
www.integral-brebus.si

HITRA LINIJA BREŽICE – LJUBLJANA
Obveščamo vas, da je s 1. 6. 2019 začela obratovati hitra avtobusna 
linija Brežice – Ljubljana in nazaj. Avtobus vozi po avtocesti brez 
postankov do Ljubljane! Vozi celo leto od ponedeljka do petka! 
• odhod iz BREŽIC ob 5:25 uri, prihod v LJUBLJANO ob 6:47 uri
• odhod iz LJUBLJANE ob 15:30 uri, prihod v BREŽICE ob 16:52 uri

Več informacij dobite na sedežu podjetja ali na spletni strani: 
www.integral-brebus.si

NOVO!

 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Poletje v Posavju
bo živahno in pestro

Če se v poletnem času radi sproščate in družite na 
raznih prireditvah bodisi na prostem bodisi v zapr-
tih prizoriščih, boste v prihodnjih tednih in mesecih 
lahko prišli na svoj račun, saj se v posavskih obči-
nah obeta pestro poletno dogajanje. Ne bo manj-
kalo koncertov, kulinaričnih, etnoloških in drugih 
družabnih prireditev.
 Stran 3
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 4. julija.

ZAČELE SO SE POČITNICE – Potem ko so v ponedeljek šolarji še zadnjič v tem šolskem letu prestopili 
šolske pragove in »dvignili« zaključna spričevala, je tudi Glasbena šola Brežice svojim učencem – 
teh je približno 340 – na zadnji šolski dan podelila spričevala. Kot neke vrste atrakcijo ob zaključku 
šolskega leta jih je povabila, da na zelenici med pošto in vodovodnim stolpom v Brežicah postavijo živi 
basovski ključ (na fotografiji), v katerem je bilo po oceni ravnatelja mag. Daniela Ivše, ki je bil idejni 
vodja te akcije, približno 200 ljudi, tako učencev, staršev kot tudi zaposlenih v GŠ Brežice. Šolarji so 
bili, razumljivo, zelo dobro razpoloženi, saj lahko vse do septembra uživajo v brezskrbnih počitnicah 
in, kot kaže, vročem poletju, ki bo v Posavju postreglo s številnimi prireditvami na prostem, o katerih 
pišemo na tretji strani današnje številke.  Foto: Rok Retelj

V Posavskem muzeju Brežice praznovali 70-letnico
BREŽICE – Včeraj ob 11.00 je minilo točno 70 let od slovesne 
otvoritve Posavskega muzeja Brežice, kar so v tej kulturni us-
tanovi obeležili s celodnevnim dogajanjem, katerega vrhunec je 
bila slovesnost z odprtjem večzvrstne razstave »Štirje elementi: 
3 – ZEMLJA«. V Viteški dvorani so zbrane nagovorili direktori-
ca muzeja Alenka Černelič Krošelj, predsednica predsedstva 
Skupnosti muzejev Slovenije dr. Aleksandra Berberih Slana 
in brežiški župan Ivan Molan. Slavnostni nagovor je imel mi-
nister za kulturo RS mag. Zoran Poznič. Omenjeno razstavo je 
soustvarilo 20 avtoric in avtorjev iz celotnega Posavja. V sklo-
pu t. i. Dneva Posavskega muzeja se je začela tudi Poletna graj-
ska dogodivščina za otroke, potekalo je javno vodstvo s kustosi 
muzeja, iz Viteške dvorane je v živo oddajal Studio ob 17ih na 
Prvem programu Radia Slovenija, v prenovljeni vinski kleti pa 
se je odvil Večer pod muzejem, ko so z vinom in glasbo stopili v 
osmo desetletje muzeja. Več o tem v naslednji številki.  R. R.

AKTUALNO

Alenka Černelič Krošelj, direktorica 
Posavskega muzeja Brežice:

Muzej je odprta 
hiša za vse
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Ministra za skupno sodelovanje

Prevzgojni dom – vmesna postaja

Praznik občine Bistrica ob Sotli

Na Lisci so se zbrali planinci

»Prihaja čas za nove generacije«

Trgovska dejavnost v Posavju

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

TRENING VARNE VOŽNJE
voznik začetnik

Krško, 13. 7. 2019, ob 7:00

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

TRENING VARNE 
VOŽNJE

4.5.2019, ob 7:00

 

Tečaj CPP:

Krško, 16.5.2019, ob 
15:30

Jubilejna slovesnost se je začela v viteški dvorani.
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Na dnevnem redu pete redne seje 
kostanjeviškega občinskega sveta, ki je potekala 12. junija, 
ni bilo na videz nič »pretresljivega«, kljub temu pa so obrav-
navali nekaj za življenje občanov pomembnih sklepov. 

Starše predšolskih otrok najbrž zanima, kakšne cene vrtcev se 
obetajo z novim šolskim letom oz. od 1. 9. 2019 dalje. Najvišja 
podražitev bo v oddelkih od 1. do 3. leta starosti, za približno 
9 % oz. 50 evrov, precej manjša bo v oddelku za 3-4 leta (dober 
odstotek oz. 4,5 evra), kombinirani oddelek in oddelka za otro-
ke od 3. do 6. leta pa bodo dražji za približno 4 % – pri prvem 
to pomeni nekaj manj kot 18 evrov, pri drugih dveh pa dobrih 
14 evrov. Starši seveda ne bodo plačali celotne podražitve, am-
pak le delež v skladu z odločbo, ki jim jo izda CSD. 
Izpostavljamo še odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih 
služb v kostanjeviški občini. Ko so na občinski upravi lani zara-
di skorajšnjega poteka koncesije (v kostanjeviški občini jo ima 
krški Kostak) pripravljali javni razpis za izbor koncesionarja, se 
je izkazalo za smiselno, da se tudi pogoji in merila za izbor kon-
cesionarja posodobijo in opredelijo podrobneje, glede na zahte-
ve nove zakonodaje s področja javnega naročanja. Spremembe 
in dopolnitve odloka, ki, kot zagotavljajo na občini, ne posegajo 
v vsebino gospodarskih javnih služb, ki so predmet koncesije, 
so bile na dnevnem redu seje občinskega sveta že oktobra lani, 
a ker so bile pred vrati lokalne volitve, o tej zadevi nista želela 
odločati in prevzeti odgovornosti ne odhajajoči občinski svet ne 
župan, zato so odločitev preložili na nov mandat. Takratni in se-
danji župan Ladko Petretič je nato 29. oktobra s koncesionar-
jem podpisal aneks h koncesijski pogodbi za dobo enega leta, 
ki pa se tudi že preveša v drugo polovico. S potrditvijo odloka 
ima občina zeleno luč za izbor koncesionarja. »Sedaj je merilo 
le eno – izbran bo ponudnik, ki bo ponudil večji popust na ve-
ljavne tarife (31. člen), seveda pa bo moral izpolnjevati vse po-
goje, ki so določeni na novo (21. člen). Med pogoji, ki so posle-
dica splošne prakse na tem področju in so vezane na finančno 
stanje družbe, kader, opremo itd., sta pomembna specifična po-
goja, tj. da je imela družba v zadnjih treh letih najmanj pet mi-
lijonov evrov prihodkov ter da je v istem obdobju uspešno iz-
vajala vse obravnavane gospodarske službe vsaj v eni občini,« 
nam je pojasnil višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo, 
urejanje prostora in varstvo okolja na Občini Kostanjevica na 
Krki Stanislav Rostohar.
 P. Pavlovič

Vrtec dražji, koncesija bližje

RADEČE – V sejni sobi radeške občinske uprave se je 19. ju-
nija na 6. redni seji sestal tukajšnji občinski svet in med 16 
točkami dnevnega reda obravnaval ter sprejel kar nekaj po-
membnih odločitev.

Med prvimi točkami je bila potrjena nova, nižja cena storitve Po-
moč družini na domu, ki stopa v veljavo 1. julija. To pomeni, da bo 
53 uporabnic in uporabnikov za omenjeno storitev plačevalo 4,37 
evra/uro ob delavnikih, 6,12 evra/uro ob nedeljah in 6,56 evra/
uro na državni praznik in dela prost dan. Predsednica Nadzor-
nega odbora občine Radeče Jožefa Novak je povedala, da je imel 
odbor v prvem poletju letošnjega leta tri seje in na eni je obrav-
naval proračun občine za leto 2019 ter ugotovil, da je razvojno 
in projektno naravnan. Ob potrditvi zaključnega računa za lan-
sko leto je bilo ugotovljeno, da se je zadolženost na občana zni-
žala in da so bila vsa proračunska sredstva namensko ter gospo-
darno porabljena. Pri plačilu nadomestil za stavbno zemljišče je 
nadzorni odbor predlagal višjo obdavčitev za nepremičnine, za 
katere se ne skrbi in propadajo. 
V nadaljevanju so svetniki in svetnice soglasno potrdili več skle-
pov. Med drugim nov odlok o delovanja Medobčinskega inšpek-
torata – skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav ob-
čin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, ki bo bolj 
pregleden in lažji za uporabo. Podali so pozitivno mnenje doseda-
njemu direktorju Knjižnice Laško z enoto v Radečah Mateju Jaz-
binšku, ki je bil edini kandidat na razpisu za omenjeno delovno 
mesto. Prisotni so se seznanili z izvajanjem ureditve dveh lokal-
nih cestnih odsekov, in sicer je bil v mesecu maju predan v upora-
bo obnovljen odsek ceste Čimerno–Radeče v dolžini 135 metrov, 
v juliju se bo zaključila rekonstrukcija javne poti Radeče–Pernov-
še, na odseku Breznikar, v dolžini 200 metrov.
Na osrednji prireditvi ob radeškem občinskem prazniku v mese-
cu septembru bodo podelili dva zlatnika in srebrnik. Zlatnik bosta 
prejela dolgoletna predsednica Prosvetnega društva Vrhovo An-
dreja Burkelc Klajn iz Vrhovega in mednarodno priznani hornist 
Boštjan Lipovšek iz Radeč, ki je tudi sooblikovalec Sonc festiva-
la. Srebrnik bo prejela karateistka Lea Zahrastnik, članica Ka-
rate kluba Radeče in slovenske mladinske savate reprezentance. 
 S. Radi

V zadnji številki časopisa sem v prispevku z naslovom Vrtec v 
Bistrici bo dražji omenil predstavnico sveta staršev Petro Mis-
ja Zorko. Ker vsebina zapisa v zvezi z njo ni povsem resnična 
in lahko razumljena na način, da je pozivala k povišanju cen, se 
ji za nastalo situacijo opravičujem.  Rok Retelj

Opravičilo

Zadolženost na občana se niža

Kot je v predstavitvi povedal 
Vladimir Gregor Bahč, pred-
sednik nadzornega sveta sku-
pine TPV, sicer pa brežiški oz. 
artiški rojak, sta potem, ko sta 
se izkazali potrebi po vzposta-
vitvi proizvodnih procesov za 
avtomobilski znamki BMW in 
Volvo, z županom Ivanom Mo-
lanom hitro našla skupen je-
zik, da bi bilo možno obe tovar-
ni umestiti v Brežice, in sicer 
za Volvo z razširitvijo že obsto-
ječe poslovne enote v Šentle-
nartu, za BMW pa v industrij-
ski coni Brezina. V ta namen je 
bilo za slednje območje treba 
pripraviti predvsem tekstual-
ne spremembe OPPN, saj se je 
od sprejema osnovnega odlo-
ka OPPN v letu 2013 do danes 
izkazalo, da prihaja do vsebin-

TPV širi proizvodne kapacitete
BREŽICE – 20. junija je brežiški občinski svet s sprejemom spremenjenega in dopolnjenega Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za IPC Brezina prižgal zeleno luč družbi TPV za gradnjo proizvo-
dnega objekta za avtomobilsko industrijo, poleg tega pa bo družba razširila proizvodnjo tudi v Šentlenartu.

skih razhajanj, ki ne odgovar-
jajo dejanskim potrebam po-
tencialnih investitorjev. Tako 
so z dopolnitvami pripravljavci 
OPPN omogočili več fleksibil-
nosti, toleranc pri višini objek-
tov, združevanje parcel idr., v 
času javne razgrnitve pa na 
predstavljeni prostorskih akt 
niso prejeli pripomb, prav tako 
je ta usklajen z vsemi deseti-
mi pristojnimi nosilci ureja-
nja prostora. Bahč je zadovolj-
no potrdil, da bo lahko gradnja 
proizvodnih obratov za potre-
be izdelave visokotehnoloških 
izdelkov stekla že v avgustu le-
tos, predvidoma do spomladi 
leta 2021 pa naj bi stekli tudi 
proizvodni procesi. Investiciji 
znašata okvirno 78 mio evrov, 
v naslednjih letih pa je pred-

videnih najmanj 50 novih za-
poslitev tako na področju pro-
izvodnih procesov kot tudi 
visoko izobraženega kadra s 
področij tehnologij, robotike 
in avtomatizacije, zaradi česar 
bodo zaposlovali tako domač 
razpoložljiv kader kot tudi iz 
širšega prostora. Proizvodnji v 
Šentlenartu in Brezini se bos-
ta sicer razlikovali – v prvi bo 
potekala predelava aluminija 
za potrebe elektrifikacije vozil 
Volvo, v Brezini pa trdega jekla 
za potrebe izdelave jeklenega 
krmilja oziroma zadnje obese 
za vozila BMW. Navedeni pred-
log OPPN so svetnice in svetni-
ki soglasno potrdili, v nadalje-
vanju pa tudi oprostitev plačila 
komunalnega prispevka s stra-
ni TPV pri izvedi predmetnih 
investicij v višini okoli 31.000 
evrov, ki jih bo v tem primeru 
kril občinski proračun. Pravi-
loma se plačilo komunalnega 

prispevka pojmuje kot pomoč 
občine pravni osebi, nosilcu 
malega gospodarstva, na po-
dročju katere bo investitor vla-
gal, v tem primeru pa gre v bi-
stvu za spodbudo pri izvedbi 
strateške investicije na obmo-
čju občine, so poudarili pred-
stavniki svetniških skupin, ki 
so jo kot takšno prepoznali 
tudi na Ministrstvu za gospo-
darstvo, razvoj in tehnologijo.  

Z avgustom nova direktorica
Kot zanimivost z navede-
ne seje, katere dnevni red so 
svetniki obdelali v celoti, naj 
še povemo, da je župan Ivan 
Molan svetnike ob tej prilož-
nosti seznanil, da bo s 1. avgu-
stom delo direktorice občinske 
uprave nastopila mag. Gorda-
na Radanovič iz Dobove, ki bo 
zamenjala dosedanjo direkto-
rico Ireno Rudman.
 Bojana Mavsar

Slovenski minister za gospo-
darski razvoj in tehnologijo 
Zdravko Počivalšek ter hrva-
ški minister za gospodarstvo, 
obrt in podjetništvo Darko 
Horvat sta se srečala v počas-
titev dneva državnosti obeh 
republik. Ministra sta se v po-
govoru z direktorico OOZ Kr-
ško Janjo Starc dotaknila kar 
nekaj tem s področja gospo-
darstva in podjetništva ter 
medsosedskega sodelovanja, v 
izjavah za medije pa je Počival-
šek med drugim poudaril, da 
ima gospodarsko sodelovanje 
med Slovenijo in Hrvaško po-
zitivne trende, saj so v lanskem 
letu dosegli 5,5 milijarde evrov 
trgovinske menjave med tema 
dvema državama, kar je 11 % 
več kot leto prej. Slovenija je 
imela lani na Hrvaškem 1,8 mi-
lijarde evrov naložb, Hrvaška 
pa v Sloveniji 900 milijonov 
evrov. Počivalšek je dejal, da 
sta s hrvaškim kolegom odpr-
la vsa pomembna gospodarska 
vprašanja in se dogovorila za 
sodelovanje na več področjih, 
kako še izboljšati gospodarsko 

sodelovanje med državama 
ter kako bodo sodelovali pri 
predsedovanju Evropski uniji 
najprej Hrvaške v prvi polovici 
leta 2020 in nato še Slovenije 
v drugi polovici leta 2021. »To 
je obdobje, za katerega lahko 
rečem, da bomo imeli pogoje 
za nadgrajevanje sodelovanja 
pa tudi da rešimo vse tiste za-
deve, ki še obremenjujejo od-
nose med obema državama,« 
je povedal in dodal, da sta se s 
hrvaškim kolegom pogovarja-

la tudi o tem, da bosta držav-
na sekretarja obeh ministr-
stev pripravila dokumente, s 
katerimi bosta državi do kon-
ca leta uskladili sodelovanje na 
štirih gospodarskih področjih: 
pri rasti industrijske proizvo-
dnje, povečanju izvoza, pove-
čanju investicij ter investicij v 
inovacije in razvoj. 

Ministra sta poudarila, da obe 
državi pesti pomanjkanje de-
lovne sile, in s prstom poka-

zala na gospodarstvo. »Go-
spodarstvo je zaspalo, tako 
da zdaj deli Slovenije in Hrva-
ške ostajajo brez delovne sile. 
Severna meja se nam praz-
ni, ker se ljudje zaradi boljših 
plač in pogojev dela zaposlijo 
čez mejo,« je izpostavil. Hor-
vat je povedal, da sta Slovenija 
in Hrvaška mali gospodarstvi, 
ki pa lahko Evropi in tudi tre-
tjim državam ponudita skupne 
predloge. »Priti v sosednjo dr-
žavo in biti na sestanku z mi-
nistrom, ki vodi zelo izvozno 
naravnano gospodarstvo, po-
meni, da se lahko tako Hrvaška 
kot naše ministrstvo od svoje 
sosede še marsikaj naučita,« 
je še izjavil. Na poslovnem zaj-
trku so bili prisotni predstav-
niki gospodarstva, med njimi 
direktor GZS Posavske gospo-
darske zbornice, Krško Darko 
Gorišek in predsednik UO GZS 
Posavske gospodarske zborni-
ce, Krško Danijel Levičar, pa 
tudi nekaj posavskih županov 
in evropski poslanec Franc 
Bogovič.
 R. Retelj

Ministra za skupno sodelovanje
MOKRICE – Na pobudo slovenske strani ter v soorganizaciji slovensko-hrvaškega poslovnega kluba in Ob-
močne obrtno-podjetniške zbornice Krško je 21. junija na gradu Mokrice potekal t. i. poslovni zajtrk z ura-
dnim srečanjem gospodarskih ministrov Slovenije in Hrvaške.

Ministra Horvat (levo) in Počivalšek

KRŠKO – Na šesti redni seji krškega občinskega sveta, ki je skli-
cana za 4. julij, bodo svetniki sprejeli v potrditev štiri sklepe o 
investicijskih dokumentacijah, ki se navezujejo na novogradnjo 
senovskega vrtca, dozidavo koprivniške šole, prizidka in obnovo 
krške centralne knjižnice ter Doma krajanov in vrtca Zdole. V na-
daljevanju se bodo med drugim posvetili obravnavi sistemizacije 
delovnih mest, ceni programov v vrtcih in o dodatnem znižanju 
plačil staršev v šolskem letu 2019/20, pa tudi podali soglasje k 
ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu.  B. M. 

Na tapeti cene programov vrtca

SEVNICA – V včerajšnjem popoldnevu se je na 8. redni seji ses-
tal sevniški občinski svet. Direktorica ZD Sevnica Vladimi-
ra Tomšič je podala letno poročilo o delovanju zavoda za leto 
2018 ter predstavila finančni in kadrovski načrt za letošnje leto 
s predstavitvijo programov in načrtov. Direktorica KŠTM Mojca 
Pernovšek je predstavila predlog strategije za mlade za obdobje 
2019–2024. Na razpis za direktorja KŠTM sta prispeli dve vlogi, 
prijavila sta se dosedanja direktorica in Rok Petančič. Svet jav-
nega zavoda je 10. junija opravil razgovor z obema kandidato-
ma ter po razpravi sprejel predlog, da zavod še naprej vodi Per-
novškova, medtem ko je KVIAZ na svoji seji 18. junija sklenil, da 
se izbor direktorja oz. direktorice opravi s tajnim glasovanjem 
na seji občinskega sveta, ker oba kandidata izpolnjujeta pogoje. 
Več v naslednji številki Posavskega obzornika.  S. R.    

Se obeta menjava na čelu KŠTM?

www.PosavskiObzornik.si
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Od koncertov 
do kulinarike
Na območju občin Krško in 
Kostanjevica na Krki se poleti 
obeta pester program priredi-
tev, ki bodo športno, kulturno, 
kulinarično in počitniško obar-
vane, pravi direktorica Centra 
za podjetništvo in turizem Kr-
ško Kristina Ogorevc Račič. 
Za glasbeno popestritev po-
letnih dni bodo poskrbeli Kul-
turni dom Krško s sklopom 
prireditev Poletje na Gradu 
Rajhenburg, Valvasorjeva knji-
žnica Krško, JSKD OI Krško in 
KS mesta Krško s Poletnimi 
večeri v parku, KD Leskovec 
pri Krškem z Aninimi glasbe-
nimi večeri v cerkvi sv. Ane v 
Leskovcu pri Krškem, v začet-
ku julija bo v Studiu 44 potekal 
jazz koncert v organizaciji Big 
banda Krško. Glasbene prire-
ditve bodo dopolnile razstave 
in literarni večeri, med njimi 
literarni večer ob vodnjaku v 

Leskovcu ob 200-letnici smrti 
Valentina Vodnika. V Kostanje-
vici na Krki bo osrednja kultur-
na prireditev v začetku poletja 
Festival kulture Kostanjevica, 
ki ga konec prvega julijskega 
tedna pripravlja tamkajšnje 
mladinsko društvo, v Galeriji 
Božidar Jakac pa se bo pričel 
mednarodni kiparski simpozij 
Forma viva.

Za ljubitelje kulinarike in vina 
CPT in Občina Krško 19. juli-
ja pripravljata novo priredi-
tev v starem mestnem jedru 
Krškega – Poletni spin malin, 
kjer bo možno poskusiti jedi 
in pijače iz malin ter se zaba-
vati ob stand up komiku Ma-
tjažu Javšniku. V Kostanjevi-
ci na Krki 13. julija pripravljajo 
Resslov festival piva in regato 
na območju Mestne čolnarne 
Kostanjevica na Krki, teden 
dni kasneje bo na drugi stra-
ni kostanjeviškega otoka ena 
največjih poletnih priredi-
tev v Posavju – Kostanjeviška 
noč. »Občani vse bolj množič-
no obiskujejo kulinarične pri-
reditve v sproščenem vzdušju, 
v lepem in zanimivem ambien-
tu. Nekako se želimo družiti 
ob dobri hrani, pijači in prijet-
ni glasbi. Tovrstne prireditve 
so vedno bolj obiskane,« pra-
vi Ogorevc Račičeva.

Avgustovske dni bo v nekate-
rih krajih občine Krško pope-
strilo dogajanje ob krajevnih 
praznikih. Na Raki bosta tako 
potekala tradicionalni Cvičk-
ov večer in lovrenška veselica. 
Praznovali bodo tudi v Kopriv-
nici, kjer so se v zadnjih letih 
uveljavili s Koprivniško nočjo, 
in v Dolenji vasi. Pestro bo tudi 
v Brestanici, kjer bo 17. avgu-
sta Srednjeveški dan na Gra-
du Rajhenburg. V Kostanje-
vici se na zadnji avgustovski 
dan obeta glasbena poslasti-
ca – akustični koncert skupine 
Siddharta na dvorišču nekda-
njega samostana. Poleg tega bo 
ves čas počitnic na voljo bogat 
otroški in mladinski program 
v organizaciji tako javnih zavo-
dov kot raznih društev, 18. av-
gusta bo v Krškem največja re-
kreativna prireditev v Posavju 
– Cvičkov kolesarski maraton. 
Ogorevc Račičeva ob tem na-
poveduje še festival Okusi Po-
savja, ki bo letos potekal po 
novem konceptu. »Dogodki se 
pričnejo že konec avgusta in 

prvi teden septembra. Na vo-
ljo je veliko lepih in strokovno 
bogatih doživetij, od ekskluziv-
nega kulinaričnega doživetja 
na Treh lučkah do atrijskega 
večera izbranih okusov, okro-
gle mize na temo vinskega tu-
rizma in zaključne prireditve 
v starem mestnem jedru,« po-
udarja.

Več kot 70 
poletnih dogodkov
V brežiški občini poletne pri-
reditve s kulturno-umetni-
škimi, zabavnimi in kulina-
ričnimi dogodki poskrbijo za 
sproščeno kulturno in zabav-
no druženje občanov, obisko-
valcev in turistov s širšega ob-
močja, pojasnjuje direktorica 
Zavoda za podjetništvo, turi-
zem in mladino (ZPTM) Breži-
ce Mateja Gerjevič in dodaja, 
da se na različnih mestnih lo-
kacijah zvrsti več kot 70 raz-
ličnih dogodkov za vse okuse 
– od koncertov, otroških pred-
stav, delavnic do uličnih nasto-
pov. Skoraj vsi dogodki v sklo-
pu poletnih prireditev so za 
obiskovalce brezplačni. 

V teh dneh je vse v znamenju 
festivala Brežice, moje mes-

to. Poleg glasbenih nastopov 
(Manouche, Siddharta, Nika 
Zorjan, Gibonni in Elemen-
tal) bodo vikend zaznamova-
li še 9. tek s Primožem Koz-
musom, Škratja čarovnija 
za otroke z Romano Krajn-
čan, bosonogi pohod na Šen-
tvid z Lojzetom Ogorevcem, 
Summer jam ter projekt oz. 
kulinarična »street food tri-
logija« Kuhna na ulci, o kate-

ri Gerjevičeva pravi: »Kuhna 
na ulci nam postreže s pre-
stižnimi domačimi in kuhar-
ji od drugod, v prepletu z iz-
borom vinarjev. To je nekaj, 
na čemer lahko gradimo tudi 
v prihodnosti, saj želimo po-
nuditi najboljše, butično in ne 
nazadnje slediti tudi zastavlje-
ni viziji slovenskega turizma, 
to je prikazati Slovenijo kot 
zeleno butično destinacijo za 
petzvezdična doživetja.«

Izpostaviti velja tudi Mestno 
promenado, ki bo pred Mestno 
hišo Brežice potekala med 12. 
in 26. julijem ter bo ponudi-
la glasbene, plesne in stand 
up nastope ter delavnice, ani-
macije in predstave za otroke. 
Tu so še DŠB poletni koncerti 
v organizaciji Društva študen-
tov Brežice – prvi bo 11. julija z 
nastopom Adrijane Lorber –, 
pa koncerti Maje & Robija (8. 
julij), Nine Pušlar (9. avgust), 
Veronike in Krištofa (27. av-
gust) ter Mednarodni otroški 
pevski festival z velikim fina-
lom 25. avgusta. Vsem našte-
tim je skupna lokacija – brež-
iško grajsko dvorišče. V gradu 
se bodo odvili tudi trije kon-
certi v sklopu avgustovskega 
festivala stare glasbe Seviqc 
Brežice z italijanskima in hr-
vaško zasedbo (16., 22. in 24. 

avgust). Organiziranih bo tudi 
nekaj počitniških aktivnosti za 
otroke. Omenimo še dva pro-
mocijska dogodka, ko se bosta 
na stojnici pred TIC Čatež ob 
Savi v Termah Čatež na dogod-
ku »Spoznajte me« predstavila 
Keramika & kiparstvo Andre-
ja Trkman (6. julij) in UniLes-
tetica (13. julij). V Posavskem 
muzeju bo živahno čez celo po-
letje, poleg že omenjenih do-
godkov se bo ponovno odvijal 
kino na grajskem dvorišču, 21. 
avgusta bo na sporedu koncert 
skupine Plamen iz Toronta. 

Gerjevičeva ocenjuje, da je gle-
de na obisk med občani in tu-
risti dovolj želje in interese za 
prireditve, saj so željni doga-
janja in doživetij. »Zaželene 
oz. najbolj obiskane so glasbe-
ne prireditve, kulinarično dru-
žabne pa so tudi v porastu,« 
pojasnjuje. V prihodnje si želi, 
da so tudi dogodki, ki jih or-
ganizirajo, na sledi ustvarjal-
nosti, kakovosti in skrbijo za 
doživetja na ravni destinacije, 
v katero se vključijo tako kako-
vostni turistični produkti kot 
tudi ponudniki. 

Sevniško grajsko 
poletje in ostale 
prireditve
Poletni kulturni utrip v sev-
niškem občinskem mestnem 
središču bodo popestrile pri-
reditve, zbrane pod skupnim 
naslovom Sevniško grajsko po-
letje. Med njimi je večje število 
koncertov in odprtje razstav, v 
program so vključili tudi Dan 
odprtih vrat gradu Sevnica, ki 
bo potekal že to nedeljo, je po-
vedala direktorica KŠTM Sev-
nica Mojca Pernovšek. Pose-
ben dan za družine bo 5. julij. 
»To bo Grajski dan doživetij za 
otroke in starše, ki bodo lah-
ko za nekaj minut postali pre-
bivalci gradu. Prepričana sem, 
da bodo najmlajši, a zagotovo 
tudi starši, z veseljem prisluh-
nili pripovedovanju pravljice 
barona Moscona v grajski ka-
peli, iskali ključ grajske ječe, da 
bodo iz nje rešili ubogega bera-
ča. V Grajskem lutkovnem gle-
dališču bodo otroci lahko za-
igrali v lutkovni predstavi, v 
atriju gradu pa prepevali z graj-

skim ansamblom ali se udeleži-
li grajskih iger. Dogodek bomo 
ponovili še 7. septembra,« je 
opisala pestro dogajanje in na-
daljevala, da bo prispevek šest 
evrov na osebo v celoti name-
njen nakupu novih didaktičnih 
igral, ki jih bodo postavili oko-
li gradu. Zadnjo soboto v juni-
ju pripravlja družina Kosem 
na svoji domačiji v vasi Ra-
dež nad Loko pri Zidanem Mo-
stu dan odprtih vrat z ogledom 
polja sivke in smilja, v organi-
zaciji KUD Budna vas bo 30. ju-
nija potekala v Šentjanžu otro-
ška likovna delavnica.

Živahno bo tudi prvi teden 
v juliju, saj bo pri Športnem 
domu Sevnica potekal Olimpij-
ski teden z različnimi športni-
mi igrami. Na Lisci se bo 6. juli-
ja odvijal prikaz košnje na star 
način ob etnološko obarvanem 
programu, na velikem travniku 
v Tržišču se bo 7. julija odvijal 
v organizaciji Društva podežel-
ske mladine Tržišče 34. Kmeč-
ki praznik, 14. julija bo v vasi 
Telče potekala 16. leto zapo-
red etnološka prireditev Tel-
ška žetev v organizaciji KŠD 
Telče in ljudskih pevk s Telč, na 

Velikem Cirniku bodo 20. juli-
ja za mokro sobotno popoldne 
poskrbeli s šaljivimi gasilski-
mi igrami brez meja. V avgu-
stu bo mnoge zagotovo pri-
vabila Kitariada, na kateri bo 
17. avgusta osrednji gost Pero 
Lovšin. Na redni mesečni pri-
reditvi Radogost bo prvo sredo 
v avgustu gost Rudija Stopar-
ja sevniški likovni ustvarja-
lec Marko Okorn. Prostovolj-
no gasilsko društvo Loka bo 
24. avgusta pripravilo tradi-
cionalno tekmovanje za Pokal 
Sava pri mostu hidroelektrar-
ne Vrhovo. Še dve množični 

športni prireditvi se bosta od-
vijali – 18. avgusta 28. kolesar-
ski skok na Lisco v organiza-
ciji KD Sevnica in 31. avgusta 
v organizaciji PD Lisca Sevni-
ca Sevniški planinski mara-
ton. Vsak torek v juliju in av-
gustu bo potekala v grajskem 
parku med 19. in 20. uro tudi 
vadba joge po sistemu Joga v 
vsakdanjem življenju. »V pri-
hodnje želimo najbolj obiska-
ne dogodke nadgraditi in nare-
diti širše prepoznavne. Veliko 
delamo tudi na razvoju temat-
skih poti, tako kolesarskih kot 
pohodnih,« je ob tem še pove-
dala Pernovškova. 

Dogajalo se bo 
tudi v Radečah
KTRC Radeče in Društvo pri-
jateljev mladine Radeče v so-
delovanju številnimi partner-
ji pripravljata od 1. do 5. julija 
med 9. in 15. uro počitniške 
igrarije na radeškem bazenu. 
»Potekale bodo različne delav-
nice, klekljarska, slikarska, fo-
tografska, video in gledališka. 
Za osnovnošolske otroke bomo 
organizirali tudi delavnico jav-
nega nastopanja in delavnico 
za sladkosnede pa mini pla-
ninsko šolo. Imeli bomo sobo 
pobega, lov na lisico, igre brez 
meja in še marsikaj. Seveda 
brez karaok ne bo šlo. Naj še 
povem, da zbiramo prijave do 
zasedbe prostih mest. Število 
je omejeno na 30 otrok,« pra-
vi v. d. direktorice KTRC Rade-
če Duška Kalin. Predsednica 
Prosvetnega društva Vrhovo 
Andreja Burkelc Klajn pa že 
sedaj vabi v Vrhovo, kjer so se 
odločili, da bodo v okviru pra-
znika občine Radeče izvedli ku-
linarično – kulturni dogodek. 

»7. septembra popoldne bomo 
na igrišču v Vrhovem pripravili 
Festival slovenske goveje juhe 
in vabimo vse, ki bi želeli ku-
hati govejo juho, naj se prijavi-
jo do 31. julija. Strokovni vodja 
prireditve bo slovenski kuhar-
ski mojster in ambasador tra-
dicionalne slovenske kuhinje 
Lojze Čop. Dogodek bodo obo-
gatili nastopi folklornih in pev-
skih skupin, tako da ste vljudno 
vabljeni že danes,« predstavi 
prireditev. 

 Peter Pavlovič, Rok Retelj, 
 Smilja Radi

Poletno mrtvilo? V Posavju ga očitno ne bo.
POSAVJE – V poletnih mesecih, času počitnic in dopustov, si ljudje želimo tudi nekaj več druženja na različnih javnih prireditvah tako na prostem kot v zaprtih 
prizoriščih, od vaških veselic do večjih festivalov v mestnem središču. Pri osrednjih organizatorjih turistično-družabnega dogajanja v posavskih občinah smo se 
pozanimali, kaj se v posavskih krajih obeta v tem poletju in ugotovili, da 'poletnega mrtvila' pravzaprav ne bo.

Julij bo v Brežicah v znamenju Mestne promenade (foto: R. R.).

Dogajanje v Krškem bodo zaznamovali Poletni večeri v parku, kjer je nedavno nastopili istrski 
trubadur Rudi Bučar (foto: P. P.).

Na sevniškem gradu bo mogoče doživeti grajski dan tudi v 
družbi društva Sevniški graščaki (foto: S. R.). 
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DREVO UBILO MOŠKEGA – Pri delu v gozdu na območju St-
ranja se je 21. 6. popoldan smrtno ponesrečil 57-letni moški. 
Po prvih ugotovitvah policije se je nesreča zgodila pri podi-
ranju dreves, ko je na moškega padlo požagano drevo. Zara-
di hudih poškodb, ki jih je pri tem utrpel, je moški preminil že 
na kraju nesreče. 

IZMAKNILA DENAR IZ BLAGAJNE – Oškodovanec je 21. 6. ob-
vestil policiste, da sta neznanca  v  prodajalni iz blagajne odtu-
jila denar.  Med preiskavo so ugotovili, da sta predrzno tatvino 
izvršila 22-letni  moški in mladoletnica iz okolice Krškega. Sto-
rilca so tudi izsledili, ovadena pa bosta zaradi kaznivega deja-
nja tatvine. 16. 6. je neznani storilec vlomil v prostore društva 
v Veliki vasi, iz njih pa odnesel prenosni zvočnik in stekleni-
co z alkoholno pijačo. 

NAGRAJENI POLICISTI OB DNEVU POLICIJE – Ob dnevu poli-
cije je generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar 19. 
junija v Tacnu podelila medalje Policije za hrabrost in požrtvo-
valnost. Med skupno 40 prejemniki medalje, ki so se s svoji-
mi dejanji izkazali pri reševanju človeških življenj, so bili tudi 
policistka in policista PMP Dobova, in sicer Jelka Kozole, Si-
mon Brečko in Branko Zupanc. Kozoletova in Brečko sta 26. 
12. 2018 na železniški postaji v Dobovi z oživljanjem pomaga-
la sprevodniku, ki je doživel zastoj srca in je preživel prav po 
zaslugi njunega hitrega, učinkovitega in strokovnega posredo-
vanja, za kar sta prejela medaljo za požrtvovalnost, medtem ko 
je bil Zupanc deležen medalje za hrabrost. Zupanc se je 1. fe-
bruarja letos izven delovnega časa brez pomišljanja odzval na 
krike iz gorečega sosednjega stanovanja, vdrl vanj, začel gasiti 
in moškega, ki je obležal v stanovanju, uspel spraviti k oknu, s 
čimer mu je rešil življenje. 
21. junija so dan policije obeležili tudi na Policijski upravi Novo 
mesto, na kateri so se s podelitvijo zlatih in srebrnih ščitov ter 
znakov policije za 30 let dela v policiji zahvalili najbolj priza-
devnim sodelavkam in sodelavcem. Kot eden izmed skupno 
petih prejemnikov Zlatega ščita, ki se podeljuje za dolgoletno 
uspešno razvijanje in krepitev organiziranosti, usposoblje-
nosti ali uspešnosti delovanja policije ter za pomembne do-
sežke pri razvojnem ali raziskovalnem delu na področju var-
nosti in policijske dejavnosti, je bil tega priznanja deležen tudi 
Sandi Hervol iz PP Brežice.  Zbrala: B. M.

Anja Smole, Radeče: Čeprav poletno dogajanje 
v Posavju še spoznavam, menim, da je tovrstnih 
prireditev in veselic dovolj. Kar nekaj je večjih 
prireditev, vedno pa se najde tudi kakšna manj-
ša veselica, ki poskrbi za druženje in nasmeh na 
obrazu. Eden izmed dogodkov, ki se ga skoraj 
vedno udeležim, so Dnevi splavarjenja v Rade-

čah, načrtujem tudi obisk festivala Brežice, moje mesto. 

Jernej Kolar, Dolenja vas pri Artičah: Po moji 
oceni je prireditev premalo. Moralo bi jih biti 
več in za vse starostne skupine. Poletje je čas 
dopustov, pa bi se jih mnogi radi udeležili. Za 
otroke bi bilo treba poskrbeti v dopoldanskem 
času, za odrasle bi moralo biti bolj pestro ob 
koncu tedna. Mene pritegnejo glasbene prire-

ditve, ki se jih tudi udeležujem in na nekaterih celo sodelujem.

Andrej Kvartuh, Obrežje: Udeležil se bom 
npr. srečanja ob obletnici vstopa Hrvaške v EU 
in Proščenja na Jesenicah, tudi drugače se ude-
ležujem skoraj vseh poletnih prireditev v naših 
krajih, če je priložnost, zaidem tudi na kak dogo-
dek izven občine in regije. Dogajanja bi bilo lah-
ko še več, saj danes pri ljudeh primanjkuje dru-

ženja, pogrešam predvsem veselice, kot so bile včasih.

Maja Cirnski, Kapele: Prva stvar, ki mi pade na 
misel, je festival Brežice, moje mesto, pa mogo-
če še kakšen koncert v Čateških toplicah. Vem, 
da je teh prireditev poleti precej, tudi na gra-
du Brežice, ampak žal se jih zaradi družine ne 
uspem veliko udeležiti. V Brežicah se kar pot-
rudijo, da se čez poletje ves čas nekaj dogaja in 

da mesto tudi v tem času živi.

Tokratne sogovornike smo vprašali, ali se bodo udeležili 
katere od poletnih prireditev v Posavju oz. ali bodo mor-
da šli na kakšno v druge kraje po Sloveniji. Zanimalo nas 
je tudi, ali je po njihovem mnenju v poletnih mesecih do-
volj tovrstnega dogajanja ali morda kaj pogrešajo.

anketa

Greste na poletne prireditve?

Včeraj ste v Posavskem mu-
zeju Brežice praznovali 70. 
rojstni dan te ustanove. V 
kakšni 'kondiciji' je muzej?
Lahko rečem, da v odlični. V 
zadnjih letih smo se obrni-
li od samo varovanja kultur-
ne dediščine k razvoju, pred-
vsem pa ljudem. Ljudje so 
najpomembnejši in morajo 
biti prepričani, da nas potre-
bujejo in da je prav, da se naša 
dediščina skozi močno jav-
no službo ohranja, predsta-
vlja, promovira in je dostop-
na. Središče našega delovanja 
je ravno ta dostopnost. Muzej 
je na dobri poti, da na eni stra-
ni ohrani vsa pooblastila, ki jih 
ima, in kakovostno izvaja zau-
pano javno službo, ter da je na 
drugi strani še bolj vpet v vse 
razvojne projekte, povezova-
nje, sodelovanje. Mislim, da je 
že narejen konkreten premik 
in zdaj že vsi vedo, da je mu-
zej odprta hiša za vse iz Po-
savja in drugih regij ter da se 
trudimo, da je naše delo obr-
njeno predvsem na ljudi. Smo 
sicer tisti, ki hranimo predme-
te, ohranjamo našo premično 
in nepremično dediščino, ven-
dar smo osredotočeni na lju-
di, naši programi so usmer-
jeni v zelo različne publike, 
sodelovanje, vključevanje in 
sledimo temu, kar je značilno 
za sodobne muzeje – da dela-
mo z našo publiko, ne pa za, se 
pravi, da skušamo prepozna-
ti potrebe okolja, se odzivamo 
na družbo, ki je okrog nas, na 
zaznane teme in pri tem sku-
šamo pokazati tudi svoj vidik. 

Odkar ste na vodilnem mes-
tu, se zdi, da je PMB doživel 
'drugo rojstvo'. Za grajskimi 
zidovi je neprestano živah-
no, dogodki se vrstijo tako 
rekoč vsakodnevno. Kako vi 
vidite razvoj muzeja?
Ob mojem prihodu pred peti-
mi leti je bil muzej mirna usta-
nova s številnimi dobrimi stro-
kovnjaki, ki so imeli resnično 
malo priložnosti, da bi vse to, 
kar znajo, tudi predstavljali. 
Ker sem prišla iz dinamičnega 
okolja številnih projektov, kjer 
smo se ob strokovnosti veliko 
posvečali tudi predstavljanju 
in promociji našega dela, je 
ravno to bil na novem delov-
nem mestu prvi korak in sem 
vesela, da tudi uspešen. Naši 
obiskovalci že ves čas doka-
zujejo, da jih zanima, kaj poč-
nemo, torej, da jih zanima de-
diščina, ki je predstavljena z 
različnih zornih kotov. Poleg 
tega izjemno skrbimo za Vite-
ško dvorano, za uporabo kate-
re so bila ob mojem prihodu 
prvič narejena tudi jasna na-
vodila. Vsak, ki jo želi uporabi-
ti, mora podpisati tudi izjavo, 
da bo skrbno ravnal s tem iz-
jemnim spomenikom baročne 
umetnosti. Iz tega tudi izhaja, 
da še bolj predstavljamo dvo-

rano ne samo kot prizorišče, 
ampak kot spomenik, kar se 
vidi skozi naš program. Ljud-
je so to izjemno dobro spre-
jeli. Na ta način se je naredil 
premik, ki sem ga omenjala že 
prej. Muzej mora biti središče, 
obrnjeno k ljudem. Kaj naj s 
predmeti, za katere skrbimo, 
če jih pa ljudje ne poznajo, ce-
nijo in jim niso dostopni.

Kako ste zadovoljni z obi-
skom vaše ustanove? Si že-
lite še posebej privabiti 
kakšno starostno skupino?
Na splošno smo zadovoljni z 
obiskom, že če pogledamo, 
da na odprtje razstav, razne 
predstavitve in javna vodstva 
prihaja toliko ljudi, kot npr. v 
neki kulturni ustanovi v Lju-
bljani. Izjemno pomembni in 
dragoceni so naši stalni obi-
skovalci. Veliko rezerv je še pri 
tujih obiskovalcih, to področje 
bi radi še okrepili. Za nas so 
vse ciljne skupine pomembne, 
se pa še posebej trudimo z ran-
ljivejšimi skupinami, od gibal-
no oviranih, starejših, gluhih in 
naglušnih do skupin, ki manj-
krat pridejo k nam. Velik izziv 
so mladi, predvsem dijaška in 
študentska populacija. Sicer 
prihajajo, a predvsem poleti, 
ko so kino, koncerti itd. Želi-
mo si, da bi našli pravo meto-
do, s katero bi jih privabili v še 
bolj običajne muzejske progra-
me, kot so odprtja razstav, pre-
davanja, in z njimi te programe 
tudi sooblikovali. Sodelujemo 
že s Fakulteto za turizem in na-
šimi ’klasičnimi’ študenti, a bi 
radi privabili še druge.

Bolj smo se prilagodili z odpi-
ralnim časom, razmislili, s kom 
vse lahko sodelujemo, zače-
li spodbujati druge za skrb za 
dediščino, tudi otroci, za kate-
re pripravljamo grajske dogo-
divščine, povsem drugače do-
jemajo grad in muzej, nimajo 

več nobenega občutka, da je to 
nekaj odmaknjenega, ampak je 
to v prvi vrsti naše, itd. Pri cilj-
nih skupinah smo se usmeri-
li tudi na ranljivejše skupine 
in na to, da dediščina ni samo 
nekaj iz preteklosti, ampak 
se soustvarja tudi danes. Po-
membno je, da odpiramo raz-
lične teme, področja, da se vidi 
zelo širok obseg muzeja. Mu-

zeji smo tiste ustanove, ki so 
najbolj vredne zaupanja, kar 
je bilo ugotovljeno z raziska-
vami. Ljudje vedo, da pri nas 
govorimo resnico. 

Omenili ste tuje goste. Ko-
likšen je obisk iz Term Ča-
tež in ali je dovolj poskrblje-
no za to, da bi tam izvedeli, 
kaj jim nudi muzej in okoli-
ca nasploh?
S Termami Čatež uspešno so-
delujemo že več let, za to je 
najbolj zaslužen projekt Gra-
dovi Posavja. V termah smo 
tudi mi prisotni, njihovim 
gostom so informacije o na-
šem muzeju dostopne, turisti 
prihajajo k nam, največ je Ni-
zozemcev in Italijanov, tudi 
Slovencev, ki pridejo na počit-
nice, tudi zaradi tega smo po-
daljšali delovni čas. Menim, 
da je na tem področju še veli-
ko možnosti, predvsem z iska-
njem še boljših načinov komu-
niciranja. 

Kaj ste že izpeljali in kaj še 
načrtujete v muzeju, tako na 
investicijskem kot program-
skem področju?
Brežiški grad še ni bil celovi-
to prenovljen, zato se preno-
va izvaja po delih in lepo na-
preduje. V zadnjih letih se je 
kar precej naredilo, od resta-
vriranja južne stene Viteške 
dvorane, umestitve dvigala, 
obnove strehe v severnem in 
vzhodnem delu gradu ter treh 
stolpov do prestavitve recep-

cije v pritličje, obnovljenih sa-
nitarij in obnovljene grajske 
vinske kleti, ki je bila očišče-
na in v njej na novo napeljana 
razsvetljava. S tem se je ohra-
nil ’duh’ kleti Vina Brežice, ki 
bo na voljo tako vinarjem, de-
gustacijam skupaj z Mestno 
hišo kot drugim, ki bodo že-
leli pripraviti svoj dogodek v 
njej. Letos se nadaljuje s pre-
novo terase, vrat in ometov v 
arkadnem delu, v naslednjem 
petletnem obdobju imamo v 
načrtih še prestavitev kurilni-
ce, nadaljevanje prenove stre-
he v južnem in zahodnem delu, 
obnovo prostorov v severnem 
delu, s čimer je povezana tudi 
želja, da bi čim več depojev za 
muzejske predmete prestavi-
li izven gradu – predvideno je 
že, da bi dobili nekaj prostorov 
v nekdanjem domu upokojen-
cev. Načrtujemo ureditev ka-
varne, ki bo povezana z vinsko 
kletjo, in prostorov za konser-
vatorsko-restavratorsko de-
lavnico ter premično nadkritje 
dvorišča, za kar so že bili izde-
lani načrti, a žal še ni bilo de-
narja za izvedbo.

Programsko področje vsako 
leto zaznamuje en velik pro-
jekt, ki je usmerjen v različna 
sodelovanja. Začeli smo z oble-
tnico kmečkega upora Le vkup 
(2015), naslednje leto se je za-
čel cikel Štirje elementi – voda, 
ogenj, zemlja in zrak, za leto 
2020 nam ostane samo še zad-
nji. Čez dve leti bomo aktivno 
vključeni v gibanje Slovenija – 
evropska gastronomska regi-
ja, leta 2022 načrtujemo velik 
arheološki projekt, povezan s 
Kelti, 2023 pa bo zagotovo v 
znamenju 450. obletnice hrva-
ško-slovenskega upora. Vmes 
seveda načrtujemo še veliko 
manjših programov, s kateri-
mi se odzivamo na aktualne 
družbene teme in predstavlja-
mo posavsko dediščino.

Kako se trudite, da niste 
samo brežiški, ampak res-
nično posavski muzej?
Ves čas se trudimo, da pred-
stavljamo dediščino celot-
ne regije in sodelujemo z 
različnimi ustanovami ali po-
samezniki. Na primer pri zad-
nji večzvrstni razstavi o zem-
lji, ki smo jo odprli včeraj, je 
sodelovalo 20 avtorjev iz vseh 
muzejskih ustanov v Posavju, 
zunanjih strokovnjakov in pi-
scev. Ne smemo pozabiti, da so 
muzeju nadeli tako ime že leta 
1949, zato je najstarejša usta-
nova, ki ima v imenu Posavje. 
Po spletu okoliščin je prišel v 
Brežice, kar se mi zdi res velika 
sreča, kajti vprašanje, kakšna 
bi bila usoda Viteške dvorane.

Kakšno je sodelovanje posa-
vskih kulturnih ustanov?
Posavske kulturne ustanove 
smo različne, a imamo na nek 

Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice:

Muzej je odprta hiša za vse
BREŽICE – Posavski muzej Brežice od junija 2014 vodi Alenka Černelič Krošelj. 46-letna profesorica 
umetnostne zgodovine ter univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja svoje stro-
kovno delo s posebno zavzetostjo in veseljem usmerja tako v Brežice kot celotno Posavje ter k temu spod-
buja in navdušuje tudi druge. Z njo smo se pogovarjali ravno v dneh, ko omenjena kulturna ustanova obe-
ležuje okrogel jubilej.

Alenka Černelič Krošelj
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Na predvečer dneva državnosti 
je na dvorišču Galerije Božidar Jakac kostanjeviški pihalni 
orkester pripravil tradicionalni poletni koncert, ki je hkra-
ti tudi osrednja občinska slovesnost v počastitev omenje-
nega praznika. 

Župan Ladko Petretič je v slavnostnem nagovoru spomnil na 
Cankarjevo vizijo domovine, ki je »vredna najžlahtnejše krvi in 
najboljšega življenja«. Ta se je po njegovih besedah sicer uresni-
čila, a je pot v samostojnost žal terjala tudi nekaj človeških žrtev. 
»Brez oboroženega odpora in poguma tedanje politike in prebi-
valcev, ki so brez oklevanja stopili v bran svobodni odločitvi Slo-
vencev, verjetno danes ne bi sodili v svetovni vrh po razvitosti, 
dobrinah, ki jih uživamo, in pravicah, ki smo si jih izborili,« je de-
jal. Opozoril je na »lažno domoljubje, ko sicer ljubimo svojo do-
movino, ne spoštujemo pa domovine in kulture drugih«, kar ne 
more voditi v svet brez konfliktov. »Pregovorna pridnost Sloven-
cev bi morala večkrat stopiti v ospredje, kajti tako na državni kot 
lokalni ravni smo za uspeh skupnosti soodgovorni vsi. Le soži-
tje, delavnost in aktivna vloga vsakega posameznika lahko vodi-
ta v razvoj in vzpon naroda. Mnogi danes tarnajo nad prezapos-
lenostjo, nad tem, da nimajo časa niti za družbo niti za svoj dom. 
Kaj ti bo torej domovina in dom, če te ni nikoli doma? Kaj ti bo 
rodna gruda, če ne vidiš njenih lepot, če ne vonjaš njenih trav in 
če ne čutiš njene topline? Morda so prav prazniki, kot je dan dr-
žavnosti, čas, da se za trenutek ustavimo in premislimo, kam že-
limo, kako si predstavljamo našo prihodnost in koliko smo prip-
ravljeni storiti za našo skupno dobro,« je še dejal župan.
V nadaljevanju je številno občinstvo prisluhnilo koncertu doma-
čih godbenikov pod taktirko Tonija Homana, ki se jim je v dru-
gem delu pridružil še glasbeni gost Vlado Kreslin. Prireditev je 
povezovala Melita Skušek. P. Pavlovič

način srečo, da nas povezuje-
jo stavbe, predvsem gradovi. 
Spet bi omenila projekt Gra-
dovi Posavja, ki dobro deluje 
in so ga tudi drugi prepozna-
li. Bi pa bilo treba še bolj prib-
ližati družbi, da je kultura ena-
kovreden dejavnik v turizmu, 
zato bi bilo dobro še več vla-
gati v promocijo. Redno sode-
lujemo tudi s knjižnicami, šola-
mi itd. Mogoče se komu zdi, da 
ko je več stvari na en dan, kul-
turne ustanove ne sodelujemo 
dobro, a daleč od tega. Moje 
prepričanje je, da je publike 
dovolj, seveda je dobro, da se 
izognemo prekrivanju dogod-
kov, če vemo, da imajo npr. v 
Krškem ali Sevnici en dan ne-
kaj večjega in imajo oni podo-
ben profil publike. Se je pa tež-
ko izogniti, da se ne bi kaj tudi 
prekrivalo, konec koncev ima 
npr. knjižnica malce drugačno 
publiko kot muzej.

Kako v Posavskem muzeju 
prakticirate večzvrsten oz. 
interdisciplinaren pristop?
Pri nas se delimo na štiri 
osnovne stroke – arheologija, 
etnologija, umetnostna zgodo-
vina in zgodovina, zato imamo 
tudi zaposlene kustose po teh 
področjih. Kljub temu želimo 
prikazati večzvrstnost, se pra-
vi, da neko zgodbo, temo pred-
stavljamo z vseh vidikov, ne iz-
postavljamo samo enega. Lep 
primer tega je razstava Štirje 
elementi. Seveda so pri vsaki 
razstavi zelo pomembni tudi 
konservatorsko-restavrator-

ski, pedagoški, koordinatorski 
in promocijski del, komunika-
cija, obrazstavni programi itd. 
pa tudi to, kar ves čas poudar-
jamo – da damo možnost tudi 
drugim, ki imajo odnos do de-
diščine in so pripravljeni so-
delovati, da predstavijo svoj 
pogled.

Zelo aktivni ste tudi v Dru-
štvu za oživitev mesta Bre-
žice, katerega predsedni-
ca ste. Kako ste zadovoljni z 
oživljanjem mesta in kaj še 
načrtujete v zvezi s tem?
Naše društvo je strokovno, 
združuje ljudi, ki skušajo na 
različne načine pogledati v 
naše mesto. Naše akcije niso 
ravno v kontekstu množičnih 
dogodkov, smo pa ves čas pri-
sotni z opozarjanjem na vred-
note, aktivnim sodelovanjem 
pri oblikovanju projektov in 
spodbujanjem, da pridejo 
vrednote mesta v širšo zavest. 
Izdajamo tudi Brežiške študi-
je, kar je verjetno dokaj edin-
stveno, da ima eno tako mesto 
kontinuirano znanstveno-stro-
kovno zbirko, ki je tudi študij-
ska literatura na univerzah. 
Naš cilj je še naprej, da skrbi-
mo, spodbujamo, opozarjamo 
na vse to, kar naše mesto je in 
kar bi moralo biti. Tako že kar 
nekaj let opozarjamo na vodo-
vodni stolp in upam, da se je 
končno začelo nekaj premika-
ti, saj je bil izpostavljen tudi že 
na nekaj občinskih sejah v tem 
mandatu. Prav tako smo izpe-
ljali že določene aktivnosti za 

ureditev zahodne fasade mes-
ta in pričakujemo, da bi v krat-
kem času, letos ali drugo leto, 
vsaj za ta del, ki je v občinski 
lasti, se pravi od gradu do stav-
be podjetja KOP, prišli do pro-
jekta in s tem začetka urejanja. 
Ostane še preostali del zahod-
ne fasade vse do Holyjeve ste-
ze, pa ureditev bivših grajskih 
kašč. Želim si, da bi bilo naše 
društvo še naprej pomemben 
partner pri razvoju mesta in 
njegovi oživitvi. 

Omenili ste, da ves čas opo-
zarjate na simbol Brežic, 
pa vendar, zakaj Društvo za 
oživitev ali Posavski muzej 
še nista poskrbela za njego-
vo dostojno predstavitev in 
dostopnost?
Odkar sem direktorica mu-
zeja, ves čas govorim, da smo 
pripravljeni upravljati z vodo-
vodnim stolpom. Verjamem, 
da smo na pravi poti do rešit-
ve, ter stojim za tem, da bi bilo 
najbolje, da z njim upravlja 
naš muzej in se ga čim prej 
tudi uvrsti v ponudbo tako 
mesta kot muzeja. Mislim, da 
je napočil čas, da občina sku-
paj z gospodom Petelincem 
to izpelje v dobro vseh. Vsi 
vemo, da nas čaka konkretna 
investicija, saj je treba vodovo-
dni stolp obnoviti, in resnično 
upam, da bodo vsi to podprli. 
Ljudje tudi že povprašujejo in 
so pripravljeni plačati vstopni-
no, samo da bi si lahko z vrha 
stolpa pogledali mesto in da-
leč naokoli.

Ali po vašem mnenju za-
bavne prireditve nekajkrat 
na leto res oživljajo mestno 
jedro? Ulica je potem spet 
prazna, lokali se zapirajo in 
hiše so naprodaj …
Po eni strani so se prireditve 
zelo prijele in verjamem, da 
imajo tudi učinek na življenje 
mesta v drugih obdobjih leta. 
Prepričana sem, da imamo še 
veliko priložnosti, da bi naše 
Brežičane in okoličane ozaves-
tili, kako lepo je preživljati čas 
tudi v mestu vsak dan, ne samo 
v dneh prireditev. To je pose-
ben izziv, ki ga moramo spre-
jeti. Samo obiskanost mesta ne 
bi ravno označila kot kritično, 
drugače je pri 'živih' hišah. V 
prihodnosti bo morala lokal-
na skupnost katero izmed za-
puščenih hiš kupiti, jo preure-
diti v stanovanja in na ta način 
omogočiti vrnitev ljudi v mes-
to. In ko se bodo ljudje naseli-
li, bodo prišle tudi trgovine in 
nove dejavnosti.

Ste tudi občinska svetnica in 
predsednica sveta KS Breži-
ce. Kakšne naloge ste si zas-
tavili v tem mandatu?
Moja želja je, da bi čim več pro-
grama, ki smo si ga zadali v 
naši svetniški skupini Ljudje za 
ljudi, tudi uresničili. Kot nova 
svetnica se še učim in si želim, 
da bi rasla v tem, da razumem 
potrebe celote in ne samo tis-
tega, kar mi je blizu. Po drugi 
strani pa bi rada tudi prepriča-
la ostale, da na projekte, ki so 
mi blizu, gledamo širše. Tudi v 

svetu KS Brežice smo nekatere 
stvari že naredili, o katerih me-
ščani mogoče malo manj vedo, 
zato se bomo še bolj potrudili, 
da bodo v prihodnje informa-
cije prišle k ljudem. Treba se je 
zavedati, da so Brežice še ved-
no središče občine, in če bomo 
mesto uredili, tako kot je tre-
ba, bo to dobro vplivalo tudi na 
vse ostale dele občine. 

Najdete ob obilici obvezno-
sti sploh še čas za kakšno 
prostočasno aktivnost?
Po pravici povedano, sploh ni-
mam občutka, da nimam pro-
stega časa. Imam srečo, da je 
moj prosti čas prežet s tem, 
kar počnem. Določene funkci-

je imam tudi v nekaterih sta-
novskih društvih. Druženje s 
temi ljudmi, torej izven Bre-
žic, je zame zelo pomembno, 
ker strokovno rastem in si ši-
rim socialno mrežo, kar rada 
počnem tudi v prostem času. 
Če k temu dodam še prepeva-
nje v MePZ Viva, lahko rečem, 
da imam kar nekaj prostega 
časa, ki ga usmerjam v različ-
ne dejavnosti. Najpomembne-
je pa je, da me pri vsem tem 
podpira moja družina in kljub 
vsem obveznostim še vedno 
najdem čas, da si npr. ogledam 
košarkarsko tekmo obeh sinov 
ali spremljam atletsko tekmo-
vanje hčerke.
 Rok Retelj

IZDELAVA IN MONTAŽA

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

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

»Danes živimo svobodno in ži-
vimo v lastni državi Sloveniji. 
Se tega dovolj močno zaveda-
mo? Si ob poslušanju sloven-
ske himne prikličemo dogod-
ke, ki so nas leta 1991 povezali 
in združili v samostojno drža-
vo Slovenijo? Kaj pomeni biti 
danes Slovenec, Posavec, Evro-
pejec?« je v uvodu svojega go-
vora nanizal nekaj vprašanj 

slavnostni govornik, predse-
dnik Državnega sveta RS Alojz 
Kovšca, ki je nadaljeval, da na-
stanek države ni nekaj samo-
umevnega. »Gre za dolgotra-
jen zgodovinski proces, ki so 
ga začeli in izpeljali izjemni 
narodobudni velikani sloven-
skega naroda. Posamezniki, ki 
so se nadčloveško upirali volji 
in moči tujih gospodarjev ter 
nikdar pokleknili pred njiho-
vo silo. Prav vsak izmed njih, 

»Prihaja čas za nove generacije«
SEVNICA – 21. junija se je v sevniškem grajskem parku odvijalo skupno posavsko praznovanje dneva držav-
nosti s slavnostnim koncertom KD Godba Sevnica in glasbenimi gosti – Oktetom Jurij Dalmatin. Osrednji 
govornik je bil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca.

med njimi tudi mnogi zname-
niti Posavci, kot so Bohorič, 
Dalmatin, Pleteršnik, so pus-
tili trajen pečat na identiteti 
slovenskega naroda. A še po-
sebej veliki in pogumni so tis-
ti posamezniki, domači heroji 
– očetje, bratje, dedje, sinovi, ki 
so žrtvovali in tvegali svoja živ-
ljenja pri obrambi naše domo-
vine v najbolj ključnih in na-
petih zgodovinskih trenutkih 
osamosvojitve. Brez njih da-
nes ne bi praznovali. In čeprav 
mnogi od njih nimajo na prsih 
pripete medalje za zasluge, a bi 
si jo pošteno zaslužili, so nare-
dili v svojem življenju tako ple-
menito in izjemno pogumno 
dejanje, da jim moramo ob 
dnevu državnosti vselej zno-
va in znova izkazati to prizna-
nje,« je nadaljeval in dodal, da 
prihaja nov čas za nove gene-
racije. »Naloga te sveže, per-
spektivne, izobražene in pro-
dorne nove generacije je, da s 
pridom izkoristi to popotnico 
v korist osebnega in družbene-
ga razvoja,« je bil del zaključ-
nih misli predsednika držav-
nega sveta.

O odgovornosti in 
spremembah
Na svečanem dogodku, ki ga 
je povezovala Tanja Mikolič, 
je zbrane nagovoril tudi župan 
občine Sevnica in član Držav-
nega sveta RS Srečko Ocvirk, 

ki je v svoj govor prav tako 
vpletel nekaj vprašanj: »Ali 
smo pripravljeni na spremem-
be v prihodnjih obdobjih? Ali 
jih bomo znali sprejeti? Ali jih 
bomo znali upravljati?« Menil 
je, da nam bo z odgovornostjo 
in družbeno povezanostjo to 
zagotovo uspelo, a za to pot-
rebujemo odgovorno politiko, 
stabilno gospodarstvo, ambi-
ciozne mlade in še marsikaj 
drugega. 

Predprazničen poletni večer, 
v katerem so skozi goste veje 
mogočne platane prodirali ve-
černi sončni žarki, so pope-
strili članice in člani KD Godba 
Sevnica in Oktet Jurij Dalma-
tin, ki v letošnjem letu obele-
žuje 55 let delovanja.

Slovesno tudi na Lisci
Pred slovesnostjo na sevni-

škem gradu je na Lisci poteka-
la svečanost, s katero so obe-
ležili 28. obletnico obstoja 
ustanovitve centra za sprejem 
in varovanje pripadnikov, ki so 
iz jugoslovanske armade na 
poziv predsedstva Republike 
Slovenije prestopili v teritori-
alno obrambo. Za njihovo var-
nost na Lisci so v desetdnevni 
vojni za Slovenijo skrbeli pri-
padniki Pehotne učne čete iz 
Sevnice. V spomin na dogodek 
so na steni Tončkovega doma 
odkrili tudi spominsko ploščo, 
navzoče so nagovorili predse-
dnik OZVVS Sevnica Ivan Caj-
ner, veteran vojne za Slove-
nijo, obrambolog in brigadir 
v pokoju ter nekdanji vojaški 
ataše Republike Slovenije na 
Hrvaškem Alojz Završnik in 
župan Srečko Ocvirk. 

 Smilja Radi           

V čast dnevu državnosti je zaigrala Godba Sevnica.

Predsednik Državnega sveta 
RS Alojz Kovšca

Za skupno dobro odgovorni vsi

Župan Ladko Petretič, v ozadju godbeniki
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ČATEŽ OB SAVI – Dvorana hotela Toplice v Termah Čatež je 
bila 6. junija prizorišče slavnostne akademije Zveze delov-
nih invalidov Slovenije (ZDIS), ki v tem letu obeležuje 50 let 
svojega delovanja. Ob tej priložnosti so podelili tudi pet odli-
čij, najvišjih priznanj ZDIS, med prejemniki pa je bil tudi Ro-
man Novšak iz Sevnice.

Na prireditvi pod geslom »50 
let ZDIS – Praznujemo pre-
teklost – izboljšujemo priho-
dnost« je po nagovorih pred-
sednika ZDIS Draga Novaka, 
ki vodi organizacijo s skoraj 
50 tisoč člani v 69 društvih 
invalidov, in državne sekre-
tarke na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Brede Bo-
žnik sledil najbolj svečan tre-
nutek – podelitev odličij po-
sameznikom, ki so s svojim 
delom prispevali pomemben 
delež pri uresničevanju pra-

vic invalidov, ustvarjanju pogojev za njihovo kvalitetno življenje 
ter vključevanje v življenje in delo, pri uresničevanju standardnih 
pravil za izenačevanje možnosti invalidov ter pri ustvarjanju po-
gojev za uspešno delovanje zveze. Novak je odličja podelil Ani 
Pintar, Stanislavi Tamše, mag. Cvetu Uršiču, Janezu Seduša-
ku in Romanu Novšaku, za vseh 50 let podpore ZDIS pa je zah-
valo prejel Alojz Špalir. Novšak, dolgoletni tajnik Društva inva-
lidov Sevnica, svoje delo prostovoljno opravlja že 39 let. Njegovo 
življenje ga je usmerjalo v delo z invalidi, saj vedno išče najbolj-
še možnosti za invalide, njihovo socialno vključevanje, zbliževa-
nje, iskanje enakih možnosti z zdravimi ljudmi, v skrbi za zdravje 
in rekreacijo. Ker ima sam zaradi invalidnosti velike težave, svoje 
delo z invalidi opravlja z veliko empatije, sprejema različne vrste 
individualnosti in se trudi pri doseganju človekovih pravic za in-
valide. Spodbuja k vključevanju invalidov v različne oblike izobra-
ževanja in delavnic. S svojimi prizadevanji spreminja sebe, svoje 
bližnje, svojo soseščino, skupnost in celotno družbo, smo lahko 
slišali v njegovi obrazložitvi. Slavnostno akademijo, ki je poteka-
la pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slove-
nije Boruta Pahorja, je povezovala Alenka Kesar, z glasbenimi 
točkami pa so jo obogatili ljubljanska zasedba Kranjci in za ko-
nec kot presenečenje prireditve še Rebeka Dremelj. R. Retelj

Novšaku najvišje priznanje ZDIS

Prejemnik odličja ZDIS Roman 
Novšak (levo) s predsednikom 
Dragom Novakom

Vroč poletni dan je mineval v 
sproščenem vzdušju, v kate-
rem so skušali mladoletniki in 
mladoletnice prikazati življe-
nje v ustanovi, v katero so bili 
napoteni preko odredbe so-
dišča. V radeškem prevzgoj-
nem domu trenutno prebiva 
24 oseb (19 mladoletnikov in 
3 mladoletnice). Najmlajši šte-
je dobrih 15, najstarejši 22 let. 
Nekateri so v domu eno leto, 
nekateri dve ali tri leta. Delo 
z gojenci poteka individualno 
in skupinsko. V vsaki skupini 
je največ osem mladostnikov. 
Zanje skrbi t. i. vzgojna služba, 
ki je sestavljena iz pedagoške-
ga vodje, psihologa, socialnega 
delavca, matičnega vzgojitelja, 
učitelja in terapevta. V domu 
je zaposlenih tudi 17 pravo-
sodnih policistov. Obiski so-
rodnikov in prijateljev so do-
voljeni med vikendom, gojenci 
pa imajo tudi možnost pre-
življanja časa v domačem oko-
lju z dvema ali s tremi izhodi, 
s katerih se včasih kdo tudi ne 
vrne. Trenutno se v prevzgojni 
dom z dovoljenega izhoda niso 
vrnili trije gojenci. 

Predsednik države Borut Pa-
hor in ministrica za pravo-
sodje Andreja Katič sta si v 

BREŽICE – Približno 300 upokojencev iz vse Slovenije se je 
6. junija zbralo na srečanju Sindikata upokojencev Sloveni-
je v Brežicah, kjer je uvodni del potekal v športni dvorani, 
nato pa so se udeleženci razdelili v skupine za športna tek-
movanja ali ogled mesta.

V uvodnem delu je člane sindikata pozdravil brežiški župan Ivan 
Molan ter podprl njihova prizadevanja pri izboljšanju položaja 
upokojencev. Kot je v nadaljevanju dejala predsednica Sindika-
ta upokojencev Slovenije Francka Ćetković, je vlada varčeval-
ne ukrepe, ki so bili uvedeni z Zakonom o uravnoteženju javnih 
financ (ZUJF), ukinila že za vse kategorije prebivalstva, razen za 
upokojence, na katerih še vedno varčuje. Sindikat zato zahteva, 
da tudi upokojencem vrnejo začasno odvzete pravice. S srečanja 
so poslali javni poziv oz. pismo predsedniku vlade, ministricam 
in ministrom ter poslanskim skupinam z zahtevami. »Predse-
dnik vlade, ministrice, ministri in vsi poslanci, ne silite nas v to, 
da pridemo iz cele Slovenije z avtobusi pred vaše vladne in druge 
palače ter zahtevamo svoje pravice. Lahko izkoristimo tudi mož-
nost ustavne pritožbe zaradi neenakopravnosti v pokojninskem 
sistemu,« je še poslala apel državnemu političnemu vrhu in skle-
nila, da »država, ki pozablja na starejše, ni zdrava država«. Pod-
prla jo je tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije 
(ZSSS) Lidija Jerkič. Za povezovanje uvodnega dela srečanja je 
poskrbela Ivica Sotelšek, za glasbene točke pa Manca Mihelin 
in Vilko Urek. Del udeležencev srečanja se je nato odpravil na 
ogled Brežic, drugi del pa je ostal v športni dvorani, kjer so pote-
kala športna tekmovanja v streljanju z zračno puško, namiznem 
tenisu, pikadu in šahu ter balinanju (v Krškem). R. Retelj

Prevzgojni dom – vmesna postaja
RADEČE – 10. junija sta se v Prevzgojnem domu Radeče na dnevu odprtih vrat mudila predsednik Republi-
ke Slovenije Borut Pahor in ministrica za pravosodje Andreja Katič. Visoka gosta sta sprejela direktorica 
doma Jerica Lipec in župan občine Radeče Tomaž Režun.

spremstvu direktorice zavoda 
Jerice Lipec in župana Toma-
ža Režuna ogledala bivalne in 
delovne prostore v prevzgoj-
nem domu, ki je nekdanja 
graščina, v lasti reda Hčera kr-
ščanske ljubezni sv. Vincenci-
ja Pavelskega, zato so nekate-
ri gojenci in gojenke pričakali 
obiskovalce v grajskih oblači-
lih. V pogovoru z nekaterimi 
gojenci in gojenkami je visoka 
gosta zanimalo, kakšno je živ-
ljenje v zavodu in kakšno pri-
hodnost načrtujejo, ko bodo 
na prostosti. »Tukaj sem tri 
leta in konec meseca bom od-

šel domov, a potreboval bom 
nekaj časa, da se bom nava-
dil na življenje zunaj zavoda. 
Potrudil se bom, da bom kon-
čal šolanje za trgovca in si na-
šel delo, verjetno v Avstriji, 
saj so pri nas zelo slabe pla-
če. Vem, da danes veliko dru-
gače razmišljam, bolj zrelo in 
odgovorno, kot sem takrat, ko 
sem imel 16 let in sem pristal 
v Radečah,« je povedal 19-le-
tni Aleksander. Predsednik 
republike in pravosodna mi-
nistrica sta menila, da je živ-
ljenje v zavodu lahko nova 
priložnost za novo življenje, 

ki čaka mladostnike in mla-
dostnice po uspešno opravlje-
nem vzgojnem ukrepu oddaje 
v dom. Oba sta se tudi zahva-
lila zaposlenim, ki se vsako-
dnevno trudijo, da mladim lju-
dem, ki so se v življenju znašli 
v stiski iz različnih razlogov, 
kažejo »pravo pot« in nema-
lokrat postanejo tudi njihovi 
zaupniki. Dodatna spodbuda 
je bilo še povabilo, ki ga je iz-
rekel Borut Pahor: »Vabim vas 
na obisk v predsedniško pala-
čo. Ko boste ocenili, da je pravi 
čas, da pridete, bom vesel va-
šega obiska, tako kot sem bil 
vašega povabila, naj vas obiš-
čem v vaših prostorih.« 

V Prevzgojnem domu Radeče, 
ki je vmesna postaja na poti 
skozi življenje nekaterih mla-
dih, se ves čas trudijo za sode-
lovanje s starši in drugimi dru-
žinskimi člani, ki so največja 
opora mladoletnici oz. mlado-
letniku ob vrnitvi v primarno 
okolje. »Nekateri se čez ne-
kaj let vrnejo in povedo, da so 
našli službo in si uredili dru-
žinsko življenje, a so, žal, tudi 
povratniki,« je povedala direk-
torica radeškega prevzgojnega 
doma Jerica Lipec. 
 Smilja Radi

Predsednik države Borut Pahor se je o bivanju v domu 
pogovarjal tudi s stanovalkama doma v parku nekdanjega 
dvorca ob Savi.

Upokojenci poslali apel vladi

Upokojenci so se ustavili tudi pri brežiških »kosah«, kjer je 
Ćetkovićeva (levo) nagovorila zbrane.

Potem ko je okoli 6.500 mi-
ličnikov, rezervnih miličnikov 
in drugih organov za notra-
nje zadeve v decembru 1989 
učinkovito preprečilo t. i. Mi-
ting resnice kosovskih Srbov iz 
združenja Božur v Ljubljani, ki 
so želeli zrušiti tedanje repu-
bliško vodstvo, so se konflikti 
z zveznimi organi in Jugoslo-
vansko ljudsko armado samo 
še stopnjevali. Še posebej po 
v aprilu leta 1990 izvedenih 
prvih demokratičnih volitvah 
v Skupščino Socialistične re-
publike Slovenije, čemur je že 
slab mesec kasneje sledil de-
kret o razorožitvi občinskih 
štabov Teritorialne obrambe 
(TO). Vse to je nakazovalo, da 
odcepitev Slovenije od tedanje 
skupne države ne bo miroljub-
na, je spomnil udeležence slo-
vesnosti podpredsednik PVD 
Sever Posavje Vlado Bezjak, 
zaradi česar so se spomladi 
leta 1991 na UNZ Krško odlo-
čili, tako kot sta se vodstvi TO 
Krško in Brežice dobrega pol 
leta pred tem, da pred more-
bitno zaplembo orožja in stre-
liva milice le-tega umaknejo iz 
svojih objektov na skrivne lo-

Omerzelovim obeležje PVD Sever
STOLOVNIK – V Policijskem veteranskem društvu (PVD) Sever Posavje so 11. junija na domačiji družine 
Omerzel v Stolovniku, ki je imela v nemirnem letu 1991 v hrambi orožje in strelivo rezervnega sestava mi-
lice Uprave za notranje zadeve (UNZ) Krško, odkrili spominsko obeležje.

kacije. Tako je Postaja milice 
Krško vzpostavila skupno 18 
tajnih skrivališč po občini Kr-
ško, od tega na območju kra-
jevne skupnosti Brestanica na 
dveh lokacijah, za kar je poskr-
bel v dogovoru z domačini te-
danji vodja varnostnega okoli-
ša Peter Železnik, in sicer na 
domačiji Alojza Sinkoviča in 
Vojka Omerzela, obeh iz Sto-
lovnika. Četudi bi utegnili biti v 
primeru izbruha večjih razse-
žnosti zaradi tega tudi ogrože-

ni, sta imeli navedeni družini iz 
Stolovnika pod strehama svo-
jih domov orožje in strelivo vse 
do konca oktobra leta 1991.
 
Poleg večjega števila zajetih 
vojakov JLA med 10-dnevno 
osamosvojitveno vojno so mi-
ličniki Postaje milice Krško – 
tedaj jih je bilo zaposlenih 39, 
povprečna starost je znašala 
28 let, delovna doba pa osem 
let – v sodelovanju s TO zav-
zeli tudi skladišče kerozina 
v Vejarju v Leskovcu pri Kr-
škem, prečrpališče kerozina v 
Stari vasi pri Krškem in opra-
vili še vrsto drugih nalog. »Naj 
glasno in ponosno povem,« je 
še dejal med drugim Bezjak, v 

tistem času pomočnik koman-
dirja krške milice, »da je 23. 6. 
1991 takratni republiški se-
kretar za notranje zadeve od-
redil 50-odsotno mobilizaci-
jo, naslednji dan 100-odstotni 
vpoklic rezervnih miličnikov 
in da so se prav vsi odzvali ter 
v dobrih dveh urah prišli na 
odrejena mobilizacijska mes-
ta.« Ob tem se je zahvalil ob-
čanom, ki so v negotovih časih 
nesebično nudili vsestran-
sko pomoč miličnikom in pri-
padnikom TO, še posebej pa 
Marti in Vojku Omerzelu, re-
koč: »Vaša družina je bila de-
lček v mozaiku, ki je pomagal 
ohraniti našo mlado državo, 
nam pa vlil samozavest, da 
bomo enotni in skupaj izpol-
nili cilj naših dedov in prade-
dov ter imeli svojo državo.« 

Ob spremljajočem progra-
mu, ki ga je povezoval Robert 
Perc, z glasbenimi nastopi pa 
popestrila otroški pevski zbor 
OŠ Adama Bohoriča Brestani-
ca in pihalni kvartet policijske-
ga orkestra, sta Vojko Omerzel 
in Peter Železnik odkrila spo-
minsko ploščo. Zakoncema 
Omerzel sta se za njun prispe-
vek zahvalila tudi župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko 
in predsednik PVD Sever 
Posavje Roman Kržan.
 Bojana Mavsar

Peter Železnik s stanovskima kolegoma in člani družine 
Omerzel pred spominskim obeležjem

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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KRŠKO – Zveza prijateljev mladine Krško je 5. junija ob občin-
skem prazniku drugo leto zapored povabila na dan odprtih vrat 
dnevnega centra, ki deluje na sedežu zveze v starem mestnem 
jedru. Kot je povedal sodelavec ZPM Krško Uroš Brezovšek, so 
pripravili delavnice za otroke, kakršne sicer redno pripravljajo 
v okviru dnevnega centra, povabili pa so tudi prostovoljce, ki so 
predstavili posamezne programe, ter otroke, ki bodo v času pole-
tnih počitnic šli z njimi na letovanje v Nerezine. V dnevnem cen-
tru imajo sicer povprečno po dve delavnici na mesec, razen po-
leti, ko svoje delo 'preselijo' v otroško naselje na Lošinju. »Poleg 
otrok povabimo tudi stanovalce Doma starejših občanov Krško 
in stanovanjske skupnosti DUO Impoljca, tako da imamo potem 
tudi medgeneracijska druženja, se pravi, da se družijo otroci in 
starejši,« je dodal Brezovšek. Delavnice niso le ustvarjalne, pač 
pa pripravljajo tudi senzorične delavnice in bralne urice.
V ZPM Krško se sicer pripravljajo predvsem na že omenjeno le-
tovanje v otroškem naselju v Nerezinah oz. v tamkajšnjem Tu-
rističnem naselju Bučanje, s katerim začenjajo 8. julija, nanj pa 
bodo v petih izmenah odpeljali okoli 500 otrok. Potem ko so v 
zadnjih devetih letih obnovili vse hiške v naselju za otroke in 
spremstvo, so letos zaključili še z investicijo v obnovo kuhinje, 
ki je začela delovati s 25. majem. P. P.

V dnevnem centru odprli vrata;
na letovanje peljejo 500 otrok

Na delavnicah so sodelovali otroci in prostovoljci (foto: ZPM 
Krško).

NOVA ŠKODA
SCALA

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0 – 4,1 l/100 km in 113 – 108 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 

(NOx): 0,0585 – 0,0278 g/km, trdi delci: 0,00156 – 0,00012 g/km, število delcev: 1,23 – 0,01 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 

toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 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.

AVTOLINE, Bohoričeva 10, Krško , tel.: 07 490 21 20

Zaradi toplega zgodnjega ve-
čera so osrednjo prireditev 
v počastitev krajevnega pra-
znika pripravili v atriju raj-
henburškega gradu, v katerem 
so v kulturnem programu zaz-
venele pesmi dveh otroških in 
mladinskega zbora brestani-
ške šole pod vodstvom An-
tonije Germ, Jerneja Žele-
znika, Marka Železnika in 
Andreje Bračun, Rajhenbur-
škega okteta, Cerkvenega 
otroškega in mladinskega 
zbora pod vodstvom Tatja-
ne Kukovičič ter Cerkvene-
ga mešanega pevskega zbora 
pod taktirko Monike Habinc 
Rostohar. Nastopajoči so za-
peli ob instrumentalni sprem-
ljavi Rožleta Grubiča, Jerne-
ja Fabijana in Anje Kozinc.

Vlado Bezjak, predsednik 
KS Brestanica, je v nagovoru 
zbranim povedal, da od lan-
skega do letošnjega praznika 
ni bilo izvedenih večjih inve-
sticij, bodo pa zato pestrejši 
prihajajoči meseci, med dru-
gim z obnovo Doma Svobode, 
ki naj bi stekla konec letošnje-
ga poletja, in izvedbo prehoda 
za pešce pri gasilskem domu 
na regionalni cesti Gunte–
Brestanica. Že več let so v ča-
kalni vrsti za izvedbo tudi re-
konstrukcija Ceste na Ribnik, 
porušitev hiše nasproti Gos-
tišča Pohle, gradnja mostu na 

S pesmimi v svetlo prihodnost
BRESTANICA – 14. junija je v počastitev krajevnega praznika Brestanica že 34. leto zapored zapela v spo-
min na izgnano prebivalstvo v 2. svetovni vojni, njegovo vrnitev, pa tudi blagohotni svetli prihodnosti, ka-
kor je dejala dolgoletna scenarista in povezovalka prireditev Margareta Marjetič.

Armeško, upajo tudi, da bodo 
v družbi DS Smith uredili va-
ren priključek z regionalne 
ceste do poslovnega komple-
ksa, še v tem letu pa si želijo v 
sklopu ŠRC Brestanica posta-
viti fitnes na prostem. Ob tej 
priložnosti se je Bezjak zahva-
lil vsem donatorjem pri izgra-
dnji v požaru lani uničenega 
doma Ferlinovih v Dolenjem 
Leskovcu in Termoelektrar-
ni Brestanica, ki izkazuje ra-
zumevanje in nudi finančno 
podporo pri izvedbi različnih 
projektov. Slednjo namerava-
jo v okviru svojih zmožnostih 
zagotavljati tudi v prihodnje, 
je dejal njen direktor, tokrat 
slavnostni govornik na prire-
ditvi Tomislav Malgaj. TEB 
je namreč »staroselec« kraja 
že od leta 1943, ko je oddala 

v omrežje prve kilovatne ure 
električne energije, od tedaj 
do danes pa zaposluje večje 
število domačinov. Izpostavil 
je še pomen objekta v elek-
troenergetskem prostoru in 
po lanskoletnem zagonu plin-
skega bloka 6 še načrtovano 
izgradnjo plinskega bloka 7, za 
katerega so pripravljalna dela 
že v teku, dokončan pa naj bi 
bil v drugi polovici leta 2020. 
Zagotavljal bo visoko stopnjo 
razpoložljivosti in zaneslji-
vost obratovanja, nova tehno-
logija pa visok standard varo-
vanja okolja.

Na prireditvi sta Bezjak in 
podpredsednik sveta KS An-
ton Zakšek podelila pisno pri-
znanje KS Igorju Bobniču, ki 
sprejema obiskovalce in poho-

dnike na Mohorju, jih sezna-
nja z zanimivostmi cerkve sv. 
Mohorja in skrbi tudi za nje-
no urejenost. Naknadno bodo 
priznanji izročili še odsotni-
ma Antoniji Pacek in Andre-
ju Lužarju, ki skrbita za lepo 
urejenost Gorice. Bronasto 
plaketo KS Brestanica je pre-
jel Vojko Omerzel iz Stolovni-
ka, ki je imel med osamosvojit-
veno vojno v hrambi orožje in 
opremo UNZ Krško in Posta-
je milice Krško, aktiven je tudi 
pri izvedbi projektov v Stolov-
niku in v krajevnem turistič-
nem društvu, v odsotnosti pa 
so jo namenili tudi Rudiju Ka-
divniku, ki je v trškem jedru 
obnovil parno pekarno iz leta 
1939 in jo preuredil v manj-
ši muzej, skrbi za urejenost 
trga, predvsem po njegovi za-
slugi pa je zaživela obnovlje-
na Rudijeva pešpot na Sremič. 
Srebrne plakete KS je bil letos 
deležen Marko Železnik, ki 
kot tenorist že več kot dese-
tletje obogati številne priredi-
tve, je član več pevskih sesta-
vov, pod njegovim vodstvom je 
bila pred desetimi leti pri KD 
Brestanica oblikovana vokal-
no-instrumentalna skupina, 
preko lokalnih meja pa nasto-
pa s svojim pevskim društvom 
Naša pesem. 
 Bojana Mavsar

Nagrajenci Igor Bobnič, Vojko Omerzel in Marko Železnik 
s Tonetom Zakškom, Tomislavom Malgajem in Vladom 
Bezjakom

VELIKA DOLINA – OŠ Velika 
Dolina je v tem šolskem letu 
prvič vključena v Erasmus+ 
projekt. Konec maja in v za-
četku junija je bila gostitelji-
ca mednarodne izmenjave, 
v okviru katere so poleg slo-
venskih približno en teden 
na šoli gostovali še italijan-
ski, češki in poljski vrstniki. 

V avli OŠ Velika Dolina, ki je bila 
skorajda pretesna za vse učen-
ce šole in udeležence izmenja-
ve, se je 3. junija odvil zanimiv 
program ob zaključku izmenja-
ve, ki so ga pripravili sodelujoči 
v Erasmus+ projektu z geslom 
»Zgradimo boljšo prihodnost« 
(angl. »Building a better futu-
re«). Kot nam je povedala ko-
ordinatorica projekta ter uči-
teljica angleščine in nemščine 
na šoli Irena Rimc Voglar, je 
projekt namenjen več temam, 
med drugim, da so migracije 
že od nekdaj sestavni del živ-
ljenja, zato so učenci na podlagi 
anketnih vprašalnikov razisko-
vali svoje korenine in razloge, 
kaj je gnalo njihove prednike, 
da so se selili – izdelki v obli-
ki knjižic so nastali v okviru 
prve izmenjave v Italiji. V ob-
dobju do druge izmenjave v 
Sloveniji so morali udeležen-
ci sestaviti vprašalnik, s kate-
rim so ugotavljali, na kaj mora 
biti tujec, ki se preseli v eno od 
držav, sodelujočih v projektu, 

Nepozabna mednarodna izmenjava

najbolj pozoren, pri čemer so 
si pomagali z izkušnjami tuj-
cev, ki so se preselili v te dr-
žave. V času druge izmenjave 
so učenci, ki so bili razdeljeni 
v mednarodne skupine, izde-
lali priročnike oz. elektronske 
knjižice za prišleke, kaj lahko 
počnejo oz. morajo upoštevati 
in česa ne smejo početi v drža-
vi, v katero pridejo. »Učenci so 
delali zagnano in dobro, se uri-
li v angleščini, izpopolnjevali v 
geografiji ter uporabljali IKT-o-
rodja, kar je tudi zelo poudarje-
no,« je pojasnila Rimc Voglarje-
va. Kot je še dejala, je največja 
dodana vrednost teh izmenjav, 
da se učenci družijo med sabo, 
ne glede na različne države, 
kulture, socialna ozadja, zna-
nje angleščine itd., in pri tem 
pokažejo delovno vnemo.

Rimc Voglarjeva se je zahvali-

la vsem družinam, ki so gostile 
udeležence izmenjave, saj so se 
po njenem izkazale kot izjemne 
gostiteljice, odziv tujih udele-
žencev, ki so hkrati spoznava-
li tudi turistične znamenitosti 
Slovenije, pa je temu primeren 
– imeli so se nepozabno, kot so 
zatrdili. »Projekt Erasmus+ ni 
samo plus za učence, učitelje in 
šolo, ampak na nek način tudi 
pripomoremo k prepoznav-
nosti naše države na turistič-
nem področju in posledično 
tudi gospodarskem, saj so še 
posebej tuji učitelji obljubili, 
da v prihodnosti še kdaj obiš-
čejo Slovenijo in naše kraje,« je 
še poudarila. Letos oktobra je 
na vrsti tretja izmenjava, ude-
leženci projekta se bodo po-
novno zbrali na Češkem, kjer 
se bodo ukvarjali z ekološkimi 
problemi in iskali ogljične od-
tise. R. Retelj

Rimc Voglarjeva (desno) z učiteljicami iz ostalih treh držav

www.PosavskiObzornik.si
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V domski skupnosti se zapos-
leni trudijo, da bi stanujočim 
nudili toplino domačega og-
njišča in delček vsakdanjega 
utripa so prikazali v zapeti pe-
smi ter skozi igrane prizore. Ži-
vahen kulturni program, ki sta 
ga povezovala Lili in Gašper, 
so s svojimi zvonkimi glasovi 
prijetno dopolnile še štiri pro-
stovoljke Gimnazije Brežice, ki 
redno prihajajo na obisk k sta-
novalkam in stanovalcem na
Impoljco. Dogajanje na odru je 
dodatno popestril stanovalec 
doma Robi Jakolič, ki je do za-
ključka prireditve z veliko po-
trpežljivosti in zavzetosti sple-
tel košarico iz šibja in jo nato 
podaril najstarejši stanovalki 
doma Lojzki, ki je v letošnjem 
letu dopolnila 90 let.

Vodi jih čut do sočloveka
Na srečanju, ki je vse zbrane 
povezal v eno veliko druži-
no, sta navzoče nagovorili di-
rektorica DUO Impoljca Dar-

Vsak dan je poklon življenju 
IMPOLJCA – V parku dvorca Impoljca, kjer ima svoj sedež Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, se 
je prvo junijsko soboto odvijalo srečanje svojcev, prijateljev in znancev. Za poimenovanje tradicionalnega 
srečanja so letos izbrali misel iz pesmi Toneta Pavčka »Dober dan, življenje«.

ja Cizelj in strokovna vodja 
Nevenka Janežič. Obe sta po-
hvalili prizadevnost zaposle-
nih ter se zahvalili svojcem in 
prostovoljcem, ki s svojimi re-
dnimi obiski pomagajo ustvar-
jati toplino domačega ognjišča 
ter tkati socialne nitke. »Pri 
strokovnem delu z našimi sta-
novalkami in stanovalci nas v 
prvi vrsti vodijo moralno etič-

ne vrednote, veselje do dela z 
ljudmi, empatija in ne nazad-
nje velika mera strokovnosti 
ter profesionalnega odnosa,« 
je predstavljala delo v domu, 
v katerem živijo osebe z zmer-
no, težjo in težko motnjo v du-
ševnem razvoju ter osebe s te-
žavami v duševnem zdravju, 
Nevenka Janežič.

Hvaležnost za vsakodnevno 
skrb do njihovih najbližjih, za 
katere bi težko skrbeli, če bi ne 
bilo ustanove, kot je DUO Im-
poljca, so javno izrazili neka-
teri svojci. »Težave in stiske 
ne poznajo izjem, imajo veliko 
obrazov in pojavijo se enkrat  
tu, drugič tam in dokler se nas 
ne dotaknejo, so nam tuje, ne-
resnične – zdi se, da ne bodo 
nikoli naše, a pride čas, ko je 
pomembna le še ena želja – po-
magati reševati probleme. Dra-
go osebje Impoljce, vam uspe, 
kar nam, svojcem, ni, čeprav 
smo dali vse od sebe. Zelo ste 
dragoceni, edinstveni, vašega 
dela ne zmore vsak. Zaradi va-
šega uspešnega dela se tudi v 
naše življenje vračata mir in 
zadovoljstvo. Hvala vam,« je 
svoje občutke delila z zbrani-
mi ena izmed obiskovalk, ki 
prihaja k sinu v dom redno na 
obisk zadnji dve leti. 

 Smilja Radi

V DUO Impoljca potekajo različne aktivnosti in delavnice, 
delujejo pa tudi različne skupine in ena izmed njih je pohodna 
skupina Tavžentroža.

V zadnji številki časopisa je bila na str. 8 objavljena napačna 
fotografija pevske skupine Florjan, sestavljene iz članov PGD 
Sevnica, ki je nastopila 1. junija v Športnem domu Sevnica 
ob 140. obletnici delovanja sevniškega prostovoljnega 
gasilskega društva. Na tokratni fotografiji Ljuba Motoreta 
so člani omenjene zasedbe.  

Letos prvič je župan Tomaž Režun skupaj z direktorico občinske 
uprave Brigito Stopar in strokovno sodelavko Melito Simončič spre-
jel prejemnice Priznanja Marjana Nemca. Priznanje Marjana Nemca 
je najvišje priznanje najuspešnejšim učencem in učenkam za učni 
uspeh in dosežke na tekmovanjih v znanju in pri raziskovalnih na-
logah izven šole. Letos so jih na zaključni prireditvi – valeti prejele: 
Pia Brečko, Maja Knez, Liza Novak, Pika Rogelj, Hana Zorec, Ema 
Kmetič in Teja Starina. Župan Tomaž Režun jih je skupaj z razredni-
koma Andrejo Mitič Štirn in Ambrožem Karlovškom ter ravnatelji-
co OŠ Marjana Nemca Radeče Katjo Selčan sprejel na občini in jim 
čestital za izjemno uspešen zaključek osnovnošolskega izobraževa-
nja ter zaželel uspešno nadaljevanje šolanja. Dekleta namreč od-
hajajo v gimnazije, večina od njih pa se še ni dokončno odločila za 
poklic, ki bi ga opravljale. Eden od nasvetov odraslih, ki so ga pre-
jela dekleta, je bil, naj vztrajajo na svoji poti do zastavljenih ciljev, 
naj bodo pripravljena tudi na padce, a naj nikoli ne obupajo. V spo-
min na srečanje z županom so prejele Monografijo Radeč z župa-
novo popotnico, naj nikdar ne pozabijo na to, da prihajajo iz Radeč. 

Naslednji dan, v četrtek, 20. junija, je OŠ Marjana Nemca Radeče 
pod mentorstvom zborovodkinje Jane Wetz organizirala proslavo ob 
dnevu državnosti. Slavnostni govornik na proslavi je bil svetnik Ob-
činskega sveta občine Radeče Miran Prnaver. Tako vsebina prosla-
ve kot govor sta prisotnim obudila spomine na čas osamosvajanja 
Slovenije in jim posredovala misli o lepotah domovine in njenem 
današnjem mestu v svetu. Po tradiciji je na proslavi učencem, ki so 
deveti razred zaključili s povprečno oceno 4,5 in več, župan podelil 
plaketo Županova petica. Prejeli so jo: Pia Brečko, Maja Knez, Ana 
Klara Martinc, Liza Novak, Anamarija Oblak, Grega Podlesnik, Pika 
Rogelj, Lucija Skale, Hana Zorec, Neža Zorec, Ema Kmetič, Teja Sta-
rina, Anja Ramovš, Manca Renko, Alina Simončič in Kaja Titovšek. 
S skupinsko fotografijo z razredničarko in ravnateljico ter ob koncu 
z ubrano pesmijo članic in članov pevskih zborov OŠ Marjana Nem-
ca je bil zaključen prijeten predpraznični večer.  

Spoštovane občanke in občani občine 
Bistrica ob Sotli, spoštovani župan, 

podžupan, spoštovane članice in člani 
občinskega sveta!

Ob praznovanju vašega občinskega praznika 
vam v imenu naših občank in občanov 

ter v svojem imenu iskreno čestitam. 
Tudi v prihodnje vam želimo obilo 

razvojnega elana in se veselimo sodelovanja 
v bodočih skupnih regionalnih projektih. 

Še enkrat hvala in iskrene čestitke! 

Tomaž Režun, župan občine Radeče,
s sodelavci

Sprejem dobitnic Priznanja Marjana Nemca 
in proslava ob dnevu državnosti

w w w . r a d e c e . s i

Strokovni sodelavec Planin-
ske zveze Slovenije (PZS) in 
alpinistični inštruktor Matjaž 
Šerkezi je spregovoril o tem, 
kako poskrbimo za varnost v 
gorah, k čemur veliko prispe-
va ustrezna planinska opre-
ma: »Sam imam v nahrbtniku 
vedno tudi planinski zemljevid 
območja, ki ga bom obiskal, in 
kompas.« Generalni sekretar 
PZS in inštruktor planinske 
vzgoje Matej Planko je opozo-
ril na razliko med t. i. feratami 
in zahtevnimi planinskimi pot-
mi. Pot, ki vodi iz Cirja na Lisco, 
je opredeljena kot zelo zahtev-
na planinska pot, kjer hojo za-
menja ali dopolnjuje plezanje. 
Del takšne poti je opremlje-
ne z jeklenicami, klini in stopi. 
»Lažje dostopne krajše poti, 
kot je zelo zahtevna planinska 
pot na Lisco, so pred odhodom 
v visokogorje dobra priložnost 
za preizkus uporabe planinske 
opreme in da vidimo, kako se 
počutimo na višini,« je kot pri-
mer navedel eno izmed zah-
tevnejših poti na Lisco. Sev-
niški župan Srečko Ocvirk 
je dejal, da postaja Lisca po-
memben prostor za udejanja-
nje planinskih in ostalih doži-
vetij v naravi in Občina Sevnica 
kot lastnica osrednjega objek-
ta (Tončkovega doma) z vla-
ganji v zadnjih letih omogoča 
pomembne izboljšave. Predse-
dnik Planinskega društva Lis-
ca Sevnica in planinski vodnik 
Rok Petančič je predstavil 
program vseslovenskega pla-
ninskega srečanja na Lisci, ki 
se je na tem območju odvijalo 
že leta 1981 in 2002.

Na Lisci so se zbrali planinci
LISCA – 11. junija so predstavniki PZS, PD Lisca Sevnica in Občine Sevnica predstavili vsebine za varnej-
ši obisk gora ter smernice nadaljnjega razvoja Lisce kot turistične destinacije. Tam je 15. junija potekalo 
vseslovensko planinsko srečanje, ki se ga je udeležilo okoli tri tisoč obiskovalcev.

Dan planinskih doživetij
PZS že 37 let praznuje dan slo-
venskih planincev, osmo leto z 
imenom Dan slovenskih pla-
ninskih doživetij in 15. juni-
ja je skupaj s PD Lisca Sevni-
ca in MDO PD Zasavja ter ob 
podpori Občine Sevnica in 
KŠTM pripravila vsebinsko 
zanimiv ter razgiban brezpla-
čen celodneven program. »Le-
tošnje vseslovensko planin-
sko srečanje na Lisici je zelo 
pestro. Poleg planinskih dru-
štev se predstavljajo še drugi 
akterji iz okolja, predvsem tis-
ti, ki delujejo na področju tu-
rizma,« je povedal predsednik 
MDO PD Zasavje Jože Prah in 
nadaljeval, da se število članic 
in članov v planinski organi-
zaciji povečuje in veseli ga, da 
je med njimi tudi večje število 
mladih. Odziv na vseslovensko 
srečanje planink in planincev 
je ocenil kot dober. »Včasih nas 
je bilo na tovrstnih srečanjih 
od štiri do osem tisoč, na da-
našnjem srečanju nas je okoli 

tri tisoč,« je še povedal Prah in 
dodal, da v MDO Zasavje raz-
mišljajo, da bi Planinski zvezi 
Slovenije predlagali, da bi ime 
srečanja Dan planinskih doži-
vetij spremenili v Dan sloven-
skih planincev, kot je že bilo 
nekoč. 

Osrednja prireditev s sprevo-
dom praporščakov 49 sloven-
skih planinskih društev se je 
odvijala v popoldanskem času 
pri Tončkovem domu, kjer so 
zbrane nagovorili predsednik 
PZS Jože Rovan, predsednik 
MDO PD Zasavja Jože Prah, 
predsednik PD Lisca Sevnica 
Rok Petančič in sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk. V spremlje-
valnem kulturnem programu 
se je z venčkom ljudskih ple-
sov predstavila FS Spomin DU 
Sevnica, zapeli so člani planin-
ske pevske Encijan, lik učitelja 
Blaža Jurka in velikega ljubi-
telja narave ter Lisce je oži-
vel Sinjo Jezernik. Celodnev-
no dogajanje se je zaključilo 
s planinsko zabavo, kjer je za 
dobre plesne ritme skrbel na-
rodnozabavni ansambel Fan-
tje izpod Lisce. 

 Smilja Radi

Del celodnevnega dogajanja na posavskem biseru so bile tudi 
vsebinsko zanimive ustvarjalne delavnice.
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OREHOVEC – Na Orehovcu, 
vasi na vznožju Gorjancev 
v kostanjeviški občini, so 8. 
junija s krajšo slovesnostjo 
in v nadaljevanju z vaško 
veselico na tamkajšnjem 
travnatem igrišču proslavili 
desetletnico domačega turi-
stičnega društva, ki je glav-
ni 'motor' vaškega življenja.

Kot je povedal predsednik 
društva Tone Hodnik, so se o 
ustanovitvi društva začeli po-
govarjati leta 2008, spomladi 
naslednjega leta pa je društvo 
začelo delovati. Eden prvih re-
zultatov je bila izdelava uni-
katnih lesenih reklamnih ko-
zolčkov, ki še vedno služijo 
svojemu namenu, pohvalijo se 
lahko tudi z ureditvijo ekolo-
ških otokov. »Vsako leto orga-
niziramo koledovanje, poho-
de, postavitev mlaja, urejanje 
igrišča in okolice, pa še bi lah-
ko našteli dogodke skozi celo 
leto. Tudi na naše najmlajše ne 
pozabimo, tako da vsako leto 
za božič v našo vas povabimo 
Božička, ki nagradi naše pri-
dne otroke,« je o dejavnostih 
društva, ki združuje 56 članov 
oz. približno četrtino vašča-
nov, povedal Hodnik. Njihov 
največji projekt je bil odkup 
zemljišča in postavitev koče 
pri igrišču, imenovane Koča 
pod Riglami, v katero so vloži-
li veliko prostovoljnih ur dela, 

Turistično društvo je motor vasi

seveda pa ni šlo brez pomoči 
donatorjev. Z deli za postavi-
tev objekta so pričeli spomladi 
2011 in ga še isto leto spravi-
li pod streho. V naslednjih le-
tih so ga še opremili in 4. julija 
2015 predali v uporabo. Koča 
z okolico služi za druženje va-
ščanov, dajejo jo v najem ob 
športnih dogodkih in raznih 
zabavah. »Mislim, da imamo 
kaj pokazati, si pa želimo ure-
diti še nekaj stvari v vasi, deni-
mo obnoviti nekdanja napajal-
na korita, perišča in apnice,« je 
še povedal predsednik.

Ob programu, v katerem so s 
pesmijo, glasbo in plesom so-
delovali orehovški otroci pod 
vodstvom Mateje Stopar, je 
nekaj besed o zgodovini dru-
ge največje vasi v kostanjeviški 

občini (za Prekopo) in zlasti 
prostora, na katerem je zdaj 
travnato igrišče, povedal eden 
od pobudnikov za ustanovitev 
društva in nekdanji občinski 
svetnik Franc Štokar. Prire-
ditve, ki jo je povezovala Ma-
teja Bogolin Klemenčič, se 
je udeležil tudi župan Ladko 
Petretič in poudaril, da je bila 
Občina Kostanjevica na Krki 
vedno naklonjena društvu in 
ga finančno podpirala, doma-
činom pa je zaželel veliko slo-
ge, »kajti samo od vas je odvis-
no, kako uspešno bo društvo 
delovalo in kako se bo vas raz-
vijala«. V prvem delu večera je 
zbrane zabavala domača glas-
bena skupina Džuboks, kasne-
je pa so oder zasedli Fantje z 
vseh vetrov.
 P. Pavlovič

Da ima Orehovec prihodnost, so dokazali tamkajšnji otroci, 
ki so jubilej popestrili s prisrčnimi točkami.  

KRŠKO – V mestnem parku Krško je 15. junija potekal prvi 
Družinski piknik v parku v organizaciji Centra za podje-
tništvo in turizem Krško in v sodelovanju z Valvasorjevo 
knjižnico, krško izpostavo JSKD in Občino Krško.

Idejo za popestritev predpočitniškega dogajanja v mestu so do-
bili v drugih slovenskih mestih, kjer že imajo podobne priredi-
tve, je povedala direktorica CPT Krško Kristina Ogorevc Račič: 
»Tako smo se skupaj z Občino Krško odločili, da bi imeli takšno 
sproščeno druženje ob koncu šolskega leta v mestnem parku, ki 
je zelo lep, a včasih tudi malce pozabljen.« K sodelovanju so po-
vabili lokalne ponudnike domačih izdelkov (Pekarna Kruhek, 
Darja Bukovec, Kmetija Gorjup Klavžar, K naravi, Kmetija Krea-
čič, Kmetija Avbelj, Kmetija Planko & Kleh), pri katerih so si obi-
skovalci lahko po svojem okusu sestavili piknik košarico. Otro-
kom pa tudi odraslim je bilo na voljo nekaj različnih delavnic, ki 
so jih pripravili Lijamedia, Planinsko društvo Bohor, Valvasorje-
va knjižnica, Kulturno društvo Fabularij, Dom starejših občanov 
Krško, Brainobrain in Vrtec Krško – enota Pravljica, v Dvorani v 
parku je bil na ogled planetarij, po prizorišču sta se sprehajala in 
otroke zabavala klovna. Na odprtju dogodka so zaplesale Bato-
nove mažoretke in Lukčevi plesalci. »Letos malce preizkušamo, 
kako se bo obnesla takšna prireditev, upamo, da se bo prijela in 
postala tradicionalna,« je zaključila Ogorevc Račičeva.
Kljub vročemu popoldnevu je prijetna senca dreves v mestnem 
parku privabljala čedalje več obiskovalcev. Piknik se je nato pre-
vesil v drugi letošnji Poletni večer v parku, ki jih organizirajo KS 
mesta Krško, Valvasorjeva knjižnica in JSKD OI Krško. Na njem je 
številne poslušalce navdušil odličen glasbenik, kantavtor in po-
ustvarjalec istrske kulturne glasbene dediščine oz. »istrski tru-
badur« Rudi Bučar. P. P.

Novost: družinski piknik v parku

Družinski piknik v parku je bil popestritev predpočitniškega 
dogajanja v Krškem.

78 let po tragičnih dogodkih 
Krčani še vedno negujejo spo-
min na prvo krško borbeno 
skupino, devet fantov in dek-
le, ki so bili 28. junija 1941 po 
izdaji in zajetju naslednjega 
dne ustreljeni kot prve žrtve 
nacizma na Slovenskem, ka-
kor tudi na 90 odstotkov izse-
ljenega prebivalstva z območja 
tedanjih občin Krško, Raka ter 
Leskovec pri Krškem v tujino. 
To priča o tem, je dejala v slav-
nostnem govoru predsedni-
ca sveta KS mesta Krško mag. 
Nataša Šerbec, da so imeli na-
cisti v načrtu popolno iztreb-
ljenje slovenskega naroda: 
»Krčani so v borbi z okupator-
jem dali številne žrtve za svo-
bodo. 10. maja 1945 sta bila 
osvobojena Leskovec ter Tr-
ška Gora, v noči naslednjega 
dne so pripadniki 1. in 3. bata-
ljona Krajiške brigade zavzeli 
desni breg reke Save ter priče-
li borbo za krški most. 11. maja 
ob 13. uri sta bataljona osvo-
bodila še mesto Krško ter na-
daljevala borbo v smeri Bre-
stanice.« V nadaljevanju se je 

Krčani so delovni in odgovorni
KRŠKO – Krajanke in krajani krajevne skupnosti mesta Krško in pripadajočih naselij so se 12. junija 39. 
leto zapored ob krajevnem prazniku poklonili spominu na prve krške borce, ustreljene 29. junija 1941 v 
gozdu Dobrava, in na vrnitev izgnancev po 2. svetovni vojni na svoje domove.

navezala na povojno obnovo 
ter gospodarski vzpon in po-
stopni razvoj samega mesta in 
infrastrukturnih objektov, pa 
tudi na največjo vrednoto: »Kr-
ško ima delovne, odgovorne in 
svobodomiselne občane. Prav 
to je bogastvo, ki lahko zagoto-
vi, da se nadgradijo naše mes-
to in kraji, ki tvorijo našo kra-
jevno skupnost.« Med te sodijo 
tudi letošnji nagrajenci, ki so 
se svojim dolgoletnim delom 
in izvajanjem dejavnosti nad-

povprečno izkazali tako na 
območju krajevne skupnosti, 
v lokalnem okolju, pa tudi šir-
še in preko meja, katerim sta 
Šerbčeva in Ivan Učanjšek, 
predsednik komisije za prizna-
nja pri svetu KS mesta Krško, 
izročila krajevna priznanja. 

Priznanje KS z denarno nagra-
do je prejelo od leta 1962 delu-
joče Društvo gluhih in nagluš-
nih Posavja Krško, v katerem s 
posebnimi programi gluhe in 
slušno prizadete vključujejo v 
vse dejavnosti, ki lahko prispe-
vajo k izboljšanju funkcij in ka-
kovosti življenja. Priznanje KS 
mesta Krško so prejeli: Tiskar-
na Jordan, Drago Jordan s.p., 
ki z osmimi zaposlenimi de-
luje v Krškem že 27 let; v letu 
1999 odprt lokal Dioniz caffe – 
Boris Nedoh s.p., v letu 2018 
prejemnik naziva »ambasador 
piva« za najboljše točeno pivo 
v Posavju in na Dolenjskem; ter 
Primo Telefonija d.o.o., nosilec 
Primož Černelč, ki je že od 
leta 1994 v starem mestnem 
jedru Krškega ponudnik mo-
bilne telefonije. Najvišjega kra-
jevnega priznanja, priznanja s 
plaketo KS mesta Krško, pa so 
bili deležni: družba I.H.S. d.o.o. 
iz Krškega – v njenem imenu 
prokuristka Tadeja Buršič – 

ki je dopolnila 30 let delovanja 
in se uvršča med inovativne ter 
zanesljive načrtovalce in izde-
lovalce industrijskih strojev za 
pakiranje, paletizacijo in tran-
sportne sisteme; Frizerski stu-
dio Aglaja, Branka Bernardič 
s.p., ki je sledila sanjam iz otro-
štva in se izučila za frizerko, 
leta 1988 pa stopila na samos-
tojno pot; in samostojni podje-
tnik Tomaž Božič s Pijavškega, 
od leta 1992 nosilec dejavnosti 
proizvodnje žebljev, s katerimi 
oskrbuje krovce ter izdelovalce 
palet in ostrešij v širšem in ož-
jem delu Slovenije.

Po slovesnosti v mestnem par-
ku, ki jo je povezovala Petra 
Rep Bunetič, na njej pa sta 
zbranim krajanom namenila 
praznično voščilo tudi župan 
občine mag. Miran  Stanko 
in poslanec v Državnem zbo-
ru Dušan Šiško, in kulturnem 
programu, ki so ga izvedli pev-
ski zbor Lastovke KD Lesko-
vec pri Krškem s solistoma in 
instrumentalisti ter Pihalni or-
kester Krško z vokalistko Nino 
Berger, je na ploščadi osrednje 
knjižnice sledilo še družabno 
srečanje krajanov ob pogosti-
tvi, ki so jo pripravile članice 
Aktiva kmečkih žena Sremič 
in člani Društva vinogradni-
kov Sremič.

 Bojana Mavsar

Krški nagrajenci s podeljevalcema in županom

SENOVO – V dvorani Doma VIX. divizije je 2. junija Pihalni 
orkester DKD Svoboda Senovo pod taktirko dirigentke Maše 
Žveglič Poljšak izvedel koncert Večer Avsenikovih pesmi, kot 
gostujoča zasedba pa je nastopil ansambel Slovenski zvoki 
iz Rogaške Slatine, ki že 20 let sodi med najboljše slovenske 
izvajalce Avsenikovih pesmi. V njem igrata tudi harmonikar 
in klaviaturist Jože Drugovič iz Pišec ter vokalist in kitarist 
Mirko Kosar iz Brežic. Tako senovski godbeniki kot ansambel 
so z ločenima in skupnimi izvedbami navdušili zbrano 
občinstvo, ki je tudi to pot zapolnilo dvorano. B. M.
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Društvo za preučevanje rib Slovenije 
(DPRS) pošiljamo za objavo naslednjega 
prikaza nasprotnih dejstev na intervju 
z direktorjem družbe HESS Bogdanom 
Barbičem, ki je bil z naslovom Hidro-
elektrarne so odgovor na podnebne 
spremembe objavljen v rubriki Gospo-
darstvo v Posavskem obzorniku - leto 
XXIII, številka 10, četrtek, 16. 5. 2019:

Direktor družbe HESS Bogdan Barbič je 
v intervju, ki je bil objavljen v rubriki Go-
spodarstvo 16. maja letos (avtor inter-
vjuja ni bil naveden, prav tako ni bilo 
eksplicitne oznake, da gre za oglas oz. 
plačano objavo), izrekel vrsto neresnic 
in žaljivih obdolžitev na račun Društva 
za preučevanje rib Slovenije (DPRS). 
Zato na citirane izjave Barbiča podaja-
mo naslednja dejstva:

- »Društvu za preučevanje rib, ki ovi-
ra dokončanje izgradnje,«; »...ne gre za 
neko društvo ljubiteljev narave, gre pač 
za dobro organizirano, pravno podprto 
zadevo s ciljem, da se izgradnja obno-
vljivih virov preusmeri na neka druga 
področja. Vsi pa se moramo vpraša-
ti, tudi bralci, kakšna je morala teh lju-
di v DPRS, ki ovirajo nedokončan pro-
jekt.«, ipd. ... 

DPRS je društvo v javnem interesu 
ohranjanja narave, osnovni namen na-
šega delovanja je varovanje narave - 
zlasti sladkovodnih rib in njihovih ha-
bitatov. Našemu osnovnemu namenu v 
javnem interesu sledimo tudi z upora-
bo pravnih sredstev z namenom zago-
toviti spoštovanje zakonodaje - in tako 

smo ravnali tudi v primeru HE Mokrice. 
S takšnimi navedbami g. Barbiča in pa 
z iskanjem izgovorov za lastno ignoran-
co v postopku in pa krivca za lastno sla-
bo opravljeno delo v nekih drugih imagi-
narnih ciljih, pove največ prav o nosilcih 
investicije HE Mokrice in njihovem nera-
zumevanju evropske in slovenske zako-
nodaje, medtem ko je poslanstvo DPRS 
kot prostovoljnega društva samo in zgolj 
varovanje narave za vse nas. V DPRS 
smo s svojimi prizadevanji za varova-
nja narave, ki jo bomo zapustili svojim 
zanamcem, zavezani visokim moralnim 
standardom, od katerih ne odstopamo.

Okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo 
HE Mokrice, ki ga je izdal ARSO, ni raz-
veljavilo DPRS, pač pa Upravno sodiš-
če. To bo moral razumeti tudi HESS in 
g. Barbič.  

- »Mokrice okoljsko sploh niso sporne, 
kar je večkrat potrdila stroka in tudi od-
prava odločbe ARSO ni bila vezana na 
kaj vsebinskega, pač pa naj bi šlo po 
mnenju Upravnega sodišča za proced-
uralne napake....« 

Ta navedba seveda ne drži in gre za 
sprenevedanje. Sodišče je namreč v 
predmetni sodbi razveljavilo okolje-
varstveno soglasje za HE Mokrice in 
jo vrnilo na ARSO v ponovno obravna-
vo poleg formalnih, tudi iz vsebinskih 
razlogov. Če omenimo najprej formal-
ne razloge, gre prvenstveno za to, da 
je HESS (ki ga vodi g. Barbič)) tako or-
ganu, ki je vodil postopek (ARSO) in pa 
stranskim udeležencem (poleg DPRS še 

Lutra in RZS) protizakonito onemogo-
čal dostop do ihtioloških študij in mo-
nitoringov, ki bi morale med drugim biti 
tudi del poročila o vplivih na okolje, kar 
je potrdilo sodišče. Za razveljavitev je 
tako v prvi vrsti s svojim ravnanjem in 
nestrokovnim delom odgovoren HESS 
in g. Barbič.

Upravno sodišče je v sodbi tako spom-
nilo HESS, da so sami sprožili uprav-
ni spor na odločitev informacijske 
pooblaščenke, ki je odločila, da so ihti-
ološke študije informacije javnega zna-
čaja in da so jih dolžni izročiti DPRS (in 
ARSO). Brez teh študij ARSO ne more 
narediti ocene in preverbe, niti se do njih 
ne morejo opredeliti stranski udeleženci. 
Študije in monitoringi, ki jih je izdeloval 
Zavod za ribištvo Slovenije za investi-
torja (HESS), pa so potrdile argumen-
te DPRS o vplivih na naravo.

Sodišče pa dalje opozori tudi na števil-
ne vsebinske nepravilnosti. Na podla-
gi vseh predloženih dokazov je sodišče 
tako ugotovilo, da v zadevi ni sporno, 
da nameravani poseg lahko pomembno 
vpliva na dve območji Natura 2000. 
Upravni organ (ARSO) tako ni ustrezno 
izvedel presoje vplivov na varstvene ci-
lje, saj so ti v obravnavani zadevi os-
tali sploh nejasni. Sodišče opozori, da 
poročilo o vplivih na okolje pripravi iz-
delovalec po naročilu nosilca namera-
vanega posega, ki zasleduje predvsem 
ekonomske interese, zato je kritična 
presoja tega poročila s strani Zavoda 
RS za varstvo narave (ZRSVN) in orga-
na, ki odloča v zadevi (ARSO), obvezna.

- »...medtem ko je predsednica 
društva Slamerškova po lastnih bese-
dah plačana s strani tujih fundacij, kot 
pravi samo za Muro, ampak financira 
se pač od tam in živi od tega. Navse-
zadnje nekaj deset tisoč evrov, kot je 
razvidno iz javnih evidenc, ni tako malo 
denarja...«

DPRS o svojem poslovanju, skladno s 
predpisi, poroča letno in poročila so jav-
no objavljena. Namigovanja o ne tako 
malo denarja so hudo izkrivljena in ne-
dopustna.

- »Na spodnji Savi je podpora hidro-
elektrarnam neverjetno visoka, gre za 
približno 90-odstotno podporo.«; »...
po javnomnenjskih raziskavah, ki jih 
je naredila družba Valicon, samo 14 % 
Pomurcev ne podpira izgradnje, 21 % 
jo podpira, ostali so nevtralni.« »Akti-
visti pa razlagajo, da bo z igradnjo HE 
(na Muri, op.a.) zmanjkalo pitne vode – 
ravno obratno, vode bo zmanjkalo brez 
hidroelektrarn.«

G. Barbič zelo dobro ve, kako nastajajo 
te ankete, kdo jih financira in posledič-
no, kako verodostojne so. Država HE na 
Muri ne bo gradila zaradi posledic, ki bi 
jih izgradnja prinesla – ali, kot je strnje-
no v navedeno v sporočilu po seji vlade 
30. maja letos: »...v primeru katerekoli 
od obravnavanih variant ne bo mogoče 
doseči dobrega ekološkega stanja povr-
šinske vode in ne bo mogoče preprečiti 
poslabšanja njenega ekološkega stanja. 
Prav tako ne bo mogoče doseči varstve-
nih ciljev z vidika varstva narave.«

To, da g. Barbič napoveduje, da so 
HE pogoj za pitno vodo, je smešno in 
si takšno izjavo lahko privošči samo v 
takšni pamfletu, kot je sporna objava. 
Edina sprejemljiva rešitev je namreč oh-
ranitev območja, s tem se ne bo ohra-
njalo samo vrst, ampak tudi kmetijska 
zemljišča in vire pitne vode. V primeru 
gradnje HE Mokrice bi akumulacija za-
sedla 289,88 ha, od tega kmetijskih ze-
mljišč 176,71 ha. Tukaj več ne gre samo 
za ribe, ampak tudi dejansko za vpra-
šanja prehrambne samooskrbnosti in 
oskrbe s pitno vodo. Namreč tudi na 
obstoječih HE v Sloveniji se kaže, da v 
vsakem primeru čez nekaj časa začne 
podtalnica padati, tudi če se pri posegu 
najprej dvigne njen nivo. Energetika ima 
odličen poligon za dokazovanje delova-
nja omilitvenih in izravnalnih ukrepov na 
Dravskem polju, kjer smo priča največ-
ji ekološki katastrofi v Sloveniji, zaradi 
gradnje verige HE na Dravi. Podtalnica 
pada, količinsko stanje vode se zmanj-
šuje in težave so se začele tudi pri zago-
tavljanju pitne vode lokalnemu prebival-
stvu. Prav tako so izjemno velike težave 
s toksičnim muljem, ki se akumulira v 
akumulacijah in strugi, zaradi česar so 
danes ljudje na Dravi podvrženi vse po-
gostejšim poplavam.

 - Trditev, da bo DPRS »v naslednjem 
koraku morda želela ukiniti tudi vso in-
dustrijo« ni duhovita, je neumna popu-
listična floskula. 

- »Lahko je gledati poplavljene hiše po 
televiziji, zaskrbljujoče je to, da jih v 
svojem delovanju ni zmotilo niti to, da 

je 100 družin iz Litostroja ostalo brez 
prihodkov.«

Izjava je popolnoma deplasirana in ne-
resnična. Ravno predstavniki energeti-
ke javno zvajajo s populističnimi grož-
njami, da zgolj izgradnja HE zagotavlja 
protipoplavno zaščito, kar je neresnica. 
Območje s tisoč prebivalci v Posavju bi 
seveda lahko - takoj - protipoplavno 
zaščitili brez HE, kar pa seveda ni in-
teres HESS. Nasprotno, DPRS podpira-
mo, da se pristopi k sonaravnemu reše-
vanju protipoplavne zaščite čim prej, saj 
gorvodno zgrajene HE še bolj poplavno 
ogrožajo območja. Protipoplavna zašči-
ta brez HE bo tudi bolj učinkovita, cenej-
ša in trajnostnejša. Finančna sredstva 
so na razpolago v vodnem in podneb-
nem skladu. V slednjem je v letu 2019 
namenjenih 5 milijonov evrov za omilit-
vene in izravnalne ukrepe pri gradnji HE 
Mokrice. Ta denar se lahko nameni so-
naravni protipoplavni zaščiti.

Skrajno sprevržno je dalje javno podti-
kanje, da je društvo z uporabo pravnih 
sredstev znotraj predvidenih postop-
kov, ki mu je sedaj pritrdilo tudi so-
dišče, povzročilo izgubo prihodkov sto-
tim družinam – kvečjemu so to izgubo, 
če si je g. Barbič ni preprosto izmislil, 
povzročili HESS in njegovo vodstvo ter 
državni organi, pristojni za izdajo oko-
ljevarstvenega soglasja, ki svojega dela 
niso opravili, kot bi morali. Če bi ga, oko-
ljevarstveno soglasje ne bi bilo nezako-
nito in razveljavljeno.

 DPRS

prejeli smo

Prikaz nasprotnih dejstev – Posavski obzornik, dne 16. 5. 2019

Lani zelo dobro, letos še boljše

Po oceni njenega direktorja 
Darka Goriška je večina ka-
zalcev več kot razveseljiva, saj 
ti potrjujejo popolno okreva-
nje posavskega gospodarstva 
po dolgi krizi in kljub nekate-
rim oviram, ki pretijo podje-
tnikom, najavljajo nadaljnjo 
rast. Tako so posavske družbe 
v lanskem letu ob 4,2 milijar-
de prihodkov izkazale za dob-
ro polovico milijarde dodane 
vrednosti in za dobrih 100 mi-
lijonov dobička. Čeprav se je in-
deks prihodkov na tujem trgu 
v primerjavi z letom 2017 ne-
koliko poslabšal (zaradi nižjih 
prihodkov pri prodaji električ-
ne energije), Posavje s skoraj 
62 % deležem in 2,6 milijarde 
evrov ostaja pretežno izvozno 
orientirana regija. Tudi kazal-
ci za dodano vrednost s 45.448 
evri in za 176,2 milijona evrov 
investicij so zelo dobri. Pov-
prečna bruto plača v Posavju 
narašča in je lani s 1.645 evri 
še nekoliko zaostajala za slo-
venskim povprečjem. Po po-
datkih in metodologiji GZS so 
posavske družbe lani zagotovi-
le skoraj 600 dodatnih delov-
nih mest, kar je največja rast po 
dolgih letih.

Za natančnejšo "krvno sliko" 
posavskega gospodarstva je 
potrebno razločiti delež, ki ga 
ima skupno 18 podjetij s pod-

SENOVO – Decembra 1994 je država Slovenija sklenila, da za-
pre premogovnike Zagorje, Kanižarico in Senovo (1796–1996). 
Zmanjševali smo stalež in proizvodnjo, sanirali površine po Se-
novem in okoli njega, iz jame transportirali razne materiale. Po-
tekale so tudi prireditve ob dnevu rudarjev, a ko teh več ni bilo 
v jami, tudi praznovanj ni bilo več. Letos 3. julija bo drugače. 
Nekdaj zaposleni pri Premogovniku Senovo se srečamo v sre-
do ob 16. uri na Reštanju. Ker bo to prvo srečanje po dolgih le-
tih, ne bo razkošja. Pomemben bo klepet, obujanje spominov na 
naše delo: na separaciji, v delavnici na Rorah, v upravni zgrad-
bi in v jami, pri transportu in vseh s premogovnikom poveza-
nih dejavnostih. Zanimivi so bili tudi sindikalni izleti, prav tako 
delavske športne igre, nazadnje z RRPS (Rudniki rjavega pre-
moga Slovenije). Na svidenje torej na dan rudarjev, 3. julija, ob 
16. uri na Reštanju! 
 Odbor: Milan Šribar, Mirjana Tropina, Alojz Šribar

Srečali se bomo nekdanji rudarji

KRŠKO – Na sedežu RRA Posavje je 12. junija potekala 14. redna 
seja Razvojnega sveta regije Posavje. Ker je predsedovanje Svetu 
regije Posavje nedavno prevzel kostanjeviški župan Ladko Pe-
tretič, je postal tudi predsednik Razvojnega sveta regije Posavje. 
Člani razvojnega sveta so se seznanili z obvestilom MGRT z 19. 
4. 2019 o spremembi drugega povabila razvojnim svetom re-
gij za dopolnitev dogovora za razvoj regije – rok za dopolnitev 
je 15. 7. 2019. »Razvojni svet regije Posavje ugotavlja, da regi-
ja v okviru razpoložljivih sredstev iz drugega povabila dogovo-
ra za razvoj regije pripravlja vloge NPO za vseh 12 predlaganih 
projektov. V tej fazi vlog še ni mogoče sporočati spremembe pre-
dlaganih projektov iz dogovora, razen v primeru projekta Uredi-
tev glavne kolesarske povezave G16 Senovo–Podsreda,  kjer se 
spremeni nosilec projekta, ki ni več Občina Krško, ampak DRSI,« 
so sporočili po seji z RRA Posavje. Razvojni svet regije je sprejel 
tudi sklep o razširitvi Razvojne mreže regije Posavje z ustano-
vo Zavod Dobra družba in hkrati črtanju obstoječih članov LRF 
Posavje in Center za razvoj podeželja Posavje. Seznanili so se še 
z zamikom in novo časovnico priprave regionalnega razvojnega 
dogovora 2021–2027 ter podprli Zavezništvo za razvojni preboj 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija po letu 2020. 
 Vir: RRA Posavje

Zasedal razvojni svet regije

KRŠKO – Kot smo že poročali v Posavskem obzorniku (št. 10, stran 10), so bili rezultati gospodarjenja v Po-
savju v lanskem letu zelo dobri, tako v primerjavi z letom poprej kot tudi s slovenskim povprečjem. Anali-
zo le-teh je 13. junija v Krškem predstavila tudi GZS Posavska gospodarska zbornica.

ročja energetike. Čeprav je 
energetika ključna in pomemb-
na, je dejal Gorišek, je dobro 
slišati, da so izjemno dobre re-
zultate dosegle tudi družbe iz-
ven energetike. Prihodki v teh 
družbah na zaposlenega znaša-
jo 70 % slovenskega povprečja, 
dodana vrednost 80 %, bruto 

plača pa 90 %, pri čemer so 
tudi kazalci dobičkonosnosti 
zelo dobri. Kot je povedal Go-
rišek, na Posavski gospodar-
ski zbornici ocenjujejo, da se 
uspešno poslovanje nadalju-
je in se bo še izboljšalo v leto-
šnjem letu.

V zaključku je Gorišek pohva-
lil pozitivno poslovanje posa-
vskih zadrug in opozoril na 
zmanjševanje števila samostoj-
nih podjetnikov, ki se zaradi 
vse zahtevnejših pogojev selijo 
v druge oblike poslovanja. Po-
udaril je tudi skrb, ki jo na GZS 
delijo z gospodarstveniki za-
radi zakona o povišanju mini-
malne plače, ki bo po njihovem 
imel negativne posledice ne le 
za podjetnike, pač pa tudi za dr-

žavljane nasploh. V Posavju naj 
bi se to odrazilo na okoli 2.500 
delovnih mestih, neposredno 
pa naj bi bilo na udaru okoli 
1.200 delovnih mest predvsem 
v trgovini, gostinstvu in grad-
beništvu. Na GZS predlagajo, 
da se izvajanje zakona o mini-
malni plači raztegne na daljše 
obdobje, da bi se podjetja laž-
je prilagodila novim razmeram. 
Vse večji problem je tudi v raz-
koraku med kadri, ki jih zago-
tavlja slovenski izobraževalni 
sistem, in tistim, kar potrebu-
je gospodarstvo. V tem pogle-
du velja pohvaliti srednjo šolo 
v Krškem, ki je v sodelovanju 
z gospodarstvom že naredila 
konkretne korake pri uvajanju 
vajeništva.
 S. M.

Darko Gorišek

KRŠKO – Iz Regionalne ra-
zvojne agencije Posavje, ki je 
vodilni partner LAS Posavje, 
so sporočili, da so 3. junija s 
strani Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, 
ki upravlja Evropski sklad za 
regionalni razvoj, prejeli ob-
vestilo o potrditvi operacije 
»Oživljanje mestnih središč s 
pomočjo obrti« (akronim: »Ur-
bana obrt«). Operacija, katere 

prijavitelj je Območna obrtno-
podjetniška zbornica Krško s 
partnerji (Občina Krško, Ob-
čina Sevnica, Občina Bistrica 
ob Sotli in Zavod Dobra druž-
ba), je vredna 218.060,74 
evrov, iz sredstev Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj 
(ESRR) pa je zanjo odobrenih 
do 149.288,49 evrov. Zaklju-
ček projekta je predviden do 
31. 12. 2020.

Regionalna razvojna agencija 
Posavje bo 3. javni poziv za iz-
bor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega ra-
zvoja na območju LAS Posavje 
v letu 2019 za črpanje sredstev 
iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj (ESRR) objavila 
predvidoma proti koncu leta 
2019. 

 P. P./vir: RRA Posavje

Sofinanciranje še za Urbano obrt
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nosti uporabe za vse občane.

Ravno tako ni spregledan pri-
spevek ostalih društev: vino-
gradnikov in kletarjev, ki uspeš-
no organizirajo ocenjevanje vin 
in salam, vinski praznik, trgatev 
vinske trte in seveda priskočijo 
na pomoč takrat, ko drugi za-
tajijo. Tudi zato sem vesel, da 
smo jim letos v uporabo pre-
dali prostor naše 'Špajze', ki ga 
bodo zanesljivo dobro izkoristi-
li. Urejena je bila ravno za ta na-
men, torej promocijo naših po-
nudnikov kmetijskih pridelkov.
 
Enako velja za športnike, ki po-
leg nogometnega in drugih 
športnih turnirjev ter sodelo-
vanja pri srečanju Šempetrov 

organizirajo še odlične vaške 
igre in so vedno pripravljeni 
priskočiti na pomoč ostalim 
društvom pri njihovih projek-
tih. Tako, kot to počnejo naše 
zveste in vedno prisotne kme-
tice iz Društva kmetic Ajda, saj 
ni prireditve, kjer ne bi bile pri-
sotne. Še posebej mi je ostala 
v spominu razstava ob boku s 
kuhanjem golažev na jožefo-
vo letos. K temu je treba do-
dati gasilsko, lovsko in turistič-
no društvo, ki s svojim delom 
in poslanstvom odlično do-
polnjujejo utrip dogajanja v 
Bistrici ob Sotli. Zelo aktivno 
se vključujejo in dopolnjujejo 
našo ponudbo ter s tem gradi-
jo pester in zanimiv družbeni 
utrip kraja. S spoštovanjem in 

NEDELJA, 23. 6.
18.00 Kresna noč v Davjeku z Markom 

Hatlakom & Funtangom; „kraški izvir 
Davjek” v Dekmanci

TOREK, 25. 6.
13.00 Občinsko prvenstvo v streljanju z zračno 

puško; strelišče nad Kulturnim domom 
Bistrica ob Sotli

8.00 4. odprto prvenstvo v tenisu; igrišče ob 
OŠ Bistrica ob Sotli

10.00 12. turnir v odbojki na mivki za pokal 
MM tehnike; na igrišču ob trgovini TUŠ v 
Bistrici ob Sotli

9.00 Kolesarjenje po Oransovi kolesarski poti; 
zbiranje pred Občino Bistrica ob Sotli

15.00 Srečanje ljudskih pevcev „pod kozolcem”;  
pod prireditvenim kozolcem

PETEK, 28. 6. 

21.00 „Bosorok” Nesesari kakalulu & TBA; Klub 
Metulj

SOBOTA, 29. 6.
19.00 Petrov pohod po učni poti Kunšperk - 

Klestje; zbiranje pred Občino Bistrica ob 
Sotli 

NEDELJA, 30. 6.
Od 9.00 Petrov sejem; center Bistrice ob Sotli

Od 9.00 38. dnevni turnir v malem nogometu za 
pokal Marije Broz; igrišče ob OŠ Bistrica ob 
Sotli

Program prireditev 
ob občinskem prazniku 

2019

Praznik občine Bistrica ob Sotli

17.00 Slavnostna seja Občinskega sveta; 
dvorana kulturnega doma

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani občine Bistrica ob Sotli!

Sicer pa smo tudi na lokalni 
ravni poskrbeli za veliko dob-
rih in zanimivih dogodkov, rea-
lizirali smo veliko projektov, ki v 
naš prostor vnašajo nove vsebi-
ne in nove razvojne priložnos-
ti. Sam jih ne delim na majhne 
in velike, ker imajo prav vsi svo-
je mesto in namen. Izdelan je 
bil vrhunski umetniški mozaik 
v naši poslovilni vežici, sanira-
nih je bilo nekaj plazov in cest, 
izdelana je bila centralna čistil-
na naprava z nekaj kanalizacij-
skega omrežja in center za zbi-
ranje odpadkov, postavljena 
polnilna naprava za električne 
avtomobile, začel se je obnav-
ljati športni objekt, kupila se 
je oprema za hostel Gabron-
ka, začelo se je delo na projek-
tu hidravličnih izboljšav, ki bo 
realiziran v naslednjih letih. Za-
čeli smo s postopki za izdelavo 
prostorskih načrtov in drugih 
projektov, ki jih bomo izvajali 
v naslednjih letih. 

Kot vedno smo tudi lani in letos 
velik poudarek namenjali dru-
štvom, ki jim vsako leto name-
njamo več pozornosti, pri če-
mer ne gre samo za finančna 
sredstva, ampak tudi za pro-
storske pogoje za delovanje.  
Vedno ste namreč vi tisti, ki s 
svojim delom v društvih kaže-
te in dokazujete, da vam je mar 
za okolje, v katerem živite in 
ustvarjate. Tudi zato, ker zdru-
žujete, se povezujete in gostu-
jete, ste vi in hkrati tudi obči-
na Bistrica ob Sotli vedno bolj 
prepoznavni doma in tudi v tu-
jini. Še vedno so zelo sveži vtisi 
gostovanj Mešanega pevskega 
zbora, Nojeka, La Vite in Godbe 
Orlica v Nemčiji, Belgiji, Avstri-
ji, na Hrvaškem, doma v Slove-
niji in v naši občini. Še posebej 
je treba omeniti številne sekci-
je znotraj Kulturnega društva, 
ki lepo dopolnjujejo vse različ-
ne in zanimive glasbene zvrsti. 
Nespregledan je vložek Mla-
dinskega društva, ki v našem 
klubu gosti vrhunske glasbe-
nike različnih žanrov, izvaja ve-
liko različnih evropskih projek-
tov in po novem vodi tudi naš 
Hostel Gabronka. To je zgrad-
ba, ki jo je Občina Bistrica ob 
Sotli v zadnjih nekaj letih teme-
ljito obnovila, pravzaprav iztr-
gala propadu in je sedaj kot fe-
niks iz pepela zablestela v vsem 
svojem sijaju. Verjamem, da ji 
bodo mladi vdahnili  novo, sve-
žo in zanimivo vsebino. Skupaj 
s kozolcem in špajzo tako pri-
dobivamo enkraten prireditve-
ni prostor za naše prireditve in 
ponujamo pestro paleto mož-

Franjo Debelak

Praznik občine je namenjen tudi razmišljanju o tem, kaj je najbolj zaznamovalo preteklo obdobje med obema 
praznikoma. Pri nas to velja od junija do junija. Če bi moral strniti v eno besedo, bi rekel: zanimivo. Za nami 
je volilno leto, tako na lokalni kot na državni in evropski ravni. Slišali smo veliko idej in obljub, na rezultate, 
kakršni že bodo, pa bomo morali še malo počakati.

občudovanjem spremljam ak-
tivnosti društev upokojencev in 
izgnancev, ki se po svojih mo-
čeh trudijo in organizirajo raz-
lična druženja in srečevanja 
svojih članov. Skupaj z njimi in 
Rdečim križem vsako leto obiš-
čemo in obdarimo naše najsta-
rejše občane in oskrbovance 
v domovih. Tudi tukaj kažemo 
zelo visoko stopnjo zavedanja 
o pomenu medgeneracijskega 
sodelovanja in socialnega čuta. 
Omenjeno nadgrajujemo še s 
projekti oskrbe starejših obča-
nov in drugim pomoči potreb-
nim ljudem.

Zato izkoriščam to priložnost, 
da prav vse predsednike in 
predstavnike društev ter vse 
sodelujoče v različnih društve-
nih projektih še enkrat pohva-
lim in se zahvalim za vaš pri-
spevek k boljšemu svetu.

Tudi vnaprej bomo delali tako, 
kot smo zastavili, še letos zak-
ljučimo z obnovo knjižnice in 
še preostalega dela Kulturnega 
doma, delamo projektne doku-
mentacije za gasilski dom, te-
lovadnico in vrtec ter sanacijo 
nekaj plazišč in cest.

V tem duhu vam, drage ob-
čanke in občani, čestitam ob 
našem prazniku. In ponov-
no poudarjam: bodite ponos-
ni na svojo občino, ne dovoli-
te, da vam kdor koli govori, da 
smo majhni, ker to enostavno 
nismo.

Hvala!

 Župan Franjo Debelak
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Nagrajenci Občine Bistrica ob Sotli
RADO ROMIH 

PRIZNANJE 
Občine bistrica Ob sOtli

Rado Romih, rojen leta 1950, je 
že v osnovnošolskih letih poka-
zal velik talent za likovno ustvarja-
nje. Njegove risbe in slike so bile 
na hodnikih stare osnovne šole na 
ogled mnogim generacijam učen-
cev. Žal ni imel možnosti, da bi svoj 
talent nadgradil in izbrusil z ustre-
zno likovno izobrazbo. Kljub temu 
ga delovna in življenjska pot ni ovi-
rala, da ne bi v prostem času pri-
jel za slikarski čopič. Na mnogih ri-
biških in gobarskih potepanjih po 
bistriški bližnji in daljni okolici je 

izostril pogled na naravo, ki jo je že takrat kritično opazoval z očmi 
sedanjih naravovarstvenikov.

Z upokojitvijo in stalno naselitvijo v svoje rodno Polje pri Bistrici se 
je lahko svoji ljubezni do čopiča, barv in slikarskega platna posvetil z 
vsem srcem in dušo. Za slikanje izrabi vsak prost trenutek, kljub tež-
ki bolezni in skrbi za vzorno urejen dom. Zato se je v njegovem opu-
su nabrala cela galerija motivov bistriške krajine v vseh letnih časih: 
cvetoči travniki, šumeči gozdovi, otožne vrbe ob žuboreči Bistrici in 
panoramski pogledi na rojstni kraj. Slike nas vsakič znova spomnijo 
in opozorijo, v kako lepih krajih živimo, hkrati pa nas tudi opozarja-
jo, da se naša krajina spreminja, prepogosto prehitro in ne tako, kot 
bi si to želeli. Pa čeprav jo največkrat spreminjamo mi sami. Zato so  
Romihove slike tudi prispevek k naši boljši samopodobi doživljanja 
sveta in okolja, v katerem živimo. Že danes so spomin na naš kraj, ki 
kmalu več ne bo takšen, kot je sedaj.

Njegova dela krasijo marsikateri dom. Tudi v naši novi osnovni šoli lah-
ko vidimo njegova dela. Mnogim je z njimi priklical spomin na sta-
ri dom, ki ga je morda že načel zob časa ali izbrisala naša neumorna 
želja po novi urbanizaciji krajine.

Svoja dela je razstavljal na samostojnih razstavah v Bistrici ob Sotli, 
Bizeljskem, Brežicah, Šmarju pri Jelšah in Ljubljani. Je aktiven član 
Društva likovnikov Brežice. Kot aktiven član likovne sekcije pri Kultur-
nem društvu Bistrica ob Sotli je v domačem kraju veliko pripomogel 
k obogatitvi kulturnega utripa na likovnem področju.

Z večletnim likovnim ustvarjanjem in razstavami doma in v drugih 
krajih je tudi on utrjeval podobo Bistrice ob Sotli kot kraja, kjer ima 
kultura svoje pravo mesto. Zato Občina Bistrica ob Sotli ob prazniku 
občine podeljuje Radu Romihu občinsko priznanje.

FRANC GREGL
PRIZNANJE 

Občine bistrica Ob sOtli

Franc Gregl je član društva upoko-
jencev od leta 2006, od leta 2009 
pa je zelo aktiven član upravnega 
odbora in poverjenik za obvešča-
nje članov v Srebrniku. Dosledno 
obvešča člane o aktualnih dogod-
kih  in pravočasno pobere letno 
članarino. Posebno skrb posveča 
bolnim in ostarelim članom, ki jih 
pogosto obiskuje. Po potrebi je že 
več let nadomeščal, od leta 2018 
pa prevzel dolžnost praporščaka, ki 
z društvenim praporjem spremlja 
naše člane na njihovi zadnji poti.

Je zanesljiv in nepogrešljiv član ekipe za pripravo dvorane ob obč-
nih zborih in ostalih prireditvah. V zimskem času tudi vedno poskrbi, 
da pridemo člani upravnega odbora na sestanke v ogreto pisarno.

Tudi v turističnem društvu je aktiven in zanesljiv dežurni redar na 
vseh krajevnih prireditvah in akcijah, kot so: čistilne akcije, romanja, 
sejmi, srečanja Šempetrov, pa tudi v ekipi za vzdrževanje cvetlične 
grede in postavitvi butare pred cvetno nedeljo. S svojim požrtvoval-
nim in nesebičnim prostovoljnim delom v dobrobit vseh, posebej 
pa naših starejših krajanov, je zgled ostalim upokojencem pa tudi 
mlajši generaciji.  

Za svoje aktivno delo v Društvu upokojencev je leta 2014 prejel bro-
nasto plaketo ZDU »Kozjansko«. Zaradi njegovega prizadevnega 
vsestranskega udejstvovanja na vseh krajevnih prireditvah smatra-
mo, da si zasluži tudi občinsko priznanje. 

ANDREJA REHER 
PLAKETA 

Občine bistrica Ob sOtli

Malo je danes ljudi, ki prostovoljno, 
brez plačila za svoje delo, opravlja-
jo svoje poslanstvo v prid lokalne 
skupnosti, kraja, društev in organi-
zacij. Ena izmed teh je gotovo An-
dreja Reher, ki je oseba z veliko za-
četnico. 

Je gonilna sila Društva prijateljev 
mladine, ki zna povezati in motivi-
rati vse člane in ostala društva, da 
stopijo skupaj za skupen cilj. Topla, 
skromna, delovna – takšna je naša 
Andreja. Zna povezati ljudi in deli-

ti svojo pozitivno energijo, ki je na srečo nalezljiva.

Izmed vseh aktivnosti, ki jih ni malo, je najbolj zaslužna za vsakoletno 
uspešno dobrodelno prireditev za šolski sklad, ki se je začela pred pe-
timi leti. V teh petih letih se je na takšen način v šolskem skladu zbra-
lo skoraj 15.000 evrov.

Med najbolj odmevnimi aktivnostmi, ki jih Andreja soustvarja, so raz-
lične animacije za otroke ob Jožefovem in Petrovem sejmu, pusto-
vanje, miklavževanje, obisk dedka Mraza za predšolske otroke, vsa-
koletna organizacija dobrodelnega koncerta za šolski sklad in še bi 
lahko naštevali.

Vsi, ki aktivno delajo skupaj z Andrejo Reher, se lahko prepričajo, da 
ji ni nič težko in da je njen moto, da se vse da, če se hoče. In Andre-
ja se s svojimi lastnostmi dotakne vsakega od nas. Zato ji s ponosom 
podeljujemo plaketo občine Bistrica ob Sotli.

DRUŠTVO PRIJATELJEV 
MLADINE BISTRICA OB 

SOTLI
DENARNA NAGRADA 

Občine bistrica Ob sOtli

V občini Bistrica ob Sotli že dolga leta uspešno deluje (ne le na papir-
ju) Društvo prijateljev mladine, ki je prostovoljno, samostojno, nepri-
dobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v dobro otrok, mladostni-
kov, staršev in družin. Namen in temeljni cilj delovanja društva je dvig 
kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uve-
ljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic.  Pre-
gled dejavnosti Društva prijateljev mladine Bistrica ob Sotli oziroma 
način uresničevanja namena in ciljev društva je obsežen: organizira-
nje aktivnosti za predšolske in šolske otroke, za mladostnike do 18 let 
(ustvarjalne delavnice, kultura, športne aktivnosti, praznovanja, prire-
ditve,  družabna srečanja); organizacija izobraževanja za mladostnike 
in njihove starše; izobraževanje članov odbora in komisij društva; so-
delovanje z inštitucijami, ki se profesionalno ukvarjajo s problemati-
ko otrok in družine (z drugimi društvi, šolo, vrtcem); pomoč social-
no šibkim družinam z otroki; spodbujanje prostovoljnega dela med 
mladimi in z mladimi.

Torej veliko nalog, ki jih društvo pod sloganom »V slogi je moč« us-
pešno premaguje. Je društvo, ki ima velik pomen za mladino, pred-
vsem za naše najmlajše. Vsako leto pripravi mnogo aktivnosti in pri-
reditev. Med najbolj odmevnimi so različne animacije za otroke ob 
Jožefovem in Petrovem sejmu, pustovanje, miklavževanje, obisk ded-
ka Mraza za predšolske otroke, vsakoletna organizacija dobrodelne-
ga koncerta za šolski sklad in še bi lahko naštevali. Številne dejavnosti 
in trud članov in članic društva dokazujejo z vsemi prireditvami, de-
koriranjem prireditev in ostalo dejavnostjo v društvu in zunaj njega. 

Zaradi vsega povedanega Društvo prijateljev mladine prejme denar-
no nagrado Občine Bistrica ob Sotli.
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Spoštovane občanke, spoštovani občani,
iskreno voščimo ob občinskem prazniku!

Pogled v prihodnost prikazuje sliko 
nadaljnje gradnje in razvoja, ki vašo občino prikazuje 

kot skupnost vztrajnih in odločnih ljudi.
Zavedate se, da je uspeh rezultat trdega dela 

in premišljenih odločitev, zato ravnate kot skrbni 
gospodarji, ki želijo imeti varen in topel dom, 

v katerem je vedno prostor tudi za goste, 
saj ste znani tudi po svojem gostoljubju.

Naj prihodnost prinese le najboljše, 
naj se uresničijo načrti in izpolnijo želje

 in naj se nadaljuje zgodba o korektnem sodelovanju 
ter povezovanju z ostalimi posavskimi občinami.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

Medicina Božiček d.o.o.
Bistrica ob Sotli 61
Tel.: 03 800 26 30, e-pošta: franc.bozicek@gmail.com
 
 

Kolektiv Medicine Božiček d.o.o.

Svojim pacientom ob občinskem prazniku
iskreno čestitamo

in se zahvaljujemo za zaupanje.

BISTRICA OB SOTLI – V bi-
striški občini so 23. junija 
pod organizacijsko taktirko 
Vokalne skupine La Vita in 
turističnega društva z  glas-
beno prireditvijo proslavili 
kresno noč, po starem vero-
vanju najbolj čudežno noč v 
letu. Čarobnost ji je vdahnil 
idrijski glasbenik Marko Ha-
tlak z zasedbo Funtango.

Vreme tretje kresne noči, ki jo 
po tradiciji pripravijo v narav-
nem ambientu ob kraškem iz-
viru v Davjeku v vasi Dekman-
ca, organizatorjem ni šlo na 
roko, tako so ljudski praznik 
proslavili v  dvorani kulturne-
ga doma. »Vreme nas je lovi-
lo že pretekli dve leti in nam 
obakrat prizaneslo, a tokrat 
nam ni. Davjek smo vsekakor 
sprejeli za svojega, tam se po-
čutimo domače in nadvse pri-
jetno. Prav tako pa smo se nanj 
že nekoliko navezali. Ne glede 
na to je treba sprejeti in ra-
zumeti nauk današnjega dne, 
in sicer: vsak nov dan je tre-
ba sprejemati takšnega, kot se 

Kresna noč ob tango ritmih

ponuja, in plavati z njegovim 
tokom,« je ob povabilu publi-
ki, naj uživajo v glasbi, dejala 
pobudnica in gonilna sila do-
godka Metoda Rainer, nekaj 
o pomenu in starih običajih na 
kresno noč pa smo slišali skozi 
besede Janje Kunej. 

Obiskovalce je v večeru nav-
dušil harmonikar Marko Ha-
tlak s svojo zasedbo Funtan-
go. Temperamentna skupina 
je ena redkih na slovenskem 
glasbenem prizorišču, ki iz-
vaja tango glasbo, lahkotno in 

nadvse energično pa se spre-
hajajo tudi skozi zvrsti klasi-
ke, jazza in vokalne skladbe, ki 
jim s svojo interpretacijo dušo 
daje Hatlak sam. Tudi tokrat so 
virtuoz na harmoniki Hatlak, 
violinist Dejan Gregorič, pia-
nist Jan Sever, kitarist Andrej 
Pekarovič in kontrabasist Jošt 
Lampret razgrnili široko polje 

glasbenih žanrov. Navdušena 
publika je z bučnim aplavzom 
skupino še dvakrat priklicala 
na oder. Pogostitev z vinom je 
tokrat pripravila prepoznav-
na šempeterska klet Zorenč – 
Hohnjec, daleč naokoli znana 
po predikatih. 

 Emilija Šterlek

BREŽICE – V malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce je 23. maja mag. Tita Po-
renta iz Muzejev radovljiške 
občine predstavila knjigo 
Veliki ljudje slovenskega če-
belarstva. V njej je predsta-
vljenih 55 najpomembnej-
ših slovenskih čebelarjev 
in na Slovenskem delujočih 
strokovnjakov na področju 
čebelarstva.

Med 55 imeni v knjigi sta tudi 
Martin Humek in Janez Vaj-
kard Valvasor, ki sta poveza-
na s Posavjem. Mag. Tita Po-
renta, avtorica in urednica 
omenjene knjige, ki je izšla 
aprila lani v sozaložbi Čebe-
larske zveze Slovenije (avto-
rica je članica Komisije za če-
belarsko kulturno dediščino) 
in Muzejev radovljiške občine 
ob prvi obeležitvi svetovnega 
dneva čebel, je knjigo predsta-
vila v sklopu 60-letnice Čebe-
larskega muzeja Radovljica in 
drugega svetovnega dneva če-
bel. Izpostavila je, da je knji-
ga napisana bolj kot enciklo-
pedija, saj so o vsakem od 55 
čebelarjev in strokovnjakov 
navedeni biografski podatki 
in najpomembnejše delo na 
področju čebelarstva. Mar-
tin Humek, rojen leta 1870 v 
Gradišču pri Raki, je na čebe-
larskem področju znan pred-
vsem kot urednik Slovenske-
ga čebelarja (1919-1924) in 

BREŽICE – 13. junija je v 
malem avditoriju Posavske-
ga muzeja Brežice poteka-
la predstavitev knjige Ivana 
Bogovčiča z naslovom Vas s 
tremi imeni. Avtor se je pog-
lobil v zgodovino svoje roj-
stne vasi, ki se je najprej 
imenovala Bregana (tudi 
Wirgana in Bergana), nato 
Bregansko selo, danes pa se 
uradno imenuje Slovenska 
vas pri Mokricah.

76-letni Ivan Bogovčič, ki je 
magistriral iz restavratorstva, 
med drugim dvakrat prejel Ste-
letovo priznanje Slovenskega 
konservatorskega društva in 
Steletovo nagrado za življenj-
sko delo ter leta 2006 prejel 
naziv častnega občana obči-
ne Brežice in postal tudi častni 
član Društva restavrator-
jev Slovenije, je knjigo posve-
til vasi in vaščanom. Z odho-
dom v pokoj pred dobrimi 12 
leti se je poglobil v zgodovi-
no obrtništva v rojstni vasi in 
jo razširil na celovitejši pogled 
na svojo vas. Želel je odstreti 
tančico z zgodovinskih dejstev, 
seveda obrtništva, kmetijske 
dejavnosti, ledinskih imen, je-
zikovnih posebnosti, priimkov 
in domačih hišnih imen ter vse-
ga tistega, kar je želel, da se oh-
rani prihodnjim rodovom. »Še 
danes trdim, da je treba že v 
vrtcu začeti z izgrajevanjem 
odnosa do lastne dediščine. 
Najprej moraš spoštovati svo-
je, da lahko spoštuješ tuje,« 
je poudaril. Knjiga s prek 470 

V knjigi tudi Humek in Valvasor

kot pisec številnih strokov-
nih člankov. Bil je tudi čebe-
larski učitelj, prirejal preda-
vanja in tečaje v ljubljanskem 
Marijanišču, kjer je dal posta-
viti čebelnjak, ter bil velik pro-
motor Alberti-Žnideršičevega 
panja (AŽ-panja). Med letoma 
1913 in 1926 je bil podpredse-
dnik Slovenskega čebelarskega 
društva za Kranjsko, Štajersko, 
Koroško in Primorsko. S posta-
vitvijo čebelnjaka na šolskem 
vrtu je za čebelarjenje navdu-
ševal zlasti mlade. Ukvarjal se 
je tudi s sadjarstvom. Umrl je 
leta 1943 v Ljubljani. V knji-
gi je omenjen tudi polihistor 
Janez Vajkard Valvasor (umrl 
leta 1693 v Krškem) s svojim 
poročanjem o čebelarstvu v 
17. stoletju.

Muzejska sodelavka Stan-
ka Glogovič je na koncu še 

omenila, da ima čebelarstvo 
v Posavju zelo bogato tradici-
jo. Poleg Humeka je bila med 
pomembnimi čebelarkami 
v Posavju Minka Zupančič iz 
Krškega, prva mentorica če-
belarskega krožka na OŠ Jurija 
Dalmatina Krško in soustano-
viteljica Čebelarskega društva 
Krško, za čebelarstvo je med 
drugim navdušila tudi dr. Jan-
ka Božiča, rojenega na Črete-
žu pri Krškem, ki kot priznani 
čebelarski strokovnjak preda-
va doma in po svetu. Med če-
belarji in čebelarkami v Posav-
ju, ki so začeli čebelariti takoj 
po drugi svetovni vojni, je bila 
Stanislava Slava Račič (umrla 
je 1. februarja letos v starosti 
99 let), ki se je po zgodnji mo-
ževi smrti še vrsto let ukvarja-
la s čebelarstvom.

 R. Retelj

Stanka Glogovič (levo) in mag. Tita Porenta

Še vedno je »Brganjc«

fotografijami življenja v sami 
vasi in njeni okolici obravna-
va tudi nekaj zgodovinskih po-
datkov, zgoščen opis kmetijske 
in obrtniško rokodelske dejav-
nosti, drobce iz vaškega življe-
nja ter pripoveduje o kulturni 
in naravni dediščini, s poudar-
kom na lokalnem besednjaku. 

Kot je Bogovčič, ki že dolga leta 
živi v Ljubljani, redno pa se 
vrača v svoj rojstni kraj, kjer s 
soprogo tudi vrtnarita, še zapi-
sal v uvodu knjige, vas jemlje 
kot celoto, pri čemer upošte-
va tudi domačije na hrvaški 
strani, ki so bile vse do razpa-
da Jugoslavije življenjsko veza-
ne na slovenski del vasi. Avtor 
knjige je na predstavitvi še de-
jal, da sicer ni najbolj zadovo-
ljen z današnjim imenom svo-
je vasi in bi raje videl, da bi se 
vas imenovala Bregana. »Zase 
pravim, da sem še vedno 'Br-
ganjc', in upam, da se bo to 
ime ohranilo.« Direktorica Po-

savskega muzeja Brežice, zalo-
žnika knjige, Alenka Černelič 
Krošelj se je avtorju zahvalila 
za njegov prispevek pri ohra-
njanju kulturne dediščine, prav 
tako je šla zahvala dr. Ivan-
ki Počkar, ki je poskrbela za 
strokovni in jezikovni pregled 
knjige, ter Rajki Križanac v 
imenu sozaložnika knjige Tu-
rističnega društva Jesenice na 
Dolenjskem. Slednja je pou-
darila, da je njihov kraj začu-
til pomembnost te knjige in 
da so izredno ponosni na vse, 
ki so sodelovali pri njenem na-
stanku. Dogodka se je udeležila 
tudi brežiška podžupanja Ka-
tja Čanžar. »Ta knjiga je mogo-
če tudi spodbuda še za koga v 
občini, da se na tak način loti 
raziskovanja vasi,« je na koncu 
še povedal Bogovčič, ki je knji-
go Vas s tremi imeni predsta-
vil že 16. maja na Jesenicah na 
Dolenjskem, takrat bolj za do-
mačine. 
 R. Retelj

Avtor knjige Ivan Bogovčič z Rajko Križanac (levo) in dr. 
Ivanko Počkar

Ob tango ritmih so temperamentni glasbeniki občinstvo 
popeljali tudi v druge glasbene žanre. 

Pogostitev z vrhunskimi vini 
je pripravil Tomaž Zorenč iz 
vinske kleti Zorenč – Hohnjec.

Metoda Rainer

s Kasimom 
na kitari

 5. in 12. julij
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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. 

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. 

Kuža ČRT (19104V) 
je gospod v srednjih letih, star 
je 7 let. Je še vedno zelo igriv in 
primeren tako za mlajše kot tudi 
starejše. Išče prijazen in odgovo-
ren dom.

Kuža ROCKY (19115B) 
je mešanec, star cca. 2 leti. Kljub 
težkemu začetku v življenju je še 
vedno prijazen in igriv kuža. Roc-
ky išče aktivne posvojitelje in lju-
beč dom.

Občina Brežice je ohranila in 
povečala proračunska sredstva 
za gasilce, v primerjavi z lani 
načrtovanimi sredstvi v viši-
ni 306.000 evrov jih je dvignila 
na dobrih 60.000 evrov. Župan 
Ivan Molan se je ob podpisu 
aneksa iskreno zahvalil vsem ga-
silkam in gasilcem, ki opravljajo 

Zavod Sopotniki od januar-
ja 2018 v sodelovanju z Obči-
no Brežice in ZPTM Brežice izva-
ja storitev brezplačnih prevozov 
za starejše v občini Brežice. Ker 
je bil prvotni avtomobil, name-
njen prevozom, dotrajan, je Ob-
čina Brežice zagotovila dobrih 
19.000 evrov za nakup nove-
ga avtomobila, ki ustreza tako 
potrebam starejših kot vozni-
kov. Župan občine Brežice Ivan 
Molan je direktorju in ustano-
vitelju Zavoda Sopotniki Marku 
Zevniku dal ključe novega avto-
mobila in s tem tudi simbolično 
predal nov avtomobil v uporabo 

Nov avtomobil za Sopotnike 
in povabilo prostovoljcem 

z željo, da bodo vse poti varne 
in prijetne.

Predaje novega avtomobila so 
se udeležili tudi prostovoljci vo-

zniki in z županom Ivanom Mola-
nom delili svoje izkušnje in dogo-
divščine, povezane s prevozi. Ob 
tem so županu predstavili tudi 
statistiko Sopotnikov Brežice. 

VEČ KOT POLOVICA 
PREVOZOV ZA OBISKE 
ZDRAVNIKA
Skupno število uporabnikov, ki 
uporabljajo storitev brezplačnih 
prevozov za starejše Sopotniki, je 
201. Povprečna oddaljenost bi-
vališča uporabnika od mestnega 
središča znaša 8,13 km (skupno 
povprečje za vseh 12 enot v Slo-
veniji je 8,01 km). Namen pre-
vozov za leto 2019 (podatki do 
19. junija 2019) je v več kot po-
lovici namenjen obiskom zdrav-
nika (58 %), sledijo različni pre-
vozi do krajev storitve (trgovina, 
banka, pošta, frizer, ipd. – 32 %), 
6 % vseh prevozov je bilo na-
menjenih za pot do zdravilišč, 
preostali prevozi pa so name-
njeni obiskom dogodkov, prija-
teljev in pokopališča. Do 19. ju-
nija 2019 je bilo opravljenih 430 
prevozov, v povprečju 3,2 pre-
voza dnevno, povprečna dolži-
na opravljene poti pa je znašala 
skoraj 28 km. So sedaj je bilo za 
namen projekta Sopotniki v ob-
čini Brežice opravljenih kar 785 
ur prostovoljnega dela, kar zne-
se skoraj šest prostovoljskih ur 
dnevno (skupno povprečje za 
vseh 12 enot Sopotnikov v Slo-
veniji je 4,79 ur dnevno). 

#SopotnikiBrežice iščemo prostovoljce - voznike.
Rad pomagaš? Bi rad spoznal delo s starejšimi? Se rad pogovarjaš in družiš?

Se rad voziš in spoznavaš nove kraje?

POSTANI PROSTOVOLJEC Zavoda Sopotniki IN ZAPELJI STAROSTNIKE PO OPRAVKIH ter postani 
del super ekipe v enoti BREŽICE.

Več informacij o prostovoljskem delu na: www.sopotniki.org/zelim-sodelovati.html

Prijave na uvodno usposabljanje za voznike prostovoljce zbiramo na:
Tel.: 041 744 947 ali preko spletnega obrazca: www.sopotniki.org/prijava-za-prostovoljstvo.html

Pogoj za prijavo za prostovoljca voznika je seveda veljavno vozniško dovoljenje B kategorije.

Podpis aneksa k pogodbi o opravljanju 
javne gasilske službe v občini Brežice
V ponedeljek, 17. junija, je župan občine Brežice Ivan Molan podpisal aneks k tripartitni Pogodbi o opravljanju javne 
gasilske službe v občini Brežice z Gasilsko zvezo Brežice in 31 prostovoljnimi gasilskimi društvi, ki delujejo v okviru ga-
silske zveze in zagotavljajo požarno varnost v občini. 

svoje požrtvovalno delo prosto-
voljno, brez plačila.

Ob tej priložnosti je poveljnik GZ 
Brežice Darko Leskovec podelil 
odlikovanja za hrabrost prosto-
voljnemu gasilcu Branku Zupan-
cu (PGD Brežice), ki je posredo-
val v požaru v domačem bloku 

ter s pravo-
časnim in po-
gumnim od-
zivom rešil 
življenje so-
sedu.

Podpisa ane-
ksa so se po-
leg pred-
sednic in 
predsednikov 
pro stovo l j -
nih gasilskih 
društev udeležili župan občine 
Brežice Ivan Molan, predsednik 
Gasilske zveze Brežice Herman 
Premelč, poveljnik Gasilske zve-
ze Brežice Darko Leskovec, taj-

nik Gasilske zveze Brežice Bran-
ko Proselc in višji svetovalec za 
področje zaščite in reševanja na 
občini Roman Zakšek.

Podelitev medalje za hrabrost Branku Zupancu

18. junija je župan občine Brežice Ivan Molan v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice sprejel najuspešnejše devetošolce in 
osnovnošolce, ki so se v šolskem letu 2018/2019 še posebej od-
likovali. Letos je osnovnošolsko izobraževanje z izjemnim učnim 
uspehom zaključilo 34 devetošolk in devetošolcev. Najuspešnej-
ši devetošolki generacije 2018/2019 sta postali Rea Doria Bergant 
in Maja Tomić, obe iz OŠ Brežice.

Devetošolke in devetošolci, ki so ves čas osnovnošolskega izobraževa-
nja dosegali izjemen učni uspeh in tudi šolsko leto 2018/2019 zaklju-
čili z izjemnim uspehom: Žana Žokalj, Nejc Cajnar, Katarina Frece, 
Dean Zaplatić (OŠ Velika Dolina), Larisa Dušič, David Omerzel (OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece), Janja Ajster, Neo Klemenčič, Taj Klemen-
čič, Eva Martinčič, Jannette Mežnarec, Urša Nakani (OŠ dr. Jožeta To-
porišiča Dobova), Timotej Hribar, Leona Rezelj Levak, Maja Tomić, 
Rea Doria Bergant, Luka Čurič, Dora Jeličić, Hana Lazanski, Lara Mar-
četič, Nika Pavlič, Lana Pezdirc, Aleksandra Stojanović, Tibor Križaj 
Mišić, Matej Antolovič (OŠ Brežice), Tina Urbanč, Larisa Kuhar, Mi-
nea Srpčič, Laura Matoh (OŠ Cerklje ob Krki), Ajda Ferlin, Katarina 
Kevo, Pina Ana Rožman, Nik Stanič in Jakob Zbašnik (OŠ Artiče).
Poleg izjemnega učnega uspeha so učenke in učenci v šolskem letu 
2018/2019 osvojili devet prvih mest in 26 zlatih priznanj oz. plaket. 
Področja, na katerih so posamezno blesteli osnovnošolci, so: glasba, 
ples – Šolski plesni festival, angleščina in geografija, Svetovni pokal 
znanja, logika, matematika in  šah. Ekipno so učenke in učenci osvo-
jili štiri zlata priznanja (folklora, šolski plesni festival in Svetovni pokal 
znanja) ter tri ekipna prva mesta (badminton, Mladi genialci in šah).
Župan Ivan Molan je vsem prejemnikom knjižnih nagrad in priznanj 
čestital, jim zaželel uspešno nadaljnjo učno pot in lepe počitnice. Kul-
turni program so oblikovali učenci Glasbene šole Brežice – kvartet 
klarinetov (Rea Doria Bergant, Tomaž Feguš, Ksenija Kržan in men-
tor Igor Požar, prof.) in učenke iz OŠ Bizeljsko Tjaša Župevc, Anja 
Lipej in Ana Travnikar (mentor Vilko Urek). Program je povezova-
la Bojana Zevnik.

Župan sprejel osnovnošolce

Obvestilo
Občina Brežice najavlja, da bo dne 28. 6. 2019 na spletni strani 
Občine Brežice (www.brezice.si) objavljen javni razpis za sofi-
nanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode 
in hišnih črpališč na območju občine Brežice. 
Razpis bo istega dne objavljen tudi v Uradnem listu RS.

Spoštovane občanke in spoštovani občani občine Bistrica ob 
Sotli, iskreno vam čestitam ob prazniku vaše občine!

Ob prazniku občine, ki ga obeležujete z različnimi dogodki, 
naj vam bodo v ponos sadovi minulega dela in dosežki tako 
občine kot občanov. Želim vam, da praznik preživite v dobri 
družbi in z optimizmom ob načrtovanju prihodnjega razvoja vaše 
občine. Zahvaljujem se vam za sodelovanje pri skrbi za našo 
skupno regijo Posavje. Ob tej priložnosti iskreno čestitam vsem 
dobitnikom občinskih priznanj.

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci
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Občane obveščamo, da bo predvidoma od 1. julija do 31. julija 
2019 v občini Krško potekalo video snemanje kategoriziranih ob-
činskih cest s ciljem pridobiti podatke o stanju cestne infrastruk-
ture v upravljanju občine. Podatki bodo zaupne narave in NE bodo 
javno dostopni. Vozilo, s katerim bo snemanje potekalo, je znam-
ke Toyota RAC4 srebrno-kovinske barve. 

Naslednje leto 26 novih projektov 
na predlog občanov 
Občina Krško je letos pristopila k participativnemu proračunu – sistemu razporejanja dela proračunskega denarja, pri 
porabi katerega odločajo in sodelujejo občani. Po uvodnih predstavitvah v začetku leta so občanke in občani med 15. 
marcem in 15. aprilom podali 52 projektnih predlogov, ki jih je pregledala za to oblikovana komisija in jih 26 uvrstila 
na glasovanje, ki je potekalo med 5. in 12. junijem. Občanke in občani ste z e-glasovanjem na spletni strani občine ali 
na glasovnicah skupno oddali 1389 glasov (1198 na e-glasovanju in 191 na glasovnicah). 

V nadaljevanju objavljamo se-
znam projektov, ki so bili izgla-
sovani in jih bo Občina Krško iz-
vedla v letu 2020:

Območje1: KS Brestanica, KS 
Rožno – Presladol
• Ureditev prostora za bivanje 

v senčki na igrišču, Brestanica
• Ureditev klopi in koša ob špor-

tnem igrišču, Rožno-Presladol

Območje 2: KS Dolenja vas, KS 
SSG. Sp. Libna, KS Zdole
• Zunanji fitnes v športnem par-

ku, Spodnji Stari Grad – Spo-
dnja Libna

• Javno dostopen defibrilator 
(AED), Zdole

• Ureditev igrišča za ulično vad-
bo »street workout« nedaleč 
od večnamenskega doma, Do-
lenja vas

• Ureditev in obnova vaškega 
vodnjaka in okolice, Zdole

Območje 3:  KS Gora, KS Raka in 
KS Veliki Trn
• Fitnes na prostem v sklopu 

športnega igrišča ali poleg 
PGD, Raka

• Postavitev igral na prostem na 
otroškem igrišču, Raka

• Postavitev klopi ob GD Raka, 
Raka

• Obnova starih avtobusnih po-
stajališč, Raka

Območje 4:  KS Koprivnica in KS 
Senovo
• Postavitev oznak za ulice Can-

karjeva, Pot na Armes, Gubče-
va … Senovo

• Postavitev tuša, klopi in otro-
škega igrala ob igrišču za od-
bojko na mivki, Koprivnica

• Stopniščna ograja za varnej-
ši dostop do lekarne in zdra-
vstvene postaje na Senovem

• Igrišče za ulično košarko nad 
večstanovanjskima zgradba-
ma Delavska 6 in 8, Senovo

• Javno dostopen defibrilator 
(AED) pri KS ali OŠ Kopriv-
nica

Območje 5:  KS mesta Krško
• Ureditev in razširitev vaških 

poti, namestitev košev, klopi 
na Trški Gori, Krško

• Zbornik Spregledane – poza-
bljena polovica Krškega, Krško

• Ureditev Josipininega parka, 
Krško

• Obnova prehodov – krških 
gas, Krško

Območje 6:  KS Podbočje in KS 
Veliki Podlog

• Postavitev fitnesa na prostem 
za Podbočje in Veliki Podlog

• Postavitev fitnes – raztezalnih 
naprav v športnem parku na 
Gorici, Veliki Podlog 

• Obnova igrišča in igral Gržeča 
vas, Veliki Podlog

• Ureditev otroškega igrišča v 
Malem Podlogu, Veliki Pod-
log

Območje 7: KS Senuše, KS Le-
skovec pri Krškem in KS Krško 
polje
• Javna razsvetljava na pešpo-

ti, ki povezuje Črnile, Ulico 11. 
novembra z Ulico Anke Salmi-
čeve, Leskovec pri Krškem

• Zunanji vadbeni fitnes v nara-
vi pri gasilskem domu v Veliki 
vasi, Leskovec pri Krškem

• Park za druženje in šport z igri-
ščem za odbojko, Senuše

Več na www.krsko.si.
Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom za sodelovanje ter vas vabimo, da tudi v prihodnje sodelujete v projektu participativne-
ga proračuna za leto 2021, kot tudi s svojimi predlogi, pobudami in vprašanji na spletni strani Občine Krško v aplikaciji Pobude občanov.

Spoštovane občanke, občani 
občine Bistrica ob Sotli,

ob vašem skupnem prazniku vam iskreno 
čestitam za uspešno dokončane projekte in 
naložbe. Praznični čas je priložnost, ko na 
podlagi rezultatov skupnega dela in bogatih 
izkušenj ustvarjate temelje za nove uspehe. 
Naj bo to čas povezovanja, sodelovanja 
in ustvarjalnih idej. Le tako je moč graditi 
razvoj lokalne skupnosti, s tem pa tudi našo 
skupno regijsko prihodnost. 

Iskrene čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem za 
prepoznaven prispevek v vaši občini.

Vse dobro in prijetno praznovanje želim.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci

Občina Krško odpisala dolgove občanom, 
večinoma za plačilo institucionalnega varstva 
in pogrebnih stroškov
Na zadnji redni seji Občinskega sveta Občine Krško so svetniki potr-
dili več aktov za odpis dolga, predvsem iz naslova plačil upravičen-
cem za storitve v zavodih za odrasle in  iz naslova plačila pogrebnih 
stroškov, ki jih je občina dolžna plačati na podlagi Zakona o social-
nem varstvu, Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz proračuna 
Občine Krško in Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V ve-
čini gre za odpise pokojnim občankam in občanom iz socialno šibkih 
okolij, pri katerih je Občina Krško v postopkih dedovanj pravočasno 
priglasila svoje terjatve in podala predloge za omejitev dedovanja 
iz naslova doplačila razlike za stroške domske oskrbe. 
Iz naslova omejitev dedovanja so bili izvedeni vsi možni postopki iz-
terjave dolga, vendar je bilo skozi postopek ugotovljeno, da dolžniki 
nimajo premoženja za poplačilo ali pa so že pokojni.
Iz pravnomočnih, dokončnih in izvršljivih sklepov o dedovanju, ki jih 
je izdalo pristojno sodišče, izhaja, da dolžniki niso zapustili nobene-
ga premoženja, torej ni aktivne zapuščine oz. iz sklepov o dedova-
nju izhaja, da premoženje, ki je pripadlo Občini Krško kot upniku ne 
ustreza višini izstavljenih terjatev, zato je potrebno terjatve odpisati.

Župan občine Krško Miran 
Stanko je 12. junija na gradu 
Rajhenburg v Brestanici čestital 
letošnjim najuspešnejšim učen-
kam in učencem zaključnih ra-
zredov osnovnih in srednjih šol 
občine Krško ter jim zaželel veli-
ko uspeha na nadaljnji poti. Med 
te so se v tem šolskem letu vpi-
sali: z OŠ Adama Bohoriča Bre-
stanica Patricia Bizjak, Tim Bre-
znikar, Tamara Kopše, Lej Edvard 
Košir, Anja Resnik, Pia Marie Ru-
žič, Saša Radej in Luka Zupanc; 
z OŠ Koprivnica Zoja Bogovič, 
Ula Bohorč, Domen Planinc; z 
OŠ Jurija Dalmatina Krško Luka 
Pompe, Tjaša Mavsar, David Pla-
ninc, Aljaž Zajc, Tim Bizjak, Luci-
ja Učanjšek, Urška Vehovar, Anja 
Petan, Andraž Bedenk, Neli Ža-
gar in Helena Jović; z OŠ Le-
skovec pri Krškem Neža Gričar, 

Sprejem najuspešnejših učenk in učencev 

Maruša Grmšek, Nina Pregrad, 
Julija Stropnik, Karolina Vizlar, 
Laura Cizerle, Albina Marinčič, 
Matej Mlakar, Matija Felicijan, 
Luna Ilievska, Koni Karla Kerin, 
Živa Letnar, Naja Umek, Rok Vid-
mar; z OŠ Podbočje Eva Colarič, 
Erazem Dornik, Neli Kovačič in 
Lea Vodopivec; z OŠ Raka Ana 

Pintarič, Žana Colarič in Žana 
Urankar; z OŠ XIV. divizije Se-
novo Maja Kmetec, Adna Konjić, 
Urban Strnad, Zala Škoberne in 
Eva Vraničar. Med najboljše di-
jake so se na Gimnaziji Krško 
vpisali Dea Fackovič Volčanjk, 
Gašper Letnar in Klemen Vovk, 
na Srednji poklicni in strokov-

ni šoli Krško pa Gregor Volčanjk.  
Sprejem, ki sta ga vodila avtor-
ja vloga Neki Neki Maja Pinte-
rič in Luka Prešiček, so s pesmijo 
popestrile članice vokalne sku-
pine Vilinke, vse goste pa sta 
na gradu pozdravila tudi Ma-
tjaž in Helena Krajnc v vlogi Raj-
henburške gospode.

Uvodoma je direktorica občin-
ske uprave Občine Krško Meli-
ta Čopar predstavila namero o 
sprejemu strategije v občini Kr-
ško, vodja oddelka za družbene 
dejavnosti Andrej Sluga pa je 
predstavil trenutni zakonodaj-
ni okvir in situacijo na področju 
zdravstva v občini.

Doroteja Kuhar z Inštituta za 
nacionalno zdravje je predstavi-

Prvi koraki k sprejemu Strategije zdravstvenega varstva v občini Krško
Občina Krško je 11. junija pripravila posvet na temo razvoja zdravstva v občini Krško za strokovno javnost, kar je eden prvih korakov pri pripravi Strategije na področju zdravstve-
nega varstva. Že pred tem je bila oblikovana projektna skupina, ki bo vodila in koordinirala postopek priprave tega dolgoročnega dokumenta. Naslednji korak je priprava osnutka 
strategije, na katerega bo predvidoma jeseni letos širša javnost na javni obravnavi podala mnenja in pripombe. 

la statistične podatke o zdravju v 
krški občini, Tatjana Mlakar, di-
rektorica Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Območ-
ne enote Krško je predstavila 
preskrbljenost prebivalcev obči-
ne Krško glede na normative in 
stanje v drugih regijah, razmer-
je javni zavod - koncesionarji ter 
odgovornost zavarovanih oseb 
do lastnega zdravja ... Direkto-
rica Zdravstvenega doma Krško 

Tatjana Pavlič je predstavila za-
vod in preventivne programe, 
direktorica Lekarne Krško Simo-
na Jalovec Pavlovič je predstavi-
la njihov zavod ter delitev javne 
službe in tržne dejavnosti, spre-
govorila je tudi o problematiki 
neupoštevanja predpisanih tera-
pij in neuporabljenih oz. zavrže-

nih zdravil. Delo koncesionarjev 
je predstavil njihov predstavnik 
Damijan Obradovič.

Po tem uvodnem posvetu in iz-
menjavi mnenj so bili predstav-
niki strokovne javnosti pozvani, 
da podajo predloge in pobude 
pri pripravi osnutka strategije.

Snemanje občinskih cest v juliju

w w w . k r s k o . s i
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V poletnih mesecih je rast najrazličnejših rastlin in grmovnic, 
ki krasijo obrobja parcel občank in občanov, zelo intenzivna. 
Z rednimi košnjami, obrezovanjem in prirezovanjem rastlin 
lahko vsak poskrbi za urejeno podobo svojega vrta, travni-
ka, sadovnjaka, gozda ali žive meje in s tem pomembno pri-
speva k lepši splošni podobi kraja.

Kadar zasebna parcela meji na javno površino, to je pločnik, 
cesto ali drugo prometno površino, je zelo pomembno, da se 
vzdrževanju rastlin nameni še posebno pozornost. Previsoke 
in preveč razraščene žive meje, neobrezana drevesa in neu-
rejene gozdne površine, ki zakrivajo prometno signalizacijo ali 
kako drugače ovirajo cestni promet oziroma gibanje peščev in 
kolesarjev, predstavljajo varnostno tveganje za cestni promet. 

V juniju in juliju Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica v sklo-
pu rednega vzdrževanja lokalnih cest izvaja košnje trave in ve-
jevja. Pri izvajanju del zaposleni opažajo, da lastniki zemljišč, ki 
mejijo na lokalne ceste, predvsem na območjih, kjer prevladu-
jejo gozdne površine, vejevja ne odstranjujejo redno. Vejevje, 
ki močno posega čez rob meje, resno ogroža varnost uporab-
nikov cestišča. Znatno nevarnost predstavljajo tudi poškodo-
vana in nagnjena drevesa, ki se nagibajo nad cestišče. Le-te je 
nujno treba odstraniti najkasneje do pričetka zime. Enako te-
žavo predstavlja sadno drevje, ki se razrašča čez meje parcel in 
bi moralo biti obrezano že v spomladanskem času. 

Prav zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu lastnike 
parcel, ki mejijo na javne površine, k urejanju zavezuje tudi Od-
lok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v 
Občini Sevnica (Ur. list RS št. 29/13). Lastniki zemljišč so obve-
zani odstraniti vse veje grmičevja in dreves, ki posegajo v varo-
valni pas cestišča, to je najmanj 1 meter od roba ceste. 
Preglednost cest, pločnikov in kolesarskih stez je ključna za var-
nost vseh udeležencev v prometu in tudi poglavitna skrb pri 
urejanju javnih zelenih površin. Obveza in odgovornost vsa-
kega lastnika zasebnega zemljišča, ki meji na javno je, da ena-
ko mero pozornosti posveča tudi lastnim zelenim površinam. 

V primeru neupoštevanja predpisov, ki urejajo to področje, so 
predvideni prekrškovni postopki. V izogib temu prosimo vse la-
stnike mejnih javnih površin, da pristopite k vzdrževanju svojih 
zemljišč in s tem pripomorete k lepši urejenosti kraja, kakor tudi 
poskrbite za večjo varnost udeležencev v prometu.

Pogled v modro je dogodek, ki 
je namenjen promociji varnega 
potapljanja. Letos so pri Špor-
tnem domu Sevnica že tretje 
leto zapored postavili velik ba-
zen, v katerega so se pod stro-
kovnim vodstvom izurjenih po-
tapljačev potopili učenci in 
učenke osnovnih šol, mladi ga-
silci in naključni obiskovalci. 
Dvodnevni dogodek, ki je pote-
kal 20. in 21. junija, je organizira-
lo Prostovoljno gasilsko društvo 
Sevnica v sodelovanju s člani ter 
prostovoljci specializirane reše-
valne enote za reševanje iz vode 
v nujnih situacijah – Nemo-A-
dria Rescue Team iz Zagreba. 

Urejanje živih mej in obsek vejevja 
ob javnih površinah in cestah

V sklopu dogodkov ob dnevu državnosti Republike Slovenije in v po-
častitev dneva državnosti Republike Hrvaške je Hrvatsko društvo Lju-
bljana ponovno organiziralo kolesarski dogodek – Pot prijateljstva 
od Vukovarja do Ljubljane. 
Karavana kolesarjev se je tudi letos ustavila v središču Sevnice. V 
imenu Občine Sevnica je kolesarje pozdravil podžupan Janez Ku-
kec, spregovoril pa je tudi organizator kolesarjenja Milan Pavelić. 
Kolesarji na Poti prijateljstva od Vukovarja do Ljubljane prekolesa-
rijo skoraj 500 kilometrov. 
� Foto:�Občina�Sevnica

Pot prijateljstva od Vukovarja do Ljubljane

Slavnostno odkritje spominske plošče na Lisci
V sklopu dogodkov in praznovanj ob dnevu državnosti v Posavju je 21. junija na Lisci potekala obeležitev 28. obletnice 
obstoja ustanovitve centra za sprejem in varovanje pripadnikov, ki so iz jugoslovanske armade na poziv predsedstva 
Republike Slovenije prestopili v Teritorialno obrambo.  

Tako so sevniški veterani voj-
ne za Slovenijo leta 1991 v so-
delovanju z Občino Sevnica na 
Tončkovem domu na Lisci odkri-
li spominsko ploščo, ki obisko-
valce Lisce opominja na obdob-
je, ko so v Tončkovem domu 
živeli vojaki, podčastniki, ča-
stniki in civilne osebe, ki so na 
poziv predsedstva Republike 
Slovenije prestopili iz tedanje 
Jugoslovanske ljudske armade 

v Teritorialno obrambo. Za nji-
hovo varnost na Lisci so skrbe-
li pripadniki Pehotne učne čete 
iz Sevnice.

Zbrane je pozdravil predse-
dnik Območnega združenja ve-
teranov za Slovenijo Sevnica 
(OZVVS) Ivan Cajner. Župan ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk je v 
svojem nagovoru izpostavil, da 
je vsak zgodovinski mejnik od-

raz svojega časa. Čas in druž-
ba se spreminjata, prav tako se 

spreminja pomen in način razu-
mevanja domoljubja. 

Slavnostni govornik, brigadir v 
pokoju Alojz Završnik, je z zbra-
nimi delil spomine na dogodke iz 
obdobja osamosvojitve in pou-
daril kako velik je bil projekt osa-
mosvajanja naše države. 

Za kulturni program je poskrbe-
la Glasbena šola Sevnica. 
 Foto: Ljubo Motore

Pogled v modro že tretjič v Sevnici
V četrtek dopoldan so se v po-
tapljanju preizkusili učenke in 
učenci sevniških šol, ki so se 
spoznali tudi s potapljaško opre-
mo in pripomočki za potaplja-
nje. Pozdravila sta jih podžupan 
občine Sevnica Janez Kukec in 
predsednik Gasilske zveze Sev-
nica Vinko Knez.

Potapljaška enota PGD Sevni-
ca deluje od leta 2006 in šte-
je 11 članov. Sevniška potaplja-
ška enota ima nalogo reševanja 
ob nesrečah na tekočih in sto-
ječih vodah na območju sevniš-
ke občine. 
� Foto:�Občina�Sevnica

Kolesarska�karavana�v�središču�Sevnice

Spoštovane občanke, spoštovani občani 
občine Bistrica ob Sotli.

Iskrene čestitke ob občinskem prazniku 
vam namenjamo tudi iz občine Sevnica. Naj vas 

ta priložnost še dodatno združuje v dobrem 
sodelovanju in prijetnem sobivanju v skupnosti.

Županu s sodelavci in občinskemu svetu 
tudi v prihodnje želimo uspešno delo 

in predvsem sprejemanje dobrih odločitev, 
ki bodo občankam in občanom 

še naprej omogočale prijetno življenje v občini.

S spoštovanjem,
župan občine Sevnica Srečko Ocvirk s sodelavci

Spominska�plošča� na� Tončko
vem domu

Sevniški�šolarji�poslušajo�navodila�pred�potopom

Slavnostni�govornik�Alojz�Završnik
Zbrane�je�pozdravil�tudi�župan�Srečko�Ocvirk

Vsak�potop�je�potekal�pod�strokovnim�vodstvom�enega�izmed�izur
jenih�potapljačev

www.obcina-se vnic a.s i



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 13, četrtek, 27. 6. 2019 17PODJETNO POSAVJE
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S tematskimi stranmi Podjetno Posavje v 
Posavskem obzorniku redno izpostavljamo 
dosežke in izzive posavskega gospodarstva. 
Tokrat vam predstavljamo trgovinsko dejavnost 
v evropskem in slovenskem merilu s poudarkom 
na trgovini v Posavju. Zanimive so tudi napovedi 
glede organiziranosti in zaposlovanja v tej 
dejavnosti. Govorimo o trgovinskih površinah in 
trgovskih centrih, jih primerjamo po občinah in 
izpostavljamo trgovska podjetja, ki prispevajo k 
raznolikosti trgovinske ponudbe v Posavju. Mirno 
lahko rečemo, da je Posavje trgovska dežela. 

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!

29,99 €

ODPRTO:Ponedeljek - sobota: 7.00 -20.00

Nedelja: 7.00 - 13.00

189,99 € 79,98 €

5 delna lesena vrtna garnitura Kosilnica SMART 38, MTDPrenosni zvočnik Soundbeat

Bazeni in plažni program

Pri raziskovanju in iskanju po-
datkov smo naleteli na težavo, 
ker Statistični urad RS ne vodi 
evidence o številu trgovinskih 
površin v Sloveniji, pri pre-
gledu in primerjavi podatkov 
podjetja za tržne analize GfK 
Geomarketing in ameriške sve-
tovalne hiše Cushman & Wake-
field pa prihaja do razlik in raz-
hajanj pri vzorcih. Cushman & 
Wakefield uvršča Slovenijo v 
sam vrh po številu trgovskih 
površin v trgovskih centrih na 
prebivalca, to je 380 m2 na ti-
soč prebivalcev. Zanimivi so 
podatki primerjalne raziska-
ve »European retail in 2017«, 
ki jo je opravil GfK Geomarke-
ting s sedežem v Nemčiji. Le-
-ta po podatkih Trgovinske 
zbornice Slovenije (TZS) uvr-
šča Slovenijo z 1,12 m2 pro-
dajne površine na prebivalca 
v spodnji del evropskega pov-
prečja. Pred nami so Nemčija, 
Avstrija, Francija in države se-
verne Evrope, za nami pa drža-
ve, kot so Portugalska, Poljska, 
Grčija, Romunija, Bolgarija, 
Madžarska in Hrvaška. Zato v 
TZS pravijo, da slovenska tr-
govina zaostaja za nekaterimi 
primerljivimi evropskimi drža-
vami glede na prihodke in kva-
draturo trgovinskih površin na 

Trgovska dejavnost v Posavju raste
V marcu 2019 smo v Posavskem obzorniku pokukali v avtohiše v Posavju ter preverili, kako se je v zadnjih letih razvila avtomobilska industrija, odstrli smo na-
kupne navade in trende. Tokrat pa smo se osredotočili na trgovine in trgovske centre v Posavju, saj že v vsakdanjem pogovoru ljudje povedo, da imamo v Posavju 
veliko prodajnih površin na prebivalca. Res izstopamo v primerjavi s slovenskim, evropskim povprečjem ali gre za mit? 

prebivalca, kar pomeni, da ima-
jo slovenski trgovci še nekaj re-
zerve in priložnosti za rast.

Zaposleni v trgovinski 
dejavnosti danes in jutri
V TZS menijo, da trgovina ohra-
nja pomembno vlogo v sloven-
skem gospodarstvu, saj je v letu 
2018 ustvarila 34,4 % prihod-
kov od prodaje, ki so se v pri-
merjavi s prejšnjim letom po-
večali za 8,5 %, poleg tega je 
bilo v letu 2018 v trgovski de-
javnosti zaposlenih kar 17,3 % 
prebivalstva (Ajpes). Po bese-
dah Darka Goriška, direktor-
ja Posavske gospodarske zbor-
nice, se bodo trgovska podjetja 
v prihodnjih letih soočala s pro-
blematiko minimalnih plač, ki 
bo doletela to dejavnost, saj je 
po oceni vsaj šestina delovnih 
mest vezanih na dvig minimal-
ne plače s 1. januarjem 2020 in 
nato še dodatno leta 2021 in 
2022. »Glede na to, da bo dela-
vec z minimalno plačo v davčni 
verigi dobil najmanj, proračun 
pa največ, se bodo stroški dela 
enormno povečali in povzročili 
uravnilovko. Rezultat vsega bo 
dvig stroškov, ki jih bodo pod-
jetja prelila v dvig cen in posle-
dično bo to prispevalo k dvigu 
inflacije.«

Na trgovinsko dejavnost moč-
no vplivata tudi avtomatizaci-
ja in robotika, po drugi strani 
pa človeški faktor še vedno os-
taja pomemben in nezamenljiv 
člen, saj je sodobni kupec vse 
bolj zahteven in zato tudi pos-
tavljen v središče trgovinske 
panoge. Po oceni TZS bodo 
morali trgovci prilagoditi svoje 
poslovne modele, jih v še večji 
meri graditi na podlagi naku-
pnih navad potrošnikov in jim 
zagotoviti personalizirano po-
nudbo in izkušnjo, ki jih bo pri-
tegnila. Posledično se bodo v 
prihodnje spremenile tudi vlo-
ge delavcev. Po podatkih Deloi-
tteja v študiji »Shop for Tomor-
row´s Worforce« (narejena za 
britansko trgovino), ki nam jo 
je posredovala TZS, bi morali 
trgovci v prihodnje pozornost 
pri organizaciji dela posvetit 
predvsem trem področjem:

1. Trgovci bodo morali upo-
števati dejavnik dela in de-
lovne sile. Organizacija dela 
bo zahtevala nova pravila, v 
kombinaciji z novimi teh-
nološkimi rešitvami pa se 
bodo spremenila pričakova-
nja trgovcev do zaposlenih. 
Medtem ko nekateri ome-
njajo izgubo delovnih mest 

v času avtomatizacije, drugi 
pravijo, da bodo izgubljena 
delovna mesta nadomesti-
la nova. Tehnološki napre-
dek se je namreč v zgodovi-
ni doslej vedno izkazal kot 
tisti, ki povečuje število de-
lovnih mest.

2. Trgovci bodo vedno bolj 
stremeli k večji učinkovi-
tosti, višji dodani vrednosti 
in nižjim stroškom. Pri tem 
se bodo morali osredotočiti 
na izkušnjo potrošnika, iz-
kušnje delovne sile in ana-
litiko. Nepretrgana potreba 
po novih znanjih in vešči-
nah bo vedno bolj postaja-
la sestavni del trgovinske 
panoge.

3. Organizacijska struktura tr-
govskih podjetij se bo spre-
menila.

Prodajne površine v Sloveniji 
se še vedno povečujejo
Po svetovni gospodarski krizi 
med letom 2008 in 2010 si je z 
višanjem kupne moči prebival-
stva opomogla tudi trgovinska 
dejavnost, ki se v Sloveniji od-
raža v vsakoletni rasti prodaj-
nih površin. Še posebej se po-
večujejo nakupovalni centri, ki 
poleg običajnega nakupovanja 
ponujajo še dodatne storitve, 

kot so dostopna parkirišča, za-
bava, različne promocijske, 
glasbene in kulturne predsta-
vitve in našlo bi se še kaj, kar 
privablja ljudi v nakupovalne 
centre. Najpomembneje pa je, 
da zaradi racionalizacije pro-
stega časa ljudje najraje opra-
vijo različne nakupe na enem 
mestu. Zanimiv je tudi trend, 
da potrošniki vse več denarja 
namenjajo turizmu in energi-
ji. V ZDA se delež trgovinskih 
površin zmanjšuje, vendar ne 
smemo zanemariti dejstva, da 
je njihov delež še vedno nepri-
merno višji (vsaj 5 do 10 krat 
višji kot v EU), zato po vsej ver-
jetnosti Evropa in z njo tudi 
Slovenija še ne bo dosegla pre-
lomne točke, ko se bo krivulja 

začela obračati navzdol.

Nakupi prek spleta v porastu
V Sloveniji je v porastu tudi 
delež nakupov prek spleta. 
Primerjava z letom 2009, ko 
je nakup prek spleta opravil 
le vsak četrti potrošnik, in de-
set let kasneje, ko vsaj en na-
kup opravi 51 % potrošnikov, 
kaže, da se je delež tovrstnih 
nakupov povečal za 100 %. Za-
nimivo je tudi, da po podatkih 
Eurostata, ki nam jih je posre-
dovala TZS, v trgovinski pano-
gi po rasti najbolj izstopa trgo-
vina na drobno po pošti ali po 
internetu, ki je glede na enako 
obdobje lani zrasla za 43,7 % 
(SURS, maj 2019), vendar smo 
še vedno pod povprečjem EU.

Sedaj pa poglejmo, kakšno je 
stanje v Posavju. Po podatkih 
Posavske gospodarske zbor-
nice za leto 2018 je v Posav-
ju delovalo 380 družb, ki so 
registrirana pod glavno de-
javnost »Trgovina; vzdrževa-
nje in popravila motornih vo-
zil«. Trgovinska dejavnost je 

bila leta 2018 v primerjavi z 
letom 2017 uspešnejša, saj 
je dosegla 347.949.965 € čis-
tih prihodkov od prodaje, kar 
je za 13 % več kot leto poprej. 
Delež prodaje na tujih trgih je 
znašal 33,6 %, čisti dobiček 
11.347.230 €, kar je 37,3 % 
več kot prejšnje leto, doda-
na vrednost na zaposlenega 
40.187,10 € in mesečna bruto 
plača 1.435,50 €, kar je 4,1 % 
več kot leto poprej. Ta skupina 
podjetij je torej poslovala nad-
povprečno, saj večina indek-
sov kaže na 10 % ali še višjo 
rast. 

Zgoraj navedeni podatki so iz 
analize, katere slabost je, da 
vanjo niso zajeti glavni trgov-
ci, kot so Mercator, Spar, Lidl, 

Posavje kot trgovska regija
Hofer, Tuš in drugi, saj imajo 
sedež podjetij v Ljubljani ali 
drugje. Edini večji trgovec, ki 
ima sedež v Posavju, je JYSK 
d.o.o., se pa med velike posa-
vske trgovce uvrščata denimo 
podjetji Zrno d.o.o. z Rake, Ba-
ron international d.o.o. iz Ra-
deč in drugi.

V Posavju imamo zelo razšir-
jeno in raznoliko izbiro po-
nudnikov trgovskih izdelkov, 
kar nekaj trgovskih centrov, 
klasičnih trgovcev in diskon-
tov, ki so v zadnjih desetih le-
tih razširili svojo mrežo trgo-
vin tudi v Posavju. To je celjski 
Inpos, ki je poleg centra v Bo-
štanju letos odprl nov tehnič-
no prodajni center v Krškem, 
med živilskimi trgovinami je 
pred leti družinsko podjetje 
Jagros v Krškem odprlo svo-
jo trgovino Jager. Eden izmed 
vodilnih slovenskih ponudni-
kov medicinskih pripomočkov 
in drugih izdelkov za zdravje 
Sanolabor, je poleg prodajaln 
v Brežicah in Sevnici v začet-
ku leta odprl tudi novo proda-

Ime Vrednost 
2018

Indeks 
2018/2017

Število podjetij 380 97,9
Povp. št. zaposl. po delovnih urah 1.224 109,2
Čisti prihodki od prodaje 347.949.965 113,3
Delež prodaje na tujih trgih (%) 33,6 108,7
Dodana vrednost (DV) 49.173.357 114,1
Dodana vrednost na zaposl. (€) 40.187,10 104,5
Neto čisti dobiček/izguba (€) 11.347.230 137,3
Mesečna bruto plača na zaposl. (€) 1.435,50 104,1

Poslovanje posavskih trgovcev (Vir: Ajpes, KAPOS obdelava 
Posavska GZ, Krško)

nadaljevanje na str. 18
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Vaš novi naslov
za dostavo pošiljk,
odprt 24/7

MOJA DOSTAVA – MOJA IZBIRA
Ne zapravljajte časa s čakanjem na dostavo pošiljke. Izkoristite novo 
storitev Moja dostava – moja izbira, kjer lahko spremenite naslov 
dostave vaše pošiljke tudi, ko je ta že na poti k vam. Vi pa medtem 
uživajte v pomembnejših opravilih.

Za več informacij pokličite na 080 14 00 ali 
obiščite www.posta.si.

Ne zapravljajte časa s čakanjem na dostavo pošiljke. Izkoristite novo 

IDEALNO ZA SPLETNE NAKUPE

jalno v Krškem. Mojmir For-
tuna, direktor maloprodaje 
pravi, da je cela posavska re-
gija s svojo dobro razvitostjo 
za njih še kako zanimiva, zato 
verjame, da so »s svojo priso-
tnostjo v Krškem prispevali k 
dodatni ponudbi in dobri sto-
ritvi na posavskem območju«.
 
V Krškem je zadnji dve leti pri-
sotna tudi Bioprodajalna Nor-
ma, ki prav tako ponuja izdel-
ke za zdravo življenje. Njihova 
posebnost je skrb za okolje, 
ki se po besedah Jane Vizler, 
lastnice Norme Krško, odraža 
takole: »V želji po zmanjšanju 
uporabe plastike nudimo iz-
delke 'zero waste' in t. i. refill. 
Stranke preprosto prinesejo 
svojo embalažo, naše osebje 
pa jim svetuje in pomaga pri 
izbiri. Trenutno nudimo več 
kot 30 vrst hrane brez emba-
laže kot tudi detergente za pe-
rilo, mehčalec idr.«

Poudarek na specializirani po-
nudbi daje tudi Optika Rimc, 
ki v starih mestnih jedrih v Kr-
škem in Brežicah obratuje že 
več kot 45 let. Robert Rimc, 
ki je pred 25 leti razširil nji-
hovo dejavnost še s prodajo 
optične, optometrijske in of-
talmološke opreme, na vpra-

šanje o uporabnosti 'gotovih 
očal', ki so narejena za bra-
nje in dosegljiva brez recepta 
v nespecializiranih trgovinah, 
razloži: »Javnost bi morala biti 
seznanjena z dejstvom, da ko-
rekcija vida, ki jih omogoča-
jo 'gotova očala', ni ustrezna 
za vse uporabnike.« Zato pri-
poroča strokovni pregled pri 
optometristu ali oftalmolo-
gu. Mateja Rotar, direktorica 
Eurogardna, ki je že deset let s 
poslovno enoto prisoten v Kr-
škem, prav tako izpostavlja bi-
stvene razlike med trgovina-
mi: »Najprej bi poudarila, da 
smo drugačni že zaradi tega, 
ker smo specializiran trgovec 
za vrt, kar drugi centri niso in 
imajo ponudbo vsega.« Prav 
tako poudari pomembnost 
njihove poprodajne podpore 
kupcem, strokovnost zaposle-
nih, predvsem pa vse večji po-
men vrta za sprostitev, saj je 
vse več ljubiteljev lepih vrtov 
in urejene okolice. 

Občini Brežice in Krško nad 
slovenskim povprečjem, 
Posavje kot regija 
podpovprečna 
Geodetska uprava RS (GURS) 
vodi podatke o:
• prodajnih površinah in
• površinah trgovskih centrov 

glede na namembnost stavb 

za celotno Slovenijo. Pod na-
membnostjo trgovskih cen-
trov pa je poleg prodajnih 
površin vključena še vsa 
pripadajoča infrastruktura, 
kot so garažne hiše, pisarne, 
skupni prostori in podobno. 

Posavje se kot regija z 2,24 
m2 prodajne površine na pre-
bivalca uvršča pod sloven-
sko povprečje, ki znaša 2,74 
m2. Nad povprečjem sta obči-
ni Brežice (4,25 m2) in Krško 
(2,99 m2), zato ne pravijo zas-
tonj, da so Brežice trgovsko 
mesto, saj zasedajo prvo mes-
to po prodajnih površinah in 
trgovskih centrih na prebi-
valca v Posavju. (Graf 1) Prav 
tako smo kot regija z 0,44 m2 
površine trgovskih centrov na 
prebivalca v spodnji polovici, 
slovensko povprečje je 1,06 
m2 površine trgovskih centrov 
na prebivalca. Kot zanimivost 
navajamo občino Novo mesto, 
ki s 6,06 m2 prodajne površi-
ne na prebivalca zaseda prvo 
mesto v Sloveniji, več kot po-
lovica od tega (3,33 m2) je tr-
govskih centrov. Za primer-
javo vzemimo še Ljubljano, 
ki ima 3,41 m2 vseh prodaj-
nih površin, od tega 1,24 m2 
trgovskih centrov, in Celje, ki 
se uvršča prav tako visoko kot 
Novo mesto.

Sedaj pa poglejmo še prodaj-
ne površine skupaj po obči-
nah. Kot je razvidno iz Grafa 2 
(na strani 20) je v občini Bre-
žice največ prodajnih površin 
skupaj (102.329,4 m2), sledi 
ji občina Krško s 77.381,6 m2, 
Sevnica (38.429,7 m2), Radeče 
((7.001,1 m2), Kostanjevica na 
Krki (2.377,5 m2) in na ko kon-
cu Bistrica ob Sotli (1.842,3 
m2). Prav tako sta glede na 
površino trgovskih centrov v 
ospredju občini Krško in Bre-
žice, v sredini občini Sevnica in 
Radeče, na repu pa Kostanje-

vica na Krki in občina Bistrica 
ob Sotli, ki pa trgovskega cen-
tra sploh nima.

Zanimivo je, da v manjših obči-
nah bolj prevladujejo posame-
zne trgovine, v večjih pa je več 
trgovskih centrov, v katerih je 
skoncentriranih več trgovin z 
raznovrstno ponudbo. Eden iz-
med takih je Intermarket Bre-
žice – hala 2, ki poleg prostor-
nih in brezplačnih parkirišč 
svojim obiskovalcem že sko-
raj 20 let poleg raznovrstnih 
izdelkov in storitev ponuja 

Trgovska dejavnost v Posavju raste
nadaljevanje s str. 17

tudi prostor za druženje, ob 
decembrskih prazničnih dneh 
pa poskrbijo tudi za zabavo 
najmlajših. »Potrošniki ima-
jo pri nas prednost v tem, da 
najdejo vse na enem mestu, da 
je dostop do prodajaln v nad-
stropju urejen z dvigali in te-
kočimi stopnicami ter da je de-
lovni čas prilagojen potrebam 
kupcev,» poudari Zlatka Kol-
man, direktorica Intermarket 
Investa. Svojo trgovinsko mre-
žo je z intenzivnim razvojem v 
zadnjih letih ustvarilo tudi do-
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Prodajne površine skupaj na prebivalca
Površine trgovskih centrov na prebivalca
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Graf 1: Gostota prodajnih površin skupaj in površine trgovskih centrov na prebivalca po 
posavskih občinah (na dan 18. 1. 2019)

nadaljevanje na str. 20
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Zakaj obiskati ravno nas? Zato, ker vam nudimo:
najmanj 2000 različnih 
okvirjev na zalogi!

sončna očala z dioptrijo

trendovska sončna očala

okulistične in 
optometristične preglede 
v sodobno opremljeni 
ordinaciji! 

stekla visoke kvalitete 
narejena po vaši meri

plavalna očala in maske z dioptrijo

servis in vzdrževanje vaših očal

kontaktne leče vseh vrst, mehke in 
RGP (poltrde)

Vabljeni v optiko Rimc, kjer vas pričakuje prijazna in strokovno izobražena ekipa.

BR: 031 884 442KK: 051 625 626

www.optikarimc.net
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pon.–pet.: 9–19, sobota: 9–13
Qlandia Krško (vhod A)

Naravni repelen�, sončne kreme brez sinte�čnih in kemičnih snovi, 
naravna kozme�ka

Ekološka hrana brez embalaže, detergen� – vzameš toliko kot potrebuješ!

Prehranska dopolnila iz naravnih sestavin

Uživajte v sožitju z naravo!

e:  norma-krsko@norma.si
t:  07 492 51 51

Obiščite nas! Z veseljem vam bomo prisluhnili in svetovali.
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Ne zamudite obiska v nakupovalnem centru Intermarket Brežice – hala 2, 
kjer lahko na 12.000 m2 površine izbirate med pestro prodajno in storitveno ponudbo. 

Intermarket Invest d.o.o., PE Brežice, Tovarniška cesta 10 a, Brežice
www.intermarket-brezice.si

Od hrane, konfekcije, spodnjega perila Lisca, obutve, športnih oblačil, opreme in obutve, športne prehrane The Nutrition, 
otroških oblačil, obutve, opreme in igrač, vsega za dom, pohištva, metražnega blaga, drogerije, avdio-video tehnike, mobilne 
telefonije, knjigarne in papirnice ter brivske, frizerske, kozmetične in gostinske storitve. 
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NAJVEČJA PONUDBA 
OD BREGANE DO LJUBLJANE:
-  velike zaloge keramike
-  kopalniška in sanitarna oprema
-  pipe in dodatki za kopalnico
-  lepila, profili, fugirne mase

IZRIS KOPALNIC
MOŽNOST DOSTAVE BLAGA

V PE BOŠTANJ:
-  topli podi do 15 % popusta
-  ostanki keramike  

KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

Bošt nja
Trgovina in skladišče
Dolenji Boštanj 55a

031/698-929

 Krško 
Žadovinek 36

(pri novem mostu)
051/657-667

Novo tomes
Ljubljanska c. 22

Trgovska hiša Bršljin
051/612-638

  Trebnje
Obrtniška c. 22
(bivša Afrika)
051/611-958

 Brežice 
Pleteršnikova ul. 3
(nasproti Spar-a)

051/611-235

 

 

 

  Šentjur
Ljubljanska c. 32

(posl. cona ANDERBURG)
030/641-570

     

NOV SALON 
KERAMIKE

 IN KOPALNIC

IZJEMNA PRILOŽNOST!
S prinešenim kuponom dobite:
-25 % popust na keramiko
-15 % popust na ostalo blago
Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za artikle s TNC ceno. 

Popust velja od 27. 6.–13. 7. 2019. 

bovsko podjetje AFP, ki ima da-
nes trgovski center v Dobovi 
in 14 trgovin Prva liga po vsej 
Sloveniji. Glede na primerjavo 
nakupnih navad med Posavci 
in drugod po Sloveniji direk-
tor Aleksander Polovič pojas-
ni: »Še vedno imajo trgovine v 
Dobovi, Brežicah in Krškem 
za nas zelo velik pomen, saj 
tu ustvarjamo pomembne pri-
hodke. V primerjavi z ostalimi 

slovenskimi mesti ne opaža-
mo večjih razlik v kupni moči 
ali v nakupnih navadah, je pa 
v lokalnem okolju lažje komu-
nicirati s kupcem, saj smo kot 
trgovska veriga in podjetje 
predvsem zaradi naše tradici-
je dobro pozicionirani in pre-
poznavni.« Družinsko podje-
tje Extra form iz Sevnice ima 
šest salonov s keramiko in ko-
palniškim pohištvom, od tega 
kar tri v Posavju. Pred kratkim 

Trgovska dejavnost v Posavju raste
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Prodajne površine skupaj v m2

Površine trgovskih centrov v m2

so se v Krškem preselili v novi 
moderen salon pri novem mo-
stu v Žadovinku. »Skoraj 30-le-
tna tradicija zagotavlja, da pre-
moremo znanje in izkušnje ter 
smo vredni zaupanja. Sprem-
ljamo razvoj in trende na po-
dročju keramike in kopalniške 
opreme,« pravi lastnik podje-
tja Jurij Salamon in poudari 
strokovno svetovanje izkuše-
nih prodajalcev.

Če torej na kratko odgovori-
mo na v začetku postavljeno 
vprašanje, ali je v Posavju res 
preveč trgovin – odgovor je 
ne. Prodajne površine vztraj-
no rastejo, trgovinska de-
javnost se razvija v pozitiv-
no smer, ponudba je celovita 
in konkurenčna. Konkurenč-
nost pa je za potrošnike do-
brodošla, saj z različnimi pro-
mocijskimi prijemi in možno 
primerjavo med cenami ter 
kvaliteto krožijo med trgovci 
in iščejo najboljši nakup. Pri 
tem klasičnim trgovcem pred-
stavlja izziv še spletna trgovi-
na, ki ima ne samo v Posavju, 
temveč tudi v Sloveniji, še ve-
liko rezerve in potenciala. Us-
pešnost posameznih trgovcev 
pa se bo pokazala v prihodno-
sti in je odvisna od tega, kako 
se bodo prilagodili spremem-
bam pri nakupnih navadah po-
trošnikov, ostali konkurenčni 
ter se seveda razvijali in dob-
ro poslovali.

 Katarina Jazbec

nadaljevanje s str. 18

Graf 2: Prodajne površine skupaj in površine trgovskih 
centrov po posavskih občinah (na dan 18. 1. 2019)

www.trgovinejager.com
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*Ponudba velja od 3. 7. - 9. 7. 2019.

Ventilator Vivax FS-41M
premer 40 cm, moč 

100 W, daljinski 
upravljalnik, LED 

prikazovalnik, 
3 hitrosti

Bazen 17542EU
kovinsko ogrodje, črpalka s filtrom, lestev, 

 fi 4,20 m x 84 cm

27

229,99

167,89
ZA IMETNIKE KARTICE

Ventilator VIVAX FS-41T
nastavljiva višina do 
max. 1,27 m, premer 

ventilatorja 
40 cm, 

nastavitev 
pihanja v 

željeni smeri, 
moč 50 W

Ventilator VIVAX FS-451TB
premer ventilatorja 

45 cm, nastavitev 
pihanja v želeni 

smeri, višina max. 
1,30 m,moč 

60 W

!
9929, 59,90
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Od marca do junija so učenci OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki na petih delavnicah za višjo in 
nižjo stopnjo spoznavali poklic zidarja, lesarja, cvet-
ličarja in kovinarja. Pri predstavitvah poklicev so 
najprej spoznali osnovne značilnosti posameznega 
poklica in potek šolanja. Zanimalo jih je, kako je z 
možnostjo zaposlitve, ali je delo naporno, kakšen je 
delovni čas, pa tudi, koliko bi pri opravljanju tega po-
klica lahko zaslužili. Sledile so delavnice, na katerih so 
učenci preizkušali svoje spretnosti s sajenjem in pre-
sajanjem rož, svojim vrstnikom oblikovali pričeske, z 
majhnimi opekami gradili hišice, risali s 3D peresom 
in iz lesenih polizdelkov sestavljali uporabne izdelke. 

Učenci šestega in sedmega razreda so 17. junija 
obiskali tudi štiri podjetja. V Šentjerneju so si ogle-
dali podjetje Arex ter njihovo proizvodnjo in skladiš-

če, sledil je ogled podjetja Podgorje, kjer so učenci, 
kljub trenutni reorganizaciji podjetja, vsaj malo do-
živeli hrup strojev, spoznali linijsko proizvodnjo in 
doživeli hitrost robotskih rok, ki so izdelovali kose 
pohištva za mobilne prikolice. V Kostanjevici na Krki 
so si šestošolci v podjetju KT Tršinar ogledali pripra-
vo delov za ostrešja na CNC strojih, sedmošolci pa 
so obiskali podjetje Resistec, kjer so si ogledali pro-
izvodnjo plastičnih delov za navijalne sisteme in iz-
sekovanje kovinskih gradnikov za industrijske upore.

Na OŠ Artiče so gostili predstavnike šestih podjetij in 
spoznavali šest različnih poklicev – cvetličar, elektro 
poklici, gradbeni poklici, frizer, kovinar in lesar. Vse 
dejavnosti so po pouku potekale za učence četrtega 
in petega ter za učence osmega in devetega razre-

da. Učenci so spoznavali raznolikost ter značilnosti 
predstavljenih poklicev. Postavljali so zanimiva vpra-
šanja, zelo zanimivo pa jim je bilo praktično delo, ki 
so jim ga pripravili predavatelji; od sajenja rož, ses-
tavljanja električnih krogov, zidanja z modeli zida-
kov, obdelave kovin do enostavnih izdelkov iz lesa. 
Za učence je bila to zanimiva izkušnja. Mogoče pa se 
bo kdo od sodelujočih učencev odločil prav za pred-
stavljeni poklic.

Obiskali so tudi dve podjetji v brežiški občini – INO v 
Krški vasi in KOVIS v Brezini. Spoznali so podjetje, or-
ganizacijo dela (od logistike do proizvodnje in pro-
daje izdelkov) in proizvodnjo. 

Skupina učencev 8. in 9. razreda se je v okviru tehniš-
kega dne, ko so spoznavali poklice, odpravila v Sev-
nico, kjer so si skupaj najprej ogledali Srednjo šolo 
Sevnica, potem pa so se razdelili v dve skupini. Pre-

težno fantje so si poklic mizarja in tapetnika pa tudi 
ostalih spremljajočih poklicev ogledali v podjetjih 
Stilles in Metalika. Skupina deklet pa je v frizerskem 
salonu Figaro spoznavala poklic frizerja, potem pa 
še v Šiviljstvu Rihtar vse bolj deficitarni poklic šivil-
je. Ogledi so bili zanimivi in morda tudi navdihujo-
či za katerega od učencev, ki si bo morda izbral ka-
terega od teh poklicev, ki jih trenutno primanjkuje.

Podjetna 9ka na Tehnogeniju

Šolski center Krško-Sevnica in podjetje GEN energija 
sta ponovno združila svet tehnike in gospodarstva 
ter v petek, 14. junija, v informacijskem središču GEN 
v Vrbini pripravila dogodek TEHNOGENIJ 2019. Ob-
čina Krško kot vodilni partner je mladim predstavila 
tudi projekt Podjetna 9ka, s katerim mlade informi-
rajo o poklicih, predvsem tehničnih, ki so zaposljivi 
v lokalnem okolju.

Učenci spoznavali tehnične poklice in podjetja
Projekt Podjetna 9ka, katerega partnerji so Občina Krško, Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, Gospodarska zbornica Slovenije OZ Posavje, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica, OŠ Artiče in podjetje Metalika, uresničuje cilj ustvariti zaposlitvene priložnosti in kakovostna delovna mesta. Mladi bodo imajo priložnost in pogoje za lažje izbiranje poklicne ka-
riere ter s tem kakovostnih delovnih mest. Gospodarstvo, šolstvo in lokalna skupnost bomo mladim omogočili lažje odločanje za kariero in vstop na trg delovne sile. Mladi v šolah premalo po-
znajo poklice, nimajo podjetniških znanj, premalo je predmetov, ki bi spodbujali tehnične spretnosti, zato se odločajo predvsem za družboslovne poklice, na trgu pa primanjkuje tehničnih po-
klicev. V okviru projekta po osnovnih šolah potekajo interesne dejavnosti, poklicno usmerjanje v tehnične poklice, zanimanje mladih zanje pa se uresničuje skozi projektne aktivnosti.

Obisk podjetij
V ponedeljek, 17. 6. 2019, smo nekateri osmošolci obiskali pod-
jetji Ino in Kovis v brežiški občini. Spoznali smo obe podjetji, kaj 
delajo in kako delajo. Najbolj zanimiv je bil sprehod po pro-
izvodnem delu. Na obeh ogledih smo se imeli super. Spoznali 
smo veliko poklicev s tehničnega področja. Mogoče se bo kdo 
od nas celo odločil za katerega od njih.
 Matic Kink, 8. razred OŠ Artiče

Učenci OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki na 
obisku podjetja Arex

Učenci OŠ Artiče so spoznali tudi delo v podjetju INO 
v Krški vasi.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

BRESTANICA – Novost med letošnjimi prireditvami ob prazniku 
občine Krško je bil tridnevni konjeniški pohod ob občinski meji, 
na katerega se je 7. junija zjutraj z gradu Rajhenburg v Brestani-
ci podala Bohorska konjenica. Kot je povedal Božo Abram, vod-
ja konjenice s sedežem v Dolenjem Leskovcu, edine organizira-
ne v krški občini, je tridnevna ježa potekala po vseh krajevnih 
skupnostih ob meji občine Krško. Z gradu Rajhenburg se je 13 
jezdecev odpravilo proti Rožnemu, Artu, Raki in nato v kosta-
njeviško občino, kjer so na Dobah prenočili na ranču Vodopivec. 
Drugi dan so šli proti Gorjancem, skozi Podbočje proti Velikemu 
Mraševemu, Gazicam, Hrastju in Drnovemu, kjer so prenočili na 
ranču Bogolin. V nedeljo so odjahali proti Bregam, Žadovinku in 
preko novega mostu prečkali Savo, nadaljevali proti NEK, Dole-
nji vasi, Zdolam in na Kostanjek, zatem pa preko Koprivnice, Ve-
likega in Malega Kamna ter Senovega na brestaniški ribnik, kjer 
so tridnevno jahanje zaključili z druženjem. »Tridnevno jahanje 
bo zelo naporno, zato bomo izpustili del meje po obronkih Bo-
horja. Ta del smo odjahali na dnevih Bohorske konjenice drugo 
soboto in nedeljo v maju,« je pred začetkom pohoda pojasnil Ab-
ram. Na pohod, dolg okoli 150 kilometrov, je krenilo 13 jezdecev, 
ki so jezdili športne pasme konjev, s sabo so imeli tudi spremstvo 
z logistično in drugo podporo. »Zgledovali smo se po Krekovi ko-
njenici, ki že več let pripravlja pohod po mejah sevniške občine, 
želimo pa, bi to postalo stalnica ob občinskem prazniku,« je de-
jal Abram. Jezdece sta pred odhodom pozdravila in jim zažele-
la srečno pot predsednik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak in 
pod župan občine Krško Vlado Grahovac.
 P. P. 

Tridnevni pohod Bohorske 
konjenice po občinskih mejah

Bohorski konjeniki so pohod začeli pred gradom Rajhenburg.

Na krajši otvoritveni slove-
snosti so mlade iz posavskih 
osnovnih in srednjih šol nago-
vorili generalni direktor GEN 
Martin Novšak, direktorica 
ŠC Krško-Sevnica Erna Župan 
Pirkovič in krški župan mag. 
Miran Stanko. »Energetika je 
zelo dinamična in zahtevna pa-
noga, zato so motivirani, dob-
ro usposobljeni tehnični kadri 
za prihodnost energetike iz-
rednega pomena. V Posavju je 
zbranega veliko znanja in izku-
šenj, upravljamo z izjemno in-
frastrukturo, s katero Sloveniji 
in širši regiji zagotavljamo za-
nesljivo oskrbo z nizko-ogljič-
no električno energijo iz traj-
nostnih in obnovljivih virov. Z 
zadovoljstvom tudi med mlaj-
šo generacijo spremljamo nove 
talente in bodoče strokovnja-
ke,« je poudaril Novšak. Župan 
Pirkovičeva je pojasnila, da so 
prireditev z oktobra prestavili 
na junij ter tako omogočili dija-
kom, da se širšemu občinstvu 
predstavijo z izdelki, ki so jih 
zasnovali in izdelali v sklopu 
zaključnih izpitov in poklicne 
mature. Predstavili so tudi so-
larno vozilo, s katerim so zma-
gali na mednarodni dirki na 
Hrvaškem, most iz špagetov, s 
katerim so uspešno sodelovali 
na mednarodnem tekmovanju, 
ter projekt pametnih inštalacij. 

Tehnogenijem ne zmanjka idej
VRBINA – V Informacijskem središču GEN v Vrbini sta Šolski center Krško-Sevnica in podjetje GEN energija 
14. junija pripravila že osmo prireditev »Tehnogenij«, največji tehniški dogodek v Posavju, namenjen spod-
bujanju mladih k izbiri poklicne poti v kateri izmed tehnološko usmerjenih in hitro razvijajočih se panog.  

Stanko je izrazil zadovoljstvo, 
da se tradicija Tehnogenija na-
daljuje, s tem pa tudi spodbu-
janje tehnike in tehničnih pok-
licev, saj povpraševanje po teh 
iz leta v leto narašča tako v Po-
savju kot v Sloveniji.

Kot je povedal idejni avtor pri-
reditve, ravnatelj SPSŠ Jože 
Pavlovič, osnovni namen pri-
reditve sicer ostaja isti – pro-
mocija tehnike in tehničnih 
ved med mladimi, saj si šola 
in GEN energija prizadevata z 
različnimi aktivnostmi dijake 
pritegniti tako v svet tehnike 
kot gospodarstva. »Vesel sem, 
da prireditev po osmih letih še 
vedno živi, še več, vse bolj je 
prepoznana v okolju,« je pou-
daril. Na letošnjem dogodku, ki 
so ga zaradi vročine prestavili v 

notranjost oz. v garaže poslov-
ne stavbe GEN energije, se je 
z izbranimi projekti in izdelki 
predstavilo 32 dijakov, pridru-
žilo pa se jim je doslej največje 
število razstavljavcev: osnovne 
in srednje šole, fakultete, inšti-
tuti, posavski tehniški klubi ter 
planetarij. 

V Svetu energije so se predsta-
vile vse družbe v skupini GEN – 
NEK, HESS, TEB, GEN-I in GEN 
energija. Z Inštituta Jožef Ste-
fan v Ljubljani so pripeljali hu-
manoidnega robota z imenom 
Nao, ljubitelji Lego kock so se 
zabavali z Lego Mindstorms 
roboti. Modelarski klub Krško 
je na ogled postavil modele le-
tal in helikopterjev ter predsta-
vil simulator letenja, medtem 
ko sta Radiokluba iz Brežic in 

Krškega predstavila radioama-
tersko opremo in povezovanje 
v živo. Učenci OŠ Sava Kladnika 
Sevnica so predstavili izdelke, 
nastale pri pouku tehnike in iz-
birnih predmetov, strokovnjaki 
z Izobraževalnega centra za je-
drsko tehnologijo pa so pripra-
vili delavnico o radioaktivnosti 
in ionizirajočem sevanju. Sode-
lovale so Fakulteta za energe-
tiko Univerze v Mariboru, ki je 
obiskovalce popeljala v labo-
ratorij Inštituta za energetiko 
ter Fakulteti za elektrotehniko 
in strojništvo, obe z Univerze v 
Ljubljani. Študenta strojništva 
Klemen Mlakar in Matej Gor-
jan, člana ekipe Edvard Rusjan 
Slovenian Team, sta pripeljala 
brezpilotno 
letalo, s ka-
terim so 
zmagali na 
mednaro-
dnem tek-
m o v a n j u 
»Design/
Build/Fly« 
v ZDA in 
za svoj do-
sežek pred 
dnevi od predsednika države 
prejeli Jabolko navdiha. Na po-
tep po vesolju so obiskovalce 
popeljali v Odiseja Planetariju.

 Peter Pavlovič

V ospredju so bili maturitetni izdelki krških dijakov.

Humanoidni 
robot Nao
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KRŠKO – Pri teniškem centru v Krškem so 14. junija odprli jekleni 
športni poligon za vadbo na prostem, ki ga je preko Olimpijske-
ga komiteja Slovenije donirala Skupina SIJ (Slovenska industri-
ja jekla). Gre za širši projekt, v okviru katerega takšne poligone 
postavljajo po vsej Sloveniji, krški je že deveti po vrsti, je pove-
dala predstavnica podjetja Katja Krumpak, letos pa načrtuje-
jo še dva. »Jekleni športni poligon je rezultat naše lastne izdela-
ve. Zanj je potrebnih 86 metrov jeklenih cevi in 300 ur dela naše 
ekipe,« je pojasnila. Poligoni so namenjeni podpori rekreacije in 
razvoju športa v lokalnih skupnostih, vse skupaj pa združujejo 
pod okriljem projekta Jeklena volja, »s čimer želimo sporočiti, 
da je jeklena volja to, kar potrebujemo za športni uspeh, pa tudi 
za uspeh v življenju nasploh«. Pobudo za poligon v Krškem je dal 
vodja regijske pisarne OKS v Brežicah Ivan Gerjevič, Občina Kr-
ško pa je zagotovila in pripravila prostor zanj, kar jo je stalo prib-
ližno 12 tisoč evrov, je povedal krški podžupan Silvo Krošelj. »S 
tem se športni park, v katerem imamo nogomet, speedway, od-
bojko, tenis in balinanje, dopolnjuje še z osnovno športno pano-
go – gimnastiko. Poligon je namenjen vsem generacijam in upam, 
da ga bodo tudi s pridom uporabljale,« je še dodal. Na otvoritvi, 
ki jo je vodil znani športni novinar Saša Jerkovič, sta bila pri-
sotna tudi predsednik in podpredsednik OKS-ZŠZ Bogdan Ga-
brovec in Janez Sodržnik, kot poseben gost, ki so mu ob poli-
gonu postavili tudi predstavitveno tablo, pa posavski olimpionik 
Primož Kozmus. Po uradnem odprtju so poligon prvi preizkusili 
mladi člani Atletske šole HOP2 in Teniškega kluba Krško, ki bo 
skrbel za vzdrževanje objekta. P. P.

Jekleni poligon v športnem parku

Objekt so odprli predstavniki OKS, SIJ in Občine Krško, z njimi 
še Primož Kozmus in otroci, ki so ga preizkusili.

Tekmovanje se je začelo z ura-
dnim delom starostnih katego-
rij U14 in U12. Med Krčani se 
je najbolje odrezal Enej Cvirn, 
ki je s kar štirimi zmagami sto-
pil na najvišjo stopničko. Nick 
Bohorč je v finalu izgubil pro-
ti avstrijskemu tekmovalcu. 
Srebro so osvojili še Vid Ple-
terski, Marija Marinčič in 
Tjaž Pešič, Endrit Shurdaj je 
bil tretji. Blizu stopničk so tek-
movanje končali Kevin Mrgo-
le, Jaka Žarn in Adis Jusić.

V kategoriji cicibank in cici-
banov so bili domačini veli-
ko bolj uspešni, saj so osvojili 
pokal za najboljšo ekipo sta-
rostnih kategorij U10 in U8. K 
temu so prispevali tekmovalci 
Anže Arh, Žan Bajc in Manca 
Pleterski, ki so osvojili zlato. 
Srebrne medalje so prejeli Lu-

Judoisti organizirali prvi turnir
KRŠKO – Judoisti so proslavili občinski praznik v telovadnici Šolskega centra Krško-Sevnica, kjer so 8. ju-
nija organizirali prvo krško tekmovanje v judu. Sodelovali so otroci iz vse Slovenije – iz Lendave, Maribora, 
Ljubljane, Žirov in Črnomlja – pa tudi s Hrvaške in Avstrije, skupaj več kot 120 tekmovalcev.

cija Colner, Bor Dimc, Aleks 
Dolinšek, Luka Kljun, Jaša 
Kukovičič, Ana Marinčič, 
Trina Racman, Luna Radi in 
Lara Zulić, bronaste pa Tian 
Belak, Anej Bohorč in Amra 
Delibašič. Na tekmovanju so 
nastopili še Luka Bizjak, Nik 
Jeler in Jakob Rožman.

Premierni nastop na tekmo-
vanjih so doživeli predšol-
ski otroci iz vrtca juda, ki so 
se pomerili v sumo borbah. V 
skupinah treh tekmovalcev so 
vsi za nagrado dobili kolajne 
in klubske majice.

»Ponosni smo, da smo pra-

znik občine Krško izkoristili 
tudi za proslavo desete oble-
tnice delovanja kluba. Zado-
voljni smo z organizacijo in 
izvedbo tekmovanja. Hvaležni 
smo za pomoč starejših čla-
nov in staršev, brez katerih 
bi bila tako uspešna izvedba 
tekmovanja nemogoča. Pou-
daril bi še uspešno sodelova-
nje s sevniškim klubom DBV 
Ippon. Njihovi tekmovalci že 
več let gostujejo v naši telo-
vadnici. Ker potrebujemo za 
takšno tekmovanje veliko bla-
zin, so nam z veseljem poma-
gali in nam posodili svoje,« je 
po tekmovanju sporočil Ivan 
Širola iz Judo kluba Krško, ki 
si želi, da bi Pokal Krškega v 
judu postalo tekmovanje s tra-
dicijo.

 P. P./vir: judo klub Krško

Številna domača zasedba

SEVNICA, NIŠ – Danes 
se v tretjem največ-
jem srbskem mestu 
Nišu pričenja žensko 
evropsko košarkar-
sko prvenstvo »Eu-
roBasket 2019«. Med 
16 reprezentancami 
je tudi slovenska in 
v njej sta dve Posav-
ki, obe iz sevniške ob-
čine  – Aleksandra 
Krošelj in Eva Lisec. 
193 cm visoka Eva, ki 
igra na položaju cen-
tra, je doslej v dresu slovenske ženske košarkarske reprezentan-
ce zbrala dvanajst uradnih nastopov. 170 cm visoka branilka Ale-
ksandra je uspešno debitirala v lanskih kvalifikacijah. Poleg njiju 
je selektor Damir Grgić v izbrano slovensko žensko košarkarsko 
vrsto povabil še Niko Barič (kapetanka), Tejo Oblak, Annama-
rio Prezelj, Zalo Friškovec, Evo Rupnik, Tino Jakovino, Ma-
rušo Seničar, Shante Marie Evans, Meriso Dautović in Tejo 
Goršič. V skupini C se bo slovenska izbrana vrsta danes ob 16. 
uri pomerila z Madžarkami, jutri bodo igrale proti Turčiji, v ne-
deljo pa še proti Italiji.  S. R.

Sevničanki na EuroBasketu

Eva Lisec in Aleksandra Krošelj

DOBOVA – Moško rokometno društvo (MRD) Dobova je pred 
novo sezono, v kateri bo še naprej igralo med najboljšimi prvoli-
gaškimi klubi v Sloveniji, že začelo s kadrovskimi spremembami. 
Potem ko je v drugem delu pretekle sezone člansko ekipo vodil 
Damjan Radanovič, ki ostaja na mestu pomočnika trenerja, na 
mesto glavnega trenerja rokometašev MRD Dobova prihaja Be-
njamin Teraš, ki je dobovsko ekipo že vodil med letoma 2012 
in 2014, zadnjih pet let pa je bil trener trebanjskega Trima. Do-
bovčani so se tudi že igralsko okrepili. Na mestu levega krila bo v 
prihodnji sezoni zaigral Luka Florjančič, Trebanjec, ki je v pre-
tekli sezoni nosil dres novomeške Krke, iz ljubljanskega Slova-
na pa je prišel hrvaški vratar Ivan Budalić. Dobovsko ekipo so 
po letošnji sezoni zapustili Izidor Hotko in Denis Zavodnik, ki 
sta se odločila za zaključek kariere, ter Domen Novak, ki odha-
ja v Celje.  R. R., vir: MRD Dobova

Teraš se je vrnil v Dobovo

Leta 2017 je na omenjenem 
tekmovanju brežiški župan 
Ivan Molan med sprošče-
nim pogovorom omenil, da bi 
bilo dobro spodbujati kegljan-
je tudi na podeželju. Starosta 
gostiteljev in glavni pobudnik 
za ustanovitev kegljaške sku-
pine Milan Barbič je takoj po-
vprašal vaške upokojence, ali 
so zainteresirani, in odziv je bil 
presenetljivo dober. Najprej so 
navezali stik s ŠD Sušica, ki je 
uporabnik stare šole, ob kateri 
objekt danes stoji. Določili so 
lokacijo in z dovoljenjem obči-
ne postavili drog, zabetonirali 
ploščo, nabavili keglje in zače-
li trenirati. Ker pa je bil tre-
ning večkrat onemogočen za-
radi slabega vremena, je padla 
ideja o postavitvi nadstreška. 
Ko so končno prišli do dovol-
jenja za le-tega, so začeli iska-
ti sponzorje. Barbič se je za-
hvalil Mitji Kožarju za pomoč 
pri načrtu, Damjanu Pavlovi-

Bušečanom keglji dobro padajo
BUŠEČA VAS – 19. junija je približno 18 entuziastičnih upokojencev iz Bušeče vasi in okolice organiziralo 
otvoritev kegljišča pri stari šoli v Bušeči vasi. Ideja je padla pred dvema letoma na regijskem tekmovanju v 
kegljanju na vrvici v Brežicah in bila sprejeta z velikim odobravanjem.

ču za izkop, Stanetu Kocjanu 
za pesek, Jožetu Lovšetu, An-
dreju Pavloviču in Petru Bar-
biču za les, Mateji Lopatič za 
oblanje lesa, Jerneju Pavlovi-
ču za napeljavo elektrike, Sta-
netu Burji za tesarske uslu-
ge in DU Brežice za finančno 
pomoč. Seveda pa brez samih 
upokojencev, ki so sami veli-
ko finančno prispevali in več 
mesecev pridno delali, ne bi 

šlo. Med sponzorji je še veliko 
družinskih članov, vaščanov in 
ostalih, ki so večkrat priskoči-
li na pomoč. Ko je bilo kegljiš-
če pokrito, so zraven postavi-
li še enega, nepokritega, in ob 

lepem vremenu lahko keglja-
jo na obeh.

Barbič je še povedal, da že žan-
jejo dobre rezultate, saj je bila 
tako ženska kot moška ekipa 
na regijskem tekmovanju med 
šestimi ekipami na drugem 
mestu, takoj za Brežičani. Na 
otvoritvi kegljišča so bili pri-
sotni organizatorji, sponzorji 
in vabljeni gostje, poleg župa-
na še predsednica DU Brežice 
Jožica Sušin, vodja športa pri 
DU Brežice Stane Juratovec in 
podpredsednik ŠD Sušica Mit-
ja Kožar. Po prerezu traku so se 
vsi prisotni preizkusili v kegl-
janju in večinoma so vsem keg-
lji dobro padali. 
 Jožica Jamnik/R. R.

Kegljanje na vrvici je preizkusila tudi predsednica DU Brežice 
Jožica Sušin.

BRESTANICA – Na tradicionalnem prizorišču v Brestanici je 9. 
junija v organizaciji Triatlon kluba Krško potekalo 6. državno pr-
venstvo v akvatlonu, ki se ga je udeležilo 120 tekmovalcev vseh 
starostnih kategorij. Najprej so se s progo spopadli najmlajši, 
ki so s svojo borbenostjo in nepopustljivostjo navdušili zbra-
ne gledalce, nato sta sledila še štarta na super sprint in sprint 
razdalji, tekmovanjih, ki sta šteli tudi za državne naslove za leto 
2019. V glavni preizkušnji, sprint akvatlonu, je v ženski konku-
renci zmagala Monika Bartol pred klubsko kolegico Simono 
Dolinar Majdič (obe Triatlon kluba Riko Inles Ribnica), tretje 
mesto je zasedla Neža Pogačar iz Triatlon kluba Utrip. V moš-
ki konkurenci je zmagal Martin Bau (ŠK Triatlon Lajf), ki je kot 
plavalec nastopil tudi na olimpijskih igrah 2016 v Riu, pred do-
mačinom Maticom Močnikom (ŠD Posavje) in Urhom Klenov-
škom (TK Telemach Ljubljana). Tekmovanja so se na povabilo 
organizatorja udeležili tudi člani ŠD Plavalček, ki so se pomeri-
li v paraakvatlonu ter s svojim športnim duhom navdušili zbra-
ne gledalce in tekmovalce. Nastopili so Maj Režman, Andrej Bi-
bič in Ivan Lesnika. 
 Vir: TK Krško

Akvatlonci za državne naslove

BOŠTANJ – V organizaciji OZVVS Sevnica je 18. maja 
pri TVD Partizanu Boštanj že 19. leto zapored potekalo 
srečanje posavskih veteranov vojne za Slovenijo ter članov 
Policijskega veteranskega društva Sever Posavje. Tekmovali 
so v šahu, metanju ročne bombe v cilj, streljanju z zračno 
puško in športnem ribolovu. Po zaključenem tekmovanju so 
najboljši posamezniki dobili medalje in priznanja, pokale 
pa najboljše ekipe. Prehodni pokal je prejela v trajno last s 
tremi zaporednimi zmagami sevniška ekipa veteranov vojne 
za Slovenijo. Uvodni pozdrav pred začetkom tekmovanja so 
130 tekmovalcem namenili vsi štirje predsedniki posavskih 
veteranskih organizacij, predsednik regijske veteranske 
organizacije ter predsednik KS Boštanj. Gostitelji so pripravili 
tudi voden ogled kraja ob Savi, za pogostitev so poskrbele 
članice Aktiva žena Boštanj, za prijeten uvod v športno 
srečanje je poskrbela Godba Sevnica.  S. R., foto: M. Tokić 
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Patronažno zdravstveno varstvo Zdravstvenega 
doma Brežice sodeluje v projektu »Nadgradnja in 
razvoj preventivnih programov ter njihovo izvaja-
nje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokal-
ni skupnosti«. V izvajanje projektnih aktivnosti je 
vključenih pet patronažnih sester.
Namen izvajanja dodatnih preventivnih aktivno-
sti patronažne službe je prispevati k vključevanju 
ranljivih oseb v preventivne programe, zmanjše-
vanju neenakosti v zdravju ter nadgradnji preven-
tivnega dela v patronažnem varstvu.

Patronažna služba izvaja različne aktivnosti, in sicer:

1. izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenč-
kov in otročnic na domu po posodoblje-
nem programu

Patronažna medicinska sestra obišče otročnico in 
novorojenčka oz. dojenčka v prvem letu otrokove 
starosti skupno 8-krat.
Nadgrajeni program patronažni medicinski sestri 
omogoča, da v primeru, ko so prisotni določeni 
kriteriji ranljivosti, opravi do pet dodatnih patro-
nažnih obiskov. Posebna pozornost je namenje-
na prepoznavanju duševnih stisk otročnic, v ta 
namen v drugem tednu po odpustu iz porodni-
šnice patronažna medicinska sestra otročnici zas-
tavi dve Whoolejevi presejalni vprašanji o počutju. 
V šestem tednu po porodu pri otročnicah izve-
de Edinburški presejalni vprašalnik za poporod-
no depresijo. Posebno pozornost patronažna me-
dicinska sestra namenja preprečevanju poškodb 
pri otrocih s pomočjo »Seznama za preverjanje 
varnosti doma«. Ob patronažnem obisku v ob-
dobju starosti dojenčka 4–5 mesecev, patronažna 
medicinska sestra podari otroško slikanico »Moja 
koklja špiklja špoklja« z namenom vzpodbujanja 

zgodnjega branja in njegovega vpliva na otrokov 
čustveni in kognitivni razvoj.

2. vzpostavitev stika diplomirane medicin-
ske sestre iz patronažnega zdravstvene-
ga varstva z neodzivniki na preventivne 
preglede v ambulantah družinske medicine

V primeru, da se oseba ne odzove na preventivni 
pregled v ambulanto družinske medicine, diplo-
mirana medicinska sestra obvesti patronažno me-
dicinsko sestro, ki pokriva terensko območje, na 
katerem prebiva neodzivnik.
Patronažna medicinska sestra pri vključevanju ne-
odzivnikov v preventivni program:
• ugotavlja vzroke neodzivnosti (odklanja 

vključitev, ni motiviran, ni zmožen vključitve, 
ni prejel vabila);

• izvaja intervencije glede na ugotovljen 
vzrok (motiviranje za vključitev v preventivni 
program, pomoč pri ureditvi termina 
pregleda v ambulanti družinske medicine);

• pri posameznikih, ki niso zmožni obiska v 
ambulanti družinske medicine (npr. osebe 
z različnimi oblikami oviranosti, osebe z 
motnjami v duševnem zdravju, geografsko 
dislocirane osebe), izvedba prilagojenega 
preventivnega pregleda na domu in 
ravnanje v skladu z Algoritmom odločanja in 
ukrepanja v procesu izvajanja preventivnega 
pregleda v patronažnem varstvu.

3. priprava analize terenskega območja posa-
mezne patronažne sestre

Za patronažno varstvo je temeljni terenski kon-
cept dela na geografsko opredeljenem obmo-
čju z družinsko obravnavo pacientov v vseh živ-
ljenjskih obdobjih v njihovem domačem okolju. 

Delo patronažne službe je usmerjeno v obrav-
navo območja kot celote, s tem pa tudi obrav-
navo posameznika, družine in skupnosti v njiho-
vem živ ljenjskem okolju. Poznavanje terenskega 
območja, dejavnikov tveganja za zdravje popu-
lacije v lokalni skupnosti ter možnosti reševanja 
problemov in sodelovanja z ostalimi deležniki je 
nujno za kakovostno delo.

4. izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupno-
stih s strani patronažne medicinske sestre

Patronažna medicinska sestra na terenskem ob-
močju, na katerem deluje, izvaja posvetovalnico 
v lokalni skupnosti, po vnaprej določenem urni-
ku. V okviru posvetovalnic: 
• izvaja individualna svetovanja, 
• nudi pomoč pri urejanju obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, 
• nudi pomoč pri izbiri osebnega zdravnika, 

pediatra, ginekologa, 
• predstavlja in usmerja v delavnice Centra za 

krepitev zdravja Brežice, 
• izvaja meritve krvnega tlaka in krvnega 

sladkorja, 
• izvaja krajše delavnice v sodelovanju s 

strokovnjaki Centra za krepitev zdravja 
Brežice.

5. izvajanje ocene tveganja za padce
Patronažna medicinska sestra se vključuje v nad-
grajeno preventivno obravnavo odraslih oseb 
ter oceno tveganja za padce. Padci starejših so 
podcenjen javno zdravstveni problem. S pomoč-
jo ocene tveganja za padce ter posredovanjem 
pis nih informacij o varnosti doma patronažne 
medicinske sistematično, ciljano in poglobljeno 
pomembno prispevajo k preprečevanju oziro-
ma zmanjšanju padcev med starejšo populacijo.
Patronažna medicinska sestra se vključi v preven-
tivno obravnavo odraslih oseb na podlagi:
• sprejema informacij iz ambulante družinske 

medicine,
• sprejema informacij ob rednih patronažnih 

obiskih,
• sprejema informacij v posvetovalnici v 

lokalni skupnosti.

Diplomirane medicinske sestre v patronažnem 
varstvu so samostojne pri načrtovanju in oprav-
ljanju svojega dela. Pri izvajanju aktivnosti, ki jih 
izvajajo v okviru zdravstvene nege na domu, so-
delujejo z zdravniki specialisti. Njihova prednost 
je v izjemnem poznavanju prebivalstva na svo-
jem območju, kjer zaznavajo zdravstveno in so-
cialno problematiko ter iščejo rešitve tudi v po-
vezovanju z lokalno skupnostjo in nevladnimi 
organizacijami. Tako se zagotavljajo pogoji, da 
posameznik lahko ostane v domačem okolju 
čim dlje, kljub starosti, bolezni ali onemoglosti. 
So vez med posameznikom in njegovim oseb-
nim zdravnikom ter so koordinatorke vseh oblik 
pomoči na domu.

Patronažno zdravstveno varstvo v Zdravstvenem domu Brežice

Uslužbenke v patronažni zdravstveni negi

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.

Mladinski center Krško, sobota, 29.06. od 10.00 
do 17.00. 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 Šumico!

Mladinski center Krško, v gozdičku, sobota, 
29. 6., ob 18.00. Vstopnine ni.

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC KRŠKO

Zabavne aktivnosti, ustvarjalne in športne 
delavnice, obisk gradu, živalskega parka, muzeja 
in bazena. Za otroke od 1. do 6. razreda. Cena 
tedenskega programa je 40 €. Prijave zbiramo na: 
tanja.brate@mc-krsko.si do 3.7.

Mladinski center Krško, od ponedeljka, 8.7. do 
petka, 12.7. od 7:30 – 16:00.

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.

Mladinski center 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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»Ekspresionizem« še na Češko
KUTNA GORA, KOSTANJEVI-
CA NA KRKI – Galerija Bo-
židar Jakac iz Kostanjevice 
na Krki je 15. junija v muze-
ju GASK v Kutni Gori na Če-
škem kot osrednji projekt v 
tem letu odprla mednarod-
no razstavo Obrazi ekspre-
sionizma, ki je bila lani na 
ogled v Kostanjevici na Krki.

Razstava Obrazi ekspresioniz-
ma predstavlja najboljša dela 
slovenskih umetnikov, kot 
so France in Tone Kralj, Nan-
de Vidmar in drugi. Skupaj je 
na razstavi predstavljeno sko-
raj 180 likovnih del iz Nemči-
je, Češke in Slovenije. Glavnina 
slovenskih del prihaja iz zbirke 
Galerije Božidar Jakac, ostala 
pa iz Moderne galerije, MNZS, 
Pilonove galerije, UGM ter iz 
zasebnih zbirk. Ob ekspresio-
nističnih delih iz muzeja GASK 
in nemške zbirke IFA je lanska 
postavitev nadgrajena z repre-
zentativnimi deli iz dveh naj-
večjih zakladnic češke likov-
ne umetnosti: praške Narodne 
galerije in brnske Moravske ga-
lerije. Razstava v Kutni Gori bo 
na ogled do 15. septembra.

Razstavo je odprl slovenski 
veleposlanik na Češkem Leon 
Marc, o delih pa sta spregovo-
rila kustosinja postavitve v GA-
SKU-u Adriana Primusova in 
kustos Galerije Božidar Jakac 
Robert Simonišek. Na sveča-
nem dogodku je bilo navzočih 

več kot sto gostov iz Češke in 
Slovenije, med drugimi tudi ge-
neralna direktorica Direktora-
ta za kulturno dediščino Maja 
Bahar Didović. Glavnina slo-
venskih gostov je v mesto, ki 
slovi kot srednjeveški biser in 
je na Unescovem seznamu, pri-
spela s turistično agencijo Ma-
ona. Ker je bila osrednja nit 
potovanja ekspresionizem, so 
si na Dunaju ogledali razstavo 
slovitega abstraktnega ekspre-
sionista Marka Rothka. 

»Z gostujočim projektom se 
slovenska likovna moderna sa-
mozavestno vpisuje na evrop-
ski zemljevid. Razstavljena 
likovna dela in citati umetni-
kov iz časa okoli prve svetov-
ne vojne opozarjajo na pomen 
tega gibanja v razvoju sloven-
ske moderne umetnosti ter iz-
postavljajo navezanost Slo-
vencev na srednjeevropski 
prostor, na kultne nemške av-

torje ekspresionizma in na 
Prago kot najpomembnejši 
študijski center slovenskih ek-
spresionistov,« so po razstavi 
sporočili iz kostanjeviške ga-
lerije. Z odmevnim projektom 
se utrjujejo češko-slovenske 
vezi, ki segajo v daljno pretek-
lost, so še dodali, češki muzej 
pa bo septembra organiziral 
tudi simpozij, na katerem bo 
pozornost zopet usmerjena na 
slovensko umetnost in kulturo, 
s tem pa tudi na našo državo. 
Za projekt so sodelavci Galerije 
Božidar Jakac letos prejeli Val-
vasorjevo nagrado za enkratni 
dosežek v muzejstvu. Direktor 
galerije Goran Milovanović je 
izpostavil, da je gostovanje na 
Češkem njihov osrednji pro-
jekt v tem letu, ter je izjemne-
ga pomena za mednarodno so-
delovanje na področju likovne 
umetnosti in muzejske stroke. 
 P. P./
 vir: Galerija Božidar Jakac

Predstavniki muzeja GASK in GBJ ter slovenski veleposlanik 
Leon Marc na otvoritvi razstave (foto: Maruša Lapuh)

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – 7. junija je pri spomeniku Pri-
moža Trubarja, avtorja prvih tiskanih knjig v slovenskem je-
ziku, potekal kratek kulturni program. Z njim so krajanke 
in krajani počastili spomin na velikega moža, ki je med leti 
1528 in 1542 deloval tudi v Loki pri Zidanem Mostu.

Dan Primoža Trubarja, ki ga 
obeležujemo 8. junija, je državni 
praznik. Sprejet je bil leta 2010 
na pobudo tržaškega pisatelja 
Borisa Pahorja in je posvečen 
spominu na osrednjo osebnost 
slovenskega protestantizma, 
pisca prvih dveh knjig v sloven-
skem jeziku – Primoža Trubar-
ja. Nanj so zelo ponosni tudi v 
Loki pri Zidanem Mostu, kjer so 
leta 2016 pripravili prvo prire-
ditev v njegov spomin. »Letoš-
nji kulturni program, ki se je na 
predprazničen sončen večer od-
vil pri spomeniku na cerkvenem 
dvorišču, so sooblikovali učenke 
in učenci podružnične osnovne 
šole z mentoricami, člani gleda-
liške skupine KD Loka, Sabina 
Kožar s svojimi pesmimi in Bo-
ris Koteski z razstavo kolažev 

v kapeli sv. Frančiška Ksaverija, program je povezovala Sergeja 
Cesar. Ob dobrotah Aktiva žena Loka in napitku Loških zeliščar-
jev smo pokramljali v slovenskem jeziku in se, vsaj za kratek tre-
nutek, zopet spomnili, kako velikega pomena je to,« je sporočila 
Annemarie Culetto.  S. R., foto: Jernej Klinc

Dan Primoža Trubarja

Z avtorsko pesmijo se je na 
prireditvi v Trubarjevo čast 
predstavila domača besedna 
snovalka Sabina Kožar.

Na poletno topel večer 15. ju-
nija so omenjene posavske 
kulturne ustanove povabile na 
dogajanje v okviru Poletne mu-
zejske noči. V Posavskem mu-
zeju Brežice so omogočili ogled 
muzeja in druženje na terasi z 
izbiranjem novih okusov »mu-
zejskih prašičkov« (piškotov), 

Muzeji in galerije »ponočevali«
BREŽICE, KRŠKO – Posavski muzej Brežice, Kulturni dom Krško s svojimi enotami in Galerija Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki so se tudi letos pridružili projektu Poletna muzejska noč, tj. edini noči v letu, ko mu-
zeji in galerije po celi Sloveniji odprejo svoja vrata in ponudijo pestro paleto dogodkov brezplačno.

v Viteški dvorani se je odvil 
koncert zdravniškega orke-
stra Camerata Medica. Gre za 
godalni sestav, ki je v muzeju 
nastopil prvič, in sicer na po-
budo njegove predsednice in 
domačinke Kaje Galič Lenkič, 
združuje pa zdravnike, študen-
te medicine in ostale somišlje-

nike, ki jih povezuje ljubezen 
do glasbe. KD Krško je v svojih 
enotah brezplačno odprl vra-
ta v Mestnem muzeju, Galeriji 
in na gradu Rajhenburg. Javna 
vodstva so potekala po razsta-
vi v krški Mencingerjevi hiši, 
v Galeriji pa si je bilo mogoče 
ogledati razstavo Irene Jur-
ca »Privid življenja«. Na gra-
du Rajhenburg so organizirali 
delavnico za otroke s kusto-

sinjo pedagoginjo Zinko Jun-
kar ter strokovno vodstvo dr. 
Helene Rožman »Stavbni ra-
zvoj gradu Rajhenburg, rekon-
strukcija romanske kapele in 
zgodbe renesančnih fresk«, v 
Mestnem muzeju pa pripra-
vili odprtje občasne razstave 
»3. pogled v Štovičkov depo 
- Študije in male plastike«. O 
razstavljenih delih je sprego-
vorila višja kustosinja Nina 
Sotelšek, ki je pojasnila, da 
je umetnik Občini Krško izro-
čil zbirko 1600 eksponatov, ki 
ima poleg umetniške tudi veli-
ko kulturnozgodovinsko vred-
nost. Nekaj besed o konserva-
torsko-restavratorskih delih je 
dodala še mag. Maja Ivanišin. 
Podžupan občine Krško Vlado 

Grahovac, ki jo je tudi odprl, je 
izrazil zadovoljstvo in zahvalo 
nad ohranjanjem dediščine ter 
dodal, da se bodo na občini še 
naprej trudili za zagotavljanje 
tovrstnih materialnih delovnih 
pogojev. V kostanjeviški gale-
riji ta dan ni bilo dogodkov, saj 
so se zaposleni udeležili odpr-
tja razstave »Obrazi ekspresio-
nizma« na Češkem (o tem v po-
sebnem članku spodaj).

3. skupni zaključek Poletne 
muzejske noči posavskih mu-
zejev in galerij je letos potekal 
na dvorišču Posavskega mu-
zeja Brežice, kjer se je s tol-
kalskim koncertom Triple Win 
predstavil Sudar Beat Trio, ka-
terega člani so večkrat nagra-
jeni mladi glasbeniki Franko 
Štrbac, Luka Ivir in umetni-
ški vodja Goran Gorše, ki svo-
je znanje prenaša na mlade 
glasbenike tudi v Glasbeni šoli 
Brežice. Koncertni program 
vključuje dve marimbi, vibra-
fon, cajon, koncertni bas boben 
in druga manjša tolkala. Kot je 
omenila direktorica Posavske-
ga muzeja Alenka Černelič 
Krošelj, so se prvo leto skupaj 
zbrali na gradu Rajhenburg, 
lani pa v kostanjeviški Galeri-
ji Božidar Jakac.

 R. Retelj, M. Hrvatin

Med ogledom Štovičkovih del, desno Nina Sotelšek (foto: M. H.)

Zahvala Kaje Galič Lenkič 
violončelistu Petru Langeju, 
ki je zadnjič nastopil z godal-
nim sestavom (foto: R. R.)

www.fkk2019.si  |   SAMO GOLA KULTURA IN NIČ DRUGEGA

3 DNEVI, 9 BANDOV, 
2 GLEDALIŠKI PREDSTAVI, DELAVNICE, 
LITERARNI POGOVORI IN ŠE VEČ ...

4.7. - 6.7.2019

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

Galerija Božidar Jakac

SOBOTA, 29. junij, ob 19.00
Corcoras,
koncert godalnega kvarteta 
v nekd. sam. cerkvi 

1.‒ 27. julij
Mednarodni simpozij kiparjev 
Forma viva Kostanjevica na Krki
Udeleženci: 
Robert Canev (Bolgarija),
Bojan Mavsar (Slovenija),
Aldo Shiroma (Peru)

ČETRTEK, 4. julij, ob 20. 00
Otvoritev Forma vive in FKK 2019 - 
Festivala kulture Kostanjevica z
glasbenim gostom Silence

PETEK, 5. julij, ob 19.00 in 21.00
Imela bi otroke, vrt in petnajst zajcev, 
predstava

SOBOTA, 6. julij, ob 20.15
Beton Ltd.: Ich kann nicht anders, 
predstava

Kostanjevica na Krki

JULIJ V GALERIJI
PETEK, 12. julij, ob 19.00
Svetlana Jakimovska Rodić:
Made in Forest, otvoritev razstave

TOREK, 16. julij, ob 18.00
Aljaž Pogačnik:
Jeseniški cikel Božidarja Jakca, 
predavanje

SREDA, 17. julij, ob 19.00
Ana Kravanja in Samo Kutin, 
koncert v sklopu Odprtega ateljeja 
Mateje Kavčič

SOBOTA, 27. julij, ob 20.00
Zaključek Mednarodnega simpozija
kiparjev Forma viva

Irwin: 
Was ist Kunst Bosna in Hercegovina
Heroji 1941–1945
razstava na ogled do 7. 7. 2019

Monument - Drago Tršar
Pregledna razstava
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• ob 8.30 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Kr-
ško): počitniške aktivnosti 
za otroke – spoznavne igre 
in ustvarjalna delavnica hi-
ške iz kartona

• od 9.00 do 14.00 v prosto-
rih LIJAmedie (CKŽ 44, Kr-
ško): filmska delavnica »Moj 
video življenjepis Krško«

• od 9.00 do 15.00 v Domu 
upokojencev Sevnica: dan 
odprtih vrat in razstava iz-
delkov

• od 10.00 do 12.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
Počitniška muzejska dožive-
tja – »Kaj pa tebi pravijo?«, 
delavnica za otroke, prost 
vstop

• od 15.00 do 16.00 v telo-
vadnici MC Brežice: razgi-
bajmo se (potrebne prijave)

• ob 16.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: odprtje razsta-
ve ročnih del »Naše nitke 
– naše sanje« sekcije ve-
zilj Ivanjščice pri KD Anton 
Aškerc Koprivnica

• ob 18.00 v Galeriji Krško: 
odprtje skupinske kiparske 
in slikarske razstave članov 
Društva likovnikov Krško 
OKO »Štovičkov dan – dan 
odprtih vrat«

• ob 20.00 pri spomeniku v 
Rigoncah: spominska slo-
vesnost in polaganje venca 
v spomin na padlega borca 
Jerneja Molana 

kam v posavju
ške sanje – American dream« 

Sobota, 29. 6.

• ob 8.00 na Telčah: pohod ob 
nemško-italijanski okupacij-
ski meji do Bučke; ob 11.00 
v kulturnem domu na Buč-
ki: prireditev s slavnostnim 
govornikom Milanom Brgle-
zom, evropskim poslancem 

• ob 9.00 v parku pri MC Bre-
žice: Brežice, moje mesto 
2019 – Škratja čarovnija & 
koncert Romane Krajnčan, 
ob 15.00: Kuhna na ulci, ob 
19.00: 9. Tek s Primožem 
Kozmusom, ob 21.00: kon-
certi Nika Zorjan, Gibonni in 
Elemental

• ob 9.00 pri gasilskem domu 
in tunelih v Brestanici: Pe-
trov sejem in v nadaljevanju 
gasilska vrtna veselica 

• od 10.00 dalje na igrišču 
na Mrtvicah: turnirji v ma-
lem nogometu za mladino, 
člane in veterane

• od 10.00 do 17.00 v MC Kr-
ško: usposabljanje za ulič-
no delo

• ob 14.00 na igrišču na Veli-
kem Trnu: kmečke igre

• ob 17.00 v telovadnici OŠ 
Podbočje: košarkarski tur-
nir rekreativcev ob prazniku 
KS Podbočje

• ob 17.00 v Mestnem parku 
Krško: pravljična čajanka za 
otroke

• ob 18.00 v gozdičku pri MC 
Krško: predstava »Indijanči-
ca Oranžni žarek«

• ob 19.00 v nekdanji samo-
stanski cerkvi Galerije Bo-
židar Jakac Kostanjevica 
na Krki: koncert godalnega 
kvarteta Corcoras

• ob 20.00 v Studiu 44 (CKŽ 
44, Krško): jazz koncert Sla-
vo Rican Assembly

Nedelja, 30. 6.

• ob 9.00 na igrišču v Kalce – 
Naklu: futsal turnir Kalce – 
Naklo 2019

• ob 9.00 z igrišča na Drno-
vem: rekreativno kolesarje-
nje po dveh trasah

• ob 10.00 s parkirišča av-
tocestnega počivališča Grič 
pri Čatežu ob Savi: Brežice, 
moje mesto 2019 – bosono-
gi pohod na Sv. Vid z Lojze-
tom Ogorevcem, ob 10.00 
pri Beach baru Tochka: Su-
mmer Jam

Torek, 2. 7.

• od 9.00 do 13.00 v 
Posavskem muzeju Krško: 
počitniška filmska delavni-
ca za otroke in mlade (tudi 
še 3. in 4. 7.)

• ob 18.00 pri spomeniku v 
Zalokah: svečani dvig sloven-
ske zastave v spomin na boj 
v Krakovskem gozdu 

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: kino na grajskem 
dvorišču

*Prireditve ob prazniku obči-
ne Bistrica ob Sotli so objavlje-
ne na str. 11.

Petek, 28. 6.

• ob 8.30 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Kr-
ško): počitniške aktivnosti za 
otroke – prva pomoč za ot-
roke v sodelovanju z ZD Kr-
ško; ob 12.00: pripovedoval-
ska delavnica za otroke

• od 9.00 do 15.00 v Domu 
upokojencev Sevnica: dan 
odprtih vrat in razstava iz-
delkov

• ob 10.00 v Domu upokojen-
cev Sevnica: osrednja slove-
snost ob 40. obletnici Doma 
upokojencev Sevnica »Že 40 
let skupaj bogatimo življe-
nje«

• od 15.00 dalje v Brežicah: 
Brežice, moje mesto 2019 
– Kuhna na ulci, ob 21.00: 
koncerta Manouche in Sid-
dharta

• ob 16.00 v MT Senovo: špor-
tne aktivnosti

• ob 18.00 pred vhodom v 
Vojašnico Jerneja Molana v 
Cerkljah ob Krki: slovesnost 
ob 76-letnici napada borcev 
Cankarjeve brigade na nem-
ško letališče ter 28-letnicah 
napada enote TO na letali-
šče JLA, delovanja SV v voja-
šnici Cerklje ob Krki in orga-
niziranega prestopa pilotov 
ter drugega osebja v vrste 
Organov za notranje zadeve 
in TO RS

• ob 19.00 v veliki dvorani 
gradu Rajhenburg v Bresta-
nici: odprtje slikarske razsta-
ve Blaža Vehovarja »Ameri-

www.PosavskiObzornik.si

 

   

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

Kino na grajskem dvorišču (Kino Brežice)
Torek, 2., 9., 16. in 30. julij ter 
13. avgust, 21.00

POLETJE NA 

GRADU
RAJHENBURG       2019
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KRŠKO – Na povabilo Valvasor-
jeve knjižnice Krško smo 17. ju-
nija do zadnjega kotička napol-
nili sprejemnico knjižnice. Prišli 
smo, da prisluhnemo besedam 
Vidke Kuselj, ki nam je umir-
jeno preprosto, a vendar globo-
ko izpovedno predstavila svo-
jo knjigo »Zdaj sem tvoja Moja« 
in v njej zapisano pretreslji-
vo zgodbo o moževi bolezni, ki 
je tako boleče zarezala v njuno 
življenje.
Pogovor z avtorico je vodila 
Martina Žerjav, ki se v Domu 
starejših občanov Krško že vrsto 
let posveča bolnikom z demenco in njihovim svojcem ter dob-
ro pozna stiske in težave, ki sta jih v raznih fazah neozdravljive 
Alzheimerjeve bolezni morala premagovati tudi Vidka in njen 
mož Jožko.
Drobna knjižica v vijoličnem 
ovitku je obogatena z izvirni-
mi Vidkinimi pesmicami, ki so 
jih rodili posamezni čustveni 
trenutki, likovno pa je opre-
mljena z zamegljenimi odse-
vi podob Vesne Zakonjšek. 
Kusljeva je priznana mojstrica 
besede z globoko izpovedno 
močjo, kar je čutiti tudi v knji-
gi, ko zna preprosto, pa hkrati 
nazorno predstaviti vse drob-
ne trenutke, ki se zlivajo v ce-
loto. Zelo prisrčno druženje je 
dopolnila tudi Stanka Macur 
s čustveno bogatimi pesmica-
mi. S prisotnostjo smo gospe 
Vidki želeli izraziti našo pod-
poro, a ob odhodu se je v naši 
notranjosti prepletal vihar ob-
čudovanja, sočutja in globoke-
ga spoštovanja.  M. Marjetič, 
 foto: M. Mirt

Vidka Kuselj predstavila knjigo 

Vidka Kuselj med prebira-
njem odlomkov iz knjige

KRŠKO – V spominskem parku Jurija Dalmatina so se 6. ju-
nija zbrali udeleženci prvega izmed letošnjih poletnih ve-
čerov – Ure slovenščine, ki jo že tradicionalno organizirajo 
Valvasorjeva knjižnica Krško, OŠ Jurija Dalmatina, JSKD OI 
Krško, Krajevna skupnost mesta Krško in Slovensko prote-
stantsko društvo Primož Trubar – podružnica Posavje. Tok-
rat so se spomnili desetletnice odprtja spominskega parka 
in dneva Primoža Trubarja (8. junij).

V uvodu so zbrane pozdravile ravnateljica OŠ Jurija Dalmatina 
Krško Valentina Gerjevič, direktorica krške knjižnice Urška 
Lobnikar Paunović in predsednica Slovenskega protestantske-
ga društva – podružnica Posavje Alenka Černelič Krošelj, ki so 
med drugim spregovorile o pomenu ohranjanja slovenskega je-
zika, dediščine velikih mož protestantizma med mladimi gene-
racijami in druženja na spominskih lokacijah, kot je Spominski 
park Jurija Dalmatina. Gerjevičeva je napovedala, da so k sode-
lovanju za naslednje leto že povabili tudi osnovno šolo v Bre-
stanici, ki nosi ime po znamenitem protestantskem slovničarju 
in šolniku Adamu Bohoriču.
Kulturni program so oblikovali učenci sedmega, osmega in de-
vetega razreda pod mentorstvom učiteljice slovenščine Irene 
Hictaler Simončič, ki jih skuša spodbuditi k javnemu nastopa-
nju, razmišljanju o bogastvu slovenskega jezika in dediščini ter 
številnih aktualnih temah, s katerimi se tudi učenci srečujejo. 
Sodelovali so učenci iz gledališkega kluba Larisa Kocjan, Vesna 
Zorko, Maša Šeler, Andrej Preskar, Tinkara Hočevar, Nela 
Šiška, Ana Dular ter Anej Kukavica, Maša Rožman in Eva Ko-
šenina, ki so s svojimi teksti sodelovali na razpisih in nateča-
jih. Predstavili so se s krajšim gledališkim prizorom, zanimivi-
mi teksti o drugačnosti in isti tekst brali na različne načine ter s 
tem še posebej pokazali jezikovno barvitost. Program so oboga-
tile še Rijana Mavrek z izraznim plesom ter učenki krške glas-
bene šole Helena Jović in Urška Vehovar. 
 Polona Brenčič

Ura slovenščine ob 10. obletnici 
spominskega parka

Sodelujoči na letošnji Uri slovenščine

BREŽICE – Pianistka Tea Jeličić se je 13. 
maja v dvorani Glasbene šole Brežice 
predstavila s predmaturitetnim recitalom. 
Z igranjem klavirja je pričela s šestimi leti 
pri prof. Karolini Vegelj Stopar. Zelo zgo-
daj je pokazala nadarjenost in uspešno tek-
movala v Sloveniji in v tujini. Leta 2015 je 
opravila sprejemni preizkus na Konserva-
toriju za glasbo in balet v Ljubljani, kjer je 
končala 4. letnik v razredu prof. Lidije Ma-

lahotky Haas. V tem času si je priigrala lepo bero glasbenih do-
sežkov in priznanj, v letošnjem 
šolskem letu je osvojila zlato 
plaketo in 1. mesto na tekmo-
vanju Janez Matičič v Ljublja-
ni ter zlato plaketo in 2. mesto 
na državnem tekmovanju mla-
dih glasbenikov TEMSIG 2019. 
 N. J. S., foto: Danica Rožman

Recital Tee Jeličić
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BREŽICE – Na zadnjo majsko sredo so se zbrali nekdanji dijaki 4. 
b Gimnazije Brežice, ki so na njej maturirali leta 1969, torej toč-
no pred 50 leti. Kot je v biltenu, ki ga je uredil ob praznovanju 
50. obletnice mature, zapisal Pavel Zagode, ki je skupaj z Mitjo 
Drobničem prevzel organizacijo zlate obletnice mature, so iz-
jemna generacija dijakov, ki je do zdaj praznovala vseh 50 oble-
tnic. »Menim, da takšne generacije Gimnazija Brežice še ni imela 
v svoji zgodovini, in verjamem, da smo v slovenskem gimnazij-
skem prostoru glede srečanj neprekosljivi,« je navedel Zagode. 
Do danes so se srečali že 55-krat, saj so se v prvih petih letih sre-
čevali celo dvakrat letno. Zlati maturanti so se najprej zbrali v gi-
mnazijski galeriji, v svoji sredi pa pozdravili tudi razrednika prof. 
Jožeta Antoloviča, pozdravit jih je prišel tudi zdajšnji ravnatelj 
GiB Uroš Škof. Spomnili so se štirih žal že pokojnih sošolcev in 
desetih preminulih profesorjev. Nato so se z avtobusom odpra-
vili v Goriška Brda, kjer so preživeli sicer deževen, a kljub temu 
zelo prijeten dan, poln spominov na gimnazijska leta. Obljubili 
so si, da se prihodnje leto spet srečajo in tako nadaljujejo tradi-
cijo vsakoletnih obletnic mature.  R. R.

»Takšne generacije še ni bilo«

KRŠKO – 8. junija so se zbrali sošolci in sošolke 8. a in 8. b ra-
zreda, ki so v letih 1961–1969 obiskovali Osnovno šolo Franca 
Rozmana – Staneta na Hočevarjevem trgu v Krškem. Prijetnega 
druženja, na katerem so obujali spomine na osemletno guljenje 
šolskih klopi, se je udeležilo 27 sošolcev in dve učiteljici.
 Janez Bostič

Zbrali so se ob 50-letnici 
zaključka osnovne šole 

BREŽICE – 14. maja se je srečalo 19 nekdanjih brežiških matu-
rantov (na fotografiji), ki so leta 1964 uspešno zaključili šolanje 
v Gimnaziji Brežice. Ena od njih, Meta Kršak Bah, je opisala, da 
so to prvi povojni otroci, nekateri rojeni bodisi v izgnanstvu, oku-
pirani Ljubljani, na poti iz ujetništva bodisi v prvih dneh svobo-
de. Nekaj od njih je bilo v prvem otroškem vrtcu (imenoval se je 
DID, nahajal se je v prostorih današnje brežiške upravne enote) 
pa tudi v šoli so bili nekaj posebnega, »poskusni zajčki«. Konča-
li so osnovno šolo, dva letnika nižje gimnazije, nato 7. in 8. ra-
zred OŠ, saj je bila v tem času uvedena osemletka. Leta 1960 so 
se vpisali v Gimnazijo Brežice. Bili so prijatelji, nekateri športni-
ki, taborniki, družili so se tudi v času po šoli. Učenje jim ni dela-
lo velikih preglavic, saj imajo izrek: 'Kar naučil sem se v osnovni 
šoli, ne pozabim jaz nikoli.' V gimnazijskih letih so bili tudi de-
lovni, saj so z Gozdnim gospodarstvom Brežice čistili Vrbino in 
pogozdovali v Dobrovi. Tako so si prislužili denar za maturant-
ski izlet – potovanje po Jugoslaviji. Po tem so nekateri taborili v 
Bohinju in se povzpeli na Triglav. Ob 55-letnici mature so sreč-
ni obujali spomine na lepe dijaške dni, kot je priznala Krška Ba-
hova, pa imajo v srcih tudi žalost, saj je umrlo že 15 njihovih so-
šolcev, katerih se radi spominjajo in prižigajo svečke na njihovih 
grobovih.  R. R.

Slavili 55 let mature

ČATEŽ OB SAVI – V maju so se na Čatežu takole zbrali nekdanji 
maturantje, ki so zaključili brežiško gimnazijo leta 1958. Zadnja 
leta se dijaki A in B razreda dobivajo vsako leto, še vedno polni 
energije radi obujajo spomine in se odpravijo na izlet po Posav-
ju. Med njimi so tudi nekdanji profesor matematike na bre žiški 
gimnaziji Franc Savnik, profesor dr. Ferdo Gubina, radijski no-
vinar Franc Babič in drugi. Po končani gimnaziji so večinoma 
študirali v Ljubljani, nekateri so se po gimnaziji tudi zaposlili. Ob 
njihovih srečanjih, za katere se med drugimi najbolj trudi Silvo 
Klemenčič, se radi spomnijo tudi tistih, ki so na žalost že pokoj-
ni, in obiščejo njihove grobove.  P. B.

Maturirali so leta 1958

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Učenci OŠ Leskovec pri Krškem gene-
racije 1961–1969 smo 18. maja obeležili 50. obletnico zaključka 
osnovne šole. Svečanega dogodka se je udeležilo kar 40 sošol-
cev in sošolk z obema razredničarkama. Na to, da smo ju imeli 
na ta poseben dan ob sebi ter da sta z nami preživeli prelepo po-
poldne, smo bili še posebno ponosni. Zbrali smo se na Turistič-
ni kmetiji Hribar v Podbočju, kjer so nas gostoljubno pričakali z 
zelo okusno hrano in pijačo. Veliko smo si imeli povedati, saj se 
nekateri nismo videli že vse od zaključka osnovne šole. Vsi zelo 
dobro razpoloženi smo druženje zaključili s pesmijo in petjem 
ob zvokih harmonike, ki jo je igral eden od sošolcev. Pred odho-
dom domov smo se še fotografirali za spomin, potem pa se pos-
lovili in odšli polni novih vtisov, spominov, veseli in zadovoljni, 
da smo se videli. Obljubili smo si, da se ponovno srečamo in dru-
žimo, vendar tokrat prej kot čez 50 let.  Anica Kerin

Zlata obletnica osnovne šole

BREŽICE – Od leta 1966 do 1969 smo bili dijaki Trgovske šole 
Brežice, kjer smo se šolali, da bi pridobili poklic prodajalca. Ker 
je bila tedaj šola samo v Brežicah, smo jo obiskovali ne le Breži-
čani, ampak tudi dijaki  iz Krškega, Sevnice, Novega mesta, Treb-
njega in Metlike. Naša šola je stala ob Savi, vozači so bili nasta-
njeni v dijaškem domu. Bili smo vajenci in praktikanti, saj smo 
šest mesecev delali za pultom, šest mesecev pa obiskovali pouk. 
Uspešno smo končali šolanje in si vsak po svoje poiskali službo. 
Ker smo ostali v stikih in dobrih odnosih, smo redno organizira-
li skupna srečanja na vsakih pet let in tako smo se 18. maja sre-
čali ob 50. obletnici zaključka šole. Veliko naših prijateljev je žal 
že pokojnih, ostali pa smo se po svojih zmožnostih udeležili tega 
srečanja skupaj s profesorico Zinko Zupančič. Bilo je zelo lepo 
in v prijetnem vzdušju smo si obljubili, da se bomo družili še v 
prihodnje. Milka Čerin s soorganizatorji

50-letnica dijakov-trgovcev

POSAVJE – V predpoletnem času, ko se zaključuje šolsko leto, se na bolj ali manj okroglih obletnicah zaključka šolanja pogosto srečujejo nekdanji sošolci iz 
osnovnošolskih in srednješolskih klopi. Tovrstna srečanja, na katerih se mnogi snidejo po dolgih letih, so pogosto zelo čustvena in marsikomu veliko pomeni-
jo, zato jih je vredno zabeležiti. V minulih tednih se je na našem uredništvu nabralo nekaj zapisov in fotografij s teh srečanj, ki jih ob tej priložnosti z veseljem 
objavljamo.

Obujali so spomine na skupne šolske dni

LJUBLJANA, BREŽICE – Prvi maturanti Gimnazije Brežice iz leta 
1949 so se 6. junija zbrali v Ljubljani ob skromni obeležitvi 70. 
obletnice mature. Spomnili so se svojih gimnazijskih dni in pro-
fesorjev, pod vodstvom katerih so v višjih razredih gimnazije 
od leta 1945 do 1949 dozoreli in se usposobili za visokošolske 
študije. V teh letih so bili vzorni prebivalci mesta, tako domači-
ni kot 'eksternisti', ki so vsa leta bivali v dijaškem domu ob Savi. 
Od skupno 26 maturantov so bili navzoči: Vera Ban, Karolina 
Držanič – Zorko, Stanka Kolšek – Rendla, Romana Lavrinšek 
– Štular, Zdenka Vezovišek – Gorjup in Martin Zorič (slednji 
manjka na fotografiji). Živi, a tokrat odsotni sošolci, so še Vida 
Glas – Murmayer, Vera Kos, Marta Krofl – Malenšek in Mar-
janka Sikošek – Lapuh. 
 Zdenka Vezovišek – Gorjup

Srečanje ob 70-letnici mature

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Obvestila o dogodkih
redakcija@posave.info

07 49 05 782
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Aleksandra Ančimer, 
Krško – deklico,

• Katja Krašovec, Pleterje – 
deklico,

• Ana Peruci, Krško – 
deklico,

• Urška Dolar, Raka – 
deklico,

• Maša Jazbec, Narpel – 
dečka,

• Lucija Lupšina, Bukovje – 
dečka,

• Katarina Runtas, 
Otruševac (Hrvaška) – 
dečka,

• Maja Orožen, Brestanica – 
dečka,

• Lavra Brajdič, Kerinov 
Grm – dečka (dvojčka),

• Ines Zidarič, Krška vas – 
dečka,

• Martina Tomše, Sela pri 
Dobovi – dečka,

• Saša Janc, Studenec – 
dečka.

ČESTITAMO!

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

Marcela Kolar z Bizeljskega in Matej Simončič iz Vrhove-
ga, 11. maj 2019, mestni park Krško (foto: Gregor Molan)

poroke

• Pavel Gračner in Rebeka 
Božič, oba iz Leskovca pri 
Krškem,

• Milan Majkić iz Brežic in 
Dragana Kosanović iz 
Inđije (Srbija),

• Luka Vodeb s Sromelj in 
Evelina Žmavc iz Dobove,

• Andrej Medvešek in 
Slavica Jazbec, oba iz 
Žurkovega Dola,

• Goran Stanković iz BiH in 
Marija Mančić iz Sevnice,

• Ferdinand Maček in 
Martina Kos, oba iz 
Drenovca pri Bukovju,

• Midhat Jusić iz Brežic in 
Elma Nanić iz BiH,

• Dario Urek iz Stare vasi - 
Bizeljsko in Zvonka Bahč s 
Senovega,

• Blaž Hrušovar z Jelenika in 
Andreja Gazvoda iz Vinje 
vasi,

• Aleš Boh iz Podgorja 
pri Pišecah in Katarina 
Zakšek iz Brežic,

• Primož Cirman in Petra 
Bezjak, oba iz Celja.

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!

PRISTAVA – 24. 
maja je 90-letni-
co praznovala 
Marija Urbanč 
s Pristave pri Le-
skovcu. Rodila 
se je kot prvi ot-
rok v družini Str-
letovih, sledile so 
ji še sestre Eliza-
beta, Štefka, An-
tonija in Karolina 
ter brata Franc in 
Albin. Med 2. sve-
tovno vojno je bila 
izseljena v Nemči-
jo, kjer se je z 12 leti zaposlila pri evangeličanskem duhovni-
ku kot hišna pomočnica, delala pa je tudi v pekarni. Po vojni se 
je vrnila na Pristavo in se 1953 poročila s Francem Urbančem. 
Obdelovala sta kmetijo ter se preživljala z rejo in prodajo živali. 
Rodili so se jima štirje sinovi: Franci, Rihard, Miha in Miro. Po 
moževi smrti 1988 sta s sinom Mirom nadaljevala delo na kme-
tiji, vendar sta ga sčasoma opustila zaradi Mirove bolezni. Danes 
živi s snaho Albino ter vnukoma Nino in Jakobom na doma-
či Pristavi. Poleg njiju ima še šest vnukov (Janeza, Miha, Roka, 
Jureta, Matejo in Klemna) ter štiri pravnuke. 
Ob njenem prazniku so jo obiskali podžupan občine Krško Silvo 
Krošelj, predsednica Sveta KS Veliki Podlog Karolina Cizerle, 
predsednica KORK Veliki Podlog Tatjana Longo ter predstavni-
ce Tatjana Lajkovič, Jožica Dimc in Tončka Burja, predstav-
nica Društva upokojencev Štefka Lavrenčič ter predstavniki 
Društva izgnancev Slovenije Zdenka Žičkar, Anica Baznik in 
Dolfi Zalokar. Srečanje, ki je minilo ob mnogih lepih željah, je 
popestrila čila slavljenka z anekdotami in obujanjem spominov. 
Pravi, da je njen recept za dolgo življenje trdo delo, treba se je 
čim manj jeziti in vse »za dobro vzeti«.  T. L.

90 let Marije Urbanč

Slavljenka z vnukoma

posavje telovadi za zdravje

Vadba prispeva k boljšemu 
počutju tako doma kot v vasi
Jutranja »oranžna« telovadba 
po metodi 1000 gibov v okvi-
ru Šole zdravja je že nekaj me-
secev vsako jutro ustaljen pri-
zor tudi na igrišču v Veliki vasi. 
Tamkajšnja skupina se je 'ro-
dila' iz skupine v Leskovcu pri 
Krškem, kamor je na jutranjo 
telovadbo hodilo tudi nekaj 
Velikovaščank. Ena med njimi 
je bila Fanika Molan, ki je do-
ber glas o jutranji vadbi razši-
rila tudi v domač kraj in kma-
lu zbrala dovolj žensk, da so s 
pomočjo vodje skupin v krški 
občini na desnem bregu Save 
Helene Španovič oblikova-
le samostojno skupino. »Tule 
smo začeli vaditi decembra 
lani in nastala je res lepa sku-
pina, v kateri nas je z mano 

vred 16,« pravi Španovičeva. 
»Od začetka, ko nismo mog-
le denimo stati na eni nogi, se 
je naše stanje zelo izboljšalo, 
s čimer smo zelo zadovoljne,« 
zadovoljno pove Molanova. 
Ob vsakodnevni jutranji telo-
vadbi tudi zapojejo svojo pe-
sem in si povedo kakšno šalo, 
tako da je njihovo druženje še 
bolj zabavno, poleg tega se po 
telovadbi občasno dobijo še 
pri kateri od telovadk doma. 
»Čeprav imamo tudi aktiv 
kmečkih žensk, je življenje v 
naši vasi zdaj še bolj razgiba-
no,« poudari Molanova.

Skupino sestavljajo upokojen-
ke, od še čisto 'svežih' do malo 
starejših, moških pa zaenkrat 
še niso uspele prepričati, da bi 
se jim pridružili. »Če bi nekdo 

začel prvi, bi se sprožil plaz in 
bi se nam jih pridružilo več, 
tako pa zaenkrat ni takega ju-
naka,« pove domačinka. So-
govornici izpostavita še, da 
je med članicami skupine že 
kar pet usposobljenih vadite-
ljic, tako da ni težav, če katera 
manjka. Čeprav jih je domača 
okolica sprva sprejela z nekaj 
začudenja, je zdaj jutranja te-
lovadba na igrišču postala ne-
kaj običajnega, ki jo pozdrav-
ljajo tudi njihovi možje. Tako 
je ena od udeleženk po nekaj 
tednih vadbe rekla, da se njen 
mož čudi, od kod je naenkrat 
cel teden tako dobre volje. 
»Tudi to je prispevek k boljše-
mu počutju tako doma kot v 
vasi oz. za boljši svet,« zaklju-
či Molanova.
  P. P.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Olje nekoliko drugače
18. junija je potekala enodnevna izobraževalna delavnica za članice in člane Društva Univerza za 
tretje življenjsko obdobje Sevnica, ki skupaj s Komunalo d.o.o. Sevnica, Komunalo Brežice d.o.o, 
Kostakom d.d. iz Krškega, JP Komunalo Radeče d.o.o. in Občino Sevnica sodeluje v projektu Olje 
nekoliko drugače.

Ob obisku Centralne čistilne naprave Log so 
se udeleženci strokovne ekskurzije seznanili s 
potekom delovanja in postopkom čiščenja od-
padnih voda, ki pritekajo v čistilno napravo po 
kanalizacijskem omrežju iz naselij Sevnica, Bo-
štanj, Radna in Log. Sez-
nanjeni so bili tudi, da 
bodo na desetih loka-
cijah v sevniški občini 
postavljene 200-litrske 
rumene posode za zbira-
nje odpadnega jedilnega 
olja iz gospodinjstev. 

V Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari 
Grad je bilo predstavljeno ravnanje z mešani-
mi komunalnimi odpadki, kjer poteka zbiranje, 
sortiranje in proizvodnja alternativnih goriv, ki 

deluje od leta 2016. Glavni uporabniki alterna-
tivnih goriv so cementarne tako v Sloveniji kot v 
tujini. Obiskovalci so videli tudi postopek zbira-
nja odpadnega jedilnega olja, ki ga v zbirni cen-
ter prinašajo uporabniki in odlagajo v 200-litr-

ske rumene posode.

O pomenu zdrave in pi-
tne vode (ki jo lahko z 
neprimernim odlaga-
njem odpadnega jedil-
nega olja neposredno v 
naravo močno onesnaži-
mo) so se udeleženci iz-

obraževalne strokovne ekskurzije seznanili ob 
ogledu vodnega črpališča Glogov Brod pri Arti-
čah. Le-ta omogoča prebivalcem brežiške obči-
ne preskrbo s kakovostno pitno vodo.

KRŠKO – Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti 
v občini Krško je v sodelovanju z Mladinskim centrom Krško tudi 
letos pripravila letak poletnih počitniških aktivnosti za otroke in 
mlade v občini Krško (najdete ga na spletu). Nabor aktivnosti je 
namenjen lažjemu pregledu počitniškega dogajanja za otroke, 
mlade in njihove starše. K sodelovanju so povabili mladinske or-
ganizacije, društva in institucije v občinah Krško in Kostanjevica 
na Krki, ki pripravljajo programe za otroke in mladino. Navajanje 
programov organizacij v letaku je zanje brezplačno. 

Letak počitniških aktivnosti

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Med 4. in 6. julijem bo v Kosta-
njevici na Krki potekal drugi 
FKK – Festival kulture Kosta-
njevica v organizaciji tamkaj-
šnjega mladinskega društva. 
V koncertnem delu bo nasto-
pilo devet skupin, pripravljajo 
dve gledališki predstavi, gleda-
liško-plesno delavnico z Gre-
gorjem Luštkom in literarni 
zajtrk z Mileno Zupančič. Vsi 
dogodki na festivalu bodo za 
obiskovalce brezplačni.

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

prejeli smo

www.PosavskiObzornik.si

po sledeh naše dediščine

Lesen hladilnik na led
ŠMARČNA – Zadnji eksponat, ki smo ga predstavili v naši 
stalni rubriki je bil čelesnik, ki so ga uporabljali kletarji v 
vinskih kleteh, tokrat vam predstavljamo lesen hladilnik 
na led, ki je del etnološke zbirke kmečkega orodja in go-
spodinjskih pripomočkov na Dolinškovem kozolcu.                            

Po obnovi domače-
ga kozolca je Ciril Do-
linšek razmišljal, kako 
bi toplarju, ki stoji sre-
di ravnice ob Savi, vdah-
nil novo življenje in po 
pogovoru z družino se 
je odločil, da bo imel v 
njem različne razstavne 
eksponate iz okolja, v ka-
terem je odraščal. 

Pred nekaj meseci je 
postal del njegove stalne 
razstave hladilnik s čas-
titljivimi leti. »Pri razi-
skovanju starosti tega lesenega hladilnika, ki je bil izdelan v 
italijanski Veroni, kar je vidno na tablici, pritrjeni na hladilnik, 
sem ugotovil, da so takšne hladilnike uporabljali po letu 1850 
ali pa morda že kaj prej. Za tale primerek menim, da je bil na-
rejen v drugi polovici 19. stoletja, kako pa je našel pot v nekda-
njo Jerajevo gostilno v Šmarje pri sevniškem železnem mostu, 
nisem uspel ugotoviti,« pove zbiratelj. »Hladilnik sem prejel v 
zelo slabem stanju, bil je večkrat premazan z različnimi barva-
mi. Po obnovi sem ohranil del njegovega prvotnega videza – les 
brez barve,« nadaljuje in opiše sestavo nenavadnega predmeta, 
katerega notranjost je v celoti ovita v pločevino, ki je ohranjala 
nizko temperaturo. To je omogočal led, ki so ga dajali v hladil-
nik, v poseben predal z gornje strani. Led, ki se je počasi topil, je 
odtekal skozi manjšo odprtino v podstavljeno vedro. Hladilnik 
je imel tudi zračnik, enega na vratih, drugega na zadnji strani, 
da je zrak krožil. Lesen hladilnik na led je izredno lepo obliko-
van in ima tudi kovinsko ključavnico. V njem ima lastnik shra-
njene steklenice piva, ki ga obiskovalec lahko pije iz posebne-
ga »kregla« z letnico 1890.  S. R.

Pohvala bolnišnici in UC Brežice
Ker večkrat slišim kritike na račun posameznih zdravnikov in zdra-
vstvenega osebja bolnišnice Brežice, čutim svojo moralno dolžnost, 
da pohvalim celotno ekipo in osebje za topel, človeški odnos, da po-
hvalim njihovo delo in se jim zahvalim za vso skrb in naklonjenost, 
ki sem jo bila deležna.
V zadnjih nekaj mesecih sem imela žal priložnost večkrat obiskati 
urgentne ambulante in bolnišnice, tako na Obali in v prestolnici kot 
v Brežicah, saj mi nikakor ne odkrijejo vzrokov za moje resno bole-
zensko stanje. Tako se je zopet zgodilo najhujše, 9. 4. 2019 doma v 
Brežicah, ko me je doletela bolečina in tiščanje v prsih, ki me je du-
šila, nihal je sladkor in sem izgubljala zavest, nakar mož pokliče ur-
gentno službo, ki nemudoma, v roku treh minut, pride na Maistrovo 
6, v 3 nadstropje. Celotna ekipa z zdravnikom na čelu pride prip-
ravljena, pozitivna, nič zadihana, zdravnik oskrbi mene, ostala eki-
pa pa srčno tolaži mojega osem let starega otroka, da bo z mamico 
vse dobro in da pride kmalu nazaj. Tako bi se rada še enkrat iskre-
no zahvalila tej dobri, izkušeni, strokovni in pozitivni ekipi, ki je ne 
doživiš v najbolj eminentnih mestih naše države, in sicer zdravni-
ku Mitji Matalinu, spremljevalki Nataši Debelak in vozniku Andra-
žu Roštoharju. Ravno tako bi se zahvalila dr. Petri Regvat Kmetec 
in dr. Vesni Petrovič, ki sta obravnavali moj primer, se tako človeško 
zavzeli zame in mi v najtežjih trenutkih strahu in bolečine stali ob 
strani. Posebna zahvala gre tudi direktorici bolnišnice Anici Hribar 
in zdravnici Mojci Savnik Iskra, saj sta moj primer vzeli zelo resno, 
preučili vso dokumentacijo in mi resnično pomagali. Tako ustrežlji-
vega in srčnega osebja nisem srečala še nikjer, ko vidiš in čutiš, da 
je zaposlenim mar za paciente, od čistilke dalje. Še enkrat vse po-
hvale direktorici, da je uspela med zaposlene vnesti takšno prijaz-
nost, ustrežljivost in strokovnost, saj opravljajo najbolj srčno in zah-
tevno delo na svetu in živijo svoje poslanstvo – pomagati drugim.
 N. Š., Brežice (naslov hranimo v uredništvu)

Brezplačno svetovanje 
o izbiri in vzdrževanju 

malih komunalnih čistilnih naprav

Več na www.varujvodo.si
Pokličite svetovalca: 07 48 17 233 

Projekt VARUJVODO sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

VARUJVODO

Delovanje svetovalne pisarne sofinancirajo vse posavske občine

LEVAS KRŠKO d.o.o.
Tovarniška ulica 18, SI-8270 Krško
www.levas.si, e-mail: info@levas.si

Iščemo izkušenega obdelovalca kovin:
strugarja, rezkalca.

Za informacije pokličite 07/48 11 208
ali pišite na e-mail: info@levas.si

Na Glasbeni šoli Krško delu-
je večje število orkestrov, ki 
med letom uspešno nasto-
pajo na raznih prireditvah, 
enkrat letno pa se predstavijo 
na skupni prireditvi. Ker je kr-
ška glasbena šola ena redkih, 
ki glasbeno izobražuje tudi 
učence s posebnimi potreba-
mi, so prireditev pričeli prav 
slednji, in sicer z dramatizaci-
jo pravljice Drevo ima srce pod 
mentorstvom Branke Žičkar. 
V nadaljevanju so pred lepo 
napolnjeno dvorano zaigrali 
še kitarski orkester z mentor-
jem Miho Koretičem, harmo-
nikarski orkester z mentorico 
Matejo Pirc, ansambel tolkal 
mentorja Mitje Kuslja, godal-
ni orkester, ki ga vodi Kristian 
Ilić, ter za zaključek še najšte-
vilčnejši pihalni orkester pod 
taktirko Dejana Učakarja.

»Za nami je bogato šolsko leto, 

Mladi in nadarjeni saksofo-
nisti iz 12 slovenskih glasbe-
nih šol, združeni v skupino 
SOS junior orkester, ki ga vodi 
Jovanka Joka, dirigentsko pa-
lico v roki pa drži Rok Volk, 
so se predstavili v uvodu pri-
reditve, ki se je lani prvič odvi-
jala v Krškem. Članice in člani 
orkestra, v katerem nastopajo 
tudi štirje mladi posavski sa-
ksofonisti – David Gosar Col-
ner, Matevž Klavžar, Tinka-
ra Kelenc in Maj Brinovec 
(slednji se je v skladbi Petite 
Suite Latine predstavil še kot 
solist na svojem alt saksofo-
nu), so navdušili s štirimi zah-
tevnimi klasičnimi skladbami. 
V nadaljevanju je občinstvo z 
aplavzom nagradilo tudi na-
stop gostujočega 4 sax kvarte-
ta saksofonov, ki ga sestavlja-
jo Vid Verdinek, Lucija Enya 

Ko zaigra saksofon, zaigra srce
SEVNICA – Mladi in nadarjeni posavski saksofonisti, ki so v goste povabili še posebne goste – glasbeno zased-
bo SOS junior in 4 sax kvartet saksofonov – so 2. junija v atriju sevniškega gradu na glasbeni prireditvi Posa-
vski saksofonček pričarali prekrasen glasbeni večer in z zaključno pesmijo zaželeli vsem, da bi bili srečni.

Jordaki, Enja Golob in Nejc 
Zavratnik (njihov mentor je 
Rok Volk). Posebno razpolo-
ženje je pričarala s svojimi va-
rovanci mentorica junior glas-

bene pripravnice Weronika 
Partyka, ki je pred leti prišla 
preko študentske izmenjave 
Erasmus s Poljske v Slovenijo 
in nato v Sloveniji zaključila 

študij kot redna študentka. V 
zaključnem delu se je predsta-
vil še ansambel saksofonov GŠ 
Sevnica in GŠ Krško, ki ga vodi 
prof. saksofona Matjaž Ško-
berne, sestavljajo pa ga Maj 
Brinovec, Martin Zeme, Špe-
la Ocvirk, Katarina Traven, 
Tilen Hrženjak, Tina Kuselj, 
Fran Pavlovič, David Gosar 
Colner, Tinkara Kelenc, Nejc 
Pesjak, Matevž Klavžar, Gab-
rijel Šturbej, Eva Stergar in 
Jaka Pavlič. Na bobnih jih je 
spremljal Jošt Fister.

Z močnim in dolgim aplavzom 
je občinstvo nagradilo skupen 
nastop vseh sodelujočih, ki so 
se poslovili s skladbo Happy in 
njeno sporočilo je spremljalo 
mnoge na poti domov. 

 S. Radi 

Glasbeno srečanje so mladi saksofonisti zaključili s skupnim 
nastopom pod vodstvom Matjaža Škoberneta, prof. saksofona. 

Za zaključek orkestri in priznanja
KRŠKO – Glasbena šola Krško je ob občinskem prazniku 29. maja povabila v Kulturni dom Krško na tradi-
cionalni koncert orkestrov ter podelitev priznanj udeležencem glasbenih tekmovanj v iztekajočem se šol-
skem letu.

ki ga je zaznamovala vrsta do-
godkov in prireditev, poveza-
nih z glasbeno šolo,« je v svo-
jem nagovoru dejal ravnatelj 
Mitja Režman in izpostavil 
predvsem koncert Glasbena 
šola malo drugače, s katerim 

so obeležili tudi 70-letni-
co šole, pa tudi številne dru-
ge koncerte, revije in nastope. 
»Naši učenci so se tudi v tem 
šolskem letu udeležili števil-
nih regijskih, državnih in med-
narodnih tekmovanj,« je pove-

dal Režman pred podelitvijo 
priznanja udeležencem glas-
benih tekmovanj v tekočem 
letu. Na njih je bilo nagraje-
nih kar 50 učenk in učencev, 
pri pravilo in spremljalo jih je 
17 učiteljev-mentorjev in štir-
je korepetitorji, nekaj dni kas-
neje pa so jih za nagrado pe-
ljali še v pustolovski park na 
Otočec. Ravnatelj se je zah-
valil tudi staršem in občina-
ma ustanoviteljicama, v ime-
nu Občine Krško je zbrane na 
prireditvi nagovoril tudi žu-
pan mag. Miran Stanko, kon-
cert je povezovala Klavdija 
Mirt.
 P. PavlovičKitarski orkester pod taktirko Mihe Koretiča

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 13, četrtek, 27. 6. 2019 29OBVESTILA

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

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

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

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

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

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.

Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 
20a, vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od  
9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, vošči-
la ter druge naročene objave ali si ogledate in naro-
čite knjige založbe Neviodunum. 

MARIJE HORŽEN
Sporočamo žalostno vest, da smo se 6. junija 
poslovili od naše drage mame in stare mame

Pogrebna maša je bila v Hildnu v Nemčiji,
kjer je živela že od leta 1958. 

Žalujoči: hčerka Andreja in sin Simon z družinama

In moja duša krila je razpela
za pot v daljave brez bregov,
skoz pokrajine tihe je letela,

kot da letela bi domov.
(Joseph von Eichendorff)

rojene Kohek, 4. 9. 1936, v Srednji Bistrici.

prof. JURICA GRAKALIĆ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ohrani v srcu nekaj prostora
za nepredstavljivo.

(Mary Oliver)

V 73. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
mož, oče, dedek, brat in stric

Iskreno se zahvaljujemo sosedom in prijateljem za vso pomoč, 
podarjene sveče, mnoge sočutne objeme in stiske rok ter za vse 
napisane in izrečene besede tolažbe. Hvala gospodu župniku za 
sočuten obred, mešanemu pevskemu zboru iz Dobove za zapete 
žalostinke, izvajalcu Tišine in pogrebni službi Žičkar. 

TEREZIJE LEVAK 

ZAHVALA
Odšla si, ne da bi se poslovila, 

a v naših srcih je ostala 
velika bolečina in praznina.

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, 
stare mame, sestre in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljicam 
in znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče ter denarno pomoč. 
Hvala njeni zdravnici dr. Mojci Pibernik, patronažni sestri Janji, 
kirurškemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice ter hematološkima 
oddelkoma SB Celje in SB Novo mesto. Hvala gospe Ljudmili Žerjav za 
lepe besede ob slovesu, leskovškim kolednikom za zapete žalostinke, 
gospodu župniku za cerkveni obred, vaščanom Zdol in Zgornje 
Pohance za podarjene sveče in sveti maši, cvetličarni Tina in gospodu 
Lešu za pogrebne storitve. Vsem in vsakomur iskrena hvala.
Hvala mama, da smo bili del tvojega življenja.

Žalujoča hčerka Sonja z družino, sin Bojan 
in ostalo sorodstvo

z Obrežja 18 pri Jesenicah na Dolenjskem

VERONIKA VRETIČ 

SPOMIN
Tam, kjer si ti, ni sonca, ne luči. 

Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi 
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli …

22. junija je minilo sedem let, 
odkar nas je zapustila naša draga žena, 

mama, tašča, babica in sestra

Zahvaljujemo se vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin nanjo, ji 
prižigate sveče in postojite ob njenem grobu. Srčna hvala še enkrat!

Vsi njeni

iz Črnca 56 pri Brežicah.

ZAHVALA

VINCENCA – CENETA
BERKOVIČA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi
našega dragega

se iskreno zahvaljujemo g. župniku Vladu Leskovarju, pogrebni 
službi Žičkar, praporščakom, pevcem, izvajalcu Tišine. Hvala vsem 
za darovane sveče in svete maše.

Bog naj poplača dobroto vsem vam, ki vas v zahvali nismo posebej 
izpostavili, vendar ste bili z nami v dneh, ko je teža bolezni premagala 
željo po življenju. 

Žalujoči: v tihi žalosti vsi njegovi

z Bizeljskega

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast,

a prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo

in je zlomil hrast. 

ZAHVALA

IVANA PETANA
Ob boleči izgubi našega dragega

moža, dedka in pradedka

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od njega na njegovi 
zadnji poti. Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja.

Še posebej se zahvaljujemo osebju Zdravstvenega doma Senovo, 
patronažni sestri Maji za dolgoletno patronažno pomoč, službi za 
nudenje nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Krško ter 
negovalnemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice.

Zahvaljujemo se tudi podjetju Kostak Krško za organizacijo pogreba, 
gospe Margareti Marjetič za čutne besede ob slovesu, gospodu 
kaplanu Gregorju za opravljen obred ter brestaniškim pevcem za 
lepo zapete pesmi.

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 ter ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Karolina ter vnuka Katja in Borut z družinama

s Trga v Brestanici

ROZIKA NEMEC

ZAHVALA

Vsi njeni

7. junija nas je zapustila naša predraga

Ostala nam bo v spominu kot potok, ki odžeja in pomirja,
kot cvet, ki polepša dan.

Njena sreča ni več odvisna od nas.
Zvezde svetijo – zanjo.

Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje.

s Pišeške ceste na Bizeljskem.

ANTON BLATNIK

SPOMIN

Vsi njegovi

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

(Dante)

5. julija bo minilo deset let,
odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

iz Brestanice.

DAMIR GOLOBIČ

SPOMIN
Lep, vroč in dolg poleten dan,

a tragično zaznamovan.
Ko brez slovesa utihnil je tvoj glas

in ti, dragi Damir, za vedno si odšel od nas.

29. junija minevajo tri leta žalosti, 
odkar si nas tragično in mnogo prezgodaj 

zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče.

Posebna zahvala pa gre vodstvu in sodelavcem PP Brežice 
za organizacijo že tretjega tradicionalnega pohoda Damirju 

v spomin in prižig sveč. Hvala tudi predstavniku 
PU Novo mesto, PS Ljubljana. 

Spomin nate, dragi Damir, bo večno živel.

Žalujoči: mama in ostalo sorodstvo

iz Globočic.

ZAHVALA

JOŽEFE SAMEC

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in 
spremstvo na njeni zadnji poti.

Zahvala gre tudi medicinskemu osebju za nesebično pomoč in 
večletno nego, še posebej v zadnjih mesecih, ter vsem, ki ste jo 
obiskovali v Trubarjevem domu.

Hvala ge. Marini in g. Franju Oset za prelepo petje ob grobu in 
sveti maši, trobentaču g. Sumraku, praproščakom in vsem ostalim 
sodelavcem.  Zahvala tudi g. župniku Janezu Jasencu za lepo opravljen 
obred, Krajevni skupnosti Svibno, ge. Marti Starina za sestavljeno 
besedilo ter ge. Tatjani Kavšek za prebrane besede slovesa. 

Žalujoči: vsi njeni

iz Zagrada, Radeče

Si kot sonce življenja sijala,
za vse svoje ljubezen razdajala.
Odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.
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Prodam mešana drva, možna 
dostava, ter vino modro fran-
kinjo. Tel.: 070 824 776 

Prodam koruzo v zrnju. Tel.: 
07 49 77 259, 041 426 749

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam rdeče vino (0,90 €/l), 
večja količina, možna dostava, 
in hrastov sod  (920 l), star ne-
kaj let, zelo ohranjen. 
Tel.: 041 643 972

Prodam zelo kvaliteten cviček 
po 0,90 €/l, dve kozi z mladiči, 
srnaste pasme. 
Tel.: 031 879 072

Prodam vino cviček (1 €/l) in 
mešano belo (kerner, chardon-
nay) za 1,30 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Zelo ugodno prodam vino: 
belo in cviček. Možna dostava. 
Okolica Krškega. 
Tel.: 031 822 242

Prodam vino: rumeni muškat 
(suhi in polsladki), belo meša-
no, frankinjo in črnino. Cena 
0,80 €/l dalje. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri

Prodam motokultivator Muta 
Maestral s koso, samonakla-
dalko SIP 17 cm in kosilnico 
BCS 602 za hribe. 
Tel.: 040 775 985

Prodam transporter za spra-
vilo krmnih kock ali koruze in 
reduktor za molzni stroj Viro-
vitica. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 871 403

Prodam traktorski cepilec drv 
ter bukova in mešana drva. 
Tel.: 031 594 663

Prodam luščilec koruze in pa-
jek SIP 340. Tel.: 030 694 956

Prodam mulčer Elite L 130, 
nikoli rabljen. 
Tel.: 041 246 153

Prodam novo motorno kosil-
nico Husqvarna, laks, tip 122, 
in nov akumulatorski vrtalnik 
Toshiba. Tel.: 041 773 484

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 031 614 745

Prodam koruzo iz koruznjaka. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam koruzo v zrnju, iz-
kopalnik krompirja “sonček”, 
pasjo utico, otroško kolo (16 
col) in prenosno posteljico. 
Tel.: 040 343 113

Prodam ječmen in mlin za 
mletje žit v moko. 
Tel.: 041 541 539

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

Prodam sveže borove plohe 
(debelina 5 cm) in borove sve-
že deske (debelina 2 ali 3 cm). 
Cena 170 €/m3. Tel.: 041 637 
146, po 20. uri

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

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.

07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

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

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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mali oglasi

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

obzornikova oglasna mreža

NEPREMIČNINE
Prodam visoko pritlično hišo 
v Brežicah, Bizeljska 57, parce-
la 600 m2, neto tlorisne povr-
šine 266 m2. Odlična lokacija, 
EI izdelana. Tel.: 041 738 764

Manjšo dvostanovanjsko hišo 
z večjim vrtom, vsemi priključ-
ki, urejeno ZK in EI, brez dol-
gov prodamo v Ivančni Gori-
ci. Tel.: 041 546 824

Prodam 3-sobno stanovan-
je (74 m2) na Bizeljski cesti v 
Brežicah, popolnoma obnovl-
jeno, EI v izdelavi. 
Tel.: 070 861 613

Prodam zazidljivo parcelo 
(896 m2) za poslovni namen v 
industrijski coni v Sevnici. 
Tel.: 051 317 333

Prodam gradbeno parcelo v 
velikosti 912 m2, Brezina, Bre-
žice. Tel.: 031 422 356

V Cerkljah ob Krki 21 oddamo 
poslovni prostor, bivša pekar-
na. Tel.: 041 643 696 

V okolici Sromelj oddam v na-
jem ali prodam opremljeno 
stanovanjsko hišo, takoj vsel-
jivo, in prodam dve gradbeni 
parceli. Tel.: 031 670 586

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

Apartmaji Povljana – Pag. 
Ugodno!  Bližina morja, tera-
sa, klima, TV, internet, par-
king, grill. Tel.: 00385 91 8801 
258 ali e-naslov: ivan.cakar@
gmail.com

AVTOMOBILIZEM

Prodam Mercedes A 170 
CDI, 2005 letnik, prevoženih 
214.000 km, srebrne barve, 
redno servisiran in lepo nego-
van. Kupljen v Sloveniji. 
Tel.: 041 281 490

Prodam avto Golf 1.6 TDI, let-
nik 2015, 4-Motion, 42.500 
km, prvi lastnik, srebrne bar-
ve. Tel.: 031 836 281

KMETIJSTVO

Ugodno prodam samonakla-
dalno prikolico za seno SIP (15 
m3) in rdeče vino (cena 1 €/l). 
Tel.: 041 223 957

Prodam pogon in greben (širi-
na 130) za Gorenje Muta, sta-
ri tip, okroglo nasadilo, nerab-
ljeno, novo. Tel.: 041 768 590

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič, 30 KM. Tel.: 041 851 656

Prodam škropilnico na elek-
triko P 25 in 120 m cevi na ko-
lutu. Tel.: 051 392 451

Prodam motokultivator Go-
renje Muta z rotacijskim mul-
čerjem, rotacijskim plugom in 
škropilnico. Tel.: 040 295 510

OKULIST VSAK DAN

NA NOVI LOKACIJI - več kot 1000 novih okvirjev
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Ireni Fink, Kočevske Poljane 12, 
8350 Dolenjske Toplice. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 
vsako soboto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) GADI - Ti si kriva
 2. (1.) VERA IN ORIGINALI - Srčen, trčen
 3. (7.) Ans. SPEV - Rdečelaska
 4. (10.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 5. (3.) Ans. PETAN - Stari hrast
 6. (4.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 7. (5.) Ans. PETKA - Vse bi storil, sinko moj
 8. (9.) GALA KVINTET - Zvezde ljubezni
 9. (6.) Ans. SVETLIN - Pismo zadnjega brata
 10. (-.) Ans. MLADI GODCI - Ni vse denar

Predlog tega tedna za glasovanje:
Frajerke - Dupleška deklina

Kupon št. 473
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, 29. 6. 2019, ob 20. uri
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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 (14/2019) bo izšla v 
četrtek, 4. julija 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 27. 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.

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

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

Prodam kravo simentalko, 
brejo v zadnjem mesecu. Je 
pašna in mirna. Cena po dogo-
voru. Tel.: 051 263 351

Prodam bikca, starega 5 mese-
cev, pasme LS. Tel.: 051 306 556

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece. Tel.: 041 380 
075 ali 07 49 56 236

Prodam 3 prašiče iz domače 
reje, težke cca. 100 kg. Okoli-
ca Dobove. Tel.: 040 715 408

Prodam prašiča, težka okoli 
55 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 862 947

Prodam kamerunske ovce. 
Tel.: 041 717 321

Prodam piščance domače 
reje, očiščene, cena 4 €/kg. 
Tel.: 041 469 140

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam pohištvo: spalnico, 
otroško sobo, jedilnico, raz-
lične omare, vrtni šotor, vrtno 
orodje in satelitsko opremo. 
Tel.: 069 680 044

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

Prodam mešalec za beton LIV 
Postojna in kvadre (trideseti-
co), ugodno. Tel.: 041 847 896

STIKI
47-letni iščem žensko, staro 
od 42 do 50 let, za skupno živ-
ljenje, prevsem pa ljubezen. 
Tel.: 065 601 082

Iščem pošteno žensko za 
skupno življenje, staro od 60 
do 65 let. Sem upokojenec, 
imam manjšo kmetijo. Kličite 
samo resne. Tel.: 041 975 163

Gospo, visoke postave, staro 
do 65 let, za občasna srečanja 
s 65-letnim situiranim gospo-
dom. Tel.: 068 615 310

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Rjave in grahaste jarkice 
ter rjave kokoši dobite 

vsak delavnik ob 18. uri.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Glasbeno dogajanje Dneva 
kruha, vina in salam so od-
prli Brežiški flosarji, nadalje-
vali pa Gasilski pihalni orke-
ster Loče, skupina Gadi, Lojze 
Ogorevc in Brigita Šuler, do-
godek je povezovala Erika 
Kralj. Predstavila so se šte-
vilna turistična in vinogradni-
ška društva ter lokalni ponu-
dniki, ki so na stojnice povabili 
s svojimi salamami, sirom, lo-
kalno vinsko pridelavo … V 
popoldanskem času se je od-
vijalo tudi tekmovanje za naj-
boljši festivalski kruh, v okvi-
ru katerega so letos izbirali 
med rekordnim številom pri-
javljenih kruhov, oddanih je 
bilo namreč kar 55 slastnih 
hlebcev. V kategoriji beli kruh 
je slavila Marija Šepetavc iz 

Župelevca, v kategoriji kruh 
posebnih vrst pa Tatjana Kra-
mer iz Kapel. Kruhe so ocenje-
vali na podlagi štirih lastnosti: 
zunanjega videza, vonja skor-
je in sredice, videza sredice in 
lastnosti ter okusa in topnos-
ti skorje in sredice. Kot je raz-

Spekli rekordno število kruhov
BREŽICE – Festival Brežice, moje mesto 2019 se je tradicionalno začel na predvečer praznika dneva držav-
nosti. Prelep poletni dan ter pestro glasbeno in kulinarično dogajanje je na brežiško grajsko dvorišče pri-
vabilo okoli dva tisoč obiskovalcev, ki so bili del prvega festivalskega dogodka Dneva kruha, vina in salam.

ložil član ocenjevalne komisije 
Franci Planinc – poleg njega 
sta bila v komisiji še Mira Bu-
dič in Roman Matjašič –, so 
zelo veseli, da je bilo letos ve-
liko več kruhov kot lani, ko so 
jih ocenili 39. Po njegovih be-
sedah se je zelo izboljšala ka-
kovost kruhov (20 do 30 % v 
primerjavi s preteklimi leti), 
tisti, ki ga spečejo, tudi upo-
števajo njihova navodila, da 
kruh ni preveč slan in zažgan, 
je dlje vzhajan ipd. Določe-
ne pomanjkljivosti so vseeno 
zaznali in upajo, da bodo nas-
lednje leto odpravljene. »Ker 
iz leta v leto vedno več ljudi 
prinese kruh na ocenjevanje, 
je to zelo pomembno tudi za 

same kraje, saj to pomeni ve-
lik doprinos k samooskrbi lju-
di,« je še poudaril.

Podelili so tudi skulpture za 
županovo vino 2019, kjer je v 
kategoriji cviček PTP zmagal 
Miran Skočaj iz VTKD Cerklje 
ob Krki, v kategoriji beli bize-
ljčan PTP pa Martina Ma-
tjašič iz VD Sromlje, Branko 
Varlec iz VD Pišece pa je v le-
tošnjem letu pridelal sauvig-
non, ki je postal »izbrano žu-
panovo vino«. Pester brežiški 
teden se je nadaljeval že vče-
raj, ko so v Posavskem muzeju 
Brežice skozi ves dan obeleži-
li 70 let te kulturne ustanove, 
v mestnem jedru pa se je odvil 

koncertni večer z gostiteljico 
Nušo Derenda, ki je na doma-
či oder povabila Klemna Sla-
konjo, Alyo in Aleksandra 
Mežka. Ta konec tedna bodo 
na osrednjem prizorišču fe-
stivala nastopili Siddharta, Gi-
bonni, Elemental, Nika Zor-
jan in Manouche, zadišalo pa 
bo iz Kuhne na ulci, kjer bodo 
kuhali mojstri iz Slovenije, Hr-
vaške in Slovaške. Odvijali se 
bo tudi 9. tek s Primožem 
Kozmusom, Škratja Čarovni-
ja z Romano Krajnčan, boso-
nogi pohod na Sv. Vid z Lojze-
tom Ogorevcem ter Summer 
Jam v Beach baru Tochka. 

 R. Retelj

Množica obiskovalcev na brežiškem grajskem dvorišču

Najboljši kruh posebnih vrst 
je spekla Tatjana Kramer.

ČATEŽ OB SAVI – 21. maja so 
se v Društvu vinogradnikov 
Dolina – Jesenice odločili za 
dogodek, s katerim so hote-
li na svojstven način opozori-
ti na delo in skrb vinogradni-
kov skozi vse leto. V deževnem 
popoldnevu se je na Čatežu ob 
Savi, na tamkajšnjem kroži-
šču, zbralo lepo število članov 
društva, ki so tam zasajenim 
trtam dodali nov klopotec. Sta-
ri je namreč lansko leto zaradi 
starosti nehal peti in ga je letos 
nadomestil lep, nov, iz hrasto-
vega lesa narejen klopotec. Ob 
dobri kapljici in prigrizku je 
delo steklo in ne malo mimo-
idočih se je ustavilo, se poza-
nimalo o delu in namenu tega 
dejanja. Člani DV Dolina – Jese-
nice so bili deležni veliko po-
hval in čestitk za svoje delo in 
ohranjanje tradicije. V bodo-
če nameravajo postaviti tudi 

Nov klopotec v krožišču
tablo z razlago in pomenom 
klopotca. »V vsakdanji nagli-
ci mogoče komu le zaigra srce, 
ko sliši v jutranjih urah čudovi-
to pesem našega klopotca in ko 
mimoidoče spomni, da smo tu, 
na tem majhnem koščku zem-
lje doma pošteni, srčni in pri-
dni ljudje, ki ljubimo naravo 
in pridelujemo dobro vino,« je 
še zapisala Irena Bogovčič v 
imenu društva vinogradnikov. 
 R. R., foto: Andrej Kvartuh Člani DV Dolina – Jesenice ob novem klopotcu



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 13, četrtek, 27. 6. 201932 ZADNJA


