih fresk, strokovno vodstvo dr. Helene 
Rožman

GOSTOVANJE GALERIJE BOŽIDAR JAKAC 
KOSTANJEVICA NA KRKI V REPUBLIKI ČEŠKI

16.00: Odprtje razstave Obrazi ekspresionizma (1905 – 1925) / 
Slovenija – Češka – Nemčija, GASK – Galerija Osrednječeškega 
okraja, Kutna Gora, Republika Češka

Pričujočo razstavo, ki bo 
v Mestnem muzeju Krško 
(MMK) na ogled do 2. febru-
arja 2020, so strokovni delav-
ci Posavskega muzeja Brežice 
(PMB) in MMK posvetili muze-
alcema, akademskemu slikar-
ju Franjo Stiplovšku (1898–
1963) in njegovi soprogi Ivi 
(1904–2001), ki sta bila ob go-
nilni sili Ottu Aumannu in dru-
gih somišljenikih v letu 1939 
soustanovitelja prvega muzej-
skega društva na območju Po-
savja – Muzejskega društva za 
politična okraja Krško in Bre-
žice. Gre za gostujočo razstavo 
PMB, ki je bila v spomin pio-
nirjema muzealstva na ogled v 
brežiških grajskih prostorih od 
lanskega do letošnjega maja, 
nakar sta sodelujoči muzejski 
ustanovi, ki jima je ob geograf-
skem, zgodovinskem in kultur-
nem prostoru skupna tudi skrb 
za ohranjanje bogate in nepre-
cenljive dediščine tega prosto-
ra, v krškem muzeju zasnova-
li predrugačeno, razstavnemu 
prostoru prilagojeno pa tudi 
dopolnjeno razstavo. 

Najmočnejši povezovalni člen 
brežiške in krške muzejske 
ustanove je prav akademski 
slikar Franjo Stiplovšek, ki je v 
obeh mestih za čas svojega živ-

Jubilejna razstava še v Krškem
KRŠKO – Ob osmih desetletjih razvoja muzejske dejavnosti – 70-letnici Posavskega muzeja Brežice in 
80-letnici ustanovitve Muzejskega društva za politična okraja Krško in Brežice v Krškem – je bila 28. maja 
v Mestnem muzeju Krško odprta razstava Franjo in Iva Stiplovšek: razvoj muzealstva v Posavju.

ljenja predstavljal gonilno silo 
pri vzpostavljanju zametkov in 
delovanju muzejev. V Krškem, 
kjer je Stiplovšek v letih 1924–
1941 poučeval risanje in opi-
sno geometrijo na meščanski 
šoli, je z zbirateljem starin Au-
mannom v letu 1940, v kate-
rem je bil tudi uradno usta-
novljen Mestni muzej Krško 
(sprva Narodni muzej Krško), 
v cerkvi sv. Duha (danes Gale-
rija Krško) razstavil umetno-
stno dediščino, zatem pa v 
delu t. i. Valvasorjeve hiše, kjer 
se muzej nahaja danes, še ar-
heološko in etnografsko zbir-
ko. Muzejsko delo je prekinilo 
obdobje 2. sv. vojne, med kate-

ro so zavedni člani društva us-
peli okupatorju preprečiti od-
tujitev dragocenih eksponatov 
zbirk, medtem ko je Stiplovšek 
najzaslužnejši, da je kot uprav-
nik muzeja v povojnih, muzej-
ski dejavnosti nenaklonjenih 
letih dosegel preselitev mu-
zejske zbirke iz Krškega v pro-
store brežiškega gradu, kjer je 
bil 26. junija1949 odprt Po-
savski muzej Brežice. Stiplov-
šek, ki je po vojni pričel pou-
čevati na brežiški gimnaziji, je 
postal prvi ravnatelj in vodil 
muzej vse do upokojitve leta 
1962. Vse do tedaj je v gradu 
sooblikoval muzejske razsta-
ve, pri čemer mu je bila v naj-

večjo oporo soproga Iva, prav 
tako zbirateljica in sosnovalka 
razstav, do upokojitve let 1963 
kustosinja in zatem še tri de-
setletja pogodbena sodelavka 
brežiškega muzeja. Iva Stiplov-
šek je bila prejemnica najvišjih 
priznanj s področja kulture in 
muzealstva. Leta 2000 je pre-
jela naziv častne občanke obči-
ne Brežice, po njenem pogosto 
izrečenem povabilu na ogled 
razstav »Vljudno vabljeni, nič 
siljeni« pa so v PMB naslovili 
tudi razstavo ob že omenjeni 
70-letnici PMB.

Razstavo v MMK, ki jo je odprl 
podžupan krške občine Silvo 
Krošelj, so predstavile – med 
drugim tudi Stiplovškova sli-
karska dela, med katerimi je 
slika z motivom Velikega Kam-
na, ki so jo v KD Krško, enoti 
MMK, uspeli pridobiti in re-
stavrirati v minulem letu – di-
rektorici PMB in KDK Alenka 
Černelič Krošelj in Darja Pla-
ninc ter kustosinji Oži Lorber 
(PMB) in dr. Helena Rožman 
(MMK). V zaključku naj ne bo 
odveč, da vas z besedami Ive 
Stiplovšek »Vljudno vabljeni, 
nič siljeni« na ogled pričujoče 
razstave v krški mestni muzej 
povabimo tudi mi.
 Bojana Mavsar 

Odprtja�razstave�se�je�udeležila�tudi�Stiplovškova�nečakinja�
Božena�Vanič�Encinas�(desno),�sicer�krška�rojakinja.

BREŽICE – Člani Društva likovnikov Brežice, ki ustvarjajo 
že 55 let, so 8. maja povabili v avlo brežiškega Mladinske-
ga centra na odprtje skupinske razstave »V družbi akrila«.

Po besedah predsednice društva Kristine Bevc, so brežiški ljubi-
teljski ustvarjalci v zadnjem času dali poudarek na slikanju v oljni 
tehniki in grafiki. Letos so na željo članov medse ponovno pova-
bili mentorja, znanega akademskega slikarja Rajka Čubra, ki jim 
je svoje znanje predajal energično in direktno s čopičem v roki. 
Priučiti se potez in barvnih shem, kot jih podaja Čuber, je zahtevna 
naloga, ki terja ponavljanje in eksperimentiranje, je delo z men-
torjem opisala Bevčeva. Tako so oljne barve in grafične nožke za-
menjali za akrilne barve in ustvarjali v akrilni tehniki. Večina del 
je nastala na platnu, pod dela pa so podpisani avtorji: Mija Ba-
škovč*, Rajko Baškovč, Branka Ereš, Andreja Komočar, Sonja 
Kostanjšek*, Marija Kukovica*, Darko Oštrbenk, Olga Pilta-
ver*, Mihaela Prevejšek*, Vladka Sumrek, Jože Šterk*, Met-
ka Vimpolšek*, Anton Zorko, Marko Zupančič, Suzana Zu-
pančič in Antonija Žener*. Še naprej bodo vztrajno vadili in tudi 
v prihodnje zagotovo medse povabili Čubra. Barvno razgibano 
razstavo so še dodatno energično s hip-hop gibi razgibali ple-
salci skupine Alter Ego pod vodstvom Anje Baškovč iz Plesne-
ga društva Imani.
Brežiški likovniki so v maju poleg omenjene razstave v avli Doma 
kulture Brežice do 27. maja postavili na ogled študijske portrete 
Andreje Komočar in kolaže Tatjane Potokar na temo Ivana Can-
karja; v avli Upravne enote Brežice pa je do 15. maja večina zgo-
raj omenjenih avtorjev (označeni z zvezdico), poleg njih še Kristi-
na Bevc in Alenka Venišnik, razstavljala na temo starih običajev, 
opravil, arhitekture, posode in drugih predmetov.
� N.�Jenko�Sunčič

Tri brežiške majske razstave 

Del�razstavljavcev�z�mentorjem�Rajkom�Čubrom

KRŠKO – 24. maj je potekal v znamenju dneva Valvasorje-
ve knjižnice, ki ga je dopoldan kolektiv knjižnice obeležil 
skupaj z malčki iz krškega in leskovškega vrtca ter z učen-
ci Glasbene šole Krško na 4. Rozalkinem dnevu, popoldan 
pa so v mestnem parku za bralce vseh generacij pripravili 
sproščen program.

Preplet glasbenih, pevskih, igranih in plesnih točk ob vili Ro-
zalki je bil tokrat hkrati tudi uvod v različna praznovanja ob 
občinskem prazniku občine Krško, svoje kamenčke v pisanem 
programskem mozaiku pa so letos poleg Glasbene šole Krško 
prispevali otroci iz enot Grič, Kekec in Pravljica Vrtca Krško ter 
otroci iz enot Pika Nogavička in Vila Vrtca Leskovec pri Krškem. 
Z dnevom knjižnice, kot je povedala direktorica Urška Lobni-
kar Paunović, želijo v knjižnici poleg spodbujanja bralne kul-
ture prispevati tudi k oživitvi starega mestnega jedra in k med-
generacijskemu druženju, zato so v mestnem parku pripravili 
vrsto delavnic in razvedrilnih iger, ki jim je bil skupni imenova-
lec čebelarstvo, saj so k predstavitvi čebelarske dejavnosti pova-
bili tudi predstavnike Čebelarskega društva Krško in čebelarski 
podmladek iz OŠ Jurija Dalmatina. Udeležence je obiskala Klav-
dija Mirt iz JSKD Krško v preobleki krške dobrotnice Josipine 
Hočevar, prešerne nasmehe pa je z nastopom izzvala razposaje-
na klovnesa Eva Škofič Maurer. Vse z namenom, kot je ob tem 
dejala Lobnikar Paunovićeva, da prikažejo, kaj vse je mogoče 
početi v knjižnici, kam vse nas lahko pripelje knjiga: »Da poka-
žemo, da je branje lahko igra, v kateri vedno napreduješ za eno 
stopnjo, in da je branje knjiga, ki te osvoji, in si jo želiš v različ-
nih oblikah vedno znova igrati.«
 B.�Mavsar,�foto:�Kristina�Pirc�

Čebelarsko obarvan dan knjižnice

Na� Rozalkinem� dnevu� so� se� prijateljske� niti� med� otroki,�
knjigami,�vzgojiteljicami�in�knjižničarkami�še�bolj�povezale�
in�utrdile.

SEVNICA – 4. junija so v Knjižnici Sevnica odprli razstavo iz-
branih del mladih likovnih ustvarjalk in ustvarjalcev z vseh 
osnovnih ter obeh podružničnih šol v sevniški občini, ki so 
ustvarili zanimive izdelke v različnih tehnikah in motivih.

Na letošnji šesti li-
kovni natečaj sevniš-
ke območne izposta-
ve Javnega sklada RS 
za kulturne dejavno-
sti je prispelo 298 li-
kovnih del in med nji-
mi je slikar Sebastjan 
Popelar izbral 83 del, 
ki so na ogled v pro-
storih sevniške knji-
žnice do 3. julija. »Li-
kovni izdelki so vsako 
leto zelo dobri. Moti-
vi in likovne tehni-
ke so pestre, raznoli-
ke, vmes je tudi nekaj 
improvizacije, kar gre 
razumeti, saj imamo 
tukaj izdelke otrok od 
1. do 9. razreda. Razstava je bogata, in to z več vidikov,« je dejal 
selektor. »Del človekove ustvarjalnosti se skozi tisočletja izra-
ža tudi skozi likovno umetnost in z likovnim natečajem želimo 
spodbujati mlade likovnice in likovnike, da razvijajo svoj talent, 
seveda ob pomoči mentorjev,« je povedala vodja JSKD OI Sevni-
ca Katja Pibernik. »Opažam, da so njihove stvaritve iz leta v leto 
boljše in ni ga večjega veselja kot opazovati te nadebudne obra-
ze, ki kar zažarijo, ko na steni najdejo svojo risbo. Ob tej prilož-
nosti bi čestitala učencem in njihovim mentoricam za trud, zag-
nanost ter pripravljenost prepoznati v učencih skrite zaklade, 
talente in jih spodbujati pri njihovem delu,« je dodala direktori-
ca sevniške knjižnice Anita Šiško.
Dogodek je s pevskim nastopom obogatil Otroški pevski zbor OŠ 
Boštanj, ki ga vodi Tadeja Udovč, v njem pa trenutno prepeva 
35 otrok. Zbor je maja v Semiču na tekmovanju otroških in mla-
dinskih pevskih zborov Dolenjske, Posavja in Bele krajine prejel 
zlato priznanje ter posebno priznanje za najboljšo izvedbo so-
dobne zborovske skladbe. Odprtje razstave je povezovala bibli-
otekarka Alenka Žabkar. 
 S. Radi

Paleta brez meja

Sebastjan�Popelar,�Katja�Pibernik� in�
Anita�Šiško�so�podeljevali�priznanja�in�
nagrade mladim likovnikom in njiho-
vim mentoricam. 
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Četrtek, 13. 6.

• ob 18.00 pri ribniku na Resi: 
TVU 2019 – nordijska hoja za 
zdravje

• ob 19.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Brežice: 
predstavitev knjige Ivana Bo-
govčiča »Vas s tremi imeni«

Petek, 14. 6.

• od 9.00 do 12.00 pred Mestno 
hišo Brežice: Spoznajte me – 
Ekološka kmetija Jelčič

• od 10.00 do 17.00 v Informa-
cijskem središču GEN v Vrbini: 
Tehnogenij – največji tehnični 
dogodek v Posavju

• ob 12.00 na Ljudski univerzi 
Krško: zaključno srečanje čla-
nov UTŽO LU Krško

• ob 16.00 v MT Senovo: kuhar-
ska delavnica

• ob 16.00 v VGC Posavje (CKŽ 44, 
Krško): pripovedovalska delav-
nica za otroke

• ob 18.00 v Vladkinem ateljeju v 
Črncu: odprtje samostojne raz-
stave Vladke Sumrek

• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ri-
sanje s kredami

• ob 19.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: tradicionalni slav-
nostni koncert Brestanica poje 
ob prazniku KS Brestanica

• ob 19.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: kon-
cert Adrijane Lorber »Vsevdah«

• ob 19.00 v Domu krajanov na 
Čatežu ob Savi: 14. srečanje 
ljudskih pevcev in godcev »Pa 
se sliš'«

• ob 19.00 pred Ajdovsko jamo v 
Brezovski Gori: Evropski dnevi 
arheološke dediščine: strokov-
no predavanje kustosinje arhe-
ologinje Jane Puhar »Ajdovske 
zgodbe v Ajdovski jami: Snovna 
in nesnovna zapuščina Ajdov v 
Posavju«

Sobota, 15. 6.

• ob 7.15 iz Zidanega Mostu: po-
hod po Zasavski planinski poti

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav – izdela-
va kalejdoskopov

• od 9.00 dalje na travnatem igri-
šču na Črešnjicah: 5. dobrodelni 
nogometni turnir na travi Čreš-
njice 2019, ob 11.00: 2. dobro-
delni turnir nogobiljarda v dvo-
jicah

• ob 9.00 na igrišču na Senušah: 
nogometni turnir ob prazni-
ku KS

• ob 10.00 na igrišču pri MC Kr-
ško: Plonk cup 2019

• ob 10.00 v gozdičku pod MC Kr-
ško: Poletni MC direndaj – Izde-
lajmo poletni lampijon

• od 14.00 do 18.00 v Mestnem 
parku Krško: družinski piknik v 
mestnem parku; ob 18.00: Pole-
tni večeri v parku – koncert Ru-
dija Bučarja

• ob 15.00 na travnatem igrišču 
na Senušah: otroški ringaraja – 
animacija z igrami

• ob 15.30 pri Cumarjevem mli-
nu na Studencah: daljši pohod 
po Ostrovrharjevi vinski poti; 
ob 18.00: pohod od zidanice do 
zidanice

• ob 17.00 na igrišču na Senušah: 
18. pokalno tekmovanje za pre-
hodni pokal PGD Senuše in KS 
Senuše

• ob 18.00 na travnatem igrišču 
na Senušah: kmečke igre

• ob 18.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: Poletna muzejska 
noč – delavnica za otroke OD-

kam v posavju
Mestnega muzeja Krško: TVU 
2019 – delavnica izdelave cve-
tja iz krep papirja (prijave na 
051 279 633)

• od 16.30 do 17.30 v telovadni-
ci MC Brežice: medgeneracijska 
vadba (potrebne prijave)

Četrtek, 20. 6.

• od 15.00 do 16.00 v telovadnici 
MC Brežice: razgibajmo se (pot-
rebne prijave)

• od 16.00 do 18.00 v dvorani 
Mestnega muzeja Krško: TVU 
2019 – brezplačna delavnica 
»Tating« 

• ob 19.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: odprtje fotografske razsta-
ve »Krško – 40 let potem«

Petek, 21. 6.

• od 14.00 dalje v »domu na 
free« v MC Krško: zaključni žur

• ob 16.00 v stari OŠ Kapele: Ka-
pelski pozdrav poletju – predsta-
vitev naravnega spomenika Jovsi 
in ogled ter večerni pohod v Jov-
se in štetje ogrožene vrste ptic, 
kosca

• od 17.00 do 19.00 v Radečah: 
Dnevi splavarjenja 2019 – »Oži-
vimo savske zgodbe« – delavni-
ca Posavskega muzeja Brežice 
»Tradicionalni promet in plo-
vila na Savi in njenih pritokih« 
(tudi 22. 6. od 17.00 do 19.00 in 
23. 6. od 14.00 do 16.00) 

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: predstavitev 3. do-
bovske kronike »Dobova, središ-
če vesolja« avtorja Iva Vebleta

• ob 19.00 v grajskem parku gra-
du Sevnica: skupno posavsko 
praznovanje dneva državnosti s 
koncertom Godbe Sevnica

• ob 20.00 na Bazenu Brestani-
ca: 20. Festival za mlade ŠROT, 
nastopajo: Kons. 5, Nipke & The 
nipples, S.A.R.S.

Sobota, 22. 6.

• ob 9.00 pri Domu gasilcev in va-
ščanov Okič: pohod po poti An-
tona Umeka – Okiškega

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav – peskov 
plastelin

• ob 15.00 pri gasilskem domu 
Kapele: Kapelski pozdrav pole-
tju – podeželske igre, stojnice, 
delavnice za mlade, predstavi-
tev kapelskih pastirskih iger in 
Male šole orkestra Kapele, ob 
20.00: druženje z ansamblom 
Folk&Špas

• ob 15.00 pri gasilskem domu 
Podbočje: vaške igre

• od 16.00 do 18.00 v Galeriji 
Krško: Fotogram – delavnica ob 
fotografski razstavi Privid življe-
nja, vstop prost

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: osrednja prireditev ob 
prazniku KS Podbočje; ob 19.30 
na igrišču pri OŠ Podbočje: Pod-
boška noč

Nedelja, 23. 6.

• od 9.00 do 18.00 na gradu 
Sevnica: dan odprtih vrat, ob 
12.30: predstavitev gostujoče 
občasne razstave »Vsak dar ima 
svoj čar?«

• ob 9.00 v stari OŠ Kapele: Ka-
pelski pozdrav poletju – dan 
odprtih vrat info sobe, spozna-
vanje in odkrivanje učne Košče-
ve poti

• ob 10.15 v cerkvi Janeza Kr-
stnika na Drnovem: sveta maša 
in po njej tradicionalni blagos-
lov konj 

Ponedeljek, 24. 6.

• ob 10.15 pri cerkvi na Drno-
vem: blagoslov lipe 

• ob 14.30 na zelenici med vodo-
vodnim stolpom in pošto v Bre-
žicah: postavljanje živega ba-
sovskega ključa iz učencev GŠ 
Brežice

• ob 18.00 na grajskem dvorišču 
v Brežicah: Brežice, moje mesto 
2019 – Dan kruha, vina in salam 

• ob 19.00 na igrišču v Velikem 
Mraševem: 32. tradicionalni 
nočni turnir v malem nogometu

Torek, 25. 6.

• ob 9.00 v Šentjanžu: Šentjanški 
vinogradniški pohod

• od 9.00 do 11.00 v parku pri 
MC Brežice: hoja za zdravje (pot-
rebne prijave) 

• od 9.00 do 22.00 v Športnem 
parku Veliki Podlog: športne igre 
ob prazniku KS Veliki Podlog; ob 
16.00: osrednja prireditev

• ob 15.00 pri lovski koči na 
Pistačah (Sela pri Dobovi): dru-
žabna prireditev »Krompirjada«

Sreda, 26. 6.

• od 10.00 do 12.00 v Mestnem 
muzeju Krško: Počitniška mu-
zejska doživetja – Mesto Krško: 
včeraj – danes – jutri, delavnica 
za otroke, prost vstop

• ob 11.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: odprtje večzvrstne raz-
stave »Štirje elementi: 3 – Zem-
lja«, slovesnost ob 70-letnici Po-
savskega muzeja Brežice; ob 
15.00: javno vodstvo s kusto-
si muzeja; ob 17.00: Studio ob 
17-ih na prvem programu Radia 
Slovenija v živo iz Viteške dvora-
ne v čast 70 let PMB, ob 19.00: 
večer pod muzejem – z vinom in 
glasbo v osmo desetletje muzeja

• ob 15.00 v Brežicah: Brežice, 
moje mesto 2019 – Kuhna na 
ulci, ob 21.00: Nušin večer z go-
sti: Klemen Slakonja, Alya, Ale-
ksander Mežek

• od 17.00 do 19.00 v gozdičku 
pod MC Krško: Poletni MC di-
rendaj 

• ob 18.00 v Mestnem muzeju Kr-
ško: Ohranjanje Štovičkove zbir-
ke – predavanje, ogled razstave 
in depoja

TISI, OꓷꓕIꙄI …, Stavbni razvoj 
gradu Rajhenburg: rekonstruk-
cija romanske kapele in zgod-
be renesančnih fresk, strokov-
no vodstvo dr. Helene Rožman, 
ob 20.00 v Mestnem muzeju 
Krško: odprtje občasne razsta-
ve »3. pogled v Štovičkov depo: 
Študije in male plastike«

• od 18.00 do 1.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: Poletna muzej-
ska noč, prost vstop v muzej; 
od 18.00 do 22.00: ogled mu-
zeja in druženje na terasi z izbi-
ranjem novih okusov »muzej-
skih prašičkov« (piškotov), ob 
22.00 v Viteški dvorani: koncert 
Zdravniškega orkestra Camera-
ta Medica, ob 23.00 na grajskem 
dvorišču: 3. skupni zaključek Po-
letne muzejske noči gradov Po-
savja s koncertom Triple Win v 
izvedbi Sudar Beat Trio

• ob 19.00 na igrišču na Senušah: 
osrednja prireditev ob krajev-
nem prazniku in spominu vrnit-
ve iz izgnanstva, sledi druženje 
ob glasbi ansambla Folk&Špas

• ob 19.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev razstave Davida Du-
haniča »Melanholija«

• ob 19.00 na »Kapelskem placu«: 
poletni koncert Pihalnega orke-
stra Kapele »Glasba in vino«

• ob 20.00 izpred informacij-
ske table v Koludrju: pohod na 
Tk'pav ob polni luni

• ob 21.00 v MC Krško: hip hop 
koncert – Drill, Masayah, Yung 
Voodo in CDW

Nedelja, 16. 6.

• od 8.00 do 12.00 pred Domom 
krajanov Sromlje: razstava slad-
kih sromeljskih češenj in pokuši-
na različnih češnjevih peciv

• ob 8.30 pri etnografski zbir-
ki Marije Sušnik na Bizeljskem: 
pohod po Vidovi poti

• ob 13.00 pri gasilskem domu 
na Skopicah: 22. tradicionalno 
gasilsko tekmovanje z avtocis-
terno ter 11. praktična mokra 
reševalna vaja za vozila z viso-
kim tlakom (GVV-1) in petčlan-
sko posadko

• ob 16.00 pri cerkvici sv. Vida 
na Šentvidu: srečanje prijate-
ljev Šentvida – maša in kulturni 
program v izvedbi MePZ in re-
citatorjev KD Franc Bogovič Do-
bova ter Elizabete in Dragutina 
Križanića

Ponedeljek, 17. 6.

• od 9.00 do 11.00 v ovalni sobi 
MC Brežice: delavnica »Preženi-
mo kritika« (potrebne prijave)

• ob 10.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: delavnica »Dostopnost za 
vse = spoštovanje za vse«

• ob 19.00 v Valvasorjevi knjižnici 
Krško: predstavitev knjige Vid-
ke Kuselj »Zdaj sem tvoja Moja«

Torek, 18. 6.
 

• od 9.00 do 11.00 v parku pri 
MC Brežice: hoja za zdravje (pot-
rebne prijave)

• ob 18.00 v Viteški dvorani Posa-
vskega muzeja Brežice: županov 
sprejem učencev

• ob 19.00 v dvorani Mestnega 
muzeja Krško: TVU 2019 – otvo-
ritev razstave ročnih del skupine 
Z iglo in kvačko

Sreda, 19. 6.

• od 8.30 do 10.30 v ovalni sobi 
MC Brežice: soba zdravja (pot-
rebne prijave)

• od 16.00 do 18.00 v dvorani 

Tri desetletja nazaj smo otroško naivni mislili in pričakovali, 
da nam ne bo nad glavami nikoli več hrumela letalska meha-
nizacija. Da bo, ko se bo umaknila jugo vojska, na našem nebu 
mir. Letališču Cerklje ob Krki so nekaj kasneje politiki obetali 
nekakšen drugi (civilni) razcvet. »Šipak«, če uporabim izraz 
naših nekdanjih bratov, sosedov. Nad našimi domovi, travni-
ki in gozdovi so prve dni letošnjega junija rjovele enotedenske 
mednarodne vojaške vaje – domala po vsej domovini. Zgolj in 
samo vaja?

S stališča protivojne narave je bilo rohnenje na našem nebu, 
modrem in sinjem prve dni junija, kot ironija in posmeh. Evrop-
ski svet je častil spomin na 75-letnico dneva D, kot poklon »po-
gumu in žrtvovanju« na obalah francoske Normandije. Dan D 
se je pričel v noči na 6. junij, samo izkrcanje v Normandiji je 
trajalo do sredine julija, ko se je na normandijskih obalah iz-
krcalo okoli tri milijone zavezniških vojakov – ameriških, bri-
tanskih, francoskih, kanadskih in ostalih zavezniških vojakov 
– ter na tisoče ton najrazličnejše opreme.

Zavezniško izkrcanje v Normandiji  je pomenilo začetek kon-
ca druge svetovne vojne. Vse to za strahotno ceno, saj se šte-
vila žrtev nikoli ne bo moglo natančno ugotoviti. Teh niti ne 
šteje nihče več, saj je že nemogoče prešteti vse žrtve in preg-
nance sedanjega časa. 

Junijsko mednarodno srečanje s pogledom v preteklost in s 
poklanjanjem padlim in preživelim junakom je, kot je bilo re-
čeno, nujna lekcija iz človekoljubnosti. Ko so predstavniki 16 
držav podpisali skupno izjavo v bran miru v Evropi in svetu, za 
demokracijo, strpnost in pravno državo – in zato, da žrtve iz 
preteklosti niso bile zaman in da te ne bi bile nikoli pozabljene. 
Kako naravnost sijajno je bilo podpisovanje politikov takšne 
skupne izjave, medtem ko nekateri sprenevedajoči podpisniki 
pošiljajo orožje, da se po svetu bijejo bitke in ginejo ljudje. Mar 
ni to, kot že rečeno, posmeh srečanju in podpisu skupne izjave?

Po dnevu D – čutim ga kot Dan Zmage! – so se v Brestanici dan 
za tem zbrali slovenski izgnanci. Tedanji Rajhenburg je bilo 
zbirno taborišče za izgon Slovenk in Slovencev. Domnevam, da 
vemo, kaj je pomenilo taborišče in kaj je ne le posavskim dru-
žinam »doprinesel« izgon. Slavnostni govornik, premier Mar-
jan Šarec, je številnim prisotnim predočil, vsem v zavedanje, 
da se v naši soseščini spet obuja fašizem in nacizem, saj neka-
teri italijanski in madžarski politiki znova rišejo nove zemlje-
vide. Kar ponovno prebuja pohlep po slovenski zemlji! Razu-
men človek niti pomisliti ne upa, kaj to posledično pomeni!

Iz vaze na mizi se bohoti omamen vonj močno lila potonik, ki 
mi jih je poklonila draga prijateljica – izgnanka Nada; njeni 
pomladni dnevi so bili tedaj zaznamovani s tragedijami. Člo-
veštvo je vedno na preizkušnji, pravo prijateljstvo nikoli.

Dan D.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

POLETJE NA 

GRADU
RAJHENBURG       2019
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Klari Rupert, Peričeva ul. 56, 
1000 Ljubljana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) GADI - Ti si kriva
 2. (3.) Ans. PETAN - Stari hrast
 3. (1.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 4. (2.) Ans. PETKA - Vse bi storil, sinko moj
 5. (7.) Ans. SVETLIN - Pismo zadnjega brata
 6. (5.) Ans. MLADIKA - Svet brez tebe
 7. (6.) GALA KVINTET - Zvezde ljubezni
 8. (10.) VERA IN ORIGINALI - Srčen, trčen
 9. (8.) Ans. LIPOVŠEK - Beli Angel
 10. (-.) Ans. SPEV - Rdečelaska

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Nemir - Škrjanček

Kupon št. 471
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, 15. 6. 2019, ob 20. uri

1. nagrada:  Sanolabor bon v vrednosti 20 €
2. nagrada:  Sanolabor bon v vrednosti 10 €
3. nagrada:  Sanolabor bon v vrednosti 10 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 20. junija, 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:

SANOLABOR D.D.
SANOLABOR KRŠKO, CKŽ 112, 8270 KRŠKO

Geslo 10/2019 številke:

VITA MARIN - BODITE 
PRIPRAVLJENI NA VEČ

Nagrade, ki jih podarja Vita Marin Wellnes, prejmejo:
1. nagrada:  bon v vrednosti 25 €; 
 Jožica Renko, Krško
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 €; 
 Vlasta Starc, Sevnica
3. nagrada:  bon v vrednosti 15 €; 
 Antonija Kozole, Koprivnica

Evrovizijska s posavskim pridihom, Klemen Slakonja 
potrebuje našo pomoč, predstavljamo nov narodno-
zabavni ansambel. Tokrat preberite:

V velikem finalu izbora Pesem Evrovizije v Izraelu je slavil 
predstavnik Nizozemske Duncan Laurence. Naša pred-
stavnika Zala Kralj in Gašper Šantl sta s pesmijo Sebi, za-
radi napake pri beloruski žiriji, na koncu zasedla še vedno 
odlično 15. mesto. Tako še vedno ostaja najboljša uvrstitev 
sedmo mesto, ki sta nam ga pripeli Darja Švajger (1995) 
in naša posavska rojakinja Nuša Derenda (2001). Na tem 
priljubljenem glasbenem tekmovanju je posavske barve 
leta 2004 predstavljal še Simon Gomilšek kot član Dua 
Platin, a se jima takrat ni uspelo uvrstiti v veliki finale. Ob 
tem dodajmo, da je na pesem Sebi nastalo veliko parodij. 

Vlogerja, znana po Youtube kanalu Neki Neki, Lovro Pre-
šiček in Maja Pinterič (na fotografiji), ki tudi prihaja iz na-
ših koncev, sta prav tako podlegla trendu ter zapela svojo 
verzijo pesmi in ji nadela naslov Segedin.

Priljubljeni posavski pevec in igralec Klemen Slakonja 
(na fotografiji) že od sredine maja na družbenem omrež-
ju sledilce prosi za 
nasvet. Kot kaže, 
je pred njim nov 
projekt z njegovim 
(novim?) bendom, 
a imena še nima. 
»Kako naj poime-
nujem svoj band? 
Ansambel Klemna 
Slakonje? Klemen 
Slakonja & mpTrio? 
Klemen Zuckerman 
& The Facebooks?« 
se je spraševal ob 
objavi fotografije, na kateri boste videli tudi posavskega 
bobnarja Janeza Gabriča. Nad njegovimi predlogi nihče 
ni bil navdušen, bi jih pa nekateri poimenovali kar Kle-
menčkovi, Kle men band, Slakonja band, Drzni predrzni, 
Sladkorčki, Slakonci … Kakor koli, imena še nismo zasle-
dili, prav tako ne, za kakšno zvrst glasbe gre.

Spoznajte ansambel Posavski veseljaki (na fotografiji). 
Gre za štiričlansko zasedbo, ki – kot pove že samo ime – 
prihaja z vseh vetrov Posavja. Ansambel sestavljajo: Jernej 
Cvek (vokal), Anja Borovinšek (harmonika, klaviature), 
Dejan Novak (kitara, vokal) in Boštjan Podgoršek (bas 
kitara, kontrabas, vokal). »V leto 2019 smo vstopili z novo 
energijo in elanom, zato vam ob tej priložnosti predstavlja-
mo našo prvo avtorsko skladbo – poskočno polko Za hec, 
katere avtorja sta Matej Kocjančič, ki je napisal besedilo, 

in Brane Klavžar, ki je prispeval melodijo. Pesem govori 
o fantu, veseljaku, ki živi svoje dni na malce hudomušen 
in predvsem zabaven način. V pesmi šaljivo pove, da če si 
zadovoljen z malim, lahko imaš prav vse, kar si želiš,« so 
nam zaupali. Dodajmo, da so zanjo posneli tudi prvi vide-
ospot, ki si ga že lahko ogledate na portalu Youtube ter nji-
hovi uradni Facebook strani.

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

posavske glasbene novičke CKŽ 112, Krško
07 292 71 20

 mp.krsko@sanolabor.si
www.sanolabor.si

Nova prodajalna 
v Krškem

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:

• Katarina Pompe, Stolovnik 
– dečka,

• Lea Bosančić, Cerina – 
deklico,

• Karmen Efremovski, 
Brege – deklico,

• Kaja Budič, Dvorce – 
deklico,

• Darinka Kerin Kiler, 
Brezje pri Senušah – 
deklico,

• Barbara Vogrinc, Brežice 
– dečka,

• Tina Novšak, Gorenja lepa 
vas – dečka,

• Anastasiia Morugina, 
Ruska federacija – dečka,

• Marija Hercigonja, 
Jereslavec – deklico,

• Dajana Borko, Spodnja 
Libna – dečka,

• Lidija Klešin Marinčič, 
Gorica – deklico,

• Mateja Kvartuh, Poštena 
vas – dečka,

• Katja Fakin, Velika Dolina 
– dečka,

• Slavica Žniderič, Blatno – 
deklico,

• Nina Pirc, Straža pri Raki 
– 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

Katarina�Klemenčič�z�Mrtvic�in�Gašper�Podlesnik�iz�Šent-
janža,�11.�maj�2019,�grad�Sevnica�(foto:�Mitja�Mladkovič)

poroke

• Primož Mavsar s Ceste in 
Tina Šribar iz Krškega,

• Andraž Kranjc z Okroglic 
in Jasmina Živič iz Radeč,

• Marko Suša in Alenka 
Lepšina, oba iz Sel pri 
Dobovi,

• Matej Babič z Orešja 
na Bizeljskem in Metka 
Lorger iz Rogaške Slatine,

• Denis Novak z Gmajne in 
Teja Božič z Rake,

• Kristjan Božič iz Selc pri 
Leskovcu in Viktorija 
Jalovec s Čreteža pri 
Krškem.

ČESTITAMO!

Fotografiramo za: 
osebno izkaznico, 
potni list, vizo, 
vozniško dovoljenje, 
orožni list, ostale izkaznice ...

v Hotelu City Krško

NOVO! Tisk na majice in lončke

FOTOGRAFIRANJE 
ZA DOKUMENTE 

Boštjan Colarič s. p., Trg Matije Gubca 3, Krško, 
tel.: 070/388 618, www.fotografika.si
info@fotografika.si

samo

10 €

Podarite lonček ali majico za rojstni dan!

BRESTANICA – Za-
konca Evgenija in 
Miroslav Mikeln sta 
27. aprila ponovno 
sklenila poroko, in 
sicer na 60. obletni-
co oz. t. i. diamantno 
poroko. Obred je op-
ravil župnik dr. Vlado 
Zupančič v cerkvi sv. 
Vida v Šentvidu na 
Planini, kjer sta za-
konca obudila spo-
mine na leto 1959, 
ko sta se kot mladenka in mladenič poročila. Poročni priči sta 
bila vnuka Maruša in Luka. Seveda so se lepega dogodka ude-
ležili vsi domači: sin Aleš z družino, hčerki Tatjana in Alenka z 
družinama in leto star pravnuk.  A. J.

Diamantna poroka Mikelnovih

Evgenija�in�Miroslav�Mikeln

VELIKI PODLOG – Člani 
KO RK Veliki Podlog, ene 
izmed desetih krajevnih 
organizacij Rdečega kri-
ža v občini Krško, so se 
konec aprila zbrali na ob-
čnem zboru, na katerem 
so pregledali delo v ob-
dobju 2015–2019, hkra-
ti pa oblikovali program 
dela za naslednje obdob-
je. Največ pozornosti posvečajo krajanom, starejšim od 75 let, in-
validom, bolnikom, krajanom, ki so v domovih starejših, in novo-
rojenčkom. Občnega zbora so se udeležili predsednica sveta KS 
Veliki Podlog Karolina Cizerle, predstavniki društev v KS Veli-
ki Podlog, društva izgnancev in sekretarka OZ RK Krško Mojca 
Vizler. Slednja je Štefki Lavrenčič podelila zlati znak OZ RK Kr-
ško za 35-letno delo in vodenje KO RK Veliki Podlog. �T.�L.

Zlati znak Štefki Lavrenčič

Podelitev�priznanja�Štefki�Lavrenčič

SELA PRI RAKI – V krogu družine in ostalih povabljencev je 6. 
maja praznoval 90. rojstni dan Zvone Potecin s Sel pri Raki. Ob 
jubileju so slavljencu čestitali predsednik Sveta KS Raka Primož 
Šribar, predsednica društva raških upokojencev Fanika Me-
telko in predsednica KO Rdečega križa Raka Marija Vrhovšek. 
Praznovanje so popestrili še člani ansambla Raški č'bularji iz 
Društva upokojencev Raka. Življenjepis slavljenca se je začel z 
rojstvom 6. maja 1929. Takoj po vojni, leta 1946, je odšel s tre-
buhom za kruhom v Ljubljano, kjer se je izučil za avtomehani-
ka. Po služenju vojaškega roka se je zaposlil v Avtoobnovi. Rad 
se je ukvarjal s športom, bil je član kluba Železničar in leta 1949 
kolesarski prvak. Leta 1954 je srečal svojo življenjsko družico, s 
katero sta se leta 1956 poročila. Od leta 1959 je bil zaposlen kot 
vodja avtoparka v Kolinski v Ljubljani, kjer je ostal do upokojitve 
leta 1990, ko sta se s soprogo Tončko vrnila na Sela pri Raki. Naj-
bolj uživa s svojim traktorjem Tomo Vinkovič, ki je prav tako že 
dosegel častitljivo starost, in seveda v vseh dobrih in manj dob-
rih stvareh, ki jih prinašajo leta.� Z.�U.

90-letnik Zvone Potecin

Slavljenec�(za�harmonikarjem)�v�krogu�obiskovalcev

• Maja Beuc, Kostanjek – 
deklico,

• Valentina Pipan, Kunšperk 
– dečka, 

• Alenka Pavlič Cetin, 
Globoko – dečka,

• Renata Križnik, Senovo – 
deklico,

• Ines Matuc, Veliki Podlog 
– dečka,

• Katja Narat, Gorenja 
Pirošica – deklico.

• Maruša Mavsar, Dobravica 
– dečka.

KRŠKO – V Domu starejših občanov Krško je 90-letnico prazno-
vala Angela Starc, dolgoletna članica DU Senovo. Praznovanju 
smo se pridružili predsednica sveta KS Senovo Vlasta Moškon, 
predsednica RK OO Senovo Mojca Četrtič in prostovoljke DU Se-
novo Irena, Marica in Milena. Angela se je rodila 17. aprila 1929 
na Reštanju v številčni kmečki družini Smole. Že v rosnih letih 
je morala trdo poprijeti za delo na njivah, travnikih in v hlevu. 
Ostala je na kmetiji, pomagala staršem ter zanje na starost tudi 
skrbela. Z možem rudarjem Martinom Starcem sta gospodarila 
in živela skromno. Po moževi smrti je nekaj let živela sama, po-
magali so ji nečaki. Ko ni več zmogla, je drugi dom našla v Domu 
starejših občanov Krško. Dobro se počuti in je zadovoljna. Vesela 
je obiskov. Ob slovesu smo ji zaželele vse dobro in lepo.
� Irena�Gmajnar,�foto:�Marica�Umek

90 let Angele Starc

Jubilantka�in�za�njo�obiskovalke

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – V Loki pri Zidanem Mostu se vsako 
drugo leto zberejo vsi krajani, ki štejejo več kot 75 pomladi. Tako 
je 18. maja Krajevna organizacija Rdečega križa Loka povabila 
na srečanje vse modre in izkušene krajane. Druženje se je zače-
lo s sveto mašo, ki jo je daroval domači župnik Janez Furman, 
po končanem obredu pa smo se odpravili v dvorano Trubarje-
vega doma upokojencev, kjer je sledil kratek kulturni program. 
Navzoče sta nagovorila predsednica občinskega odbora Rdeče-
ga križa Sevnica Breda Drenek Sotošek in podpredsednik kra-
jevne skupnosti Loka Zoran Cvar. Z besedno umetnostjo se je 
predstavila mlada domača pesnica Sabina Kožar. Predsednica 
občinskega odbora RK je skupaj s predsednico krajevnega od-
bora Martino Koritnik podelila skromno pozornost najstarej-
šima krajanoma, ki sta se udeležila srečanja – Marti Prašnikar 
in Nacetu Klenovšku (na fotografiji). Sledilo je odlično kosilo, 
ki ga je pripravila kuharska ekipa Trubarjevega doma upokojen-
cev. Po obedu sta za glasbo poskrbela Bine in Srečko, ki se jima 
je pridružil tudi veseljak Nace 
Klenovšek. Dobro vzdušje v 
Loki je začutil tudi župan ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk, 
ki so se ga vsi v dvorani zelo 
razveselili. Srečanje je bilo 
odlična priložnost za pogovor 
s starimi znanci, navzoči so se 
poveselili, obudili spomine in 
ohrabrili drug drugega na poti 
v jeseni življenja. 
� Vir:�KO�RK�Loka

Srečanje starejših Ločanov
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prejeli smo

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.

zahvale, spomin

www.PosavskiObzornik.si

SPOMIN

CIRIL (LJUBI) VIDMAR

21. junija bo minilo šest let,
odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Žalujoča: žena (Ljubi)

Čeprav�tvojega�glasu�se�ne�sliši�več,
čeprav�tvojega�dotika�se�ne�čuti�več,

vedi,�da�to�vse�v�meni�živi
in vedno povsod z menoj si ti.

z Osredka pri Krmelju 21.

SPOMIN

MAGDALENA BLAŽIČ

Ko�tvoje�zaželimo�si�bližine,
gremo�tja,�na�ta�mirni�kraj�tišine.

Tam�srce�se�tiho�zjoče,
saj�verjeti�noče,

da�te�več�med�nami�ni.
Čeprav�tvoj�glas�se�več�ne�sliši,

beseda�tvoja�v�nas�živi,
povsod�te�čutimo�mi�vsi�…

7. junija je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustila naša draga

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu
in ji ob lepem spominu nanjo prižigate sveče.

Močno te pogrešamo, bila si naša opora, naš navdih in upanje,
bila si naše vse.

Žalujoči: vsi njeni

iz Trnovca pri Zabukovju.
Verjamem,�da�prihajaš�z�vetrom�in�me�nežno�oviješ�v�objem.�
Verjamem,�da�siješ�skozi�sončne�žarke,�ki�mi�polepšajo�dan.�

Verjamem,�da�si�najlepši�metulj,�ki�me�nežno�oplazi.�
Verjamem,�da�si�nežen�bel�puhast�oblaček,�zaradi�katerega�se�
razpre�moj�nasmešek.�Verjamem,�da�poješ�v�spevu�najlepšega�
ptičjega�petja�in�me�s�tem�radostiš.�Verjamem,�da�si�povsod,�

kjer�koli�je�življenje,�da�mi�daješ�upanje�in�moč.�Verjamem,�da�si�
tu�…�ob�meni,�da�si�moj�angel�varuh.�Verjamem,�da�te�vidim,�da�
je�tvoja�duša�odsev�v�očeh�mojega�brata�in�sester.�Verjamem!

Verjamem,�ker�želim�verjeti!
Irena.

ZAHVALA

SONJE KRULC
Ob boleči izgubi drage žene, mame,

stare mame, tašče, sestre in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in vsem, ki ste našo drago Sonjo pospremili na njeni zadnji poti, 
darovali sveče in cvetje.

Žalujoči: vsi njeni

Si�kot�sonce�življenja�sijala,
za�vse�svoje�ljubezen�razdajala,
odslej�boš�kot�zvezda�svetleča,
naj�ti�v�nebesih�dana�bo�sreča.

iz Krškega, nazadnje stanujoče na Čatežu ob Savi,

MILAN CIZELJ

SPOMIN

Vsi njegovi

Vsepovsod�je�praznina,
v�naših�srcih�močna�bolečina,

ki�oživlja�nam�spomine�...

20. junija bosta minili dve leti, 
odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki z lepo mislijo nanj postojite ob njegovem grobu ali 
mu prižgete svečko.

iz Trebeža.

SPOMIN

FRANCI LUPŠINA

19. junija bo minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Čudno,�kako�prazen�je�svet,
ko�umre�en�sam�človek.

(Dante)

iz Krškega.

VINKO KRŽAN

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

Nihče�ne�ve,�kako�boli,�
ker�tebe,�dragi�Vinko,

med�nami�več�ni,
a v srcih naših za vedno si.

3. junija sta minili dve leti,
odkar nas je zapustil naš dragi

Zahvaljujemo se vsem, ki mu prižigate sveče
in ga ohranjate v lepem spominu.

iz Cundrovca.

Odmev na zapis v Posavskem obzorniku
(Občinski svet naproti bolnišnici, PO 11, 30. 5. 2019, str. 2)

Kakor sledi izpod peresa novinarja, gre za potrditev članov komi-
sije za spremljanje položaja romske skupnosti v OB, ki je bila us-
tanovljena 2011, kar je napačna ugotovitev, do leta 2013 je bilo 
treba čakati, da je Romska skupnost, (ena od romskih organiza-
cij) delegirala dva predstavnika, ki naj bi spremljala položaj rom-
ske skupnosti v OB, torej komisija se je konstituirala leta 2013. Kaj 
lahko komisija naredi je lepo povzel član OS in dozdajšnji predse-
dnik komisije Darko Udovič. Tiger, ki nima zob pač ne grize, komi-
sija brez pooblastil pač ne more nič narediti.

Bo pa seveda stvari sedaj premaknil novi član komisije in član 
OS Peter Dirnbek, ki trdi, da bi se OB morala zgledovati po občini 
Krško, ki je naredila romsko naselje Kerinov grm. Jaz sprašujem 
gospoda svetnika Dirnbeka kaj je v romskem naselju Kerinov grm 
od ustanovitve tega naselja boljše kot v romskem naselju Krušče? 
Koliko romskih otrok iz Kerinovega grma v procentu več obisku-
je osnovno šolo redno, koliko jih je iz KG (Kerinov grm) procen-
tualno več v sedmem, osmem, ali devetem razredu, kot iz Krušč?

Z ozirom na to, da se toliko govori o legalizaciji romskega nase-
lja Krušče, člane komisije sprašujem kako boste in v primeru KG, 
kako je rešeno vprašanje enakosti pred zakonom? Na primer Ći-
vil dobi kazen in mora odstraniti črno gradnjo? Kaj boste predla-
gali uradu za narodnosti, ki je edini imenovan kot strokovno telo 
za reševanje romske problematike, da boste v primeru črnih gra-
denj izenačili vse občane OB? Če velja zakonodaja za enega velja 
tudi za drugega, če mislite drugače, potem predlagajte ukinitev OS, 
predlagajte ukinitev državnega zbora, predlagajte ukinitev sodišč 
in začnite akcije za ustanovitev komisij, ki bodo delovale po nače-
lu kot se je uveljavilo in je, kao, (ni nobenega pozitivnega rezulta-
ta) strašno uspešno v občini Krško.

Dr. Stanki Preskar predlagam, da ustanovi še en integrirani odde-
lek za romske otroke na OŠ Pišece in naj v svojem kraju uči ljudi 
kako naj sobivajo z Romi. Dr. Preskarjevi tudi predlagam, da kan-
didira za člana OS tudi v naslednjem mandatu in sicer, ena od vo-
lilnih točk naj bo, da se bo zavzemala, da bo pripeljala še več Ro-
mov v kraj kjer bo kandidirala. 

In na koncu, novinarju se je zapisalo, da je župan Ivan Molan dejal, 
da je OB začela postopke za legalizacijo romskega naselja Krušče 
na Gazicah, kakor se mu je zapisalo, vendar se je zlagal, romsko 
naselje se nahaja v KS Cerklje ob Krki saj ni nikjer določena meja 
do kje so Gazice in do kje so Cerklje, vse je K.o. 1302 Cerklje, na-
slov Gazice 29 pa je dodeljen protizakonito. Kakor sledi iz poroči-
la urada Varuha človekovih pravic za leto 2014 in za leto 2017 je 
OB kršila zakon o varovanju človekovih pravic in je zato občina, ki 
krši človekove pravice verjetno še kje drugje, ne samo v tem prime-
ru, ko gre za kranjske Janeze, seveda. (Kranjski Janezi smo krajani 
kraja, kjer naj bi drugi poskrbeli, da bo ugodeno našim pravicam, 
kar tisti drugi tudi obljubijo, ko pa je treba deliti, pa tisti drugi dajo 
naš denar drugam, ali pa nam za nas dodeljeni denar od države 
preusmerijo drugam, na primer v Slovensko vas.)

Župana OB Ivana Molana prosim, da se javno opredeli do zapisa 
novinarja PO, da je problem tudi pri lastnikih, ki zdaj niso enotni 
in nimajo rešenih lastniških razmerij, še zlasti zato, ker jaz iz ma-
gnetograma pete seje, kjer se je ustanovila komisija razumem žu-
pana drugače, po moje je rekel nekaj drugega? To zadnje že zopet 
zato, ker je trditev lažna. Lastniki zemljišč imamo razrešeno lastni-
ško razmerje in smo enotni v zahtevi, da nam boste vaše kršitve 
naših človekovih pravic odgovorni drago plačali!

Zaradi romske problematike stigmatizirani krajan Alfonz Duhanič

MARTIN PODKRAJŠEK

SPOMIN

V globoki žalosti: mami in ati

Ni�ti�bilo�dano�živeti�v�hišici,
ki�si�jo�zelo�ljubil.

Odšel�si�v�večno�temo,
kjer�ni�trpljenja,�ne�bolečin.

Pred 30 leti nas je mnogo prezgodaj
zapustil naš dragi sin

Hvala prijateljem, ki postojite z lepo mislijo nanj pri grobu 
večnosti in mu prižgete svečko.

ZAHVALA

MATEJA PACKA
Ob nenadni in boleči izgubi našega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sošolcem 
in kolektivu Imperial, sedanjemu Šumi Krško, da ste ga kljub 
oddaljenosti prišli pospremit na njegovo zadnjo pot.

Hvala za darovano cvetje in sveče ter vso vašo podporo, ki je 
neprecenljiva v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njegovi

(1978–2019)
iz Kotelj 7 i na Koroškem

V zvezi z zgornjim odzivom na moj prispevek v zadnji številki 
časopisa, ki se je nanašal na poročilo o 5. seji Občinskega sve-
ta občine Brežice, naj pojasnim, da sem vse, kar je bilo izre-
čeno na seji in sem navajal v prispevku, pravilno in korektno 
povzel, saj sem vse tudi posnel na diktafon in pred pisanjem 
še enkrat poslušal. Kako si izrečene besede razlaga, pa je stvar 
vsakega posameznika.  Rok Retelj

Pojasnilo

SPOMIN

FRANC DROBNIČ

9. junija je minilo eno leto,
odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu.

Vsi njegovi

s Hrastja pri Cerkljah ob Krki.

Dober,�plemenit�človek,�ki�je�z�nami�živel,
nam�ne�more�biti�odvzet,

kajti�v�našem�srcu�je�zapustil�svetlo�sled
svoje dobrote in plemenitosti.

(Thomas�Carlyle)
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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.

ZAHVALA

po domače Žani, iz Šentlenarta, roj. v Vitovcu.

IVAN JAMNIK

Ni�težjega�trenutka
kot�slovo�od�dragih�ljudi.

21. maja se je od nas poslovil z mirom v srcu, 
obdan z ljudmi, ki smo ga imeli radi, in

v okolju, kjer je bil rad in se je dobro počutil,

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in vsem, ki ste nam izrekli sožalje, nam v najtežjih trenutkih stali 
ob strani, nas tolažili, darovali sveče, cvetje, svete maše in denarne 
prispevke ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Še posebej se zahvaljujemo patronažni sestri Vasji za dolgoletno 
patronažno pomoč na domu, gospodu župniku iz Brežic Milanu Kšeli 
za poslovilni govor in lepo opravljen obred, pevcem Pevci zvoka za 
zapete žalostinke in pogrebni službi Komunale Brežice za izvedbo 
pogreba. 
Vsem iskrena hvala. 
S spominom na lepe trenutke ga bomo vedno pripeljali nazaj v srce.

Žalujoči: vsi, ki ga imamo radi

PETRA KORITNIKA

ZAHVALA

Žalujoči: žena Marija,
otroci Andreja, Boštjan in Petra Nežka z družinami

Rdeča�roža�sama�zase�joče,
bolečine�vzeti�nase�tvoje�noče.
Marsikaj�sva,�draga,�zamudila,

solza�tvoja,�roža,�me�ne�bo�vrnila.
(Franc�Gorza)

Ob boleči izgubi dragega moža, atija in dedka

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
nesebično pomoč, tolažilne besede, stiske rok, ki ste nam jih namenili 
v teh težkih dneh. 
Hvala vsem za darovane sveče, cvetje in denarno pomoč.

Posebej hvala vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri zadnji slovesnosti, 
in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Radeža, Loka pri Zidanem Mostu,

ZAHVALA

z Brezja pri Dovškem 26, Senovo,

JANEZA
ŠUŠTERIČA

Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta, brata, strica, botra in bratranca

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od njega na njegovi 
zadnji poti. Hvala sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč in 
darovane svete maše.
Posebna zahvala velja negovalnemu oddelku Splošne bolnišnice 
Brežice.
Zahvaljujemo se podjetju Kostak Krško za organizacijo pogreba, 
sodelavcem kolektiva Tanin Sevnica za podarjene prostovoljne 
denarne prispevke in izrečena sožalja, brestaniškim pevcem za 
lepo zapete pesmi, gospe Ireni Gmajnar za lepe besede ob slovesu, 
praporščakom, Cvetličarni Kerin za lepo pripravljeno žalno 
dekoracijo, gospodu župniku Janezu Turinku za opravljen obred in 
trobentaču za zaigrano Tišino.
Posebna zahvala gre družinam Gošek s Senovega, Brili in Čižmek z 
Brezja ter vsem, ki ste ga obiskovali v bolnišnici Brežice.

Še enkrat hvala vsem skupaj in vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo pogrešali

ZAHVALA

iz Kapel
ADOLFA POŽARJA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta, strica, bratranca, botra, svaka 

in dobrega soseda

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje ter vsem, ki 
ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Iskreno se zahvaljujemo 
govorniku g. Ureku, praporščakom, pevcem in glasbenikom, gospodu 
župniku in pogrebni službi Žičkar. Posebna zahvala gre družini 
Pšeničnik iz Piršenbrega, družini Hotko Strgar iz Globokega ter Aniti 
Veršec in Lidiji Sušin.
Veliko hvaležnost izrekamo vsem, ki ste našega Dolfa spoštovali in 
ga imeli radi ter ga v velikem številu pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

s Silovca 6
ANTONA KOCJANA

Spomin�je�kot�pesem,
�ki�v�srcih�odzvanja, 
spomin�je�kot�cvet,�

ki�nenehno�poganja�… 

Ob boleči izgubi dragega očeta, tasta, dedka, 
pradedka, svaka, strica in bratranca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izkazano sočutje, izrečeno sožalje, za darovano cvetje, 
sveče in svete maše. 
Posebno zahvalo izrekamo kolektivoma OŠ Globoko in OŠ dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova, Aktivu ravnateljev občine Brežice, Policijskemu 
veteranskemu društvu Sever Posavje, Združenju borcev za vrednote 
NOB Brežice in KO Sromlje, Območnemju združenju veteranov vojne 
za Slovenijo Brežice, Območni obrtno-podjetniški zbornici Brežice, 
Društvu invalidov Brežice, Gasilski zvezi Brežice, članom PGD Sromlje 
in gasilcem iz sosednjih društev, vsem praporščakom, pevcem s 
Sromelj za zapete žalostinke, župniku Romanu za opravljen obred in 
Marku Žičkarju za organizacijo pogreba. Za ganljive besede slovesa se 
zahvaljujemo Jožici Stajić, Stanetu Preskarju in Alenu Krošlju. 
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam 
pomagali, nam stali ob strani in ga v tolikšnem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti. 

Vsem in vsakemu posebej še enkrat ISKRENA HVALA.
Žalujoči: hčerki Rozika in Mihelca s svojimi 

ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

IVAN ČRNELIČ

Prazen�dom�je�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče,
ni�več�tvojega�smehljaja,

utihnil�je�tvoj�glas,
bolečina�in�samota�sta�pri�nas.

Zdaj�pot�nas�vodi�tja,
kjer�sredi�tišine�spiš,
a�v�naših�srcih�ti�živiš.

Nenadoma in brez slovesa je v 64. letu starosti za vedno zaspal 
naš dragi mož, skrbni ati, ljubljeni dedek, dober tast, brat, stric, 

bratranec, prijatelj in sosed

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem. Hvala vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti ter nam stali ob 
strani v trenutkih bolečine ob izgubi. Hvala za vse tolažilne besede, 
tople stiske rok, za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in 
denarno pomoč.
Posebna zahvala velja Komunali Brežice za organizacijo pogreba, 
Cvetličarni Tina za lepo pripravljeno žalno dekoracijo, gospodu 
župniku iz Brežic za lepo opravljen obred in pevcem za zapete 
žalostinke. Zahvaljujemo se govornikoma g. Žmavčiču za lep nagovor 
in g. Ferlanu – predstavniku Komunale Brežice za čutne besede 
slovesa ob odprtem grobu. Hvala tudi župniku iz Pišec za zvonjenje 
na dan pogreba.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Nazadnje hvala tebi, dragi naš, da smo lahko bili del tvojega 
življenja! Zdaj se spočij, izmučeno srce, zdaj se spočijte, zdelane roke.

Z žalostjo v srcu: vsi njegovi

z Bojsnega.

ZAHVALA

VLADIMIRJA
ZAKŠKA

Ob izgubi mojega dragega moža, našega 
dragega očeta in starega ata

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
vaščanom in vsem drugim za darovano cvetje in sveče.

Hvala tudi župniku, gospodu Mateju Užmahu, za lepo opravljen 
pogrebni obred, gospodu Marku Žičkarju za kakovostno pogrebno 
storitev, gospodu Miranu Petelincu za lepo zaigrani Zabučale gore 
in Tišino, praporščaku PGD Sela, gospodu Mihi Žibertu, praporščaku 
veteranov vojne za Slovenijo in gasilcem.

Hvala vsem, ki ste nam žalujočim izrekli sožalje in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti, na pokopališče v Dobovo.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Sel pri Dobovi

JOŽEF (PEPČE) SLOVENC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Zdaj�nič�več�se�melodija�ne�sliši,
za�vasjo�nihče�več�ne�igra.
V�naši,�zdaj�žalostni�hiši
je�utihnila�harmonika.

(Marjan�Roblek,�Lojze�Slak)

Tiho, brez besed je za vedno zaspal dragi oče, stari ata, praded, 
stric in dober sosed

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, izrekli 
sožalne in tolažilne besede ter nam stisnili roke. Hvala za vso 
podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala kirurškemu oddelku in 
reševalni službi Brežice ter patronažni sestri za pomoč na domu. 
Hvala lovcem LD Globoko, praporščakom sosednjih lovskih družin, 
praporščakom Zveze borcev Posavje ter pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo in izvedbo pogreba. Hvala duhovniku g. Romanu 
Travarju za opravljen obred, govornikoma g. Francu Kenetu in g. 
Stanetu Preskarju za izrečene besede slovesa, pevcem pevskega 
zbora Sromlje za zapete pesmi slovesa ter neizmerna hvala vsem 
dobrim sosedom za vso podporo in pomoč.

iz Curnovca.

ZAHVALA

DAMJAN OMERZEL – DADO

3. junija nas je prezgodaj zapustil naš 
predragi

Nikoli ne boš pozabljen.

Vsi, ki te imamo radi

iz Kostanjevice na Krki.

Kdor�živi�v�spominu�drugih,
ni�mrtev,

je samo oddaljen.
Mrtev�je�tisti,�ki�ga�pozabijo.

ZAHVALA

iz Piršenbrega.
BOŽIDAR ŽOKALJ

Srce�je�omagalo,
dih�je�zastal,

a na njega spomin
bo�večno�ostal.

22. maja nas je v komaj 67. letu
za vedno zapustil naš dragi

Iz vsega srca bi se želeli zahvaliti vsem sorodnikom, dobrim 
sosedom Majkić, Šuler, Žgalin, Zevnik, Volčanjk in Cizl ter znancem 
in prijateljem za vse besede tolažbe in stiske rok. Še posebej 
zahvala Dušanu Lepšini iz Globokega za dolgoletno pomoč in 
iskreno prijateljstvo. Iskrena hvala vsem za darovane sveče, svete 
maše in denarno pomoč. Posebna zahvala velja dr. Radetu Iljažu 
za dolgoletno zdravljenje, osebju Splošne bolnišnice Brežice, UKC 
Ljubljana in intenzivnemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto.
Hvala kolektivu trgovine Cerjak, Kulturnemu domu Krško in 
Turistični agenciji Palma.
Hvala pevcem Kulturnega društva Pevci zvoka za odpete pesmi, 
kvartetu trobil, govorniku g. Francu Kenetu, številnim praporščakom, 
Lovski družini Globoko ter članom ostalih lovskih družin, pogrebni 
službi Žičkar, gospodu župniku Gregorju Majcnu in patru Mihaelu 
Vovku za sočutno opravljen obred, Župnijski Karitas Pišece, g. 
Stanetu Slaku za zvonjenje, gostilni Erban in vsem, ki jih nismo 
posebej imenovali. 
Ohranimo ga v lepem spominu in naj počiva v miru.

Žalujoči: njegovi najdražji
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Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Toni 
Lipar s.p., Stara vas 17e, 
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

 

Prodam mešana drva (možna 
dostava) in vino modro franki-
njo. Tel.: 070 824 776

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Ugodno prodam vino, večjo 
količino dostavim. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 278 754

Prodam vino: rumeni muškat 
(polsladki in suhi), žametno, 
frankinjo in belo mešano. Cena 
od 0,80 € /l dalje. Tel.: 031 306 
559, po 17. uri 

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

Prodam belo vino rumeni mu-
škat – sauvignon. Cena po do-
govoru. Tel.: 030 774 169

Prodam dva 300 l soda za 
vino, malo rabljen mlin za 
grozdje, dobro ohranjena 
vhodna vrata (200 x 94 cm) in 
dvoja notranja vrata (200 x 75 
cm). Tel.: 031 620 194

Prodam kotel za žganjekuho, 
nov, 150 l, z vložkom proti pri-
jemanju drozge ter inoks hla-
dilnikom. Cena 1.900 €. 
Tel.: 041 482 441 

Sprejemamo naročila za ma-
relice, pišeške. 
Tel.: 031 484 058

ŽIVALI

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

Prodam traktor UT 804 4x4, 
85 km, teža 4 t, letnik 2013, 
1.200 del. ur, z vpetjem za 
plužno desko. Cena 13.500 €. 
Tel.: 041 683 261, Milan

Odkup traktorjev, katere 
koli znamke, lahko tudi v 
slabšem stanju ali v okvari. 
Kupim tudi priključke. Rok 
Habjan s.p., Črni Vrh 25a, 
Tabor. Tel.: 040 638 174

Prodam staro leseno prešo, 
vile za travniške bale, travni-
ško brano, zidake (cigle), ok-
rasni križ, kopelit, pokrov za 
jašek, jasli. Tel.: 041 439 288

Prodam traktorski cepilec drv 
ter bukova in mešana drva. 
Tel.: 031 594 663

Prodam rotacijski travniški 
mulčer (1,3 m), nerjaveč ko-
tel (alfa) za svinjsko hrano, 
kovinski koruznjak (10 m3) in 
krožne brane. 
Tel.: 051 226 661

Prodam luščilec koruze, trak-
torski pajek SIP 340 in seno v 
okroglih balah. 
Tel.: 030 694 956

Prodam koruzo, naravno su-
šeno. Tel.: 040 389 015

Prodam ječmen in koruzo pol-
trdinko, naravno sušeno. 
Tel.: 041 913 887

Prodamo koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam ječmen, koruzo, na-
ravno sušeno, mešana drva in 
strešno kritino Kikinda. Breži-
ce. Tel.: 031 730 830

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

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- 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
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
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www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

NEPREMIČNINE
Prodam stanovanjsko hišo v 
Sevnici na lepi sončni legi v bli-
žini centra. Stanovanjska povr-
šina 256 m2, EI narejena. 
Tel.: 031 625 452

Prodam hišo nad Blanco, kom-
pletno prenovljeno in nadstan-
dardno izolirano. Cena po do-
govoru. EI narejena. 
Tel.: 040 154 925 

Prodam manjšo hišo na Po-
nikvi 8 a (Jesenice na Dol.), EI 
narejena. Tel.: 041 786 324

Prodamo 55 arov vinograda 
na Osredku (Golek), asfalt in 
možna gradnja, cena 12.000 
€. Tel.: 041 722 809

Prodam kmetijsko zemljišče 
(2,2 ha), asfaltiran pristop, 
vodni izvir z betoniranim za-
jetjem. Ravne pri Zdolah (obči-
na Krško). Cena 16.500 €. 
Tel.: 070 226 233

Prodam gradbeno parcelo v 
Tržišču ob glavni cesti, v bliži-
ni bencinske črpalke. 
Tel.: 041 616 835

Prodam njivo na ravnini, 
6.638 m2, k.o. Veliki Podlog. 
Tel.: 041 951 950 

Prodam dve njivi v Bukošku 
(4.672 m2 in 3.342 m2) ter nji-
vo v Selah pri Dobovi (2.126 
m2). Tel.: 041 279 443

V Brežicah oddamo v najem 
opremljeno 3-sobno stanova-
nje. Tel.: 041 947 836

Oddam v najem gostilno Beli 
konjiček v Brežicah. 
Tel.: +49 1 771 563 112

V najem oddam prostor v veli-
kosti 180 m2, primeren za skla-
dišče. Tel.: 041 587 265

Na otoku Pašman oddam dvo-
sobni apartma Agnes, pogled 
na morje, klima, terasa nadkri-
ta, 200 m do morja, parkirišče, 
gril, TV SAT. Tel.: 041 983 525

KMETIJSTVO

Kupim kmetijske stroje. Lahko 
tudi v slabšem stanju. 
Tel.: 030 694 956

Kupim traktor in priključke 
(dobro plačilo), prodam pa 
vino. Tel.: 051 813 034

Ugodno prodam dvobrazdni 
plug – 12 col in dobro ohranjen 
platonar s stranicami. 
Tel.: 040 630 638 

OKULIST VSAK DAN

NA NOVI LOKACIJI - več kot 1000 novih okvirjev
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Odprto pismo g. županu in 
Občinskemu svetu občine Brežice – 
sanacija Trdinove ulice v Brežicah
Trdinova ulica je za stanovalce naselja Marof že večletni problem, 
na katerega stanovalci opozarjamo občino že vrsto let. Ta ulica je 
bila do nedavnega problematična tudi za ostale občane, ki so ho-
dili na pokopališče ali na sprehod, saj ni imela pločnika in razsvet-
ljave v svoji celotni dolžini. 
Na »srečo Brežičanov« so bile jeseni volitve in je občina pohite-
la s sanacijo najbolj problematičnega dela ceste. Dvojni ovinek so 
razširili, uredili pločnik in napeljali razsvetljavo. Vsi smo se vese-
lili, saj, kot poznam načrte za sanacijo, naj bi uredili celo ulico. A 
to se ni zgodilo.
Stanovalci Marofa bomo morali ponoči še vedno hoditi z bateri-
jami, ob nalivih se bomo morali pred lužami in avtomobili brani-
ti z dežniki, saj odvodnjavanja na tej ulici praktično ni. Problem 
so tudi pasji sprehajalci, ki ne pospravljajo iztrebkov svojih pasjih 
prijateljev in ponoči brez baterije ne gre.
Sprašujem župana in občinski svet, kdaj se bo nadaljevala sanaci-
ja in elektrifikacija te ulice? Ali bo potrebno čakat na nove volitve?
Prosim za odgovor.
� Danica�Fux,�Brežice

prejeli smo

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.
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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

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 (13/2019) bo izšla v 
četrtek, 27. junija 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 20. junij 2019.

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.

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 teličko ČB, staro 2,5 
meseca. Je lepa. 
Tel.: 031 590 523

Prodam kravo LS, brejo 8 me-
secev (četrto tele), bikca LIM/
CK, starega 5 mesecev, škropil-
nico Cifarelli (kot nova) in har-
moniko (dur CFB). 
Tel.: 031 302 355

Prodam 2 bikca, eden je LS, 
drugi LS/LIM, stara sta 5 in 6 
mesecev. Tel.: 040 357 757

Prodam burskega kozla (star 
1,5 let), osla večje rasti (star 
1 leto), ubogljiv, in mlade vie-
tnamske pujse. 
Tel.: 041 683 261 

Prodam burske kozice in koz-
lička za nadaljnjo rejo. Okoli-
ca Sevnice. Tel.: 040 566 272

Prodam jagenjčke. Kupim ro-
tacijski mulčer za traktor, širi-
na 1,6 m. Tel.: 041 598 873

Prodam odojke, težke 30 - 35 
- 70 kg, možen zakol, in suhe 
hrastove plohe, 5 cm. 
Tel.: 051 872 179

Krškopoljce, 50 – 70 kg, pro-
dam. Tel.: 051 634 338

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam leseno masivno mizo, 
namenjeno za utico ali teraso, 
140 x 135 cm, in skoraj novo 
posteljo z vzmetnico, 100 x 
200 cm. Tel.: 031 596 749

Prodam trosed in dva enose-
da, zelo ugodno. 
Tel.: 041 430 776

Prodam električne škarje za 
živo mejo, 700 W, debelina 
reza 25 mm, nove, tovarniška 
garancija 1 leto, cena 75 €. 
Tel.: 041 773 484

RAZNO

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

Podarim cca. 150 m3 čiste 
zemlje, primerne za zasip. Lo-
kacija Krško. Tel.: 031 366 161

Iščem človeka za košnjo trave 
okoli hiše v Selah pri Dobovi. 
Plačilo po dogovoru. 
Tel.: 041 279 443

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani, obveščamo 
vas, da bo razprodaja 

enoletnih kokoši nesnic 
17. junija od 16. ure dalje.
Mlade rjave jarkice tik pred 

nesnostjo pa dobite 
vsak delavnik (od 18. junija 

dalje) ob 16. uri.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Rjave in grahaste jarkice 
dobite vsak delavnik 

po 18. uri.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

KRŠKO – Pokrajinska zve-
za društev upokojencev 
(PZDU) Posavja je 24. maja v 
sodelovanju z DU Brestani-
ca v Mestnem muzeju Krško 
pripravila razstavo z nas-
lovom »Izdelki iz korenin 
mladosti«. Razstava ročnih 
del je letos šesta po vrsti, na 
njej sodelujejo članice dese-
tih posavskih upokojenskih 
društev.

Svoja ročna dela so postavile 
na ogled članice upokojenskih 
društev s Senovega, Krškega, 
Kostanjevice na Krki, Bresta-
nice, Brežic, Dobove – Kapel, 
Bizeljskega, Rake, Radeč in Tr-
žišča. »Pravo bogastvo se mi 
zdi, da imamo v Posavju ljudi, 
ki s tako veliko vnemo ohranja-
jo našo dediščino izpred mno-
gih let. Veliko truda je bilo pot-
rebnega, da so izdelki in delo 
spet dobili svojo vrednost,« je 
dejala v nagovoru brestaniška 
predsednica Vida Mešiček. 
Predsednik PZDU Posavja Jo-
žef Žnidarič je zbranim prav 
tako podaril prgišče prijaznih 
besed in se avtoricam ročnih 
del zahvalil za vsako nareje-
no nitko. Nekaj besed sta spre-
govorila tudi predsednik ko-

misije za tehnično kulturo pri 
ZDUS Branko Suhadolnik in 
podžupan občine Krško Silvo 
Krošelj. 

Koordinatorica komisije za 
tehnično kulturo oz. za roč-
na dela Manja Seher je izra-
zila zadovoljstvo nad vsemi 
čudovitimi izdelki, ki obuja-
jo spomin na njihova otroška 
leta. »Namen te razstave ni bil 
samo izdelava izdelkov, dosegli 
smo več, med seboj smo se veli-
ko pogovarjali. Odkar štiri leta 
povezujem društva PZDU Po-
savja, sem začutila neizmerno 
povezanost med vami rokodel-
kami. Ne le, da ste ustvarjalke z 
nitko, iglo, kvačko, ste zelo pri-

jetne sodelavke, izžarevate to-
plino in nežnost,« je še poveda-
la Seherjeva. 

Večer je bil medgeneracijsko 
pestro glasbeno obarvan. Ob-
likovali so ga solistka Mia Ko-
čevar in harmonikar Klemen 
Bohorč ter vnuka in hčerka 
predsednice Mešičkove Ana-
marija Božič, Martin Božič 
in Bernardka Božič, ki je pri-
reditev s posebej izbranimi in 
čutnimi besedami tudi povezo-
vala. Za sproščeno druženje v 
nadaljevanju so poskrbeli čla-
ni in članice vseh društev, ki so 
pripravili pogostitev. 

 M.�Hrvatin

SENOVO – Članice sekci-
je za ročno delo »Vezenje« 
Društva upokojencev Senovo 
so v počastitev praznika ob-
čine Krško pripravile razsta-
vo ročnih del »Za srce in 
dušo«, ki je bila v avli Doma 
XIV. divizije na Senovem na 
ogled od 7. do 9. junija. 

Svoja unikatna ročna dela so 
postavile na ogled Marica Ab-
ram, Olga Glogovšek, Mari-
jana Kodelja, Majda Majcen, 
Eda Pavlič in Jovanka Radič, 
ki sekcijo tudi vodi. Članice roč-
nodelske skupine se srečujejo 
vsak torek in ustvarjajo – riše-
jo na platno in prepletajo nitke 
ter s svojimi izdelki ohranjajo 
bogato kulturno dediščino na-
ših babic, ki so prav tako z ve-
likim zanosom vezle, pletle, 
kvačkale ... »Pogled na lepoto 

Izdelki iz korenin mladosti

Članice�DU�Brežice�ob�svojih�ročnih�delih

Vezenine z bogatimi motivi
izdelkov poboža 
dušo, oko se spo-
čije in srce razne-
ži,« je opisovala 
občutke ob pogle-
du na razstavlje-
ne umetnine Ire-
na Gmajnar, ki je 
vodila odprtje raz-
stave ročnih del. 
Predsednik DU Se-
novo Ludvik Grilc, 
predsednik PZDU 
Posavje Jože Žni-
darič in podžu-
pan občine Krško 
Silvo Krošelj so pohvalili delo 
pridnih rok in čudovite izdel-
ke ter zaželeli še mnogo prijet-
nih ustvarjalnih uric. Nekate-
ri obiskovalci so se zahvalili za 
prijazno povabilo na prekras-
no razstavo z zapisom v knji-
go vtisov. 

Prijeten dogodek sta z glasbe-
nim nastopom popestrila Anže 
Šeško z zaigranimi skladbami 
na harmoniki in Mila Marjano-
vić s pevskim nastopom, člani-
ce sekcije so nato vse prisotne 
razvajale še z okusnim peci-
vom.  S. Radi

Članice� sekcije� za� vezenje,� ki� deluje� v�
okviru�DU�Senovo
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DOBOVA – Ob vhodu v dobovsko cerkev me je pričakala starejša gospa v vetrovki barve ciklame – Ankica Krivec, ki po neizmerni energiji presega marsikoga ve-
liko mlajšega. Dobili sva se na sobotno jutro, da mi pokaže svojo razstavo o kamnih, ki je že 13. manjša tematska razstava v dobovski cerkvi, kjer ji je prostor ob 
vhodu pred leti prijazno odstopil tamkajšnji župnik. A pogovor je v najino srečanje kot reka nanesel zanimive zgodbe, ki jih je izrisalo njeno življenje.

»Na vsakem koraku opazim male čudeže«

Ankica Krivec izhaja iz Brač-
ne vasi na Bizeljskem, njena 
družina je bila med drugo sve-
tovno vojno izgnana. Po vrnit-
vi so jih čakali težki časi, vla-
dalo je veliko pomanjkanje, 
starši so jo zgodaj naučili de-
lavnosti. Po končanem učitelji-
šču je dobila službo v Dobovi, 
kjer si je zgradila hišo, vzgo-
jila sina in kot učiteljica pri-
spevala k vzgoji številnih ge-
neracij otrok, ki so obiskovali 
dobovsko šolo. Na šoli je osta-
la več kot trideset let, vse do 
svoje upokojitve. Še danes je 
vesela, če jo ogovori kakšen 
njen nekdanji učenec, ki jih je 
v malem kraju veliko. V času, 
ko v Dobovi še ni bilo vrtca, na 
začetku 60. let 20. stoletja, je 
imela dvakrat na teden tudi ci-
cibanove urice. 

Kot sama pravi, so za kasnej-
še življenje pomembni dobri 
pedagogi: »V gimnaziji in na 
učiteljišču sem imela dobre 
učitelje, ki so mi dali popotni-
co za življenje in tudi za moje 
učiteljsko delo.« Med svojim 
učiteljevanjem ni pozabila 
na tiste učence, ki so izhajali 
iz težkih socialnih razmer, in 
še vedno je mnenja, da mora-
jo vsi otroci dobiti priložnost, 
kar pa je danes velikokrat po-
zabljeno. »Lahko je cveke pi-

sati, ampak treba je otroke ra-
zumeti,« še doda Krivčeva, ki 
je po upokojitvi vrsto let žive-
la v tujini.
 
Od leta 2016 ob vhodu v do-
bovsko cerkev pripravlja 
manjše tematske razstave, za 
katere sama izbira teme, zbe-
re gradivo in postavi razstavo. 
Ob pripravah na razstavo se 
v izbrano temo poglobi: »Ko 
zaključim in postavim razsta-
vo, se počutim, kot da sem 
pripravljena na izpit,« pra-
vi Krivčeva. Tematsko so raz-
stave zelo raznolike, med dru-
gim je predstavila Dobovo na 

starih razglednicah, pomlad-
no cvetje, stare podobice, bo-
žič in novo leto, 500 let refor-
macije, obeležila leto evropske 
kulturne dediščine in Cankar-
jevo leto. Tokrat je razstava 
posvečena kamnom v različ-
nih kontekstih, saj jo sprem-
ljajo že celo življenje. »Kamne 
različnih oblik sem rada nabi-
rala že v otroštvu, zlagala sem 
jih v žepe, da so v njih včasih 
nastale luknje,« pripovedu-
je med smehom. Domov jih 
je tudi kasneje nosila od vse-
povsod ter občudovala njihove 
oblike in sestavo. Danes nekaj 
primerkov, navezanih na vrvi-

ci, visi na balkonski ograji nje-
ne hiše, kjer oddajajo posebne 
zvoke, ko se čez dobovske rav-
nice zažene veter. 

Kot otrok je bila precej ra-
dovedna in je včasih odrasle 
spraševala tudi precej zahtev-
na vprašanja. To radovednost 
in željo po spoznavanju no-
vih okolij zadovolji tudi s po-
tovanji, ki so že od nekdaj nje-
na strast. Potovanj je do danes 
v verižico spominov nanizala 
že zelo veliko, saj je bila prak-
tično po celi Evropi, od Malte 
do Nordkappa. Še so živi nje-
ni spomini na leto 1963, ko je 
potovala v Grčijo mimo Skop-
ja, kjer si je na železniški po-
staji natočila vode. Ko pa so 
drugo jutro prispeli v Atene, 
so tam vsi govorili samo o ka-
tastrofalnem potresu v Skop-
ju. Ker takrat še ni bilo telefo-
nov, so se doma bali, da se ne 
bo vrnila. Kljub lepemu številu 
let gre še vedno rada na pot, še 
posebej z vnuki, ki jih ima tri 
in je nanje zelo ponosna. Pred 
kratkim je bila z najmlajšim, 
maturantom, v Barceloni. 

Krivčeva je tudi zbirateljica, 
njena hiša je polna zanimi-
vih stvari, ki ji veliko pome-
nijo, tako med drugim zbira 
naprstnike, stare knjige, po-

dobice, molitvenike, razgle-
dnice, znamke, saj je dejav-
na pri filatelistih. Prav tako je 
ljubiteljica kaktusov, ki so raz-
ličnih oblik in krasijo vhod v 
hišo. Knjige so njena radost že 
od nekdaj, še vedno se spom-
ni svoje prve knjige – Sirota 
Stina. »Vrata v hišo zakleniti, 
dobro naložiti, da ti je toplo, in 
ob tem imeti knjigo, to je zame 
lepše kot največja veselica,« 
navdušeno pripoveduje. Ker 
ji energije nikoli ne zmanjka, 
gre še vedno rada na morje, iz-
deluje lesene rože, rešuje kri-
žanke, obiskuje kulturne pri-
reditve, udeležuje se jutranjih 

skupinskih vadb in rada popi-
je kavo s prijateljicami. Nje-
no majhno drobno postavo pa 
lahko opazite tudi, ko kar peš 
hiti iz Dobove proti Brežicam 
po vsakdanjih opravkih. 

Pa naj zaključim z njenimi be-
sedami, ki pa bi bile najbrž 
koristne marsikomu izmed 
nas: »Danes uživam v samo-
ti. Uživam v tišini. Veliko raz-
mišljam, gledam oblake, na 
vsakem koraku opazim male 
čudeže, sama s sabo sem v 
harmoniji – nič mi ne manjka.«

� Polona�Brenčič

Ankica�Krivec�pred�mini�razstavo�v�dobovski�cerkvi�… …�in�pred�'kamnito�harfo'�na�svojem�domu


