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BRDO PRI KRANJU, SEVNICA - 1. marca, na svetovni dan Ci-
vilne zaščite, je na Brdu pri Kranju potekala osrednja državna 
slovesnost, na kateri so podelili posameznikom in organizaci-
jam 47 od skupno 542 priznanj pripadnikom CZ. Ob kipcu CZ 
je bilo podeljenih devet plaket CZ, šest zlatih znakov CZ, enajst 
srebrnih ter 20 bronastih znakov CZ. Zlati znak CZ, ki se pode-

ljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvoju in krepitvi orga-
niziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite 
ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, je na svečanosti 
kot edini prejemnik iz posavskih občin prejelo Planinsko dru-
štvo Lisca iz Sevnice. Preostala priznanja bodo podeljena na 
regijskih slovesnostih, za območje posavskih občin bo v or-
ganizaciji brežiške izpostave Uprave RS za zaščito in reševa-
nje potekala danes popoldan v Sevnici. Na njej bodo podelili 
kar 54 bronastih znakov CZ, srebrni znak CZ pa bo prejel po-
veljnik občinskega štaba Civilne zaščite občine Krško Vlado 
Grahovac.  B. M. 

AKTUALNO

Preventivni mozaik 
za bolj zdravo Posavje
Projekt Preventivni mozaik Posavja se je prevesil 
v zadnjo fazo. Pod njegovim okriljem so v 
Krškem vzpostavili mrežo Posavje za zdravje in 
Svetovalnico v Krškem, pričeli z uličnim delom 
z mladimi in s preventivnimi intervencijami na 
delovnem mestu.
 Stran 6

Zdenka Močnik, vodja regijske 
izpostave URSZR:

Razjezim se, ko 
vidim moškega,
zavitega v tri odeje 
 str. 4

»Piko Nogavičko« bodo prenovili
Še vedno vsak na svojem bregu
Starši bodo deležni popusta

S SEJ OBČINSKIH SVETOV   str. 2

PODJETNO V RADEČAH str. 10

MOTOCIKLIST DAVID BOŽIČ str. 24

Poslovne ideje kot izziv časa

Gume so črno zlato

Prometna (ne)varnost 
v krški in radeški občini
V drugem delu analize stanja varnosti in nevarnih 
točk na posavskih cestah smo se posvetili krški 
in radeški občini. Z dolžino cestnega omrežja 
sorazmerno je kritičnih točk seveda več v prvi, a 
brez težav niso niti na severu Posavja.

 Stran 3

ZA SVETOVNI DAN ČEBEL - Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) na čelu s predsednikom Boštjanom Nočem 
je s prepoznavnim vozilom zadnji februarski četrtek preživela v Posavju. Namen obiska Šentjanža, 
Sevnice, Senovega, Krškega, Rake, Kostanjevice na Krki in Brežic je bil srečanje s predstavniki 
tamkajšnjih čebelarskih društev in predstavitev projekta, s katerim želi ČZS doseči, da bi bil 20. maj 
(rojstni dan začetnika modernega čebelarstva Antona Janše) razglašen za svetovni dan čebel. Ali bo 
ta slovenska pobuda obrodila sadove, bo znano prihodnje leto na čebelarskem kongresu v New Yorku, 
vsekakor pa je obisk pripomogel k še večjemu zavedanju o pomenu ohranjanja čebel, vsaka tretja 
žlica svetovne hrane je namreč odvisna od njihovega opraševanja. »Kranjska čebela«, ki je spremljala 
vodstvo ČZS, je takole razveseljevala otroke senovskega vrtca.  Foto: Boštjan Colarič

Zlati znak CZ za PD Lisca Sevnica
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Tematske strani
Posavskega obzornika

Predstavnica PD Lisca Sevnica Darinka Avguštin (tretja z 
leve) v družbi prejemnikov priznanj, predsednika države 
in vlade ter predstavnikov URSZR (foto: PD Lisca)
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povedali so - o sovražnem govoru

Vlado Grahovac, Reštanj: Opažam, da je v 
zadnjem času sovražnega govora resnično 
več. Nekateri pač znajo z besedami podžga-
ti določeno stvar, veliko pa jih to izgovori v 
afektu in so njihove besede lahko tudi vze-
te iz konteksta. Je pa prišlo že tako daleč, da 
če nekdo izusti dve besedi, ga takoj obtožijo 

sovražnega govora. Upam, da bo v prihodnosti besed, naperje-
nih proti določenim posameznikom ali skupinam, vedno manj.

Vesna Perko, Šentjanž: Da sovražni govor 
v okolju, kjer živimo, obstaja, ni skrivnost. 
Učinkovitega načina, kako omejiti nestrpnost 
in sovraštvo, še ni bilo iznajdenega, a najbrž 
se večina strinja, da nestrpno obnašanje in 
izražanje vodita v napačno smer. Trenutno je 
preseljevanje beguncev še vedno pereča tema 

našega vsakdana. Res je, da imamo pravico do svobodnega iz-
ražanja, a vse ima svoje meje, ki pa so odvisne od posameznika.

Darko Bukovinski, Brežice: Vsakomur so 
zagotovljene enake človekove pravice, ne gle-
de na narodnost, raso, vero, spol … Nekaterim 
so nekateri manj vredni zaradi njihove dru-
gačnosti. Te je treba ponižati. Zbujati nasilje. 
Od tihe pritajenosti (Romi, čefurji) do legiti-
mnosti izločevanj (pravice istospolnih, begun-

cev). Od sovražnega govora do sovražnih dejanj ni dolga pot. 
Družbeno nesprejemljivo, a vendarle prisotno in razraščajoče.

BREŽICE - Na februarski seji brežiških svetnikov je beseda 
tekla tudi o določitvi cen programov predšolske vzgoje ter 
spremembi odloka v zvezi z odmero komunalnega prispev-
ka, med svetniškimi pobudami pa izpostavljamo dve, ki se 
dotikata lokalnih avtobusov in reševanja stanovanjskih pro-
blemov mladih. 

Potrjen sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 
vrtcih občine Brežice določa, da imajo starši, ki so razvrščeni v 1. 
do 4. plačilni razred ter imajo v vrtec vključenega le enega otroka, 
popust v višini 5 % oz. 4,5 % na plačilo za otroke, odvisno v kate-
re starostne oddelke so vključeni. Glede na sedaj veljavne cene je 
s 1. marcem strošek na otroka v oddelkih prvega in drugega sta-
rostnega obdobja višji za 2 %, v kombiniranih oddelkih in oddel-
kih tri do štiri let starih otrok pa za 4 %, je pojasnila nova vodja 
oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in ra-
zvoj Patricia Čular. Svetniki so sprejeli tudi sklep, ki se nanaša 
na program opremljanja ter podlage in merila za odmero komu-
nalnega prispevka. Odlok vsebuje določila o faktorju dejavnosti, 
ki se za različne dejavnosti giblje med 0,7 in 1,3. Občina je z na-
menom vzpodbude gospodarskega razvoja predlagala dopolni-
tev odloka, s čimer se uporaba faktorja 0,7 razširi na vse objekte, 
ki so povezani z opravljanjem gospodarske dejavnosti (turizem, 
industrija, storitve …, razen trgovine, ki se jim faktor spremeni v 
1), za počitniške stavbe, katerih dejavnost pomeni nadstandard, 
pa se določi faktor 1,3. 

Anton Zorko (DeSUS) je prenesel pobudo nekaterih starejših ob-
čanov iz Brežic, da bi lokalni avtobusi po novem potnike pobirali 
tudi pri Intermarketu, saj bi jim ob vračanju z nakupov olajšalo 
pot do mesta. Tomislav Jurman (SMC) pa je predlagal, da se ne-
kaj ukrene na področju reševanja stanovanjskih problemov med 
mladimi, in sicer bi bila ena od možnosti po vzoru iz tujine, kjer 
se mladi združijo v stanovanjske zadruge in s skupnimi močmi 
gradijo stanovanja. Občina bi morala v tem primeru po zelo niz-
ki ceni ali brezplačno ponuditi svoja zemljišča, na katerih bi se 
lahko zgradila stanovanja. Svetniki so s potrditvijo sklepa priž-
gali zeleno luč za pripravo OPPN za območje BRŽ 30 oz. obmo-
čje pri brežiškem podjetju TA-Regulator, ki bo za širitev svoje de-
javnosti potrebovalo dodaten prostor. S strani občine Škocjan, ki 
je leta 2006 kot koordinatorica projekta Equal, povabila vse ob-
čine, v katerih živijo Romi, k soustanoviteljstvu javnega zavoda 
Romski zaposlitveni center, pa je prišla pobuda, da javni zavod 
preneha delovati, saj od leta 2011 dalje ni več posloval. S spre-
jemom odloka o prenehanju bo Občina Brežice tako kot vse os-
tale občine soustanoviteljice dobila nazaj ustanovni delež v vi-
šini dobrih 125 evrov. R. Retelj

Občina se je s projektom ob-
nove leskovškega vrtca že v 
letu 2014 prijavila na razpis 
za pridobitev sredstev za sofi-
nanciranje občinskih investi-
cij, a bila pri tem neuspešna, 
v začetku meseca februarja le-
tos pa nekoliko nepričakovano 
prejela obvestilo s strani Mi-
nistrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, da so tok-
rat sredstva na voljo, za kar pa 
je morala občina potrebno do-
kumentacijo povratno oddati 
že do konca meseca. To je tudi 
botrovalo sklicu dopisne seje, 
pete v tem mandatu. Na pod-
lagi oddane projektne doku-
mentacije bo občini omogo-
čeno za realizacijo investicije 
črpanje sredstev v skupni vi-
šini 877.377 evrov, od tega gre 
za 350.951 evrov nepovratnih 
in 526.426 evrov povratnih 
sredstev. Slednje pomeni, da 
gre pri postavki v vrednosti 
dobrega pol milijona evrov za 
kreditna sredstva, ki pa se ne 
vključujejo v postavko zadol-
ževanja občine, temveč je nji-
hovo brezobrestno odplačeva-

KRŠKO - Po dveh februarskih sejah je za danes popoldne skli-
cana marčevska seja občinskega sveta. Na njej se bodo svetni-
ki seznanili z letnim poročilom Medobčinskega inšpektorata in 
znotraj njega delujočega skupnega redarstva na območju vseh 
petih občin ter prejeli v sprejem osnutek predloga letnega pro-
grama izvajanja gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja družba 
Kostak kot koncesionar na komunalnem in infrastrukturnem po-
dročju po občini. Ob tem bodo prejeli v potrditev tudi elaborate 
in predračunske cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih 
in bioloških odpadkov in njihove obdelave, predlog cen in sub-
vencije, ki se navezujejo na navedena področja, osnutek odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalni-
mi odpadki v občini Krško, v potrditev pa tudi odloka o progra-
mu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje občine, katerega osnutek so prejeli v obravnavo že 
na prejšnjem sklicu in nanj svetniki niso imeli pripomb. V na-
daljevanju bodo obravnavali financiranje in delovanje Ljudske 
univerze Krško, v sklopu te pa dopolnitve v registraciji dejavno-
sti tega javnega zavoda in načrtovan program izobraževanja od-
raslih oseb v letošnjem letu. V zadnji, 11. točki dnevnega reda 
bodo v sprejem prejeli še sklep o načinu financiranja političnih 
strank v občini. Gre za formalizem, ki ga morajo svetniki potrdi-
ti za vsako proračunsko leto posebej, pri čemer so do financira-
nja s strani občine upravičene stranke, ki so na volitvah dobile 
najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega čla-
na v občinski svet. Za sofinanciranje delovanja strank je v prora-
čunu namenjenih skupno 82.739 evrov.  B. M.

»Piko Nogavičko« bodo prenovili
KRŠKO - Po 12. redni seji krškega občinskega sveta v začetku februarja je bila 25. februarja izvedena še ko-
respondenčna seja sveta, na njej pa so svetniki potrdili noveliran investicijski program dozidave, rekon-
strukcije in preureditve vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem, skladno s tem pa tudi prerazporeditev prora-
čunskih sredstev in spremembo načrta razvojnih programov.

nje možno za obdobje devetih 
let, z možnostjo predčasnega 
vračila. 
Za prenovo montažne central-
ne enote leskovškega vrtca, 
poimenovane Pika Nogavička, 
ki se nahaja v neposredni bli-
žini šole, je občina gradbeno 

dovoljenje pridobila že v letu 
2010, saj je okoli 40 let star 
objekt potreben ne le ener-
getske sanacije, temveč tudi 
temeljitih prostorskih funkci-
onalnih izboljšav in zamenjave 
opreme. Ne le da je celotno po-
slopje v izredno slabem stanju, 

kot osnovno je potrebno zame-
njati instalacije, omet, odtoke, 
azbestno cementno kritino, 
kanalizacijske cevi, stavbno 
pohištvo, sanitarije in opre-
mo, temveč so tudi igralnice 
premajhne za izvajanje otro-
škega varstva in predšolskega 
izobraževanja dobrih 90 otrok 
v petih in enem polovičnem 
oddelku. Predvidena sta dozi-
dava in nadzidava obstoječega 
objekta, v katerem bo urejenih 
pet igralnic z ustreznimi sani-
tarijami, prostori za zaposlene, 
razdelilna kuhinja s spremlja-
jočimi prostori, pralnica, sani-
tarije, tudi zunanje, prostor za 
rekvizite in učne pripomočke, 
večnamenski prostor, prostor 
za vozičke ter ureditev zuna-
njih teras z lopo za igrala in 
hišnika. Z notranjimi preure-
ditvami bo med drugim zago-
tovljen tudi prostor za vodjo 
enote, ki bo hkrati služil tudi 
za individualno delo z otroki. 
Navedena investicija bo izve-
dena še v tem letu.

 Bojana Mavsar

Vrtec Pika Nogavička je bil nedavno opremljen tudi z usmer-
jevalno tablo, ki so jo tako kot druge table, s katerimi občina 
opremlja točke, kjer se nahajajo javne ustanove, izdelali v pod-
jetju ZMAS iz Sevnice. Naj si gre za pravopisno napako izdeloval-
ca ali naročnika, bi bilo potrebno tablo, ki je v posmeh obema, 
nemudoma zamenjati, saj je enota poimenovana po priljublje-
ni otroški knjižni junakinji in ne delu oblačila.

Starši bodo deležni popusta

Danes 13. redna seja

Že 18. februarja smo bili pri-
ča približno eno uro trajajoče-
mu neuspešnemu sprejemanju 
dnevnega reda, ob čemer so 
člani svetniške skupine na čelu 
z Andrejem Rajarjem podžu-
panu Alešu Kegljeviču očitali 
nepravilen zaključek seje (oz. 
njenega poskusa) 4. februarja, 
saj slednji dnevnega reda tak-
rat ni dal na glasovanje. Kot je 
pojasnil, je sejo 4. februarja 
zaključil na podlagi jasno izra-
ženega mnenja predstavnikov 
svetniške skupine, da dnevne-
ga reda ne bodo podprli, direk-
torica občinske uprave Judita 
Lajkovič pa ga je dopolnila, da 
bi bilo formalno pravno gleda-
no res treba ugotoviti sklepč-
nost z glasovanjem, vendar 
te ni bilo pričakovati, zato se 
šteje, da seje ni bilo in je bila 
sklicana na novo. Svetniška 
večina je predlagala prestavi-
tev seje za nedoločen čas, a je 
pod župan vztrajal pri dnev-
nem redu, ki pa je bil na gla-
sovanju dvakrat zavrnjen, seja 

Še vedno vsak na svojem bregu
KOSTANJEVICA NA KRKI - Po treh neuspelih sklicih (decembrskem in dveh februarskih) je kostanjeviški 
občinski svet 1. marca v četrtem poskusu le opravil 8. redno sejo, a še to z zelo okrnjenim dnevnim redom, 
saj je svetniška skupina iz njega izločila praktično vse pomembnejše točke.

pa tako zaključena oz. presta-
vljena na 1. marec.

Tudi na četrtem sklicu seje je 
sprva kazalo na enak razplet, 
saj smo slabo uro poslušali že 
neštetokrat slišana medseboj-
na obtoževanja med svetniško 
skupino in vodstvom občine 
glede (ne)veljavnosti oktobra 
2015 sprejetih t. i. telefonskih 
sklepov, (ne)legitimnosti de-
cembrske 3. izredne seje, ki 
so jo svetniki izvedli sami, (ne)
sklicevanja sej odborov in ko-
misij, (ne)podpori dela svetni-
ške skupine s strani občinske 
uprave ipd., kar je bilo v veli-
ki meri namenjeno tudi dob-
ri desetini občanov, ki je prišla 
poslušat sejo. Svetnica Melita 
Skušek je tako kot že prejšnjič 
ponovno opozorila, da gre za 
»prepir o oslovi senci« in sprti 
strani pozvala h kompromisu, 
v nasprotnem primeru pa je 
po njenem mnenju edina re-
šitev razpustitev občinskega 
sveta in ponovne volitve. Pre-

dlagala je tudi umik »spor-
nih točk« z dnevnega reda 
in obravnavo najbolj nujnih, 
nakar so na predlog svetni-
ške skupine izglasovali umik 
kar sedmih točk, od ponov-
nega glasovanja o že omenje-
nih sklepih v zvezi s telefonijo, 
predloga letošnjega proračuna 
in sklepa o začasnem financi-
ranju v drugem letošnjem tri-
mesečju do sklepov, potrebnih 
za preselitev kmetijske trgovi-
ne Agrolit v obrtno cono. Kljub 
opozorilom občinske upra-
ve, da bo to ohromilo delo in 
življenje v občini, so svetniki 
vztrajali, da pred obravnavo 
na občinskem svetu zahteva-
jo sklic sej pristojnih odborov 
in komisij ter upoštevanje nji-
hovih predlogov glede prora-
čuna, še najbolj nazoren pa je 
bil svetnik Anton Zagorc, ki 
je odkrito povedal, naj občin-
ska uprava najprej realizira 
oktobrske telefonske sklepe, 
»potem se bomo pa pogovar-
jali«. Tako so obravnavali le 

štiri vsebinske točke in spre-
jeli dva osnutka odlokov v zve-
zi z ustanoviteljstvom Galerije 
Božidar Jakac ter določili vred-
nost točke za obračun občin-
skih taks za leto 2016, niso pa 
soglašali s predlagano zavrnit-
vijo vloge za delno oprostitev 
plačila nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča za leto 
2015 občanki Dragici Stanič v 
višini 43 evrov, občinska upra-
va pa naj bi preučila možnost 
odpisa omenjenega nadome-
stila za leto 2010 vsem, ki so 
takrat utrpeli poplave.

Kljub formalno zaključeni seji 
pa bodo za presekanje kosta-
njeviškega »gordijskega voz-
la« očitno potrebni bolj resni 
pogovori med vodstvom ob-
čine in svetniško skupino, saj 
ima tudi potrpljenje občanov 
omejen rok trajanja in se vse 
glasneje govori o možnosti, ki 
jo je omenjala svetnica Sku-
škova …
 P. Pavlovič
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V prihodnje bodo uredili tudi 
nevarne odseke oz. točke v 
okolici osnovnih šol. V Pod-
bočju bodo poskušali umiriti 
promet s postavitvijo merilca 
hitrosti na cesti pri vstopu v 
kraj v neposredni bližini šole. 

Tudi na Cesti 4. julija v Kr-
škem bodo z dodatno prome-
tno signalizacijo za vzpostavi-
tev cone 30 poskušali umiriti 
promet mimo OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja. Na trgu na Raki 
bodo s celovito ureditvijo ces-
te in pločnikov, ki je načrto-
vana, prav tako uredili enega 
od nevarnih odsekov, z dodat-
no prometno signalizacijo pa 
bodo na Raki uredili tudi tre-
nutno nevaren izvoz na glavno 
cesti pri trgovini v neposredni 
bližini šole. »Tudi v Brestani-
ci je trenutno cesta, ki pote-
ka med šolo in igriščem, ena 
od kritičnih točk, vendar je 
zapora ceste možna šele z iz-
gradnjo krožišča pri Kune-

ju in nove ceste mimo bazena 
v Jetrno selo. Prva faza grad-
nje krožišča bo stekla že v le-
tošnjem letu. Na Senovem je 
v okolici šole problem pred-
vsem premajhno parkirišče, 
rešitev pa trenutno po vzoru 
drugih vrtcev časovno ome-
jeno parkiranje za starše ter 
parkirišča za učitelje na drugi 
lokaciji. Tudi cesta mimo OŠ v 
Koprivnici je zelo prometna, le 
redki vozniki se držijo predpi-
sane omejitve, zato bo potreb-
na dodatna prometna signali-

zacija za umiritev prometa, 
vendar nam to lahko uspe le 
s soglasjem Direkcije RS za 
ceste. Občina Krško se že več 
let trudi odkupiti zemljišče za 
ureditev avtobusne postaje na 
Velikem Kamnu, saj avtobus v 

smeri Podsrede ustavlja na 
cesti, vendar lastniki odločno 
nasprotujejo. Zato občina zad-
nje leto poskuša v dogovoru z 
direkcijo urediti označeno po-
stajališče na samem vozišču,« 
pojasnjuje sogovornica.

Tako kot v Brežicah je tudi na 
prometne tokove v Krškem v 
zadnjem desetletju ali dveh 
pomembno vplivala izgra-
dnja novih trgovskih centrov 
na južnem obrobju mesta, a za 
razliko od Brežic so bolj skon-
centrirani na enem območju, 
zato niso terjali toliko posegov 
v prometno infrastrukturo. 
»Pri trgovskem centru Merca-
tor smo želeli namesto sema-

foriziranega križišča ureditev 
rondoja, vendar nam drža-
va dokazuje, da je pretočnost 
tam dobra,« pravi Pečnikova. 
Pri trgovskem centru Qlandia 
so prav tako uredili semafori-
zirano križišče in dodaten iz-
voz v smeri mesta, ob grad-
nji trgovskega središča »pod 
daljnovodi« ob leskovški obr-
tni coni pa je bil eden od pogo-
jev občine ta, da se uredi kro-
žno križišče (mnogi se še niso 
sprijaznili z velikim kupom 
zemlje, ki zakriva veduto mes-

ta), s čimer je bil urejen dovoz 
oz. izvoz do oz. z območja tr-
govskega centra. Sicer pa po-
večan promet na cesti G1-5 po 
besedah Pečnikove ni le posle-
dica novih trgovskih centrov, 
pač pa tudi drugih dejavnosti 
na območju od juga Krškega 
do avtoceste, kar pa bo rešila 
nova obvoznica s tretjim mo-
stom čez Savo.

Sicer pa tudi v krški občini ču-
tijo pomanjkanje kolesarskih 
stez, zato se bodo v mestu (po 
vzoru ureditve pri OŠ Jurija 
Dalmatina) še bolj posluževa-
li možnosti, da se kolesarska 
steza zariše na vozišču, želijo 
pa tudi povezati obstoječe ko-
lesarske poti od Senovega do 
Drnovega. Opozoriti velja še, 
da na železniški postaji v Kr-
škem po zaprtju nadhoda ni 
varne peš povezave na drugo 
stran železnice (razen stopnic 
na nadvoz, ki pa je uporabljajo 
redki oz. večina, zlasti dijaki, 
kar prečkajo tire), zato si ob-
čina prizadeva, da bi prevzela 
in obnovila obstoječi nadhod, 
dolgoročna rešitev pa je seve-
da podhod, na kar pa bo naj-
brž treba počakati še kar ne-
kaj let.

RADEČE: NEVARNA CESTA 
PROTI ZIDANEM MOSTU

Glede na gostoto prometa, 
tako na državnih kakor tudi 
na lokalnih cestah, dolgole-

tni predsednik SPVCS Rade-
če Rado Ribič ocenjuje, da 
je varnost cestnega prometa 
v občini zadovoljiva, tudi po 
zaslugi aktivnosti omenjene-
ga sveta v sodelovanju z vod-
stvom občine, ZŠAM Rade-
če, AMD Radeče, OŠ Marjana 
Nemca Radeče in vrtcem, Po-
licijo in mnogimi prostovoljci. 
»Ocenjujemo, da so kritične 
točke predvsem na cesti G1 št. 
5 Zidani Most – Radeče od km 
0.500 do starega mostu, kjer je 
resna nevarnost predvsem za-
radi ozkega vozišča in že za la-
ika na oko vidnega posedanja 
vozišča proti reki Savi. Obstaja 
nevarnost predvsem za težka 
tovorna vozila, avtobuse, kole-
sarje in pešce. Na istem odse-
ku se pri starem mostu vozišče 

zoži, zato prihaja do nepriča-
kovanega hitrega zaviranja 
ter s tem posredno do večjega 
števila nesreč, tudi s smrtnimi 
posledicami,« najbolj kritično 
točko opisuje Ribič. Opozarja 
še na odsek na cesti Radeče - 
Vrhovo v km 2.500 (t. i. Did-
lov Graben), kjer se je stanje 
po večkratnem posredovanju 
SPV in Policije s preplastitvi-
jo in postavitvijo prometne 
signalizacije sicer izboljšalo, 
vendar pa točka po njegovih 
besedah ostaja kritična, vse 
dokler ne bo prišlo do odstra-
nitve dvojnega ovinka in bolj-
še preglednosti vozišča. 

Zaradi gostote prometa in s 
prometno signalizacijo neza-
varovanih prehodov za pešce 
ostaja kritično tudi križišče 
ceste R3-665/1191 z ulico 
Milana Majcna ter Starograj-
sko (pri spomeniku), kjer so 
izpostavljeni predvsem otroci 
in pešci. Na cesti R3 679/1192 
Radeče - Breg se na križišču s 
cesto Ribič - Čelovnik zaradi 
razširitve asfaltne površine 
in neupoštevanja prometne 
signalizacije dogaja, da voz-
niki pogosto sekajo križišče 
in s tem nanašajo gramoz na 
vozišče, kar predstavlja resno 
nevarnost. V svetu sicer ugo-
tavljajo, da se tam, kjer so za 
odpravo kritičnih točk pot-
rebna državna sredstva, kljub 
večkratnim opozorilom stvari 
ne realizirajo ali pa se težave 

prepočasi odpravljajo. »Piše-
mo in opozarjamo vse pristoj-
ne, da se dosledno spoštuje 
postavljena prometna signali-
zacija in da se tranzitna težka 
tovorna vozila na cesti G1 št. 
5 (Krško - Celje) izloči iz pro-
meta. Ob nekaterih državnih 
cestah je potrebno odstrani-
ti visoko rastoče drevje iz ne-
posredne bližine cest, kakor 
tudi žive meje in druge ovi-
re, ki omejujejo vidljivost,« še 
pravi Ribič, izpostavlja pa še 
željo, da bi, zlasti z izgradnjo 
povezovalne kolesarske poti 
ob reki Savi, v zasavski in po-
savski regiji pešce in kolesar-
je izločili z glavnih prometnih 
površin. 

 Peter Pavlovič

POSAVJE - Kot smo napovedali v prejšnji številki, nadaljujemo z »obdelavo« prometne varnosti in t. i. kritičnih oz. nevarnih točk na posavskih cestah. Tokrat smo 
pogledali, kakšno je stanje na področju krške in radeške občine. Največja posavska občina se »ponaša« s kar 800 km dolgim cestnim omrežjem (drugim najdalj-
šim med slovenskimi občinami), kar seveda prinaša tudi številne težave, ki jih lokalna skupnost v sodelovanju z državo bolj ali manj uspešno odpravlja. V radeški 
občini je nevarnih točk sorazmerno z dolžino cest manj, pesti jih zlasti dotrajana povezava z Zidanim Mostom.

KRŠKO: NEVARNA KRIŽIŠČA 
IN KROŽIŠČA

»Stanje varnosti v cestnem 
prometu občine Krško je dob-
ro. Občinske oz. lokalne ces-
te so redno, letno in zimsko, 
vzdrževane. Prometna signa-
lizacija je postavljena v skladu 
s predpisi in voznike opozarja 

na nevarnosti bližine križišča. 
V zadnjih nekaj letih smrtnih 
žrtev ni bilo, v letošnjem pa že 
dve (1. marca smo zabeležili 
še tretjo, op. a.), vendar sta bili 
po podatkih Policijske postaje 
Krško predvsem posledica na-
pak udeležencev v prometu,« 
je oceno prometne varnosti v 
občini Krško strnila Romana 
Pečnik, članica SPV občine Kr-
ško in v občinski upravi zadol-
žena za to področje. Pri tem je 
poudarila tudi pomen različ-
nih akcij za povečanje odgo-
vornosti vseh udeležencev v 
cestnem prometu, ki jih izvaja 
ali pri njih sodeluje SPV.

Na vprašanje o kritičnih toč-
kah Pečnikova odgovarja, da 

so v minulih letih z različni-
mi rešitvami odpravili kar ne-
kaj takšnih točk oz. nevarnih 
cestnih odsekov na območju 
občine Krško: uredili so do-
datno prometno signalizaci-
jo na cesti Krško – Podbočje 
v Velikem Podlogu, uredili in 
umirili promet skozi Krško 
na cesti Krško – Sevnica, za-
čeli z obnovo in širitvijo ozke 

ceste skozi Sotelsko na relaci-
ji Krško – Brestanica, razširili 
cesto Brestanica – Blanca, sa-
nirali dva večja plazova na ces-
ti proti Zdolam, s čimer so se 
izboljšale tudi vozne razmere 
na tej cesti, v načrtu pa je tudi 
celovita rekonstrukcija te ces-
te, za kar so na občini že izde-
lali projektno dokumentacijo, 

zdaj pa je na potezi Direkcija 
RS za investicije, da dela tudi 
izvede.

Kljub temu pa nekaj nevar-
nih točk še ostaja. Pečnikova 
izpostavlja cesto skozi Zdole, 
katere obnova je v načrtu za 
letos, pa križišče Dorc v Bre-
stanici na cesti Brestanica – 
Senovo (predvidena ureditev 
krožišča z ureditvijo prome-
ta pred OŠ Brestanica), načr-
tujejo tudi modernizacijo cest 
Senovo – Belo in Šutna – Tre-
belnik v KS Podbočje. Med kri-
tičnimi točkami je tudi križi-
šče pri odcepu na most proti 
Brestanici na cesti Krško – 
Sevnica, kjer je sistem pred-
nosti pri vožnji proti mostu 

(prednost ima vozilo, ki na 
most zavija iz sevniške smeri) 
za marsikoga nelogičen. »Naš 
predlog Direkciji RS za ceste 
je, da bi problem vključevanja 
z mostu na glavno cesto uredi-
li z dodatno prometno signa-
lizacijo, podobno kot v Veli-
kem Podlogu (sistem CoPS@
road),« kot možno rešitev na-
vaja Pečnikova.

Nevarno zožanje ceste med Radečami in Zidanim Mostom, za-
radi česar prihaja do hitrega zaviranja in posledično do ne-
sreč (foto: S. R.).

Kje so nevarne točke v krški in radeški občini?

Nevarno vključevanje na glavno cesto z brestaniškega mo-
stu, marsikoga pa zmede tudi sistem prednosti pri vožnji na 
most, kjer ima prednost vozilo, ki prihaja iz sevniške smeri 
in zavija levo. Občina predlaga namestitev opozorilnega sis-
tema kot v križišču v Velikem Podlogu (foto: B. M.).

»Ozko grlo« na cesti skozi Zdole, ki jo bodo predvidoma še le-
tos obnovili in razširili (foto: S. M.).

Najnovejši trgovski center na območju obrtne cone MDB 
jug nima varne peš ali kolesarske povezave z mestom Krško 
(zmanjka nekaj deset metrov), na kar smo pred leti že opo-
zorili. Zaenkrat je predvidena povezava v makadamski obli-
ki (foto: P. P.).

Križišče Dorc na cesti Brestanica – Senovo bodo predvidoma 
preuredili v krožišče (foto: B. M.).
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MED VINJENIMI VOZNIKI REKORDERKA ŽENSKA - Na avto-
cesti pri Drnovem se je 27. 2. nekaj po 18. uri zgodila prome-
tna nesreča, v kateri je voznik osebnega vozila zaradi nepri-
lagojene vožnje izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovorno 
vozilo, zatem pa odpeljal s kraja nesreče. Policisti so ga izsle-
dili, v litru izdihanega zraka pa je imel kar 0,89 mg alkohola. 
V popoldanskih urah istega dne so bili krški policisti  obveš-
čeni, da voznik osebnega vozila z nevarno vožnjo ogroža os-
tale udeležence v prometu. Na podlagi opisa so izsledili 20-le-
tnega voznika, ki je napihal 0,69 mg alkohola. V večernih urah 
so bili policisti klicani zaradi nesreče, ki se je pripetila v Bre-
stanici, kjer je 24-letni voznik osebnega vozila zaradi vožnje 
preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in 
trčil v Hostel Primoža Kozmusa. Povzročitelj je imel v litru iz-
dihanega zraka 0,45 mg alkohola. 21. 2. so bili popoldan bre-
žiški policisti obveščeni o nevarni vožnji vozila, ki je vijugalo 
po AC. Policisti so za volanom zalotili močno vinjeno 69-letno 
voznico, ki je imela v krvi kar 0,98 mg alkohola.  

S PRIKLOPNIKOM V OGRAJO - 22. 2. je nekaj po 17. uri pri 
kraju Zavratec voznik osebnega vozila zapeljal s ceste, se za-
letel v drevo in obstal v Impoljskem potoku. Ukleščeno osebo 
so iz vozila rešili gasilci PGD Sevnica, nakar je bila prepeljana 
v bolnišnico Novo mesto.  V poznih jutranjih urah istega dne, 
okoli 9.00, pa je na Tovarniški ulici v Krškem 42-letni voznik 
tovornega vozila s priklopnikom zaradi neprilagojene hitro-
sti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, se prevrnil na bok in 
pri tem trčil ter porušil betonsko ograjo pri stanovanjski hiši. 
Voznik se je lažje poškodoval, policisti pa so mu izdali plačil-
ni nalog zaradi neprilagojene hitrosti, kršitve zakona o de-
lovnem času, obveznih počitkih in zapisovalni opremi v ce-
stnih prevozih. 

SMRT PEŠCA NA SENOVEM - Do nesreče, za posledicami ka-
tere je na kraju nesreče umrl 33-letni pešec iz BiH, je prišlo 1. 
3. okoli 18.30. V bližini prehoda za pešce je pešca, potem ko 
naj bi ta z desne strani nenadoma stopil na cesto, med vožnjo 
v smeri Brestanice zbil 20-letni voznik Volkswagen golfa. Po 
trčenju je pešca odbilo na nasprotno smerno vozišče,  kjer je 
obležal več kot 20 m stran od mesta trčenja, in sicer v trenut-
ku, ko je iz nasprotne smeri pripeljal še 64-letni voznik oseb-
nega vozila, ki je kljub izogibanju povozil 33-letnega moškega.
 Zbrala: B. M.

Martin Vimpolšek, Brežice: Spomladansko či-
ščenje pri nas poteka vsako leto. Kot moški član 
družine obrezujem in škropim drevje, počistim 
trato, tudi vrt sem že pognojil, čaka me še delo 
v vinogradu, žena pa bolj skrbi za stanovanje, ga 
prezrači, počisti. Zdaj, ko je vedno topleje, te kar 
zvabi v naravo in taka dela so v tem času potreb-

na, če želiš imeti urejeno hišo in okolico.

Marjanka Golob, Sevnica: Rada imam čisto in 
urejeno stanovanje, a temeljitejšega čiščenja se 
lotim dvakrat do trikrat na leto. To navado mi 
je privzgojila mati in zame je to tudi neke vrste 
sprostitev. Užitek je vstopiti v prezračene in in 
s soncem obsijane prostore. Spomladansko či-
ščenje pa ima še poseben čar, saj se po mrzli 

zimi prebuja pomlad in takrat se lotim tudi urejanja okolice hiše.  

Danica Pašalič, Krško: Pred prihodom pomla-
di, časovno odvisno tudi od vremena, vsako leto 
okoli hiše opravimo vrsto spomladanskih opra-
vil. Najprej se lotimo čiščenja trave, izkorenini-
mo plevel, poberemo regrat, obrežemo drevje 
in grmovnice, prefrezamo vrt in drugo, gene-
ralno pa se lotimo tudi čiščenja notranjosti hiše, 

med drugim jo dobro prezračimo, posesamo, operemo okna ipd. 

Anica Pšeničnik, Brežice: Imam običaj, da spo-
mladi temeljito počistim, zamenjam zimska ob-
lačila za letna, pogledam, če je otrokom kaj pre-
majhno. Kar bolje se počutim, saj se mi zdi, da je 
potem dom še bolj topel, prijazen. Isto naredim 
tudi jeseni. Pri starejših generacijah se je takšna 
navada kar ohranila, posebej pred veliko nočjo 

čistijo okna, operejo zavese, belijo in podobno.

Stopili smo v marec, zima se počasi poslavlja in na vrata 
trka pomlad. Imate v tem času navado opraviti spomla-
dansko čiščenje hiše oz. stanovanja ter dvorišča in oko-
lice, obrezovanje drevja in rastlin ipd.? So vam tovrstna 
spomladanska opravila v veselje ali breme?

anketa

Pred spomladanskimi opravili

Bi se strinjali, da gre vendar-
le za bolj moški kot ženski 
poklic?
V bistvu je res. Ko sem bila vod-
ja Uprave za obrambo, sem bila 
kar precej časa edina ženska na 
tej funkciji. Ko sem prvič vodila 
kot vodja kolegij v Novi Gorici, 
me je tedanji državni sekretar 
vsakič, ko sem začela govoriti, 
ustavljal, prekinjal. Lahko da 
me je zgolj preizkušal, a imela 
sem občutek, da če bi imel pred 
sabo moškega, bi bilo popolno-
ma drugače. Vsekakor sem mo-
rala vložiti več truda, da sem 
dokazala, da je ženska sposob-
na to delo opravljati enako ka-
kovostno kot moški. 

Kaj je torej vaše osnovno 
delo?
Če izvzamemo zadnje mese-
ce, je moja pristojnost koor-
diniranje dela mojih sodelav-
cev, predvsem pa načrtovanje, 
pripravljanje dokumentov za 
primere različnih naravnih in 
drugih nesreč. Se pravi ocene 
ogroženosti za vse vrste ne-
sreč in usklajevanje z občina-
mi in državo, saj mi predsta-
vljamo vmesni člen med njimi. 
Pomemben del je seveda tudi 
regijski center, usklajevanja 
na tem področju, od alarmi-
ranja do priprave dokumen-
tov in vsakodnevnih težav, del 
dela pa je vezan tudi na logi-
stični center, v katerem ima-
mo sredstva, ki jih v prime-
ru naravnih in drugih nesreč 
nudimo kot pomoč lokalnim 
skupnostim ali sosednjim re-
gijam. Sem pa tudi namestni-
ca poveljnika štaba CZ za Po-
savje, ki se aktivira v primeru 
naravnih in drugih nesreč, kot 
se je denimo tudi sedaj ob be-
gunski krizi, in opravlja števil-
ne naloge.

Kakšno je sodelovanje v sa-
mem Posavju na področju 
civilne zaščite in kako smo 
pripravljeni na nesreče?
Zelo dobro sodelujemo. Veliko 
pozornosti namenjamo gasil-
cem, ki jih potrebujemo v vseh 
situacijah, imamo redne, me-
sečne sestanke z občinami. Na-
ših občin ni bilo treba posebej 
prositi, ampak so v situaciji z 
begunci ponudile same od sebe 
pomoč, takoj se je formiral štab 
CZ, nato tudi z delom na terenu. 
Ta situacija, ali pa že pred tem 
poplave v Srbiji, ko smo strnili 
vrste in nudili tam pomoč, vse 
to nas je še tesneje povezalo. 
Tudi nesreča na Blanci je bila 
takšna, da je povezala različne 
strukture in po osmih letih, ko 
se kje najdemo, se še vedno ču-
timo povezane. 

Pripravljeni smo zadovoljivo, v 
logističnem centru imamo kar 
nekaj opreme za primer raz-

ličnih nesreč, denimo poplav 
ali potresa. Lahko le potožim 
zaradi kadrovske zasedbe, saj 
nas je malo in moji sodelavci so 
bili v razmerah, ki so nas dole-
tele, na robu izčrpanosti. Bilo 
je preveč, predvsem pa pre-

dolgo obdobje. Treba je vedeti, 
da je naloga civilne zaščite, da 
nudi podporo in pomoč dolo-
čeno obdobje, recimo okvirno 
v obdobju treh tednov, nakar 
naj bi predala delo ustreznim 
službam. Sedaj mineva že pol 
leta in to je velik zalogaj za tako 
malo kadra.

Prihod tolikšnega števila be-
guncev je najbrž scenarij, ki 
doslej ni bil preigran …
V Posavju smo res že vse doži-
veli, imeli smo domala že vse 
vrste naravnih nesreč, od vsa-
koletnih poplav, plazov, ne-
urij, ki odnašajo strehe, pa 
toče, pozebe in suše, nesrečo 
na Blanci, imeli smo vojno za 
Slovenijo in tudi jugo begunce. 
Tedaj sem delala v centru na 
Sromljah in zdelo se mi je, da 
že imam nekaj izkušenj s pod-
ročja begunske problematike, 
ampak tokratna dogajanja so 
bila čisto nekaj drugega. Jaz in 
še marsikdo drug ni bil uspo-
sobljen za to področje. Tudi 
strukture, ki smo bile in smo 
tu vključene, se v praksi redko 
tako prepletamo. Na primer, s 
policijo sodelujemo v prome-
tnih nesrečah, ampak to je pov-
sem druga situacija.

Toliko različnih struktur 
doslej tudi na vajah še ni so-
delovalo …
Res ne. Če smo pošteni, v začet-
ku, ko so začeli prihaja pred-

stavniki tako različnih organi-
zacij, vseh sploh poznali nismo. 
Morali smo jih iskati po raču-
nalniku, da smo imeli vpogled 
v njihovo vlogo, pristojnosti, 
področje delovanja. V bistvu 
smo vsakogar najprej vpraša-

li, kaj nam lahko ponudi, s čim 
pomaga, in smo se šele nato 
ukvarjali z njegovo organizacij-
sko funkcijo. Vsak pa ima svoje 
posebnosti, tudi videnja situa-
cije, način delovanja. Že same 
humanitarne organizacije ima-
jo različne pristope, sproti smo 
v delo vključevati tudi prosto-
voljce, ki so prišli pomagat iz 
različnih krajev in tujine ter 
tudi njih vključevali v organi-
zacije, ki so jim bile sorodne.

Koliko je bilo med begun-
ci dejansko otrok in žensk? 
Mladi moški bi morda lah-
ko več storili za svojo domo-
vino.
Točnih podatkov nimam, so pa 
zelo prepleteni. Veliko je dru-
žin, se pa tu in tam pojavi sku-
pina mladih moških ali sam-
skih žensk, invalidov ipd. Tudi 
med nami se pojavljajo takšni 
in drugačni pomisleki, kot je 
tudi ta, da bi lahko mladi in čili 
fantje stopili v bran domovine. 
Po drugi strani je treba vedeti, 
da imajo ti s strani svoje dru-
žine nalogo, da odidejo v svet 
in da za svoje priskrbijo vizo za 
boljše življenje.

Kako pa ravnajo moški z 
ženskami in otroki?
V skladu z njihovim odno-
som moškega do ženske. Se-
veda, vsakič me razjezi, ko vi-
dim moškega, ki se zavije v tri 
odeje, ženska in otrok pa poleg 

capljata napol bosa in gola. So 
pa nekatere družine tudi take, 
da moški nesejo otroke, poma-
gajo …

Kaj vas je najbolj pretreslo? 
Najbolj sem bila pretresena v 
začetni situaciji, ko so migran-
ti premraženi, premočeni pri-
hajali nekontrolirano v Rigon-
ce in v nadaljevanju po nasipu 
v Brežice. Ko sem jih najprej pri 
ograji policijske postaje zagle-
dala nekaj, nato sto in zatem 
več tisoč. Tisti občutek množi-
ce, njihovi obupani in razjarje-
ni pogledi.

Se že ve, zakaj so tedaj zago-
reli šotori?
Te informacije nimam, to je pri-
stojnost policije. Neuradno pa 
naj bi vendarle šlo za namerno 
dejanje. Četudi jaz osebno kot 
niti ljudje, s katerimi smo dela-
li, nismo mogli dojeti tega besa, 
saj smo se trudili, kolikor smo 
mogli, pripravili smo tople šo-
tore zanje in ne za nas.

Med osamosvojitveno vojno 
ste imeli stik s tedanjimi be-
gunci. Za kakšne razlike gre? 
Bistvene. Mi smo vendarle bili 
prej skupna država, bili smo si 
bližje tako po mentaliteti kot v 
jezikovnem sporazumevanju. 
Če so se nam tedaj kulturne 
razlike med nami zdele dokaj 
velike, sedaj vidimo, da so bile 
neprimerljive z begunci, ki jih 
sedaj srečujemo.

Nekateri očitajo, da so be-
gunci v primerjavi z našimi 
ljudmi v stiski deležni več 
pomoči in da s hrano ne rav-
najo primerno.
Prostovoljci humanitarnih or-
ganizacij povedo, da jim naši 
ljudje pri razdeljevanju hrane 
večkrat očitajo, četudi dobijo 
ustaljen paket hrane, a jim ta 
ne zadostuje in bi želeli dobi-
ti več, češ, za begunce pa ima-
te. Razumem pomisleke in tudi 
mene je zelo prizadelo, ko sem 
videla, kako se dela s hrano. Ko 
smo čistili za prvo skupino, ki 
je zapustila sprejemni center, 
smo naleteli na veliko zavrže-
ne hrane, poteptane po tleh. 
Moram priznati, da se nam je 
res stožilo, saj nas ima večina 
privzgojen poseben odnos do 
hrane, še sploh do kruha. Pa 
tako je dišalo, ko je prispela 
prva donacija še toplega kru-
ha iz Žita. Marsikdo od nas si 
ga je poželel, ne nazadnje smo 
bili tudi vsi mi že lačni, pa ga 
nismo vzeli niti nismo utegnili 
jesti. Podobno je glede čistoče, 
a nekako si mora vsak dopove-
dati, da imamo različne vred-
note in da ni na nas, da sodimo, 
temveč pomagamo po svojih 
močeh. Ne nazadnje se sedaj 
tudi hrana deli po drugačnem 

Zdenka Močnik

Zdenka Močnik, vodja regijske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje:

Razjezim se, ko vidim moškega,
zavitega v tri odeje …
BREŽICE - Zdenka Močnik je obramboslovka in ena izmed le treh žensk, ki vodijo regijske izpostave Upra-
ve RS za zaščito in reševanje. Čeprav preizkušena v mnogih naravnih nesrečah in tragediji na Blanci se je 
v zadnjih mesecih ob prihodu sto tisočev beguncev skupaj s sodelavci uspešno spoprijela z izzivi, ki jih ni 
predvideval noben načrt za izredne razmere.
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sistemu. V paketku sta le kruh 
in maslo, nakar si vsak vzame 
tisto, kar bi jedel. Sedaj je manj 
zavržene hrane.

V tem času ste bili delež-
ni tudi precejšnje medijske 
pozornosti. Kako ste jo spre-
jemali?
To je del službe in skušam jo 
tako jemati. Ne uživam ravno 
pri tem, razumem pa, da imajo 
tako mediji kot jaz svoje delo. 
Treba je sodelovati, saj lahko 
sicer hitro pride do dezinfor-
macij, kar nam tudi ni v intere-
su. A slabih izkušenj z mediji, 
razen z enim tujim novinarjem, 
ki mi je želel polagati besede v 
usta, nisem imela. Sem pa vide-
la nekaj novinark in tudi novi-
narjev, ki so prišli snemat, pi-
sat, skratka poročat, da so bili 
sami zelo presunjeni nad vi-
denim in so se morali najprej 
zbrati, da so lahko nadaljeva-
li z delom.

Poleg službe ste delali tudi 
kot prostovoljka.
Mi smo javni uslužbenci in naš 
delovnik je določen, predpisa-
no je, koliko moraš imeti ur, 
najmanj 12 ur počitka, česar 
pa se v danih razmerah ni bilo 
mogoče držati. Tako sem rekla, 
da bom delala, kolikor mi pač 
zakonodaja dopušča, več od 
tega pa bom delala kot Zden-
ka prostovoljka, česar mi nih-
če ne more preprečiti.

Brežiški župan vam je že v 
decembru s podelitvijo pla-
kete izkazal pozornost in 
zahvalo za trud. Kaj vam po-
meni to priznanje?
Pravzaprav izredno veliko, če-

tudi sem v okviru službe pre-
jela že kar nekaj priznanj. Ta 
plaketa se me je nekako pose-
bej dotaknila. Morda tudi zato, 
ker je bila podeljena v fazi, ko 
so aktivnosti z begunci pote-
kale še na polno. Niti se nisem, 
ko sem se peljala na podelitev, 
zavedala, za kakšno priznanje 
gre in da bom edina nagrajen-
ka. S polno glavo in ne vem ko-
liko mislimi sem šla na pode-
litev, imela vmes telefone, celo 
zgrešila sem hotel, v katerem 
je bila slovesnost. Predstavljala 
sem si, da nas bo večje število 
poklicanih, sledile bodo čestit-
ke in zahvale, potem pa gremo 
nazaj vsak na svojo stran. Zato 
je bilo moje presenečenje toli-
ko večje.

V sedanji vlogi ste vendar-
le pripadnica »vojaškega 
ustroja«. Koliko vam je prav-
zaprav dovoljeno pokazati 
čustva?
To je res, po drugi strani pa 
sem vendarle tudi ženska. Ne-
kajkrat se je že zgodilo, da so 
bila čustva kljub klicu razuma 
močnejša in da so pritekle tudi 
solze. Takrat se za nekaj tre-
nutkov umaknem.

Ne ravno vsak dan, a delate 
predvsem v uniformi …
Zadnjih šest mesecev pa res. 
(smeh) Ko so bile razprodaje, 
sem tako »po žensko« rekla, 
da bi bilo vredno kaj pogleda-
ti naokoli, potem pa sem spet 
pomislila, le kaj mi bo, in si ku-
pila le nekaj pulijev za pod uni-
formo.

Kaj pa obleka, krilo, so to ob-
lačila za doma?

Res je, redko sem v krilu, tudi 
doma. V kakšnih balerinkah že 
znam hoditi, pete pa niso zame 
in od nekdaj imam težave z nji-
mi. Med študijem smo morali 
opravljati nekajtedensko vo-
jaško usposabljanje v vojašnici. 
Med vikendom nam je bil do-
voljen izhod pod pogojem, da 
smo oblečeni v svečane uni-
forme, za dekleta je bilo to kri-
lo, srajca in čevlji, ki pa so imeli 
petcentimetrsko peto. Če sem 
želela ven, mi ni preostalo dru-
gega, kot da sem vadila hojo. To 
je izgledalo tako, da sem hodila 
po dolgi spalnici z enega kon-
ca na drugega, s tem da sem se 
preprijemala postelj. In čez te-
den sem toliko strenirala hojo 
v petah, da sem nato kolikor to-
liko znosno hodila, a počutila 
sem se obupno.

Si danes lahko predstavljate, 
da bi delali v drugem pokli-
cu?
Svoj poklic imam rada, ker gre 
za dinamiko in ker lahko ob-
čutiš in vidiš dejansko korist, 
rezultate dela. Vem, da je pot-
rebno tudi sedenje v pisarni in 
pripravljanje dokumentov, a 
delo na terenu me bolj izpopol-
njuje. Zanimivo bi bilo vedeti, 
kako bo zgodovina nekega dne 
opredelila naše delo, vsekakor 
pa vem, da smo v dani situaci-
ji dali svoj maksimum, kar smo 
znali in zmogli.

Ukvarjate se menda tudi s 
kmetijstvom, predvsem sad-
jarstvom …
Starša sta mi privzgojila ljube-
zen do zemlje. Imeli smo nasa-
de ribeza, jablan in hrušk, oče 
je šel v korak s časom na tem 

področju. Tudi jaz rada kmetu-
jem, ker si pri tem priča celot-
nemu procesu od sajenja, ob-
delovanja in rasti do pobiranja 
plodov. Sadjarstvo je nekako 
moja dediščina, ohranila sem 
ga iz spoštovanja do staršev. 
Dolgo sem imela tudi majhen 
vinograd in marsikdo mi je re-
kel, da sem malo »prismuknje-
na«, ker sopiham v tisti breg 
in škropim. Sčasoma sem ga 
res opustila, ker mi časovno 
ni zneslo, pa tudi vsako leto je 
manj obrodil. Sadovnjaka ima-
mo 1,5 ha, danes zanj skrbi sin 
Miha z družino.

Pa "funkcija" stare mame?
Ta pa je nekaj najlepšega. Be-
sede mojega vnuka, že pogled 
nanj mi da voljo, da se trudim 
naprej. Res gre za posebno za-
dovoljstvo, veselje, srečo. Vča-
sih so se mi babice, ki so se na 
kupu pogovarjale le o svojih 
vnučkih, zdele smešne. Sem si 
rekla, da jaz pa že ne bom taka, 
pa nisem sedaj nič drugačna.

Kaj Zdenka rada dela doma? 
S čim si izpolni dušo?
Ja, zadnjih nekaj mesecev 
Zdenke kar ni bilo. Tudi ko je 
bila, so zvonili telefoni, lete-
li maili, sms-ji, mms-ji. Komaj 
pa čakam na otoplitev in lepše 
vreme, ko bom spet lahko de-
lala zunaj. To me sprošča, spo-
čije, za kaj posebnega, jogo ali 
druge sprostitve, pa ni časa ali 
pa me toliko ne vleče. V bistvu 
mi največji smisel, veselje, po-
miritev in vsakodnevno radost 
predstavljajo sin Miha z ženo in 
vnukom. 

 Bojana Mavsar

Grad Turn so zgradili gospod-
je Rajhenburški v poznem 12. 
ali v prvi polovici 13. stole-
tja. Z lego ob sotočju potoka 
Brestanica v Savo je bil ume-
ščen na strateško pozicijo ob 
cestni in vodni poti, hkrati pa 
je predstavljal obrambno toč-
ko zgoraj, nad skalnim pobo-
čjem že v 9. st. zgrajenemu 
gradu Rajhenburg. Dvorec z 
romanskim jedrom je bil sko-
zi stoletja večkrat prezidan in 
dozidan, stolpasta stavba pa 
velja za enega najzgodnejših 
ohranjenih primerov stavbne-
ga tipa plemiškega stolpaste-
ga dvora na Slovenskem. Da-
nes je lastnik objekta Občina 
Krško, medtem ko je stano-
vanjski prizidek, preurejen za 
bivanje iz prvotnega gospodar-
skega poslopja, v solastništvu 
sedmih fizičnih oseb, a naj bi 
trenutno v objektu prebivali 
le dve. Sanacija gradu in pre-
selitev stanovalcev je bila sicer 
prvotno predvidena ob ureja-
nju struge in nabrežin poto-
ka Brestanica ob izgradnji hi-
droelektrarne Krško, a so bili 
posegi zaradi zmanjšanja ob-
sega sredstev za infrastruktur-
ne ureditve umaknjeni iz pre-
dloga državnega lokacijskega 
načrta.

Zaščitili Turn in Neviodunum 
KRŠKO - Občinski svet je na februarski seji po skrajšanem postopku potrdil osnutek odloka o razglasitvi 
spodnjega gradu v Brestanici za spomenik lokalnega pomena, za njegovo obnovo pa si bodo prizadevali 
pridobiti evropska sredstva. Občina si lastništvo nad nepremičnino deli še s sedmimi fizičnimi osebami.

Prvotni arhitekturni členi gra-
du zaradi predelav niso ohra-
njeni, grajsko jedro in stolp pa 
sta zaradi porušitve sten, stro-
pov in stopnišč po 2. sv. voj-
ni ostala brez funkcije, lese-
ne medetažne konstrukcije pa 
so bile odstranjene v 70. letih 
prejšnjega stoletja. Značilna ro-
manska pozidava je ohranjena 
le v spodnjem delu gradu, sicer 
pa je grad v zelo slabem sta-
nju. Sanacija najbolj ogrožene-
ga dela gradu je potekala med 
leti 1998 in 2000, najnujnejše 
posege v statično sanacijo dela 
objekta ter zamenjavo ostreš-
ja in kritine na jedru in pozida-

nem stolpu pa sta sofinancirala 
kulturno ministrstvo in Obči-
na Krško. Kot so v obrazložitvi 
predloga za razglasitev spo-
dnjega brestaniškega gradu za 
spomenik lokalnega pomena 
navedli na Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine, ima grad 
velik znanstveni potencial razi-
skovanja stavbne ter z njim po-
vezane družbene zgodovine od 
13. st. dalje. Občina se je s spre-
jetjem odloka zavezala, da bo 
vzpostavila ustrezno varovanje 
kulturnega spomenika, hkrati 
pa je ta predpogoj za pripravo 
projektov in pripravo vlog za 
različne razpise za sofinanci-

ranje njegove obnove in ume-
ščanje novih, za obiskovalce 
in turiste zanimivih vsebin, pa 
naj si bodo te povezane z živ-
ljenju spodnjega in zgornjega 
grada, krajevno ali širše lokal-
no atraktivno tematiko.

Prav tako so svetniki s spre-
jetim osnutkom odloka na 
isti seji za kulturni spome-
nik lokalnega pomena potr-
dili arheološko najdišče Dr-
novo-Neviodunum, za kar so 
bile strokovne zasnove prav 
tako pripravljene že pred več 
kot 30 leti. Neviodunum je bil 
eden izmed zgolj petih rimsko-
dobnih mest, ki so bila v 1. st. n. 
št. ustanovljena na slovenskem 
ozemlju, najdišče na Drnovem 
pa je ena od vsebin, za urejanje 
katerih se bo prav tako v pri-
hodnje mogoče prijaviti na raz-
pis za evropska sredstva. Tudi 
za to območje, če tudi je arhe-
ološka dediščina kot materi-
alna dobrina težko merljiva, 
saj se izkopanine nahajajo po 
muzejih, sam prostor pa nima 
praktične funkcije, želi občina 
vzpostaviti ustrezno varova-
nje, označbo in promocijo ter 
ga sčasoma urediti v arheolo-
ški park. 
 Bojana Mavsar

Urejen grad Turn ali Flisov grad bi nedvomno doprinesel ne 
le k lepši krajinski podobi, temveč bi omogočil več razstavnih 
prostorov, saj teh v gradu Rajhenburg že primanjkuje. 

BREŽICE - V šolskem letu 2015/16 so Ekonomska in trgo-
vska šola Brežice (ETrŠ) in njeni partnerji začutili potrebo 
po sodelovanju in strokovni pomoči pri organiziranju delov-
ne prakse za dijake in pri strokovnem izpopolnjevanju za-
poslenih v tujini. Zato so oblikovali konzorcij »Stopimo sku-
paj«, ki ga je kot vodilna institucija prijavila ETrŠ Brežice. 

Cilj vseh treh institucij s področja srednjega šolstva je zajeziti ne-
normalno velik odliv mladih na druge izobraževalne institucije 
izven Posavja. S sredstvi projekta Erasmus+ so 35 dijakom omo-
gočili opravljanje delovne prakse na Malti in v Veliki Britaniji ter 
štirim strokovnim delavcem Gimnazije Brežice in Vrtca Mavrica 
Brežice usposabljanje. Dijaki programov ekonomski, logistični in 
računalniški tehnik ter ekonomska in tehniška gimnazija so delo 
opravljali v podjetjih in si pridobili veliko izkušenj ter kompe-
tenc s področja poznavanja strokovnega jezika, izboljšali so ko-
munikacijo v angleškem jeziku, spoznavali organizacijo dela in 
vrednote tujih podjetij, se učili timskega dela, prevzemali odgo-
vornost za dodeljene naloge, se učili reševati težave, sodelova-
ti ter bili pri tem uspešni. Dijaki ŠC Krško - Sevnica so izdelovali 
spletne strani, oblikovali računalniške oglase, postavljali raču-
nalniška omrežja in opravljali servise računalnikov. Dijaki ETrŠ 
Brežice in Gimnazije Brežice so izvajali reklamne akcije za pod-
jetja, delali v trgovini s kupci, oblikovali spletne strani za proda-
jo izdelkov, vnašali podatke v baze podatkov, delali v skladišču 
in v turistični agenciji. Na ta način so izboljšali poznavanje tujih 
kultur, si pridobili samozavest in nova prijateljstva. Pohvaljeni 
so bili zaradi svoje pridnosti, nekaterim je bilo ponujeno, da se 
vrnejo v času poletnih počitnic. 

Vrtec Mavrica Brežice je v sklopu projekta poslal na usposablja-
nje vodstveni kader. Zaposleni sta spremljali delovni proces v 
vrtcu Playbox Pre-school Plymouth v Veliki Britaniji na podro-
čju organizacije dela, dela z otroki in izvajanja delovne prakse 
v vrtcu. Iz Gimnazije Brežice sta se strokovnega usposabljanja 
udeležili profesorici angleškega jezika, ki sta se seznanili z or-
ganizacijo pouka v Coombe Dean School in Lipson Co-operative 
Academy v Plymouthu. Sodelovali sta pri pouku, spoznali opisno 
ocenjevanje ter pouk v nivojskih skupinah v okviru letnika, kako 
se spopadajo s problemom bralne pismenosti, kako je s šolsko 
uniformo, z uporabo informacijske tehnologije ter z vključeva-
njem dijakov, ki – kot prišleki iz tujine – še ne znajo angleščine. 
Na ETrŠ Brežice so zadovoljni, da so bili cilji usposabljanj dose-
ženi. To jim je dalo zagon, da se ponovno prijavijo na razpis Eras-
mus+ in upajo, da bodo lahko v prihodnjem šolskem letu 40 di-
jakom in štirim zaposlenim spet omogočili to enkratno izkušnjo. 
 Elena Mlakar, koordinatorica

Po znanje v tujino

Dijaki ETrŠ Brežice in Gimnazije Brežice

POSAVSKI 
VODNI 
KROG

Za naslednjo številko, ki bo izšla v četrtek, 
17. marca, pripravljamo tematsko prilogo 

o posavskem vodnem krogu. 
Smo že pozabili, kako bi bilo, če voda ne bi pritekla iz pip v 
vsakem trenutku dneva? Kje vse jo uporabljamo? Znamo 
razmišljati o vodi kot nepogrešljivi danosti? Kakšna je naša 
podtalnica in kako nanjo vplivamo s svojimi intenzivnimi 
dejavnostmi? Voda se ves čas transformira - na katere vse 
načine moč vode s pridom uporabljamo v Posavju? In 
mnogo drugih vprašanj bo dobilo svoje odgovore, ki bodo 
znova pestro branje za vse generacije ...
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In vse to plačujemo državljani. Glede 
na zadnje dogajanje v zdravstvu (izje-
ma so Urgentni centri in aktivni lokalni 
predstavniki zdravstva – a o tem malo 
kasneje), predvsem na pristojnem mi-
nistrstvu ter UKC Ljubljana in Maribor, 
se sprašujem, kdo je ugrabil slovenski 
zdravstveni sistem? Zato ni čudno, da 
si ljudje ob vstopu v novo leto ali roj-

stnih dneh zaželijo predvsem zdravja. Ne samo, ker je verje-
tno največja dobrina, ampak ker imajo slabe izkušnje z na-
šim zdravstvenim sistemom. 

V letu 2016 smo v Poslanski skupini SDS Državnemu zboru 
predlagali Priporočila v zvezi s predlogom Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti in Priporočila v zvezi s sistemsko korup-
cijo v zdravstvu. Naj najprej predstavim predloge sklepov. In 
povem, da so jih poslanci s strani SMC, SD in DeSUS zavrnili:

 - DZ RS priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje, da 
ponovno preuči pripombe in predloge Zdravniške zborni-
ce Slovenije k novemu Zakonu o zdravstveni dejavnosti in 
jih vključi v Zakon.

 - DZ RS priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje, da 
v primeru, če pride do ugotovitev, da je predlog zakona 
v nasprotju z zakonodajo EU, predlog umakne in pripra-
vi nov zakon.

 - DZ RS priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje RS, 
da raziščeta trditve o morebitni korupciji v zdravstvu na 
osnovi izrečenih besed v. d. generalne direktorice UKC Lju-
bljana Brigite Čokl na seji Komisije za nadzor javnih fi-
nanc 3. 2. 2016. 

 - DZ RS priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje RS, 
da DZ RS predstavi analizo učinkov ukrepa skupnih jav-
nih naročil v zdravstvu, ki so bila predvidena za leto 2015.

 - DZ RS priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje, da 
sprejme potrebne ukrepe za temeljito reorganizacijo pro-
cesov nabave in storitev, povezanih z medicinsko opremo, 
s poudarkom na dragi medicinski opremi. 

 - DZ RS priporoča Vladi RS in organom institucij, da zaradi 
nepristranskosti do konca preiskave suspendirajo vse ose-
be, ki so vpletene v postopke nabav medicinskih pripomoč-
kov in opreme na »leasing«.

 - DZ RS priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje RS, da 
pozoveta pristojne institucije k takojšnjemu in odločne-
mu ukrepanju na področju ugotavljanja odgovornosti po-
sameznikov v koruptivnih dejanjih.

In temu je sledilo cca. 25 strani utemeljene obrazložitve in pri-
merov. Ne bom jih na tem mestu našteval, ker bi zmanjkalo 
prostora. Verjetno pa imate tudi sami kakšen primer slabe-
ga delovanja zdravstvenega sistema. Upam, da bo kolega Zor-
čič pridobil vsebinske razloge kolegov iz vrst SMC (pa morda 
tudi SD in DeSUS), zakaj so bili proti tem priporočilom. Na seji 
je koalicija zatrjevala, da je slovensko zdravstvo v dobri for-
mi in da korupcije pač ni moč izkoreniniti ali omejiti. Koga bi 
bolela glava, če bi priporočila sprejeli? Ali pa nasprotovanje 
pomeni, da nekaterim odgovarja trenutno stanje, ko štiri- do 
šestkrat preplačujemo določen material v zdravstvu in dav-
koplačevalski denar, namenjen za zdravljenje bolnikov, prei-
de na račune posameznih podjetij, zaposlenih v zdravstvu in 
v zasebne žepe. Tako se marsikdo iz zdravstvenega lobija boji 
»vrtanja po dokumentih«, ki bi potrdili sume, da gre za og-
romno primerov klientelizma in korupcije med predstavni-
ki ministrstva ter zdravstvenih organizacij in družb. Kjer ne 
gre za skrb za zdravje državljanov, ampak skrb za lastne in-
terese in predvsem zaslužke. Ta Vlada se hvali, da rešuje zade-
ve: a sprememb zakonodaje ni, čakalne vrste se podaljšujejo. 

In še nekaj besed o urgentnih centrih in satelitskih urgentnih 
centrih. Oktobra 2006 je tedanja Vlada RS (predsednik Vla-
de: Janez Janša) sprejela Resolucijo o nacionalnih razvojnih 
projektih za obdobje 2007–2023 in tam pod točko 3.7.3 Mre-
ža centrov za urgentno medicino, Predmet projekta: dogra-
ditev mreže urgentnih centrov po Sloveniji. To torej ni projekt 
sedanje vlade. Le pripenjanje zaslug za delovanje bivših vlad. 
Bi pa lahko ta vlada uredila sistem satelitskih urgentnih cen-
trov (na to temo sem sam sklical nujno sejo Odbora za zdra-
vstvo v DZ RS); a namesto rešitev in nadgradnjo sistema se 
je ta Vlada odločila le za nadaljevanje obstoječega stanja in 
rešitve prestavila v prihodnost. Novost je le glede dispečer-
skih centrov. In tako smo v Posavju lahko le veseli, da direk-
tor SB Brežice in direktorji ZD sami aktivno pristopajo k re-
ševanju težav. Ker so spoznali, da na državo ne morejo čakati 
in/ali računati.

Zdravstvo v primežu korupcije 
in zaslužkarjev

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

BREŽICE - V Mladinskem 
centru Brežice so med 14. in 
17. februarjem gostili obisk 
strokovne ekipe Sveta Evro-
pe, ki je ocenjevala delova-
nje in napredek MC-ja. 

Ta je za obdobje treh let kot 
edini mladinski center v Slo-
veniji ponovno pridobil Znak 
kakovosti za mladinske cen-
tre Sveta Evrope, leta 2012 pa 
celo kot prvi v Evropi. Ob tej 
priložnosti so v Brežicah gos-
tili dva člana strokovne ekipe 
Sveta Evrope, dr. Olafa Kon-
dengena, predsednika Sve-
ta in direktorja EYC Budapest, 
ter Djura Blanušo, svetoval-
ca na Ministrstvu za mladi-
no in šport iz Srbije. V dveh 
dneh izčrpnih poročil in kova-
nja novih planov so se ekipi v 
Brežicah pridružili tudi Maja 
Hostnik, direktorica Mreže 

Gre za projekt, ki je v 95 od-
stotkih financiran iz Norve-
škega finančnega mehanizma 
2009-2014. Skupna vrednost 
njegove realizacije je ocenje-
na na 248.000 evrov, pri če-
mer pet odstotkov sredstev 
od navedene vsote zagotavlja 
MC. Projekt temelji na pre-
ventivnem delu na prepre-
čevanju bolezni, povezanih z 
nezdravim življenjskim slo-
gom, v pretežnem delu izva-
jajočih aktivnosti pa se nave-
zuje na med mladimi prisotno 
alkoholno problematiko. Pro-
jekt je regijski, saj se izvaja na 
območju petih občin (Krško, 
Brežice, Sevnica, Kostanjevi-
ca na Krki, Radeče), pri njego-
vi izvedbi pa poleg MC sodelu-
jejo še Center za socialno delo 
in Zdravstveni dom Krško, 
Družinski inštitut Zaupanje iz 
Sevnice ter Društvo Srečanje. 
Projekt je večplasten, saj ni  
namenjen zgolj preventivnim 
in izobraževalnim akcijam pri 
osveščanju odraščajočih gene-
racij, temveč tudi povezova-
nju ter sodelovanju različnih 
institucij, strokovnih služb in 
delavcev, ki se pri svojem delu 
srečujejo z navedeno proble-
matiko. V ta namen je bila, kot 
je poudarila vodja projekta Mi-
haela Kovačič, ustanovljena t. 
i. interdisciplinarna mreža Po-
savje za zdravje, znotraj kate-
re so v času projekta definira-
li oblike sodelovanja. Tako so 
v MC v sodelovanju s šolami 
oblikovali in pod nazivom Ču-
stvena abeceda za osnovnošol-
ce in srednješolce izvedli ne-
kaj novih tematskih delavnic, 
v katere je bilo vključenih prek 
1.100 mladostnikov, okoli 50 
različnih strokovnjakov ter 16 
s tem namenom usposobljenih 
prostovoljcev, starih do 30 let. 
Med drugim so v teku pripra-
ve na vzpostavitev Socialno-te-
rapevtske kmetije za nudenje 
psihosocialne pomoči različ-
nim ranljivim skupinam in za 
vzpostavitev Mreže preven-
tivnih centrov v Posavju, ki so 
predvideni na območju vsake 
sodelujoče občine.

SVETOVALNICA V KRŠKEM
Področja znotraj PmP so sicer 
razdeljena v štiri sklope, po-
leg mreže Posavje za zdravje, 
ki predstavlja, je dejala Kova-
čičeva, nadgradnjo Lokalne ak-
cijske skupine, ki pri MC delu-
je že od leta 2005, se aktivnosti 
izvajajo tudi preko vzpostav-
ljene Svetovalnice, ki so jo v 
Krškem na CKŽ 44 na novo 
odprli oktobra lani. V njej za-
konska in družinska terapev-
ta izvajata psihoterapevtsko 
pomoč posameznikom, pa-
rom in družinam. Po besedah 
Damijana Ganca iz Družin-
skega inštituta Zaupanje so 
terapevti do sedaj opravili že 
500 ur pogovorov s 50 posa-
mezniki, pari in družinami, ki 
so bili na svetovanja in obrav-
navo napoteni neprostovoljno, 
temveč preko različnih služb 
(CSD, sodišča, šole idr.), saj si 

PmP v zadnji triadi izvedbe
KRŠKO - 18. februarja so predstavniki Mladinskega centra Krško (MC), v katerem so nosilci projekta Pre-
ventivni mozaik Posavja (PmP), v sodelovanju s sodelujočimi službami, institucijo in društvom štiri mese-
ce pred njegovim iztekom predstavili aktivnosti in dosedanje rezultate projekta. 

sami niso znali, želeli ali hote-
li poiskati pri reševanju svojih 
težav ustrezne pomoči. Naj-
več obravnavane problemati-
ke posameznikov in družin, je 
še povedal, izvira iz neurejenih 
razmer in odnosov zaradi lo-
čitve partnerjev, nasilja v dru-
žini, zasvojenosti ali osebnih 
stisk, terapevti so obravnava-
li od depresivnih stanj do stanj 
anksioznosti, ki se najpogo-

steje zrcalijo preko tesnobne-
ga občutka posameznika, na-
petosti, zaskrbljenosti, treme, 
živčnosti, strahu ipd. Pri sve-
tovalnici delujeta tudi dve te-
rapevtski skupini. Direktor MC 
Krško Mitja Valentinc je pove-
dal, da bo Svetovalnica delova-
la še najmanj pet let po prete-
ku projekta PmP, s tem, da gre 
sedaj za nudenje brezplačne 
pomoči, v bodoče pa bodo te 
storitve žal plačljive, v kolikor 
ne bodo uspešni na ponovni 
prijavi na razpis oziroma pre-
jeli sredstev za to področje de-
lovanja. 

ULIČNO DELO Z MLADIMI
Poleg omenjenih področij, to 
je Mreže in Svetovalnice, pred-
stavlja sklop projekta PmP še 
ulično delo z mladimi, ki je na-

menjeno populaciji med 12. in 
29. letom, na način, da se sre-
čujejo aktivisti z njo v njiho-
vem življenjskem okolju. Na-
vedene aktivnosti potekajo v 
blokovskih naseljih v Sevni-
ci, Krškem, Brežicah in rom-
skem naselju Kerinov Grm, 
preko uličnega dela pa so iz-
vedli tudi 20-urni tečaj slo-
venskega jezika za otroke pri-
seljencev. Skupno se je dveh 

jezikovnih tečajev udeležilo 
okoli 20 udeležencev, do se-
daj pa so izvedli 43 od skup-
no 50 načrtovanih uličnih in-
tervencij. V sklopu preventive 
so zdravstvene delavke ZD Kr-
ško pred kratkim zaključile z 
aktivnostmi za otroke, naslov-
ljene Radi smo zdravi, ki so jih 
izvedle za učence 4. razredov, 
njihove starše in učitelje na 
OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanje-
vici na Krki. Njihov poudarek 
je bil na pravočasnem osve-
ščanju otrok o učinkih zasvo-
jenosti in spodbujanju zdra-
vega načina življenja. Preko 
regionalnega programa V Po-
savju žuramo brez drog in al-
kohola, ki je namenjen mlado-
stnikom med 13. in 18. letom 
starosti, so s predavanji pro-
movirali varne in sproščene 

zabave brez substanc, aktiv-
nosti pa so poleg prostovoljcev 
izvajali različni izvajalci, med 
drugim zdravstveni in socialni 
delavci ter policisti. Preventiv-
no področje pa vključuje tudi 
aktivnosti za starše, to je pre-
ventivne intervencije na de-
lovnem mestu, ki sta jih izva-
jali dve strokovni delavki CSD 
Krško. Ti sta izvedli skupno 10 
intervencij v delovnih organi-
zacijah, in sicer v štirih domo-
vih za starejše občane ter v 
podjetjih Levas in Kostak, OŠ 
Kostanjevica na Krki, v preda-
vanja in osveščanja o učinkih 
pitja tako doma kot na delov-
nih mestih pa je bilo do sedaj 
vključenih preko 300 zaposle-
nih. Do konca projekta social-
ni delavki načrtujeta še obisk 
dveh podjetij, pri čemer najve-
čjo oviro predstavlja čas in is-
kanje termina za izvedbo, saj 
morajo v proizvodnih podje-
tjih zaradi tega delodajalci pre-
kiniti delovni proces.

Valentinc je še povedal, da 
predstavlja največjo težavo 
pri izvajanju projekta finan-
ciranje vseh aktivnosti, saj so 
te poplačane šele po realiza-
ciji in večmesečnem potrje-
vanju zahtevkov za poplačilo. 
Tako so sredi meseca februar-
ja prejeli iz tega naslova popla-
čan šele prvi zahtevek v viši-
ni 34.000 evrov, zaradi česar 
se mora za izvajanje projekta 
MC zadolževati. Zadolženost 
MC je konec leta 2015 znašala 
60.000 evrov, na eni od zadnjih 
sej krškega občinskega sveta 
pa je ta soglašal s ponovno za-
dolžitvijo MC v višini 80.000 
evrov. Nad izvajanjem celotne-
ga projekta sicer bdi skrbnica 
pri Službi Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko.

 Bojana Mavsar 

Direktor MC Krško Mitja Valentinc in vodja projekta PmP  
Mihaela Kovačič

Obisk ekipe Sveta Evrope 
v MC Brežice

Mama, Katja Čanžar, podžu-
panja občine Brežice, ki je sku-
paj s Patricio Čular, vodjo od-
delka za družbene dejavnosti, 
gospodarstvo, kmetijstvo in 
razvoj na Občini Brežice, po-
drobno predstavila projekt 
»Feel the freedom of water«, 
v sklopu katerega bodo v MC 
Hostlu Brežice pridobili napra-
ve in izboljšave za ljudi s po-
sebnimi potrebami. Obiska-
la sta jih tudi Uroš Skrinar, 
direktor nacionalne agenci-
je MOVIT, ki je poudaril so-
delovanje v sklopu programa 
Erasmus+, ter Zorko Škvor, 
podsekretar Ministrstva za iz-
obraževanje, znanost in šport, 
ki je poudaril nove smernice 
in prioritetne projekte Ura-
da za mladino v letih 2016 in 
2017. Predstavnice MC Breži-
ce, mag. Mateja Gerjevič kot 
direktorica, Nataša Kalin kot 

koordinatorka mladinskega in 
mednarodnega programa ter 
Martina Zlobko kot mentori-
ca mladinskega programa, so 
odgovarjale na vprašanja stro-
kovne ekipe glede v letu 2012 
zapisanih priporočil z željo po 
uresničitvi vizije MC Brežice, 
ki je v petih letih postati cen-
ter neformalnega izobraževa-
nja, trening center za mladin-
ske mentorje in vodje za JV 
Evropo, izvajati letno vsaj de-
set večdnevnih izobraževanj s 
področja človekovih pravic in 
spoštovanja drugačnih, zago-
tavljati trajnost s pridobitvijo 
znaka »Eco friendly« hostel ter 
izvesti več okoljskih posodobi-
tev objekta za mlade v starosti 
od 15 do 29 let. Predstavnika 
Sveta Evrope sta bila nad stro-
kovnim obiskom MC Brežice 
izredno navdušena. 
 R. R./M. Z.
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BREŽICE - V Posavskem muzeju Brežice so pričeli z novo se-
zono projekta Posavska muzejska vitrina, v kateri so lani 
predstavili devet zgodb z območja celega Posavja, v prvi le-
tošnji pa predstavljajo dragoceno arheološko najdbo - zlat 
nakit iz Sajevc. 

Prvič javnosti »v živo« predstavljen nakit (doslej so ga predsta-
vili le na fotografijah) so našli leta 1982 ob zaščitnih izkopava-
njih v starejšeželeznodobnem gomilnem grobišču (iz 7. stoletja 
pr. n. št.), prepoznanem sicer že leta 1878, v bližini omenjene 
vasi na levem bregu reke Krke v občini Kostanjevica na Krki. Kot 
je v predstavitvi razstave dejala avtorica razstave, kustosinja–
arheologinja Jana Puhar, je bilo v Sajevcah kartiranih 22 gomil, 
v gomili št. 10 pa so v grobu, ki je najbrž pripadal mlajši ženski 
očitno izjemnega materialnega in duhovnega položaja v družbi, 
poleg ostalih grobnih pridatkov našli tudi naglavni nakit, izde-
lan iz izjemno tanke zlate pločevine (od 0,02 do 0,2 mm), okraše-
ne z iztolčenim okrasom. Sestavljajo ga trokraka lamela, trakovi, 
obesek in valjasta predmeta s stožčastim zaključkom, ki bi lah-
ko služil kot lasne objemke. Nakit je bil več kot 15-krat na drob-
no prepognjen in zmečkan v dva majhna skupka. Uničenje nakita 
je bilo morda del pogrebnega rituala, morda pa je bil na tak na-
čin hranjen predvsem zaradi vrednosti zlata. Zanimivost: nakit 
je našel konservator v Posavskem muzeju Jože Lorber povsem 
po naključju, sprva misleč, da gre za ovitek čokoladice ali bombo-
na. Restavrirali so ga v restavratorsko-konservatorski delavnici 
RGZM Mainz, hrani pa ga brežiški muzej. Zanimivo je tudi, da je 
prostor v Sajevcah ostal svet prostor tudi v kasnejših obdobjih, 
saj so tam svoje pokojne pokopavali tudi Rimljani.

Razstavo je, rekoč da najdba dokazuje, kako živahno je bilo živ-
ljenje na tem področju že v preteklosti, odprl kostanjeviški po-
džupan Aleš Kegljevič. Na ogled bo do konca marca. Direktorica 
muzeja Alenka Černelič Krošelj pa je povedala, da bo letošnje 
leto tudi pri njih v znamenju 25. obletnice samostojne Slovenije, 
posvetili pa ga bodo tudi posavski živi dediščini in tako poskušali 
spodbuditi še kakšen vpis slednje v Unescov seznam.
 P. Pavlovič

Nakit iz Sajevc prvič »v živo«

Razstavo zelo dragocenega nakita je predstavila arheologi-
nja Jana Puhar.

TEMP3RATURA
ZA VSAKO DOŽIVETJE

    Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C4 (Live PureTech 110 BVM); maloprodajna cena z DDV in vključenim Citroën Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Citroën – PREMIUM BONUS, 
pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 139 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM 
na dan 29.01.2016 znaša 7,7% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,2%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek za plačilo 15.227 EUR; stranka v primeru Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo za 
dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km. Pri sklenitve avtomobilskega zavarovanja Citroën Financiranje omogoča do 60% popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ponudba velja do 30. 4. 2016 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje 
zalog za fizične osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična. Več na www.citroen.si.

Povprečna poraba goriva: 3,8−5,1 l/100 km, emisije CO2: 89−117 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0146−0,0635 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije 
trdih delcev 0,00002–0,00227g/km, število trdnih delcev pa 0,01–7,92x 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.

CITROËN C4 
Live PureTech 110 BVM 

za 12.990 €
v primeru Citroën £nanciranja

KLIMATSKA NAPRAVA
SISTEM ZA SPELJEVANJE NAVKREBER
REGULATOR IN OMEJEVALNIK HITROSTI
RADIO Z MP3 PREDVAJALNIKOM

KONCESIONAR

www.citroen.si

AVTOLINE KRŠKO d. o. o., BOHORIČEVA 10, KRŠKO, tel.: 07 / 49 02 117
AVTOLINE KRŠKO d.o.o., BOHORIČEVA 10, KRŠKO, tel.: 07 / 49 02 117

Na pustni torek so člani 
društva pod nazivom 'THD vi-
nogradniki' z dvema traktor-
jema obiskali zaselke krajev-
ne skupnosti, pri čemer so na 
šaljiv način prikazali delo do-
mačih vinogradnikov, v zgod-
bo vpletli še neobstoječo vino-
teko in enologe, pošalili pa so 
se tudi na račun načrtovane-
ga večnamenskega doma, ki se 
vse bolj, kakor tudi ostali po-

Zdolani tako kot doslej - zagnani
ZDOLE - 19. februarja se je na Zdolah na občnem zboru sestalo 50 članov tamkajšnjega Turistično horti-
kulturnega društva (THD). Ti so bili aktivni že v začetku meseca, saj so pripravili tradicionalno pustovanje, 
dva dni po občnem zboru pa pogostili starejše krajane, ki so dopolnili 70 in več let.

segi po ureditvenem načrtu, 
odmikajo v nedoločeno priho-
dnost. Pustnemu torku je sledil 
že 21. zbor članov THD, skup-
no okoli 90-člansko društvo 
pa kot predsednik vodi Mar-
jan Gričar. Slednji je zbranim 
predstavil poročilo o delu za 
minulo leto in načrtovane ak-
tivnosti v tekočem letu, v kate-
rem bodo, kot je poudaril, tako 
kot doslej, »delali kot ljudje 

dobre volje, povezovalni, mar-
ljivi in zagnani«. Za ta mesec 
pripravljajo prireditev ob ma-
terinskem dnevu, v aprilu se 
bodo lotili čistilne akcije in iz-
vedli tradicionalno zdolsko jur-
jevanje, ki sovpada s krajevnim 
praznikom, v mesecu maju na-
črtujejo strokovno ekskurzijo, 
v juniju Vidov pohod v Kosta-
njek, v jesenskih mesecih pa 
gozdarske igre v Grabnu, mar-
tinovanje in miklavževanje, 
med aktivnostmi pa so si med 
drugim zadali tudi vzpostavi-
tev spletne strani društva. 

Ob glasbenem nastopu gostu-
jočega Kvarteta Plus iz Globo-
kega so izvedli tudi nadome-
stne volitve, na katerih izvolili 
Igorja Šmajgla, ki bo kot član 
v upravnem odboru društva 
nadomestil nedavno preminu-
lega sokrajana Ivana Žniderši-
ča, ob tej priložnosti pa pode-
lili tudi krajevna priznanja za 
urejenost kmetij in domačij na 

območju krajevne skupnos-
ti. Predsednik komisije Dani-
el Novak je priznanja pode-
lil krajanom Kostanjka - Anici 
Bogovič, Barbari in Bogda-
nu Dularju ter Francu Banu, 
Miri Debelak iz Raven, Danici 
in Ivanu Žnideršiču ter Bran-
ku Medvešku z Zdol ter Jure-
tu Štefančiču in Rudiju Bizja-
ku iz Pleterij.  

21. februarja so člani THD 
Zdole v sodelovanju s krajev-
no skupnostjo pripravili tudi 
družabno srečanje s pogosti-
tvijo krajanov, ki so dopolni-
li sedem desetletij in več, ka-
terim so pripravili tudi pester 
kulturni program. Udeležen-
cem srečanja je zapel družin-
ski Trio Drstvenšek in tenorist 
Jure Klenovšek, dramska sek-
cija Društva upokojencev Mir-
na pa je zanje uprizorila kome-
dijo Bosanska bioenergija.

 Bojana Mavsar

Občni zbor je popestril globoški Kvartet Plus.

Društvu kmetic Krško predse-
duje Milica Jeler, podpredse-
dnica je Marija Božičnik, bla-
gajničarka Danica Salmič, 
svetovalka pa mag. Ana Nuša 
Kunej. V sklopu društva delu-
je sedem aktivov: Sremič, ka-
terega predsednica je Marja-
na Kovačič, Krško polje, ki mu 
predseduje Stanislava Pavko-
vič, Koprivnica, kjer je predse-
dnica Marija Božičnik, Veli-
ki Trn – Raka, predsednica je 
Marija Vrhovšek, Sveti Anton, 
kjer predseduje Olga Plahuta, 
Brestanica – Rožno – Presladol 
s predsednico Anico Bohorč 
in Podbočje pod predsedstvom 
Olge Vintar. 

V poročilu o delu društva je 
Jelerjeva izpostavila izobra-
ževanje, udeležile so se sre-
čanja s članicami pobratene-
ga društva Križevci-Veržej, v 
Mestnem muzeju v Krškem so 
obeležile 40-letnico društva 
in ob tem pripravile kulturni 
program, kjer so zapele tudi 
Pevke izpod Bočja, javnosti so 
se predstavile na razstavi Ko 
zadiši iz domače peči, udele-
žile so se posavskega sreča-
nja kmetic, ki je potekalo v 
Brežicah, udeležile so se tudi 
strokovne ekskurzije v Deže-
lo kozolcev ter poslušale pre-
davanje o krepitvi imunskega 
sistema. »V vsem vmesnem 
času smo izvajale po posame-
znih aktivih delavnice in pogo-
stitve ob praznikih različnih 
krajevnih skupnosti. Ponos-
ne smo, da so vsi aktivi dobi-
tniki priznanj krajevnih skup-
nosti, kar dokazuje, da delamo 
za dobro vseh, da je naše delo 

Krške kmetice tudi letos delovno
KRŠKO – 20. februarja so v gostilni Kunst opravile redni letni zbor članstva članice Društva kmetic Krško. 
Uvodoma je 135 članic poslušalo predavanje specialistke zakonske in družinske terapije mag. Mojce Pom-
pe Stopar, ki je spregovorila o medgeneracijskih odnosih v družini. 

opaženo in cenjeno in za vsa 
vaša prizadevanja se vam iz 
srca zahvaljujem,« je še deja-
la Jelerjeva in v nadaljevanju 
predstavila še nekaj delovnih 
načrtov za letošnje leto. Izva-
jale bodo delavnice po aktivih, 
predavanja o zdravju, o oseb-
nih odnosih, pripravile bodo 
do štiri strokovne ekskurzi-
je, še naprej bodo sodelova-
le v projektu Ustvarjamo zeli-

ščni vrt Posavja, organizirale 
bodo posavsko srečanje kme-
tic, ki bo letos na Raki, sode-
lovale ob občinskem prazni-
ku kakor običajno, prav tako s 
stojnicami na prireditvi Koz-
jansko jabolko, na kozjanskem 
folklornem festivalu, okrepile 
bodo tudi sodelovanje z raz-
ličnimi društvi v občini, kot 
so salamarji, vinogradniki in 
upokojenci. 

V družabnem delu občnega 
zbora je ob pogostitvi sledilo 
glasbeno presenečenje, ki so 
ga pripravili sinjski glasbeniki 
Jadranski maestrali Klapa Ben 
in Siniša Žunec z dalmatinski-
mi pesmimi.
 M. Hrvatin

LJUBLJANA - 8. in 9. marca bosta v Dvorani Zemljepisnega mu-
zeja GIAM ZRC SAZU v Ljubljani potekala filmska retrospektiva 
in posvet z naslovom »Videodokumentacija kulturne dediščine 
v produkciji neprofesionalcev«. Dogodek je organiziran v okvi-
ru prenovljenih Dnevov etnografskega filma in bo imel tudi po-
savski, točneje kapelski pridih. Drugi dan se bo namreč ob 15.45 
odvila predpremiera filma »Od pera do vajkoža« avtorjev Jožice 
Penič in Davorja Lipeja iz Kulturnega društva Kapele. Pol ure 
dolg film je rekonstrukcija zimskega kmečkega opravila - čehanja 
kokošjega in gosjega perja, ki so ga gospodinje shranjevale skozi 
vse leto in ščehanega uporabile za vzglavnike ali vajkože in bla-
zine ali 'tuhne'.  R. R.

Predzadnjo soboto v februarju so delovno srečanje opravile 
članice Društva kmetic Krško.

Peničeva in Lipej z novim filmom

KRŠKO - V prostorih MC Krško 
je 12. februarja potekala 3. re-
dna seja Aktiva svetov staršev 
Posavja (ASSP), ki je bil ustano-
vljen 23. maja 2015, danes pa 
šteje 11 članov in pridruženih 
članov svetov staršev iz osnov-
nih šol Posavja. ASSP je na seji 
sprejel program dela za leto 
2016, ki ga je predstavil pred-

sednik Renato Zorko, vsebu-
je pa udeležbo članov ASSP na 
strokovnih predavanjih, koor-
dinaciji in skupščini Zveze ak-
tivov svetov staršev Slovenije 
(ZASSS) ter aktivnosti za širi-
tev sestave aktiva s člani svetov 
staršev iz srednjih šol in vrtcev 
iz Posavja. Aktiv bo v bodoče 
sodeloval tudi v Lokalni akcij-

ski skupini za preprečevanje 
zasvojenosti v občini Krško, 
za člana katere je bil soglasno 
potrjen Mitja Valentinc. Aktiv 
bo 7. marca sodeloval na koor-
dinaciji ZASSS s predavanjem 
»Obravanava poročila ravna-
telja o vzgojno-izobraževalni 
problematiki«, 7. aprila pa na 
skupščini ZASSS. 

Seja Aktiva svetov staršev Posavja
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ŠENTJANŽ - V farni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu je bil 
zadnjo nedeljo v januarju po mašni slovesnosti, ki jo je vodil tam-
kajšnji župnik Janez Cevec, še slavnostni koncert otroško-mla-
dinskega pevskega zbora Kresnica ob njegovi 25-letnici delo-
vanja, ki ga že vse od nastanka vodi domačinka Renata Kuhar. 
»Začetke delovanja zbora predstavlja skupina osmih otrok, ki je 
ob nedeljskih svetih mašah prepevala pred oltarjem skupaj z Ja-
nijem Žganjarjem. Takratni šentjanški župnik je predlagal, naj z 
zborčkom pripravim Miklavževanje in po tem dogodku se je po-
časi oblikovala večja pevska skupina Kresnica. Zbor, ki še vedno 
vsako nedeljo prepeva pri maši v domači cerkvi, nastopa tudi na 
različnih prireditvah v domačem kraju in po vsej Sloveniji. Veseli 
me, da smo povsod lepo sprejeti,« je dejala zborovodkinja Renata 
Kuhar, ki jo veseli tudi, da so na januarskem jubilejnem koncertu 
z zborom zapele tudi nekatere nekdanje članice.

Koncertni del sta popestrila še vokalist in član ansambla Nemir 
Andrej Zupan, baritonist in član okteta Deseti brat iz Črnuč pri 
Ljubljani ter Šentjanških jurjevalcev Metod Pečar ter članice 
septeta Fortuna iz Šentjanža. Moderatorka koncerta, ki so ga z 
glasbenim nastopom obogatili še učenci glasbene šole iz Šentru-
perta, je bila Tjaša Repše.  S. R.

SEVNICA - Območje sevniškega gradu z Lutrovsko kletjo do-
biva vse lepšo podobo in razveseljivo je, da so se v zadnjih 
mesecih našla finančna sredstva za obnovo športnega igri-
šča ob poti na grad, ob kateri čaka na obnovo tudi nekda-
nja vila. 

K temeljiti obnovi je pristopila KS Sevnica v sodelovanju z Obči-
no Sevnica in sevniško Komunalo. Športno igrišče ima novo as-
faltno prevleko, lepo vidne talne označbe, nove koše in gole ter 
obnovljene obstoječe stebre, na katere je vpeta nova ograja z 
vrati, ki se zaklepajo. »Ker bo igrišče namenjeno tudi priložno-
stnemu parkirnemu prostoru, razpolagamo s tremi ključi od ve-
likih vrat. Ene je zadržala KS Sevnica, ene imajo na Občini, ene 
pa ima KŠTM, ki je zaenkrat še upravljalec igrišča. Naj omenim, 
da je bila pobudnik obnove igrišča na Florjanski ulici direktori-
ca KŠTM Mojca Pernovšek,« je povedala predsednica sevniš-
ke krajevne skupnosti Stanka Žičkar ter nadaljevala, da so v le-
tošnjem finančnem načrtu predvideli sredstva v višini 10.000 
evrov za obnovo športnih igrišč. »Želimo si, da bi čim prej zaži-
vele športne površine pri bazenu, radi bi uredili fitnes naprave 
na Orehovem, a žal za vse finančnih sredstev ne bo dovolj, zato 
bomo želje po obnovi športnih površin v naši krajevni skupnos-
ti realizirali v naslednjih letih,« je zaključila.  S. R.

BOŠTANJ - 8. februarja so se pevci sv. Jurija iz Dolenjega Bošta-
nja podali na že 14. tradicionalni pohod. Ljudski pevci, ki že vrsto 
let na večer pred praznikom sv. Jurija v dveh ali treh skupinah pri 
vsaki hiši v domačem kraju odpojejo ljudsko pesem, so se tokrat 
skupaj z družinskimi člani zbrali pred kapelico sv. Jurija v Dole-
njem Boštanju ter se preko Radne odpravili do vasi Žabjek nad 
Sevnico, kjer ob njenem robu stoji cerkev sv. Lovrenca. Njeno zgo-
dovino je pohodnicam in pohodnikom predstavil sevniški župnik 
Vinko Štrucelj. Pot se je nato vila do kmetije Jazbec v Drožanju 
in od tu dalje preko Sv. Roka, kjer stoji tudi istoimenska romar-
ska cerkev, na izhodiščno točko v Dolenjem Boštanju. S tovrstno 
obliko druženja bodo nadaljevali tudi v prihodnje.  S. R./A. L.

25 let pevskega zbora Kresnica

Slavnostni koncert ob 25-letnici mladinskega pevskega zbo-
ra Kresnica je potekal v domači župnijski cerkvi. 

Obnovljeno športno igrišče 

Športno igrišče pod sevniškim gradom je doživelo obnovo.

Povezala jih je pesem o sv. Juriju

SEVNICA, BELA KRAJINA - Na pustno soboto je na povabilo 
sevniškega podjetnika Tonija Praha iz Sevnice potekal iz-
let v neznano, ki je 180 udeleženk in udeležencev popeljal 
v Belo krajino.

Uvod v prijeten izlet je bil ogled Centra biotehnike in turizma 
– Grm Novo mesto. Sledil je ogled Soseske zidanice Drašiči, ki 
se nahaja v kletnih prostorih stanovanjske hiše v nespremenje-
ni obliki že več kot 250 let. Posebno doživetje je bila predstavi-
tev OŠ Brihtne glave na Radovici pri Metliki, ki je nekaj novega 
in edinstvenega v belokranjski turistični ponudbi. V stari šolski 
stavbi je razred, opremljen s starimi lesenimi šolskimi klopmi, 
črnilniki, starimi tablami, zemljevidi ... Tudi učiteljica v razre-
du je takšna kot nekoč - stroga in s palico v roki, šolska ura pa 
je enako dolga, kot je še danes. Pot je nato vodila v oljarno Pe-
čarič, ki se prav tako nahaja v vasi Drašiči, ter dalje v znano klet 
semiške penine družine Simonič v Semiču. Marsikomu je ostal v 
nepozabnem spominu obisk znamenite božje poti Tri fare, ki se 
nahaja v ravninskem delu Rosalnic pri Metliki. Romarski kom-
pleks se odlikuje po treh gotskih cerkvah, stisnjenih znotraj vi-
sokega pokopališkega obzidja, ki je verjetno deloma še ostanek 
protiturškega tabora.

Izlet, ki je ponudil marsikaj zanimivega, poučnega in zabavne-
ga, se je zaključil s pustno zabavo ob zvokih ansambla Potep in 
z okušanjem belokranjskih dobrot v priznanem gostišču Pez-
dirc v osrčju Bele krajine. 
 S. R., foto: Turizem Toni

Odkrivali belokranjske lepote

Letošnji izlet v neznano je vodil na pustno soboto v Belo kra-
jino.

V našem okolju vedno bolj prepoznavamo, da je lahko tudi turizem 
eden izmed katalizatorjev gospodarskega, socialnega in kulturnega 
razvoja. Upoštevajoč »zlato pravilo«, da mora turizem koristiti lo-
kalnemu okolju in aktivno vključevati lokalno prebivalstvo, so se na 
KTRC Radeče odločili, da začnejo z izvajanjem animacijskih delav-
nic na temo »Priložnosti turizma v občini Radeče«. 

4. februar-
ja 2016 se je v 
Hiši na Magolni-
ku odvijala prva 
animacijska de-
lavnica, katere 
namen je bil ak-
tivirati deležnike 
v turizmu, odkri-
ti nove potenci-
alne akterje ter 
hkrati že začeti 
zbirati prve informacije o tem, kaj si ljudje na tem področju želi-
jo, kje vidijo šibke točke in kako lahko s skupnimi močmi izboljša-
mo kondicijo turizma v naši občini. V uvodnem delu je direktorica 
KTRC Radeče Marija Imperl predstavila delovanje, aktivnosti in vlo-
go KTRC v lokalnem okolju ter izpostavila nekatere že razvite turistič-
ne produkte. Jože Prah je opozoril na nekaj primerov dobrih praks 
v Sloveniji in sosednji Avstriji, povezanih predvsem z lesom, vodo 
in gozdom, ključen pa je bil njegov poudarek, da turizem potrebu-
je zgodbe, ki so del življenja lokalnega prebivalstva. Duška Kalin je 
v nadaljevanju opozorila na prednosti in izzive našega turističnega 
območja, kje je smiselno graditi in nadgrajevati turistično ponudbo 
v našem prostoru ter na možnosti, ki se s pomočjo evropskih razpi-
sov ponujajo in odpirajo za sofinanciranje novih projektov.

V drugem delu so udeleženci animacijske delavnice pod vodstvom 
moderatorjev Metke Starič, Borisa Bogoviča in Andreja Breznikarja 
poskušali najti odgovore na vprašanja, kje vidijo možnosti za sode-
lovanje in povezovanje za dosego skupnih ciljev, kaj bi želeli razviti 
v naslednjih petih letih, katere so njihove dobre izkušnje na podro-
čju delovanja v turizmu in kako vidijo vlogo javnih institucij pri ure-
sničevanju svojih ciljev. Anketa ob koncu delavnice je pokazala, da 
udeleženci kot prioritetni tip turizma prepoznavajo »podeželski tu-
rizem« ter da si v prihodnje želijo razvijati turistično ponudbo pred-
vsem na področju aktivnosti, atrakcij, doživetij in športa ter na po-
dročju namestitvenih kapacitet in kulinarike.

Na delavnici se je izkazalo, da obstaja precejšen interes za nadgra-
dnjo in oblikovanje sveže ter atraktivne turistične ponudbe, z ustvar-
janjem novih sinergij in ustreznega podpornega okolja, namenjene-
ga razvijanju potencialov, pa lahko spodbudimo tiste posameznike, 
ki v turizmu prepoznavajo svojo priložnost. Tudi zato so se na KTRC 
Radeče odločili, da z delom nadaljujejo na 2. animacijski delavnici 
»Priložnosti turizma v občini Radeče«, ki se bo odvijala 9. marca v 
Hiši na Magolniku od 17. ure dalje. Na tej delavnici bodo s pomoč-
jo gostujočih predavateljev prevetrili možnosti za povezovanje in or-
ganiziranje turistične ponudbe ter poskušali podrobneje pregledati 
možnosti za sofinanciranje projektov, zato vse zainteresirane vlju-
dno vabijo, da se delavnice udeležite.

Odmevi 1. animacijske delavnice na temo 
Priložnosti turizma v občini Radeče

ŠENTJANŽ - 27. februarja so na občnem zboru PGD Šentjanž pod-
pisali tri pogodbe - dve v zvezi s sofinanciranjem nabave nove ga-
silske avtocisterne AC 16/25 na podvozju Scania P360 4x4. Po-
godbi sta podpisala predsednik KS Šentjanž Boštjan Krmelj in 
župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Tretja pogodba pa zavezu-
je podjetje Svit-Zolar d. o. o. s Ptujske Gore, da omenjeno podvo-
zje nabavi ter izdela nadgradnjo avtocisterne po tipizaciji Gasil-
ske zveze Slovenje. Pogodbena vrednost znaša 178.906 evrov. V 
ceno je vključeno vozilo s cisterno iz nerjavnega jekla za prevoz 
pitne vode s kapaciteto 7.500 litrov, črpalko, dva navijaka - prvi 
s cevjo dolžine 50 m in premerom 25 mm ter ročnikom za hitri 
napad v goreči objekt ter drugi navijak  s cevjo dolžine 120 m in 
s premerom cevi 19 mm z ročnikom za gašenje gozdnih poža-
rov. Na strehi gasilskega vozila bo lestev, vodni top ter posoda za 
orodje, pralna naprava za ceste, vitel, agregat in še kaj. 
 B. Repovž/S. R.

Pogodba za novo gasilsko vozilo

V šentjanški kulturni dvorani je na občnem zboru tamkajšnje-
ga gasilskega društva potekal tudi podpis pogodbe za sofi-
nanciranje nove gasilske avtocisterne.
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Poročilo o delu v preteklem 
letu je podal predsednik PD 
Brežice Tone Jesenko. Med 
drugim je omenil, da imajo og-
romno novih članov, ki se ima-
jo za planince, pa ne plačajo 
članarine. Za člane štejejo iz-
ključno tiste, ki plačajo članari-
no. Navedel je, da so se planin-
ci odpravili na 32 izletov, ki se 
jih je udeležilo 914 prijateljev 
planin, povprečno število ude-
ležencev izletov je bilo 28, za-
radi slabih vremenskih razmer 
je odpadlo 15 izletov. Skupina 
torkarji pod vodstvom Marja-
na Rovana je »neuničljiva«, 
kot jo je označil Jesenko. Gre za 
člane PD Brežice, ki se na izlet 
odpravijo ob torkih. Skupina 
šteje 65 članov med 55 in 90 
let, lani so odšli kar na 44 izle-
tov, ki se jih je skupaj udeležilo 
1818 pohodnikov, v povprečju 
41 na izlet. Brežiški planin-
ci so se udeležili tudi nekate-
rih pohodov, dneva planincev 
na Krvavcu, organizirali pla-
ninske večere, obnovili bivak 
na Velikem Cirniku ter sku-
paj s Knjižnico Brežice prip-
ravili kulturni dogodek Brati 
gore. Letos je izšla že jubilejna 
30. številka Planinskih utrin-

SROMLJE - Turistično društvo Sromlje je imelo redni letni občni 
zbor, ki se je letos zopet odvijal ravno v času, ko je bil vikend pos-
večen tako kulturi kot pustni soboti. V uvodu so prisotne počasti-
li s petjem člani Moškega pevskega zbora Sromlje in KD Ljudski 
pevci Sromlje. Po pregledu uspešnega dela in načrtih za tekoče 
leto so v prisotnosti  predsednika Turistične zveze Slovenije Pe-
tra Misje priložnostno podelili častne znake zaslužnim za uspeš-
no delo pri razvoju turizma. Bronasto priznanje za delo v društvu 
pet let so dobili: Maja Pinterič, Kaja Pinterič, Franc Molan, 
Martin Vodopivec, Stanko Krošelj, Rado Reberšak, Marjan 
Prekar, Nada Šurbek, Tomaž Zupan, Boro Petan, Venco Sta-
jić, Rok Semenič in Janko Krošelj, srebrni častni znak za delo 
v društvu nad deset let pa Jožica Stajić. Kot je dejal predsednik 
TZS, je delovanje društev v malih krajih zelo pomembno. Lepa 
urejenost, aktivno delo in promocija so pogoji, da se kraj lažje 
prepozna v širšem okolju. V nadaljevanju je predsednica Občin-
ske turistične zveze Branka Stergar dopolnila zgodbo o uspe-
šnem delu društva in hkrati dobrem sodelovanju in promovira-
nju kraja tako na občinskem kot tudi državnem merilu. Zaključek 
večera se je nadaljeval v pustnem vzdušju.
 Alenka Preskar

Torkarji na kar 44 izletih
BREŽICE - 80 članov od 371, kolikor jih je lani plačalo članarino, se je 12. februarja udeležilo vsakoletne-
ga občnega zbora Planinskega društva Brežice v OŠ Brežice. Pregledali so opravljeno delo v lanskem letu in 
začrtali nov program za letošnje, nekateri člani društva pa so za svoje delo prejeli priznanja.

kov, ki jih ureja Milena Jesen-
ko. Tokrat je bilo manj piscev 
kot ponavadi, zato bi radi, da 
bi v prihodnosti še več udele-
žencev pohodov in izletov pi-
salo prispevke. 

Delo mladinskega odseka PD 
Brežice je predstavila njegova 
načelnica Mojca Šterk, ki je 
s svojo zagnanostjo poskrbe-
la, da je mladi rod PD Brežice 
zelo dejaven. Lani so odšli na 
šest izletov in se udeležili petih 
tekmovanj, imeli so tudi pla-
ninski tabor. Med predstavi-

tvijo programa dela za letošnje 
leto je Jesenko izpostavil mar-
čevski pohod po Brežiški pla-
ninski poti, junijsko udeležbo 
na dnevu slovenskih planin-
cev na Golteh, družinski tabor 
na Jezerskem v zadnjem julij-
skem tednu, oktobrski jubilej-
ni že 40. pohod po poteh Bre-
žiške čete – v Sloveniji je malo 
pohodov s tako visoko številko 
– in 23. nočni pohod na Cirnik 
v decembru. Seveda ne počiva-
jo tudi torkarji, ki imajo v načr-
tih kar 42 pohodov oz. izletov. 
Še naprej bodo izobraževali 

strokovni kader, markacisti pa 
bodo opravljali svoje delo.

Tako kot vsako leto so tudi 
tokrat podelili priznanja. Zla-
ti častni znak PZS sta preje-
li Danica Fux za dolgoletno 
prizadevno delo v PD Brežice 
in Milena Jesenko za dolgole-
tno prizadevno uredniško delo 
pri Planinskih utrinkih. Med-
društveni odbor zasavskih 
planinskih društev je srebrne 
častne znake namenil Marti-
nu Slovencu, Milanu Tomiču, 
Lauri Rueh in Jožetu Love-
njaku. Pisne zahvale PD Bre-
žice so dobili podjetje Tanin 
Sevnica d.d., Vera Polak, Ire-
na Šetinc, Meho Tokić in Ma-
rija Zupančič. Meta Petrič pa 
je lani v Litiji prejela spomin-
sko plaketo PZS za dolgoletno 
delo z mladimi na OŠ Brežice, v 
organih društva ter pri izvedbi 
planinskih šol za mlade in od-
rasle. Med povabljenimi gosti 
sta bila poleg predsednikov 
nekaterih drugih planinskih 
društev brežiška podžupanja 
Katja Čanžar ter svetovalec 
za zaščito in reševanje na ob-
čini Roman Zakšek. 
 Rok Retelj

Prejemnica zlatega častnega znaka PZS Milena Jesenko, ki 
sta ji priznanje podelila častna predsednica PD Brežice Ma-
rija Veble in predsednik Tone Jesenko

Kulturno in pustno obarvan občni 
zbor TD Sromlje

Predsednik TZS Peter Misja je podelil priznanja.

Letošnji zbor, ki se ga je ude-
ležila dobra četrtina članstva, 
je bil tudi volilni, 11-članski 
upravni odbor pa bo tudi v pri-
hodnjem štiriletnem obdobju 
vodila Irena Lekše. V poročilih 
članstvu o poslovanju in delu je 
med drugim navedla, da so se 
tudi v lanskem letu priključili 
občinski čistilni akciji, s kate-
ro so se osredotočili na čišče-
nje okolice hrama na Grmadi in 
poti, ki vodijo do njega. Na tej 
društveni točki na vrhu Sremi-
ča, ki jo obišče mnogo pohodni-
kov in rekreativcev, so v minu-
lem letu namestili elektronsko 
vpisno knjigo PeakChek, ne-
kaj sredstev pa namenili tudi 
nakupu petih plezalnih kom-
pletov. Potem ko so ob koncu 
leta 2014 organizirali prvi noč-
ni pohod na Grmado ob polni 
luni, so jih do letošnjega leta 
organizirali že 11, vsakega po-
hoda pa se udeleži povpreč-
no po 20 članov. Vlagajo tudi v 
usposabljanje članstva, en član 
pa je v minulem letu uspešno 
opravil usposabljanje za vodni-
ka, s čimer jih imajo v društvu 
skupno 14. Sicer pa so bile ak-
tivne vse sekcije, skozi leto pa 
so skupno realizirali kar 96 iz-
letov, ki se jih je udeležilo oko-
li 2.780 udeležencev, kar je v 
primerjavi s preteklim štirilet-
nim obdobjem po tisoč udele-
žencev več, kar je nedvomno 
tudi eden od pokazateljev us-

Legalizirali bodo hram na Grmadi
KRŠKO - 25. februarja so se na letnem občnem zboru zbrali člani Planinskega društva Videm. Vodstvo 
150-članskega društva se bo letos prednostno osredotočilo na urejanje projektne dokumentacije za lega-
lizacijo društvenega hrama na Grmadi, v osnovni dejavnosti pa se bodo posvetili organiziranju in vodenju 
pohodov in planinskih izletov.

pešnosti delovanja. Organizira-
li so planinski tabor v Tolminu, 
ki se ga je udeležilo 143 planin-
cev vseh starosti. Zelo aktivna 
sta bila društveni mladinski 
odsek, ki deluje na OŠ Juri-
ja Dalmatina in ga vodi Tone 
Zakšek, v katerem so izved-
li skozi leto 13 planinskih iz-
letov in pohodov, največ v sre-
dogorje, z udeležbo kar dobrih 
tisoč mladih pohodnikov, ter 
planinski krožek Ciciplanin-
ci, ki deluje v Vrtcu Krško, vanj 
pa je bilo v minulem letu vpi-
sanih okoli 60 otrok, starih tri 
in več let. Koordinatorka Cicip-
lanincev je Branka Bibič, ki je 
za najmlajše pohodnike prip-
ravila šest pohodov, teh pa se 
je udeležilo v povprečju po 50 
udeležencev. Najmlajši navdu-
šenci za pohode v naravi vselej 
ponesejo s seboj tudi maskoto 
miškolina Cicija. 25 udeležen-

cev se je lani udeležilo osmih 
kolesarskih tur, ki so jih pripra-
vili v turno-kolesarskem odse-
ku, prevozili pa so po 575 km. V 
odseku za letošnje leto načrtu-
jejo devet kolesarskih tur in v 
mesecu juniju tudi tabor. Okoli 
45 izletov je opravilo 750 sta-
rejših planincev, okvirno toliko 
izletov pa načrtujejo tudi v le-
tošnjem letu. V sklopu društva 
deluje tudi terapevtska skupi-
na, ki jo vodi Zdenka Žveglič, 
skupno okoli 140 pohodnikov 
pa se je lani podalo na deset te-
rapevtskih izletov.

Uradnemu delu občnega zbora 
je sledilo družabno srečanje in 
pogostitev udeležencev, pred 
tem pa je predsednica komisije 
za priznanja podelila društve-
na priznanja, ki so jih za aktiv-

no in požrtvovalno delo preje-
li: Irena Lekše, Božo Kosalec, 
Vinko Novak, Drago Kramar, 
Tone Zakšek, Milan Radojčič, 
Jasmina Kovačič, Pia Peršič, 
Janez Kavčič, Janko Medve-
šek, Franc Kostanjšek, Stane 
Mirtič, Vojko Omerzel, Pe-
ter Lupšina in Janko Pavlija. 
Uvod zbora so popestrili z glas-
benimi točkami učenci OŠ Juri-
ja Dalmatina, ki hkrati obisku-
jejo tudi krško glasbeno šolo, 
gorski maratonec Andrej Mar-
tinčič pa je ob tej priložnosti 
udeležencem predstavil mese-
ca avgusta lani pretečeno 630 
km dolgo traso Slovenske pla-
ninske poti, na kateri je v de-
vetih dneh in 18 urah opravil 
45.000 m vzponov in spustov. 

 Bojana Mavsar

Irena Lekše vodi videmske 
planince že od leta 2005.

ŠENTLENART - Krajani KS Šentlenart so zadnjo soboto v januar-
ju priredili tradicionalni turnir v kartanju "šnopsu". Na tekmova-
nju, ki se je odvijalo v večnamenski dvorani gasilskega društva 
Brežice okolica, je sodelovalo 24 tekmovalcev. Podatek, da je bilo 
med najstarejšim in najmlajšem igralcem skoraj 50 let razlike, 
potrjuje, da gre za prijetno druženje krajanov različnih genera-
cij. Domačin Bojan Veble je za nastopajoče pripravil malico, or-
ganizator Robert Berstovšek in redar Klemen Lepšina pa sta 
najboljšim tekmovalcem izročila pokale. 1. mesto sta osvojila 
Aleš Juratovec in Sandi Senica (Brezina), 2. mesto Jože Prah in 
Stanko Radanovič (Gornji Leanrt), 3. mesto Sašo Petan in Slav-
ko Lastovec (Sromlje), 4. mesto Janez Levak in Marjan Betr-
stovšek (Bukošek, Šentlenart).  R. B.

2. memorial Petra Berstovška

vrhunska medicinska tehnologija
visoko strokovno usposobljeni izvajalci

Lasersko 
odstranjevanje dlačic

z najsodobnejšim medicinskim laserjem FotonaSmooth™SP

primeren za vse tipe kože

popolnoma varen in neboleč tretma

potrebno manjše število ponovitev in krajši 
čas tretmaja kot pri kozmetičnem laserju
prihranek na času in denarju

zagotovljena zasebnost

strokovna medicinska izvedba

obraz, brčice, brada, med obrvmi

stegna, goleni, celotne noge

bikini predel

pazduhi

podlahti in nadlahti

cele roke, rame

hrbet

prsni koš, trebuh

Dlačice odstranjujemo na različnih predelih telesa, in sicer:

Informacije in naročila na 
tel. 07 49 03 000.

Rezultat je odvisen od vrste laserja. Nekateri laserji za poseg niso 
primerni, saj ne učinkujejo dovolj globoko oz. ne učinkujejo na 
pigment v dlakah. Uporabljajo se laserji, ki imajo valovno dolžino v 
rdečem ali bližnjem infrardečem spektru, torej od okoli 750 do okoli 
1100nm, predvsem se uporabljajo aleksandritni laserji valovne 
dolžine 755nm, diodni laserji valovne dolžine 810nm in neodim 
yag laserji, ki imajo 1064nm. Uporabljajo se tudi IPL (intensive 
pulse light) laserji, ki sicer niso pravi laserji, saj gre za močno 
žarnico, ki oddaja širši svetlobni spekter. Učinkovitost IPL naprav 
pri odstranjevanju dlak je načeloma manjša od pravih laserjev.

Novice iz Posavja
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PROIZVODNJA – FEBRUAR 2016

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 10 - 84 400 12 100 0 0

PB5 ZP 0 - 126 300 6 100 0 0

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB3, PB4 in PB5 376.854 5 4

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

GZS Območna zbornica Posavje, Krško objavlja
RAZPIS ZA IZBOR NAJBOLJŠE INOVACIJE POSAVJA 2016

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Posavje, Krško v partnerstvu z Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s SPIRIT, Javno agencijo, nadaljuje s projektom Podelitve 
priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala 
trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljamo

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom 
inovacijam v posavski regiji za leto 2016

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki 
posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zbornice 
Posavje, Krško.

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:
• Produktne inovacije (Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne 

izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, 
prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti).

• Procesne inovacije (Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje 
pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).

• Trženjske inovacije (Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju 
proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).

• Organizacijske inovacije (Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji 
delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).

V letu 2016 razpisujemo inovacijski izziv, ki ga rešujejo zgoraj opisane kategorije inovacij: inovacije 
s področja digitalizacije.

Merila za dodelitev priznanj (inventivnost, gospodarski rezultati, trajnostni vidik) so podrobneje 
opredeljena v razpisu oz. razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo na razpis je četrtek, 31. marec 2016. Prijave se pošljejo na naslov GZS Območna 
zbornica Posavje, Krško, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, Bohoričeva 9, 8270 Krško 
ali v elektronski obliki na naslov oz.posavje@gzs.si .
Podelitev odličij bo predvidoma junija 2016. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani:
https://www.gzs.si/oz_posavje/Novice/ArticleId/50894/razpis-za-inovacije-gzs-obmocne-

zbornice-posavje-krsko

BREŽICE - Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) 
Brežice je štiri februarske torke organiziral že šeste, tokrat 
turistično obarvane Dneve podjetniških priložnosti. Rdeča 
nit srečanj je bila identifikacija turističnih produktov, nji-
hovo oblikovanje in kreiranje integralnih turističnih pro-
duktov. 

Udeleženci so skozi delavnice spoznavali trende v turizmu in 
ugotovili, da imamo tudi v Posavju vse, kar turisti iščejo, pot-
rebna sta le pravi pristop in nekaj inovativnosti. Tako so se z ra-
zvojem lastnih idej v celoti posvetili zgodbam v turizmu. Identi-
ficirali so individualne turistične zgodbe in jih sproti razvijali. S 
slikovitimi primeri iz domačega in svetovnega okolja so ugoto-
vili, da bo s pravim pripovedovalcem zgodb vsak dogodek zani-
miv. Zgodbe v turizmu morajo biti še posebej zanimive, dožive-
te, večne. Poslušalca morajo pritegniti do te mere, da jih bo znal 
pripovedovati naprej, hkrati pa jih bo želel slišati vedno znova. 
Udeleženci so se preizkusili tudi v pisanju zgodb, kjer so s po-
močjo zgodovinskih dejstev in nekaj domišljije nastajale nove 
zanimive zgodbe, poimenovane »delni turistični produkt«, ki ga 
je potrebno preoblikovati v »integralni turistični produkt«, pri-
lagojen lokalnemu okolju. 
Zadnji februarski torek so odšli na teren in si ogledali primer 
dobre prakse - »glamping« Gozdne vile Bled, turistični produkt, 
ki ga je »oblikovalo« start-up podjetje. Ta primer prinaša spoz-
nanje, da ni težava v infrastrukturi, ampak v zgodbi. Tudi pro-
jekt Gozdne vile je potreboval zgodbo - rešuje problem sodob-
nega človeka, natančneje parov. Za zaključek so prisluhnili še 
načelom vitkega podjetništva in priložnostim, ki jih Slovenski 
podjetniški sklad nudi mladim podjetjem. Dodana vrednost le-
tošnjim predavanjem je vsekakor tudi povezovanje ponudnikov 
in ostalih turističnih delavcev. Na poti domov so že določili da-
tum, ko se bodo ponovno srečali, na terenu spoznali ponudnike 
turističnih storitev in se še bolj povezali. Cilj vseh srečanj je bila 
torej priprava uporabnega končnega produkta - prodajne zgod-
be, s poudarkom na praktičnih primerih in aktivnem sodelova-
nju vseh prisotnih. 
 R. Retelj/K. Vertovšek

Prave zgodbe so ključ do uspeha

V okviru omenjenega projekta 
za spodbujanje konkurečnos-
ti in ukrepov razvojne podpore 
za problemsko območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje v 
obdobju 2013-2018, ki ga je 
razpisalo Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologi-
jo, je deset izbranih udeleženk 
in udeležencev začelo v febru-
arju s štirimesečnim usposa-
bljanjem in z razvijanjem svoje 
poslovne ideje. Vsi so za ome-
njen čas zaposleni pri RRA Po-
savje in bodo prejemali mini-
malno plačo, upravičeni pa so 
tudi do potnih stroškov, mali-
ce in regresa. 
 
Prva, ki je predstavila svojo 
poslovno idejo, je bila Miha-
jela Trstenjak. V prihodnosti 
bi želela mlada mamica izde-
lovati različne unikatne deko-
racije »za najlepši dan v življe-
nju« - za tiste, ki si bodo prvič 
izmenjali poročno zaobljubo, 
pa tudi za vse zlatoporočence 
in ostale, ki bi želeli, da bi bila 
poroka čudovit dogodek. Vlad-
ka Zahrastnik, ki je v lanskem 
letu izgubila službo zaradi ste-
čaja podjetja, bi želela doseči 
posloven uspeh s pridelki in iz-
delki z ekološke kmetije, ki ima 

Poslovne ideje kot izziv časa
RADEČE - V razstavnem prostoru Doma kulture Radeče je v minulem ponedeljkovem popoldnevu sedem 
iskalk in trije iskalci zaposlitve predstavilo svojo podjetniško idejo v okviru projekta »Podjetno v svet pod-
jetništva za občino Radeče«, ki ga izvaja RRA Posavje.

pridobljen tudi cerftifikat. »Po-
nosni smo tudi na priznanje 
Občine Radeče in hortikultur-
nega društva za najbolj urejeno 
kmetijo,« je še dejala. O odpr-
tju umetniškega ateljeja z uni-
katnimi ročnimi izdelki in ob-
lačili razmišlja Brigita Bedek, 
ki izdeluje tudi lutke, slika na 
steklo in les, preizkusila pa se 
je tudi v ustvarjalnih delavni-
cah za otroke. »Sodelujem tudi 
z Gledališkim društvom Rade-
če, kar mi je v posebno vese-
lje,« je še dodala po predsta-
vitvi lastne poslovne ideje v 
sproščenem pogovoru. Leoni-
da Martinšek, ki ima 30-letne 
izkušnje v vzgoji in izobraže-
vanju, namerava odpreti soci-
alni servis, ki bi bil namenjen 
vsem tistim, ki potrebujejo po-
moč pri hišnih in drugih opra-
vilih. »Nekaj izkušenj sem na 
tem področju že dobila kot pro-
stovoljka pri delu s starejšimi 
in osamljenimi ljudmi, prido-
bila pa sem tudi NPK za social-
no oskrbovalko,« je pojasnje-
vala svojo odločitev. Živalim v 
stiski bi želela posveti del svo-
jega časa Tanja Zajec, ki raz-
mišlja o odprtju zavoda za zaš-
čito in varstvo živali Herkules. 
Misel, da bi nudila pomoč za-

puščenim, ranjenim, eksotič-
nim in ostalim živalim je med 
drugim tudi rezultat njenega 
dela v živalskem vrtu. Ukrajin-
ka Anhelina Chavarha, ki živi 
v Sloveniji že od svojega osme-
ga leta starosti, bi v Radečah 
odprla pekarno in prodajalno 
bureka. »Dober burek je lahko 
zanimiva gostinska ponudba 
tudi na različnih prireditvah, ki 
se odvijajo v našem kraju,« je 
še povedala. Doroteja Jazbec 
se želi v prihodnosti ukvarjati 
s posredovanjem novic iz vseh 
štirih krajevnih skupnosti v ra-
deški občini. V ta namen bi iz-
delala spletni portal z imenom 
Radeški utrip. »Ideja je v meni 
zorela priblibližno dve leti in 
očitno je sedaj čas, da jo reali-

ziram,« je dejala. Andrej Šun-
ta vidi svojo prihodnost v izde-
lovanju stavbnega pohištva in 
vrtne opreme. »Delal bi po na-
ročilu, uporabil pa bi izključ-
no les iz slovenskih gozdov,« 
je predstavljal svojo poslovno 
idejo. Turističnega tehnika in 
gastronoma hotelirja Tomaža 
Starino mika predelava mesa 
po tradicionalnih metodah in 
turizem na družinski kmetiji 
na Jagnjenici, kjer stojita tudi 
dve zanimivi stavbi, ki sta pod 
spomeniškim varstvom. Stori-
tev osebnega trenerstva in sve-
tovanje bi nudil Robert Titov-
šek, s čimer bi želel vplivati na 
dvig kvalitete in zdravega nači-
na življenja. 

Po predstavitvi vseh desetih 
poslovnih idej, ki so jim pri-
sostvovali tudi nekateri lansko-
letni udeleženci izobraževanja, 
direktorica radeške občinske 
uprave Brigita Stopar, sveto-
valka za razvoj človeških virov 
na RRA Posavje Nataša Šter-
ban Bezjak, generalni direk-
tor Direktorata za regionalni 
razvoj in evropsko sodelova-
nje na Ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo 
Marko Drofenik s sodelavko 
mag. Andrejo Jenko, je direk-
tor RRA Posavje Martin Bra-
tanič dejal: »Vse predstavljene 
ideje so uresničljive.« 

 Smilja Radi

Projekt »Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče« obi-
skuje deset brezposlenih oseb, ki želijo po zaključenem izo-
braževanju lastno poslovno idejo uresničiti tudi v praksi.

POSAVJE - Zavod za zaposlovanje obvešča delodajalce, ki ima-
jo poravnane vse obveznosti do države in bi radi zaposlili mla-
do osebo (od 15. do 29. leta) iz njihove bližine, da si preberejo 
pogoje za kandidiranje in se prijavijo v program Prvi izziv 2015, 
odslej tudi elektronsko na Portalu za delodajalce. Program omo-
goča subvencijo 7.250 evrov za zaposlitev brezposelnih mladih 
iz vzhodne Slovenije za najmanj 15 mesecev. Dodana vrednost 
programa je trimesečno poskusno delo. V programu, ki je odprt 
od konca novembra 2015, sodeluje že 39 posavskih delodajal-
cev, ki so zaposlili 46 brezposelnih mladih. 

S Prvim izzivom do zaposlitve 



Posavski obzornik - leto XX, številka 5, četrtek, 3. 3. 2016 11OKOLJE IN PROSTOR

Trenutno se končuje izgradnja aneksa in pomožnih 
prostorov strojnice, izgradnja sten montažne dvora-
ne strojnice je zaključena. Izvajajo se dela na iztočni 
rampi strojnice, dolvodnem desnobrežinskem krilnem 
zidu, kamniti zložbi brežin ob strojnici in gorvodnem 
levobrežinskem platoju ob strojnici. Vzporedno po-
teka izgradnja strehe montažne dvorane. Končana 
je montaža tirnic in konstrukcije mostnih dvigal, kar 
omogoča nadaljevanje del na montaži turbinske opre-
me. Izvedena je montaža drenažnih črpalk strojnice.

Na prelivnih poljih se končuje varjenje radialne za-
pornice 3. prelivnega polja, medtem ko se na četrtem 

in petem prelivnem polju 
pričenja montaža opreme. 
Po montaži zapornic sledi 
še montaža mostne kon-
strukcije z vsemi potrebni-
mi instalacijami.

Na strojnici se izvajajo dela 
na montaži kabelskih tras 
elektro opreme ter elektro 
in strojnih gradbenih insta-
lacij.

Na akumulacijskem baze-
nu, kjer je investitor kon-
cedent, operativni izvaja-
lec pa družba Infra d.o.o., 

se intenzivno izvajajo zemeljska dela in izgradnja 
visokovodnega razbremenilnika. Medsebojno uskla-
jen terminski plan jezovne zgradbe in akumulacijske-
ga bazena kaže, da bo v poletnih mesecih leta 2016 
možno izvesti preusmeritev reke Save iz obtočnega 
kanala na prelivna polja in zasip obtočnega kanala. 
Zaključek gradbenih in montažnih del, potrebnih za 
dvig vode v akumulaciji, se ne spreminja in je pred-
viden v novembru 2016. V prvi polovici leta 2017 se 
bodo izvajali zagonski in funkcionalni preizkusi ter 
ostala testiranja, jeseni 2017 pa tehnični pregled in 
začetek poskusnega obratovanja.

Nadaljevanje del na gradbišču HE Brežice
Gradnja HE Brežice se izvaja brez zastojev in sledi predvidenemu terminskemu planu ter pogodbenim 
rokom. Na gradbenih delih je realiziranih 81 % vseh del, vgrajenih 79.000 m3 betona in 5.450 ton 
armaturnega železa.

Generatorski sod agregata 1 v jezovni zgradbi  
HE Brežice

Pogled s prelivnih polj na gradbišče bazena HE Brežice

HE Brežice - prelivna polja in strojnica
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Natečaj Komunale Brežice 

»ŽIVLJENJE BREZ VODE«
Komunala Brežice vabi k natečaju ob svetovnem dnevu voda in 

Zemlje, v okviru katerega vam želi ponuditi možnost, 
da izrazite svoje vtise in razmišljanja skozi risbo, besedo, 

film ali predmet na temo »ŽIVLJENJE BREZ VODE«.

Kakšno bi bilo življenje brez vode? Kako bi izgledal planet 
brez vode? Kaj nas čaka, če ne bomo ohranili vodnih virov 

za naše potomce?

Prvi trije uvrščeni bodo prejeli darilne bone 
za nakup v eni izmed trgovin, in sicer:
1. mesto: bon v protivrednosti 75 EUR,
2. mesto: bon v protivrednosti 55 EUR,
3. mesto: bon v protivrednosti 35 EUR.

Rok za oddajo del je četrtek, 14. april 2016.

Vse informacije v zvezi z natečajem dobite 
na spletni strani www.komunala-brezice.si.

Komunala Brežice - za čisto naravo!

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., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

CERKLJE OB KRKI - Že vse od 
sredine januarja lahko krajani 
Cerkelj ob Krki in drugi opazu-
jejo projekt rekonstrukcije in 
dozidave cerkljanske šole. Po-
tem ko so delavci glavnega iz-
vajalca del, podjetja AS-Primus 
iz Starega trga pri Ložu, najprej 
vse šolske prostore s telovad-
nico vred izpraznili in dobese-
dno oskubili, so nato prišli prvi 
bagri in tovornjaki, ki so začeli 
rušiti novejši del šole, ki je bil 
zgrajen pred slabimi 40 leti. 
Šola je nato iz dneva v dan izgi-
njala pred očmi mimoidočih in 
tako je na mestu, kjer je stala, 
nastalo gradbišče. Kot nam je 
povedal vodja projekta Danijel 
Duraković, se trenutno izvaja-
jo izkopi za novo zgradbo vrt-
ca, potekajo pa tudi odstranje-
valna dela v najstarejšem delu 
šole (ob glavni cesti), ki bo še 
naprej ostal neke vrste zašči-
tni znak kraja. Šolo so sicer ru-
šili približno mesec dni. Večino 
lesa, ki so ga odstranili iz šol-
skih prostorov, so odpeljali do-
mačini. Zidove in opeko stare 
šole na mestu, kjer je bilo šol-
sko igrišče, drobijo, zemljo pa 
odvažajo na deponijo v sklopu 
cerkljanskega letališča. Kot je 
še dejal Duraković, bodo v teh 
dneh že začeli z gradnjo vrt-
ca (podložnimi betoni, temelji 
itd.). Arheologi so ves čas pri-
sotni in zaenkrat niso še niče-
sar odkrili, bodo pa še posebej 
pozorni tam, kjer bo stala nova 
telovadnica, ki bo delno vkopa-
na v zemljo, zaradi česar bo iz-

Začenjajo z gradnjo vrtca

Novejši del šole so porušili v mesecu dni.
kop globlji (5 m). Na gradbišču, 
ki je veliko približno 4000 kva-
dratnih metrov, je trenutno 
okoli 20 delavcev s šoferji to-
vornjakov vred, nam je še zau-
pal Duraković, ki projekt nadzi-
ra skupaj z delovodjo Remzijo 
Kišmetovićem. 

Sogovornika sta še zatrdila, 
da bosta nova šola in vrtec za-
gotovo zgrajena v določenem 
roku (nekje do julija 2017). 
Naj spomnimo, da je projekt 

vreden krepko čez šest mili-
jonov evrov. Novi del šole bo 
sestavljen iz treh komponent: 
samostojnega objekta vrtca, 
šole kot osrednjega dela in te-
lovadnice. Poleg omenjenega 
podjetja, ki skrbi za gradbeno 
obrtniška dela, bo za strojne 
instalacije zadolženo idrijsko 
podjetje Kolektor Koling d.o.o., 
za elektro instalacije in zuna-
nje ureditve Kostak d.d., stro-
kovni nadzor nad deli pa izva-
ja Savaprojekt d.d. R. Retelj
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NEK je lani proizvedla 5 milijard 370 milijonov ki-
lovatnih ur električne energije, kar je več, kot smo 
načrtovali. Ta proizvodnja je 41 odstotkov vse v 
Sloveniji proizvedene električne energije. Glede 
na svoje obratovalne karakteristike elektrarna po-
kriva osnovno obremenitev skozi vse leto. Poleg 
tega je kot zanesljiv vir delovne in jalove moči 
pomembna podporna točka elektroenergetske-
ga sistema. Doseženemu rezultatu dajejo dodat-
no vrednost izpolnjeni varnostni kazalci, visoka 
zanesljivost jedrskega goriva ter dosledno upo-
števanje vseh upravnih in okoljskih omejitev ter 
poslovanje v skladu s sprejetim gospodarskim na-
črtom. 

Med spomladanskim remontom smo opravili vsa 
načrtovana vzdrževalna dela in tehnološke poso-
dobitve. Iz nabora ukrepov, ki so potrebni za od-
pravo posledic učinkov zvišanja nivoja reke Save 
zaradi gradnje akumulacijskega bazena hidroe-
lektrarne Brežice, je bila lani opravljena prilago-

ditev sistema varnostne oskrbovalne vode, letos 
bodo izvedene ostale. 

Visoka obratovalna stabilnost 
in varnost
Svetovno združenje operaterjev jedrskih elek-
trarn WANO, ki združuje vse jedrske elektrarne 
in katerega aktivna članica je od njegove ustano-
vitve tudi NEK, je vzpostavilo nabor kazalcev za 
spremljanje obratovalne učinkovitosti in varnosti. 
Za  lažje primerjanje med elektrarnami je določilo 
tudi skupni kazalec obratovalne učinkovitosti, ki 
se izračunava z utežnimi vrednostmi desetih ka-
zalcev in ima vrednost od 0 do 100. V NEK smo v 
tretjem četrtletju 2015 dosegli vrednost 99,49, v 
četrtem pa kar 99,54.

Sprejeti gospodarski načrt za leto 2016 in petle-
tni načrt naložb nam omogočata izvedbo obrato-
valnih, vzdrževalnih in projektnih del tudi letos. 
Z nižjo lastno – stroškovno ceno se prilagajamo 
razmeram na trgu z električno energijo. Vse to je 
dober temelj, da lahko ob dobrem in doslednem 
delu vseh dosežemo načrtovano visoko raven 
kazalcev in načrtovano proizvodnjo 5,4 milijar-
de kilovatnih ur električne energije, jeseni pa ka-
kovostno opravimo remontna dela in si tako zago-
tovimo pogoje za nadaljnje stabilno obratovanje.

Pomembni so vsi vidiki 
zagotavljanja jedrske varnosti
Zagotavljanje jedrske varnosti je naša prioriteta. 
Jedrska varnost je celota predpisov in standar-
dov, projektnih rešitev, obratovalnih navodil, var-
nostne kulture zaposlenih, usposabljanja, dela 
upravnih organov ter drugih dejavnikov, ki pri-
spevajo k preprečitvi sproščanja radioaktivnih 

snovi iz jedrskega objekta v okolje. 

Visoko raven jedrske varnosti dosegamo z ne-
odvisnim preverjanjem in samokritično preso-
jo doseženega, stalnimi izboljšavami človeške-
ga ravnanja in varnostne kulture, posodobitvami 
opreme in procesov, učenjem iz lastnih obrato-
valnih izkušenj in mednarodne prakse ter pri-
merjanjem z najboljšimi v svetu. Obratovalno do-
voljenje elektrarni nalaga, da vsakih deset let z 
občasnim varnostnim pregledom celovito in sis-
tematično preveri jedrsko varnost ter na njego-
vi podlagi izvede potrebne izboljšave.
 
Čeprav je verjetnost, da bi se med obratovanjem 
jedrske elektrarne zgodila jedrska nesreča z radi-
ološkimi vplivi na okolje, zelo majhna, odgovor-
no upravljanje jedrske elektrarne in upoštevanje 
varnostnih predpisov zahteva, da načrtujemo in 
vzdržujemo pripravljenost za zaščito tudi za tak 
primer. Zaščitni ukrepi so opredeljeni v Načrtih 
zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki ne-
sreči, ki so izdelani in usklajeni na ravni elektrar-
ne, lokalne skupnosti, regij ter države.  Ti načrti 

predvidevajo tudi ukrepe za zaščito prebivalcev: 
zaklanjanje – umik v zaprte prostore, uporabo 
tablet kalijevega jodida in začasen umik z ogro-
ženega območja – evakuacijo.

Uspešnost načrtov je v veliki meri odvisna od 
dobre organiziranosti, usposobljenosti in odgo-
vornega ravnanja vseh, zato jih posodabljamo 
na podlagi strokovnih spoznanj ter preizkušamo 
z urjenji in vajami. V skladu z obratovalnim do-
voljenjem načrte v NEK podrobno pregledamo 
vsaj vsaka tri leta in jih po potrebi nadgradimo.

   

Leta 2013 je bila v okviru evropskega projekta 
Pripravljenost na evakuacijo za primer jedrske 
nesreče izvedena regijska vaja. Med dvodnev-
no državno vajo »NEK 2014« smo učinkovitost, 
pripravljenost in usposobljenost preverjali štabi 
civilne zaščite na lokalni, regijski in državni rav-
ni, NEK, občine, ministrstva in vladne službe. Ko-
nec lanskega leta pa smo izvedli vajo, v kateri so 
poleg dvesto udeležencev iz elektrarne sodelo-
vali tudi predstavniki Uprave Republike Sloveni-
je za jedrsko varnost, Regijskega centra za obve-
ščanje Brežice in Centra za obveščanje Republike 
Slovenije.
 Nuklearna elektrarna Krško

Božidar Krajnc, 
direktor inženiringa: 

Načrti zaščite in reše-
vanja za primer jedrske 
nesreče za elektrarno, 
lokalno okolje in državo 
so del strategije za za-
gotavljanje visoke stop-
nje jedrske varnosti. 
Najpomembnejši del te 
strategije predstavlja-
jo stalna vlaganja v po-

sodobitev opreme in procesov elektrarne ter 
sistematično usposabljanje zaposlenih. Verja-
mem, da zaščitnih ukrepov v okolju ne bo tre-
ba nikoli uporabiti.

Odlični obratovalni in poslovni rezultati 
Dosežena načrtovana letna proizvodnja in visoki obratovalni kazalci ob doslednem upoštevanju upravnih omejitev potrjujejo uspešnost delovanja Nuklearne elek-
trarne Krško v lanskem letu. Z zanesljivim delovanjem smo sooblikovali stabilnost elektroenergetskega sistema, s konkurenčno proizvodno ceno pa prispevali k 
sprejemljivosti cene električne energije za gospodinjstva in konkurenčnosti gospodarstva.

Nadaljuje se delitev tablet kalijevega jodida
Dobra pripravljenost omogoča učinkovito ukre-
panje in blaži posledice ob vsaki nesreči. Sklad
no z visoko varnostno kulturo nadaljujemo s 
predhodno delitvijo tablet kalijevega jodida za 
primer malo verjetne jedrske nesreče na obmo-
čju 10 kilometrov okoli Nuklearne elektrarne 
Krško (NEK). Tablete smo začeli deliti s kuponi 
leta 2013, leta 2014 smo delitev ponovili, letos 
pa jo nadaljujemo z belimi recepti. 

Zaužitje tablet kalijevega jodida je eden od pred-
videnih zaščitnih ukrepov ob morebitni jedrski 
ali radiološki nevarnosti, s katerim preprečimo 
kopičenje radioaktivnega joda v ščitnici. Table-
te bi zaužili šele potem, ko bi ta zaščitni ukrep 
odredil poveljnik Civilne zaščite Republike Slo-
venije in bi nas k temu pozvali v sredstvih javne-
ga obveščanja.

Več informacij o tem, kaj so tablete kalijevega 
jodida, komu so namenjene in kako se bodo de-
lile oziroma kje so shranjene, najdete na spletni 
strani www.kalijevjodid.si.

Ob rojstvu otroka in ob novi prijavi stalnega 
ali začasnega prebivališča v 10-kilometrskem 
pasu okoli NEK ste upravičeni do predhodnega 
brezplačnega prejema tablet kalijevega jodida 
(upravičenci ste vsi prebivalci do dopolnjenega 
40. leta). 

Ko boste naslednjič obiskali svojega izbranega 
zdravnika, ga zaprosite za beli recept za zdravi-
lo kalijev jodid. To zdravilo nato s svojo kartico 

zdrav stvenega zavarovanja brez plačila prevze-
mite v eni od pooblaščenih lekarn in ga varno 
shranite doma. Starše oziroma skrbnike pa pro-
simo, da uredite beli recept za zdravilo kalijev jo-
did tudi za svojega otroka ob prvem obisku nje-
govega izbranega pediatra/zdravnika. Z otrokovo 
kartico zdravstvenega zavarovanja nato v lekar-
ni prevzemite tablete kalijevega jodida tudi zanj.

Hkrati pozivamo vse upravičence, ki ste prejeli 
kupon za prevzem tablet kalijevega jodida v letih 
2013 in 2014, pa tablet v lekarnah še niste prev-
zeli, da to opravite v eni izmed lekarn v Posav-
ju. Če ste kupon izgubili, ga lahko nadomestite z 
belim receptom, ki ga predpiše izbrani zdravnik.

Tablete kalijevega jodida lahko na podlagi bele-
ga recepta brez plačila prevzamete v lekarnah:
• Lekarna Krško, Cesta krških žrtev 132 c, Krško
• Lekarna na Vidmu, Cesta 4. julija 40 a, Krško
• Lekarna Senovo, Bohorska cesta 2, Senovo
• Lekarna Brežice, Černelčeva 8, Brežice
• Lekarna Trnje, Trdinova ulica 1, Brežice
• Lekarna Čatež, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Pričakujemo vaše sodelovanje in vas lepo po
zdravljamo. 

Ministrstvo za zdravje, 
Uprava RS za zaščito in reševanje, 

Uprava RS za jedrsko varnost, 
Nuklearna elektrarna Krško, 

Občina Brežice, 
Občina Krško

Naselja v 10kilometrskem pasu okoli NEK, iz 
katerih lahko prebivalci, stari do 40 let, ob pred-
ložitvi kupona ali belega recepta prevzamejo 
tablete kalijevega jodida v lekarnah:

Občina Krško: Anovec • Anže • Apnenik pri Ve-
likem Trnu • Ardro pri Raki • Armeško • Brege • 
Brestanica • Brezje pri Senušah • Brezovska Gora 
• Brod v Podbočju • Bučerca • Cesta • Črešnjice 
nad Pijavškim • Čretež pri Krškem • Dalce • Ded-
ni Vrh • Dobrava ob Krki • Dol • Dolenja Lepa vas 
• Dolenja vas pri Krškem • Dolenji Leskovec • Do-
vško • Drenovec pri Leskovcu • Drnovo • Dunaj 
• Golek • Gora • Gorenja Lepa vas • Gorenja vas 
pri Leskovcu • Gorenje Dole • Gorica • Gorica pri 
Raztezu • Gornje Pijavško • Gržeča vas • Gunte • 
Hrastek • Ivandol • Jelše • Kalce • Kalce-Naklo • 
Kerinov Grm • Kobile • Kostanjek • Kremen • Krš-
ko • Leskovec pri Krškem • Libelj • Libna • Loke • 
Lokve • Mali Podlog • Mali Trn • Malo Mraševo • 
Mikote • Mrtvice • Nemška Gora • Nemška vas • 
Nova Gora • Osredek pri Trški Gori • Pesje • Pija-

na Gora • Pleterje • Podbočje • Pristava ob Krki • 
Pristava pri Leskovcu • Ravne pri Zdolah • Ravni • 
Raztez • Rožno • Sela pri Raki • Selce pri Leskovcu 
• Senovo • Senožete • Senuše • Spodnja Libna • 
Spodnje Dule • Spodnje Pijavško • Spodnji Stari 
Grad • Srednje Arto • Srednje Pijavško • Sremič • 
Stari Grad • Stolovnik • Straža pri Krškem • Stra-
ža pri Raki • Strmo Rebro • Šutna • Trška Gora • 
Velika vas pri Krškem • Veliki Dol • Veliki Podlog • 
Veliki Trn • Veliko Mraševo • Veniše • Vihre • Vo-
lovnik • Vrbina • Vrhulje • Zaloke • Zdole • Žabjek 
v Podbočju • Žadovinek • Ženje 

Občina Brežice: Arnovo selo • Artiče • Blatno • 
Boršt • Brezina • Brežice • Brvi • Bukošek • Bu-
šeča vas • Cerina • Cerklje ob Krki • Cundrovec • 
Curnovec • Čatež ob Savi • Črešnjice pri Cerkljah 
• Črnc • Dečno selo • Dolenja Pirošica • Dolenja 
vas pri Artičah • Dolenje Skopice • Dvorce • Ga-
zice • Globočice • Globoko • Glogov Brod • Go-
renja Pirošica • Gorenje Skopice • Gornji Lenart 
• Hrastje pri Cerkljah • Izvir • Kraška vas • Križe 
• Krška vas • Mali Vrh • Mostec • Mrzlava vas • 
Oklukova Gora • Pečice • Piršenbreg • Poštena 
vas • Račja vas • Sela pri Dobovi • Silovec • So-
benja vas • Spodnja Pohanca • Sromlje • Stanko-
vo • Stojanski Vrh • Šentlenart • Trebež • Trnje  
• Velike Malence • Vinji Vrh • Volčje • Vrhovska 
vas • Zakot • Zasap • Zgornja Pohanca • Zgornji 
Obrež • Žejno • Župeča vas

Za ostale prebivalce, ki živijo izven 10-kilometr-
skega pasu, tablete kalijevega jodida hranijo v iz-
branih slovenskih bolnišnicah.

5 milijard 490 milijonov kilovatnih 
ur električne energije je povprečno 
proizvedla NEK v zadnjih treh letih. 

1. marec – dan civilne zaščite:
Generalna skupščina OZN je 
leta 1990 1. marec razglasila 
za svetovni dan civilne zašči-
te. Ta dan naj bi ljudi spomnil, 
kakšno vlogo ima civilna zaš-
čita in kako pomembna je tudi 

pripravljenost na ukrepanje ob naravnih in dru-
gih nesrečah. 

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško
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TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

KAKO DO TOPLEGA DOMA 
IN UREJENE OKOLICE

Topel dom je vrednota, ki človeku pomeni varnost, kraj za 
sprostitev, bivanje z družino. Prav tako nam vrtovi in cveto-
če rastline prinašajo veselje in s tem prispevajo k boljšemu 
počutje. Spomladi se nas zato večina loti preurejanja, čišče-
nja in reorganizacije bivalnih prostorov ter spomladanskih 
opravil na vrtu in sadovnjaku. Pred vami je nekaj zanimivih 
strani, ki smo jih pripravili v sodelovanju z mnogomi stro-
kovnjaki, ki se ukvarjajo z izgradnjo in prenovo domov ter 
s primerno zasaditvijo in nego naših vrtov in okolice. Pre-
berete lahko, kako očistiti dom z naravnimi čistili, ter naj-
dete informacije o podjetjih, ki vam lahko pri tem svetuje-
jo in pomagajo pri izvedbi. Naj vam bodo v korist in veselje.

 Uredništvo

Z nakupom ekoloških čistil lah-
ko naredimo več za naše počut-
je in počutje naših družinskih 
članov, še največ pa lahko za 
zdravje naredimo, če pričnemo 
čistila izdelovati sami. Ob tem 
imamo prijeten občutek, saj 
zagotovo vemo, kaj uporablja-
mo, naša čistilna učinkovina pa 
nima neželenih strupenih do-
datkov. Tako tudi z dodatkom 
svežih zelišč dom napolnimo z 
vonjem, ki nam je všeč in z njim 
razvajamo naše čute. Za čiščen-
je je najbolje uporabiti krpe iz 
blaga, kot so stare brisače, rju-
he, plenice, ne zavrzimo niti 
spodnjic ali majic. 

KIS, LIMONA, SODA 
BIKARBONA …
Sestavine, ki so učinkovite za 

Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki, T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

www.sl-inzeniring.si, sl-inzeniring@siol.net

Naravna čistila v našem domu
V današnjem času lahko kupimo katero koli čistilo, ki si ga poželimo, da z njim ne le očistimo, ampak tudi 
odišavimo dom. Takšni izdelki imajo lahko škodljive učinke za naše zdravje, zato moramo biti tudi pri upo-
rabi čistil zelo previdni. Čisto mogoče je, da se pričnejo kazati težave v alergijah, oteženem dihanju, more-
biti celo izzovejo druge bolezni, ki imajo za posledico dolgotrajno zdravljenje. 

pripravo čistil, so kis, limona 
pa tudi vsestranska soda bi-
karbona, ki je uporabna za čiš-
čenje keramičnih površin, pe-
čice, hladilnika in še mnogih 
drugih površin. Z njo lahko 
celo peremo perilo, odmaši 
pa tudi odtoke cevi. Keramič-
ne ploščice podrgnimo s pas-
to (glej recept v okvirčku), ki 
smo jo pripravili iz sode bikar-
bone, na koncu pa le speremo 
z vodo. Pri temeljitem čiščen-
ju pečice jo najprej premaže-
mo z že omenjeno pasto sode 
bikarbone ter pustimo učinko-
vati nekaj ur. Z mokro gobico 
odstranimo umazanijo, nato 
pa speremo še z vodo. Tudi v 
hladilniku je soda dobrodošla, 
saj nam ne zastrupi hrane, kar 
se prav lahko zgodi s kemični-

mi čistili. Najlažje bomo hladil-
nik očistili z raztopino vode in 
sode bikarbone, nato pa vanj 
položimo skodelico s sodo bi-
karbono, če je morebiti še os-
tal neprijeten vonj. Neprijeten 
vonj v hladilniku prežene tudi 
kavna usedlina in limona, ki jo 
prerežemo. Za čiščenje oken in 

drugih steklenih površin pri-
pravimo čistilo iz žlice sode 
bikarbone in litra vode. 

UPORABNI RECEPTI
Še nekaj uporabnih čistilnih 
receptov, ki jih velja 
preizkusiti. Čistilo za odstran-
jevanje madežev keramičnih, 
kromiranih in steklenih povr-
šin pripravimo iz dveh litrov 
vode, dveh žlic sode bikarbo-
ne in dobrega litra alkoholnega 
kisa. Čistilo za prah, ki ga pri-
pravimo iz žličke olivnega olja 
in litra alkoholnega kisa, lahko 
nanesemo na krpo ali damo v 
posodo z razpršilom. WC školj-
ko očistimo tako, da vanjo stre-
semo skodelico sode bikarbo-
ne in pustimo stati čez noč, 
nato jo splaknemo, dodamo 
dva kozarca kisa, pustimo sta-
ti nekaj časa, zdrgnemo s kr-
tačo in splaknemo z vodo. Za 
čiščenje rezalne deske upora-
bimo limonin sok in sol. Zama-
šene odtočne cevi bomo rešili 
z dvema žlicama sode bikarbo-
ne, dvema kozarcema alkohol-
nega kisa in vročo vodo. 
 Marija Hrvatin

Nekaj sestavin za pripravo domačih čistil
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Ker nam ni vseeno ...

www.segrad.si, GSM: 041 477 715
Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec 

 STROKOVNA IZVEDBA 
MANSARD V NIZKOENERGIJSKEM STANDARDU

ARH elektromehanika d.o.o., Leskovec, 
tel.: 07 49 04 300 www.elektroarh.si

Pasta iz sode 
bikarbone
Zmešamo (količine prila-
godite glede na potrebe čiš-
čenja oz. velikost površine) 
eno kavno skodelico sode 
bikarbone, malo manj kot 
pol čajne žličke detergenta 
za posodo, čajno žličko 
belega kisa ter po potrebi 
zalijemo z vodo, da dobimo 
pasto.
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info@karodi.si

- proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov
- sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav
- novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov
- montaža in prodaja kaminskih peči

40 let tradicije

BARVE, LAKI, 
FASADE, LEPILA

Cesta 4. julija 14, 8270 Krško, Tel.: 07 49 05 375

Mešalnica JUB

GRAMOZNICA KOSTAK
Prodaja kamnitih materialov in zemlje v Starem Gradu 

PRANE FRAKCIJE
velikosti: 0-4, 4-8, 8-16, 16-32, 32-45 mm in nad 45 mm
uporaba: betoni, strojni in ročni tlaki, estrihi, drenaže, terase, rib-
niki, vodnjaki, zen vrtovi, ravne strehe, gabioni (mrežne ograje s 
kamenjem)

DROBLJENE FRAKCIJE
velikosti: 
0-4 in 4-8 mm
uporaba: betoni, posip 
voznih površin v času 
zimskih razmer, podla-
ga za tlakovanje, poko-
pališča

SUHO SEJANE FRAKCIJE
velikosti: 0-16, 0-32 in nad 32 mm
uporaba: pripravljena homogena mešanica peska, če želite sami 
mešati beton, primerna za AB plošče, stebre, preklade, AB temelje

NESEJAN GRAMOZ
uporaba: beton, nasipi, platoji, utrjevanje brežin

MIVKA 
uporaba: za maneže ali jahališča, za obsip plinskih oziroma vseh 
vrst cevi

ZEMLJA I. IN II. KATEGORIJE 
uporaba: za zelenice, vrtove, sadovnjake in vinograde ter nasipe, 
zasipe vrtač  in sanacije

Kontakt: 051 302 929, 031 411 926

TRGOVINA KOSTAK 
Prodaja gradbenega in instalacijskega materiala

GRADBENI MATERIAL 
• osnovni gradbeni material in ometi 
• fasadni material z zaključnimi sloji 
• strešne kritine različnih proizvajalcev 

PROIZVODI ZA UREJANJE OBJEKTOV
• tlakovci in robniki
• filc geotekstil 
• prane plošče
• kamen (naravnih oblik in rezan)
• inox in alu ograje 

PROIZVODI ZA IZGRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
• male komunalne čistilne naprave (MKČN): PVC in betonske 
• kompresorji za MKČN
• vodovodni material 

HIDROIZOLACIJE
• izotekt
• ibitol
• bitumen

MATERIAL ZA OGREVANJE 
• toplotne črpalke in hranilniki toplote
• kotli za centralno ogrevanje in radiatorji 
• solarni sistemi 
• filtri za vodo
• sanitarne armature, kadi in tuš kabine
• vodomerni jaški 

OSTALA PONUDBA:
• zbiralniki deževnice
• akumulatorji vseh dimenzij

Kontakt: 07 48 17 215, 07 48 17 270
Odprto: ponedeljek−petek: 7:00−16:00; sobota: 7:00−12:00

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Strokovni nasveti in izvedba del

• izvedba ali obnova hišnih kanalizacijskih priključkov
• izvedba novih vodovodnih priključkov 
• vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) 

Kontakt: 07 48 17 228

GRADBENIŠTVO
Izvajamo vse vrste gradbenih del

NIZKE GRADNJE: 
• zunanje ureditve stavb s hortilkulturo  
• gradnja cest
• rušenje objektov

VISOKE GRADNJE: 
• gradnja individualnih stanovanjskih stavb (tudi na »ključ«)   
• gradnja večstanovanjskih stavb
• energetske obnove objektov
• adaptacije in sanacije objektov

Kontakt: 07 48 17 289 

GRADITE? UREJATE OKOLICO?
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POSEBNA AKCIJA NA DEL PRODAJNEGA PROGRAMA 
več na www.kostak.si

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.siGreste na novo 
ali v prenovo?
Oglasite se pri kreditnih svetovalcih v naših 
poslovalnicah! Pripravili bodo ponudbo posebej za 
vas, glede na vaše finančno stanje in pogoje najema 
kredita. Pomagali vam bodo izbrati najprimernejšo 
rešitev, da boste v letih odplačevanja kredita lahko 
bolj brez skrbi.

www.stanovanjskikredit.si 01 477 20 00

NLB Stanovanjski kredit
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Začetki podjetja torej segajo v leto 1970, ko je oče Ivan na-
kupil osnovno orodje, zbral skupaj nekaj pridnih in sposob-
nih sovaščanov, ki so kot prvi objekt prekrili zdaj že nekaj let 
zaprto Restavracijo v Kostanjevici na Krki, v nadaljevanju pa 
tudi grad Brestanica, grad Leskovec, večino cerkva na tem 
področju, precej so delali tudi na Hrvaškem. Osnovna dejav-
nost podjetja je že od začetka krovstvo in tesarstvo. Ko se je 
podjetju leta 1979 na očetovo željo pridružil sedanji lastnik 
Andrej, so dejavnost razširili še na kleparstvo. V tistih ča-
sih so imeli lahko obrtniki zaposlenih le pet ljudi, Abramova 

pa sta imela skupno obratoval-
nico in deset zaposlenih. Sedež 
firme je bil v starem Krškem, 
kjer je zdaj odvetniška pisarna 
Jalovec. Z rastjo firme se je po-
kazala tudi potreba po večjem 
poslovnem prostoru in tako se 
je firma leta 1991 selila v nove 
in večje poslovne prostore v 
obrtno cono v Leskovcu. Ko so 
tudi ti postali premajhni, so se v 
letu 2006 z nakupom nove po-
slovne stavbe in primerno več 
skladiščnega prostora preselili 
na sedanjo lokacijo.

V podjetju ves čas skrbijo, da imajo zaposleni sodobna orod-
ja in pripomočke za delo, obnavljajo avtopark ter z avtodviga-
li in drugimi napravami opravijo večino prenosov in prevozov 
težkih materialov. Zadnja leta zaradi večjega osveščanja gle-
de toplotnih izgub opažajo porast izolacij klasičnih in ravnih 
streh. Največ klasičnih streh prekrijejo s kritinami proizvajal-
cev Bramac, Braas, Tondach, Esal, ravne strehe s PVC fo-

lijo, kot npr. Bauder, Sika, poslovne objekte pa večinoma s 
pločevinasto kritino z izolacijo. Vgrajujejo tudi strešna okna. 
Njihovi kupci so tako fizične kot pravne osebe. So poobla-
ščeni krovci firm Bramac, Tondach, Esal, Metrotile, Gerard 
in usposobljeni za vgradnjo strešnih oken Fakro in Velux.

Njihovi referenčni objekti so Vodovodni stolp Brežice, celo-
ten kompleks firme Stilles Sevnica, OŠ Brestanica, športna 
dvorana pri OŠ Leskovec, Valvasorjev kompleks v Krškem, 
cerkev sv. Rozalije v Krškem, grad Pišece, grajska kašča v 
Brežicah, stražni stolp v Črneči vasi in seveda njihov poslov-
ni objekt ter še veliko drugih. V podjetju je povprečno deset 
stalno zaposlenih delavcev, visoko kvalificiranih in z dolgolet-
nimi izkušnjami ter odličnim znanjem svojega poklica, v času 
glavne sezone po potrebi tudi kakšen več. Podjetje ima pri-
dobljeno tudi okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje 
kritin, ki vsebujejo azbest.

Ves čas skrbijo za sodobno 
opremljenost svojih zaposlenih

Krovstvo, tesarstvo in kleparstvo Abram je družinsko podjetje, ki je s svojo dejavnostjo pričelo pred 46 leti. V tem času je dvakrat zamenjalo poslovne prosto-
re, tako da se sedaj nahaja na Rostoharjevi ulici v Krškem. Poleg krovstva, tesarstva in kleparstva je njihova dejavnost tudi izolacija klasičnih in ravnih streh.

Poslovni objekt na Rostoharjevi ulici 62a v Krškem

Streha Vodovodnega 
stolpa v Brežicah

Zvonik pravoslavne cerkve 
v Marindolu

Prenovljena streha gradu Pišece

Lastnik Andrej Abram

Andrej Abram s.p., tel: 07 49 05 580, 041 611 877
www.informacija.net/krovstvo-abram

e-pošta: krovstvo.abram@siol.net
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Pa začnimo najprej na balko-
nu. Kot pravi Alenka Kerin iz 
Vrtnega centra in cvetličarne 
Kerin v Krškem, je zdaj pravi 
čas, da še lahko naredite po-
taknjence, če imate stare ra-
stline, le-te pa postavite na to-
pel in svetel prostor, da se ne 
bodo pretegovale. Sveže po-
taknjence posadimo v poseb-
ni substrat za setve, saj bodo 
samo tako lahko bujno ras-
li. Če so rastline že zelo velike 
in ne bomo delali potaknjen-
cev, pa jih lahko porežemo, da 
bo rastlina ostala majhna in 
kompaktna. Obvezno poreže-
mo stare rastline do 20 cen-
timetrov višine, da na novo 
poženejo poganjki, pa svetu-
je Rosanda Peklar iz sevniš-
kega VCT Ramovš - Peklar. Ko 
se pripravljamo na zasaditev 

balkona ali okenske police, je 
najbolje, razlaga Kerinova, da 
si sprva pripravimo sadilni 
načrt in na papir prenesemo 
svoje želje, potem pa se pogo-
vorimo s cvetličarjem ali vr-
tnarjem, ki mu zaupamo in s 
katerim skupaj ugotovimo, ali 
so rastline pravilno izbrane. Za 
korita, ki jih imamo na balko-
nu, največkrat izberemo rastli-
ne, ki so dolge in primerne za 

določeno lego (bršljanka, sur-
finija, strukturna rastlina …). 
Peklarjeva pravi, da poznamo 
različne vrste in sorte rastlin 
za balkone in okenske police. 
Predvsem moramo vedeti, na 
katero stran imamo postavljen 
balkon - senčno, polsenčno ali 
sončno. Kerinova tako za po-
polno senčno lego svetuje, da 
sadimo vse strukturne rastli-
ne, ki ne cvetijo, in navadno 
vodenko. Za polsenčno lego 
so zelo primerni surfinija in 
milijon zvončkov ter struktur-
na rastlina, seveda pa le-ta po-
leg zalivanja potrebuje še do-
datno zalivanje z železom. Za 
sončno lego največkrat sadimo 
pelargonije - bršljanke, dvojne 
in pokončne pelargonije ter 
strukturno rastlino, ki prena-

ša sonce. Sedaj imamo novej-
še hiše, ki imajo samo okna, 
brez balkonov. Na okenske po-
lice ponavadi postavimo kraj-
še in manj razvejane rastline, 
kot so viseče in pokončne pe-
largonije, ki zelo lepo zdržijo 
na soncu.

CVETJE NAJ SE UJEMA 
S FASADO

Zelo pomembno je tudi, 
kakšno barvo cvetja izbere-
mo. Barva cvetja je popolno-
ma odvisna od vsakega posa-
meznika in se ponavadi izbira 
po barvi fasade, da se barve 
vsaj malo ujemajo. Seveda 
pa določeni vrtnarji, ki imajo 
svoje kataloge, vsako leto pri-
poročajo kakšno novo, svežo 
barvo, ki jih vidimo v tujini na 
sejmih ali pa kar pri vzgojite-
ljih samih, pojasnjuje Peklarje-
va. »Ko se odločamo za nakup 
sadik, moramo točno vedeti, 
kam jo bomo posadili. Če sadi-
mo npr. bršljanko, jo lahko sa-
dimo na sončno lego, ker le-ta 
potrebuje malo zalivanja, lah-

ko pa si pomagamo s koriti z 
vodno rezervo,« svetuje Keri-
nova in opozarja, da moramo 
pred saditvijo sadik obvezno 
pregledati korita, da so popol-
noma cela in čista. Drug zelo 
pomemben dejavnik je zem-
lja. Peklarjeva dodaja, da je 

treba poskrbeti tudi za dob-
ro zemljo, ki jo kupimo pri vr-
tnarju ali v cvetličarni. Rožam 
v koritih dodamo novo zemljo 
ter pognojimo s kalijem in fos-
forjem, da se rastlina okrepi. 
Gnojenje cvetja je odvisno od 
posameznega gnojila - ali je v 
tekočem stanju ali v prahu in 
s kakšno koncentracijo se lah-
ko dela. VCT Ramovš - Peklar 
priporoča predvsem gnojila v 
prahu, ki jih delajo na bazi soli 
in so zelo učinkovita (npr. Hu-
mko gnojilo za cvet in Humko 
gnojilo za zelenje in cvet). Upo-
rablja se jih dvakrat tedensko 
po eno čajno žličko. Za rastli-
ne na prostem pa priporočajo 
gnojilo v briketih ali granulah, 
ki je večmesečno in se v stiku 
z vodo raztopi.

Široka izbira semen, čebulic, krompirja, zemlje, 
strojev in sadnega drevja za čudovit in popoln vrt.

Eurogarden d.o.o., Podsmreka 7e, 1356 Dobrova; PE Krško: Eurogarden d.o.o., Cesta krških žrtev147, 8270 Krško
www.eurogarden.si www.rotar-trgovina.si
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AKCIJA
semen

3+1
gratis

akcija velja do 31.3.2016

Okrasna drevesnica Nečemer 

Več na 

www.necemer.com

Nudimo širok spekter vrtnarskih storitev:

• načrtovanje, zasajanje in vzdrževanje zelenih površin, 
obrezovanje trajnic in dreves, 

• strokovno ročno obrezovanje,
• obžagovanje večjih dreves,
• vzdrževanje športnih objektov, parkov …,
• svetovanje,
• obnova trat, itd ...

Delujemo tudi na širšem delu Dolenjske in Ljubljane.

Za izdajo ponudbe in brezplačen ogled nam pišite:                    
info@necemer.com ali nas pokličite na 041/705-918.

Veliki Podlog 64, 
8273 Leskovec pri Krškem

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Kerin Janko s.p., CKŽ 65A, 8270 Krško / Tel.: 07 49 02 560 

GNOJILA

SEMENAKROMPIR

ČEBULČEK

ZEMLJA ZA SETVE IN PRESAJANJE

 GNOJILA

-          SEMENA

-          KROMPIR

-          ČEBULČEK

-          TER ZEMLJA ZA SETVE IN PRESAJANJE

Na zalogi že 
vse za vrt!

 Vabljeni!

Gradnje gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj, 
Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj

Marec je tu in čas je za urejanje doma in okolice
Pomlad že nekaj časa trka na vrata, skoznje pa zaenkrat še ni vstopila, saj je vreme v teh dneh bolj muhas-
to aprilsko kot pa kaj drugega. So pa prvi marčevski dnevi ravno pravšnji za spomladansko čiščenje, ure-
janje okolice hiše, gredic, vrtov, sadovnjaka itd. V tokratnem prispevku vam želimo s pomočjo strokovnih 
nasvetov priskočiti na pomoč, če ste mogoče v dilemi, kakšno cvetje letos dati na balkon, ali če ne veste, 
kako ga negovati in zapolniti cvetlična korita, urediti vrtne gredice, zelenjavni vrt, sadno drevje itd. 

Zdaj je pravi čas, da uredite okolico svoje hiše (foto: J. Conta).
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»Dandanes so zelo aktualne 
mešane zasaditve, ljudje pa 
pri tem delajo napako, saj mo-
rajo biti skupaj posajene rastli-
ne, ki rabijo več zalivanja, in ra-
stline, ki zalivanja potrebujejo 
zelo malo,« opozarja Kerino-
va. Pri zalivanju moramo biti 
sicer previdni. Če imamo ko-
rita z vodno rezervo, mora-
mo po besedah Peklarjeve za-
livati po potrebi, odvisno kako 
nam kaže plovček za vodo. Če 
so rastline izpostavljene soncu 
in dežju, moramo biti previdni, 
da nam voda, ki ostaja v koritu, 
ne »zavre« zaradi vročine. Zato 
je vedno priporočljivo zalivati 
zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, 

ko so rastline ohlajene. Kerino-
va dodaja, da je bolje pustiti ra-
stlino kak dan več brez vode, 
kot pa jo prekomerno zaliva-
ti. Ljudem, ki imajo bolj malo 
časa za gojenje rastlin, Pek-
larjeva priporoča bršljanke ali 
pokončne pelargonije in tudi 
kakšne kombinacije drugih 
rastlin. Kako je s postavitvijo 
cvetličnih korit? Kerinova od-
govarja, da jih na balkonu lah-
ko postavimo popolnoma sku-
paj. V tem primeru se bodo 
rastline prepletle ena z dru-
go in balkon bo seveda popol-
noma v cvetju. Če pa ne želi-
mo, da se rastline prepletejo, 
ampak da se vsako korito vidi 
posebej, postavimo korita v 
razmaku vsaj 20 do 25 centi-
metrov. »Včasih smo bili vaje-
ni, da je bil balkon poln rož, se-
daj pa se trendi spreminjajo in 

prihajamo v čase skupin. Manj 
je več. Sadimo bolj mešane za-
saditve v manjših količinah,« 
pa pravi Peklarjeva. V cvetlič-
ne lonce lahko sadimo rastli-
ne, ki zrastejo visoko, se vzpe-
njajo ali razraščajo po posodi. 
Vedno sadimo višje rastline na 
sredino in nižje ob strani. Kdor 
ne želi cvetja, se ponavadi od-
loči za strukturno rastlino sku-
paj s travo, ki jo kombiniramo 
z rastlinami, ki potrebujejo več 
vode. Zelo popularno je zasa-
jevanje z zelišči in začimbami. 
Ko urejamo zunanje površi-
ne ali cvetoč vrt, moramo ved-
no imeti načrt, razlaga Kerino-
va. Pomembna je struktura tal 

(vlažna - suha) in lega gredi-
ce (sonce - senca). Če je zem-
lja zelo pusta, moramo obve-
zno dodati zemljo in gnojilo. V 
vročem poletnem času pa se 
stranke čedalje bolj odločajo 
tudi za zalivalni sistem. Nato 
si skrbno izberemo še rastli-
ne, ki nas bodo razveseljeva-
le ob pogledu nanje. Pri saje-
nju okrasnih rastlin moramo 
biti vedno pozorni, da po ne-
kaj letih še rastejo in ne osta-
nejo majhne. Zato moramo iz-
birati sadike in rastline, ki so 
primerne za naše razmere in 
prostor, pa sporoča Peklarjeva.

NAREDIMO SI NAČRT 
ZA SETEV

Tudi na vrtu je treba pripravi-
ti vse potrebno za novo sezo-
no. Za nasvet smo povprašali 

Kmetijsko trgovino Cerjak iz 
Bukoška, v imenu katere Anita 
Colarič vsem vrtičkarjem pri-
poroča, naj si naredijo načrt za 
novo sezono setve in sajenja. 
Na zelenjavnem vrtu gredice, 
ki smo jih prelopatali jeseni, 
po potrebi potresemo z apnom 
(če je zemlja kisla). Priporočlji-
va je predhodna analiza zemlje 
(izmeri se % organske snovi, 
PH, vsebnost fosforja in kali-
ja). Poleg tega je treba preve-
riti zalogo semena, ki jo ima-
mo doma (starost semena), 
ter dokupiti novo seme zele-
njave, zelišč in cvetlic. Vedno 
moramo paziti, da je seme, ki 
ga kupimo, v nepoškodovani 
embalaži. Pri načrtu kolobarja 
je treba upoštevati predhodni 
posevek in rastline, ki odganja-
jo škodljivce in bolezni. Katera 
semena bomo izbrali, je odvis-
no od tehnike gojenja. Kot pra-
vi Colaričeva, imajo pri njih v 
prodaji tudi eko semena in sor-
te, ki so primerne za ekološko 
pridelavo. Svetuje, da posevek 
pred nizkimi temperaturami 
zaščitimo s kopreno. Poleg se-
mena in čebulic (ptujska če-
bula, rumena okrogla, plošča-
ta in rdeča čebula, jari česen, 
okrasne čebulice) lahko v nji-
hovi trgovini kupimo tudi sadi-
ke zelenjave in cvetja.

KAKOVOSTNO ORODJE = 
KAKOVOSTNA REZ

Colaričeva rez sadnega drev-
ja označuje kot pomembno 
vrtno opravilo, ki spodbuja 
rodnost in izboljšuje okrasno 
vrednost. Če želimo drevo ob-
držati zmernih višin, ga mo-
ramo redno obrezovati. Pred 
rezanjem si najprej priskr-
bimo primerno orodje: sad-
jarske škarje, žago, lestev in 
vrvico za upogibanje poganj-
kov. Kakovostno orodje na-

mreč zagotavlja kakovostno 
rez. Ob pravočasnem upogi-
banju, razpiranju in usmer-
janju bomo imeli pri rezanju 
manj dela, položnejša rast pa 
je tudi bolj rodna in trdna. Peč-
kate sadne vrste režemo veči-
noma v času zimskega miro-
vanja. Koščičaste vrste sadja 
režemo v času zimskega miro-
vanja, lahko pa jih tudi čez leto 
v rastni dobi. Pri slabo rasto-
čih drevesih bi morali opravi-
ti rez že konec januarja. Takrat 
obrezano drevo bo intenziv-
neje raslo. Pri bujno rastočih 
drevesih začnemo vedno ob-
rezovati šele v začetku in do 
sredine marca. Večji kot je cve-
tni nastavek, močneje lahko 
obrežemo drevo. Razne rane 
je priporočljivo premazati s 
cepilno smolo. Pri obrezova-
nju visokih dreves pa je treba 
rezati in nižati zgornje veje, 
spodnje pa ohranjati, sporo-
ča Janez Conta iz Vrtnarstva 
Carpinus in dodaja, da je tre-
ba živo mejo vsaj enkrat letno 
negovati, če želimo, da je gos-
ta in lepo razraščena.

Za konec pa se ustavimo še pri 
travi. Conta svetuje, da je tre-
ba travo dvakrat letno (mar-
ca in konec avgusta) z gra-
bljenjem prezračiti (zračimo 
jo tudi z dodajanjem zemlje in 
peska) in dognojiti, vsako leto 
jeseni tudi dosejevati. Tudi 
na splošno so jesenski dne-
vi najboljši za sejanje in ure-
janje trave. V Kmetijski trgo-
vini Cerjak si lahko sposodite 
napravo za zračenje trave. Po-
leg tega med drugim ponujajo 
strokovno svetovanje agrono-
mov in enologov, servis vrtnih 
strojev ter izposojo strojev za 
delo na vrtu in urejanje okoli-
ce. Naj se pomlad prične!

 Rok Retelj

SVETUJEMO IN IZVAJAMO 
GRADBENA DELA:

-  izgradnja, urejanje in vzdrževanje cest
-  zunanje ureditve, urejanje vrtov, 
 dvorišč in okolice
-  zemeljska dela 
 (izkopi, nasipi, utrjevanje)

janez.pungercar@siol.net

V KAMNOLOMU TRŽIŠČE JE MOŽNO DOBITI 
NASLEDNJE MATERIJALE:

AGM Janez Pungerčar s.p.
Malkovec 1b, 8295 Tržišče

• gramoz 
• različne vrste tampona 
• pesek za beton, malto, drenažo

• vse vrste kiper prevozov 
• storitve z gradbeno mehanizacijo 
• rušenje objektov  
• predelava gradbenih odpadkov

IZVAJAMO TUDI:Tel.: 07 81 80 451
Gsm: 041 642 256

Material lahko prevzamete sami ali vam ga dostavimo na želeno mesto po ugodnih cenah.

janez.pungercar@siol.net
www.agm-pungercar.si

RAČJA VAS – Janez Conta je spomladi leta 2011 kot samostoj-
ni podjetnik pričel z vrtnarsko dejavnostjo, svoje podjetje je po-
imenoval Vrtnarstvo Carpinus (Carpinus je latinski izraz za gaber). 
Conta, ki je po izobrazbi sicer mehanik in je naknadno naredil vr-
tnarsko šolo, se ukvarja predvsem z višinskim obrezovanjem, ob-
žagovanjem in podiranjem dreves na težko dostopnih predelih (ob 
strehah, med hi-
šami). Pred dve-
ma letoma je za 
to pridobil tudi 
ustrezno licenco. 
Vrtnarstvo Car-
pinus ponuja na-
slednje storitve: 
obžagovanje in 
podiranje dreves, 
višinsko obžago-
vanje, sanacija 
parkovnih dreves, 
parkovno vrtnar-
stvo ter urejanje 
vrtov. Svojo dejavnost opravlja predvsem na širšem območju Do-
lenjske. Conta, ki ga je iz Šmartnega pri Litiji v Račjo vas pripelja-
la ljubezen, veliko svojega dela opravlja na višini, temu primerna 
je tudi njegova oprema. Verjetno je edini, ki za obrezovanje viso-
kih dreves uporablja plezalke, s katerimi se zapiči v drevo, da laž-
je drži ravnotežje. Najvišje drevo, ki ga je obrezoval do zdaj, je bil 
kar 32 metrov visok hrast na Volčjem. Trenutno obrezuje in kosi 
travo na javnih površinah v Krški vasi in celotni občini Kozje, sicer 
pa svojo dejavnost opravlja po naročilu. Pri tem mu pomaga tudi 
njegova življenjska sopotnica Anita. Kot pravi, je treba pravočas-
no misliti na obrezovanje visokih dreves, saj ko enkrat drevo pre-
raste višino, je obrezovanje posledično nevarnejše pa tudi dražje. 
Letno se lahko obreže največ 30 % (starega) drevesa, v nasprot-
ju se mu samo škoduje in se naredijo rane, kar pripelje do gnitja.

Vrtnarstvo Carpinus, Janez Conta s.p., 
Račja vas 14 a, 8263 Cerklje ob Krki

GSM: 041 353 989, E-pošta: carpinus@siol.net

predstavljamo

Vrtnarstvo Carpinus 
nudi višinsko obrezovanje

Janez Conta med višinskim obžagovanjem

Marec je tu in čas je za urejanje doma in okolice

Delovni čas:
pon - pet: 8.00 - 18.00 ure
sobota: 8.00 - 14.30 ure
nedelja: 8.00 - 12.00 ure 

Orešje 23, 8290 Sevnica Tel.: 07/81 40 000

Pomlad na vrtnariji Terraplant 

 Kvedrova 49, 8290 Sevnica Tel.: 07/81 44 172

Drage predstavnice nežnejšega spola,
želimo vam čudovit praznik.

Vse za vaš dom in okolico.
Posebna ponudba ob dnevu žena,

rezano cvetje in lončnice.
Šopki za vse priložnosti.

5 %
KUPON
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Celovita ponudba
za vaš vrt in okolico.

Rastline iz 
domače proizvodnje.

Le kdo si ne bi čez nekaj mesecev želel tako cvetočega balko-
na (foto: arhiv PO).
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Javni razpis za sofinanciranje dogodkov 
v občini Krško za leto 2016

Občina Krško tudi v letu 2016 sofinancira različne dogodke, ki 
jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju občine Krško oz. 
promovirajo občino Krško. Na razpis se lahko prijavijo pravne in 
fizične osebe, ki imajo sedež / prebivališče v občini Krško, sode-
lujejo z organi Občine Krško in jih obveščajo o svojih aktivnostih 
in so pripravljeni sodelovati na dogodkih, ki jih organizira Občina 
Krško, oz. društva, ki izjemoma pripravijo dogodek v občini Krško, 
s svojim delom posredno promovirajo ali povečujejo prepoznav-
nost občine Krško. Predvidena višina sredstev, namenjenih za so-
financiranje v letu 2016, je 22.000,00 €, rok za črpanje odobrenih 
sredstev pa je 30. 11. 2016 v skladu s predpisi, ki določajo izvrše-
vanje proračuna oz. do porabe razpoložljivih sredstev. 

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu mora-
jo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 
KRŠKO. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v 
času uradnih ur v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni stra-
ni www.krsko.si v rubriki Javni razpisi. Dodatne informacije v zve-
zi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, 
e-naslov: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KRŠKO 
ZA LETO 2016

1. Občinski svet Občine Krško podeljuje naslednja občinska pri-
znanja:
a) NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE KRŠKO: 

Naziv častni občan Občine Krško je najvišje priznanje Obči-
ne Krško in se lahko podeli občanom občine Krško in dru-
gim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državlja-
nom tujih držav, katerih delo in aktivnosti predstavljajo 
pomembne zasluge na katerem koli področju človekove 
ustvarjalnosti oziroma osebam, ki so posebno zaslužne za 
razvoj in ugled občine Krško.

b) VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO: 
Veliki znak Občine Krško se podeljuje:
 - posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe ali 

enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena v občini;
 - skupinam občanov, društvom, podjetjem ali drugim 

pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s kate-
rimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbe-
nem ali drugih področjih življenja in dela v občini.

c) ZNAK OBČINE KRŠKO:
Znak Občine Krško se podeljuje za izjemne uspehe in dosež-
ke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.

d) PRIZNANJE OBČINE KRŠKO:
Priznanje Občine Krško se podeljuje za pomembne enkra-
tne dosežke v zadnjem obdobju. 

e) JUBILEJNO PRIZNANJE OBČINE KRŠKO:
Jubilejno priznanje Občine Krško se podeljuje za 10, 20, 
30-letnico oziroma drugi večkratnik 10-letnice delovanja 
društvom, gospodarskim subjektom, zvezam, zavodom in 
drugim organizacijam. 

2. Predloge lahko dajo župan, občinski svet, krajevne skupnos-
ti, podjetja, društva, zavodi, politične stranke, občani ter dru-
ge organizacije in skupnosti. Predlagatelji sami sebe ne more-
jo predlagati za priznanje.

3. Predlog za občinsko priznanje mora biti oddan skladno s pri-
loženim obrazcem (dosegljiv: www.krsko.si - javni razpisi) oz. 
mora vsebovati: podatke o predlagatelju, vrsto predlaganega 
priznanja, podatke o predlaganem kandidatu za občinsko pri-
znanje, obrazložitev k predlogu in pisno soglasje predlagane-
ga kandidata za občinsko priznanje.

4. Pri podelitvi priznanj bodo imeli prednost predlogi, iz kate-
rih bo razviden širši pomen in prispevek za družbeni in gospo-
darski razvoj celotne občine in ne zgolj enega od njenih delov.

5. V koledarskem letu se lahko podeli največ dva velika znaka 
(eden za področje gospodarstva in eden za področje negospo-
darstva), največ trije znaki, največ pet priznanj in jubilejna pri-
znanja Občine Krško.

6. Predloge pričakujemo na naslov: Občina Krško, Cesta krških 
žrtev 14, Občinski svet  Komisija za občinska priznanja ter 
sodelovanje z občinami in v obliki Word dokumenta po ele-
ktronski pošti na naslov: tomaz.petan@krsko.si do vključno 
31. marca 2016. 

Več kot 3100 priključkov na odprto 
širokopasovno omrežje
S ciljem omogočiti sodoben dostop do informacijske tehnologije vsem gospodinjstvom na območju občine Krško na 
območju belih lis, kjer ni komercialnega interesa za gradnjo omrežja, je Občina Krško v letu 2008 začela z gradnjo ši-
rokopasovnega omrežja na širšem območju občine, za kar je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj uspela pridobiti 
šest milijonov evrov. Do začetka letošnjega leta, natančneje do konca letošnjega januarja, je bilo zgrajenih 3185 prik-
ljučkov, od tega je 2157 uporabnikov vključenih na storitev enega od izbranih operaterjev.

V prihodnje bo občina nada-
ljevala z gradnjo sekundarnega 
dela optičnega omrežja na ob-

močju celotne občine Krško. V 
letošnjem letu so po besedah 
vodje projekta Rafka Županca v 

načrtu še novi priključki, pri če-
mer je predviden strošek izgra-
dnje 311. 000 evrov. Gre pred-
vsem za priključke na območju 
Planine pri Podbočju, Titove uli-
ce na Senovem, Strme poti, Sre-
miške in Kidričeve ulice v Kr-
škem, območje Žabjeka in Slivje, 
Na Dorcu in Elektrarniški ulici v 
Brestanici, Spodnjem Starem 
Gradu, Starem Gradu in v Dole-
nji vasi, Venišah v KS Leskovec pri 
Krškem, Podulce in Zabukovje v 
KS Raka. Večji del gradnje pred-
stavlja polaganje in vezava optič-
nih kablov v že izgrajeno kanali-
zacijsko omrežje.

Tudi za leto 2017 so v načr-
tu novi priključki, predvsem na 
območjih Rake, Vrha pri Površ-
ju, Površja, Dolenje vasi pri Raki, 
Smednika, Cirja, Križišča, Brezje-
ga pri Raki in Ardra pri Raki, Lib-
ne in Pesjega …

Občina Krško si vseskozi priza-
deva, da izgradnja kabelske ka-
nalizacije in polaganje kablov 
poteka vzporedno z drugimi 
gradbenimi deli v okviru drugih 
projektov in naložb (vodovod, 
kanalizacija, pločniki, ceste, jav-
na razsvetljava).

TUDI KRŠKO SE JE PRIDRUŽILO DNEVU ODPRTIH VRAT SLOVENSKIH 
OBČIN - Občina Krško se je tudi letos 17. februarja pridružila ak-
ciji Skupnosti občin Slovenije Dan odprtih vrat. Občanke in obča-
ni, ki so se odzvali povabilu, so županu občine Krško mag. Miranu 
Stanku podali različna predloge in pobude z različnih področij, ta-
ko osebna vprašanja kot tudi pobude glede oblikovanja skupne-
ga lokalnega okolja.

Župan sprejel svetovne prvake v stepu

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 17. februarja sprejel čla-
nice in člane Plesnega kluba Lukec, aktualne svetovne prvake v ste-
pu, in jim čestital za izjemen uspeh. Na svetovnem prvenstvu v Nem-
čiji so Sara Jurkas Omerzo, Dana de Costa, Brina Lukež ter Luka in 
Sebastijan Vodlan naslovu evropskih prvakov dodali še naslov sve-
tovnih prvakov, in sicer s koreografijo Happy med članskimi mali-
mi skupinami.
Izjemen uspeh na prvenstvu je dopolnil Luka Vodlan, ki je v prestižni 
članski solo kategoriji osvojil bronasto medaljo. Poleg dveh medalj 
pa so si plesalci priplesali še dve finalni uvrstitvi, in sicer so 5. mes-
to osvojili Sebastijan, Luka in Brina v kategoriji trio člani ter 6. mes-
to Luka in Brina v kategoriji članskih parov. V vseh kategorijah so se 
plesalci kosali z izjemno konkurenco plesalcev iz svetovnih velesil v 
stepu, kot so Združene države Amerike, Anglija, Švica, Avstralija, Ka-
nada, Italija, Južna Afrika in druge. Po zaslugi krškega Plesnega klu-
ba Lukec je med njimi tudi Slovenija, za kar je župan plesalkam in 
plesalcem čestital ter jim zaželel veliko uspehov tudi v prihodnje.

Svetovni prvaki v stepu z županom občine Krško mag. Miranom 
Stankom

Vljudno vabljeni na

SPREJEM ŠPORTNIKOV leta 2015, 
v petek, 18. marca 2016,

 ob 18. uri v Kulturnem domu Krško.
Na sprejemu bo sodelovala atletinja Brigita Langerholc.

Kulturni program bodo oblikovali Big band Krško in Plesni 
klub Lukec, prireditev pa bo povezoval Tin Vodopivec.

Športni pozdrav!www.krsko.si

Vpihovanje optičnega kabla
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Kulturna dvorana Sevnica

Člani občinskega sveta so se na 
sevniškem gradu 17. februarja 
sestali na 12. redni seji. Vodja 
Medobčinskega inšpektorata – 
Skupnega prekrškovnega organa 
občinskih uprav Bistrica ob So-
tli, Brežice, Krško, Radeče in Sev-
nica Martin Cerjak je predstavil 
poročilo o delu inšpektorata in 
oceno izvajanja občinskega pro-
grama varnosti v letu 2015. Po-
udarek dela bo, usklajeno s po-
licijo, na zagotavljanju nadzora 
na občinskih cestah za večjo 
prometno varnost, nadzora nad 
mirujočim prometom, nezakoni-
tim odlaganjem odpadkov v na-
ravi, na preverjanju ustreznega 
ravnanja lastnikov psov v pove-
zavi s čiščenjem iztrebkov, lo-
čevanja komunalnih odpadkov, 
oglaševanja in reklamiranja na 
javnih površinah ter na drugih 
področjih dela.

Seznanili so se z letnim progra-
mom dela in nadzora Nadzor-
nega odbora Občine Sevnica za 
leto 2016 in poročilom o delu 
tega neodvisnega nadzorne-
ga organa za obdobje prejšnje-
ga leta. Predsednik nadzornega 
odbora Miran Grubenšek je po-
jasnil, da je občina učinkovito in 
gospodarno uporabljala dode-
ljena proračunska sredstva. Bo 
pa treba v prihodnje še več po-
zornosti usmeriti v celovito po-
slovanje krajevnih skupnosti kot 
samostojnih pravnih oseb.

Med vsebinami s področja pro-
storskega urejanja so obrav-
navali predlog dopolnjenega 
osnutka Odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem na-
črtu za stanovanjsko sosesko 
Boštanj–Sveti Križ v Boštanju. 
Načrt je podlaga za sistematič-
no in v prostoru usklajeno zago-
tavljanje zadostnih kapacitet za 

Obvestilo o razpisu za vpis otrok v vrtce na 
območju občine Sevnica za šolsko leto 2016/2017
Sistemska skrb za področje družbenih dejavnosti je tisti del življenja 
lokalne skupnosti, ki se v različnih segmentih v največji meri doti-
ka vseh občank in občanov. Še posebna skrb je namenjena najmlaj-
šim. Prostorskim potrebam, ki so posledica iz leta v leto višje vklju-
čenosti otrok v vrtce, se je Občina Sevnica v zadnjih letih intenzivno 
prilagajala z odpiranjem novih oddelkov, dvema novogradnjama in 
adaptacijami pri šolskih objektih. Trenutno je v vrtce sevniške obči-
ne na osmih lokacijah vpisanih 669 otrok v 37 oddelkih, kar sta dva 
več kot leto prej. 

Vrtci bodo izvajali dnevne programe (od 6 do 9 ur), in sicer:
• za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopolnje-

nega 11. meseca do 3 let) in
• za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa 

v šolo).

V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnev-
ni program v dopoldanskem času (od 4 do 6 ur). Namenjen bo otro-

kom od prvega leta starosti oziroma najmanj 11 mesecev do vsto-
pa v šolo.

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost 
najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega do-
pusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Ura-
dni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 
– ZUPJS, 40/2012 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO).

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 
2016/2017 (vključitev od 1. 9. 2015 dalje). Izpolnjeno vlogo oddajte 
tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali šele med 
šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, izpol-
njevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev bodo vrtci 
oblikovali oddelke za novo šolsko leto.

O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 
2016/2017 boste starši oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtcev 
pisno obveščeni.

Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2015/2016 niso bili 
sprejeti v vrtec ali pa ste starši vključitev zavrnili, morate vlogo vlo-
žiti ponovno. 
 Občina Sevnica

Občina Sevnica skupaj z:
• Vrtcem Ciciban Sevnica  

(Naselje heroja Maroka 22, Sevnica / www.vrtec-sevnica.si),
• Vrtcem pri OŠ Krmelj  

(Krmelj 104, Krmelj / www.oskrmelj.si),
• Vrtcem pri OŠ Milana Majcna Šentjanž  

(Šentjanž 58a, Šentjanž / www.osmm.sentjanz.si) in
• Enoto vrtca Blanca (Blanca 13, Blanca / www.osblanca.si) 

objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na 
območju Občine Sevnica za šolsko leto 2016/2017.

Enotni obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec v občini Sevnica, ki 
ga dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca/šole ali 
občine, osebno prinesite ali pošljite po pošti v želeni vrtec do 
25. 3. 2016.

Prejšnji teden je Čebelarska zveza Slovenije v sklopu projekta »Sve-
tovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet« obiskala po-
savske občine, tudi občino Sevnica, ki podpira prizadevanja in ci-
lje čebelarstva. 

Namen projekta je krepitev informiranja o pomenu čebel za nara-
vo in človeštvo ter prizadevanja slovenskih čebelarjev, da bi priha-
jajoči 20. maj postal znan kot svetovni dan čebel. S tem namenom 
predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč skupaj s sode-
lavci zveze od decembra do marca s prepoznavnim vozilom obiskuje 
vseh 207 čebelarskih društev v Sloveniji, prejšnji četrtek tudi Čebe-
larsko društvo Sevnica in Čebelarsko društvo Šentjanž, obe v obči-
ni delujoči društvi.

Najprej se je vozilo ustavilo v Šentjanžu, kjer je sprejem v tamkaj-
šnji kulturni dvorani pripravilo Čebelarsko društvo Šentjanž pod vod-
stvom predsednika Cirila Kolenca. Šentjanško društvo pokriva tudi 
območji Krmelja, Tržišča in Šentjanža. Sledil je obisk kmečke tržni-
ce v Sevnici, kjer sta zbrane nagovorila predsednik Čebelarskega 
društva Sevnica Miha Metelko in župan Srečko Ocvirk, pripravlje-
na pa je bila tudi predstavitev živil, pridelanih v domačem okolju. 

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je v obeh kra-
jih posameznikom, društvom in ustanovam, ki ohranjajo tradicijo 
čebelarstva in dobro sodelujejo z zvezo, podelil posebne zahvale, 
predstavil delovanje zveze in namen popotovanja, ki se je nadalje-
valo po posavskih občinah.
 Foto: Občina Sevnica

Poročilo 12. redne seje občinskega sveta
stanovanjsko in poslovno grad-
njo. Zemljišča so v zasebni las-
ti, zato bodo za dejanske uredi-
tve v prostoru ključne potrebe in 
odločitve lastnikov zemljišč ter 
izražene potrebe investitorjev. 
Soglasno so se člani sveta opre-
delili do pripomb, izpostavljenih 
na javni razgrnitvi in v času javne 
obravnave. Naslednja faza je pri-
dobitev vseh potrebnih mnenj 
nosilcev urejanja prostora in 
nato sprejetje odloka. 

Občinski svet je obravnaval tudi 
predlog Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje OPPN za trgovsko-
-poslovni center Šmarje, pred-
log podprl in ga skupaj s pro-
gramom opremljanja sprejel po 
skrajšanem postopku.

S področja družbenih dejavno-
sti so svetniki obravnavali in so-
glašali s sklepom o določitvi cen 
vzgojno-varstvenih programov 
v javnih vrtcih na območju ob-
čine. Bistven vpliv na cene ima-
jo število oddelkov ter število in 
starost otrok v oddelkih, pa tudi 
izobrazbena in starostna struk-
tura kadra, izračun plač, mate-
rialnih stroškov in živil. Zaradi 
spremembe državne zakono-
daje, s tem pa tudi uveljavitve 
napredovanj, so bile oblikova-
ne nove cene programov, ki pa 
ne pomenijo bistvenega odsto-
panja od prej sprejetih cen. Tre-
nutno je v vrtce sevniške občine 
na osmih lokacijah vpisanih 669 
otrok v 37 oddelkih.

Sledila je obravnava Predloga 
odloka o rebalansu A proraču-
na, ki je instrument usklajevanja 
proračuna med letom. Rebalans 
je, ob predpostavki stabilnosti 
državnih virov, tudi vnaprej po-
rok za zagotavljanje likvidnos-

ti in urejenega poslovanja obči-
ne ter vseh njenih neposrednih 
in posrednih proračunskih upo-
rabnikov. Proračun Občine Sev-
nica ohranja vse načrtovane ak-
tivnosti iz prvotno sprejetega 
proračuna v segmentu zakon-
skih nalog in razvojnem delu pri 
financiranju projektov. Skupna 
vrednost rebalansiranega pro-
računa v primerjavi s spreje-
tim se zvišuje, v glavnem zara-
di dodatnih povratnih sredstev 
razpisa za investicijske aktivno-
sti občin, ta sredstva država po-
nuja kot brezobrestni kredit, 
najet pri državnem proračunu. 
Del povečanja gre pripisati za-

jemu presežkov sredstev na ra-
čunu občine in krajevnih skup-
nosti preteklega leta. Uskladitev 
na strani virov je bila izvedena 
tudi na račun povprečnine, ki 
se, skladno z izračuni Ministr-
stva za finance, deli med doho-
dnino in finančno izravnavo in je 
v skupnem znesku nekoliko višja 
od prej planirane.

Med drugimi točkami dnevnega 
reda so člani sveta opravili ne-
kaj tehničnih popravkov krovne-
ga prostorskega akta, kadrovskih 
imenovanj v svetih javnih zavo-
dov ter obravnavali nekaj drugih 
nepremičninsko-pravnih zadev.

V podporo svetovnemu dnevu čebel

Otroci iz sevniškega vrtca so spoznali posebno gostjo dogodka, ve-
liko Kranjsko sivko.

Predsednik čebelarske zveze Boštjan Noč in predsednik sevniške-
ga čebelarskega društva Miha Metelko med podelitvijo priznanj

Zahvala čebelarske zveze krajevni skupnosti Šentjanž
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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.

SID (16076-B) je mlad, do ene-
ga leta star kuža vesele narave, 
zelo prijazen do ljudi, energi-
čen in aktiven kuža, ki potrebu-
je prijazen in odgovoren dom. 

OTIS (16074-KK) 
je približno 4-mesečni, energi-
čen in prijazen psiček samček. 
Predvidoma bo srednje rasti. 
Išče ljubeč in predvsem odgo-
voren dom, kjer se bodo veliko 
ukvarjali z njim. 

MEDO (15409-KK) 
je odrasel kuža, srednje ras-
ti. Rad je v družbi ljudi, je zelo 
energičen in poskočen kuža, ki 
neskončno uživa na sprehodih. 
Išče varen in ljubeč dom. 

NAJ ŠPORTNICA / ŠPORTNIK / EKIPA 
OBČINE BREŽICE V LETU 2015 

PO IZBORU OBČANOV

GLASOVNICA
Članice Športne zveze Brežice so v skladu s pravilnikom 
zveze in doseženimi rezultati v letu 2015 občanom 
v glasovanje predložile 12 predlogov za športnico / 
športnika / ekipo leta 2015. 

1. LUKA FRIGELJ, motociklizem - motokros, pokalni 
prvak v kategoriji MX PP R3, trener Zlatko Frigelj, 
Avto moto društvo Brežice

2. NIKA GLOJNARIČ, atletika – tek čez ovire, 3. 
mesto Evropski olimpijski dnevi mladih, Tbilisi, 
trener Henrik Omerzu – Atletski klub Brežice 

3. JURE ŽABJEK in ŽAN OBRADOVIČ, ju-jitsu - 
duo pari, 5. mesto Svetovno prvenstvo (člani), 
Bangkok, trener Dejan Kink – Društvo borilnih 
veščin Katana

4. ČLANSKA, MLADINSKA IN KADETSKA EKIPA SK 
BREŽICE, športno strelstvo – zračna pištola, 2. 
mesto Pokal Slovenije (vse kategorije), trener 
Ernest Sečen – Strelski klub Brežice

5. ČLANSKA EKIPA NOGOMETNEGA KLUBA BREŽICE 
1919, nogomet, napredovanje v 3. Slovensko 
nogometno ligo – Nogometni klub Brežice 1919

6. ČLANSKA EKIPA MOŠKEGA ROKOMETNEGA 
DRUŠTVA DOBOVA, rokomet, napredovanje v 
1.A Državno rokometno ligo – Moško rokometno 
društvo Dobova

7. AMBROŽ TIČAR, atletika – skok s palico, 1. mesto 
Balkansko mladinsko prvenstvo, Pitesti, trener 
Jure Rovan – Atletski klub Brežice 

8. LEDA KROŠELJ, atletika - skok s palico, 3. mesto 
Balkansko mladinsko prvenstvo, Pitesti, trener 
Jure Rovan – Atletski klub Brežice

9. KRIŠTOF STRNAD in  JAN ZUPANČIČ, ju-jitsu duo 
pari, 1. mesto Svetovno prvenstvo za kadete (in 
mladince), Atene, trener Dejan Kink – Društvo 
borilnih veščin Katana

10. URŠKA GMAJNIČ, športno strelstvo – zračna 
pištola, 1. mesto Državno prvenstvo Slovenije 
(kadeti), Rogla, trener Ernest Sečen – Strelski klub 
Brežice

11. JERNEJ SUŠA, športno strelstvo – dvojni trap, 1. 
mesto Državno prvenstvo v dvojnem trapu (člani), 
Pragersko, trener Franc Kolarič – Strelsko društvo 
Rudar Globoko 

12. NASTJA GALIČ, karate - kate, 2. mesto Balkansko 
prvenstvo za (kadete, mladince) in U21, 
Dubrovnik, trenerka Metka Galič – Karate klub 
Brežice

Glasovnico, na kateri obkrožite številko pred imenom 
vašega kandidata, pošljite na naslov: ŠPORTNA ZVEZA 
BREŽICE, ČERNELČEVA 10, 8250 BREŽICE. Pri dokončnem 
izboru bodo upoštevane vse glasovnice, ki bodo prispele 
do vključno 8. marca 2016 in na katerih bo obkrožena 
največ ENA številka pred imenom kandidata. Nagrada 
občanov in druge strokovne nagrade bodo podeljene 
na svečani prireditvi 17. marca 2016 ob 18. uri v Termah 
Čatež.
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OBJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV IN PROJEKTOV V LETU 2016:
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRAZNOVANJ IN 

POKROVITELJSTVA V LETU 2016

Razpis je objavljeni na spletni strani Občine Brežice www.brezi-
ce.si v rubriki »Javni razpisi«, in sicer z dnem 22. 2. 2016.

Rok za oddajo prijav: 
Za projekte, ki so bili organizirani v mesecu januarju in februar-
ju ter projekte, ki se bodo odvijali v mesecu marcu, je rok prija-
ve 10. 3. 2016  (prijava oddana na pošti s priporočeno pošiljko 
ali oddana v glavni pisarni Občine  Brežice v času poslovnih ur). 
Do 20. v mesecu za projekte v prihajajočem mesecu oz. najka-
sneje do 20. 11. 2016  za projekte v decembru 2016  (prijava od-
dana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v glavni pisarni 
Občine  Brežice v času poslovnih ur).

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ETNO FESTIVALOV TER 
DRŽAVNIH IN EVROPSKIH MOTORISTIČNIH TEKMOVANJ 

V LETU 2016

Razpis je objavljeni na spletni strani Občine Brežice www.brezi-
ce.si v rubriki »Javni razpisi«, in sicer z dnem 22. 2. 2016.

Rok za oddajo prijav: 
Do 10. 3. 2016 (prijava oddana na pošti s priporočeno pošiljko 
ali oddana v glavni pisarni  Občine  Brežice v času poslovnih ur). 

Kontaktna oseba: Jasmina Molan, telefon: 07 620 55 07, elek-
tronski naslov: jasmina.molan@brezice.si

OBVESTILO - informativna prijava 
zainteresiranih za plodno zemljo

Občina Brežice obvešča, da zbira informativne prijave zaintere-
siranih občanov za navoz viškov plodne zemlje (v nadaljevanju 
zemlje) z gradbišča HE Brežice. 

Zainteresirani občani se morajo prijaviti na predpisanem obrazcu, 
ki ga dostavijo v sprejemno pisarno Občine Brežice ali pa pošljejo 
po pošti na naslov: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice. Obra-
zec stranke dobijo na spletni strani Občine Brežice (www.brezi-
ce.si) ali pa v pisarni št. 38. Prijave se bodo zbirale 30 dni od ob-
jave obvestila oziroma do porabe količin zemlje. Zemlja se sme 
uporabljati samo za izboljšanje kmetijskih zemljišč. Navoz zem-
lje je možen izključno na območju občine Brežice.
Stroški nakladanja in razvoza zemlje bremenijo stranko. O termi-
nu nakladanja in razvoza zemlje ter stroških prevoza bodo stran-
ke obveščene po zaključku zbiranja prijav na spletni strani Obči-
ne Brežice.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na kontaktno osebo:
Roman Matjašič

Tel. št.:07-620-55-32
Fax. št.:07-49-90-052

E-pošta: roman.matjasic@brezice.si

BREŽICE – Na 10. seji so svetnice in svetniki Občinskega sveta Ob-
čine Brežice potrdili predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odme-
ro komunalnega prispevka za območje občine Brežice. Spremem-
ba 12. člena odloka prinaša znižani faktor dejavnosti za objekte (z 
1 na 0,7), kjer se opravljajo gospodarske dejavnosti, kar pomeni 
nižji komunalni prispevek za podjetja. 

Zakonodaja omogoča Občini, da po lastni presoji določi faktor dejav-
nosti ter tako določeno dejavnost v enem delu razbremeni pri pla-
čilu komunalnega prispevka. Da bi Občina Brežice v čim večji meri 
vzpodbujala gospodarski razvoj na svojem območju, je predlagala 
občinskemu svetu, da se uporaba najnižjega faktorja 0,7 (razpon je 
možen od 0,7 do 1,3 faktorja) razširi na vse objekte, ki so povezani 
z opravljanjem gospodarske dejavnosti (industrija, turizem, storitve 
ipd., razen trgovine – tu je faktor 1). 

UKREPI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA
Občina Brežice se zaveda pomena stabilnega gospodarstva, saj je 
ekonomsko stanje pomemben dejavnik na vseh področjih življe-
nja. Naloga občine je, da zagotavlja ustrezne pogoje za razvoj pod-
jetništva in kmetijstva, zato želi z ustreznim naborom ukrepov dol-
goročno ustvariti spodbudno okolje za razvoj podjetništva. Občina 
svojo nalogo pri zagotavljanju ustreznih pogojev za razvoj stimula-
tivnega podjetniškega okolja opravlja s širokim naborom ukrepov, 
med katerimi so tudi komunalno opremljanje zemljišč v poslovno-
-industrijskih conah, sofinanciranje Podjetniško-obrtnega in kme-
tijskega sejma, sledenje podjetniškim pobudam s spremembo pro-
storskih aktov ter vsakoletni javni razpis za pospeševanje razvoja 
podjetništva, ki je namenjen sofinanciranju začetnih investicij, od-
piranju novih delovnih mest, promociji na sejmih in subvenciji na-
jemnin. 

V 2016 TUDI SUBVENCIONIRANJE NAKUPA STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ V INDUSTRIJSKIH CONAH
Občina Brežice bo v letu 2016 preko javnega razpisa ponudila upra-
vičencem oz. bodočim investitorjem možnost subvencioniranja na-
kupa stavbnih zemljišč v industrijskih in obrtnih conah v občini Breži-
ce (IPC Brezina in Obrtna cona Dobova). Občina bo subvencionirala 
nakup tistih zemljišč, ki so v lasti Občine, in sicer v višini do 40 % 
upravičenih stroškov nakupa. S takšnim ukrepom želi Občina Breži-
ce omogočiti investitorjem optimalne pogoje za vzpostavitev in ra-
zvoj gospodarske dejavnosti v občini.

Do subvencioniranja nakupa zemljišč bodo upravičena tista podje-
tja, ki bodo kupila zemljišča v okviru prostorsko urejenih poslovnih 
in obrtnih con z namenom vzpostavitve novega obrata, širitve ob-
stoječega obrata ipd. Prejemnik subvencije za nakup zemljišča mora 
zgraditi oz. začeti s poslovanjem najkasneje v roku enega leta od pre-
jema pomoči in izvajati dejavnost še vsaj pet let po končani naložbi.
Občina Brežice bo prodaji investitorjem namenila zemljišča, ki so v 
njeni lasti. V Obrtni coni Dobova je na voljo pet (5) zemljišč v veli-
kost od 2.226 m²do 2.740 m², cena m² znaša 17,88 evrov (+ DDV). 
V IPC Brezina so na voljo investitorjem tri (3) zemljišča v velikosti od 
5.543 m² do 5.870 m², cena m² znaša 19,41 evrov (+ DDV). 

Nižji komunalni prispevek del ukrepov 
za razvoj podjetništva v občini

IPC Brezina (Foto: Luka Rudman)
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PRIREDITVE V MARCU
PRAVLJIČNE URICE

• v sredo, 9. marca 2016, in v sredo, 23. marca 2016,  
ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

• v torek, 15. marca 2016, ob 17. uri  
v Izposojevališču Krmelj

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE 
in PREDSTAVITEV KNJIGE »O škratku in še kaj«

Jožica Krhen Udovč
• v ponedeljek, 7. marca 2016, ob 18. uri

Predavanje RAVNOVESJE NA KROŽNIKU - 
HARMONIJA V TELESU

Marija Merljak
• v sredo, 9. marca 2016, ob 18. uri

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 14. marca 2016, ob 18.30

Potopisno predavanje MALEZIJA
Brane Ternovšek

• v sredo, 16. marca 2016, ob 18. uri

Prireditev ob pričetku bralnega projekta
POSAVCI BEREMO SKUPAJ 2016

s pisateljico, prevajalko in literarno kritičarko 
Gabrielo Babnik

• v ponedeljek, 21. marca 2016, ob 18. uri

LITERARNI VEČER 
Društvo upokojencev Sevnica

• v četrtek, 31. marca 2016, ob 18. uri

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 
Vljudno vabljeni!

Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304

KRMELJ - Na Prešernov dan je v Kulturnem domu Krmelj po-
tekalo odprtje prve samostojne slikarske razstave sevniške-
ga ljubiteljskega slikarja Antona Klakočarja, ki je zbranemu 
občinstvu predstavil svoj slikarski opus v akvarelni tehniki.

»Z upokojitvijo pred desetimi leti sem pričel uresničevati željo, 
da bi več slikal in risal. Sodeloval sem v več slikarskih delavnicah 
in tečajih, obiskoval likovni krožek pri U3 v Sevnici pod vodstvom 
Toneta Zgonca in se vključil v društvo ljubiteljskih slikarjev Kr-
ško Oko. Največja zahvala pa gre moji sestri Mariji Klakočar, ki 
me je spodbujala in kritizirala, kadar je bilo potrebno. Najljub-
ša mi je tehnika akvarela, prav tako mi je ljubo delo z akrilnimi 
barvami. Moje slike sem razstavljal na raznih skupinskih razsta-
vah,« je predstavil svoje delovanje Anton Klakočar. Nekaj vti-
sov je strnila tudi vodja likovne sekcije DKŠD Svoboda Krmelj 
Ana Hočevar: »S Tonetom smo se prvič srečali na naši sedmi li-
kovni koloniji Krmelj 2011 in nadaljevali vsako leto. Bilo je pet 
prijetnih, ustvarjalnih in poučnih srečanj. Začel je s slikanjem 
lokvanjev na bajerju, cvetov na makovih poljih, sledil je pogled 
na hinjške dolge njive, na ovce v Žužkovi dolini, na rudniško se-
paracijo in očarljiv pogled s severa na Krmelj z znamenito novo 
hišo, kolonijo, pisarno in bloke. Občudovali smo njegovo tehni-
ko akvarela in se od njega učili. Nocojšnji večer nam ponuja po-
sebno doživetje, sprehod po Tonetovih barvitih akvarelih, ki jih 
ustvarja na svoji poti ustvarjanja za dušo od vstopa v tretje ži-
vljenjsko obdobje.«
V spremljajočem kulturnem programu so se predstavili članice 
in člani literarne sekcije DKŠD Svoboda Krmelj s poezijo in glas-
bo, zapela je domača ženska vokalna skupina Lokvanj, obisko-
valke in obiskovalce pa je nagovoril tudi likovni pedagog Tone 
Zgonec. Kulturni dogodek je povezoval predsednik omenjenega 
društva Izidor Močnik.  S. R., foto: J. Teraž

KRŠKO – 6. februarja so v Dvorani v parku Krško pripravili zaklju-
ček literarnega natečaja na temo »Domoljubje 2015«, ki ga je v 
prvih mesecih letošnjega šolskega leta na posavskih osnovnih šo-
lah organiziralo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve 
(VSO) Krško – Kostanjevica na Krki v sodelovanju s Slavističnim 
društvom Posavja in šolsko sekcijo Združenja. Na natečaju je so-

delovalo 37 učencev iz osnovnih šol Artiče, Brežice, Globoko, Kop-
rivnica, Leskovec pri Krškem, Podbočje, Raka, Maksa Pleteršnika 
Pišece in Koprivnica. Izdelke je ocenila strokovna komisija v se-
stavi Metka Kajtna, Mateja Bogovič Fifnja in David Križman, 
ki je dejal, da je bil v pesmih in spisih največkrat uporabljen na-
slov »Domovina je tam, kjer je srce«. Najboljši literarni izdelek 
prve in druge triade je napisala učenka 6. razreda OŠ Adama Bo-
horiča Brestanica Stella Resnik, ki je napisala pesem z naslovom 
»Domovina je tam, kjer je srce«. Najboljši literarni izdelek druge 
triade je bil prozni zapis »S tabo je prekrasen dan« učenca 7. ra-
zreda OŠ Artiče Maja Verstovška Tanška. Učenka 9. razreda OŠ 
Raka Lana Pirc je bila zmagovalka tretje triade za pesem z istim 
naslovom kot Resnikova. Zbrane so na prireditvi nagovorili pred-
stavniki organizatorjev natečaja in evropska poslanka Patricija 
Šulin, prireditev pa je vodila predsednica VSO Krško - Kostanje-
vica mag. Martina Prevejšek. Z glasbo so večer popestrile učen-
ke Glasbene šole Sevnica.  M. Hrvatin

Klakočarjevi barviti akvareli

O slikarskem opusu ljubiteljskega slikarja Antona Klakočarja 
(v sredini) je na odprtju razstave spregovoril likovni pedagog 
Tone Zgonec, nekaj spodbudnih besed pa je avtorju namenila 
tudi vodja likovne sekcije DKŠD Svoboda Krmelj Ana Hočevar. 

»Domovina je tam, kjer je srce«

Skupna fotografija udeležencev literarnega natečaja

Sočasno z omenjenim gleda-
liškim delom, ki ga je režira-
la Mirjana Marinčič, v njem 
pa je nastopilo kar 22 doma-
čih amaterskih igralcev, so v 
kulturnem društvu zasnovali 
v minulem letu še eno odrsko 
delo, in sicer veseloigro Saše 
Pavček, ki sta jo režirala Alen 
Jelen in Klavdija Mirt, v na-
rečje tukajšnjih krajev pa pri-
redil Zdenko Perec, ki v mo-
nokomediji tudi igra in je z njo 
v mesecu februarju v spomla-
danskem ciklusu kulturnih pri-
reditev in abonmajev že začel 
z gostovanji po drugih krajih. 
Medtem ko je glavnina članov 
dramske sekcije zaključeva-
la s preteklo igro, pa sta Mir-
jana Marinčič in Boštjan Arh 
že začela snovati novo odrsko 
delo, in sicer z naslovom »Ža-
lujoči ostali«, ki jo je pred več 
kot 80 leti spisal pisatelj in dra-
matik Branislav Nušič. Slednja 
na humoren način prikazuje 
pohlep pokojnikov daljnih so-
rodnikov, k se v pričakovanju 
branja oporoke samovoljno na-
selijo v hišo rajnkega in že de-
lajo račune brez krčmarja ... Z 
njeno pred- in premierno upri-

Veseloigra o človeškem pohlepu
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Potem ko so v maju 2013 leskovški gledališčniki v domačem kraju uprizorili igro 
»Tistega lepega dne« po noveli Cirila Kosmača, so to domoljubno delo, ki govori o boju prednikov proti fa-
šizm Neimenovani dogodek u in za uveljavitev slovenskega jezika, do decembra lani odigrali še 20-krat.

zoritvijo 11. in 12. februarja so 
Leskovčani ponovno z občin-
stvom zapolnili dvorano šole v 
kraju, v igri pa tokrat nastopa 
12 amaterskih igralcev, in sicer 
Bojan Kolman, Mojca Špiler, 
Matej Žokalj, Vesna Šinko, 
Boštjan Arh, Lucija Mlakar, 
Matija Gorenc, Klavdija Mirt, 
Gregor Lekše, Manca Marin-
čič, Janez Kerin in Rastislav 
Florjančič. 

Žal pa je samo prireditev, na 
kateri je vodja krške območ-
ne izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Sonja Le-
vičar aktivnim članom KD Le-
skovec podelila devet srebrnih 

in deset bronastih Linhartovih 
značk, ob zaključku nekoliko 
zasenčič Jože Olovec. Slednji 
na bi v vlogi predsednika sveta 
Krajevne skupnosti ob pozdra-
vu zbranih sokrajanov čestital 
nastopajočim za večmesečni 
trud in še eno odlično odigra-
no predstavo, a je žal dogodek 
izkoristil za govor s stran-
karskim političnim prizvokom 
in za verbalen napad na usluž-
bence občinske uprave, zaradi 

česar je bilo iz vrst obiskoval-
cev slišati veliko negodova-
nja. Četudi je želel opozoriti, 
da kulturni ustvarjalci dela-
jo v zelo težkih pogojih, saj je 
KS med večjimi v občini, tudi 
po številu krajanov, žal pa ena 
redkih, ki še vedno nima večna-
menskih prostorov za živahno 
društveno delovanje in dvora-
no za uprizarjanje bogate pro-
dukcije, kar je razvidno že iz 
uvodoma zapisanega, tovrstni 
nagovor ne sodi na kulturno 
prireditev. Olovec ima namreč 
možnost, da kot član svetniške 
skupine SDS v krškem občin-
skem svetu navedeno temati-
ko pa tudi kritike poda na se-
jah sveta, prav tako pa ostaja 
odprtih več poti za seznanitev 
sokrajanov s problematiko, naj 
si gre preko sklica zbora kra-
janov ali njihovo povabilo na 
razširjeno sejo sveta krajevne 
skupnosti. 
 Bojana Mavsar  

12-članska leskovška zasedba v igri Žalujoči ostali

Info: (07) 620 42 16 - recepcija 
info@gradrajhenburg.si 
www.gradrajhenburg.si

MARJETKA PODGORŠEK 
HORŽEN, ROK FERENČAK IN 

DARIJA STANOVIĆ

koncert
nedelja, 6.3., ob 18. uri

Grad Rajhenburg

Festival Velenje

BALKAN DANCE PROJECT VOL.1
plesna predstava

četrtek, 3.3., ob 19. 30 uri
za ZELENI in MODRI abonma ter izven

Lutkovno gledališče Velenje

ROMEO IN JULIJA
torek, 15.3., ob 18. uri

za RUMENI abonma in izven
T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

BREŽICE – Člani Literarne sekcije Beseda, ki delujejo v okviru 
KD Franc Bogovič Dobova, so se 17. februarja predstavili v Ma-
lem avditoriju Posavskega muzeja na Vodnikovem večeru, ki so 
ga naslovili »Naša (ne)kultura«. Vodnikove pesmi so brali Anica 
Pirš, Jožica Udovč Krhen in Zinka Žnideršič. O kulturi oziroma 
nekulturi so razmišljali Drago Pirman, Antica Marijanac, Rudi 
Stopar in Franc Živič. Poskušali so ugotoviti, koliko in kako se 
spreminja (ne)kultura iz obdobja v obdobje; Drago Pirman se je 
na primer spraševal o kulturi nekega predpostavljenega, ki za-
poslene pošlje na tečaj lepega vedenja, sam pa se ni udeležil niti 
enega samega; kaj pomeni pravzaprav gledati človeka in ga ne vi-
deti, kako je poslušati bližnjega in ga ne slišati; kultura je življenje 
in življenje je kultura, to nas zavezuje; zbrusiti svojo dušo, svojo 
bit, saj nismo narod nekulturnih brezdomcev; hvaležni moramo 
biti ljubiteljski kulturi, ki ohranja slovensko kulturo, pravi Franc 
Živič, so le nekateri izvlečki razmišljanj o (ne)kulturi. Večer sta 
popestrili mladi glasbenici – na klavirju Janja Ajster in na har-
moniki Julija Smrekar iz brežiške Glasbene šole.  N. J. S. 

Z Vodnikovega literarnega večera
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Četrtek, 3. 3.

• ob 15.00 v MT Senovo: na-
daljujemo z izdelovanjem hi-
ške

• ob 16.00 v MC Brežice: 
predavanje o ravnotež-
ju in preprečevanju padcev 
pri starejših ter občni zbor 
Društva za preprečevanje 
osteoporoze Posavje 

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: regijska podeli-
tev priznanj ob dnevu Civil-
ne zaščite

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična urica pri 
Medvedku Sladkosnedu

• ob 17.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

• ob 18.00 na strelišču pri OŠ 
Leskovec pri Krškem: preiz-
kus v streljanju z zračno pu-
ško in zračno pištolo

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: otvoritev razstave 
fotografij - izbor del 14. ob-
močnega razpisa »Fotograf-
ska razmišljanja« (na ogled 
do 5. 4.)

• ob 19.30 v KD Krško: ples-
na predstava iz produkci-
je Festivala Velenje »Balkan 
dance project Vol. 1«, daril-
na (brezplačna) predstava 
za imetnike modrega in ze-
lenega abonmaja

Petek, 4. 3.

• ob 9.00 na igrišču Tenis klu-
ba Krško: teniški turnir B2 
OP člani

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: Pisan kot metulj - pri-
reditev ob svetovnem dnevu 
Downovega sindroma

• ob 17.00 v MT Senovo: kino 
& kokice

• ob 17.00 v MT Raka: Pogo-
vorimo se - Kako lahko po-
magamo brezdomnim živa-
lim?

• ob 17.00 v MC Krško: jam 
session

• ob 20.00 v poslovni stavbi 
JOB Center Krško: zdravlje-
nje z energijo z Dušanom 
(obvezna prijava)

• ob 21.00 v MC Krško: jam 
session

Sobota, 5. 3.

• ob 9.00 v MT Senovo: vrtič-
kanje

• od 9.00 do 12.00 v MC Bre-
žice: sobotni živ žav

• od 9.00 do 13.00 v Valva-
sorjevi knjižnici Krško: de-
lavnica z Bredo Podbrežnik 
Vukmir »Koraki v pravljič-
ni svet«

• ob 10.00 v Kulturnem domu 
Krško: občni zbor Društva 
upokojencev Krško

• ob 10.00 v OŠ Jurija Dalma-
tina Krško: košarkarska tek-
ma 1. SKL U17 Posavje Kr-
ško : ECE Celje

• ob 10.00 v MC Krško: 
brezplačna delavnica »Prip-
ravljen na trg dela«

• ob 10.00 v MT Raka: izdelaj-
mo rožico

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
naredimo si svoj mini ročni 
nogomet

• ob 11.30 v Svetu energije 
v Vrbini: sobotne delavnice 

»Radioaktivnost v naših do-
movih« (vodeni ogledi ob 
10.00 in 14.00) 

• ob 17.00 v Domu kulture 
Brežice: 13. območna revija 
plesnih skupin »V plesnem 
vrtincu«

• ob 17.30 v galeriji Kulturne-
ga doma Bistrica ob Sotli: od-
prtje slikarske razstave Mar-
te Kunst (na ogled do 28. 3.)

• ob 18.00 v Domu XIV. di-
vizije Senovo: letni koncert 
Mešanega pevskega zbora 
Društva upokojencev Seno-
vo z gosti

• ob 18.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
dramska igra »Marko - pasi-
jon ljubezni«

• ob 18.00 v Gostilni Žolnir 
Kostanjevica na Krki: Ženske 
zgodbe - pogovor z ženska-
mi iz velikih družin: Slavico 
Kučič, Zofko Pirc in Jožico 
Hočevar ter pokušina kru-
hov, ki jih bodo spekle člani-
ce Društva podeželskih žena 
Pod Gorjanci

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Pišece: prireditev ob dnevu 
žena, nastopajo: mladinski 
zbor OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece, kvartet Dobrinček iz 
Žetal, Veseli prijatelji iz Maj-
šperka, mladi Pišečki muzi-
kantje, sestre in brata Ogo-
revc, dramska skupina Smeh 
ni greh, Pišečka Mica

• ob 18.00 v MT Podbočje: 
zumba

• ob 18.00 v OŠ Jurija Dalma-
tina Krško: odbojkarska tek-
ma 3. DOL center POK Krško 
: ŽOK Šentvid Žlindra

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: 9. letni kon-
cert etno skupine Nojek, go-
stje: KD Vitis in Veseli trijé

• ob 19.00 v dvorani ŠC Kr-
ško: rokometna tekma 1.B 
SRL člani Krško : Drava Ptuj

• ob 20.00 v Gostilni Kunst v 
Leskovcu pri Krškem: ple-
sni večer

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: pogovorni večer z Mile-
tom Kekinom (Hladno pivo)

• ob 20.00 v OŠ Jurija Dalma-
tina Krško: košarkarska tek-
ma 3. SKL člani Posavje Kr-
ško : Koper

• ob 21.00 v MC Krško: rap 
koncert »Naj ti Rudi pove, 
kaj naj piše«

Nedelja, 6. 3.

• ob 10.00 v OŠ Jurija Dalma-
tina Krško: košarkarska tek-
ma 2. SKL U15 Posavje Kr-
ško : Keleja

• ob 15.00 na Stadionu Matije 
Gubca: tekma 1. lige Telekom 
Slovenije člani - Krško : Krka

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: Imeti rad - dobro-
delni Rotary koncert Godbe 
Sevnica z gosti 

• ob 17.00 v OŠ Jurija Dalma-
tina Krško: košarkarska tek-
ma 1.B SKL U19 Posavje Kr-
ško : Konjice Zreče

• ob 17.00 v dvorani ŠC Kr-
ško: rokometna tekma mla-
dinci 1. liga Krško: Drava Ptuj

• ob 18.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
dramska igra »Marko - pasi-
jon ljubezni«

kam v posavju
• ob 18.00 na gradu Raj-

henburg v Brestanici: kon-
cert Marjetke Podgoršek 
Horžen, Roka Ferenčaka in 
Darije Stanović

• ob 19.00 v športni dvorani 
Brežice: koncert Klape Bo-
naca in Klape Parangal ter 
komedija Matjaža Javšnika 
ob dnevu žena

Ponedeljek, 7. 3.

• ob 9.00 na igrišču Tenis klu-
ba Krško: teniški turnir B2 
OP člani

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: odprtje likovne razsta-
ve in predstavitev knjige »O 
škratku in še kaj« Jožice Kr-
hen Udovč

• ob 20.00 v KD Krško: kome-
dija »Moška copata«

Torek, 8. 3.

• od 8.00 do 18.00 v Posa-
vskem muzeju Brežice: prost 
vstop v muzej za ženske; ob 
17.00 v prostoru pred Vi-
teško dvorano: delavnica 
»Mojstri iz železne dobe: 
krašenje nakita v tehniki 
tolčenja«; ob 18.00 v gale-
riji muzeja: javno vodstvo po 
razstavi »Od svinje do votiv-
nega prašička, od rečnih poti 
do testenega ptička« z avto-
rico dr. Ivanko Počkar

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: dan žena - predsta-
vitev pevskega zbora Utri-
nek

• ob 17.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje dr. Ma-
teje Černič »Ideološki kon-
strukti o cepljenju«

• ob 18.00 v Gostilni Kunst 
Leskovec pri Krškem: Čvek 
za bejbe

• ob 18.00 v MC Krško: pre-
davanje in delavnica »Za 
srečno, zdravo in mirno živ-
ljenje«

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: jezikovne delavnice pod 
vodstvom Irene Potočar Pa-
pež - uvod, prvi vtis, velika in 
mala začetnica, vaje

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave Petre Varl 
»Ljubimca (Lovers) / Izrezi 
(Cut - out's)«

Sreda, 9. 3.

• ob 17.00 v Knjižnici Sev-
nica: pravljična urica, ob 
18.00: predavanje Marije 
Merljak »Ravnovesje na kro-
žniku - harmonija v telesu«

Četrtek, 10. 3.

• ob 15.00 v gostilni Vrtov-
šek v Sevnici: tradicionalna 
55. salamiada na dan 40 mu-
čenikov

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava »Sneguljčica«

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: območna revija otro-
ških pevskih zborov Pesem 
mladih src 

• ob 18.00 v Felicijanovi 
dvorani na gradu Sevnica: 
ženska salamiada ob prazno-
vanju 130. obletnice Kopitar-
ne Sevnica in svečana podeli-

tev priznanj z druženjem
• ob 20.00 v OŠ Jurija Dalma-

tina Krško: košarkarska tek-
ma 3. SKL člani Posavje Kr-
ško : Koper

Petek, 11. 3.

• ob 17.00 v MC Krško: kuhar-
ske delavnice za odrasle Ju-
lie & Julia (obvezne prijave)

• ob 19.00 v Gostilni Kunst 
Leskovec pri Krškem: Ku-
hinja v dvoje, predstavitev 
knjige 

• ob 21.30 v dvorani MC Bre-
žice: koncert skupine Psiho-
modo Pop

Sobota, 12. 3.

• ob 10.00 v MC Krško: delav-
nica »Vzgoja paradižnika in 
plodovk«

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: MC direndaj

• od 10.30 do 12.30 na gra-
du Rajhenburg v Brestani-
ci: delavnica za otroke med 
5. in 12. letom »Izdelava me-
dalje«

• ob 17.00 v prostorih nekda-
nje banke v Brestanici: odpr-
tje razstave domačih likov-
nih ustvarjalcev »Rože in 
dekleta«

• ob 18.00 v KD Krško: 1. fe-
stival jazz pozavne - kon-
cert Big banda Krško z Vi-
dom Žgajnerjem, ob 20.00: 
koncert Big banda RTV Slo-
venija z Bartom van Lierjem, 
tudi za Jazz.etno.worldmu-
sic.akustika 2016 abonma

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine Črni Peter

Nedelja, 13. 3.

• ob 14.00 na Prilipah: prva 
dirka državnega prvenstva 
v motokrosu - start prve vo-
žnje v razredu MX OPEN

Ponedeljek, 14. 3.

• ob 18.30 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje bralnega krož-
ka za odrasle

Torek, 15. 3.

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična urica

• ob 18.00 v KD Krško: lut-
kovna predstava »Romeo in 
Julija« za rumeni abonma in 
izven

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: jezikovne delavnice pod 
vodstvom Irene Potočar Pa-
pež - ločila, tujke, jezikovni 
bonton, vaje

Sreda, 16. 3.

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predavanje 
Braneta Ternovška o Male-
ziji

• ob 18.00 v Malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: literarni večer »Pravljica 
o gozdnem škratu«, predsta-
vljena bo knjiga Jožice Krhen 
Udovč

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: potopisno predavanje 
Andreja Martinčiča »Na eks 
po Slovenski planinski poti«

Je kak dan, ko iz sobe mojega vnuka poslušam čeb-
ljanje, žvrgolenje, hihitanje, glasno konferenco in še 
kaj. In pomislim, koliko neki jih je v tistem njegovem 
sobičku. Se odločim in skozi priprta vrata, pred tem 
spoštljivo potrkam, »vržem uč« v notranjost konfe-
renčnega prostora. Mladi človek je sam pred računal-
nikom, s pomočjo naprave razpravlja in razgrinja 
teme s »frendico«. V prenesenem slovarju, s pomoč-
jo »facebooka«. Pač super moderno prijateljevanje. 
»Frenda« sta izkoristila družabno omrežje za prija-
teljski stik. Prijateljstvo je dragocena redkost, za pri-
jatelje si je treba vzeti čas, je nekoč davno z radijskih 
valov oznanjal Andrej Šifrer. Super pomoč za čas, ko 
so popki na stebelcih samo še drobne pikice, ki rinejo 
iz zime v pomlad, ko bodo stiki lahko bolj življenjski.

Kdo je prijatelj, kdo prijateljica? 

Prijatelji so osebe z imeni, ki praznične in nepraznič-
ne dneve preživijo s teboj, ko za knjigo eden ureja 
tvoje pisanje in se trudi, da ta dobi lično obliko, z 
vso napisano življenjskostjo vred. Česar bi se sam 
lotil enkrat v prihodnjem življenju. Enkrat takrat, v 
času brez oblike. Je ona, ki tvoje misli prebere tako, 
da se sprašuješ in ugibaš hkrati, kdaj si to napisal, 
in se samoanaliziraš, ali si to res ti zvrtal iz svoje 
banke razmišljanj. Je še ena in eden, ki dajeta pobu-
do, kaj bi bilo dobro in še boljše, da bo mozaik tak-
šen, kot se spodobi. 

Prijateljstvo je skupina, ki dela, ki ustvarja. Je ne-
koliko večja skupina pripadnikov, ki daje rezulta-
te in si vesel, da imaš možnost in srečo, da si lahko 
del tega ustvarjalnega gnezda. Ker, če si enkrat že 
doživel razdiralno sfero, če uporabim samo to bese-
do, znaš ceniti in upoštevati, kaj pomeni delo v pri-
jateljskem okolju. Vzdušju. Kje so in če sploh so (še) 
kje takšna gnezdeca?

Prijateljice so, ki za dogodek pečejo piškote, kruhe, 
potice, pripravljajo prigrizke in skrbijo za množico 
drobnarij, ki to sploh niso in so tebi v »frki« ušle z 
obzorja. In naročajo, lepo prosimo, samo brez imen. 
Prijateljice in prijatelji fotografirajo, da trenutki 
ne bi ušli. Za spominjanje spominov tistim, ki jim 
bodo spomini dragi. Prijatelji pridejo iz Beograda, 
Kranja, Ljubljane, iz kolektiva, ki je poniknil, pri-
jateljstvo pa je ostalo. Pridejo iz mesta. Prijatelji se 
bodo spominjali pesmi prijateljev, ki sta z glasbo 
dahnila svojo dušo dogodku.

Prijateljica, prijatelj je nekdo, ki ti ne odobrava vse-
ga, kar si naklestil. Ki te ustavi, ko dirjaš brezgla-
vo vsevprek, in ti naloži, bodi že enkrat tu in zdaj. 
So tisti, ki ne mislijo, da si za vedno oplel, kadar 
se osmešiš. Prijatelji so tiste osebe, ki ne lažejo, da 
ti obleka fino »paše«, v resnici pa je brca v prazno. 
Prijateljica, prijatelj je s tabo, kadar si poražen in 
kadar cvetiš. Prijatelji se veselijo s tabo ob tvojem 
mucku, čeprav ga sami nimajo, in veselje podvojijo, 
ko ga imajo še sami. Prijatelji izrezujejo časopisne 
članke o tebi. Prijateljica te povabi na kosilo, ker ve, 
da ti kuha kipi čez glavo. Je ona, ki zna zate izbrati 
kreme za roke in noge. Je sončna trobentica v noči, 
ko pod težo skrbi pokaš po šivih.

Prijatelji so drobni, nežni, dragoceni zvončki, ki 
spletajo tople prve marčevske dni. Prijatelji so ose-
be, s katerimi si upaš biti tak, kakršen si. Taki, 
kakršni smo prijatelji med seboj, si želimo ustvari-
ti eno veliko, lepo in dobro prijateljsko domovino. O 
prijateljstvu pravzaprav nič novega, le na nov na-
čin sem razvrstila "prijateljsko snov" …

Prijatelj.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

DOBER DAN, RESNIČNOST!

Izbrane kolumne (2005–2015)

Natja Jenko Sunčič

10,00€
NOVA KNJIGA

040 302 809
zalozba@posavje.info

Natja Jenko Sunčič
Dober dan, resničnost!
Izbrane kolumne (2005 - 2015)

Naročila in informacije:
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANICE 1. SRL
Rezultat – Ljubljana : Brežice 
28:20
Lestvica – 1. Krim 28, 12. Bre-
žice 3

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Dobova : Škofja 
Loka 26:22, Sevnica : Treb nje 
21:33, Dobova : Izola 36:24, 
Celje : Sevnica 54:24 
Lestvica – 1. Celje 35, 10. Do-
bova 14, 14. Sevnica 4

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – SVIŠ : Krško 34:28, 
Mokerc : Radeče 26:24, Breži-
ce : Grosuplje 33:27, Krško : 
Mokerc Ig 29:27, Krim-Olim-
pija : Brežice 22:29, Radeče : 
Škofljica 26:28
Lestvica – 1. Dol 29, 5. Brežice 
24, 7. Krško 19, 10. Radeče 13

MLADINCI 1. SRL
Rezultat – Sevnica : Celje 20:39
Lestvica – 1. Krka 27, 5. Krško 
18, 12. Sevnica 2

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultat – Rudar : Krško 0:1 
(Volarič)
Lestvica – 1. Olimpija 49, 10. 
Krško 22

MALI NOGOMET

ČLANI - 1. SFL
Rezultati – Dobovec : Sevnica 
7:3, Sevnica : Puntar 2:3

Lestvica – 1. Maribor 36, 5. Po-
točje Sevnica 21

U19 VZHOD
Rezultati – Ptuj : Sevnica 0:3, 
Sevnica : Maribor 2:1
Lestvica – 1. Ormož 35, 4. Po-
točje Sevnica 27

ODBOJKA 

ČLANICE 3. DOL - CENTER
Rezultati – Brestanica : Celje 
2:3, Domžale : Krško 2:3
Lestvica – 1. Celje 32, 4. 
Kostak-Elmont Brestanica 22, 
9. POK Krško 5

ČLANI 3. DOL - ZAHOD 
Rezultat – Kostanjevica : Cal-
cit II 3:0
Lestvica - 1. Porotorož 32, 2. 
Kostanjevica na Krki 31

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL - VZHOD
Rezultati – Krško : Jesenice 
84:86
Lestvica – 1. Tolmin 5, 4. Po-
savje Krško 4

ČLANI 4. SKL - VZHOD
Rezultati – Blanca : Šmarje 
76:70, Brežice : Vojnik 45:53, 
Vransko : Blanca 80:78
Lestvica – 3. Potočje Blanca 30, 
6. Brežice 26

MLADINCI 1.B SKL – skupi-
na BV
Rezultati – Dravograd : Krško 
71:64, Krško : Rogaška 65:56
Lestvica - 1. Rogaška 22, 2. Po-
savje Krško 20

David Božič iz Žadovinka blizu 
Leskovca pri Krškem se je kot 
mnogi v najstniških letih spoz-
nal z vsem znanima »mope-
dom« in skuterjem, ko je iz-
polnil starostne pogoje, pa je z 
navdušenjem zajahal svoj prvi 
motocikel Yamaho R6. Sprva 
se je meril z ostalimi ljubite-
lji dveh koles na Mobikrogu 
v Cerkljah ob Krki, ko je bilo 
tam še organizirano dirkanje. 
»Z domačega dirkališča sem 
se nato iz radovednosti odpra-
vil na Grobnik in že takrat, ko 
sem prvič preizkusil tamkaj-
šnjo dirkaško stezo, sem ve-
del, da je to tisto pravo in da 
se bom še velikokrat vračal,« 
pravi 32-letni David, ki doda, 
da je prav ta steza tista, kate-
ro je največkrat prevozil. V eni 
sezoni se na Grobnik odpravi 
približno desetkrat, kar pome-
ni skupno med 80- in 90-krat 
prevoženo stezo. 

Za svoj največji uspeh šteje 
dvojno zmago na dirki Sloven-
ski dan na Grobniku 2011, kjer 
je slavil v kategoriji do 1000 
ccm in v razredu OPEN. Sicer 
pa med Davidovimi motocikli-
stičnimi rezultati ne manjka 
zavidljivih uvrstitev: 1. mesto v 
skupnem seštevku za Štajerski 
pokal (2009), skupno 2. mes-
to na Hrvaškem pokalu v ka-
tegoriji »no limit«, 1. mesto na 
OPEN Pokalu Vragecev v sezoni 
2010, 1. mesto na Slovenskem 
dnevu na Grobniku v kategoriji 
do 1000 ccm leta 2010, 2. mes-
to v OPEN kategoriji na Štajer-
skem pokalu (2010), 1. mesto 
v kategoriji OPEN na Slovenia 
Speed Day 2010. Po odličjih je 
posegel tudi na Slovaškem: 2. 
mesto v seriji 1000 in 3. mes-
to v Slovakia Ring – SBK v sklo-

VELENJE, KRŠKO - Nogometaši NK Krško, ki so jesenski del 
zaključili na zadnjem mestu z 19 točkami, a s samo štirimi 
točkami zaostanka do 6. mesta, so na prvi tekmi po zimskem 
premoru gostovali v Velenju proti tamkajšnjemu Rudarju 
in z golom Luke Volariča v 63. minuti dosegli prvo zmago 
v gosteh!

Nogometaši Krškega, ki so se med premorom okrepili s sedmimi 
novimi igralci, izmed katerih je trener Tomaž Petrovič štiri (bra-
nilca Šimeja Gregova in Roberta Pušaverja, vezista Dina Ho-
tića in napadalca Enisa Đurkovića) uvrstil v začetno enajsterico, 
so zmago dosegli z igralcem manj, saj je v 57. minuti po prekršku 
nad velenjskim branilcem Ivanom Knezovićem neposredni rde-
či karton prejel Luka Štefanac (v prvem polčasu je zaradi igranja 
z roko sicer že prejel rumenega). Šest minut kasneje je torej sle-
dil hladen tuš za velenjske nogometaše, ko so Krčani (igrali so v 
rdečih Rudarjevih dresih!) po podaji Hotića iz kota, ki jo je Jure 
Petric podaljšal do Luke Volariča, povedli. Veselje tako igralcev 
kot tudi nekaj deset glasnih navijačev, ki so prišli spodbujat kr-
ške nogometaše, je bilo izredno. Krški nogometaši so predvsem 
na koncu trepetali za zmago, saj so Velenjčani vse moči usmeri-
li v napad, vendar je Marko Zalokar svojo mrežo ohranil nedo-
taknjeno. Krško je tako doseglo peto zmago v sezoni in ima ob še 
sedmih remijih in 11 porazih skupno 22 točk (gol razlika: 12:37). 
S tem se je izenačilo z Rudarjem in Luko Koper, ki imajo vsi po 22 
točk, torej se obeta še ogorčen boj za obstanek v prvi ligi.

Krški trener Petrovič je po tekmi ocenil, da sta ekipi odigrali kva-
liteten prvi polčas, v katerem je bila njegova ekipa malce bolj 
nevarna, po izključitvi Štefanca pa je bila za to nagrajena z za-
detkom. »Potem je na tem težkem igrišču prišla do izraza tudi 
utrujenost, Rudar je prevzel pobudo in zadnjih 15 minut je bila 
res ena sama borba. Čestitam svojim fantom za zelo dober prvi 
polčas in za to borbo ob koncu tekme,« je dejal.

 P. P.

Uspešen štart Krčanov v pomlad

V nedeljo proti Krki
Krčani se bodo v nedeljo, 6. marca, ob 15. uri na stadionu Ma-
tije Gubca na posavsko-dolenjskem derbiju pomerili s Krko iz 
Novega mesta, ki je v prvem spomladanskem kolu prav tako 
zabeležila odmevno zmago - s 3:1 proti Domžalam.

David Božič: Gume so črno zlato 
ŽADOVINEK - Ob omembi motociklizma večina najprej pomisli na dirkaško karavano MotoGP, katere sezo-
na se 20. marca znova začenja v Katarju. Le malokdo pa ve, da ima občina Krško in Posavje kot regija v svo-
ji sredi bencinskega navdušenca, ki je na svojem motociklu že dosegal zavidljive rezultate.

pu dirke JURA RACING (2010) 
ter leto pozneje na isti dirki 2. 
mesto v seriji 1000 in 3. mes-
to v SBK. Na Bobo racing 2013 
je stopil na stopničke za 1. in 
3. mesto, kot najboljši se je iz-
kazal tudi na dirki SBK Racing 
day leta 2013. Sezono 2015 je 
zaključil več kot uspešno, saj je 
osvojil tri zmage, med drugim 
je postal zmagovalec Štajer-
sko-primorskega pokala 2015 
in postavil nov osebni rekord 
reške steze Grobnik s časom 
1:31,465.

Ko beseda nanese k razlogom 
za odločitev k resnemu pristo-
pu dirkanja, preprosto odvrne: 
»Človek se mora ukvarjati s ka-
terim od športov in jaz sem se 
našel v tem, adrenalinskem.« 
Vseeno na pogled enostaven in 
fizično neobremenjujoč šport 
zahteva precejšnjo kondicij-
sko pripravljenost. David se v 
ta namen 3-4-krat tedensko 

po uro ali dve 
ukvarja z re-
kreativnim te-
kom, kolesarje-
njem in vadbo 
v fitnesu, v na-
sprotnem, kot 
pravi, fizično 
zatajiš že po 
dveh odpelja-
nih krogih na 
dirki. Sicer se 
mišično obre-
menitev naj-
bolj občuti na 
r a m e n s k e m 
obroču in ro-
kah. In kakor 
ljubitelji moto 
športa pred 
malimi ekra-
ni spremlja-
mo dirke in 

odkrito ali po tihem navijamo 
vsak za svojega favorita, ima 
tudi David med elito razre-
da MotoGP svojega vzornika. 
»Doctor, seveda,« izstreli, »vse 
od svojih začetkov pa do danes, 
ko je Valentino Rossi že skoraj 
veteran v dirkaškem svetu, je v 
samem vrhu in z vsakim mo-
tociklom je vedno znal doseči 
vrhunske rezultate.«

Njegovo navdušenje motoci-
klistične narave finančno pod-
pirata dva večja sponzorja, kar 
v sezoni, ki traja od marca pa 
do oktobra ali novembra, pred-
stavlja znatno pomoč, z ozi-
rom na to, da gre za dokaj drag 
šport. Nagradni sklad namreč 
ne vključuje denarnega pre-
jemka, temveč zajema poka-
le in medalje oziroma kar po-
sameznemu dirkaču namenijo 
sponzorji. »Zneski investiranja 
v ta hobi se vrtijo med 6000 in 
7000 evri (če ne beležiš no-

benih padcev), v kar so všte-
ti stroški goriva, prijavnine na 
dirkah, daleč največ pa znaša 
nabava in zamenjava gum – te 
so v našem svetu črno zlato.« 
V letu 2011 mu je padec, zara-
di katerega je moral njegov Su-
zuki GSX-R 1000 K7 (2007) na 
odpad, sam pa jo je k sreči od-
nesel le z zlomljenim prstom, 
nekoliko prekrižal dirkaške 
podvige in tako je bil primo-
ran izpustiti eno sezono.

Božič, sicer elektrotehnik po 
izobrazbi in zaposlen v Nuk-
learni elektrarni Krško, se je 
kot motociklist preizkusil tudi 
v mednarodnem prostoru - v 
Mizanu, Imoli, San Marinu, na 
Slovaškem, Madžarskem in 
tudi Brnu, kjer vsako leto pote-
ka dirka v razredu MotoGP. »Če 
primerjam z Grobnikom, ki mi 
je najbližje, so razlike zaznavne 
kot noč in dan. V Brnu je asfalt 
vsaj podoben asfaltu, medtem 
ko je steza na Grobniku razpo-
kana in se zelo občuti, da jo je 
pač zob časa že pošteno načel. 
Tudi sama urejenost je povsem 
drugačna, v kompleksu dirka-
lišča so hoteli, restavracije, tr-
govine, vse je tik ob prizorišču 
dogajanja in ne nekaj kilome-
trov stran, kot denimo na Hr-
vaškem.« V njegovih načrtih za 
prihodnost je le želja, da odpe-
lje eno sezono za Alpe Adria, 
ki je kategorija najvišjega ni-
voja mednarodnega prvenstva 
na območju srednje Evrope, iz 
katere pa je moč napredovati 
v dirke evropskega prvenstva, 
svetovnega GP prvenstva ali 
svetovnega prvenstva Superbi-
kes in Supersports. 
 Doroteja Jazbec, 
 foto: osebni arhiv 
 Davida Božiča

David Božič
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Program za marec
Petek, 4. 3. 2016, ob 21.00
JAM SESSION

Sobota, 5. 3. 2016, ob 21.00
RAP KONCERT

Sobota, 5. 3. 2016, ob 10.00
DELAVNICA PRIPRAVLJEN NA TRG DELA
Prijava na: delavnica.cv@gmail.com

Torek, 8. 3. 2016, ob 18.00 
PREDAVANJE IN DELAVNICA
Za srečno, zdravo in mirno življenje 
Predavatelj: Marjan Knez

Petek, 11.3.2016, ob 17.00
KUHARSKE DELAVNICE ZA ODRASLE JULIE & JULIA 
Obvezne prijave na katja.rozman@gmail.com
Kotizacija 15 €

Sobota, 12.3.2016, ob 10.00
DELAVNICA VZGOJA PARADIŽNIKA IN PLODOVK
Prijava na: matic.cizel@gmail.com

Sobota, 12.3.2016, ob 21.00
KONCERT SKUPINE ČRNI PETER

Sobota, 12.3.2016, ob 10.00 do 12.00
MC DIRENDAJ

Petek, 18. 3. 2016, ob 21.00
KONCERT: INVAZIJA NOVOMEŠKE GLASBE
 (STARA ŠULA IN MRFY)

Sobota, 26.3.2016, od 10.00 do 12.00
MC DIRENDAJ
 

Vabljeni na brezplačno delavnico »Pripravljen na trg dela«, 
namenjeni podaji praktičnih informacij v fazi iskanja zaposlitve.  
Cilj delavnice je mlade ustrezno pripraviti na načrtovanje kariere 
in iskanje zaposlitve.

Spoznali bomo:
- pripravo optimalnega CV-ja ter vodilo skozi pogoste napake,
- spoznavanje inovativnih oblik iskanja zaposlitve,
- ter nudili individualno povratno informacijo na vaš CV in sprem-
no pismo.
 
Udeležence vabimo, da na delavnico prinesejo že ustvarjen 
življenjepis. Namenjena je tako študentom, kot tudi drugim, ki jih 
tema zanima. Pripravlja jo ekipa študentov psihologije ter 
medicine, potrebna pa je predhodna prijava na: 
delavnica.cv@gmail.com oz. 040-125-708 do vključno 4.3.2016.

MC Krško, sobota, 5.3. 2016 ob 10.00

Podpirajo nas: Občina Krško, Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport - Urad RS za mladino, Zavod RS za 
zaposlovanje, Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, JSKD, Zavod Movit, Služba vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko ter Norveški finančni mehanizem.

DELAVNICA »PRIPRAVLJEN NA TRG DELA«

KUHARSKA DELAVNICA ZA ODRASLE JULIE & JULIA
Izjemno barvita, čutna in s francosko kuhinjo 
obarvana kulinarična delavnica po receptih Julie 
Child, prepojena s filmsko energijo, v kateri bodo 
glavne vloge odigrali Julie, Julia, Katja in vi!

Malo smo priprli vrata v kuhinjo...
• Follet of sole
• Fricassee de poulet a lancienne
• Beef bourguignon
• Aplle Tarte Tatin

Prijave so obvezne na: 
katja.rozman @gmail.com. 
Število mest je omejeno.
Kotizacija: 15 €

MC Krško, petek, 11. 3. 2016, ob 17.00

1. FESTIVAL
JAZZ

POZAVNE
SOBOTA 12.3.

Festival zaobjema seminarski in koncertni del. 
Seminar je namenjen jazzovskim in klasičnim pozavnistom. 
Prijave in informacije o seminarju na 
T: (07) 4880196, e: ziga.kump@kd-krsko.si 
V koncertnem programu bodo mentorji nastopili s svojimi 
zasedbami, nastopila bosta tudi 2 velika orkestra Big band Krško 
in Big band RTV Slovenija z osrednjim festivalskim gostom 
Bartom van Lierom (Nizozemska).

11.00 - 11.45 - Denis Beganović band - Klub KDK (prost vstop)
15.00 - 15.45 - Matija Mlakar band - Klub KDK (prost vstop)

Skupna vstopnica za koncerta Big banda Krško in 
Big banda RTV Slovenija je 15 €.

18.00 - 19:00 - BIG BAND KRŠKO in VID ŽGAJNER, 
velika dvorana (vstopnina 10 €)
Big band Krško pod vodstvom Aleša Suše 
bo nastopil s solistom Vidom Žgajnerjem, 
odličnim pozavnistom mlade slovenske generacije.  

20.00 - 21.30 - BIG BAND RTV SLOVENIJA & BART VAN LIER, 
velika dvorana (vstopnina 10 € in tudi za 
Jazz.etno.worldmusic.akustika 2016 abonma)
Big band RTV Slovenija bo nastopil z gostom iz Nizozemske, 
Bartom van Lierom, vrhunskim pozavnistom, 
ki bo orkestru tudi dirigiral.
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MAREC V 
POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE

 Torek, 8. marec: DAN ŽENA
 8.00–18.00: Prost vstop za ženske
 17.00: DELAVNICA: Mojstri iz železne dobe: 

krašenje nakita v tehniki tolčenja ob razstavi Zlat 
nakit iz Sajevc z avtorico Jano Puhar

 18.00: JAVNO VODSTVO: Ženske skozi etnološko 
razstavo z avtorico razstave dr. Ivanko Počkar

    
 Sobota, 19. marec
 8.00–19.00: Strokovna ekskurzija: KÓLNARSKA POT 
 Načini življenja ob spodnjem toku reke Save med 

Radečami in Obrežjem ter čez mejo do Samoborskega 
Otoka in Medsav.

 Več informacij: vodnik@pmb.si, 07 466 0517

 10.00: Odkritje spominske plošče doktorju Jožetu 
Toporišiču

 pri Toporišičevih na Mostecu 15  

 Nedelja, 20. marec, MEDNARODNI DAN SREČE
    15.00: DELAVNICA: O prašičkih in sreči z avtorico 

razstave dr. Ivanko Počkar 

Prijazno vabljeni!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Katji Pleško, Podpeška cesta 100, 
1351 Brezovica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-

boto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani  
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. DONAČKA - Pravi kavboj
 2. (1.) Skupina GADI - Zadnji poljub
 3. (6.) NAVIHANI MUZIKANTI - Navihan večer
 4. (3.) Ans. JASMIN - Misli so pri materi
 5. (4.) Ans. NOVI SPOMINI - Briga me
 6. (5.) Skupina ŠPICA - Od snežaka do bedaka
 7. (10.) Ans. KLATEŽI - Punca, pojdi z mano
 8. (7.) Ans. POGUM - Pojem ti z zaprtimi očmi
 9. (8.) FANTJE Z VSEH VETROV - Si rekla, da ne smem 
 10. (-.) Ans. VRT - Na plesu 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Zaka'pa ne - Pod poncami

 
Kupon št. 300

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, 5. marca, ob 17. uri

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Po temeljiti prenovi Tržnice Videm imamo tudi v Krš-
kem prostor, kjer se srečuje lokalna ponudba pode-
želja, rokodelci, obrtniki in društva. V preteklem letu 
smo z željo, da bi tržnico znova oživili, projektni par-
tnerji, Občina Krško kot lastnik, podjetje Kostak kot 
upravljalec in podjetje Agro Posavje, organizirali ne-
kaj večjih dogodkov, ki so bili zelo dobro obiskani. To 
kaže na dejstvo, da tržnico v Krškem potrebujemo.

Na posameznem dogodku se je zbralo preko 40 po-
nudnikov: lokalnih in ekoloških kmetij, rokodelcev, 
slaščičarjev, gostincev, mesarjev, društev. Predstavili 
so se mladi glasbeniki in kulturni ustvarjalci. K sode-
lovanju smo povabili šole in vrtce. Organizirali smo 
delavnice tradicionalnih ročnih spretnosti, kot je iz-
delava velikonočne butarice. Na naši tržnici je mož-
no kupiti izdelke vrhunske kakovosti, predvsem tis-
te, ki jih v trgovini ni možno dobiti. Velika prednost 
pa je tudi ta, da lahko sežete v roko tistega, ki je za 
vas skrbno pridelal hrano ali izdelal darilo za vaše-
ga prijatelja. 

Obdobje, ko je tržnica delovala v zatišju, se vseka-
kor pozna. Ob običajnih tržnih dneh ni veliko obisko-
valcev, kot tudi ponudbe ne. Potrebno je bilo vložiti 
kar precej napora, da je ponudba ob dogodkih pes-
tra. Veliko truda bo še potrebno, da bomo na tržnico 
privabili vse generacije, predvsem mlade. Krško ni 
veliko mesto, predvsem je bolj podeželsko od drugih 
mest, zato mora biti tudi ponudba prilagojena temu 

dejavniku. Da se tržnica ni pozabila v celoti, so pripo-
mogli ponudniki, ki že leta vztrajajo s svojo ponudbo.

Trenutno obiskovalci na naši tržnici ob tematskih 
dneh najbolj povprašujejo po domačih jogurtih in si-
rih, tudi mesninah, dobro se prodaja moka, doma-
ča jajca in pecivo. Posebnost tržnice so izdelki iz siv-
ke, orehovo vino, zeliščne tinkture, med in medeni 
izdelki, ročno izdelane torte in pecivo. Pestra je tudi 
ponudba rokodelskih izdelkov, lončevin, vezenin, na-
kita, igrač iz tekstila, prtičkov in predpasnikov. Vsak 
lahko kaj najde zase. Ponudba je zasnovana tako, da 
se vsakega ponudnika predhodno preveri, le ta mora 
podati izjavo, da so izdelki res iz njegove lastne pro-

izvodnje. Izdelki so sveže pripravljeni, iz naravnih 
sestavin ter primerni tudi za bolj zahtevne kupce.

V letošnjem letu se bo program dogodkov nadalje-
val. V soboto, 19. marca 2016, bo od 8. do 12. 
ure potekal Velikonočni sejem s pestrim kulturnim 
programom. Med drugim bodo nastopili Mladinski 
simfonični orkester Posavje, Mažoretni klub Ba-
ton Krško in lokalni ansambel Slavček. Znova bomo 
lahko ogledovali male živali Društva rejcev malih 
živali Brežice, ki letos praznuje že 35 letnico ob-
stoja. Pod strokovnim vodstvom Jožeta Lovenja-
ka bomo izdelovali butarice iz naravnih materialov, 
tržnico bomo okrasili z likovnimi izdelki učencev OŠ 
Jurija Dalmatina iz Krškega.

V maju bomo nadaljevali z EKO tržnico, ki jo že tra-
dicionalno pripravlja družba Kostak v sodelovanju s 
šolami, jeseni in v zimskem času pa še z martino-
vim sejmom in prazničnim decembrom. 

Naša skupna prizadevanja so usmerjena k 
temu, da bi tržnica spet postala prijeten pros-
tor za druženje ter prostor, kjer najdete kako-
vostne lokalne izdelke in kjer se lahko predsta-
vijo mladi ustvarjalci. 
 

Vljudno vabljeni na Tržnico Videm!

Dogajanje na Tržnici Videm oživelo
V Sloveniji ima skoraj vsako mestno središče svojo tržnico, to je ena najstarejših oblik organiziranega trga. Ljudstva širom po svetu trgujejo od 
nekdaj. Sprva so tržna mesta nastala ob trgovskih poteh, običajno na prostorih okoli glavne cerkve ali mestne hiše. Ob velikih cerkvenih prazni-
kih in žegnanjih se je zbiralo ljudstvo od vsepovsod, trgovci, obrtniki, gostinci in kramarji pa so ponujali, tržili in barantali, da bi čim več in čim 
bolje prodali. Iz semanjskih dogodkov so se razvile današnje pokrite tržnice. Tržnice so pred prihodom velikih trgovskih centrov predstavljale 
kulturna in družbena stičišča vseh generacij. 

Izdelovanje velikonočnih butaric
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BIZELJSKO - V telovadnici 
Osnovne šole Bizeljsko so 
zadnji januarski petek orga-
nizirali že 25. zimski glasbe-
ni festival, na katerem vsako 
leto mladi pevci skušajo do-
kazati svoj pevski talent. Na 
letošnjem je v 18. glasbenih 
točkah nastopilo 19 mlajših 
in starejših učencev šole.

Med učenci razredne stopnje 
je štiričlanska strokovna ko-
misija, v kateri sta bila tudi 
glasbena gosta prireditve, Ire-
na Hribar in Uroš Polanec, ki 
sta se predstavila s pesmima 
francoske šansonjerke Edith 
Piaf, prvo mesto namenila Ani 
Travnikar s pesmijo Slove-
nija, od kod lepote tvoje, dru-
go Maji Narat (Kakor ptica) 
in tretje Anji Lipej (Za Slove-
nijo živim). Največ glasov ob-
činstva sta prejela Kristian 
Runtas in Etijan Hvalc s pe-
smijo Neskončno sem jo ljubil. 
Med pevci predmetne stopnje 
pa sta tako strokovna komisi-
ja kot občinstvo na prvo mes-
to uvrstila Miho Zagmajstra, 
ki je zapel pesem Tebi, drugo 
mesto je po odločitvi komisije 
zasedla Ema Arnšek (Naj lju-
bezen združi vse ljudi), tretja 
pa je bila Vita Stermecki (Ta 
vlak). Ostali nastopajoči so bili 
Lana Miketek, Neža Žmavc, 
Živa Malus, Maša Mužar, Zal 
Petrišič in Rok Beričnik med 

Na Bizeljskem že 25 let rastejo 
novi pevski rodovi

mlajšimi pevci ter Aida Perko, 
Manca Mihelin, Anita Hren, 
Karla Žmavc in Luka Koren 
med starejšimi.

Vsi nastopajoči so za spomin 
kot ponavadi dobili snežinke, 
najboljši trije pa steklene vaze, 
katerih sponzor je bil Danijel 
Štus iz Kozjega. Ravnatelji-
ca Metka Kržan je med dru-
gim dejala, da ima pod njiho-
vo streho otroška pesem svoj 
dom. »Tudi nocoj smo se prep-
ričali, da rastejo novi in novi 
rodovi odličnih pevcev. Že dve 
desetletji in pol je tako,« je 
povedala in se zahvalila pre-
jemniku občinske oktobrske 
nagrade 2015 in učitelju glas-
be Vilku Ureku, ki je vseh 25 
let mentor glasbenih priredi-
tev na šoli, ter učiteljicam, ki 
so se letos izkazale kot spre-

mljevalna skupina. Kržanova 
je še omenila, da so obiskoval-
ci s prostovoljnimi prispevki 
za šolski sklad namenili 1089 
evrov. Predsednik Lovske dru-
žine Bizeljsko Janez Malus je 
ravnateljici predal bon v višini 
800 evrov, ki so jih lovci v okvi-
ru dobrodelne akcije zbrali za 
šolski sklad. Urek je omenil, 
da je do sedaj v sklopu festi-
vala zazvenelo že več kot 500 
pesmi iz mladih grl. Nastopil je 
tudi šolski band, katerega čla-
ni ne hodijo v glasbeno šolo, 
ampak so znanje pridobili pri 
izbirnem predmetu Glasbena 
dela. Festival so s plesom in 
petjem odprli najmlajši učen-
ci šole pod mentorstvom Ro-
delin Kovačič in Lidije Balon. 
Prireditev je povezovala učen-
ka Tia Strasner, sceno je nare-
dila Vida Najger. R. Retelj

Občinstvo so najbolj navdušili Kristian Runtas in Etijan Hvalc 
(levo) ter Miha Zagmajster.

BREŽICE – Elizabeta in Dra-
gutin Križanić sta na predve-
čer valentinovega v Viteški 
dvorani Posavskega muzeja 
pripravila koncertni večer, 
večer pa naslovila »Glasba 
je ena sama ljubezen«.

Da to res drži, je bil tudi množi-
čen obisk njunih zvestih poslu-
šalcev, saj s svojo glasbo, z vso 
svojo glasbeno predanostjo k 
poslušanju že desetletja pri-
vabljata vse tiste, ki jim glasba 
pomeni ljubezen in plemeni-
tost. V drugem delu koncer-
tnega večera so se jima prid-
ružili Blaž Pleteršnik, Alen 
Kostevc in Kristian Franić, 
ki so sicer člani artiškega Tam-
buraškega orkestra.

Za presenečenje je poskrbela 
češka delegacija iz pobratene-
ga mesta Dobrany. Na koncert 
so prišli župan Martin Sobot-
ka, ravnatelj glasbene šole 
Jan Vozar, njegova soproga 
in profesorica na glasbeni šoli 
Magda Vozarova in profesor 
na glasbeni šoli Peter Vacek. 
Ravnatelj Vozar je našima glas-
benikoma namenil tople misli 
v slovenščini, ko je dejal, da se 
v tej naši življenjski naglici, ko 
vsi govorimo še skoraj samo o 
migrantski krizi, vendar naj-
dejo ljudje, ki prinašajo ljube-
zen do src drugih ljudi. Izrazil 
je željo, da bi nekaj podobnega, 

Za valentinovo pesmi tistih, 
ki prinašajo ljubezen

kot Beti in Drago, tudi on sam 
rad ustvaril z ženo.

Dragutin Križanić se je ob kon-
cu spraševal, kaj je ljubezen. 
»Ljubezen je to, kar smo žele-
li narediti danes, to je pot od 
človeka do človeka, to je pot 
od srca do srca. Ljubezen je 
vaša prisotnost v dvorani. Lju-
bezen je, da sedeš v avto in se 
več kot šest ur voziš na kon-
cert,« je dejal. Na koncu, ko so 
bila srca polna lepe glasbe, je 
udeležencem spregovorila di-
rektorica muzeja Alenka Čer-
nelič Krošelj. Poklon nastopu 
je izrazila z besedami, da se je 
še slikar Frančišek Karl Remb 
na svoji freski – avtoportretu 
z navdušenjem oziral po dvo-
rani.

Pred koncertom je dr. Ivanka 
Počkar obiskovalce vodila po 
etnološki razstavi »Od svinje 
do votivnega prašička, od reč-
nih poti do testenega ptička« 
in hkrati predstavila tudi sve-
tega Valentina.
 N. J. S., foto: PMB

Zakonca Križanić z gosti koncerta Blažem Pleteršnikom, Ale-
nom Kostevcem in Kristianom Franićem

Pester dan žena
V Posavskem muzeju Breži-
ce v torek, 8. marca, ženskam 
nudijo prost vstop v muzej 
od 8. do 18. ure, ob 17. uri  
pripravljajo delavnico kra-
šenja nakita v tehniki tolče-
nja (ob razstavi Zlat nakit iz 
Sajevc z avtorico Jano Pu-
har) ter javno vodstvo po že 
omenjeni razstavi z avtorico 
dr. Ivanke Počkar.



Posavski obzornik - leto XX, številka 5, četrtek, 3. 3. 2016 27POSAVSKA PANORAMA

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Sabina Simončič, Gorjane 

- deklico,
• Vesna Bevc, Trnovec - 

deklico,
• Barbara Verbančič, 

Bistrica ob Sotli - deklico,
• Monika Resnik, Dolenji 

Leskovec - dečka,
• Vedrana Novak, Slovenska 

vas - deklico,
• Martina Rožman, 

Cundrovec - dečka,
• Syzane Dobruna, Krško - 

deklico,
• Jasmina Klakočer, Mrčna 

sela - deklico,
• Andreja Martini, Spodnja 

Pohanca - deklico,
• Lidija Bratanič, Brežice - 

dečka,
• Janja Jagrič, Pavlova vas - 

deklico,
• Miroslava Milanović, 

Krško - dečka,

rojstva

poroke

• Dean Michel Suša in 
Živana Tušak, oba iz 
Župeče vasi,

• Anže Smukovič iz Brežic 
in Andreja Germovšek iz 
Dobove.

ČESTITAMO!

• Nataša Sikošek, Krško - 
dečka,

• Jana Orožen, Krško - 
dečka,

• Darja Ferenčak, Brežice - 
deklico,

• Ines Beznec, Veliki Podlog 
- deklico,

• Jožica Plevnik, Bukošek - 
deklico,

• Lea Unetič, Velike Poljane 
- deklico,

• Aldina Bekrić, Krško - 
deklico,

• Sabina Franko, Obrežje - 
dečka.

ČESTITAMO!

BREZJE - Martin Kotar se je rodil na srednje veliki kmetiji v vasi 
Zabukovje pri Raki. Po vrnitvi iz izgnanstva v Nemčiji in odslu-
ženem vojaškem roku je v sosednji vasi spoznal dekle Angelco, 
s katero sta se zaposlila v bolnišnici v Ljubljani - Martin kot kur-
jač, Angelca pa kot bolničarka. V domačem Brezju sta si zgradila 
dom, kamor sta se po upokojitvi preselila. Pred nekaj leti je An-
gelca umrla. Martina večkrat obiščeta brat Stane in sestra Ma-
rička, v bližini živijo nečakinja Milka z možem, Ivanka s Tone-
tom in Milena, žena pokojnega nečaka Francija, in vsi mu radi 
priskočijo na obisk ali na pomoč. Ob njegovem jubileju so ga obi-
skali predstavniki KS, društva izgnancev in upokojencev ter Rde-
čega križa (na fotografiji).  K. S.

90. rojstni dan Martina Kotarja

ŽENSKE ZGODBE

• sobota, 5. marec, ob 18. uri -  
Gostilna Žolnir Kostanjevica na Krki

V sodelovanju z društvom podeželskih žena Pod Gorjan-
ci vabimo na pogovor z ženskami iz velikih družin: Sla-
vico Kučič, Zofko Pirc in Jožico Hočevar ter pokušino 
kruhov, ki jih bodo spekle članice društva.

DUŠAN JOVANOVIĆ – literarni večer

• petek, 18. marec, ob 19. uri – Osrednja knjižnica
 
Na uvodnem večeru bralnega projekta Posavci beremo 
skupaj bomo gostili režiserja, dramatika, esejista in ko-
lumnista Dušana Jovanovića, ki smo ga v letošnji bral-
ni nabor vključili s čitanko Proti toku. Z gostom se bo 
o njegovem delu pogovarjal bibliotekar Vilko Planinc.

RAZSTAVA ROČNIH DEL SEKCIJE NITKA

• od 1. februarja – Avla osrednje knjižnice v Krškem
 
V avli knjižnice je od 1. februarja do 1. aprila 2016 na 
ogled razstava vezenih in kvačkanih prtičkov sekcije za 
ročna dela Nitka, ki deluje v okviru Društva upokojencev 
Krško. Tudi ostali, ki bi se želeli predstaviti pri nas, va-
bljeni, da nas za dogovor pokličete na tel. 07 4904 000 
(Urška Šoštar). 

POSAVCI BEREMO SKUPAJ

• 21. marec – 20. november 2016

V mesecu marcu vas posavske knjižnice že šesto leto na-
govarjamo k branju dobre literature. Več o projektu in 
spremljevalnih dogodkih si boste lahko prebrali na na-
ših spletnih straneh.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

• ob četrtkih, tedensko med 9. in 11. uro -  
Osrednja knjižnica v Krškem 

 
Udeležite se računalniških delavnic za starejše, kjer bos-
te lahko naredili prve korake v svet računalniških znanj. 
Dogovorite se lahko na tel. 07 4904 000.
 

PREDSTAVITEV 
ELEKTRONSKIH BAZ PODATKOV

• vsak četrtek, od 12. do 13. ure  
(oziroma po dogovoru) – Osrednja knjižnica v Krškem

Z individualno predstavitvijo vam želimo predstavi-
ti uporabo elektronskih baz, do katerih naša knjižnica 
omogoča dostop. Za izobraževanje je potrebna predho-
dna prijava (07 490 40 00). 

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabni-
ke, ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne 
morejo obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovo-
rite na tel. 07 4904 000. 

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V MARCU

Velikonočni sejem

v soboto, 19. marca 2016,

od 8. do 12. ure

Kmetije z domačimi izdelki
Rokodelci
Kavarna in slaščičarna Grad Rajhenburg
OŠ Jurija Dalmatina Krško
Društvo malih živali Brežice
Mažoretni klub BATON Krško
Ansambel Slavček
Drevesnica HPG Brežice d.o.o.
Mladinski big band Posavje

Predstavili se bodo:

Dogodek bomo popestrili z:

Izdelavo butaric
Prenosom smučarskih skokov iz Planice

PRILIPE - V nedeljo, 13. marca,  se na motokros progi Prilipe 
prične letošnja sezona slovenskega prvenstva v motokrosu. Za 
leto 2016 je komisija za motokros razpisala po sedem dirk dr-
žavnega in pokalnega prvenstva. Organizator AMD Brežice si želi 
nastop vseh najboljših na uvodni dirki, vključno s trenutno vo-
dilnim voznikom svetovnega prvenstva MXGP Timom Gajser-
jem, ki je kljub lanskoletnemu osvojenemu naslovu svetovnega 
prvaka v šibkejšem razredu MX 2 prava senzacija v najmočnej-
šem razredu MXGP, saj je na letošnji prvi dirki v Katarju v dveh 
vožnjah gladko premagal vso svetovno elito. Dirka bo tudi ge-
neralka za dirko evropskega prvenstva v razredu EMX OPEN, 
ki bo sledila že takoj v začetku aprila. Barve AMD Brežice bodo 
v letošnji sezoni branili Klemen Gerčar, Matic Žitnik, Benja-
min Vuk, Stanko Oštir, Aleksander Jelčič, Boštjan Milat, Be-
njamin Cirnski in Luka Frigelj. Največja pričakovanja domačih 
gledalcev so uperjena v Gerčarja, ki bo tudi letos nastopal s svo-
jo lastno ekipo. Gerčar je tudi že potrdil svoj nastop tudi na dir-
ki evropskega prvenstva na Prilipah. Ravno zaradi te dirke orga-
nizator pričakuje udeležbo tujih voznikov, ki bodo uvodno dirko 
sezone izkoristili za trening. Z novo sezono se je spremenil tudi 
urnik tekmovanja. Start prve vožnje najmočnejšega razreda MX 
OPEN bo tako ob 14. uri.  R. R.

Na Prilipah tudi Tim Gajser

DOBER DAN, RESNIČNOST!

Izbrane kolumne (2005–2015)

Natja Jenko Sunčič

10,00€
NOVA KNJIGA

040 302 809
zalozba@posavje.info

Natja Jenko Sunčič
Dober dan, resničnost!
Izbrane kolumne (2005 - 2015)

Naročila in informacije:
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POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

V Sevnici nas obiščite v prostorih na naslovu Naselje heroja 
Maroka 29 (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno 
oddali naročila za male oglase, zahvale, voščila ter druge 
naročene objave, si ogledali in naročili knjige iz naše založbe 
Neviodunum ali se dogovorili za novinarski prispevek.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

Bralce in naročnike objav obveščamo, da smo našo pisarno v 
Brežicah v mesecu oktobru preselili na novo lokacijo, ki pa se 
nahaja le nedaleč stran od dosedanje, in sicer med Veterinarsko 
ambulanto in Mestno hišo oz. nasproti menjalnice Ažur. V 
starem mestnem jedru Brežic, na Cesti prvih borcev 20a, nas 
lahko obiščete vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
od 9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter 
druge naročene objave ali si ogledate in naročite knjige založbe 
Neviodunum.  Uredništvo

Kljub ponavljajočim opozorilom nekaterim žal še vedno ni 
mar za naravo, saj jo z odlaganjem odpadnih snovi na vo-
dovarstvenem območju na Krškem polju še naprej uničuje-
jo, morda pa tudi pitno vodo in živali, ki se nahajajo tam. Kot 
pravi krajan Velike vasi, se odlaganje prične ob petkih popol-
dan in se nadaljuje v soboto dopoldan, kaj vse se tam najde, 
pa je razvidno s fotografij. Res, da se s ceste, ki vodi iz Leskov-
ca pri Krškem do Velike vasi in naprej na Rako ali Drnovo, ne 
vidi, ker je okolica odlagališč skrita in poraščena z manjšimi 
drevesi, vendar so to opazili vaščani, ki hodijo na sprehode 
in se čudijo, kako je to možno, saj se ve, kam se lahko odla-
gajo taki odpadki …

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

KS Cerklje ob Krki najavlja javni razpis za 
so�nanciranje društev v letu 2016.

Roki za oddajo vlog:

- 15.03. 2016
- 15.07. 2016
- 15.11. 2016 

Višina sredstev na pp 
2024 - 2.850 €

Pravico do so�nanciranja projektov imajo društva, zavodi in 
nepro�tne organizacije, ki: 
1. imajo sedež na območju Cerklje ob Krki in so organizatorji            
    ali udeleženci projekta,
2. imajo sedež na območju Posavja in delujejo kot krovna        
    oziroma zvezna organizacija, tudi za krajane KS Cerklje ob           
    Krki, ki organizira projekt na območju Posavja. 

Razpis bo objavljen 
na spletni strani občine Brežice. 

Dodatne informacije lahko dobite v pisarni 
KS Cerklje ob Krki v času uradnih ur.

Zaposlimo delavca na delovno mesto:

OBDELOVALEC KOVIN CNC OPERATER
Potrebno znanje enega od 3D programskih jezikov 

(catia, esprit) in 2 leti delovnih izkušenj.
Pisne vloge sprejemamo na naslov podjetja 

ali na e-naslov ekten_krsko@t-2.net.
Dodatne informacije: milan.jordan@ekten.si.

Cesta krških žrtev 135 d, Krško; Tel.: 07/488 05 00, www.ekten.si

Peter Pavlovič je v Posavskem obzorniku prispeval poglobljen pri-
spevek o prometni varnosti v Posavju. Napisanemu ni kaj doda-
jati. A želim se vključiti v javno razpravo, ki jo terja zadnja mno-
žična nesreča na primorskem delu avtoceste, pred leti pa tudi na 
dolenjskem kraku. Obe sta terjali več smrtnih žrtev in kar veliko 
ranjenih ter seveda tudi veliko materialno škodo.

Sam sem reden uporabnik avtoceste, posebno na dolenjskem kra-
ku. Opažam, da v vsaj 20 letih nisem naletel na niti eno merjenje 
hitrosti, ki naj bi bila omejena na 130 km na uro. Ker praktično 
ni kontrole, večina voznikov, tako domačih kot tujih, to izkorišča 
z bistveno hitrejšo vožnjo, znatno nad omejitvijo. In to ne glede 
na vremenske okoliščine. Priče, ki so bile udeležene v obeh prime-
rih množičnega trčenja, so izpostavile bistveno preveliko hitrost v 
hudi megli, kjer zadostuje mala napaka enega od udeležencev, da 
pride do hude nesreče. V veliki meri so v več nesrečah soudeleženi 
tudi vozniki tovornjakov.

Drugo dejstvo, ki je bilo izpostavljeno, da vozniki v primerih za-
stojev ne ravnajo pravilno in ne omogočajo pristopa reševalnim in 
drugim vozilom k mestu nesreče. Ker je v poškodbah čas bistven, je 
marsikatero življenje zaradi tega ogroženo. Sam sem bil pred leti 
priča takega dogodka na primorski avtocesti, a moram poveda-
ti, da vozniki nismo vedeli, da gre za nesrečo. Sicer se bi pomakni-
li na skrajna pasova in omogočili prost prehod.

Menim, da je zelo narobe, da je varnost v prometu v domeni poli-
tičnih strank. Brez njihovega soglasja ni možno speljati nobenih 
nujnih ukrepov za povečanje varnosti v prometu. Spomnim se, da 
je Z. Jelinčič večkrat miniral zniževanje mejne stopnje alkohola. 
Janševa stranka je minirala ukrepe takratne ministrice Kresalove 
in pravosodnega ministra Zalarja, ki sta hotela bistveno poostriti 
prometno kaznovalno politiko. Minirali so nakup 30 avtocestnih 
radarjev, omilitev kaznovalnega dela prometne politike je v nekaj 
letih poslabšala prometno varnost. 

Zato dajem nekaj predlogov v razmislek, da bi povečali prome-
tno varnost.
1. Prometno politiko mora voditi oseba, ki je samostojna in neod-

visna od politike nasploh. Mora imeti vsa pooblastila, da v pri-
meru potrebe sama ukrepa.

2. Na avtocestah je potrebno montirati dovolj avtocestnih radar-
jev, vsaj na vsakih 20 km. In stalno meriti hitrost. Skandinavci 
imajo največjo dovoljeno hitrost 100 km na uro, Kanada ravno 
tako. Obe sta v vrhu prometne varnosti.  Ravno tako je potrebno 
na nadvozih montirati močne displeje, ki bi voznikom podali in-
formacije, kaj se dogaja na avtocesti. Če je nesreča, voznik izve, 
da se mora umakniti na rob vozišča in omogočiti prehod reše-
valnim in drugim vozilom. Ravno tako mora dobiti informaci-
jo, da se dovoljena hitrost ob slabih vremenskih pogojih znižuje. 
Te informacije morajo biti tudi v radarjih, tako da evidentirajo 
prekrškarje. In seveda bistveno povečati kazni za tako početje.

3. Posebno pozornost terjajo tovorna vozila. So soudeležena v ve-
likem številu težav in nesreč na avtocesti. Skoraj vsak dan je 
na vseh krakih avtocest zastoj zaradi pokvarjenih tovornih vo-
zil. Švica in Avstrija sta starim in odsluženim vozilom bistveno 
omejili promet na njihovih avtocestah. Menim, da bi to mora-
li vpeljati tudi pri nas.

4. Veliko nesreč zaradi prehitre vožnje in pod vplivom alkohola 
povzročajo mladi šoferji, ki so mlajši od 20 let. Kar nekaj držav 
ima omejitev dovoljenja za vožnjo šele po 21. letu starosti. Zre-
lost se običajno z leti povečuje, menim, da pri 18 letih starosti 
splošne primerne zrelosti ni.

5. Šole za vzgojo šoferjev in servisi za tehnično kontrolo vozil so že 
dalj časa brez prave kontrole. Tudi tu je potrebno končno nare-
diti red, saj to vpliva na varnost v prometu, če je moč vozniško 
dovoljenje kot tudi tehnično ustreznost vozila kupiti.

6. Globe morajo biti sorazmerne z dohodkom voznika, iz davčne 
številke bi se to moralo videti. Tako je pravičnost mnogo večja, 
saj nekomu 50 € pomeni toliko kot drugemu 500 €.

To je nekaj mojih predlogov ali mali prispevek k javni razpravi o 
večji prometni varnosti.

 Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki

Varnosti ni nikoli dovolj

Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki

Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki

e: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si
www.osgorjup.si

Vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Gorjanska cesta 2

8311 Kostanjevica na Krki

v skladu Z Zakonom o vrtcih Zakon o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)

 
objavlja

RAZPIS
za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2016/2017

(od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017)

Vrtec bo predvidoma izvajal dnevne programe v trajanju 
od 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni otrokom od 
prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca 
je od 5.30 do 16.00 ure.

Otroci bodo vključeni v skupine prvega (od 1. do 3. let) in 
drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) 
ter kombinirane skupine teh dveh obdobij. Posamezni 
program se bo izvajal, če bo prijavljenih zadostno število 
otrok.

Vpis bo potekal od 14. 3. 2016 do vključno 9. 4. 2016. 

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali 
šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, 
kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija 
za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za 
sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na 
predlog sveta vrtca. Starši oziroma zakoniti zastopniki 
boste pisno obveščeni o rezultatih vpisa, ko bo občinski 
svet potrdil sistemizacijo vrtca za šolsko leto 2016/17, 
predvidoma do konca junija 2016.

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki 
dvignete v svetovalni službi v šoli, v vrtcu ali na spletni 
strani Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 
(http://www.osgorjup.si/) pod zavihkom Vrtec – Obrazci 
za vrtec) ter na spletni strani Občine Kostanjevica na 
Krki.  
 Ravnateljica: 
 Melita Skušek, prof. l. r.

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način sez-
nanite 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 živ-
ljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

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 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek 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.

zahvale, spomin

ŠTEFANA MARIČA

ZAHVALA

Najtopleje in iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli besede 
sožalja in sočutja, podarili cvetje, sveče in darovali svete maše.
Hvala dr. Pleši za nesebično pomoč in lajšanje trpljenja.
Iz srca hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, ga imeli radi 
in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Krškega.

Z žalostjo v srcu smo se zadnjič poslovili od 
moža, očeta, dedka, pradedka in tasta

ANTON STROJIN

ZAHVALA

V 84. letu se je za vedno poslovil od nas
dragi mož, oče, dedek, stric

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, g. Žičkarju in 
pevcem.
Posebna zahvala družinski zdravnici dr. Branki Cepič, g. Milanu 
Haraloviču za lepo in dolgo oskrbo na domu, urgenci Krško ter 
bolnišnici Brežice.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,

in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

iz Malega Mraševega.

MIHAELA VERSTOVŠKA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za tolažilne besede, pisna in ustna sožalja, sveče, svete 
maše in denarno pomoč. 
Zahvaljujemo se zdravnikom in sestram ter ostalemu osebju 
Internega oddelka Splošne bolnišnice v Brežicah, ki ste mu 
pomagali v času njegove bolezni, pišečkemu župniku g. Janezu za 
lepo opravljen obred ter pogrebni službi Žičkar za organizacijo 
pogreba. Hvala govorniku g. Martinu Dušiču za izrečene besede 
slovesa, članom in praporščakom Združenja borcev za vrednote 
NOB, lovcem, gasilcem in društvu invalidov za izrečeno sožalje in 
spremstvo na zadnji poti, članom LD Pišece pa tudi za podarjeno 
denarno pomoč.
Posebna zahvala velja sosedom Liparjevim, Franciju in Marinki, 
Andreji Volč in Meliti Mehič, ki so nam veliko pomagali pri 
organizaciji pogreba. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste se mu poklonili, z nami sočustvovali in 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Mira, sin Branko, hčerka Stanka z družino
ter vnuki Dejan, Tadeja in Sabina

Ob izgubi našega dragega

iz Blatnega

Kogar imaš rad,
ta ti v srcu nikoli ne umre,

samo daleč, daleč je!

JULIJA
ŽGANJARJA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sosedom, vaščanom, sorodnikom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje 
in svete maše ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala gospodu župniku Janezu Cevcu za lepo opravljen 
pogrebni obred in sveto mašo, pritrkovalcem, podjetjema INKOS 
Krmelj in SM Mercator Boštanj, gasilskim društvom Šentjanž, Krmelj 
in Tržišče, Društvu upokojencev Šentjanž in Društvu izgnancev 
Šentjanž.
Vsem in vsakomur še enkrat iskrena hvala!

 Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega očeta

(08.01.1933 - 13.02.2016) iz Šentjanža

JOŽICE BIZJAK

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage žene,

mame, sestre in tete

Vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam izrekli sožalje, darovali 
sveče, cvetje, svete maše, nam nudili duhovno im materialno pomoč 
ter se z nami še zadnjič poslovili od rajne Jožice.
Zahvaljujemo se zdravnikom in vsemu zdravstvenemu osebju, s 
katerim se je srečevala v letih zdravljenja.
Posebna zahvala tudi g. župniku Špesu za duhovno oporo, za 
globoke besede pri pogrebni maši, g. Grojzdku in g. Simunoviću za 
somaševanje. Srčna hvala pevcem župnije Brestanica, ge. Andreji in 
g. Blažu za ganljive besede slovesa. Hvala KSP Kostak, Cvetličarni 
Irena, Gostilni Senica in vsem, ki so omogočili, da smo lahko tako 
slovesno pospremili Jožico na večni počitek.

roj. Barbič, s Senovega

ANA PETAN
26. februarja je minilo 5 let, odkar nas je zapustila naša draga

Iskrena hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu, 
postojite ob njenem grobu in ji prižigate sveče.

Vsi njeni

z Vojskega.

SPOMIN
Ko tvoje zaželimo si bližine,

gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,

saj verjeti noče, da te več med nami ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,

beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi ...

Med nami si!

JOŽE MOLAN

26. 1. 2016 je minilo leto žalosti, odkar nas je 
mnogo prezgodaj, komaj v 43. letu, zapustil 

naš ljubljeni sin, brat, boter in partner

Hvala vsem, ki se ga spominjate in mu prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Malega Vrha, živel na Oklukovi Gori.

SPOMIN
Če bi moja solza te zbudila, 

ne bi tebe, dragi sine, črna zemlja krila.
Le malo sreče si užil,

za svojo smrt premlad si bil.

PEPI KOSTANJŠEK

28. februarja je minilo 5 let, 
odkar ni več med nami

Hvala vsem, ki vam misel nanj obudi prijetne spomine.

Vsi njegovi

iz Volčjega 47 pri Sromljah.

SPOMIN
Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

ALOJZIJA JANEZA KERINA

ZAHVALA

Tvoji najdražji

Ob boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, dedka, pradedka, brata, strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste se mu poklonili ter z nami delili bolečino v srcu.
Posebna zahvala velja dr. Cepičevi, medicinski sestri Danici Lipar, 
župniku Jožetu Miklavčiču za pogrebno mašo in pogreb, Ivanu 
Ureku za poslovilni govor ter družinam Cunk, Pirc in Kerin za vso 
izkazano pomoč in podporo.
Vsem in vsakomur še enkrat iskrena hvala.

s Slinovc pri Kostanjevici na Krki

Niti zbogom nisi rekel
niti roke nam podal,

a v naših srcih za vedno boš ostal.

JULIJANE BRANKE KOPINČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

V soboto, 20. februarja, smo se na dobovskem pokopališču 
poslovili od naše drage mame, stare mame, prababice, tašče, 

sestre, sestrične, tete, svakinje, botre in dobre sosede

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom iz Dobove in Brežic za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše ter denarno 
pomoč. Posebna hvala družinama Šavrič in Večerič za vsestransko 
pomoč. Hvala Ivanki Zajc za poslovilne besede, gospodu župniku 
Mateju Užmahu za lepo opravljen obred, pevcem s Čateža za zapete 
žalostinke, cvetličarni Žičkar za organizacijo pogreba, trobentaču 
za zaigrano spremljavo in Tišino ter Gostilni Humek za gostinske 
storitve. Iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki vas nismo posebej 
imenovali, pa ste nam stali ob strani in našo ljubo mamo pospremili 
na njeni zadnji poti.

rojene Turšič.

Kje si, mama naša,
kje je mili tvoj obraz ...

kje je roka tvoja,
ki skrbela je za nas ...

TEREZIJE RADI

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
sosedom in znancem, ki ste bili z nami v dneh globoke žalosti ter 
ste našo drago pokojnico pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za 
podarjeno cvetje, sveče in svete maše ter izrečena sožalja, ki so 
blažila bolečino ob nenadomestljivi izgubi. Iskrena hvala osebju NMP 
Zdravstvenega doma Sevnica, osebni zdravnici dr. Karin Malešič, IPP 
Splošne bolnišnice Celje, kardiološkemu in nefrološkemu oddelku 
celjske bolnišnice za vso nudeno zdravniško pomoč in oskrbo. Hvala 
župniku Vinku Štruclju za lepo opravljen poslovilni obred, vokalni 
skupini iz Žalca za zapete pesmi in trobentaču Dejanu Brečku za 
zaigrane skladbe. Hvala Komunali Sevnica za pogrebne storitve in 
cvetličarni Viktorija za cvetlične aranžmaje.
Hvala vsem in vsakomur posebej.

V globoki žalosti vsi njeni: 
sin Venčeslav, hči Smiljana in vnuk Alen

Ob boleči izgubi drage mame, stare mame, sestre, svakinje in tete

rojene Slemenšek, iz Sevnice

Ni bitja, ki bi v nič razpadlo!
Kar večno je, je v vseh ostalo,

saj osrečuje nas njih bit!
In bit je večna:

v njej so sile,
zaklade večne so ohranile,

ki zdaj vesolja so nakit.
(J. W. Goethe)
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

mali oglasi

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

V Pišecah prodam ali oddam 
vinograd, 700 trt, lepa sončna 
lega. Tel.: 051 251 996

V najem oddam poslovni 
prostor (75 m2) na Cesti prvih 
borcev 11 v Brežicah. 
Tel.: 041 928 777

AVTOMOBILIZEM
IN MOTORIZEM

Prodam avto BMW 316, l. 95, 
dobro ohranjen. Cena po dogo-
voru. Tel.: 040 734 775

Prodam Aprilio RS 50, 1. regi-
stracija 2002, 14.500 prevože-
nih km, cena 220 €. 
Tel.: 040 528 576

KMETIJSTVO
Kupim SIP-ovo samonakladal-
ko, lahko je starejša ali v manj-
ši okvari. Tel.: 041 221 065

Prodam Gorenje Muta, 8 KM, 
mulčar in orig. prikolico. Vse je 
v odličnem stanju. 
Tel.: 051 660 993

Prodam motorni prekopalnik, 
6 KM, z dodatnimi priključki, 
rabljen 1 dan, praktično nov, še 
v garanciji. Ugodno. 
Tel.: 031 815 236

Prodam štirivrstno pnevmat-
sko sejalnico Gaspardo za se-
tev koruze z elektronskim nad-
zorom. Tel.: 040 744 778

Prodam traktor AGT 850, le-
tnik 2010, reverzibilen, ima 
prvo hidravliko. V račun vza-
mem T.V. 732. 
Tel.: 041 729 860

Prodam traktor Deutz 48 in 
hidravlični nakladalec HU4, 
prva lastnica. Tel.: 041 927 970

Prodam listni in manjši koš 
ter brane, klinaste. 
Tel.: 041 972 897

Prodam travniške brane (2,5 
m) in večjo količino cvička, 
možna menjava za koruzo ali 
govedo. Tel.: 040 319 448

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 07 49 20 745 

Prodam koruzo poltrdinko, 
ajdo, oves in polovico ali cele-
ga prašiča, cca. 200 kg, domača 
hrana. Tel.: 07 49 63 058 

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo in 3 prašiče, težke 100-
150 kg. Tel.: 041 587 261

Prodam dvižni drog s klešča-
mi, križ 200/100, travniško 
brano, motor Yawa, sejalnico 
za žita, krmilnike za drobnico, 
podaljšek za kamion. 
Tel.: 041 439 288

Prodam frezo, velika kolesa 
Agraria, 8 KM, in 80-litrski ko-
tel za žganjekuho, možna me-
njava za drva, svinje. 
Tel.: 068 177 943

Prodam koruzo v zrnju, lah-
ko tudi "šrot". Okolica Krške-
ga. Tel.: 031 669 805

Prodam koruzo v zrnju, ječ-
men in jedilni krompir dezire. 
Tel.: 051 361 635

Prodam koruzo, naravno su-
šeno, breje zajklje in slamo v 
okroglih balah. 
Tel.: 031 304 172

Prodamo ječmen in ajdo le-
tošnje žetve v refuzi. Okolica 
Boštanja. Tel: 041 662 730

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju, možna dostava, in pred-
setvenik Mušič (2,5 m). 
Tel.: 051 499 355

Zamenjam bale za koruzo. 
Tel.: 03 56 86 285

Prodam bukova drva, dostava 
na dom. Tel.: 041 222 351 

Prodam 300 kock sena, cena 
1,20 € ali po dogovoru, in ko-
ruzo po 0,20 €. 
Tel.: 040 262 867

Prodam suha bukova in 
hrastova drva, kratko žaga-
na, kocke sena, škropilnico 
za Tomo Vinkovič in domačo 
mast. Tel.: 031 415 574 

Prodam 22 okroglih bal finega 
gorskega sena. Cena po dogo-
voru. Tel.: 07 49 65 017

Peleti s certifikatom EN 
plus, tona že od 230 € dalje, 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam mešana drva, rezana, 
cepljena. Možna dostava. 
Tel.: 031 537 145

Prodam drva (jelša, bukev) 
možna dostava in traktorski 
cepilec (20 t). Tel.: 031 594 663

Prodam bukova drva za štedil-
nik ali centralno kurjavo, mo-
žna dostava na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

Prodam brezova drva. 
Tel.: 070 878 833

Prodam kostanjevo kolje (2 
m), bukova drva, kratko žagana, 
in mešana (brest, kostanj). Oko-
lica Brežic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam mešana drva, cena 40 
€/m3, možna dostava, in kosil-
nico BCS 127. 
Tel.: 040 840 065

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam rdeče vino cviček, 200 
l, cena po dogovoru, okolica 
Brestanice. Tel.: 041 383 318

Prodam rdeče mešano vino in 
modri pinot. Tel.: 031 832 484

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560

Ponudba je 
na naši spletni strani.

Postavitev- Posavski obzornik 20.10.2014

Logotip… Oridom nepremičnine – lahko večji bolj poudarjen

www.oridom.si

Posredovanje in svetovanje pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si, 

gsm: 031/256-560  - večje številke

Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 eur. - sprememba
Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 eur. - sprememba
Ostala naša ponudba na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

Ljudska optika Glasmaher, Dejan Stušek s.p., Pleteršnikova 1, Brežice

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

Trdinova 1, 8250 Brežice
tel.: 07 499 22 33

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

PIVSKA TURA PO ČEŠKI 
IN OGLED PRAGE

 
 TRAJANJE: 3 dni
 CENA: že od 175 € dalje

PLANICA 
20. 3. 2016

 
 TRAJANJE: 1 dan
 CENA: 38 € 

KOPALNI AVTOBUS ZA 
TERME PARADISO 

DOBOVA
 TRAJANJE: 1 dan
 CENA: 10 - 12 €

Več informacij na 031 643 338 ali na avto.prah@siol.net

V najem oddamo travnik, cca. 
50 a, Podulce, Raka. 
Tel.: 041 755 840

Prodam gradbeno parcelo v 
Koprivnici blizu cerkve v izme-
ri 2572 m2, št. parcele 45, k.o. 
Koprivnica. Tel.: 041 598 577

Prodam vinograd (600 trt) 
z bivalno zidanico (elektrika, 
vodovod, centralna na kurilno 
olje). Tel.: 041 483 922

Prodam vikend na lepi sončni 
legi s hobi vinogradom in manj-
šim gozdom. Tel.: 031 501 080

Najameva manjšo hišo v Po-
savju, delno opremljeno. Sva 
resna. Kličite samo resni. 
Tel.: 070 350 717, 070 269 193

NEPREMIČNINE
Prodam hišo (200 m2) v Ro-
višču, delno obnovljeno, vselji-
vo, EI: E, vredno ogleda. 
Tel.: 041 910 232

Prodam enodružinsko hišo v 
Dobovi, vseljivo takoj. EI: ra-
zred F. Tel.: 041 634 025

Zelo ugodno prodamo kmeč-
ko hišo, lahko tudi gospodar-
sko poslopje, na Razborju pod 
Lisco. EI: v izdelavi. 
Tel.: 041 746 779

Kupim manjše stanovanje v 
nižjem nadstropju v Sevnici 
ali Krškem. Tel.: 041 621 285

V najem oddam hišo, 90 m2, 
delno opremljeno, na lepi lo-
kaciji, 8 km iz Brežic. EI: da. 
Tel.: 041 630 491

V Brežicah oddamo obnov-
ljeno in opremljeno enosobno 
stanovanje, 50 m2 + klet. 
Tel.: 041 339 229

Boštanj – prodam parcelo 
(1500 m2) s stanovanjsko hišo 
in poslovnim prostorom, EI: 
da. Tel.: 031 643 343 

AKCIJA

230€ + DDV

NAJMANJŠA DAVČNA
BLAGAJNA NA TRGU!

- enostavna uporaba
- vse v eni napravi
- brez najemnin
- za vse dejavnosti !

OBIŠČITE NAS NA LOKACIJI V
BREŽICAH, KJER VAM NUDIMO:

- največjo izbiro davčnih blagajn v Posavju
- nakup blagajne “na ključ”
- nakup dodatne opreme
- strokovno svetovanje
- najem blagajn- najem blagajn

ČERNELČEVA CESTA 3
8250 BREŽICE

040 29 28 20
07 49 93 155

IT-Trade, spletne storitve in trgovina d.o.o.

info@it-trade.si
www.it-trade.si
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Prodam vino cviček, modro 
frankinjo, chardonnay in do-
lenjsko belo. Tel.: 031 643 343

Prodam mešano rdeče vino in 
traktorski lupilnik za koruzo, 
malo rabljen. Tel.: 07 49 67 365

Prodam vino (mešano belo, 
mešano rdeče, modro franki-
nja) ali menjam za prašiče (do 
60 kg). Tel.: 041 697 775

Prodam mlin za grozdje, ros-
tfrei cisterno (400 l), PVC če-
brico (300 l), gajbe za grozdje 
(10 kom), stroj za električno 
škropljenje trt in 200 m cevi, 
betonske stebre (46 kom), 
križe za mrežo proti toči (50 
kom), gasilsko mizo (100x220 
cm) in klimo za vinsko klet. 
Tel.: 07 49 13 311, 041 586 227

Prodam inox posode 1000, 
600, 400 l, vinogradniške steb-
re, gume Michelin (letne 155-
80 R13) ter češnjeve deske. 
Tel.: 041 652 714

Prodam 100 kolov za fižol, 
100 kolov za vinograd, smre-
kove sušice, ugodno. 
Tel.: 041 847 896

Prodam kostanjevo kolje (od 
1,6 do 2,5 m), primerno za pa-
radižnik in fižol, ter suh ore-
hov in hruškov les. 
Tel.: 041 832 189

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžina 2 m. Okolica Bre-
žic. Tel.: 031 757 220

Bio krompir, jedilni, in pšeni-
co z ekološke kmetije prodam. 
Tel.: 031 445 898

Prodam semenski in jedilni 
krompir desire, prašiča, ajdo, 
koruzo, slamo, grah, plug Kver-
neland in molzni stroj. 
Tel.: 031 585 179

Orehova jedrca in cele orehe 
prodam. Tel.: 031 799 839

Prodam prašiče, od 100 do 
200 kg, za 1,60 €/kg, in svi-
njo, cca. 230 kg. Okolica Bre-
žic. Tel.: 041 514 135

Prodam 3 pujse, težke okoli 
60 kg, cena po dogovoru. Mo-
žen tudi zakol. 
Tel.: 031 206 789

Prodam prašiče, težke 60 – 
160 kg, ter mladice za nadalj-
njo rejo (okolica Dobove). 
Tel.: 031 255 910

Prodam prašiče, težke od 80 
do 120 kg, hranjene z domačo 
hrano (okolica Dobove). 
Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča, težkega 130 
kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam prašiče, težke od 160 
do 240 kg, in jedilni krompir. 
Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam prašiča za zakol, dve 
breji svinji (mladici), ajdo in aj-
dovo moko. Možna menjava za 
drva. Tel.: 051 895 099

Prodam prašiče, težke od 70 
do 100 kg, možen zakol. 
Tel.: 041 242 263

Prodam 5 ovc in triletnega 
ovna solčavske pasme. Tel.: 07 
81 41 856 ali 031 772 107

Podarim psa, mešanca med 
kraškim ovčarjem in lesijem, 
starega 1 leto. Tel.: 031 368 914

POHIŠTVO 
IN OPREMA

Prodamo pohištvo za spalni-
co: tridelna omara, 2 postelji 
z vzmetnicama, 2 nočni oma-
rici, komoda z ogledalom, vse 

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

Kupim debele krave in teli-
ce za zakol ter suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj! Drofenik Ta-
dej s.p., Nezbiše 13, Pristava 
pri Mestinju. Tel.: 040 179 780

Prodam bikca simentalca, tež-
kega 200 kg, prašiče, težke 30-
60 kg, in vino cviček. 
Tel.: 051 872 179

Prodam pašni kravi limuzin 
ali LS, obe breji, težki okoli 700 
kg, mirni in vajeni priveza. 
Tel.: 041 523 708

Prodam kravo, brejo v de-
vetem mesecu (vajena ročne 
molže, pašna, ekološke reje), 
in žitno sejalnico. 
Tel.: 041 243 343

Prodam pašno telico cika-li-
muzin, brejo 3 mesece. 
Tel.: 040 207 662

Prodam bikce ČB, prašiče, tež-
ke okoli 50 kg, koruzo, naravno 
sušeno, in ajdo. 
Tel.: 031 431 681

Prodam telico limuzin, breja 6 
mesecev, zelo lepa. 
Tel.: 031 516 145

Prodam svinjo za zakol, težko 
250-300 kg. Možen zakol. Oko-
lica Brežic. Tel.: 040 851 615

Prodam prašiča, težkega od 
120 do 130 kg, cena po dogo-
voru, možen zakol. 
Tel.: 031 879 391

Prodamo prašiča, primernega 
za zakol ali nadaljnjo rejo, tež-
kega 110 kg, cena po dogovo-
ru. Tel.: 07 49 68 390

Brejo svinjo kupim. 
Tel.: 040 309 402

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Tel.: 07 49 78 289

Prodam prašiča, 110 kg, in 
odojke v naslednjem tednu. 
Možen zakol. Tel.: 031 492 837

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)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• 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!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

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
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

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, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič, 

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej, 
Smilja Radi

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.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (6/2016) bo izšla v 
četrtek, 17. marca 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 10. marec 2016.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

PERUTNINARSTVO CIGLAR Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

28. marca prodaja belih 
kilogramskih piščancev ter 

rjavih in grahastih jarkic 
na Senovem in pri 

Mirt Alojzu, Gmajna 28, Raka. 
Vsak četrtek pa lahko kupite 

enodnevne bele piščance. 
Vso perutnino je potrebno 

naročiti na 
031 676 724 

ali 07 49 73 190.

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih 

piščancev 25. marca. Mlade 
rjave in grahaste jarkice pa 
dobite vsak dan ob 17. uri. 
Piščancev bo dovolj za vse!

Spoštovane 
stranke! 

PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

bele kilogramske piščance 
24. in 25. marca, 

rjave in grahaste jarkice 
pa vsak delavnik med 

16. in 20. uro.
Nudimo vam tudi prašiče 

za nadaljnjo rejo 
ali zakol.

Tel.: 041 716 154

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bodo v prodaji 
težki beli piščanci

za zakol, živi ali očiščeni,
od petka, 11. marca, dalje.

 INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

furnirano (češnja, javor). Pohi-
štvo je staro cca. 40 let, vendar 
brezhibno ohranjeno, vzme-
tnici sta novi, nerabljeni. Cena 
po dogovoru. Tel.: 040 880 
744, popoldne od petka naprej

Poceni prodamo veliko jedil-
niško mizo (stilsko oblikova-
no, barva oreh) in šest pripa-
dajočih tapeciranih stolov. Vse 
odlično ohranjeno, skoraj ne-
rabljeno. Po simbolični ceni 
prodamo pralni stroj Gorenje, 
osnovi model. Cena po dogo-
voru. Tel.: 040 880 744, popol-
dne od petka naprej

RAZNO

Izdelava vseh vrst fasad; 
napušči, suhomontažni sis-
temi, pleskarska dela. Tel.: 
041 802 054, Robert Žibert 
s.p., Podulce 41, Raka

Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica

Odkup starega železa, radia-
torjev, peči, izrabljenih kme-
tijskih in gradbenih strojev. 
Plačamo – odpeljemo! Tel.: 
051 621 223, Janko Zakov-
šek s.p., Vranje 22 a, Sevnica

Invalidski skuter, močnejši, 
in voziček, oba kot nova, ele-
ktrična in primerna za starej-
še, ugodno prodam, dostavim. 
Tel.: 041 517 900

Prodam AŽ okvirje za satni-
ce (smreka/lipa), brez žice. Po 
dogovoru možna izdelava tudi 
drugačnih oblik. 
Tel.: 031 698 070 

Prodam novo diatonično har-
moniko znamke Uršič (B, ES, 
AS), 5 let garancije. 
Tel.: 070 401 053

Po ugodni ceni prodam metr-
sko blago, primerno za različ-
na oblačila. Tel.: 031 886 192

Prodam 2 komata 24 col z 
dvemi ahtrami. Cena po dogo-
voru. Tel.: 07 49 57 291

STIKI

Ženitne ponudbe številnih 
osamljenih, raznovrstnih ljudi, 
različnih starosti, izobrazb, po 
vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

Očka želi spoznati zvesto, 
razgledano partnerko, brez 
otrok, staro do 45 let. Tel.: 031 
505 495, www.zau.si

Številni moški iz vse države 
si želijo iskrenih, prijaznih 
življenskih sopotnic, različnih 
let. Tel.: 031 836 378, www.
zau.si

43-letni fant želi spoznati 
dekle ali mamico za skupno 
življenje. Tel.: 041 258 502

Star sem 48 let, iščem pri-
jazno, resno dekle. Imam 
svojo hišo, sem finančno 
preskrbljen. 
Tel.: 051 743 901

Moški, 58 let, blond, modrih 
oči, 180 cm visok, težak 125 
kg, bi rad spoznal žensko, 125 
kg (poroka). Tel.: 051 803 241

Zbiranje vzorcev vina (2 litra):
nedelja, 13. marec: 

Turistična kmetija Glas, 
Sremič 62, od 8. do 13. ure.

Info: 041 679 189
 (Jože Kodela)

Zaključna prireditev z 
vodeno degustacijo najbolje 
ocenjenih vin in podelitev 

diplom ter priznanj v petek, 
1. aprila, na Turistični 
kmetiji Glas, ob 18. uri.

21. praznik vina
ob Bizeljsko-sremiški 
vinsko turistični cesti 

Društva vinogradnikov Sremič



Posavski obzornik - leto XX, številka 5, četrtek, 3. 3. 201632 ZADNJA

Nuša Derenda na Emi 2016, Klemen Slakonja kot Vla-
dimir Putin do milijona ogledov, romantični Pop De-
sign. Tokrat preberite:

Na Emi 2016 je zmagala ManuElla s pesmijo Blue and Red 
in v superfinalu premagala Raiven s pesmijo Črno bel. O 
zmagovalki so na koncu odločali gledalci, razlika med fina-
listkama je bila le 127 glasov. V Posavju smo pesti stiska-
li za pevko, ki je Slo-
venijo že zastopala na 
Evroviziji, Nušo De-
rendo. S skladbo Tip 
Top je sicer navdušila 
strokovno žirijo, ki je 
zanjo dejala, da je 'iz-
vajalka z velikim I', a 
to ni bilo dovolj za su-
perfinale. »Hvala vsem 
za vse pohvale in pozi-
tivno energijo! Mi smo se imeli super, ne glede na izid! Po-
sebna zahvala gre celotni moji ekipi, ki je dva meseca gara-
la skupaj z mano za ta nastop. Hvala vam,« je po končanem 
šovu dejala Nuša. Kakor koli že, zmagovalka letošnje Eme 
bo imela težko nalogo, saj sta se lanska predstavnika Slo-
venije Maraaya prebila v finale tekmovanja in na koncu 
osvojila 14. mesto v velikem evrovizijskem finalu. Polfina-
la letošnje Evrovizije bosta potekala 10. in 12. maja, veliki 
finale pa bo 14. maja. Slovenska predstavnica bo zapela v 
drugem polfinalu, 12. maja.

Veliko bolj kot zmagovalka Eme 2016 pa odmeva nastop 
našega posavskega rojaka, sicer voditelja izbora sloven-
ske popevke za Eurosong Klemna Slakonje (na fotogra-
fiji). V manj kot dveh dneh je njegova parodija Putin, Puto-
ut, premierno je bila predstavljena na Emi 2016, v kateri 

parodira ruskega predsednika Vladimirja Putina, že pre-
segla milijon ogledov na Youtubu. Novičko o njem je obja-
vil celo ameriški Newsweek, pesem je naredila pravi 'bum' 
na družbenih omrežjih, še najbolj pa so navdušeni ukra-
jinski spletni komentatorji, čeprav mnogi zmotno mislijo, 
da bo Slovenijo na Evroviziji zastopal kar Slakonja z ome-
njeno parodijo. »Malo parodije ni še nikomur škodilo. Na-
men tega videa ni nikogar užaliti,« se je na vse skupaj od-
zval igralec in voditelj ter za nameček dodal, naj gledalci 
videa ne jemljejo preveč resno. Vseeno si ga velja ogledati!

Skupina Pop Design (na fotografiji) se jutri predstavlja 
na velikem odru v ljubljanskih Stožicah ob dnevu žena in 
obenem predstavlja novo romantično zgodbo z naslovom 
Vprašaj me (kako živim). Besedilo zanjo je napisal njihov 

vokalist, sicer po rodu Krčan, Miran Rudan, ki je obenem 
obraz skupine, ki že več desetletij z uspehom ustvarja glas-
bo in polni koncertna prizorišča po Sloveniji. Glasba je delo 
Matjaža Vlašiča, končno podobo novi pesmi je tokrat dal 
Martin Štibernik. Obenem si lahko za omenjeno pesem 
ogledate še romantično obarvan videospot, ki ga je skupi-
na posnela na gradu Fala v Rušah pod režisersko taktirko 
Andreja Pratnemerja in Don Bianchija.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Faustova zgodba vznemirila Brežičane
BREŽICE – Že kakšen mesec dni Brežičane vznemirja dogodek, ki naj bi se pripetil njihovemu someščanu, 
znanemu pod imenom Faust. Po govoricah naj bi ga na brežiški ulici aretirali madžarski policisti in odpe-
ljali z drugimi begunci na slovensko-avstrijsko mejo.

32-letna Tjaša Požgaj Venek, 
sicer Ljubljančanka, ki v Kosta-
njevici živi od leta 2011, ko je 
tudi rodila prvorojenko Tinka-
ro, je porodno spremljevalko 
Martino Judež iz Novega mes-
ta spoznala pred dvema letoma 
na predavanju v MC Brežice, saj 
se sama ukvarja s sorodno de-
javnostjo - vadbo za nosečnice 
in mamice z dojenčki. Ko je lani 
zanosila, je imela ves čas željo, 
da bi imela doulo. Pri prvem 
porodu je sicer ni imela oz. je 
bil ob njej le mož Matjaž, kar 
je bilo sicer v redu, a je morda 
ravno zaradi izkušnje prvega 
poroda v njej ostalo nekaj stra-
hu. Kljub moževi začetni skepsi 
sta se odpravila k Martini, a ker 
je imela Tjaša tvegano noseč-
nost, se ni mogla udeleževati 
njenih delavnic, zato je imela z 
njo le individualne ure. »Glavni 
razlog, zakaj sem se odločila za 
doulo, je to, ker lahko res pri-
pomore k temu, da je porod le-
pša izkušnja. Lahko kar precej 
vpliva na osebje v porodnišni-
ci, ki še vedno smatra, da lah-
ko samo naredi vse, da je poro-
dnica zadovoljna, kar ni vedno 
res,« pojasnjuje Tjaša. 

Porod se je 4. decembra lani 
zgodil naenkrat in hitro. Ker 
dojenčka dva dni ni čutila, je 
šla v Brežice na pregled in gi-
nekolog se je na podlagi CTG-
-ja odločil, da je otrok v stiski in 
da je nujno sprožiti porod. Ma-
tjaž je poklical Martino, naj po-
hiti v Brežice, Tjašo pa so nekaj 
čez osmo uro zvečer sprejeli v 
porodno sobo, kjer ji je babica 
Sanela predrla ovoj. »Potem 
sem čakala in me je kar malo 

Porod z doulo - lepša izkušnja
KOSTANJEVICA NA KRKI - V v novoletni reportaži iz brežiške porodnišnice je bilo omenjeno, da so v lan-
skem letu štiri porodnice imele ob sebi t. i. doulo (izg. dulo), porodno spremljevalko. Ena med njimi je bila 
Tjaša Venek Požgaj iz Kostanjevice na Krki.

grabila panika, ker ob meni ni 
bilo nikogar od njiju. Na srečo 
sta prišla oba naenkrat in po-
tem je šlo vse skupaj zelo hit-
ro,« se spominja. Popadke je 
predihavala na 'vseh štirih', ko 

pa so se začeli res močni, so jo 
obrnili na hrbet in v tem polo-
žaju je, kljub drugačni želji, že 
ob 21.40 tudi rodila sinka Til-
na, ki je postal 500. brežiški 
novorojenček v lanskem letu. 
»Mož je super podpora, vendar 
pa ti v določenem trenutku ne 
more dati tistega, kar ti lahko 
da doula, zlasti s spodbujanjem 
in motivacijo. V trenutkih, ko 
porod traja dlje časa in je tež-
ji, mora biti zraven prava ose-
ba, ki te spodbudi, da ne odne-
haš,« ugotavlja Tjaša in zavrača 
trditev, da je porod s pomočjo 
doule trenutno pač 'popula-
ren'. Njeno sodelovanje z Mar-
tino je bilo zaradi hitrega po-
roda sicer dokaj kratko, če pa 
bi imela kakšne težave z doje-
njem, bi se to lahko tudi nada-
ljevalo, sta pojasnili obe skupaj.

VLOGA DOULE

Martina Judež (več o njej lah-
ko izveste na spletni strani 
www.mojporod.si) je pri poro-
du v brežiški porodnišnici so-

delovala prvič, ima pa v svo-
jem triinpolletnem delovanju 
na tem področju izkušnje že 
z blizu 50 porodnicami, veči-
noma v novomeški in jeseni-
ški porodnišnici. Sama ima kar 
štiri porodne izkušnje (prva se 
je končala z mrtvorojenim ot-
rokom, zadnjo pa je opravi-
la z doulo), kar za doulo si-
cer ni nujno, je pa zaželeno. 
Kot pravi, se še vedno prema-
lo zavedamo, da porod glo-
boko zaznamuje žensko tako 
fizično kot čustveno in duhov-
no. »Ženska se mora pri poro-
du popolnoma odpreti pred 
popolnimi neznanci v nezna-
nem okolju, zato potrebuje 
občutek varnosti. Ta je klju-
čen pri tem, da je potrebnih 
manj medicinskih intervencij, 
strah pa deluje ravno obratno, 

saj zapira,« pojasnjuje cilj svo-
jega dela z nosečnicami in do-
daja, da se pri tem ne vtika v 
strokovno delo porodnišnič-
nega osebja, saj navsezadnje 
niti nima tovrstne izobraz-
be. Pravi, da doulo večinoma 
poiščejo ženske, ki so že vsaj 
enkrat rodile, tudi iz medicin-
ske stroke, a so ugotovile, da 
jim je pri tem nekaj manjkalo. 
»Ženske niso več zadovoljne s 
pasivno vlogo pri porodu, am-
pak želijo odločati o lastnem 
telesu,« pravi Judeževa. Mož-
je in partnerji imajo včasih 
sprva res odpor do vključit-
ve tretje osebe v (pred)poro-
dni proces, a potem spoznajo, 
da to zmanjšuje pritisk nanje 
in so zadovoljni. »Zavedam se, 
da onadva rojevata in se, ko 
je treba, umaknem v ozadje,« 
pojasnjuje, ali je njena naloga 
dobro opravljena pa, kot pra-
vi, prepozna v »žaru v očeh« 
ženske po porodu. Poleg Tja-
še je v lanskem letu spremljala 
še tri porodnice iz Posavja, ki 
pa so vse rodile na Jesenicah. 

Sprva skeptični Matjaž pravi, 
da je vlogo doule kmalu spre-
jel in da je zdaj vesel, da je bila 
zraven. »Če pride do kakršnih 
koli težav, kot moški ne mo-
reš kaj veliko pomagati in se 
počutiš nemočnega,« pravi in 
tudi drugim moškim priporo-
ča, da doulo, če se ženska za-
njo odloči, sprejmejo. Tjaša pa 
namigne, da se bo tudi zaradi 
lepše izkušnje drugega poroda 
zdaj morda lažje odločila še za 
tretjega otroka …

 Peter Pavlovič

Matjaž in Tjaša s Tilnom ter doulo Martino

Brežice so zaradi dogajanja v 
zvezi z begunci že več mesecev 
deležne pozornosti domače in 
svetovne javnosti, a njegovi 
prebivalci so doslej že večkrat 
potrdili, da pravzaprav ne ču-
tijo dogajanja ob meji. Še naj-
bolj pogosto se srečujejo s 
tujimi policisti ali humanitar-
nimi delavci v trgovinah z ži-
vili, zdrav stvenih ustanovah 
in podobno. V februarju pa 
naj bi njihov nič hudega sluteči 
someščan hodil po ulici, ko je 
mimo pripeljal patruljni avto 
madžarskih policistov. Ti so 
moškega temnih las in ne naj-
bolj urejenega videza ustavili 
ter ga po hitrem postopku na-
ložili v marico. Ne da bi pre-
verjali njegovo identiteto ali se 
zmenili za njim nerazumljive 
proteste, so ga odpeljali proti 
slovensko-avstrijski meji, kjer 
naj bi mu šele avstrijski poli-
cisti odklenili lisice in dovoli-
li, da jim je z osebno izkaznico 
dokazal, da je legalen drža-
vljan Slovenije.

Šlo je za mestnega posebneža, 
ki ga ljudje poznajo po imenu 
Faust in je pri večini priljub-
ljen. Rad pomaga starejšim 
ljudem pri nabavi živil,  v lo-
kalih pri odnašanju embalaže, 
marsikdo mu celo zaupa polog 
gotovine ali plačilo položnic. 
Z drobnimi prispevki v obliki 
hrane, pijače ali drobiža si po-
maga preživeti iz dneva v dan, 
saj mu socialna podpora komaj 

zadošča za stro-
ške bivanja v 
enem izmed 
skupinskih so-
cialnih bivališč. 
Ko se je izve-
delo za njego-
vo "nesrečo", se 
je marsikomu 
zasmilil in ne-
kateri so ugo-
tavljali, da bi 
lahko zahteval 
od države od-
škodnino. Ljudi 
je potem tudi 
zaskrbelo, da 

bi se kaj podobnega zgodilo še 
komu drugemu. 

Sklenili smo zgodbo preveriti 
kar pri nesojenem beguncu, ki 
si bo kmalu nadel šest križev 
in katerega priimek je v resni-
ci Faust, ime pa mu je Jože. Na 
njegov predlog smo se srečali 
v brežiški knjižnici, kamor rad 
zahaja že vrsto let. Na vpraša-
nje, ali je bil res odveden v Av-

strijo, je takoj odgovoril: "To 
se ni zgodilo! Ne vem, kdo si je 
to izmislil. Zadnje čase sem bil 
precej bolan in me ljudje ne-
kaj časa niso mogli videti, a ni 
prvič, da so si izmislili, da je ne-
kaj narobe z mano. Najprej mi 
je bila zgodba všeč, zdaj pa je 
prišlo že tako daleč, da me je 
začelo motiti in sem želel to de-
mantirati."

Kaj reči ob tem? Glede na čas 
in okolje, v katerem je zgod-
ba nastala, bi jo lahko pripi-
sali pustnim norčijam. Mor-
da ima kaj opraviti tudi s tem, 
da nam je ugrabljeni junak za-
upal, kako sicer prebira knjige 
vseh žanrov, a v zadnjem času 
najraje znanstveno fantastiko. 
Vsekakor pa je najpomembne-
je, da bo kmalu pomlad, ki jo v 
Brežicah očitno nepogrešljivi, 
sicer pa resno bolni Faust, že 
težko čaka, saj bo takrat lah-
ko spet med svojimi ljudmi od 
zgodnjega jutra do poznega ve-
čera. S. M.

Faust pred eno izmed svojih 'postojank'


