
 

 

Predstavite svojo 
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v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Danes tudi o romski tematiki 
KRŠKO - V današnjem popoldnevu se bo na 21. seji sestal krški 
občinski svet. Zajeten sveženj točk se nanaša na izvajanje in 
program gospodarskih javnih služb za letošnje leto na obmo-
čju občine, ki jih kot koncesionar izvaja družba Kostak, pa tudi 
s tem področjem povezana povišanja in znižanja cen storitev 
za uporabnike. Svetniki bodo med drugim prejeli v sprejem 
tudi letni program izvajanja in financiranja posameznih pro-
gramov izobraževanja odraslih, ki ga izvaja Ljudska univer-
za Krško, ter z zakonodajo usklajen in ustrezno spremenjen 
odlok o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško. Predvi-
doma več časa pa se bodo zadržali tudi pri obravnavi romske 
tematike na območju občine. Točka je bila na dnevni red uvr-
ščena na predlog romskega svetnika Morana Jurkoviča, v iz-
hodiščih za sejo pa so v gradivu povzete bivanjske razmere v 
štirih romskih naseljih, normativna ureditev, izobraževanje, 
zaposlovanje Romov, socialne razmere idr.  B. M. 
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Zaradi njih se počutimo varne

Delo veteranov približati mladim

540 let mestnih pravic Krškega

NEK kmalu s »hišnimi« gasilci

Ženska in moška salamijada

Na krški klopi odslej Rok Zorko

Predsednik obiskal šolski center

Inšpekcija nad zasebnike, 
starostniki na Hrvaško
Zaradi visokih cen oskrbe v javnih domovih za 
starejše vse več starostnikov in njihovih svojcev 
išče cenejše možnosti pri zasebnih izvajalcih 
tovrstnih storitev, nanje pa se je pred kratkim 
»spravila« socialna inšpekcija. Mnogi zdaj iščejo 
rešitve na Hrvaškem, kjer zadnje dni življenja 
preživlja že na desetine Posavcev.

 Stran 3

Kako zmanjšati 
poplavno ogroženost?

Slovensko-hrvaški projekt Frisco bo s pomočjo 
aktivnosti ozaveščanja prebivalstva o poplavni 
ogroženosti med drugim skušal zmanjšati tudi 
problem poplavljanja Bregane, s katerim se soočajo 
prebivalci Slovenske vasi, zatrjujejo predstavniki 
partnerjev projekta. K temu lahko veliko pripomore 
tudi vsak posameznik. 
 Stran 12

SPEEDWAYISTI OZNANJAJO POMLAD - Ne le zvončki in trobentice, tudi speedwayisti s prvimi treningi 
pričajo, da je v deželi pomlad. Po tradiciji prihajajo v marčevskih dneh v Krško vrhunski vozniki iz 
severnih delov Evrope, kjer je ta šport najbolj popularen. Konec tedna se je pri nas mudil Poljak 
Bartosz Zmarzlik (na sliki s svojo ekipo v krških boksih), ki je nase opozoril že leta 2014. Takrat je v 
poljskem Gorzowu, kjer je bil do lani klubski kolega našega prvaka Žagarja, z 19 leti postal najmlajši 
zmagovalec posamezne dirke za svetovno prvenstvo. Lani je s skupno tretjim mestom za SP potrdil 
svojo visoko kvaliteto, zaradi česar ima tudi v Posavju vse več navijačev.  Foto: Sven Mavsar
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povedali so - o vprašanju zaščite terana

Renata Kuhar, Hinje pri Šentjanžu: Moj 
pogled na zaščito terana je ravno toliko po-
memben, kot da bi nam nekdo hotel vzeti cvi-
ček. Koliko truda je potrebno, da pridelamo 
dobro vino, vemo le vinogradniki. Ime za te-
ran je dediščina preteklih rodov, skrbno ga va-
rujejo tudi še današnji, zato podpiram vsa pri-

zadevanja za njegovo ohranitev. V primeru drugačnega razpleta 
se bomo morali resno vprašati, s kom imamo v resnici opravka.

Rok Petančič, Sevnica: Glede na poznane 
informacije menim, da je dogajanje v zvezi 
z zaščito terana vnovič pokazalo na to, da se 
je treba za vsako sicer že priborjeno stvar še 
vedno stalno boriti. Močna in spretna (vin-
ska) diplomacija bi lahko to situacijo zagoto-
vo preprečila, prav tako boljša komunikacija 

med EU, Slovenijo in Hrvaško. Upajmo, da bodo v dani situaci-
ji pretehtali argumenti in da teran ostane izključno slovenski.

Franc Tomše, Globočice: Evropa ima glede 
vprašanja zaščite terana dvojna merila. Dej-
stvo je, da je teran že bil zaščiten, kmalu za 
cvičkom. Res ne vem, zakaj se Evropa sprene-
veda glede terana, saj je imela že vse črno na 
belem. Po eni strani je pri nas toliko razpra-
ve okrog zaščite terana, po drugi pa je naša 

politika premalo odločna in dosledna, ko se je treba potegniti 
za slovenskega kmeta in njegove pravice.

Mag. Jože Pernar se je v pri-
zadevanjih za ureditev labora-
torija, v katerem bi krški sre-
dnješolci z izdelavo in preko 
delovanja vrste praktičnih mo-
delov dosegali višji nivo razu-
mevanja in poznavanja fizikal-
nih pojavov, za podporo obrnil 
na različne donatorje, pa tudi 
na predsednika države Boruta 
Pahorja, ki si je ob dokonča-
nju del pri urejanju laboratori-
ja tega tudi osebno ogledal. Kot 
je povedal profesor fizike, se je 
ideja o laboratoriju porodila že 
v letu 2013: »V 15 letih delova-
nja naše gimnazije je pouk fizi-
ke potekal brez fizikalnega la-
boratorija, zaradi česar je po 
nekaj letih med dijaki in pro-
fesorji fizike dozorela ideja, da 
poskušamo v lastni režiji v ta 
namen na podstrešju urediti 
prostor, ki je dosegel tolikšno 
raven, da mu danes lahko re-
čemo laboratorij. V njem smo z 
dijaki razvili različne projekte, 
med njimi kot največji in naj-
pomembnejši model vetrovni-
ka, ki ga na našem trgu ni mo-
goče nabaviti, v tujini pa je za 
šolo cenovno nedosegljiv.« Si-
cer pa je laboratorij sestavljen 
iz dveh delov: predprostora, ki 
služi za izdelavo modelov, ter 
prostora laboratorija za razvi-
janje idej dijakov, redne vaje, ki 
jih je v štirih letih izobraževa-
nja skupno le 40. Zato se, kot 

Predsednik obiskal šolski center
KRŠKO - 2. marca je na povabilo mag. Jožeta Pernarja, profesorja fizike, Šolski center Krško - Sevnica obi-
skal predsednik države Borut Pahor in si ogledal fizikalni laboratorij, ki ga je za namen izvajanja praktič-
nih vaj in poskusov mag. Pernar z dijaki uredil na delu šolskega podstrešja.

je povedal mag. Pernar, dijaki 
in profesorji razvijanju in re-
alizaciji eksperimentov v več-
jem obsegu posvečajo v sklo-
pu krožka oziroma neobveznih 
interesnih obšolskih dejavno-
stih, hkrati pa prostor služi 
tudi za obiske učencev in dija-
kov iz drugih šol ter predstav-
nikov različnih institucij. 
Tudi predsednik države se 
je dlje časa zadržal ob ogle-
du laboratorija ter praktičnih 
in inovativnih modelov, pri 
čemer je dejal, da je iniciati-
va mag. Pernarja vredna vse 
pohvale, saj sta tako zamisel 
kot izvedba nekaj posebnega: 
»Zato sem čutil dolžnost, da se 
s svojim obiskom zahvalim ne 
le profesorju, temveč vsem, ki 

so sodelovali pri tem projektu. 
Takšni premiki niso pomemb-
ni le za šolski center v Krškem, 
temveč za cel vzgojno-izobra-
ževalni sistem v Sloveniji.« 
Predsednika so popeljali tudi 
po ostalih učilnicah, med dru-
gim za robotiko in CNC tehno-
logijo, v kateri si je s pomočjo 
stroja sam izdelal kovinsko ša-
hovsko figuro, veliko zanima-
nja pa je pokazal tudi za so-
larni avtomobil, s katerim so 
dijaki v minulem letu zmagali 
na mednarodni tekmi v Sisku. 

V nadaljevanju se je zadržal 
še na sproščenem pogovoru s 
predstavniki razredov in sre-
dnješolci, ki so v minulem letu 
po dosežkih in učenem uspehu 
izstopali na različnih področ-
jih. Beseda je tekla o njihovih 
pričakovanjih, željah pa tudi 
strahovih, študijskih, poklicnih 
in zasebnih usmeritvah na na-
daljnji življenjski poti, o polo-
žaju Slovenije v svetu in evrop-
skem prostoru, med drugim o 
odnosih med svetovnima vele-
silama, potencialnem izbruhu 
vojne, naborništvu ipd. Z na-
menom, da bi obisk predsedni-
ku ostal v lepem in trajnejšem 
spominu, so mu dijaki podarili 
več daril, ki so jih sami izdela-
li, med drugim akvarelno sliko 
in avtorsko ploščo šolske glas-
bene zasedbe, vokalno-instru-
mentalnemu duetu Zali Vene 
in Kristianu Franiću pa je v 
živo prisluhnil že ob prihodu, 
ko sta mu v imenu vseh sre-
dnješolcev zaželela dobrodo-
šlico dijaka Klemen Knez in 
Gašper Zorko, v imenu kolek-
tiva pa direktorica centra Erna 
Župan Pirkovič. 
 Bojana Mavsar

Mag. Jože Pernar med predstavitvijo delovanja enega izmed fizi-
kalnih modelov predsedniku države Borutu Pahorju

KRŠKO - 10. marca sta župan mag. Miran Stanko in direkto-
rica Splošne bolnišnice Brežice mag. Nataša Avšič Bogovič 
podpisala pogodbo o sofinanciranju nakupa digitalnega ma-
mografa za brežiško bolnišnico oz. Onkološki inštitut Lju-
bljana, katerega specialisti bodo v Brežicah izvajali kurativ-
ne in preventivne preglede. 

Sofinanciranje nakupa mamografa v višini 5.000 evrov je soglas-
no v preteklem mesecu na seji podprl krški občinski svet, sicer pa 
je občina Krško za opremljanje in delovanje brežiške bolnišnice 
od leta 2008 do danes namenila že skupno okoli 95.000 evrov, 
saj v bolnišnico, kot je dejal župan mag. Miran Stanko ob pod-
pisu, gravitira veliko občank in občanov tudi iz krške občine, za 
katere si želijo, da bi bili v njej deležni ustrezne oskrbe in stan-
darda. Direktorica bolnišnice mag. Nataša Avšič Bogovič je ob 
tem izpostavila, da sama akcija zbiranja sredstev za nabavo so-
dobnega mamografa poteka na pobudo Društva Zdravje za Po-
savje že od leta 2013, do sedaj pa je bilo, vključno z donacijo ob-
čine Krško, zbranih okoli 100.000 evrov. Ocenjujejo, da bo sicer 
investicija znašala med 130.000 in 150.000 evrov, z namenom 
zbiranja ponudb dobaviteljev pa so dan pred navedenim podpi-
som že objavili javni razpis. 

Sodoben digitalni mamograf bo v primerjavi z analognim mamo-
grafom, s katerim zaenkrat razpolagajo v ambulanti dojk, omo-
gočal visoko resolucijo, s tem pa bolj natančno in čisto sliko ter 
nizko sevalno obremenitev pacientk. S temi specifikacijami, je še 
dejala direktorica bolnišnice, pa bi mamograf zadostil tudi vklju-
čitvi bolnišnice v preventivni presejalni program Dora, v kate-
rega, kakor upajo, bo po opravljeni reviziji v prihodnjem letu v 
izvajanje vključeno tudi območje regije Posavje ter s tem bolni-
šnica Brežice, saj so sedaj po zdravstveni shemi ženske iz krške 
občine, stare med 50 in 69 let, vabljene na preventivne pregle-
de za zgodnje odkrivanje sprememb v dojkah v Zdravstveni dom 
Novo mesto, medtem ko preglede žensk na območju občine Sev-
nica opravlja mobilna enota. Dobava mamografa, s katerim naj 
bi na podlagi že začetih dogovorov opravljali tako kurativne kot 
preventivne preglede specialisti onkologi z ljubljanskega inšti-
tuta, naj bi bila realizirana do začetka poletja. Do tedaj je v ta 
namen še vedno odprto tudi zbiranje donacij fizičnih in pravnih 
oseb, ki lahko sredstva nakažejo na račun bolnišnice (0110 0603 
0276730, sklic 0092320) ali Društva Zdravje za Posavje (0237 
3026 0515 449) ali preko poslanega SMS z izpisano besedo PO-
SAVJE na št. 1919, s čimer boste darovali glede na zajetno inve-
sticijo sicer skromen, a nedvomno dobrodošel evro.
 Bojana Mavsar

Krško prispevalo za mamograf

Župan in direktorica bolnišnice med podpisom pogodbe

KRŠKO – Potem ko je Okrožno sodišče v Krškem odločilo, da 
je Republika Slovenija dolžna na podlagi Protokola o medse-
bojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v pros-
tor in o zagotavljanju sredstev proračuna RS za sofinancira-
nje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju 
občine Krško Občini Krško plačati nekaj manj kot 3,5 milijo-
na evrov, se je slednja na sodbo v delu, kjer je bil njen tožbe-
ni zahtevek zavrnjen, pritožila, so sporočili z občine.

Občina Krško je januarja prejela sodbo Okrožnega sodišča v Kr-
škem v sporu med Občino Krško kot tožečo stranko in Republiko 
Slovenijo kot toženo stranko zaradi plačila obveznosti Republi-
ke Slovenije na podlagi Protokola o medsebojnem sodelova-
nju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor in o zagotavlja-
nju sredstev proračuna RS za sofinanciranje projektov ureditve 
komunalne infrastrukture na območju občine Krško, sklenje-
nega v letu 2008. Sodišče je odločilo, da je Republika Slovenija 
dolžna Občini Krško plačati znesek 3.375.106,58 evra z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi. V ostalem delu je bil tožbeni zahte-
vek Občine Krško, ki je zahtevala 11,6 milijona evrov, zavrnjen. 
»RS se po neuradnih informacijah zoper sodbo ni pritožila, se je 
pa Občina Krško pritožila zoper zavrnilni del, saj so prepričani, 
da je sodišče napačno štelo, da je del terjatve že zastaral,« pra-
vijo na krški občini, odločitev višjega sodišča pa pričakujejo še 
letos. Kot pojasnjujejo, so se za tožbo odločili, ker je občina iz-
polnila vse obveznosti do občanov občine Krško iz protokola in 
tako zagotovila soglasje za odlagališče NSRAO, država pa svojih 
obveznosti ni izpolnila, kljub temu da gre za pravno zavezujočo 
pogodbo.  P. P.

Občina Krško v pritožbo 

KRŠKO - 10. marca je v Krškem potekala 10. letna skupščina 
Občinskega odbora stranke DeSUS Krško, na kateri so čla-
ni ob sprejetem načrtu dela vodenje odbora v prihodnjem 
štiriletnem obdobju ponovno zaupali dosedanjemu predse-
dniku Vladu Bezjaku. 

Kot je med drugim 
poudaril vnovič po-
trjeni predsednik kr-
škega občinskega od-
bora Vlado Bezjak, 
si želi, da bi krški De-
SUS, ki je v občin-
skem svetu zastopan 
s tremi predstavni-
ki, na naslednjih vo-
litvah pridobil še če-
trtega svetnika. Letne 
skupščine se je sicer 
udeležilo okoli 50 

članov stranke, med gosti pa tudi predsednik stranke DeSUS in 
zunanji minister Karl Erjavec, predsednik pokrajinskega odbo-
ra stranke za območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja Miro-
slav Berger ter podpredsednik pokrajinskega odbora in pred-
sednik OO DeSUS Brežice Drago Sotler. Erjavec je v nagovoru 
zbranih izpostavil dobro sodelovanje z društvi upokojencev, iz 
vrst katerih izhaja tudi največ obstoječih pa tudi bodočih po-
tencialnih članov stranke: »Od 630.000 upokojencev stranko 
voli 100.000 upokojencev. Če bi dosegli, da vsak pripelje še ene-
ga novega člana, bi DeSUS zmagal na naslednjih volitvah.« Na 
skupščini sta Erjavec in Bezjak ob krajšem kulturnem progra-
mu, ki ga je izvedel Rajhenburški oktet, podelila tudi društve-
ni priznanji. Bronasto plaketo je prejel Alojz Marolt, srebrno 
pa Marija Istenič.
 B. M., vir: DeSUS Krško

Staro-novo vodstvo DeSUS Krško

Vlado Bezjak, Karl Erjavec in prejemni-
ca srebrne plakete stranke DeSUS Ma-
rija Istenič (foto: Boštjan Colarič)

BRUSELJ - Evropski poslanec Franc Bogovič je na plenarnem za-
sedanju podprl poročila, ki se nanašajo na odpadke, njihovo od-
laganje, embalažo in odpadno embalažo. Dejal je, da je potrebno 
cilje, ki pomenijo korak EU proti zelenemu in nizkoogljičnemu 
gospodarstvu, z zmanjšanjem letne količine odloženih komu-
nalnih odpadkov, povečanjem njihove ponovne uporabe in reci-
klaže doseči do l. 2030, kar bo prispevalo tako k boljši kot manj-
ši rabi virov in odpravilo težave v zvezi z dobavo surovin. Pri tem 
je svojim evropskim kolegom kot primer dobre prakse izposta-
vil ravnanje z odpadki v Krškem: »Vem, da so cilji dosegljivi, saj 
smo jih že v času mojega županovanja dosegli s sistematičnim 
delom, kjer smo skupaj s komunalnim podjetjem Kostak zago-
tovili kakovostno ločeno zbiranje, sortiranje, kompostiranje in 
poskrbeli za predelavo sortiranih odpadkov.«  B. M.

Krško kot primer dobre prakse
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Socialna inšpekcija je v decem-
bru 2016 in januarju 2017 op-
ravila inšpekcijske nadzore 
pri petih pravnih osebah (štir-
je so z območja Posavja, ena pa 
z območja občine Laško). Kot 
je zapisala inšpektorica Tatja-
na Arnšek, so izvajali social-
novarstveno storitev instituci-
onalno varstvo brez ustreznih 
dovoljenj, prav tako niso ime-
li zagotovljenih predpisanih 
prostorskih, tehničnih in ka-
drovskih pogojev za izvajanje 
storitev, cene niso bile vnap-
rej izračunane in določene, 
izvajalci niso imeli veljavne-
ga cenika, mesečna plačila za 
nastanitev in oskrbo posame-
znih oseb so bila dogovorjena 
zgolj ustno. Šlo je za naslednje 
izvajalce: Vlasta Najger, Ma-
rija (Marica) Žnidarič in Po-
moč in oskrba starejšim, Žanet 
Prah, s. p., vse tri z Bizeljske-
ga, ter Gostinstvo, oskrba sta-
rejših Metuljček, posredništvo, 
Adrijana Žibert, s. p., Sevnica. 
Po ugotovitvah inšpekcije vsaj 
43 osebam niso bile omogo-
čene njihove pravice do insti-
tucionalnega varstva in druge 
skrbstvene pravice, na podlagi 
podatkov izvajalcev pa je moč 
utemeljeno predvidevati, da je 
bilo od leta 2015 za te pravi-
ce prikrajšanih vsaj še dvakrat 
toliko upravičencev do social-
novarstvenih storitev. Po mne-
nju inšpektorice naj bi takšnim 
namestitvam starostno obne-
moglih oseb botrovala previso-
ka cena domskega varstva lo-
kalnega doma upokojencev in 
zasedenost drugih okoliških 
cenejših izvajalcev storitve in-
stitucionalno varstvo. Inšpek-
cija je zoper navedene izvajalce 
uvedla tudi postopek o prekr-
šku, grozi pa jim globa od 5.000 
do 50.000 evrov (pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posa-
meznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost), 
globa od 1.000 do 5.000 evrov 
za odgovorno osebo ter globa 
od 500 do 3.000 evrov za po-
sameznika.

PRIMER PRAH: IZVAJALKA 
IN CSD NAVZKRIŽ

Kot že rečeno, so kar tri izva-
jalke oskrbe in varstva starej-
ših, ki so bile predmet inšpek-
cije, na Bizeljskem. Najgerjeva 
je imela v oskrbi tri, Žnidariče-
va pa pet oseb. Obe sta se po 
seznanitvi, da ne moreta hkra-
ti prejemati pokojnine in op-
ravljati te dejavnosti, odločili, 
da to opustita oz. bosta obdr-
žali v oskrbi le po eno osebo, v 
obeh primerih sorodnico, nam 
je pojasnila direktorica CSD 
Brežice Marjetka Kostevc. 

Drugače je v primeru Prahove, 
samostojne podjetnice z dejav-
nostjo pomoči in oskrbe starej-
ših, ki ima »mini dom za starej-
še« odprt od septembra 2015. 
V hiši na Bizeljskem ima šest 
varovank, v še eni hiši v Dre-
novcu še šest. Stare so od 70 do 

90 let, večina jih je še pokret-
nih in z manjšo demenco, ne-
kaj jih je delno pokretnih, ena 
je povsem nepokretna. Doma-
činka je le ena, nekaj jih je iz 
drugih posavskih krajev, kar 
pet pa iz Ljubljane. Prahova jim 
s pomočjo dveh sodelavk pre-
ko zavoda Papilot Krško s po-
lovičnim delovnim časom in 
treh delavk preko podjemne 
pogodbe nudi nastanitev, pre-
hrano, nego, pranje, zdravni-
ško oskrbo, obiskuje jih patro-
nažna sestra, skratka, kot pravi 
sama, vse, kar potrebujejo. Vse 

to za ceno 650 evrov na mesec, 
torej precej ceneje kot v javnih 
domovih za starejše, kjer oskr-
ba za tovrstne varovance sta-
ne vsaj 800 evrov mesečno, za 
nepokretne celo od 1250 evrov 
dalje. Poudarja, da ljudje pri 
njej živijo v bolj »domačem« 
okolju, kjer ni 'vonja' po insti-
tuciji, po svojih zmožnostih so-
delujejo pri gospodinjskih op-
ravilih, gredo na zrak itd. 

Prahova pravi, da je njen dom 
deloval brez težav in v zado-
voljstvo tako varovancev kot 
njihovih svojcev. Nato pa je - 
meni, da na podlagi prijave - 

dobila obisk kar šestih inšpek-
cij, med katerimi je le socialna 
inšpektorica ugotovila nekaj 
nepravilnosti, denimo manjka-
joče dovoljenje za delo in cenik 
z razčlenjenimi storitvami. »Ne 
moti me, da si moram urediti 
papirje, moti pa me, da jo je za-
nimalo le to, nič pa ni pogledala 
starostnikov, ali se dobro poču-
tijo in ali so zadovoljni,« pravi 
Prahova. Inšpektorica je zahte-
vala izselitev varovancev do 1. 
marca oz. naj bi pri njej lahko 
ostali največ štirje, a je Prahovi 
ta rok uspelo podaljšati. Sklica-
la je sestanek s svojci varovan-
cev, ki želijo, da slednji osta-
nejo pri njej, saj so z njenimi 
storitvami zadovoljni in so se 
pripravljeni skupaj z njo boriti 

za to. »Tukaj mi je lepo, z vsem 
sem zadovoljna,« pravi ena od 
varovank iz Posavja (imen za-
radi varstva osebnih podatkov 
ne moremo navajati), ki je pri 
Prahovi od lanskega poletja. 
»Bognedaj, da bi morala iti kam 
drugam,« odgovori na vpraša-
nje o grozeči izselitvi. 

A Kostevčeva pravi, da Pra-
hova, ki sicer za oskrbovance 
lepo skrbi, ne sme imeti tako 
težkih oskrbovancev (demen-
ca, nepokretnost ipd.). »Social-
na inšpekcija je tudi CSD Breži-
ce naložila določene ukrepe, in 
sicer prvo socialno pomoč upo-
rabnikom, nastanjenim na Bi-
zeljskem, in njihovim svojcem 
pri iskanju ustreznejše name-
stitve v javni mreži,« pojasnju-
je, a po njenih besedah Pra-
hova z njimi noče sodelovati. 
»Mi smo ji pripravljeni poma-
gati, da si uredi zadeve, a ima 
odklonilen odnos do nas. Mo-
rala bi slediti ukrepom, ki jih 
je izrekla inšpekcija,« doda-
ja Kostevčeva in opozarja, da 
si Prahova z vztrajanjem pri 
tako velikem številu oskrbo-
vancev lahko nakoplje večje 
težave. A se slednja ne name-
rava ukloniti odločbi socialne 
inšpekcije: »Sem v fazi pridobi-
vanja potrebne dokumentaci-
je, čeprav sem verjela, da imam 
z odprtjem s.p-ja tudi dovolje-
nje za delo, in nameravam na-
daljevati s to dejavnostjo.« Za-
konski pogoji za opravljanje 
nege in varstva starejših so po 
njenem mnenju neživljenjski in 
prestrogi, njihov namen pa je 
po njenem mnenju prisiliti lju-
di k namestitvi v (dražje) javne 
domove za starejše. 

METULJČEK: ZGLEDNO 
SODELOVANJE S CSD

Primer bolj zglednega sodelo-
vanja med zasebno izvajalko 
oskrbe v drugi družini in cen-
trom za socialno delo je Go-
stinstvo, oskrba starejših Me-
tuljček, posredništvo, Adrijana 
Žibert, s. p., Sevnica. Žiberto-
vi (sprva mama Mimica, zdaj 
hči Adrijana) imajo s CSD Sev-
nica že deseto leto sklenje-
no pogodbo o izvajanju ome-
njene storitve, CSD pa ves čas 
spremlja primernost oskrbe, 
vsako leto opravijo tudi razgo-
vor z uporabniki. »Poleg tega 
smo pogosto na obiskih pri po-
sameznih uporabnikih, ki so iz 

naše občine, in ob tem sodelu-
jemo z izvajalko storitve. Tudi 
izvajalka se obrača na nas,« po-
nazarja dobro sodelovanje di-
rektorica CSD Sevnica Dani-
ca Božič. 
Pri Žibertovi je bil izredni in-
špekcijski nadzor opravljen 
20. junija lani in na podlagi 
tega je dobila odločbo o neka-

terih ukrepih ter rok za izpol-
nitev le-teh, pri odpravi po-
manjkljivosti pa so ji pomagali 
na centru. »Socialna inšpekci-
ja je ugotovila, da ne delujemo 
popolnoma po pravih pravnih 
podlagah. Ugotovila je tudi, da 
bi morala dopolniti in izbolj-
šati dokumentacijo in da bi 
nekaj uporabnikov potrebo-
valo zahtevnejšo oskrbo, kot 

jo lahko nudim jaz,« pojasnju-
je. Ta ocena je bila podana za 
šest uporabnikov, dejansko pa 
je bilo v domove premeščenih 
pet uporabnikov. Po oceni Bo-
žičeve ne gre za hude kršitve. 
»Za vse uporabnike je bilo ved-
no poskrbljeno. CSD Sevnica je 
bil pogostokrat na obiskih pri 
uporabnikih,« dodaja. 

Glede na število uporabnikov je 
Žibertova v času inšpekcijske-
ga nadzora izpolnjevala kad-
rovski normativ tako za izvaja-
nje oskrbe v drugi družini kot 
tudi za institucionalno varstvo 
v obliki oskrbnega doma za 16 

uporabnikov, zato je pristopi-
la tudi k izpolnjevanju pogo-
jev za slednje. »Vse je že ure-
jeno, čakam le še na soglasje 
za opravljanje oskrbe v obliki 
oskrbnega doma,« pravi. Dobi-
la je namreč pozitivno mnenje 
Socialne zbornice Slovenije, s 
strani Ministrstva za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake 
možnosti pa ima napovedano 
komisijo za ogled prostorov. 
»Glede na to, da je bilo v tem 
času opravljenega veliko dela 
in da so bili izpolnjeni že skoraj 
vsi ukrepi, pričakujemo, da bo 
imela izvajalka v krajšem času 
povsem urejene pravne podla-
ge za izvajanje storitve v obliki 
oskrbnega doma,« meni direk-
torica CSD Sevnica.

Po prepričanju Božičeve oskr-
ba v drugi družini uporabni-
kom dobro nadomešča funk-
cije doma in lastne družine, 
zlasti pa starostnikom omogo-
ča bivanje v prijetnem okolju 
s pridihom domačnosti, zago-
tovljen imajo prevoz k osebnim 
zdravnikom in specialistom ter 
izvajanje predpisanih terapij. 
»Na podlagi izkušenj vem, da 
je taka oblika oskrbe potreb-
na, saj je zanjo veliko povpra-
ševanja. Rada opravljam svoje 
delo in pravzaprav poteka naše 
življenje kot v neki veliki druži-
ni,« pravi Žibertova. Njeni upo-
rabniki so v veliki večini social-
no ogrožene osebe, brez doma 
oziroma brez možnosti bivanja 
v domačem okolju zaradi raz-
ličnih okoliščin. »V letnih raz-
govorih z uporabniki nam le-ti 
povedo, da se v taki obliki biva-
nja dobro počutijo, da so zado-
voljni z oskrbo in s prijaznim 
osebjem, da jim je všeč lokaci-
ja (odmaknjenost od središča 
mesta, narava idr.) in da se za-
radi majhnega števila stanoval-
cev počutijo domače. Vselej po-
vedo, da so zadovoljni in ne bi 
šli nikamor drugam, da ne že-
lijo koristiti drugih ustreznih 
storitev socialnega varstva,« 
pravi Božičeva, zato so njihove 
izkušnje s to obliko institucio-
nalnega varstva vsekakor po-
zitivne. 

KOLIKO JIH JE ŽE NA 
HRVAŠKEM?

Poleg ne povsem dorečene vlo-
ge zasebnih izvajalcev na po-
dročju oskrbe in varstva starej-
ših ti primeri razkrivajo tudi, 
da ljudje zaradi visokih cen v 
javnih domovih za ostarele in 
nizkih pokojnin iščejo druge, 
zlasti cenejše variante za pre-
življanje jeseni življenja, ko 
niso več sposobni samostojne-
ga življenja. V uvodoma nave-
deni odločbi socialne inšpek-
torice piše, »da od leta 2011 
dalje narašča število posame-
znikov iz severnega, vzhodne-
ga in jugovzhodnega obmej-
nega področja Slovenije, ki so 
upravičeni do storitve insti-
tucionalno varstvo, vendar te 
pravice ne uveljavljajo pri iz-

vajalcih javne mreže v doma-
čem okolju in v Sloveniji, am-
pak koristijo varstvo in oskrbo 
pri zasebnih izvajalcih v so-
sednjih državah«. Po njihovih 
ugotovitvah je bil sprva razlog 
za iskanje takšne rešitve zase-
denost mest pri izvajalcih in-
stitucionalnega varstva v do-
mačem okolju, v zadnjem času 
pa se kot razlog navajajo niž-
ji stroški pri izvajalcih v tujini. 
Socialna inšpekcija glede tega 
opozarja, da nima pristojnosti 
nadzora nad delom izvajalcev v 
drugih državah, ki izvajajo so-
cialnovarstvene, zdravstvene 
storitve ali druge podobne de-
javnosti, zato takim osebam ne 
more zaščititi njihovih pravic iz 
socialnega varstva.

»Seznanjeni smo, da je veliko 
naših občanov nameščenih v 
domovih na Hrvaškem,« pravi 
Kostevčeva, na podlagi posa-
mičnih primerov, s katerimi so 
se soočili, pa sklepajo, da raz-
mere (povsod) niso najbolj-
še. Natančnega podatka, koli-
ko posavskih (ne le brežiških, 
tudi krških in drugih) staro-
stnikov je na Hrvaškem, zlasti 
v obmejnih krajih Bregana, Sa-
mobor in Tuhelj, nimajo, oce-
njujejo pa, da jih je vsaj nekaj 
deset, če ne že sto. Ker je bre-
žiški dom upokojencev, kljub 
visokim cenam, poln, predla-
ga, da bi v starem domu upo-
kojencev uredili neko cenejšo 
varianto za bivanje starejših. Z 
idejo smo soočili župana Ivana 
Molana, ki pravi, da si občina 
prizadeva objekt s strani mini-
strstva dobiti nazaj, v njem pa 
bi lahko uredili bivalne enote 
za starejše ljudi, ki so še pokre-
tni in samostojni. »Za ostale je 
edina rešitev namestitev v do-
movih, občina pa seveda vsem 
socialno ogroženim plačuje na-
mestitev v domu, ali v Brežicah 
ali kje drugje,« pravi. Glede od-
hodov starostnikov na Hrva-
škem, ki naj bi jim botrovala 
visoka cena brežiškega doma, 
pa odgovarja: »Tu gre za veliko 
sprenevedanje. Dejstvo je, da 
so cene tako domov kot vrtcev 
v glavnem odvisne od normati-
vov in plač zaposlenih. Ustvar-
ja se vtis, da so domovi dragi 
zaradi stavb in v Brežicah tudi 
zaradi nove stavbe, vemo pa, 
da največji del cene, več kot 
60 %, predstavljajo plače za-
poslenih. Slovenija lahko cene 
zniža samo s spremembo nor-
mativov in znižanjem standar-
dov ali s kakšnim dodatnim 
subvencijskim sistemom.« Po 
njegovem mnenju bi morala 
država v strategiji iskati tudi 
možnost manjših bivalnih enot 
z malo nižjim standardom, ki 
bi bile cenovno ugodne, kot so 
denimo primeri na Bizeljskem, 
vendar zakonodaja očitno tega 
ne dopušča. Dopušča pa, da vse 
več ljudi zadnje dni svojega živ-
ljenja, ne vedno po svoji volji, 
preživlja na tuji namesto na do-
mači zemlji … 
 Peter Pavlovič

Zasebno varstvo starejših na prepihu
POSAVJE - Socialna inšpekcija je štirim izvajalcem iz Posavja, trem z Bizeljskega in enemu iz Sevnice, prepovedala opravljanje oskrbe in varstva starejših oz. 
manjših zasebnih domov za starejše. Osebe, nastanjene v teh domovih, bi morali s pomočjo centrov za socialno delo izseliti oz. jih namestiti k izvajalcem social-
novarstvenih storitev. Raziskali smo, za kaj gre v teh primerih, in ugotovili, da gre za doslej dokaj prezrto področje, ki zapolnjuje vrzel v javni socialni mreži.

53 izvajalcev v Sloveniji
V skladu z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV) lahko storitve 
socialnega varstva opravljajo pravne in fizične osebe, če izpol-
njujejo zakonske pogoje. Storitve, ki jih zakon določa kot javno 
službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi po-
goji javni socialnovarstveni zavodi ter druge pravne in fizične 
osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu. Na seznamu 
zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene 
storitve na podlagi dovoljenja za delo in so vpisani v register, 
ki ga vodi MDDSZEM, je bilo na dan 6. 3. 2017 53 zasebnikov 
in pravnih oseb, med njimi pa je, po prepovedi omenjenim šti-
rim, le en izvajalec iz Posavja - Senior, Center za pomoč starej-
šim, Lidija Umek s.p. iz Bistrice ob Sotli.

Marjetka Kostevc

Žanet Prah

Adrijana Žibert

Danica Božič
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ŠIBKEJŠA POTRESNA SUNKA - V začetku marca so seizmo-
grafi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili dva blaž-
ja potresna sunka na območju Posavja, in sicer 7. 3.  okoli 13.30 
ure 6 km severovzhodno od Brežic z magnitudo 1,0, ki ga je 
zaradi šibkosti zabeležilo le šest potresnih opazovalnic, in dan 
kasneje, ko so se ob 2.23 uri zjutraj z magnitudo 2,0 zatresla tla 
6 km zahodno od Brestanice. Potresni tresljaj je zabeležilo 12 
opazovalnic, nanj pa se je z obvestilom o potresu na Agencijo 
RS za okolje odzvalo tudi prek 20 občanov Brestanice, Seno-
vega  in okolice. Na Uradu za seizmologijo in geologijo ocenju-
jejo, da intenziteta (učinki) potresa pri Brestanici ni presegla 
IV. stopnje po evropski potresni lestvici.

NASILEN DRUŽINSKI VIKEND - Policisti so med prvim mar-
čevskim vikendom kar trikrat posredovali zaradi nasilja v 
družini. Brežiški policisti so obravnavali in izrekli prepoved 
približevanja 26-letnemu osumljencu, ki je tako hudo pretepel 
zunajzakonsko partnerko, da je ta morala poiskati zdravniško 
pomoč, njihovi krški kolegi pa so odvzeli prostost 34-letnemu 
nasilnežu, ki že dlje časa izvaja tako psihično kot fizično nasilje 
nad partnerko. Slednji ji je 5. 3. grozil in razbijal hišni inven-
tar tudi ob prisotnosti otrok, zaradi ogroženosti vseh družin-
skih članov pa so mu izrekli tudi prepoved približevanja. Is-
tega dne se je v okolci Krškega nad partnerko nasilno znesel 
tudi 50-letni moški. Žrtev so morali reševalci zaradi poškodb, 
ki jih je pri tepežu utrpela, odpeljati v bolnišnico, moškega pa 
so policisti odpeljali v prostore za pridržanje in mu prav tako 
izrekli začasno prepoved približevanja. Ker gre v vseh prime-
rih za ponavljajoče se nasilje v družini, bodo žrtve morale te-
meljito premisliti, kako dolgo, v kolikor ničesar ne ukrenejo, 
bodo temu še izpostavljene, saj je dvomiti, da bodo izrečeni 
ukrepi (pre)vzgojno delovali na nasilneže, ki imajo očitno le 
moč v pesteh, zato pa velik manko v glavi. 

VLOMI IN TATVINE - Krški policisti so 5. 3. popoldne na Drno-
vem izsledili in prijeli mladoletnika, ki je pred tem skozi okno 
vstopil v društveni prostor in iz njega ukradel zaboj z alko-
holnimi pijačami. Tri dni kasneje je v Šentjanžu neznanec vlo-
mil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in nakit v višini 1500 
€, nepovabljeni nepridiprav pa je 11. 3. vlomil tudi v hišo na 
Blanci, iz katere je odnesel mobilni telefon in motorno žago.

  Zbrala: B. M.

Tončka Tokić, Krška vas: Otroke bi bilo po mo-
jem mnenju treba cepiti. Tisti, ki so proti temu, 
ogrožajo drugo populacijo, verjetno tudi še ni-
koli v življenju niso videli težkih bolezni, ki se 
lahko pojavijo v primeru necepljenja, ter se ne 
zavedajo težkih posledic, ki lahko nastanejo pri 
tem ter spremljajo otroka in kasneje odraslega 

celo življenje, lahko tudi do invalidnosti.

Marja Kocbek, Sevnica: Pri vprašanju ceplje-
nja otrok se kritično odločamo in presojamo, ali 
je prednosti cepljenja več kot slabosti. To, da bi 
se otroku kaj hudega zgodilo, je najhujši strah 
vsakega starša. Sama še vedno zaupam zdrav-
niški stroki, razumem pa tudi drugo stran, saj 
obstajajo zgodbe, v katerih naj bi posledice cep-

ljenja povzročile hude reakcije ali trajne posledice.

Nina Kovač, Dolenja vas: Sem proti cepljenju, 
ker nas nihče ne pomiri z dejstvi in živimo v sve-
tu informacij, kjer ima veliko staršev otroka s 
posledicami, zato nočejo več slediti lobijem na 
račun zdravja otroka, ko potem nihče ne odgo-
varja zanj. To o precepljenosti je blamaža, celo 
sami proizvajalci cepiv priznavajo, da cepivo po 

več letih izzveni, torej smo vsi "potencialni prenašalci".

Marina Molan, Libna: Prav je, da se otroke 
cepi, ker se na tak način lahko prepreči bolezni. 
Otroci so včasih veliko umirali, otroške bolezni 
so sedaj izkoreninjene in čisto lahko se zgodi, 
da se spet pojavijo iste ali pa tudi nove. Ne stri-
njam se s starši, ki se odločajo, da ne cepijo svo-
jih otrok, ker mislijo, da jim škodijo. Kaj je res in 

kaj ni, naj odloči stroka, mi pa ji zaupajmo.  

Vse več staršev se odloča, da ne bodo cepili svojih otrok 
in število cepljenih ponekod ne dosega več deleža, ki za-
gotavlja zaščito vsej populaciji, opozarja stroka. Menite, 
da se starši lahko sami odločajo o ne/cepljenju ali gre za 
ogrožanje javnega zdravja?

anketa

Cepljenje na izbiro?

Kakšna je danes vloga žen-
ske na podeželju?
Podeželska ženska mora doma 
podpirati najmanj štiri vogale. 
Je žena, mati, babica, gospodi-
nja, gospodarstvenica, v zad-
njem času tudi administra-
torka. Tega dela je na kmetiji 
čedalje več, še posebno velja 
to za ženske, ki imajo prijavlje-
no kakšno dejavnost. Ženske 
ne le da obdelujejo zemljo, kaj-
ti na podeželju je malo gospo-
dinjstev zgolj z vrtom, temveč 
gre praviloma za večje obdelo-
valne površine, rejo domačih 
živali, najmanj perutnine, po-
leg tega znajo ne le pospraviti, 
ampak marsikaj tudi popravi-
ti. Če se ozrem na naše dru-
štvo, so v njem kot članice 
zastopane vinogradnice, zele-
njadarice, nekaj članic je de-
nimo pridelovalk mleka. Na 
splošno moram povedati, da 
v društvu niti nimamo več tis-
tih tipičnih kmečkih žena, vse 
več se vključujejo tudi intelek-
tualke.

Društvo kmečkih žena Kr-
ško deluje že več kot štiri 
desetletja, od tega ga sedmo 
leto vodite kot predsednica.
Letos bomo v društvu, ki zdru-
žuje kmetice z območja obči-
ne Krško, obeležile 43 let de-
lovanja. Razvilo se je iz aktiva 
kmečkih žena, ki je pričel delo-
vati v okviru nekdanjega Agro-
kombinata Krško oziroma so 
bile prve članice kmečke žene 
kooperantov tega nekdanjega 
podjetja. Društvo je sestavlje-
no iz sedmih aktivov kmečkih 
žena, ki geografsko pokrivajo 
vse predele občine. Trenutno 
nas je skupno okoli 230 žena, 
kar je nekoliko manj kot pred 
leti, saj nas je bilo tudi že prek 
300. Vse od njegovih začetkov 
je glavna usmeritev društva 
izobraževanje članic, izvedba 
raznih delavnic in predavanj, 
osebno pa vsa leta stremim k 
temu, da bi se članice v večji 
meri ozaveščale o pomenu in 
skrbi za zdravje, saj vsako leto 
izgubimo po dve, tri relativno 
mlade članice. Tako smo se ne-
davno v krškem zdravstvenem 
domu udeležile predavanja o 
tehnikah sproščanja, v dveh 
aktivih smo že izvedle tudi de-
lavnico programa Dora za zgo-
dnje odkrivanje sprememb na 
dojkah, ki si jih želimo organi-
zirati po vseh aktivih. V lepem 
številu smo se udeležile tudi 
predavanja o demenci, po-
novno se nameravamo vklju-
čiti tudi v preventivni program 
Svit. V minulem letu smo ime-
le delavnico na temo medge-
neracijskih odnosov, saj je pri 
nas velik starostni razpon, 
marsikje pod eno streho živijo 
tudi po štiri generacije skupaj, 
kar je včasih vse prej kot lah-
ko. Udeležujemo se tudi kva-

litetnih predavanj, ki jih orga-
nizira Ljudska univerza Krško.

Kakšna pa je starostna 
struktura članic?
Članice so stare od 30 do 90 
let. Večina jih prihaja z manjših 
kmetij, kar pa seveda še ne po-
meni, da so majhne po obsegu 
dela. Premorejo različna zna-
nja in bogate izkušnje. Če smo 

še pred leti na delavnice vabi-
li za mentorice strokovnjakinje 
od drugod, je danes že več na-
ših članic s primerljivim ali še 
večjim znanjem prevzelo men-
torstvo v različnih praktičnih 
delavnicah, naj si gre na temo 
zeliščarstva, peko tort, peciva, 
pletenih src ipd. Pridružujejo 
se nam tudi mlade članice, ki se 
želijo naučiti zgolj bolje kuhati 
ali peči. Vsekakor so vse članice 
željne znanja, nekaj jih je vklju-
čenih tudi v druga društva, de-
nimo v Društvo Ajda Posavje, 
kjer se izobražujejo o biolo-
ško dinamični pridelavi hrane 
po sonaravni metodi kmeto-
vanja, saj je tovrstno kmeto-
vanje brez uporabe agresivnih 
sredstev v porastu. Predvsem 
se ženske rade družimo, da si 
izmenjamo izkušnje, odrine-
mo na ekskurzijo ali izlet, ni 
jih malo, ki jim članstvo v na-
šem društvu spričo obilice dela 
ali življenjskih okoliščin pred-
stavlja enega redkih stikov ali 
obliko druženja. Vsekakor pa je 
pri našem delu tako na kmeti-
jah kot v društvu najpomemb-
nejša ljubezen do podeželja, 
saj se žene kmetice zavedamo, 
da je to naša dediščina. Doma-
ča zemlja za nas v več pome-
nih ni prazna beseda, zato pra-
vim, da so vse in vsi, ki danes 
vztrajajo na njej, junakinje in 
junaki današnjega časa. Danes 

je kmetovanje ne glede na ra-
zvoj tehnologije in pripomoč-
kov za kmetovanje nedvomno 
bolj obremenjujoče kot v pre-
teklosti, saj je treba ob delu sle-
diti neprestano spreminjajoči  
se zakonodaji in predpisom, 
novostim na trgu, povpraše-
vanju in ponudbi, med drugim 
tudi vedno bolj osveščenemu 
potrošniku.

V društvu se povezujete tudi 
izven občinskih meja, pa 
tudi izven regije, kajne?
Že več let poteka enkrat na 
leto srečanje kmečkih žena 
na nivoju občin Krško, Brežice 
in Sevnica. Kar se tiče krške-
ga društva, med drugim na-
vezujemo stik z Društvom po-
deželskih žena iz Mirne Peči, 
obiskale smo Društvo pode-
želskih žena Šentrupertske 
šmarnice, ki so nas povabile 
na ogled njihove Dežele kozol-
cev, prvega muzeja kozolcev na 
prostem, nakar so tudi one obi-
skale nas. Vsekakor si prizade-
vamo navezati čim več stikov s 
stanovskimi društvi, saj so nam 
ti najboljši vir informacij tudi 
v smislu, kam se naj v društvu 
podamo na ekskurzije. Ekskur-
zije, ki nam jih povečini nudi-
jo turistične agencije, namreč 
ne sodijo v naš koncept, saj bi 
rade videle predvsem poseb-
nosti na določenem pridelo-
valnem območju, obiskale ve-
like ali specifične kmetije, si 
ogledale primere dobrih praks 
s področja kmetovanja, obdela-
ve, pridelave, kuharskih poseb-
nosti ipd., na kar pa agencije 
niso pripravljene. Pri tem mo-
ram povedati, da veliko in tes-
no sodelujemo ne le z društvi 
kmečkih žena, temveč se po-
vezujemo tudi s sorodnimi 
društvi, kot so vinogradniška, 

salamarska, turistična društva 
idr., s katerimi skupno nastopa-
mo tudi ob pogostitvah na raz-
ličnih prireditvah.

Primere dobrih praks ste si 
imeli priložnost tudi oseb-
no ogledati v tujini. Kje smo 
v tem pogledu v Sloveniji?
Lani se je pet članic društva na 
povabilo evropskega poslan-
ca Franca Bogoviča udeležilo 
ekskurzije Zveze kmetic Slo-
venije v Bruselj. Pri povratku 
smo obiskale tudi živinorejsko 
kmetijo oziroma vas, kjer smo 
videle, da je njihov način dela 
povsem drugačen. Tam gre de-
nimo sleherna družina vsako 
leto na dopust, ker v njeni od-
sotnosti prevzamejo dela na 
kmetiji druge družine. To je že 
eno področje, ki je na splošno 
naša šibka točka, to je medso-
sedska pomoč, povezovanje v 
kraju, občini in širše, po drugi 
strani pa je resnici na ljubo tež-
ko izvedljivo zaradi tega, ker se 
pri nas na majhnem področju 
ukvarjamo z različnimi kme-
tijskimi panogami. Če kariki-
ram: bi bil zelenjadar denimo 
lahko kos delu na živinorejski 
kmetiji, kjer delo od hranjenja 
dalje poteka po nekem urni-
ku? Vprašanje je tudi, ali bi bil 
nekdo, ki se ukvarja pretežno 
samo z živinorejo, kos delu na 
zelenjadarski kmetiji, kjer je za 
vzgojo in rast rastlin veliko ob-
čutljivih faz, saj je pomembno 
že to, kako, ob kateri uri in 
temperaturi se posamezne ra-
stline zalivajo ali v kakšni fazi 
je potrebno določen pridelek 
pobrati ipd. 
Če izpostavim samo še en pri-
mer: v društvu smo imele ek-
skurzijo v avstrijsko regijo Vu-
lkanland, kjer so na območju, 
ki je veljalo za najmanj razvi-
to in neperspektivno, spisali 
zgodbo o uspehu. Vzpostavili 
so enotno blagovno znamko, 
ki so jo zgradili na tradicional-
ni kulinariki, obrti in turizmu, 
kjer imajo od etno vinotoča do 
etno muzeja na prostem in ro-
marske točke. Dober je primer 
kmetije Vulkano, kjer so pove-
zani svinjerejci, ki so uredili na 
1000 m2 svet šunk in pršutov, 
prek meja se je proslavilo tudi 
tamkajšnje društvo kmečkih 
žena, ki je celoten objekt nek-
danje žage preuredilo v pro-
dajno-razstavni prostor kuli-
narike, rokodelstva, domače 
in umetnostne obrti. Da so 
vse to izvedli, so morali ime-
ti dobro strategijo. A kot mi 
je zaupala njihova predsedni-
ca društva, tudi pri njih ni več 
vse tako rožnato, kot je bilo v 
prvem obdobju. Takoj, ko je 
stekla uspešna prodaja izdel-
kov, so si začele podajati klju-
ke razne inšpekcije in tako kot 
pri nas ni mogoče nič več pro-
dati brez računa, kar pome-

Ljudmila (Milica) Jeler, predsednica Društva kmetic Krško:

Vsi, ki vztrajajo na zemlji, 
so junaki današnjega časa
VELIKA VAS - V mesecu z dvema praznikoma, posvečenima ženskam in materam, izpostavljamo vlogo po-
deželskih žena. O njih, delu in kmetovanju je tekel pogovor z 61-letno Ljudmilo Jeler iz Velike vasi pri Kr-
škem, ki velja za neusahljiv vir energije, zakladnico znanja, srce in pogonski motor Društva kmetic Krško. 

Ljudmila Jeler
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ni, da ne gre več pretežni de-
lež od prodaje v žepe društva, 
da bi kmeticam ostalo kaj več 
kot povrnitev sredstev za po-
rabljene surovine, ampak ta-
koj trije, štirje zaslužijo poleg. 
Torej se tudi drugje, ne le pri 
nas, otepajo birokracije in ra-
znih postopkov. Tudi mé v dru-
štvu se že sprašujemo, koliko 
časa bomo sploh še lahko pri-
rejale svoje razstave.

Občinska središča po Posav-
ju so dobila urejene tržnice. 
Ali menite, da so te zadovo-
ljivo obiskane?
Tržnice niso zaživele po pri-
čakovanjih oziroma je obisk 
na tržnicah pogojen z več de-
javniki, denimo s samo ume-
stitvijo tržnice v prostor, nje-
nim videzom, raznolikostjo in 
kakovostjo ponudbe, pa tudi s 
samo tradicijo prodaje na tr-
žnici v določenem kraju in s 
tem povezanimi nakupoval-
nimi navadami občanov. Ver-
jetno sta tudi zato, vsaj tako 
slišim, zaenkrat brežiška in 
sevniška tržnica nekoliko bolj 
živahni in obiskani od krške. 
Poleg tega morajo prodajal-
ci glede na to, kaj prodajajo, 
predložiti ustrezno dokumen-
tacijo, ali prodajajo kmetijske 
proizvode lastne pridelave ali 
imajo dopolnilno dejavnost na 
kmetiji ali gre za osebno do-
polnilno delo ipd. Zaradi pri-
dobivanja dokumentacije iz 

več naslovov, tudi zaradi tega, 
ker smo že tako ali tako vsi ob 
delu obremenjeni s papirologi-
jo, da zadostimo vsem zakon-
skim predpisom, se verjetno 
za prodajo na tržnici odloča 
manj pridelovalcev, kot bi se, 
v kolikor bi bili vsi postopki 
enostavnejši.

Veliko je govora o samooskr-
bi. Ali je ta sploh dosegljiva?
Lahko bi bila, v kolikor bi se s 
kmetijstvom ukvarjalo več lju-
di in če bi imeli drugačno ce-
novno politiko. Osebno iz leta 
v leto opažam vse več ljudi, ki 
se iz nakupov v trgovinah pre-
usmerjajo v direktne naku-
pe pri pridelovalcih, ker vedo, 
kakšen pridelek kupijo, ka-
kšnega porekla je, kakšne pri-
delave. Tisto, kar me še po-
sebej razveseljuje, je, da po 
nasvete o pridelavi prihaja vse 
več mladih, in, zanimivo, med 
temi je celo več zagnanih fan-
tov kot deklet, ki mi s pravim 
navdušenjem razlagajo, kako 
si urejajo tople grede, povpra-
šajo, kaj lahko še posejejo, ka-
tere zelenjadarice ne smemo 
saditi v soseščini ipd. Res mi 
zanje ni težko žrtvovati časa. 
V primerjavi z njimi se kar 
lepo število deklet, predvsem 
gre za mlade mamice, posve-
ča sajenju ali nabiranju zelišč 
ter rastlin za pripravo čajev, od 
bezgovih cvetov do smrekovih 
vršičkov.

In kako ste se vi kot gostin-
ka preusmerili v kmetij-
stvo?
Po izobrazbi sem resda go-
stinka, a sem tako rekoč sko-
raj celo delovno dobo delala 
kot receptorka v krškem hote-
lu. V Krškem sem tudi živela, v 
Veliko vas pa sem se leta 1995 
preselila k življenjskemu so-
potniku Francu Pircu na kme-
tijo z več kot 100-letno tradici-
jo kmetovanja. Kljub temu ne 
morem reči, da sem bila pov-
sem začetnica ali da nisem bila 
vajena dela, saj sem že kot ot-
rok hodila z mamo v ’tabr-
he’. Doma nas je bilo namreč 
šest otrok in smo se preživlja-
li tudi na ta način, da smo pleli 
strnišča, obirali sadje, pobira-
li krompir, ribez, nabirali gobe, 
borovnice idr., da smo zasluži-
li kakšen dinar. Sicer smo ime-
li tudi doma vrt, nekaj zemlje 
je imela mama v najemu. Torej 
mi delo že tedaj ni bilo tuje. Za-
tem sem hodila pomagat tudi 
bratu na Rožno, ki se je zaradi 
ugodne lege kmetije zelo zgo-
daj začel ukvarjati z jagodami, 
in lahko kar rečem, da sem ve-
liko svojih dopustov izkoristi-
la v nasadih. To mi ni nikoli 
predstavljalo bremena, ravno 
nasprotno, delo z rastlinami, 
stik z zemljo me je vedno spro-
ščal. Pa vendar je vrtičkarstvo 
ali občasno delo na zemlji dru-
gačno od dejanskega življenja 
in dela na veliki kmetiji, s či-

mer pa se nisem obremenje-
vala, saj sem se želela učiti in 
naučiti še tisto, česar nisem 
znala. Vse je nekako potekalo 
spontano. Danes imamo 12 ha 
obdelovalnih površin in 15 ha 
gozda ter travniških površin. 
Na 40 arih v rastlinjakih vzga-
jamo sadike zelenjave in cvetja 
ter gojimo več vrst zelenjave, 
že nekaj let sejemo ajdo in os-
tale poljščine. Ukvarjamo se z 
integrirano pridelavo, prodajo 
na domu, zaradi novih predpi-
sov smo registrirali še dopol-
nilno dejavnost, registrirano 
imamo tudi vzgojo ekoloških 
sadik.

Kako torej teče vaš dan na 
kmetiji?
Delam od ranega jutra do ve-
čera ali celo pozno v noč. A 
dan ni nikoli enak dnevu, že 
spričo tega ne, ker ti vse, kar 
si posejal, posadil, kar negu-
ješ, vzgajaš, raste dobesedno 
pred očmi. Več časa zase in 
svoje aktivnosti imam pred-
vsem v zimskih mesecih, do-
pusta, razen dan ali dva za 
kakšen izlet, pa si zaradi ob-
sega kmetovanja ne moremo 
privoščiti. Resnici na ljubo pa 
niti ne vem, če bi znala brez-
delno poležavati, kajti kmeto-
vanje je postalo moj način živ-
ljenja, društvo kmetic pa moja 
dodana vrednost. 

 Bojana Mavsar

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki
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Generalni direktor Uprave RS 
za zaščito in reševanje Darko 
But in vodja brežiške izposta-
ve URSZR Zdenka Močnik 
sta bronaste znake CZ podeli-
la prostovoljki, predavateljici 
in ocenjevalki prve pomoči Ci-
rili Gradišar, operativcu Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
Prekopa in članu štaba Civil-
ne zaščite Občine Kostanje-
vica na Krki Sandiju Trši-
narju, predsedniku Gasilske 
zveze Sevnica Vincencu Kne-
zu, namestniku poveljnika Ci-
vilne zaščite Občine Brežice 
in višjemu svetovalcu za po-
dročje zaščite in reševanja pri 
občinski upravi Občine Breži-
ce Romanu Zakšku, prosto-
voljcu Rdečega križa Rafaelu 
Blasu in 15. polku vojaške-
ga letalstva (prevzel ga je ma-
jor Aleš Zajc). Srebrni znak 
CZ sta podelila majorju Slo-
venske vojske Ivanu Arnejči-
ču. Čestitala sta tudi Prosto-
voljnemu gasilskemu društvu 
Šentjanž (zanj predsednik Bo-
štjan Repovž), ki bo srebrni 
znak CZ prejelo ob praznova-
nju 110-letnice društva, ter 
trem, ki so priznanja prejeli 1. 
marca na državni slovesnosti 
na Brdu pri Kranju: Zdravstve-
nemu domu Sevnica (zanj di-
rektorici Vladimiri Tomšič) 
za srebrni znak CZ, za plake-
to CZ kot priznanje za življenj-
sko delo pa dolgoletnemu taj-
niku Gasilske zveze Krško in 
vodji operative v Poklicni ga-
silski enoti Krško Stanislavu 

Civilna zaščita: Zaradi njih se počutimo varne
KOSTANJEVICA NA KRKI - Letošnja regijska slovesnost ob svetovnem dnevu Civilne zaščite (CZ), ki ga od leta 1990 obeležujemo 1. marca, je 2. marca potekala v 
Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Na prireditvi, ki jo je organiziral Štab CZ za Posavje z Izpostavo URSZR Brežice in Občino Kostanjevica na Krki, so po-
delili sedem priznanj CZ in čestitali štirim, ki so ali bodo priznanja prejeli ob drugih priložnostih.

Dvoršku ter dolgoletnemu 
poveljniku Štaba Civilne zašči-
te za Posavje Jožefu Kosu. Sle-
dnji se je tudi zahvalil v imenu 
nagrajencev in dejal, da bodo 
nasledniki starejše generacije 
v sistemu na čelu z novo po-
veljnico regijskega štaba CZ 
Močnikovo odlično nadalje-
vali njihovo delo.

Kostanjeviški župan Ladko 
Petretič je v pozdravnem go-
voru dejal, da se v Kostanjevi-
ci na Krki dobro zavedajo po-
mena Civilne zaščite, saj so 
njeno pomoč zelo potrebova-
li ob stoletnih poplavah v le-
tih 2010 in 2014, zato so v 
zadnjih letih namenili precej 

sredstev za posodobitev opre-
me obeh gasilskih društev 
v občini, kostanjeviškega in 
prekopškega. Zbrane, med nji-
mi številne vpete v sistem zaš-
čite in reševanja, posavske žu-
pane in podžupane, direktorje 
občinskih uprav, predstavnike 
gasilskih zvez, vojske in polici-
je, je nagovoril tudi poslanec v 
DZ Igor Zorčič, ki jim je zaželel 
čim manj potreb po posredo-
vanjih in čestital nagrajencem.

Slavnostni govornik je bil ge-
neralni direktor URSZR Darko 
But, ki je kot največji izziv za 
sile zaščite in reševanja v mi-
nulem letu izpostavil množičen 
prihod migrantov in beguncev 

v Slovenijo ter njihov prehod 
preko Slovenije proti drugim 
evropskim državam od sep-
tembra 2015 do marca 2016, 
a so omenjene sile dokazale, 
da so kos tudi tako zahtevnim 
izzivom. Dejal je, da so na UR-
SZR zadovoljni, da je bil v Dr-
žavnem zboru sprejet nov na-
cionalni program varstva pred 
naravnimi in drugimi nesreča-
mi za obdobje 2016–2022, v 
katerem je izpostavljen status 
gasilcev in drugih prostovolj-
cev v sistemu. »Sistem, ki teme-
lji na medsebojnem sodelova-
nju prostovoljnih in poklicnih 
reševalcev, je v naši državi or-
ganiziran in utemeljen na so-
dobnih dognanjih in uspešno 

deluje že več kot 20 let. To je 
sistem, ki ga zelo cenijo tudi v 
mednarodnem okolju. Daleč 
najpomembnejši člen tega sis-
tema pa ste vi, reševalci, ljudje, 
ki sočloveku pomagate, da v uj-
mah in drugih nesrečah bistve-
no lažje preživi najtežje trenut-
ke, ljudje, ki si prizadevate, da 
iz nesreč izidemo s čim manj 
posledicami in čim manjšo ško-
do na premoženju, ljudje, ki vas 
odlikujejo velike človeške last-
nosti, prostovoljstvo, solidar-
nost in ljubezen do bližnje-
ga. Zaradi tega in zaradi vaše 

strokovne usposobljenosti se 
počutimo varne, to je izjemna 
dobrina za našo skupnost,« je 
še povedal But, se zbranim zah-
valil za vsa njihova prizadeva-
nja, nagrajencem pa čestital.

Slovesnost, ki jo je povezovala 
Lea–Marija Colarič–Jakše, so 
z nastopi popestrili pianistka 
in pevka Marta Lipoglavšek, 
ljudske pevke Društva pode-
želskih žena Pod Gorjanci in 
harmonikar Blaž Kovačič.

 Peter Pavlovič

Letošnji nagrajenci Civilne zaščite in njihovi predstavniki z Butom in Močnikovo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne 
meje, ki je začel veljati 18. 2. 2017, določa upravičence do nado-
mestila in postopek določanja nadomestila zaradi otežene redne 
rabe zemljišča, ki nastane pri izvajanju nalog nadzora državne 
meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje. 
Do nadomestila je upravičen lastnik zemljišča oziroma uporab-
nik. Nadomestilo se odmeri za preteklo koledarsko leto, in sicer 
za obdobje, ko je bila onemogočena redna raba zemljišča. Pri-
stojni organ za odločanje o višini nadomestila je upravna eno-
ta, na območju katere leži zemljišče, katerega redna raba je lah-
ko otežena. O pritožbi zoper odločbo upravne enote bo odločalo 
Ministrstvo za notranje zadeve, ki bo tudi izplačalo nadomesti-
lo na podlagi pravnomočne odločbe upravne enote. Upravičenec 
lahko zahteva nadomestilo za koledarsko leto 2015 (november 
in december 2015) in 2016 do 30. junija 2017. Nadomestilo za 
koledarsko leto 2017 se bo lahko zahtevalo do 31. marca 2018. 
 Vir: UE Krško

Nadomestilo zaradi nadzora meje
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Poveljnik GZ Krško Borut Arh 
je v svojem poročilu za minu-
lo leto med drugim povedal, da 
so prostovoljne gasilske enote 
na območju občine Krško pos-
redovale pri gašenju enajstih 
požarov na objektih, šestkrat 
pri gašenju požarov v naravi 
oz. na prostem, petkrat opra-
vile intervencijo ob poplavah, 
dvakrat zaradi udara strele, po 
enkrat pa pri vetrolomu, po-
žaru na prometnih sredstvih, 
pri tehnični pomoči in plazu. 
V skupno 30 intervencijah je 
sodelovalo 217 operativnih 
gasilcev. Prostovoljni enoti iz 
občine Kostanjevica na Krki – 
PGD Kostanjevica na Krki ter 
PGD Prekopa - sta bili v mi-
nulem letu aktivirani skup-
no šestkrat, in sicer po enkrat 
pri požaru na objektu, na pro-
metnem sredstvu, vetrolomu, 
dvakrat pa sta intervenira-
li pri gašenju požara v naravi. 
Na navedenih intervencijah 
na območju kostanjeviške ob-
čine je sodelovalo skupno 111 
prostovoljnih gasilcev iz obeh 
društev. Na izobraževalnem 
področju je 45 gasilcev iz več 
društev opravilo osnovni tečaj 
za gasilca, 13 članov je obisko-
valo tečaj za vodjo skupine, te-
čaj za vodjo enote je opravilo 
41 članov, štirje pa za vodje več 
enot. Skupno 90 prostovoljnih 
gasilcev je opravilo izobraže-
vanja tudi na drugih področ-
jih, največ za gašenje notranjih 
požarov modul B, ob tem pa je 
14 članov opravilo dopolnilno 
usposabljanje operativnih sku-
pin za delo z muljno črpalko. 
Dodatna ali obnovitvena zna-
nja so pridobivali tudi z vaja-
mi in tekmovanji na društve-
nih nivojih, nivoja sektorja in 
GZ Krško, v sklopu katere so 
izvedli na območju Žadovinka 
večjo vajo s prikazom gašenja 
v naravi, pri čemer je za učin-
kovitejšo gašenje sodelovala 
tudi helikopterska enota Slo-

NEK kmalu s »hišnimi« gasilci
KRŠKO – 3. marca so v Gasilski zvezi (GZ) Krško, ki jo tvori 25 prostovoljnih gasilskih društev z območja ob-
čin Krško in Kostanjevica na Krki, izvedli letno skupščino. V prihodnje bo krška GZ okrepljena še z enim dru-
štvom, in sicer Prostovoljnim industrijskim gasilskim društvom NEK, ki je v postopkih ustanavljanja. 

venske vojske z zajemanjem 
vode iz reke Save. Tekmova-
nja na nivoju GZ, ki so ga or-
ganizirali v Velikem Podlogu, 
se je udeležilo 73 tekmoval-
nih enot, skupno pa 645 tek-
movalk in tekmovalcev, od tega 
največ v kategoriji članov, in 
sicer 21 enot. Državnega tek-
movanja v Kopru se je udele-
žilo osem ekip, vidnejše mes-
to pa je z osvojitvijo 3. mesta 
dosegla ekipa pionirk PGD Ve-
liki Podlog. Sicer je podloško 
društvo po tekmovalnih re-
zultatih najmočnejše, zaradi 
zaledja večjega števila naselij 
na območju Krškega polja pa 
tudi najštevilčnejše društvo v 
krški zvezi, saj šteje okoli 300 
članic in članov. V vsa prosto-
voljna društva, ki delujejo na 
območju kostanjeviške in kr-
ške občine, je sicer aktivnih 
3.381 pripadnikov prostovolj-
nih gasilskih enot, in sicer 281 
pionirjev, 477 mladincev, 175 
pripravnikov, 906 operativnih 
gasilcev, 96 rezervnih opera-
tivcev, 444 veteranov, 971 čla-

nov gasilske organizacije in 31 
podpornih članov. 

Predsednica GZ Krško Ana So-
mrak je izpostavila, da so sko-
zi leto za 14 prijavljenih dru-
štev nabavili gasilsko opremo 
v višini dobrih 28.600 evrov, 
od tega je krška zveza prispe-
vala 70 odstotkov sredstev, 
preostali delež pa sama gasil-
ska društva. Največja investi-
cija je bila realizirana v nakup 
vozila GVM-1 za PGD Smednik 
v znesku dobrih 31.400 evrov, 
tudi v tem primeru pa sta zve-
za in smedniško društvo za-
gotovila sredstva v navede-
nih odstotkih. Somrakova je 
še povedala, da so se v minu-
lem letu prijavili na razpis Ga-
silske zveze Slovenije za izgra-
dnjo regijskega poligona, ki je 
predviden v neposredni bližini 
objekta PGE Krško na Vidmu, 
vendar zaenkrat neuspešno, 
kar je posledica tudi v zvezi 
s tem neprestano spreminja-
jočih pravil s strani GZ Slove-
nije. Izgradnja testnega regij-

skega vadbenega poligona oz. 
v tem primeru vzorčnega na 
območju Slovenije se trenu-
tno zaključuje v Ormožu, pos-
topoma pa bodo tovrstni poli-
goni, namenjeni praktičnemu 
usposabljanju gasilcev na re-
gijskem nivoju, zgrajeni na ob-
močju vseh regij oziroma jih v 
GZ Slovenije načrtujejo skup-
no 16. Zveza bo njihovo izgra-
dnjo financirala iz namenskih 
sredstev in iz naslova sredstev 
požarnega sklada, medtem ko 
morajo občine oz. regije zago-
toviti v ta namen komunalno 
opremljena zemljišča, za ka-
terega je v Krškem že v minu-
lem letu prižgal zeleno luč tudi 
občinski svet. Med novostmi 
je izpostavila še ustanavljanje 
Prostovoljnega industrijske-
ga gasilskega društva v Nukle-
arni elektrarni Krško, kratko 
poimenovanega PIGD NEK, ki 
bo poleg enote v TEB Bresta-
nica drugo industrijsko dru-
štvo na območju občine Krško 
in v krški gasilski zvezi. Sicer 
je v NEK po njeni izgradnji že 
delovalo industrijsko gasilsko 
društvo, ki pa je kasneje pre-
nehalo delovati. Izobraževa-
nje gasilcev za tamkajšnjo eno-
to bo potekalo prek GZ Krško.

Mihael Boranič, član uprav-
nega odbora GZ Slovenije, je 
med drugim izpostavil dobro 
delo tako krške zveze kot va-
njo vključenih društev, ob tem 
pa tudi povedal, da je Upravni 
odbor na nedavni seji sprejel 
sklep o izvedbi 17. gasilskega 
kongresa, ki bo potekal 18. in 
19. 5. 2018 na Ptuju, na kate-
rem bodo izvedli tudi volitve v 
organe zveze. Na skupščini so 
dobro delo skozi leto udele-
žencem zaželeli tudi predstav-
niki gasilskih zvez iz sosednjih 
občin in ustanov, ki delujejo na 
področju zaščite in reševanja.

 Bojana Mavsar 

Trije izmed dolgoletnih operativcev zveze (z leve): Avgust 
Mlakar, Stanislav Dvoršek in Matjaž Šribar. Stanislav Dvor-
šek je bil ob tej priložnosti deležen tudi čestitk, saj je bil ob le-
tošnjem dnevu civilne zaščite na državni svečanosti na Brdu 
pri Kranju prejemnik plakete CZ, ki se podeljuje za življenjsko 
delo, posebne zasluge in izjemne uspehe na področju zaščite 
in reševanja. Nedavno upokojeni vodja operative PGE Krško 
je tudi dolgoletni član PGD Krško, predsednik nadzornega od-
bora GZ Krško in član nadzornega odbora GZ Slovenije.

POSAVJE, SLOVENIJA - Marec je mednarodni mesec boja pro-
ti raku debelega črevesa in danke, ko opozarjamo na pomen 
preprečevanja ter zgodnjega odkrivanja te vrste raka. V letu 
2016 je bila odzivnost v program Svit 64,28-odstotna, pro-
gram pa je letos stopil v peti presejalni krog. Eno obdobje za 
ciljno populacijo od 50. do 74. leta starosti zajema dve leti. 

Pri nas imamo tri, za ciljno skupino državljanov brezplačne pre-
sejalne preventivne programe: za zgodnje odkrivanje raka na doj-
kah Dora, za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih spre-
memb na materničnem vratu Zora ter za zgodnje odkrivanje raka 
na debelem črevesu in danki Svit. Rak na debelem črevesu in dan-
ki je zelo resen zdravstveni problem, saj je to pri nas druga najpo-
gosteje odkrita oblika raka. Bolezen se lahko brez prepoznavnih 
znakov razvija več let, ko pa se pojavijo opazni znaki, pa je lahko 
bolezen že tako napredovala, da je zdravljenje manj uspešno. Pre-
ventivni Program Svit omogoča odkrivanje bolezni v zelo zgodnji 
fazi, ko znaki še niso očitni. Zdravljenje je v teh primerih veliko 
uspešnejše, v nekaterih primerih pa je mogoče celo preprečiti, da 
bi se bolezen razvila. Program temelji na organiziranem popula-
cijskem presejanju, zgodnjem odkrivanju ter obravnavi predraka-
vih sprememb in raka debelega črevesa in danke z uporabo prese-
jalnega testa na prikrito krvavitev v blatu. Bistvo testiranja blata 
je iskanje morebitne prikrite in zelo majhne krvavitve v blatu. Če 
je ta prisotna, je potrebno opraviti še kolonoskopijo v enem izmed 
pooblaščenih Svitovih kolonoskopskih centrov. Če je test negati-
ven, je udeleženec ponovno vabljen v Program Svit čez dve leti. 

NAJVIŠJA ODZIVNOST V RADEČAH, NAJNIŽJA V BISTRICI

Odzivnost v programu Svit v slovenskem merilu je bila v letu 
2016 64,28 %, v šestih posavskih občinah pa ne dosegajo sloven-
skega povprečja kar štiri občine: Bistrica ob Sotli, Krško, Breži-
ce in Kostanjevica na Krki. V občini Bistrica ob Sotli je odzivnost 
najmanjša - 57,59 %, niti moška niti ženska populacija ni doseg-
la slovenskega povprečja, moški so bili odzivni 54,35 %, ženske 
pa 60,61 %. V Krškem je odzivnost dosegla 59,64 %, moški so 
se odzivali 52,47 %, ženske pa 66,72 %. V Brežicah je odstotek 
odzivnosti 60,78, pri moških 55,72 % in pri ženskah 65,53 %. V 
občini Kostanjevica na Krki se je odzivnost približala državne-
mu povprečju in so dosegli 63,59 %, saj so bile ženske nad slo-
venskim povprečjem (70,30 %), moški pa le 55,93 %. Bolj od-
zivni in visoko nad slovenskim povprečjem so v občini Radeče, 
kjer je odzivnost 74,50 % (moški 72,96 %, ženske 75,71 %), do-
kaj dobro odzivnost beležijo tudi v občini Sevnica, kjer je znaša-
la 67,84 % (ženske 73,28 %, moški 62,68 %). 

Vodja programa Svit Jožica Maučec Zakotnik z Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje je ob tem izrazila zadovoljstvo, da se 
odstotek vključenosti v ta program zvišuje. »Po zaslugi Progra-
ma Svit se je že 17.000 ljudi izognilo morebitnemu nastanku 
raka zaradi dovolj zgodnjega odkritja in odstranitve predraka-
vih sprememb na debelem črevesu ali danki. Po podatkih Regi-
stra raka je od leta 2010 do 2013 upadlo število novih primerov 
raka za 349, kar lahko pripišemo prav odkrivanju in odstranje-
vanju predrakavih sprememb v okviru programa Svit,« je pove-
dala Maučec Zakotnikova. 
 Marija Hrvatin 

Svit v peti presejalni krog

Aktiv kmečkih žena Podbočje je za svoje članice pripravil pre-
davanje o zgodnjem odkrivanju raka na dojkah, ki sta ga v 
prostorih osnovne šole izvedli predsednica Posavskega in ob-
soteljskega društva za boj proti raku dr. Alenka Krenčič Zago-
de in podpredsednica Vladimira Tomšič (foto: arhiv društva).

Za naslednjo številko, ki bo izšla 
v četrtek, 30. marca, ponovno pripravljamo 

tematske strani z naslovom Podjetno Posavje.

Pisali bomo o času, ko so v Posavju nastajala 
prva zasebna podjetja.

Več informacij na tel.: 07 49 05 780 ali 040 302 809.

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

 STROKOVNA IZVEDBA MANSARD Z VPIHOVANJEM 
CELULOZE ALI Z MINERALNIMI IZOLACIJAMI.

NAJUGODNEJŠE RAZMERJE MED
KVALITETO IN CENO.

KRŠKO - Malce z zamudo smo 
se tudi pri Posavskem društvu 
seniorjev menedžerjev in stro-
kovnjakov spomnili 25-letnice 
osamosvojitve in medse pova-
bili Miho Molana, sicer tudi 
člana našega društva. V uso-
dnih in odločilnih dneh leta 
1991 je bil načelnik inšpekto-
rata milice Krško, torej nepo-
sredna priča dogajanja v Po-
savju. Prav naše območje z 
»brežiškimi vrati« in zato naj-
pomembnejšimi prometnica-
mi, jedrsko elektrarno, voja-
škim letališčem Cerklje, TRZ 
Bregana in drugimi objekti je 
posebej strateško pomembno. 
Tudi dogajanje v času osamo-
svajanja priča o tem, saj so se 
tod odvijali odločilni boji, a je 
o vsem tem premalo znanega. 

Posebej pomembna je zato 
knjiga, ki jo je z naslovom »Po-

Seniorski večer z Miho Molanom
licija Posavja v osamosvojit-
venih procesih« uredil Miha 
Molan in pomeni pravi doku-
ment tistega odločilnega časa. 
Na klubskem večeru v krškem 
kulturnem domu je beseda tek-
la prav o tem dogajanju, ko se 
je posebej izkazala tedanja mi-
lica. Resno je poprijela že de-
cembra leta 1989, ko je prepre-
čila »miting resnice«, ko naj bi 
z juga tudi pri nas uvedli »ulič-
no revolucijo«. Posebej pa so 
se pri nas zgostili dogodki v le-
tih 1990-1991 z napadi 'jugo-
vojske', a so prav miličniki, se-
veda z roko v roki s teritorialno 
obrambo, odločilno posegli v 
neposredne napade. V pogo-
voru z Molanom so se zato še 
zlasti spomnili bojev pri Prili-
pah in v Krakovu, pa varovanja 
pomembnih objektov, »preda-
jo orožja« na meji, spremljanja 
domačih in tujih politikov sko-

zi Posavje ter drugih dogodkov. 
Molan je v zanimivem razgo-
voru izpostavil tudi koristnost 
informacij, ki so jih prispevali 
prebežniki s cerkljanskega le-
tališča, zlasti pa pohvalil sode-
lovanje prebivalstva. 

Molanova knjiga je s svojim 
bogatim dokumentarnim gra-
divom nedvomno pomemben 
prispevek k ohranjanju spomi-
na na čase, ki vse prepogosto 
tonejo v pozabo. 
 V. P.
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LASTINE - Pri spomeniku na Lastinah pri Sromljah je 2. mar-
ca potekala krajša spominska slovesnost ob 72-letnici pobo-
ja žrtev v Suhadolu pri Blatnem in na Lastinah, ki jo vsako 
leto organizira Združenje borcev za vrednote NOB Brežice.

Po prihodu praporščakov brežiškega ZB za vrednote NOB in slo-
venski himni je član brežiške borčevske organizacije Franc Ži-
vič prebral svojo pesem, v kateri je predstavil svoje doživljanje 
krvavega zločina med pišeškimi in sromeljskimi griči. Šlo je za 
morilski pohod nacistov v noči z 2. na 3. marec 1945, ko so ob 
pomoči domačih izdajalcev v Suhadolu in na Blatnem na groz-
ljiv način pobili 12 ljudi. Predsednika KO Sromlje in Pišece Jože 
Volčanjšek in Jože Zagmajster sta k spomeniku položila venec 
v spomin na preminule domoljube, za njima pa so svojci premi-
nulih prižgali še sveče. Predsednik brežiške borčevske organiza-
cije Stane Preskar, ki je tudi vodil komemoracijo, je ob tej pri-
ložnosti prebral pismo domačinke Nežike Ogorevc, v katerem 
se kot takrat šestletno dekle spominja mnogih grozot, ki jih je 
doživela v času druge svetovne vojne, še najbolj živi so spomini 
»masakra« na Lastinah, saj v bližini stoji njena rojstna hiša. Pis-
mo je zaključila z besedami: »Podrobnosti so izpuhtele, preži-
vete grozote ne bodo nikoli.« Na komemoraciji so z recitacijami 
in igranjem na inštrumente sodelovali učenci OŠ Artiče Maruša 
Ferenčak, Nika Bevc, Rok Kozole in Marko Zupan ter učenci 
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Ines Zupančič, David Omerzel in 
Saša Plevnik. Preskar se je ob koncu zahvalil ustvarjalcem kul-
turnega programa, njihovim mentorjem, praporščakom, častni 
straži 15. polka vojaškega letalstva in ostalim navzočim.
 R. Retelj

V spomin na preminule domoljube

Del praporščakov in ostalih navzočih

Pozdravna beseda je pripa-
dla predsedniku OZVVS Bre-
žice Antonu Supančiču, ki je 
prijazno dobrodošlico izrekel 
tudi veteranom hrvaške vojne 
mornarice iz Dubrovnika, s ka-
terimi brežiško združenje so-
deluje od leta 2012. Navzoče 
sta na začetku pozdravila tudi 
predsednik Pokrajinskega od-
bora ZVVS Posavje Rudi Smo-
dič in brežiški župan Ivan Mo-
lan. Smodič je omenil, da so si 
vojni veterani z dolgoletnimi 
prizadevanji ponovno uspeli 
pridobiti nazaj pravico do pla-
čila dodatnega zdravstvene-
ga zavarovanja, ki jim je bila 
odvzeta z uveljavitvijo Zakona 
za uravnoteženje javnih financ 
(ZUJF) in sedaj velja za nedo-
ločen čas. Supančič in veteran 
Marjan Tomše sta nato opra-
vila simbolno veteransko de-
janje, ki na občnem zboru ne 
sme manjkati. 

Sledila je podelitev priznanj za-
služnim članom OZVVS Breži-
ce. Prejemniki medalj »Obra-
nili Posavje 91’« – vsi so bili 
udeleženci vojne za Sloveni-
jo, so dolgoletni aktivni člani 
združenja ter imajo pozitiven 
odnos do domoljubja in osa-
mosvojitvene vojne – so: Milko 
Veršec, Peter Pavlovič, Franc 
Petančič in Stanislav Golobič 
(vsi bronasta) ter Stane Krulc 
in Mirjan Lipičar (oba srebr-
na). Bronasto plaketo Zveze ve-
teranov vojne za Slovenijo so 
prejeli Slavko Humek, Dar-
ko Udovič, Mehemed Tokić 
in Ludvik Divjak, srebrna pa 
je šla v roke Martinu Kranjcu. 
Humek in Udovič sta aktivna 

Delo veteranov približati mladim
CERKLJE OB KRKI - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Brežice je prvi petek v mar-
cu na tradicionalni lokaciji, v jedilnici Vojašnice Jerneja Molana, opravilo letošnji občni zbor, ki se ga je 
udeležilo 149 članov. Nekateri med njimi so bili za svoje zasluge tudi nagrajeni.

člana predsedstva OZVVS Bre-
žice. Tokić vedno poskrbi, da so 
aktivnosti brežiškega združe-
nja ujete v fotografski objektiv. 
Divjak je med osamosvojitve-
no vojno opravljal naloge po-
močnika komandirja na po-
staji milice v Brežicah, v času 
vojne je bil z enoto na rezerv-
ni lokaciji na Sromljah, kjer je 
skrbel za razporejanje na delo 
in oskrbovanje enote, ves čas 
si je prizadeval za sodelovanje 
med veteranskimi organizaci-
jami v Posavju ter precej sto-
ril na področju zbiranja zgodo-
vinskega gradiva in razvijanja 
domovinske zavesti. Kranjc je 
aktiven član predsedstva in že 
16 let praporščak združenja. 
Plaketo »Posavje 1991« sta 
prejela Ribiška družina Breži-
ce (v njenem imenu jo je prev-
zel Marjan Pintar) in hrvaška 
vojna mornarica iz Dubrovnika 
(hrv. veterani Udruge dragovo-
ljaca Hrvatske ratne mornarice 
Dubrovnik; prevzel predsednik 
Želimir Čizmić). RD Brežice je 

namreč že peto leto odstopila 
svoj prostor za zaključek po-
hoda po poti brežiških terito-
rialcev, prav tako pa omogoča, 
da lahko veterani brezskrbno 
urejajo spomenik na Prilipah, 
ki stoji na zemljišču RD Bre-
žice. Prejemnika zlate plakete 
»Posavje 1991« sta Jože in Ana 
Ogorelc. Oba že 17 let vestno 
urejata spomenik na Rigoncah 
in sta prava domoljuba.

Kot je v navadi, so bili k bese-
di povabljeni tudi gostje. Ge-
neralni sekretar ZVVS Mitja 
Jankovič se je pridružil Smo-
dičevim besedam, da bo treba 
v prihodnosti narediti še več 
na področju informiranja o de-
lovanju veteranskih organiza-
cij med mladimi, saj je krovna 
zveza namenila 20.000 evrov 
za strokovne ekskurzije učen-
cev slovenskih šol, a je bilo do 
sedaj porabljenih manj kot tre-
tjina teh sredstev. Za kulturni 
dodatek prvega dela občnega 
zbora, ki ga je vodila Martina 

Baškovič, je tokrat poskrbela 
Klapa Parangal.

V drugem, bolj uradnem delu 
so najprej izvolili delovno 
predsedstvo in organe zbora, 
ki mu je predsedoval dr. To-
maž Teropšič. Poslovno po-
ročilo o delu v lanskem letu in 
program za letošnje je predsta-
vil Supančič. Brežiško združe-
nje je imelo na zadnji dan lan-
skega leta 578 članov, od tega 
jih je članarino plačalo 77 %. 
Poleg rednega dela (urejanje 
in vzdrževanje spomenikov 
ter pomoč članom pri uvelja-
vljanju pravic iz naslova voj-
nih veteranov) je med dru-
gim izpostavil, da bo 20. maja 
na Sromljah srečanje vetera-
nov Posavja s športnimi igra-
mi in odprtjem stalne razsta-
ve, 2. julija 5. pohod po poteh 
brežiških teritorialcev (tak-
rat je predvideno tudi odkrit-
je kozolca z večjezično infor-
macijsko tablo pri spomeniku 
na Prilipah), letos naj bi na ek-
skurzijo odpeljali učence OŠ 
Cerklje ob Krki. Člani so na 
koncu sprejeli vsa poročila pa 
tudi poslovnik o delu častne-
ga razsodišča OZVVS Brežice, 
ki ga je podrobneje predstavil 
Stanislav Zlobko kot predse-
dujoči častnemu razsodišču.
 Rok Retelj

Prejemnik bronaste plakete ZVVS Ludvik Divjak (levo) s pred-
sednikom združenja Antonom Supančičem
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KOSTANJEVICA NA KRKI - 
Kostanjeviška enota Valva-
sorjeve knjižnice Krško in 
Društvo podeželskih žena 
Pod Gorjanci sta 3. mar-
ca, pred bližajočim se dne-
vom žena, pripravila večer 
t. i. ženskih zgodb, ki so jih v 
pogovoru z Anico Žugič pri-
povedovale tri učiteljice oz. 
vzgojiteljice, ki so v tamkaj-
šnji šoli in vrtcu pustile velik 
pečat: Marija Smrekar, Bre-
da Strel in Marija Jordan.

Marija Smrekar, po rodu iz 
Žužemberka, soproga dolgo-
letnega ravnatelja kostanje-
viške šole, kulturnega delav-
ca in utemeljitelja tamkajšnje 
galerije Lada Smrekarja, je 
v kostanjeviški šoli poučeva-
la od leta 1953 do upokojitve 
leta 1989. Breda Strel, po rodu 
Novomeščanka, prva vzgojite-
ljica v kostanjeviškem vrtcu, 
je tam službovala od leta 1956 
do 1988. Najmlajša med njimi, 
rojena domačinka Marija Jor-
dan, je od leta 1961 do 1965 

V »ženskih zgodbah« 
tri kostanjeviške učiteljice

učila v podružnični šoli v Čr-
neči vas, potem do upokojitve 
leta 1996 v kostanjeviški šoli. 
Opisale so vsaka svojo pot do 
pedagoškega poklica, ki je bil 
včasih precej bolj spoštovan 
kot danes, ter delo v dostikrat 
težavnih in v današnjem času 
skoraj nepredstavljivih pogo-
jih, ko je imela učiteljica po-
leg osnovnega dela še marsi-
katero drugo vlogo tako v šoli 
kot v kraju. Skratka, predstavi-
le so zanimive spomine na čas, 

ki se ga z veseljem spominjajo 
tudi številne njihove učenke in 
učenci, mnogi med njimi so bili 
tudi del številčnega občinstva v 
Jurčičevi sobi pri Žolnirju.
Članice kostanjeviškega druš-
tva so ob tem pripravile tudi 
razstavo krofov, mišk, flanca-
tov in drugih dobrot, ki se pe-
čejo okoli pusta. Po končanem 
pogovoru so se z njimi seveda 
tudi posladkali.

 P. P., foto: Kristina Pirc

Breda Strel, Marija Jordan, Marija Smrekar in Anica Žugič
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RADEČE - Prvi petek marca so članice Skupine klekljaric Nit-
ke v Knjižnici Radeče pripravile drugo samostojno razstavo 
njihovih ročnih del, ob čemer so k sodelovanju pri kultur-
nem programu povabile še učenke Glasbene šole Laško-Ra-
deče.

Uvodoma je navzoče pozdravila knjižničarka Veronika Draš-
ček, ki je spregovorila nekaj besed o pojmovanju Pravljice, ka-
kor so razstavo poimenovale klekljarice, in napovedala nastop 
mladih glasbenic, ki so oblikovale spremljajoč kulturni program. 
Klara Sonc in Ana Marija Ojsteršek sta zaigrali na citre, s pet-
jem pa so svoj del pridale Nadja Janež, Taja Padežnik, Moni-
ka Stefanciosa in Maja Videc.

V imenu ustvarjalk skupine ročnih del je dobro petdeseterico 
obiskovalcev pozdravila Vera Lipec, ki je v razstavni večer vnes-
la tudi nekaj poetičnih besed skozi recitacijo pesmi na temo nitk, 
čipk in vozlov. Zahvalila se je Milojki Gregorčič, ki je članice 
skupine naučila klekljati, Veroniki Drašček in Tjaši Mladovan iz 
krajevne knjižnice ter nastopajočim dekletom, katerih glasbene 
točke sta z usmerjanjem pomagali pripraviti mentorici Domi-
nika Glinšek in Janja Brlec, pa tudi prisotni ravnateljici Glas-
bene šole Laško-Radeče Rosani Jakšič, ki je organizirala sode-
lovanje učenk na prireditvi.

V Radečah se sicer 14 klekljaric, med katerimi so številne tudi 
članice Društva upokojencev Radeče in/ali Društva invalidov 

SEVNICA - Tudi na Rdečem križu Sevnica so se pridružili akci-
ji, v kateri so ob podpori Mercatorja po celotni Sloveniji prosto-
voljci zbirali prehranske ali higienske izdelke za pomoči potreb-
ne občane. Na RK Sevnica na leto razdelijo več kot 30 ton hrane 
in toaletnih potrebščin. Nekaj je dobijo od nacionalne organi-
zacije, akcije 'Lepo je deliti' ter Sklada za evropsko pomoč, zna-
ten del pa priskrbijo sami. V veliko pomoč jim je njihova akcija s 
koncertom 'Občani Sevnice, stopimo skupaj!'. Vse leto imajo na-
meščene tudi vozičke za donacije v trgovinah Mercator Boštanj 
ter Tuš Boštanj in Sevnica. V tokratni akciji so bili s prostovoljci 
v Supermarketu Mercator Boštanj. »Odziv kupcev, ki so si vzeli 
čas in nam prisluhnili, je bil izjemen! Ko smo s prodajalkami na 
koncu vse izdelke računalniško popisali, smo ugotovili, da smo 
zbrali za skoraj 700 kg hrane in toaletnih potrebščin, s kateri-
mi bomo obogatili naše klasične pakete pomoči in izjemno raz-
veselili naše prejemnike. Opazili smo, da so nam darovalci iz-
ročili svoje donacije z izjemnim veseljem in pozitivno energijo. 
Nasploh je bilo vzdušje zelo dobro. Dobro smo se pučutili mi in 
darovalci, kar je pa najpomembneje, skupaj smo naredili veliko 
dobrega za naše sokrajane,« je sporočila Mojca Pinterič Kranjc 
iz sevniškega Rdečega križa.
 Vir: OZRK Sevnica

Izjemen odziv občanov v akciji za 
pomoči potrebne 

Radeška nitkasta pravljica 

Na salamijadi, na katero ima-
jo ženske vstop le, če plača-
jo štefan vina za vsako omizje 
(to naj bi doslej naredila le ena 
domačinka), so prva tri mesta 
po zaključenem ocenjevanju 
oddanih vzorcev salam osvo-
jili Dolenjci. Peter Selak iz Vi-
nice pri Šmarjeških Toplicah 
je zasedel tretje, Silvo Vide 

iz Grobelj pri Šentjerneju dru-
go in Jože Fabjan iz Dolenjega 
Gradišča pri Šentjerneju prvo 
mesto. Tako kot vsa leta doslej 
so tudi letos razglasili muče-
nika leta, potekale so različne 
družabne igre, okušale so se 
domače salame, vino pa je po-
novno teklo v potokih. Novost 
na dogodku, ki ima družaben 
in zabaven značaj, je bila po-

Ženska in moška salamijada
SEVNICA - Na dan mučenikov sta se v mestu ob Savi odvijali dve salamijadi - v dvorani Alberta Felicijana na 
sevniškem gradu drugo leto zapovrstjo ženska, v starem mestnem jedru pod gradom pa že 56. moška.

delitev plakete prijateljstva, ki 
naj bi jo odslej redno podelje-
vali vsako leto. Le-to sta pred-
sednik Društva salamarjev 
Sevnica Peter Camloh in dol-
goletni član društva Zdravko 
Mastnak v spomin na nedav-
no preminulega predsednika 
sevniškega društva salamar-
jev Staneta Krnca podelila Sta-

netovi ženi Veri in sinu Jaki, ki 
je osvojil tudi naslov najmlajše-
ga salamarja.

Na sevniškem gradu, kjer so 
se v grajski kavarni z veseljem 
zadrževali tudi nekateri »mu-
čeniki«, je na drugi ženski sa-
lamijadi, ki se je odvijala v dvo-
rani Alberta Felicijana, slavila 
Marija Štih iz Kamenice pri 

Krmelju. Lanskoletna zmago-
valka Jelka Robar iz Boštanja 
je letos osvojila drugo mesto, 
tretje je pripadlo Sevničanki 
Mateji Zakšek. Po podelitvi 
priznanj in praktičnih daril je 
predsednica ocenjevalne ko-
misije, ki je ocenila 30 vzorcev 
salam, Majda Jurše poveda-
la: »Salame so bile zelo dobre, 
celo boljše od lani in lahko re-
čem, da je letošnja ženska sala-
mijada po kakovosti boljša od 
lanske. Ocenjevalna komisija je 
imela težko delo.«

Dobro obiskan dogodek, ki je 
bil namenjen predstavnicam 
nežnejšega spola, je spremlja-
la še modna revija. Na njej so 
predstavili nove modele sev-
niške Kopitarne za pomlad - 

poletje 2017 modne obliko-
valke Maje Štamol Droljc, ki 
je oblikovala tudi oblačila za 
nastopajoče manekenke. Med 
njimi so bile tudi tri domačin-
ke - Jana Koteska, Tina Tom-
šič in Nataša Pinoza Grilc, ki 
je bila nekaj časa tudi »prvi 
obraz« Kopitarne Sevnica. Za 
dodatno prijetno vzdušje je 
z glasbenim nastopom pos-
krbela Nuša Derenda, za za-
ključek pa še vokalna skupina 
Vilinke. Sproščeno druženje se 
je nato nadaljevalo ob dobro-
tah Kmečke zadruge Sevnica 
in modri frankinji iz grajskega 
vinograda, svoje izdelke pa je 
predstavilo tudi sevniško dru-
žinsko podjetje Lekos. 

 Smilja Radi

Najboljše izdelovalke salam (od leve proti desni): Jelka Robar, 
Marija Štih in Mateja Zakšek

Drugo žensko salamijado je popestrila modna revija s predsta-
vitvijo modne obutvije najstarejšega sevniškega podjetja.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 ZKme 
- 145/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Radeče za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ur. list RS, št. 49/15) 
in Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2017 (Ur. list RS, št. 
87/16) Občina Radeče objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA 
IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN 

PODEŽELJA V OBČINI RADEČE ZA LETO 2017.
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so sredstva, ki se bodo dodeljevala za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rade-
če. Skladno z Uredbama komisije (EU) št. 702/2014 in št. 1407/2013 
so po shemi državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2017 v občini Ra-
deče razpisana sredstva v višini 15.000,00 € za naslednje namene:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva 
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvo-
dnjo 

1. 1. Posodabljanje kmetij (14. člen) 11.000,00 €
1. 2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (14. člen)  
 2.000,00 €

2. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (17. člen) 
  1.000,00 €
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (18. člen)   500,00 €

POMOČI DE MINIMIS

4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; (21. člen) 
 500,00 €

2. UPRAVIČENCI DO POMOČI SO:
Vse pravne in fizične osebe, ki so navedene v 6. členu zgoraj nave-
denega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Radeče za programsko obdobje 2015–2020.

3. ROK ZA PRIJAVO:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 31. marca 2017 na 
naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Upo-
števane bodo vloge, oddane na vložišču Občine Radeče do 31. 3. 
2017. Pošiljke, ki bodo oddane po pošti, morajo biti obvezno od-
dane s priporočeno pošto do 31. 3. 2017 (datum poštnega žiga na 
dan 31. 3. 2017). 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom 
pošiljatelja in označene z oznako:
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – NALOŽBE (posodabljanje) ali NALOŽ-
BE (urejanje)« 
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – PRENOS ZNANJA«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – ZAVAROVALNE PREMIJE«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – »DE MINIMIS«

4. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo Komisija za kmetijstvo opravila enkrat, in sicer 
dne 5. 4. 2017.

Odpiranje vlog ne bo javno.

5. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o za-
vržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Radeče najpozneje v 
roku 45 dni od datuma odpiranja prijav.

6. INFORMACIJE
To je skrajšana verzija razpisa, ki je objavljena na krajevno običajen 
način, na oglasnih deskah na območju občine Radeče, CATV in v ne-
skrajšani obliki na spletni strani občine Radeče na naslovu http://
www.radece.si/.

Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Ob-
čini Radeče - Dalibor Crljenkovič (telefon 03 56 80 800).
 OBČINA RADEČE

Radeče, srečuje na tedenski ravni ter združuje ustvarjanje in 
družabni del. Milojka Gregorčič, ki jo je leta 1979 službena pri-
ložnost v tukajšnjem prevzgojnem domu pripeljala v Radeče, 
je po rodu iz Idrije in ko je ob izletu v njen nekdanji domači 
kraj, katerega je pred leti organiziralo lokalno društvo invalidov, 
zaznala navdušenje Radečank za to vrsto ročnega ustvarjanja, 
je januarja 2010 pričela sovrstnice učiti klekljanja. Sedaj teče 
sedmo leto njihovega ustvarjalnega druženja, obenem pa tret-
je leto, odkar delujejo samostojno kot Skupina klekljaric Nitke. 
Pomemben del po besedah Gregorčičeve ima njihovo klekljanje 
tudi močno socialno noto, saj ob njim ljubi dejavnosti vzdržujejo 
tudi prijateljstva, praznujejo osebne praznike in se udeležujejo 
dogodkov, kot so denimo čipkarski festivali. Otvoritve razstave 
se je udeležilo precejšnje število ljudi, kdor pa jo je zamudil, si 
lahko vse do konca meseca v prostorih radeške knjižnice ogle-
da dela domačih klekljaric. D. Jazbec

Skupina klekljaric Nitke
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KOSTANJEVICA NA KRKI - V Galeriji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki so 3. marca v sodelovanju z Zavodom za varstvo 
narave, OE Novo mesto in Elektrom Celje obeležili svetovni 
dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst s postavitvi-
jo gnezdilnega droga in gnezda za belo štorkljo. 

Gnezdo je zgradila umetnica Mateja Kavčič in je rekonstrukci-
ja velikega gnezda z razstave Zavetja/Shelters v lapidariju gale-
rije, ki se je zaključila decembra 2016. »Moj način ustvarjanja je 
bil že v začetku povsem naraven, vse sem prinesla iz narave, zato 
je samo po sebi klicalo po reciklaži, da bo kaj zaživelo v tem,« je 
pojasnila Kavčičeva. V kostanjeviški galeriji so se povezali z Za-
vodom za varstvo narave, s katerim so skupaj izbrali prostor za 
gnezdo ob dovozu do službenega vhoda v galerijo, ki je prime-
ren tako zaradi dobre prehranske baze za štorklje kot zaradi bli-
žine človeka, ki jo imajo rade. Postavitev gnezda so opravili de-
lavci Elektra Celje.
Biologinja Barbara Kink iz novomeške enote omenjenega za-
voda je povedala, da so z akcijo povezali načeloma nezdružljive 
stvari: kulturo oz. umetnost, elektro podjetje in Zavod za varstvo 
narave. »Upamo, da bodo štorklje, ki so se zdaj začele vračati, 
prepoznale gnezdo in se naselile v njem,« dejala. Bele štorklje 
so se pred 20 leti iz Prekmurja razširile tudi v naše kraje, lani so 
na območju enote našteli že več kot 50 gnezd, nekaj jih je tudi 
v bližini Kostanjevice na Krki. Še eno gnezdo, ki ga je Kavčičeva 
spletla na delavnici z otroki prvih treh razredov kostanjeviške 
šole, so delavci Elektra namestili na drog v bližnjih Malencah.
 P. Pavlovič

»Umetniško« gnezdo za štorklje

Umetnica Mateja Kavčič in biologinja Barbara Kink pred 
gnezdom, ki so ga delavci Elektra Celje namestili na drog.

V imenu Aktiva kmečkih žena 
Sremič je spregovorila Marja-
na Kovačič, aktiv Krško polje je 
predstavila Milica Jeler, Kop-
rivnico Marija Božičnik, Ve-
liki Trn – Rako Marija Vrhov-
šek, Sveti Anton Olga Plahuta, 
Rožno - Brestanica – Presladol 
Anica Bohorč ter aktiv Podbo-
čje Olga Vintar. Srečanje je po-
tekalo v duhu metafore, da je 
društvo kot drevo, vsaka veja 
raste zase, a korenine poganja-
jo skupaj. Tako je bila tudi sku-
pna rdeča nit organizacija po-
savskega srečanja kmetic, ki so 
ga lani pripravile na Raki, ku-
harske delavnice, ki so jih izva-
jale po aktivih, pa tudi različna 
predavanja na tematiko zdrav-
ja ter pogostitve, ki jih z ve-
seljem pripravljajo tako v do-
mači krajevni skupnosti kakor 
tudi širše in se tudi na tak na-
čin predstavijo. 

»V letošnjem letu bomo prav 
tako izvajale različne delav-
nice po aktivih, predavanja o 
zdravju in osebnih odnosih, 
odšle bomo tudi na strokov-
ne ekskurzije in si na ta način 
spet pridobile novih znanj ter 
izkušenj,« je med aktivnostmi 
za letošnje leto navedla pred-
sednica društva Milica Jeler, ki 
so se ji za nesebično predaja-
nje društvu in posameznicam 

Večji poudarek skrbi za zdravje
KRŠKO - 4. marca so se v hotelu City Krško na občnem zboru zbrale predstavnice aktivov kmečkih žena iz 
krške občine, združenih v Društvo kmetic Krško, ter pregledale aktivnosti minulega leta ter si zastavile 
nove delovne načrte. Eno pomembnih točk je večji poudarek skrbi za zdravje. 

zahvalile z lončnico. Ob kon-
cu je Jelerjeva še dodala, da je 
združevanje in srečevanje po-
membno, izrazila je tudi vese-
lje, da ji sledijo ter jo podpirajo 
pri zastavljenih nalogah. »Prav 
je, da veliko pozornosti name-
nimo tudi zdravju,« je še spre-
govorila, »saj vse preveč de-
lamo in si ne vzamemo časa 
zase, potem pa se zgodi bole-
zen, velikokrat pa je prepozno 
in ni več pomoči, zato je prav, 
da prisluhnemo sebi. V sodelo-
vanju z ZD Krško se bomo le-
tos vključile v sprostitvene de-
lavnice, organizirale delavnice 
proti stresu, saj je tempo življe-
nja hiter in nas zasužnjuje ter 
ne znamo odmisliti tegob. Večji 
poudarek bomo letos nameni-

le še vsem trem preventivnim 
presejalnim programom - Dori, 
Zori in Svitu.« Jelerjeva je izra-
zila še veliko željo, da bi se jim 
pridružile mlajše članice, saj je 
sedaj najmlajša stara 40 let, po-
nosni pa so na najstarejšo ak-

tivno članico Anico Zupančič 
z Anivca, ki bo 4. novembra le-
tos dopolnila 90 let.

Zupančičeva je rade volje do-
dala nekaj besed in poveda-
la, da se je rodila leta 1927 in 
od nekdaj delala na zemlji. V 
društvo se je vključila že v za-
četku, vendar je bila tedaj bolj 
pasivna, ker je morala skrbe-
ti za družino, izletov pa se je 
rada udeležila, saj ji druženje 
od nekdaj veliko pomeni. Živ-
ljenje ji je po njenih besedah 
namenilo trdo delo in garanje, 
vendar jo je to držalo pokonci, 
rada je kuhala in skrbela za ot-
roke. Ima tri otroke, eden je os-
tal na kmetiji, dva pa sta si dom 
ustvarila v bližini, v Koprivnici 
in Kališevcu. Ima šest vnukov 
in eno vnukinjo ter šest prav-
nukov in enega na poti. V živ-
ljenju, pravi, je srečna, zato z 
veseljem gleda, kako se okoli 
nje vedno kaj dogaja. Delo kre-
pi človeka, pa poštenost je tista, 
ki ji je bila vodilo skozi življe-
nje. Vsakomur želi dobro in vse 
sprejema z dobro voljo, s sme-
hom, zato meni, da je tudi smeh 
zdravilen. Rada poje, vendar 
zase in v krogu svoje številne 
družine. Želi si, da bi ji zdravje 
služilo in bo še dolgo lahko uži-
vala v jeseni svojega življenja. 
 Marija Hrvatin

Na občnem zboru so krške kmetice obeležile tudi dan žena. 

Anica Zupančič

DOLENJA VAS – Kulturno 
društvo Žarek Dolenja vas je 
28. februarja v domači več-
namenski dvorani pripravi-
lo ne le pustno, ampak tudi 
kulturno obarvano priredi-
tev, ki so jo poimenovali »Iz-
pod maske verze tkem«. Po-
leg članov domačih sekcij so 
dogodek popestrili Mariachi 
Fiesta en Jalisco, pa tudi raz-
stava s pustno tematiko.

Prireditvi za popotnico je ne-
kaj besed namenil predsednik 
Zveze kulturnih društev Kr-
ško Uroš Brezovšek. V pust-
no dogajanje so najprej vklju-
čili najmlajše, ki jih je skozi 
pravljični svet vodila Ani-
ta Jazbec, s harmoniko pa je 
nastopil Aleš Planinc. V dru-
gi del t. i. festivala pustne po-
ezije je harmonikarski vložek 
dodal Matej Ban, člani do-
mače Literarne sekcije Sanje 
so kot pustne šeme sodelova-
li s svojimi literarnimi prikazi, 
»neprepoznavno prepoznav-
ne« so svoj glas pod taktirko 

Izpod maske tkali verze

Mire Hajtnik Dernač v pev-
ski šopek strnile članice ŽePZ 
Prepelice. Skupina »Klan po-
savskih čarovnic« je pod vod-
stvom Antonije Ban nastopila 
s posebnim literarnim obre-
dom, Anica Kodrič pa kot hu-
moristka Ani. O pustnih šegah 
in navadah dolenjevaškega ob-
močja se je z domačinom Iva-
nom Kastelicem pogovarjala 
Marija Hrvatin, lik nove pust-

ne maske pa je napovedal vod-
ja Dramske sekcije Veseli oder 
Boris Strnad. Mehiški glas-
beni pridih je dodala skupina 
Mariachi Fiesta en Jalisco. Sce-
no je pripravila Duška Kodrič 
Štoviček, s kostumoma bene-
ške maske jo je dopolnila Ina 
Čebular, z razstavo slik pust-
ne tematike so sodelovali člani 
Društva likovnikov Krško OKO, 
s slikami v kavarelni tehniki pa 
Ptujčanka Mojca Lovrec. Za 
glasbene dodatke je poskrbel 
Uroš Slak. 

Za pogostitev pa članice Akti-
va kmečkih žena Sremič Sonja 
Bogovič, Anica Trampuš, Re-
zika Planinc, Jožica Pajtler, 
Marina Molan in Marjana Ko-
vačič, ki so stregle še sveže pe-
čene miške.
  M. Hrvatin

Dolenjevaške »Prepelice« so prepevale v maskah (foto: S. R.)

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!

 
Dalmatinova ulica 8 v starem mestnem jedru

www.stezicadozdravja.com | telefon: 070 561 071

Popust na celotno testiranje!

       s
tezica  do  zdravja

BIORESONANCA
Lidija Božič s. p.

NOVO V KRŠKEM 

Če želite uživati v čudoviti pomladi, je sedaj čas, 
da začnete reševati alergije na pelode dreves in trav.

KRŠKO – V prostorih Ljud-
ske univerze se tedensko sre-
čuje skupina 13 udeleženk, ki 
jih vodi najmlajša med njimi, 
49-letna Branka Golob. Izpod 
spretnih prstov nastajajo zani-
mivi izdelki, ki jih rade posta-
vijo tudi na ogled. Mentorica 
Golobova je v skupino prišla 
na prošnjo prejšnje mentorice 
Ine Čebular, ki jo je povabila, 
da udeleženke nauči veščin iz-
delovanja cvetja iz najlonskih 
nogavic. »Postala sem domača, 
spoprijateljile smo se in dekle-
ta so ugotovile, da obvladam 
še druge tehnike in sem nada-
ljevala z njimi, da smo skupaj 

Veselje našle v ročnih delih

naprej ustvarjale,« je povedala 
in dodala, da so se spoznale z 
mnogimi tehnikami, zato izde-
lujejo pisano paleto ročnih iz-
delkov. V minulem letu so kr-

ške ročnodelke obeležile prvo 
desetletje obstoja, v njihovih 
vrstah pa sta tudi 79-letna Ma-
rica Pečarič in leto dni mlajša 
Polona Ulčnik z Rake.  M. H. 

Krške ročnodelke
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Na jezovni zgradbi HE Brežice je bilo 
27. februarja 2017 uspešno izvedeno 
prvo vrtenje agregata 2 z vodnim na-
tokom. Po zaključku suhih testiranj so 
v izvajanju še mokra testiranja opre-
me. V mesecu marcu bo sledila sinhro-
nizacija agregata 2 na prenosno ele-

ktroenergetsko omrežje in predviden 
pričetek pogodbenega poskusnega 
obratovanja.

Agregat 1 je od januarja 2017 v pogod-
benem poskusnem obratovanju. 

Na tretjem agregatu poteka montaža 
turbinske in generatorske opreme. V 
mesecu marcu bo vgrajen rotor agre-
gata 3. Sledi zaključek montaže agre-

gata 3 s pričetkom testiranj. 

Vsa končna testiranja agregatov bodo 
izvedena po dvigu akumulacije na no-
minalno koto, ki se bo lahko izvedla 
po zaključku del na nasipih akumulacij-
skega bazena in zaključku del na mo-
difikaciji jezu NEK.

Na HE Brežice so zaključena vsa več-
ja gradbena dela. V objektu se izvajajo 

obrtniška dela in zunanje ureditve tako 
na levem kot na desnem bregu reke 
Save. V spomladanskih mesecih je na-
črtovana izvedba zaključnih del na do-
stopnem mostu do elektrarne.

Tehnični pregled ter začetek poskus-
nega obratovanja hidroelektrarne je 
nespremenjen in predviden konec sep-
tembra 2017. 

Prvo vrtenje agregata 2 
z vodnim natokom

HE Brežice - strojnica in prelivna polja

Agregati HE Brežice
www.he-ss.si

Natečaj Komunale Brežice d. o. o. 

»PLASTIČNA VREČKA 
SI NE ZASLUŽI VŠEČKA«

Komunala Brežice vabi k natečaju ob svetovnem dnevu voda in zemlje, 
v okviru katerega vam želimo ponuditi možnost, da izrazite svoje vtise 

in razmišljanja skozi fotografijo, risbo, besedo, film ali predmet na temo 
»PLASTIČNA VREČKA SI NE ZASLUŽI VŠEČKA«.

Kakšno bi bilo življenje brez plastičnih vrečk? Kako bi izgledal 
planet brez plastičnih vrečk? Kaj nas čaka, če ne bomo ukrepali pri 

varovanju okolja za naše potomce?

Na natečaju lahko sodelujete s fotografijo, z literarnim ali likovnim delom, 
ekološko risbo ali predmetom in filmom.

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 petek, 14. aprila 2017.

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

Komunala Brežice - za čisto naravo!

BREŽICE - V torek se je s pre-
davanjem »Zgodba: Štartaj 
Slovenija« odvil še zadnji do-
godek v sklopu Dnevov pod-
jetniških priložnosti (DPP) 
2017.

Gostovala sta Matija Goljar, 
vodja Ustvarjalnika in vodi-
telj oddaje Štartaj Slovenija, 
ter Davor Podbevšek, udele-
ženec oddaje Štartaj Slovenja, 
ki je v njej nastopil s produk-
tom Barba sol. Na Zavodu za 
podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice, enoti CPT, so letos 
že sedmo leto zapored organi-
zirali DPP. V sklopu različnih 
brezplačnih predavanj in de-
lavnic, ki so potekali vsak to-
rek v februarju in prvi polovici 
marca, so poslušalci pridobili 
uporabne informacije in znanja 
z različnih področij, predvsem 
za učinkovitejši nastop na trgu. 
Na uvodnem predavanju je 
Saša Einsiedler (Helipolis iz-
obraževanje d.o.o.) govorila o 
prepričljivem javnem nastopu 
brez treme, nato sta predava-
la Matija Zajšek (NUBIA, po-
slovno svetovanje) o spletnem 
marketingu na Googlu in Sašo 
Panić (Etrend d.o.o.) o spletni 
strani www.discoverbrezice.
com, sledili sta dve delavnici 
s področja kmetijstva, in sicer 
so doc. dr. Tanja Lešnik Štu-
hec, Urška Topolšek Planin-
šek in Mojca Polak (podjetje 
ProVITAL d.o.o.) povedale ne-
kaj več o trženju za kmetijske 
in turistične ponudnike, Da-

VRBINA - V marcu so se začela pripravljalna dela za gradnjo od-
lagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), ki 
ga ARAO po pooblastilu načrtuje v imenu in za račun države, so 
sporočili iz omenjene agencije. Pripravljalna dela obsegajo iz-
vedbo predobremenilnega nasipa, ki bo podlaga za izvedbo pla-
toja, na katerem bodo stali objekti odlagališča, zaključena bodo 
najkasneje do konca avgusta 2017, njihova vrednost pa je 716 
tisoč evrov z DDV. Od začetka marca na lokaciji Vrbina potekajo 
tudi geodetske meritve, v nadaljevanju bodo narejena še posku-
sna polja za preveritev ustreznosti vgrajenih materialov. Grad-
nja odlagališča bo sicer predvidoma potekala v obdobju 2018–
2020.  P. P.

Podjetniški dnevi zaključeni

mijan Vrtin in Slavica Gro-
belnik (KGZS Novo mesto) pa 
sta predstavila novosti v poslo-
vanju dopolnilnih dejavnosti in 
turizma na kmetiji ter davčne 
zakonodaje. Predzadnje pre-
davanje v izvedbi Judite Ledić 
(Odtis HRM) je bilo naslovljeno 

»Kaj je prej, uspeh ali sreča?«. 
Po vsakem srečanju je sledilo 
še druženje ob lokalnih dobro-
tah, ki jih je pripravila Mestna 
hiša Brežice ob podpori lokal-
nih pridelovalcev domačih pro-
duktov. 
 R. R.

Pripravljalna dela v Vrbini

Predavateljica Judita Ledić in vodja projekta Dnevi podjetni-
ških priložnosti mag. Karl Vertovšek
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V letu 2016 smo pili boljšo vodo
Kakovost pitne vode na javnih vodovodih v občinah Krško in Kostanjevica na Krki

Zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode, 
je najpomembnejša dejavnost družbe Kostak. Prebivalce v občinah Krško in Kostanjevica na Krki oskrbujemo s pitno vodo 
iz 11 vodnih virov. Kakovost pitne vode se je v letu 2016 glede na pretekla leta izboljšala, saj je bilo zdravstveno ustreznih 
kar 99 % vseh odvzetih vzorcev pitne vode na vodovodih.

Nadzor kakovosti pitne vode vršimo 
po celotnem vodovodnem omrež-
ju; od zajetja do pipe uporabnika. 
Izvaja ga Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano (NLZOH), 
enota Novo mesto, dodatni nad-
zor pitne vode pa se izvaja v sklopu 
državnega monitoringa in lastnega 
nadzora, ki ga izvaja vodja nadzo-
ra kakovosti pitne vode v Sektorju 
komunale.

Na vodovodnih sistemih smo v letu 
2016 odvzeli 457 vzorcev vode na 
63 različnih vzorčnih mestih, od 
tega 24 na pipah uporabnikov. Z 
osnovnimi mikrobiološkimi prei-
skavami smo ugotavljali prisotnost 
mikroorganizmov in parazitov, ki 
predstavljajo nevarnost za zdrav-
je ljudi. Neustrezen odstotek mi-
krobioloških vzorcev vode je bil 

posledica prisotnosti koliformnih 
bakterij. V takšnih primerih smo 
ugotavljali vzroke neskladnosti in 
izvajali ukrepe za njihovo odpra-
vo ter se po potrebi posvetovali z 
NLZOH Novo mesto. Za zagotavlja-
nje varne oskrbe, se voda na vseh 
vodovodih stalno klorira, razen na 
viru Brege.

V sklopu fizikalno-kemijskih analiz, 
kjer smo preverjali amonij, barvo, 
motnost, pH vrednost, vonj ter 
okus, je bil odvzet 101 vzorec vode. 
Spremljali smo tudi dodatne pa-
rametre, ki se (lahko) pojavljajo v 
pitni vodi v višjih koncentracijah in 
jih je zato potrebno aktivno spre-
mljati. Neustrezen je bil samo vzo-
rec vode na zajetju Brege, kjer je 
bila minimalno presežena mejna 
vrednost pesticida desetilatrazina. 

Koncentracije nitratov so narašča-
le v spomladanskem in jesenskem 
času in dosegle maksimalno 

vrednost v aprilu, kar se ujema z 
dinamiko gnojenja. Vrednosti so 
bile nižje kot v letu 2015 in niso pre-
segle dovoljene mejne vrednosti. 
Po oceni NLZOH je voda varna in ne 
predstavlja povečanega tveganja 
za zdravje ljudi.

Zaradi večletne problematike 
povišane motnosti in pojavljanja 
mikroorganizmov v zajetju Jama v 
Kostanjevici na Krki, smo v začet-
ku februarja lanskega leta zagnali 
kombinirano napravo za pripra-
vo pitne vode: peščeni filtri in UV 
dezinfekcija. Naprava se je v letu 

2016 dodobra preizkusila, saj je bilo 
veliko padavin, ki so zakalile vodni 
vir. Opravljena je bila optimizacija. 
Rezultati so odlični, saj motnost po 
pripravi pade pod dovoljeno mej-
no vrednost, ne glede na vstopno 
motnost, UV pa uniči vse v vodi 
prisotne mikroorganizme.

V letu 2017 je osrednja tema svetovnega dneva voda odpadna voda 
Količina onesnažene odpadne vode 
se iz dneva v dan povečuje. Ljudje 
pa poleg izpuščanja odpadne vode 
v kanalizacijo mečejo stvari, ki vanjo 
ne sodijo. Zato smo v družbi Kostak 
v sklopu aktivnosti ob svetovnem 
dnevu voda pripravili zloženko 
Kako se izogniti težavam s kanali-
zacijo. V začetku marca so jo prejela 
vsa gospodinjstva v občinah Krško 
in Kostanjevica na Krki.  

Mednarodni projekt 
Vodni agent na petih 
osnovnih šolah
Naslednja aktivnost pa je name-
njena otrokom, saj so ti najpo-
membnejši zavezniki pri ohranjanju 

vodnih virov in ozaveščanju o pot-
rebi po racionalni rabi vode. V sode-
lovanju z društvom Vodna agencija 
smo k sodelovanju v mednarodnem 
projektu Vodni agent povabili pet 
osnovnih šol: Leskovec pri Krškem, 

Jurija Dalmatina Krško, XIV. divizije 
Senovo, Podbočje in Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki. Predstavitev 
projekta je potekala na OŠ Leskovec 
pri Krškem, kjer tudi sicer izvajajo 
številne okoljevarstvene aktivnosti, 

ena najbolj zanimivih so terenske 
analize vode iz reke Save in Krke. 
V drugi fazi pa bodo k sodelovanju 
povabljene še štiri ostale šole iz 
krške občine. 

Namen projekta je, da se otroke iz 
3. razredov v sklopu učnega pro-
grama seznani s pomenom pitne 
vode: od varovanja vodnih virov pa 

do porabe pitne vode in v končni 
fazi čiščenja pred izpustom nazaj v 
naravo. Učenci v 12-ih razredih bodo 
lahko spremljali porabo pitne vode 
v učilnicah, primerjali svoje rezulta-
te z drugimi šolami, na njihovi šoli 
pa jih bo v naslednjem šolskem 
letu obiskala tudi mobilna vodna 
postaja. 

VABLJENI NA DAN ODPRTIH VRAT 
SKUPNE ČISTILNE NAPRAVE VIPAP    

Na svetovni dan voda v sredo, 22. marca 2017,
vas vabimo na ogled Čistilne naprave Vipap,
ki je po zmogljivosti eden največjih sistemov

za čiščenje odpadnih voda v Sloveniji.

Vodeni ogledi bodo ob 12. uri (za šole) 
in 16. uri (za ostalo javnost). 

Izhodiščno mesto je pred glavnim vhodom v tovarno.

Več informacij o ogledu na tel. št. 07 48 17 262 ali 07 48 11 134. 

Vabljeni!

Jan Zadravec, operativni vodja na 
oskrbi s pitno vodo, pri nastavitvi 

pretoka filtrirne naprave v 
Kostanjevici na Krki  

Filtri v zajetju Jama v
Kostanjevici na Krki

Ustreznost pitne vode

Učenci drugih razredov OŠ Leskovec pri Krškem so zapeli šolsko eko himno  

Ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem Jožica Repše je prevzela merilce pitne 
vode s strani Jožeta Leskovarja iz Kostaka in Jožeta Cvetka iz Vodne agancije 

Čiščenje odpadnih voda
Javno kanalizacijsko 
omrežje

Komunalne in padavinske odpadne 
vode, ki se odvajajo v javno kanali-
zacijo, se čistijo na čistilnih napra-
vah, in sicer:
• iz mesta Krško in okoliških naselij 

na skupni čistilni napravi Vipap,
• s Senovega, Brestanice in 

Dovškega na komunalni čistilni 
napravi Brestanica,

• iz Podbočja na mali komunalni 
čistilni napravi Podbočje in

•  iz Kostanjevice na Krki na komu-
nalni čistilni napravi Kostanjevica 
na Krki.

Greznice, male 
komunale čistilne 
naprave (MKČN) in 
nepretočne greznice

• Na območjih, kjer ni zgrajena 
javna kanalizacija se greznice in 
MKČN praznijo sistematično po 
planu, storitev pa se obračuna-
va mesečno. Uporabnike se pred 
izvedbo del pisno obvesti o pred-
videnem datumu, po potrebi se 
lahko predviden termin uskladi.

• Izčrpane vsebine se predajo na 
obdelavo na skupno čistilno na-
pravo Vipap, s čimer se bistveno 
zmanjša obremenjevanje okolja. 

Za dodatne informacije 
obiščite spletno stran 
www.kostak.si, kjer je 
dostopno tudi Poročilo 
o kakovosti pitne vode 
na javnih vodovodih ter 
odvajanju in čiščenju 
odpadnih voda v občinah 
Krško in Kostanjevica na 
Krki v letu 2016.

Kontaktne številke (vsak delovnik 
med 7. in 15. uro):
• odmašitve odtokov: 07 48 17 228,
• praznjenje greznic in MKČN:          

07 48 17 306,
• informacije o odpadnih vodah: 

07 48 17 262.



Posavski obzornik - leto XXI, številka 6, četrtek, 16. 3. 201712 OKOLJE IN PROSTOR

PODSREDA - Zaposleni v Kozjanskem parku so že 17. leto 
postavili ograjo ob cesti mimo ribnika Trebče, ki dvoživkam 
preprečuje prehod preko ceste. 

Ceste niso primerno opremljene, da bi jih živali lahko mirno 
prečkale, saj vsak dan terjajo desetine, marsikje že stotine po-
voženih dvoživk. Velika večina šoferjev ob na cesti opaženih dvo-
živkah niti malo ne zmanjša hitrosti ali se skuša izogniti povozu. 
Ko sekulje, rosnice, krastače, navadni in planinski pupki pride-
jo do ograje, jih dvakrat dnevno ročno prenašajo preko ceste. 
Dvoživke se pojavijo, ko se nočne temperature začnejo višati, če 
pa ob tem še dežuje, se pojavijo množično. Njihova prva skrb po 
dolgem zimskem spanju je skrb za zarod, zato se iz svojih zim-
skih zavetišč najprej odpravijo k stoječim vodam - večjim mla-
kam, ribnikom, mrtvicam ... 
Akcijo bi želeli razširiti še na druge potrebne lokacije. Lansko 
leto so jim na pomoč priskočili šolarji iz osnovnih šol v Kozjem 
in Lesičnem, pomagali pa so tudi člani kozjanskega gobarskega 
društva ter planinci iz Trbovelj. V Kozjanskem parku želijo, da 
občani po svojih močeh pomagate dvoživkam na njihovih svatov-
skih poteh vsaj z obzirno vožnjo. D. I. Levstik

Dvoživkam pomagali čez cesto

Prenašanje dvoživk na drugo stran ceste

Tomaž Grilj z Ministrstva za 
okolje in prostor je najprej 
predstavil projekt Frisco1, ki 
je strateški projekt, katere-
ga cilj je zmanjšati poplavno 
ogroženost na šestih čezmej-
nih porečjih (Dragonja, Kol-
pa, Sotla, Bregana, del pore-
čij Drave in Mure) in se izvaja 
v okviru programa sodelova-
nja INTERREG V-A Slovenija – 
Hrvaška 2014–2020. Projekt 
je vreden dobre štiri milijone 
evrov (85 % prispeva Evrop-
ski sklad za regionalni razvoj, 
ostalo so državna sredstva). 
Vanj je vključenih osem part-
nerjev, pet slovenskih (MOP, 
ARSO, DRSV, URSZR in Hidro-
inštitut) in trije hrvaški. Fri-
sco1 vsebinsko obravnava 
negradbene ukrepe za zmanj-
šanje poplavne ogroženosti in 
izboljšanje sistema obvlado-
vanja poplavne ogroženosti. 
Frisco1 med drugim predvide-
va tudi aktivnosti ozaveščanja 
prebivalstva o poplavni ogro-
ženosti in vzpostavitev/nad-
gradnjo sistemov zgodnjega 
opozarjanja (predvsem sire-
ne za alarmiranje v primeru 
poplav – po Griljevih besedah 
bodo na območju omenjenih 
porečij postavili 24 siren), kar 
bo pripomoglo k zvečanju od-
pornosti sistema v primeru 
poplavnega dogodka in zmanj-
šanju poplavne ogroženosti.

Igor Strojan z Agencije RS 
za okolje je v nadaljevanju 
predstavil hidrološke napo-
vedi in opozorila. Slišali smo, 
da je zanesljivost hidrološke 
napovedi 80 %, kar je po nje-
govem mnenju visoka števil-
ka. Hidrološka napoved je del 
sistema za zgodnje opozarja-
nje pred poplavami. Hidrolo-
gi opozarjajo na dva tipa po-
plav, nižinske in hudourniške, 
je razložil Strojan. V prime-
ru Bregane gre za hudourniš-
ke poplave. Omenil je še, da v 
povprečju izdajo opozorilo 36 
ur pred pojavom poplav. Dejal 
je, da mediji niso ravno najza-
nesljivejši pri opozorilih pred 
poplavami, zato priporoča, da 
ljudje redno spremljajo sple-
tne strani ARSO. V prvi vrsti 
je treba spremljati hidrolo-
ška in meteorološka opozori-
la ter količino padavin na naj-
bližjih meteoroloških postajah 
(Cerklje, Krško). Po njegovem 
bi bilo mogoče smiselno ime-
ti meteorološko postajo nekje 
na Gorjancih. Z Uprave RS za 
zaščito in reševanje je prišla 
Nataša Poje Jovičič, ki je med 
drugim predstavila štiri pod-
ročja ukrepov v primeru po-
plav. Pred poplavo, ob napo-
vedi le-te, med poplavo in po 
njej je priporočljivo upošteva-
ti koristne napotke, kot so npr. 
informiranje sebe in drugih 

Bodimo pripravljeni na poplave
BREŽICE - 9. marca se je v večnamenski dvorani MC Brežice odvil dogodek, ki so ga naslovili »Kako se lah-
ko tudi sami zaščitimo pred poplavami«. Predstavniki slovenskih partnerjev čezmejnega projekta Frisco1 
so spregovorili o tem, kako se da s pravilnim ukrepanjem zmanjšati škodo ob poplavah.

(pred in po poplavi), priprava 
opreme zase, priprava objek-
ta, živine, okolice (pred in po 
poplavi), skrb zase in za bli-
žnje. Omenila je tudi sistem 
SMOK, opazovalno omrež-
je URSZR, ki prikazuje moni-
toring voda, požarno ogro-
ženost, zemeljske plazove in 
padavine (točo …). »Bodimo 
pripravljeni, ne poplavljeni,« 
so bile njene zaključne besede.

PAPEŽ: OPOZARJAJMO NA 
NEPRAVILNOSTI

Vodarski strokovnjak Jože Pa-
pež iz vodnogospodarskega 
podjetja Hidrotehnik je pove-
dal več o poplavah, predstavil 
celostno sliko urejanja voda 
ter izpostavil nekaj dobrih in 
slabih primerov, ki lahko poleg 
vodarskih ukrepov vplivajo na 
manjše oz. večje poplavne ško-
de. Med najpogosteje ugotov-
ljenimi nepravilnostmi, ki po-
večujejo poplavno ogroženost, 
je naštel nedovoljeno odlaga-
nje v prostor, različnega ma-
teriala v strugo, na bregove 
strug ali na vplivno območje 
poplavnih voda (npr. začasno 

odlaganje hlodovine v ali ob 
strugi), nedovoljeno posega-
nje v pretočne profile vodo-
tokov ter odtočnih kanalov in 
jarkov z gradnjo obrežnih za-
varovanj (škarp, zidov …) v 
lastni organizaciji, gradnjo ne-
ustreznih premostitev in pre-
pustov ter nelegalne zacevitve 
manjših vodotokov, nestro-
kovno izvedbo odvodnjavanja 
in raznih »domačih drenaž«, 
zakopanih v tla itd. »Po vsa-
kih poplavah ugotavljamo, da 
je škoda veliko večja tudi za-
radi nedoslednega gozdnega 
reda ali neprimernega odla-
ganja hlodovine, skladovnice 
drv. Vse prevečkrat prihaja do 
neprimernih zožitev kanalov 
in jarkov ter obrežnih zavaro-
vanj na črno oz. na skrivaj, za-
radi česar lahko pride do za-
maškov, zajezitev, visoka voda 
dolvodno vse to odnese in se 
ustavi sredi vasi,« je pojasnil 
in dodal, da je zelo dobrodo-
šlo, da tudi posamezniki opo-
zarjamo na nepravilnosti.

Dogodka se je udeležila le pe-
ščica pretežno strokovne jav-
nosti, čeprav je bil name-
njen predvsem prebivalcem 

poplavno ogroženih obmo-
čij v porečju Bregane in Sot-
le. Prisotna je bila tudi Rajka 
Križanac iz KS Jesenice na Do-
lenjskem. Tukajšnji prebivalci 
so se nazadnje soočili s popla-
vami leta 2015 v Slovenski 
vasi. Kot je poudarila, bi bila 
obis kanost zagotovo večja, če 
bi dogodek organizirali v nji-
hovi krajevni skupnosti, prav 
tako pa krajani niso pokazali 
velikega zanimanja verjetno 
tudi zato, ker že veliko let opo-
zarjajo na problem poplavne 
ogroženosti, a se še vedno ni 
nič premaknilo na bolje. Pred-
stavniki projektnih partnerjev 
so ta dan za učence 7. do 9. ra-
zreda OŠ Velika Dolina prip-
ravili delavnico, na kateri so s 
pomočjo maket spoznali moč 
različnih vrst poplav in nekaj 
ključnih samozaščitnih ukre-
pov. Učenci iz Slovenske vasi 
so nato skupaj s predstavniki 
KS Jesenice na Dolenjskem v 
vasi postavili tudi oznako do-
sega visokih voda, na kateri je 
datum 23. 5. 2015 in ki vse mi-
moidoče opominja, do kam je 
takrat segla gladina Bregane.

 Rok Retelj

Govorci na dogodku, v ospredju Jože Papež

V imenu prebivalcev KS Jese-
nice na Dolenjskem je spre-
govorila Rajka Križanac.

PROIZVODNJA – FEBRUAR 2017

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 ZP - - 230 300 10 100 - -

PB 3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4 ZP 0 - 158 300 2 100 - -

PB 4 KOEL 1 - 158 400 2 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 106 300 2 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 IN PB5
1.052.599 20 8

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Od 16. 03. do 16. 04. 2017 akcijska cena �leja 

afriškega soma 6,90 €/kg (redna cena 8,00 €/kg)

Jože Colarič s.p., PE Ribogojstvo Colarič 
Dobrava pri Kostanjevici 9  8311Kostanjevica na Krki                                           

Naročila sprejemamo na tel: 041 973 991

AKCIJA

LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada RS je sprejela odgovor na pisno pos-
lansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca v zvezi z možnostjo 
uporabe plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hi-
droelektrarne Arto - Blanca na reki Savi. Kot mu odgovarjajo, je 
Direkcija RS za vode začela z zbiranjem podatkov za pripravo 
strokovnih podlag za sprejem odločitve o možnosti plovbe ozi-
roma uporabe plovil na motorni pogon na reki Savi na akumula-
cijskem jezeru HE Arto-Blanca. Strokovne podlage bodo izdelane 
najpozneje do 30. 4. 2017. Ker strokovne podlage še niso izdela-
ne, ni mogoče sprejeti odločitve, ali je plovba na motorni pogon 
na reki Savi na akumulacijskem jezeru HE Arto-Blanca možna, 
pojasnjujejo, zato Ministrstvo za okolje in prostor k morebitni 
pripravi uredbe še ni pristopilo. »Glede na to, da so značilnos-
ti vodnega ekosistema akumulacijskega jezera HE Arto – Blan-
ca podobne kot pri akumulacijskem bazenu HE Boštanj, kjer je 
bilo ugotovljeno, da plovba s skuterji ni sprejemljiva, je pričako-
vati, da plovba s skuterji tudi na akumulacijskem jezeru HE Ar-
to-Blanca ne bo možna,« so zaključili odgovor poslancu.  P. P.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 

Plovba s skuterji po jezeru HE 
Arto - Blanca najbrž ne bo možna
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KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

V PE Boštanj nudimo:
- VELIKA IZBIRA TOPLIH
  PODOV
- Mešalnica zidnih in
  fasadnih barv
- Lazure za les
- OSTANKI KERAMIKE

že za 4,90€ / 0,75L

od 5€ / m²
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Nudimo še:
-IZRIS 
 KOPALNIC
-MOŽNOST 
 DOST VE
-Kompletna 
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popust na keramiko

do 40%
-15%
na ostale izdelke

Od 17. 3. - 10. 4. 2017

Boštanj 

VELIKA 
SPOMLADANSKA AKCIJA

Trgovina in skladišče
Dolenji Boštanj 55a

031/698-929

MDB 7 
Leskovec pri Krškem

051/657-667

Ljubljanska c. 32
(pos. cona ANDERBURG)

030/641-570

Ljubljanska c. 22
Trgovska hiša Bršljin

051/612-638

Obrtniška c. 22
(bivša Afrika)
051/611-235

Pleteršnikova ul. 3
(nasproti Spar-a)

051/611-235

NOVO V PONUDBI
Specialna čistila za keramiko 

in ostale površine:
-  kislinska čistila za odstranjevanje lepil 

po končanju del
-  čistila za fuge
-  čistilo za odstranjevanje vodnega kamna
-  impregnacija za zaščito pred vodo in olji

na
ro

če
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 o
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Marjan Mohar se že več kot 25 let ukvarja s psi oz. šolanjem psov 
in njihovih vodnikov. V tem času je mnogim lastnikom psov po-
magal pri vzgoji ali prevzgoji pasjih ljubljenčkov. 

S strokovnim znanjem, ki ga 
že vrsto let dopolnjuje, vodi 
tudi Center za šolanje psov 
in njihovih vodnikov, ki se na-
haja na Gmajni 32 na Raki. 
Vodi tečaje vseh stopenj, od 
osnovnih do višjih, izvaja šo-
lanje psov za osebno zašči-
to kot čuvajev objektov. Šola-
nje je predvsem individualno. 
Ima licenco za inštruktorja pri 
Kinološki zvezi Slovenije, lani 
pa je dobil tudi dovoljenje za 
prevzgojo nevarnih psov s strani Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano - UVHVVR, ki ga imajo le trije v Sloveniji. Kot 
poudarja Mohar, je poleg šolanja zelo pomembna prevzgoja neže-
lenega obnašanja (skakanje na ljudi, lajanje) in pomoč pri odpra-
vljanju fobij pred grmenjem, pokanjem in avtomobili ter uničeval-
nega in agresivnega vedenja. Dva ugriza namreč za psa pomenita 
prešolanje ali usmrtitev. Kot pomembno dejstvo navaja, da no-
beden od psov, ki so bili ali so na prevgoji, ne spada med t. i. ne-
varne pasme, ampak so to prinašalci, pastirske pasme in mešanč-
ki. V zadnjih nekaj letih se je za kar trikrat povečalo število prijav 
poškodovanih, zato zelo priporoča, da se lastniki psov odločijo za 
šolanje in s tem preprečijo morebitne vedenjske motnje: »Pred 
izbiro ponudnika šolanja se dobro pozanimajte, kakšna je kvalite-
ta le-tega. Naj vam demonstrirajo, kaj bo vaš pes znal po konča-
nem tečaju. Pojavljajo se namreč razne ponudbe instant šolanja, 
ki vam nudijo znanje v nekaj urah. Šolanje in vzgoja psov je pro-
ces, zato so bližnjice nemogoče!« Lastniki in bodoči lastniki psov 
torej vabljeni v licenciran Center za šolanje psov.
Več si lahko preberete na njihovi spletni strani www.petplanet.si 
ali pokličite na 041 795 776.

Šolanje in prevzgoja psov, Marjan Mohar s.p., 
Ul. Anke Salmič 40, Leskovec pri Krškem

predstavljamo

Šolanje in prevzgoja psov

S preureditvijo dveh nekdanjih 
vojaških stanovanj so omogo-
čili bivanjske razmere mlado-
stnikom, ki so v stanovanjsko 
skupino vključeni zaradi ne-
urejenih domačih razmer ali 
pa so bili iz družine izključeni. 
Pobudo za bivanje v skupini v 
večini primerov podajo centri 
za socialno delo, lahko pa tudi 
starši ali mladostnik sam, ki 
se mora z namestitvijo seveda 
strinjati. Pogoj za vključitev v 
skupino je vključenost mla-
dostnika v proces izobraževa-
nja ali usposabljanja za poklic 
pred 18. letom starosti (v sku-
pini je lahko tudi po polnole-
tnosti). Stanovanjska skupina 
je socialna skupnost, organi-
zirana v samostojni vzgojni 
skupini, odprta med tednom, 
24 ur na dan, vikende pa mla-
di preživljajo doma (razen ob 
specifičnih družinskih situa-
cijah). Temelji na družinskem 
modelu vzgoje ter je namenje-
na dekletom in fantom, ki ima-
jo težave v socialni integraci-
ji, primanjkljaje v čustvenem 
razvoju (čustvena nestabil-
nost, težave z identiteto in sa-
mopodobo), predvsem pa jim 
primanjkujejo ustrezni pogo-
ji za bivanje v matični družini. 
Skupina otrokom nudi nado-
mestno okolje, v katerem si s 
pomočjo strokovnih delavcev 

BREŽICE - V prvih dneh tega leta je v stanovanjskem bloku na Maistrovi ulici 6 v Brežicah svoja vrata odpr-
la stanovanjska skupina Brežice, ki deluje pod okriljem Mladinskega doma Malči Beličeve iz Ljubljane. Tre-
nutno so vanjo vključeni trije mladostniki, v dveh stanovanjih pa jih bo lahko bivalo osem.

Nadomestno okolje za mladostnike

prizadevajo uresničiti svoje ži-
vljenjske cilje in se naučijo ži-
veti samostojno. O namestitvi 
mladostnika v stanovanjsko 
skupino odloča strokovna eki-
pa stanovanjske skupine - v 
Brežicah so to štiri strokovne 
delavke oz. vzgojiteljice - ob 
pomoči svetovalne službe in 
vodstva MD Malči Beličeve. Čas 
bivanja v stanovanjski skupini 
je vezan na odločbo pristojne-
ga centra za socialno delo.

Otroke se obravnava individu-
alno ali celostno (svetovanje 
in podpora, pomoč pri učenju, 
vključevanju v socialno oko-

lje, urejanju odnosov, skrb za 
zdravje ...). Veliko je skupin-
skega dela, druženja, obisko-
vanja delavnic, vključevanja v 
prostočasne aktivnosti v Bre-
žicah itd. Kot nam je zaupala 
ena izmed strokovnih delavk 
v Brežicah Sandra Hazdovac, 
je obravnava mladostnikov 
zahtevna, saj je potrebnega 
veliko usklajevanja in sodelo-
vanja z družinami mladostni-
kov, izobraževalnimi instituci-
jami itd. Dolžnost vzgojiteljic 
je tudi, da se skupaj z mladi-
mi udeležujejo govorilnih ur v 
šolah, jim pomagajo pri učnih 
urah, izvajajo skupna opravila, 

skrbijo za red in čistočo pro-
storov, gredo po nakupih, pri 
čemer dnevno načrtujejo po-
rabo denarja za hrano, higie-
no itd., tistim, ki nimajo štipen-
dije, krijejo npr. potne stroške 
in obisk frizerja. Trenutno so v 
skupino vključeni trije mlado-
stniki (dekleti in fant), tudi iz 
Posavja, zanje pa skrbijo štiri 
vzgojiteljice iz Posavja in Do-
lenjske, po izobrazbi socialne 
delavke in (inkluzivne) peda-
goginje. Pričakujejo, da bo do 
septembra letos stanovanji za-
polnilo vseh osem mladostni-
kov. 

Ker je vključitev v skupino 
prostovoljna, se od mladih 
pričakuje pripravljenost na 
sodelovanje, soodločanje in 
soodgovornost, upoštevanje 
hišnega reda ter pravil sta-
novanjske skupine. Ob mo-
rebitnih hujših kršitvah (npr. 
alkohol, droge) je seveda pred-
videna takojšnja izključitev iz 
skupine. Še eden od pomemb-
nih vidikov je tudi sodelova-
nje skupine z okolico, saj je ena 
ključnih stvari za otrokov ra-
zvoj široka socialna mreža in 
možnost vključevanja v različ-
ne aktivnosti v Brežicah (npr. 
udeležba na dogodkih Knjižni-
ce Brežice).
 Rok Retelj

Mladostniki imajo dnevno odmerjen prosti čas, nekajkrat 
imajo omogočene proste izhode, večere pa ponavadi preživ-
ljajo z igranjem družabnih iger, na računalniku itd.
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- 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

DPOP skrbi za ozaveščanje o 
bolezni trhlih, poroznih kos-
ti, ki se rade lomijo. Deluje od 
leta 2003, doslej so izvedli že 
94 predavanj in čez 30 ultra-
zvočnih meritev kostne gosto-
te. Še pred občnim zborom so 
se člani DPOP seznanili s pra-
vicami iz zdravstvenega zava-
rovanja, o katerih je spregovo-
rila predsednica Zveze društev 
bolnikov z osteoporozo Slo-
venije (ZDBOS) Duša Hlade 
Zore, dr. med., Patricia Čular 
z Občine Brežice je predstavila 
Večgeneracijski center Posav-
je, predstavnica podjetja Vi-
vitos d.o.o. pa je povedala ne-
kaj več o magnezijevem olju in 
njegovi uporabi. Sledile so mi-
nute s šansoni Edith Piaf v iz-
vedbi Irene Hribar in Uroša 
Polanca. Delovno predsedstvo 
v sestavi Jožica Obradović 
(predsednica), Franc Žinko 
in Nevenka Vilčnik je nato za-
čelo z občnim zborom društva. 
Vsebinsko in finančno poroči-
lo je predstavila predsednica 
DPOP Milena Jesenko. Dru-
štvo deluje ob finančni podpo-
ri Občin Brežice, Krško in Sev-
nica, Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih 
organizacij (FIHO), strokov-
nem sodelovanju s SB Breži-
ce, ZD Sevnica in Zdravstve-
nim centrom Aristotel d. d. 

Predsednik upravnega odbora 
kluba Alojz Brajkovič je uvo-
doma pozdravil lepo število 
prisotnih članov, predstavnike 
Koronarnega kluba Ljubljana 
in podžupanjo Katjo Čanžar, 
ki je pohvalila člane za prosto-
voljno delo v klubu, saj z delom 
v klubu omogočajo članom ži-
veti čimbolj zdravo. Zahva-
la gre, kot sta dejala predse-
dnik Brajkovič in predsednica 
strokovnega sveta Mojca Sav-
nik Iskra, specialistka inter-
ne medicine, Splošni bolnišni-
ci Brežice, ki je sopodpornica  
pri uspešnem delovanju kluba.
Strokovno predavanje je imel 
dip. zn. Robert Sotler na 

Terapevtska vadba ostaja
BREŽICE - 8. marca se je v večnamenski dvorani MC Brežice na rednem letnem občnem zboru sestalo Dru-
štvo za preprečevanje osteoporoze Posavje (DPOP). Udeležilo se ga je 125 članic pa tudi članov od skoraj 
300, kolikor jih je včlanjenih v društvo, ki mu predseduje Milena Jesenko.

Krško ter s pomočjo ZDBOS, 
KS Brežice (društvu brezplač-
no nudi prostor), Term Čatež 
in OŠ Brežice. Tako deluje 11 
skupin terapevtske vadbe v 
Termah Čatež in v ZD Sevni-
ca, skrbijo za redno gibanje v 
treh pohodniških skupinah, 
organizirajo dneve zdravja, 
pomembne pa so tudi prese-
jalne meritve mineralne ko-
stne gostote na petnici hkrati 
z uporabo računalniškega mo-
dela FRAX, ki nakaže možnosti 
osteoporotičnega zloma v nas-
lednjih desetih letih.

Jesenkova je med drugim deja-
la, da so imeli v lanskem letu 
devet dogodkov (predavanj), 

ki se jih je udeležilo 383 lju-
di. Predavanja so odprta tudi 
za širšo javnost. V terapevtsko 
vadbo je bilo na dveh lokacijah 
(Terme Čatež in ZD Sevnica) 
vključenih 160 članic. Meritve 
kostne gostote so lani opravili 
pri 134 ljudeh v Krmelju, Bre-
žicah in Kostanjevici na Krki. 
Udeležencev gibanja za zdrav-
je (pohodov) je bilo skupno 
760. V izvajanje vseh nalog v 
lanskem letu je bilo vključenih 
19 prostovoljk, ki so skupaj 
opravile 1228 ur dela. V DPOP 
je včlanjenih tudi 17 moških, 
kar je po besedah Jesenkove 
lepa številka, saj gre pretežno 
za žensko društvo. Predsedni-
ca nadzornega odbora Nada 

Černe se je ob tej priložnosti 
zahvalila predsednici društva, 
brez katere društvo ne bi bilo 
to, kar je. Zbrane je nagovo-
rila tudi Neda Busar, vodja 
terapevtskih vadb v Sevnici. 
V programu dela za letošnje 
leto je Jesenkova izpostavila, 
da je sprva prišlo do nepriča-
kovane odpovedi terapevtske 
vadbe v telovadnici in bazenu 
v Termah Čatež, vendar so po 
velikih prizadevanjih članic, 
predvsem Ive de Costa, uspeli 
ohraniti vadbo v vodi, tako da 
bo potekala tudi letos. Kot do-
datno možnost imajo članice 
tudi vadbo v Termah Paradiso.

Kot nadomestno članico 
upravnega odbora so namesto 
Silve Dobnik, ki zaradi zdra-
vstvenih razlogov ne more več 
opravljati te funkcije, potrdili 
Danielo Zupančič, Dobniko-
vi pa so v zahvalo za njen po-
memben prispevek pri rasti 
društva, za delo v upravnem 
odboru in za toplino, s kate-
ro je društvo plemenitila vse 
od ustanovitve, podelili naziv 
častna članica. Člani so potrdi-
li tudi predlog, da bodo Nada 
Kranjc, Neda Busar in Ani-
ca Pavlin DPOP zastopale kot 
delegatke na bližnjem zboru 
ZDBOS.
 Rok Retelj

Nova članica upravnega odbora DPOP Daniela Zupančič iz 
Krmelja

»Koronarci« krepijo svoje zdravje
BREŽICE – Koronarni klub Brežice, ki deluje že enajsto leto, je 16. februarja v prostorih MC Brežice opra-
vil letni zbor članov kluba. Na zboru so ugotovili, da je tudi v minulem letu klub dobro deloval, da so v glav-
nem uresničili zastavljeni program s ciljem pomagati obolelim.

temo Komunikacija ob zdra-
vstveni obravnavi. Izpostavil 
je pomembnost ustrezne ko-
munikacije med zaposlenimi 
zdravstvenimi delavci in paci-
enti ter pri tem še omenil za-
dovoljstvo, da imamo v Breži-
cah bolnišnico, kjer so pacienti 
obravnavani z imeni in priim-
ki. Na obisk pri zdravniku se je 
treba dobro pripraviti, se osre-
dotočiti na ustrezno komuni-
kacijo, za nejasnosti poiskati 
odgovore, ko smo še pri zdrav-
niku ali medicinski sestri, tre-
ba je razmisliti, kako izražamo 
kritiko, dobrodošla pa je tudi 
pohvala za dobro delo zdra-
vstvenih delavcev.

Dr. med. Mojca Savnik Iskra 
je v poročilu izpostavila pos-
lanstvo KK Brežice, ki izvaja 
vseživljenjsko rehabilitacijo 
srčnih in koronarnih bolnikov, 
v klubu skrbijo, da se zdravlje-
nje bolnikov, začeto v bolni-
šnici, nadaljuje s sekundarno 
preventivo izven njenih zidov 
– v vadbenih skupinah dvak-
rat tedensko, saj je redna teles-
na vadba izjemno pomembna. 
Člani, ki so fizično bolj zmoglji-
vi, se v sodelovanju z Društvom 
za zdravje srca in ožilja udele-
žujejo pohodov različne težav-
nostne stopnje v različne dele 
Slovenije. Prav tako člani kluba 
sodelujejo z Društvom diabe-
tikov, Društvom za osteoporo-
zo in ostalimi koronarnimi klu-
bi v Sloveniji. Tudi v tem letu 

bodo organizirali različne de-
lavnice in predavanja strokov-
njakov, ustrezne izlete, nordij-
sko hojo, udeleževali naj bi se 
prav tako tečaja plesa, vse to 
in še veliko več z zavzetostjo 
članstva za krepitev fizične-
ga in psihičnega zdravja. Ob 
občinskem prazniku se klub 
predstavi širšemu občinstvu z 
meritvijo krvnega tlaka in ho-
lesterola. Zahvalila se je vsem, 
ki so in bodo tudi v tem letu 
prostovoljno prispevali k dob-
remu delu kluba.

Sandi Hribar, učenec v GŠ 
Otta Lesjaka, je pričetek občne-
ga zbora dodobra ogrel z igra-
njem na harmoniko, igranje pa 
pospremil še z lepim petjem.
 Natja Jenko Sunčič  

Občinstvo oz. prisotno članstvo

BREŽICE - V okviru letnega zbora članov Društva za prepre-
čevanje osteoporoze Posavja je potekala tudi predstavitev 
projekta »Večgeneracijskega centra Posavje« (VGC Posavje).

Gre za regijski projekt, ki povezuje vseh šest občin Posavja. Na-
men VGC Posavje je izvajanje vsebin, namenjenih socialnemu 
vključevanju, izobraževanju, medkulturnemu in medgenera-
cijskemu povezovanju. Z njim želijo prispevati k dvigu kvalite-
te življenja socialno šibkejših iz celotnega Posavja. Hkrati že-
lijo uporabnikom nuditi informacije o razpoložljivih storitvah 
s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja social-
nih stisk in težav. 
V občini Brežice projekt izvaja Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice, ki bo znotraj svojih aktivnosti pokril tudi obmo-
čje Bistrice ob Sotli. Tu se želijo osredotočiti predvsem na ciljni 
skupini mladih in starejših. Prav slednjim želijo nameniti še po-
sebno pozornost, saj se zavedajo, da ravno ti dve občini izstopa-
ta kot najstarejši med posavskimi, kjer delež prebivalcev, starih 
65 let in več, presega 20 % in se povečuje, s tem pa se poveču-
jejo tudi potrebe po pomoči, podpori in informiranju. V ta na-
men v svoje vrste vabijo tudi prostovoljce, ki bi bili pripravljeni 
graditi mrežo pomoči ter tako olajšati stiske starejših. Za vse in-
formacije se lahko obrnete na naslov: vgc.brezice@zptm.si, Mi-
haela Kežman, vodja projekta VCG Posavje na območju občin 
Brežice in Bistrica ob Sotli.
 Vir: ZPTM Brežice

Predstavili projekt VGC Posavje

KRŠKO - V Valvasorjevi knjižnici Krško so prejšnji teden po 
daljšem času spet gostili popotnika. Tokrat je bil to Jože Sti-
brič, domačin iz Spodnjega Starega Grada.

Stibriča marsikdo pozna iz 90. let, ko je 
bil eden najbolj aktivnih občinskih sve-
tnikov občine Krško v času demokratič-
nih sprememb. Tudi danes si kot član 
Sveta krajevne skupnosti Spodnji Stari 
Grad-Spodnja Libna prizadeva za kvali-
tetnejše življenje sokrajanov. Pomemben 
del njegovega prostega časa predstavlja-
jo športne dejavnosti, predvsem nogo-
met. V Športnem društvu Dolenja vas, ki 
ga je vodil med letoma 1981 in 1999, je 
predsednik nogometne sekcije. 
Manj znano pa je, da je Stibrič, sicer lastnik podjetja Hišnik d.o.o., 
velik ljubitelj potovanj v oddaljene in povprečnemu človeku manj 
znane dežele. Tako je predvsem v zadnjih letih potoval po več-
jem delu Severne Afrike, Etiopije, Kenije in Tanzanije, prav tako 
je v Južni Ameriki odkrival Peru, Bolivijo, Čile in Brazilijo. V če-
trtek zvečer pa je zbranim obiskovalcem v Valvasorjevi knjižni-
ci ob dvournem potopisnem predavanju preko projekcije slik in 
nekaj spominkov predstavil več kot 5.000 km dolgo pot, ki jo je 
opravil po afriških deželah, Namibiji in Bocvani. Te so zanimive 
zaradi zgodovine, predvsem pa naravnih lepot, saj imajo ogro-
mne narodne parke, ki so polni živali vseh vrst. Imel je tudi ne-
kaj srečanj z domačini, ki se še ne odrekajo svojih korenin in vsaj 
ponekod živijo po starih običajih in navadah. Obiskovalci so bili 
nad Stibričevim iskrenim in zanimivim podajanjem vtisov s po-
tovanja prijetno presenečeni. Sv. M.

Po Namibiji in Bocvani

Jože Stibrič

ŠENTLENART – V KS Šentlenart pri Brežicah so tamkajšnji kraja-
ni, ki so tako iz delavskih kot obrtniških družin, ustanovili Špor-
tno kulturno društvo Šentlenart. Na ustanovni seji se je zbralo 
osemnajst članov, ki so si za poglavitno dejavnost zadali skrb za 
izgradnjo športno-rekreacijskega igrišča, saj je njihova KS ena 
redkih v občini, ki takega objekta še nima. Veliko pozornosti na-
meravajo posvetiti tako aktivnostim za otroke in mladino kot 
starejšim. V vodstvo društva so bili izvoljeni Robert Berstov-
šek za predsednika, Matej Gramc je podpredsednik, Peter Ba-
sič pa tajnik.  Vir: ŠKDŠ

Novo društvo v Šentlenartu
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Avto storitve, Zupan Miran s. p., Krmelj 2b, 8296 Krmelj
Tel: 07/81 85 786, e-pošta: delavnica@atgzupan.com, 

w w w.atgzupan.com

Vabljeni k menjavi pnevmatik.
STROKOVNO, HITRO, KVALITETNO!

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,4 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 g/km. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
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renault.si

Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Novi

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega 
pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Kakšna je sploh razlika med 
zimskimi in letnimi pnevma-
tikami? »Zimske pnevmatike 
so izdelane iz mehkejše gume 
in so zato primerne za upora-
bo pri nizkih temperaturah ter 
na podlagah, kot je sneg, led 
itd. Letne pnevmatike so iz tr-
šega materiala in so zato pri-
merne za višje temperature in 
vroč asfalt. Neprimerna je to-
rej uporaba zimske (mehkejše) 
pnevmatike na poletnem vro-
čem asfaltu, saj se le-ta pri vi-
sokih temperaturah hitro uni-
či,« nam je pojasnil Klemen 
Zupan iz podjetja ATG Zupan 
d.o.o. iz Krmelja. Letne in zim-
ske pnevmatike se običajno 
razlikujejo tudi po obliki profi-
la. Zimski profil zagotavlja bolj-
ši oprijem na snegu in ledenih 
površinah, letni profil pa boljši 
oprijem na asfaltu.

Proizvajalci zaradi privlačnej-
šega videza in tudi boljših vo-
znih lastnosti na nove mo-
dele avtomobilov nameščajo 
vse večja kolesa. Nakup novih 
pnevmatik zato postaja vse 
večji finančni zalogaj in mar-
sikdo se tudi poleti vozi z zim-
skimi ali t. i. zimsko-letnimi 
(M+S) pnevmatikami. »Zim-
sko-letne gume običajno ne 
dosegajo lastnosti pravih zim-
skih in prav tako ne pravih let-

Čas je za »letno obutev« vozil
Zimske pnevmatike so za to sezono odslužile svojemu namenu in s 15. marcem jih moramo zamenjati z le-
tnimi. Ta datum je namreč predviden kot tisti, po katerem na avtomobilih ni več treba imeti zimske opre-
me, če seveda na cestah ni zimskih razmer. 

nih pnevmatik, so nekakšen 
'kompromis', ki bi ga priporo-
čali zgolj tistim voznikom, ki 
delajo letno zelo malo kilome-
trov in kratke relacije,« glede 
tega pravi Zupan.

Letne pnevmatike morajo 
ustrezati zapisu v izjavi o ho-
mologaciji. Upoštevati moramo 
širino, prečni presek, premer 
in hitrostni razred. Pomemb-
na pa je tudi največja dovoljena 
obremenitev pnevmatike, ki se 
za osebne avtomobile giblje od 
91 do 615 kg. Pri izbiri pnev-
matik si vozniki lahko poma-
gajo z raznimi testi, kot je npr. 
AMZS-jev test letnih pnevma-
tik, ki ga objavijo vsako leto, 
svetuje Zupan: »Na testu so 
običajno narejene primerjave 
na suhi in mokri (dež) podlagi, 
primerjajo pa se tudi lastnosti, 
kot so glasnost, obraba, poraba 
goriva itd. Vsekakor pri nas vo-
znike vedno spodbujamo k iz-
biri kar se da bolje ocenjenih 
pnevmatik, saj imajo pnevma-
tike bistveno vlogo pri varnos-
ti in voznih lastnostih, saj pred-
stavljajo edini stik avtomobila 
s podlago.« 

Pomladno vreme na ceste v 
večjem številu privablja tudi 
motoriste, ki morajo prav tako 
poskrbeti za primerno 'obutev' 

njihovih 'jeklenih konjičkov'. 
»Pri motoristih je prava izbira 
in uporaba dobre pnevmatike 
še bolj pomembna, saj je stič-
na površina med pnevmatiko 
in asfaltom še toliko manjša kot 
pri avtomobilih in zato je dober 
oprijem na podlago bistvene-
ga pomena,« opozarja naš so-
govornik.

In kaj storiti z zimskimi pnev-
matikami? Preden jih pospra-
vimo, jih moramo temeljito 

očistiti in označiti, na katerem 
kolesu so bile nameščene. »Za 
pnevmatike je pomembno, da 
se hranijo v suhem in temnem 
prostoru brez zunanjih vre-
menskih vplivov. Zelo škodlji-
vi za pnevmatiko so npr. sončni 
UV žarki, ki pospešijo stara-
nje pnevmatike. Priporočljivo 
je tudi, da so pnevmatike zlo-
žene v ležečem položaju, saj s 
tem ohranijo popolno okroglo 
obliko do naslednje uporabe,« 
odgovarja Zupan. P. P.

KRŠKO - Člani RKD Krško so se 17. februarja zbrali v prostorih 
Stadion Puba v Krškem na letnem občnem zboru. Spregovorili 
so nekaj besed o minuli sezoni, pogledali, kaj so dobrega stori-
li v pretekli sezoni, ter spregovorili o načrtih in željah za priha-
jajočo sezono. Na letnem občnem zboru so potekale tudi voli-
tve vodstva, ki pa se ni spremenilo. Predsednik društva ostaja 
še naprej Branko Sikošek, ki že vseskozi uspešno vodi društvo. 
Povedal je, da je vesel, da so se člani zbrali v tolikšnem številu 
in se zahvalil gostitelju Andreju Staniču, ki je tudi član kolesar-
skega društva, za gostoljublje. Spregovoril je o lanskoletnih iz-
vedenih kolesarskih prireditvah, spomladanskem in jesenskem 
kronometru. Omenil je tudi letno turo v Velenje, izlet v Kumro-
vec in uspešno izpeljan 14. maraton po deželi cvička. Prav tako 
je zaželel dobrodošlico štirim novim članom. Omenil je redne 
treninge, ki se jih je udeleževalo kar nekaj članov RKD, večkrat 

pa so bili na treningih opaženi tudi drugi kolesarji, ki niso čla-
ni društva, so pa ljubitelji rekreativnega kolesarjenja. V svojem 
govoru se je zahvalil vsem sponzorjem in donatorjem, ki so fi-
nančno ali na kakršen koli drugi način pomagali pri organizaciji 
cvičkovega maratona. Omenil je tudi člana Dejana Županca, ki 
z donacijo elaborata za zaporo ceste prihrani kar nekaj evrov, ter 
Andreja Grmška, ki brezplačno ureja društveno spletno stran. 
Na zboru je potekala tudi uradna podelitev medalj za najboljše 
na spomladanskem in jesenskem kronometru. Priznanja za naj-
več udeležb na kolesarskih prireditvah v letu 2016 sta prejela 
najstarejši član društva, 87-letni Danilo Pečnik, in najmlajši član 
društva, 17-letni Aljaž Bratkovič. Član Alojz Levičar je za ta po-
seben dogodek spekel tudi domač kruh. Sledila je tudi pogostitev.
 Anita Petrič

Sikošek ostaja na čelu RKD Krško

Najmlajši in nastarejši v društvu - Aljaž Bratkovič in Dani-
lo Pečnik
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

INCH (17063-Š) 
Prijazen, cartljiv, živahen, nava-
jen na povodec, star približno 
leto in pol, nizke rasti. Išče od-
govoren dom, kjer bo lahko ve-
liko raziskoval in hodil na dolge 
sprehode s svojim človekom. 

BETTY (17046-KK) je zelo prijaz-
na samička, stara približno 2 leti, 
nižje/srednje rasti. Lepo vodlji-
va na povodcu, nežna, umirjena, 
neproblematična v družbi dru-
gih psov. Išče dober, odgovoren 
in ljubeč dom, kjer bo družinska 
članica in bo lahko z ljudmi biva-
la v stanovanju oz. v hiši. 

LILI (17048-KK) 
je psička nizke rasti, drobce-
ne postave, umirjena, nežna in 
previdna ob stiku z ljudmi, v do-
ločenih situacijah je še plaha in 
se hitro prestraši. Stara je prib-
ližno eno leto. Išče prijazne, než-
ne in odgovorne skrbnike, ki ji 
bodo nudili topel dom. 

Objava razpisa
Občina Brežice obvešča, da je objavljen Javni razpis za sofinan-
ciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini Brežice za leto 2017. Sofinancirani bodo 
naslednji ukrepi:
• posodabljanje kmetijskih gospodarstev - naložbe v 

primarno kmetijsko proizvodnjo,
• pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, in 

sicer za:
a) delovanje društev - tehnična podpora, 
b) ekološko kmetijstvo.

 
Rok za prijavo je do vključno petka, 21. 4. 2017.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izte-
ka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice 
(www.brezice.si). V tem roku jo zainteresirani lahko dvigne-
jo osebno na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, 
kmetijstvo in razvoj, CPB 18, 8250 Brežice. Kontaktna ose-
ba: Roman Matjašič, tel. 07 620 55 32, elektronska pošta: 
roman.matjasic@brezice.si, vsak delovni dan v času uradnih ur.

Sprejema sta se udeležila tudi 
Kajin oče Andrej Budič in Ka-
jin trener Davor Mrzak iz Ka-
rate kluba Samobor, ki bdi nad 
treningi mlade karateistke, ki 
je članica Karate kluba Kolektor 
iz Idrije, svojo pot pa je začela 
v brežiškem klubu. Kaja Budič 
se kot uspešna in prepoznavna 
mlada športnica (3. na evropski 
lestvici in 30. na svetovni član-
ski lestvici) pridružuje medna-
rodnemu projektu »Občuti svo-
bodo vode«, ki ga vodi Občina 
Brežice, kjer bo poskrbela za 
pripravo in izvedbo rekreativ-
ne vadbe, namenjene občanom 
vseh generacij.   

Na vprašanje, od kje črpa moč 
in motivacijo, saj trenira dvak-

ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE in OBČINA BREŽICE 

vabita na prireditev

ŠPORTNIK LETA 2016, 
ki bo v

sredo, 22. marca 2017, ob 18.00, 
 v Domu kulture Brežice.

Na prireditvi bodo podeljena priznanja športnikom in 
športnim delavcem iz občine Brežice, ki so s svojimi dosežki 
in delom zaznamovali leto 2016, in strokovne nagrade ter 

nagrada za NAJ ŠPORTNICO / ŠPORTNIKA / EKIPO OBČINE 
BREŽICE V LETU 2016 po izboru občanov.

Program prireditve bosta sooblikovala voditelj Robert Petan 
in vokalna skupina POPsi.

Prijazno vabljeni vsi, ki čutite s športom!

Župan sprejel uspešno karateistko Kajo Budič 
Župan Občine Brežice Ivan Molan je čestital uspešni karateistki Kaji Budič, ki je na evropskem prvenstvu za kadete, 
mladince in mlajše člane v Sofiji v Bolgarij v močni konkurenci osvojila odlično 2. mesto. V letošnji sezoni jo čakajo še 
evropsko člansko prvenstvo, svetovno prvenstvo za mlade člane, dve zlati ligi in balkansko prvenstvo. Kajin cilj v špor-
tu je jasen – uvrstitev na olimpijske igre oz. postati svetovna prvakinja. 

rat na dan, Kaja odgovarja, da 
je trmasta in vztrajna od ma-
lih nog in ko si postavi cilj, vso 
svojo moč nameni temu, da cilj 
tudi doseže. Zaveda se, da so 
pred njo leta napornih trenin-

gov in odrekanj, pri tem je izje-
mnega pomena močna podpora 
njene ekipe, družine in lokalne-
ga okolja. Na sprejemu se je zah-
valila vsem, ki vanjo verjamejo 
in jo podpirajo na njeni poti. O 

njeni vztrajnosti pričajo statistič-
ni podatki – v enem letu je za 
treninge, ki potekajo dvakrat na 
dan, prevozila 14.500 km, opra-
vila 291 treningov in na tekmo-
vanjih preživela 66 dni. 

Občina Brežice s proračunskimi 
sredstvi, ki jih redno namenja 
športu in investicijam v športno 
infrastrukturo, zagotavlja osnov-
ne pogoje za različne vadbe za 
vse generacije, posebno pozor-
nost pa namenja otrokom in 
mladim. Občina Brežice se tru-
di, da z najširšo možno podporo 
športu spodbuja mlade h kako-
vostnemu preživljanju prostega 
časa ter omogoča, da v društvih 
in klubih opazijo nadarjene in jih 
spodbujajo pri razvoju. 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. 
US, 76/14 - odl. US in  14/15 – ZUUJFO) župan občine Brežice 
objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
za območje razpršene poselitve Slovenska vas - Ap 193,

ki bo potekala od 23. 3. 2017 do vključno 22. 4. 2017 v času 
uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih 
Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem.

Predmet akta se nanaša na ureditev individualne počitniške hiše 
s spremljajočimi objekti na lokaciji razpršene poselitve Slovenske 
vasi. 

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta 
se lahko udeležite v sredo, 5. 4. 2017, ob 16. uri 

v sejni sobi na Občini Brežice.

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek 
akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v 
knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali posredujejo po 
pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice ali po e-pošti: obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na občinski 
oglasni deski Oddelka za prostor.

Župan občine Brežice Ivan Molan

Na področju občine Brežice po-
teka kar nekaj kilometrov dr-
žavnih cest, ki so na nekaterih 
odsekih potrebne temeljite ob-
nove. Občina Brežice redno opo-
zarja in pošilja pozive pristojne-
mu Ministrstvu za infrastrukturo 
in Direkciji RS za infrastrukturo, 

Sanacija državnih cest na področju občine
da pristopi k sanaciji dotrajanih 
cest oz. primernemu vzdrževa-
nju. Pred podpisom protokola za 
gradnjo dela vzhodne obvoznice 
Brežice je potekalo več  delovnih 
sestankov predstavnikov ministr-
stva, občine in direkcije, kjer je 
bila obravnavana širša proble-

matika vzdrževanja in potrebna 
sanacija nekaterih državnih cest 
na področju občine Brežice.

Pričela so se že nujna vzdrže-
valna dela na cesti R3-676 Spo-
dnja Pohanca – Kapele, na odse-
ku Meglica, Artiče – do križišča 
v Dečna Sela/Glogov Brod (pred 
gostilno Štritof) v dolžini 500 m. 
Sledi še sanacija ceste na odse-
ku pred Kapelami v dolžini 2000 
m, približno od gozda Dobrova 
proti gasilskemu domu Kapele. 

Po zaključenih delih na cestnem 
odseku v Artičah bosta Občina 
Brežice in Direkcija RS za infra-
strukturo v skladu s sklenje-
nim sporazumom pričeli gradi-
ti pločnik in sanirati cesto ter 
graditi novi prepust na cesti čez 
Trebež (Spodnja Pohanca – Ar-
tiče) v dolžini 660 m. Dogovor-
jena je bila tudi priprava projek-
tnih dokumentacij za področje 
Podgračenega in Kapel, kjer bo 
v naslednjih letih sledila tudi iz-
gradnja. 
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Na podlagi 60. člena, v povezavi z 61.a členom Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZU-
PUDPP, 43/10-ZKZ-C, 106/10 - popr., 57/12, 109/12, 35/13 - sklep 
US RS, 76/14 – odločba in 14/15 - ZUUJFO) ter 35. člena Statuta ob-
čine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 
79/16), Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA 

OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA 
NAČRTA OŽJIH UREDITVENIH OBMOČIJ III., IV. IN V. 

ZGODOVINSKEGA JEDRA MESTA KRŠKO – OBMOČJE CKŽ 59
I.

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvene-
ga načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega je-
dra mesta Krško – območje CKŽ 59, ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. 
Krško v marcu 2017.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 24. marca do vključno 10. 
aprila 2017 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Kr-
ško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih 
Krajevne skupnosti mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško. Javna obrav-
nava bo potekala v torek, 4. aprila, ob 19.00 v sejni sobi »A« Ob-
čine Krško.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pre-
dloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko poda-
jo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in 
predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@
krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne bese-
de »SDUN – območje CKŽ 59«. Ustno se lahko pripombe podajo 
na javni obravnavi.

IV.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Krško 
http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlo-
gov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan 
pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na 
spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali drugih 
osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

V.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na sple-
tni strani Občine Krško www.krsko.si.

Kljub temu da se število divjih 
odlagališč zmanjšuje in da so 
ta v večini primerov manjša kot 
v preteklosti, ugotavljamo, da 
se na žalost ponekod pojavlja-
jo tudi nova. To kaže na to, da 
je marsikomu zavest o čistem in 
urejenem okolju še vedno tuja 
in da je ozaveščanje dolgotrajen 
proces. Največ divjih odlagališč 
je na območju Krškega polja, 
predvsem na območju romskih 
naselij in njihove okolice. 

Neustrezno ravnanje z odpadki 
opažamo tudi na ekoloških oto-
kih, kjer se odpadki pogosto ne 
razvrščajo pravilno glede na tip 
posode ali pa se odlagajo poleg 
posod. Žal se odpadki (plasten-
ke, vrečke itd.) pojavljajo tudi v 
okolici nekaterih ustanov, kjer 
se zbirajo mladi. Ob tem ugo-
tavljamo, da je vzgoja o pravil-
nem odnosu do okolja še vedno 
zelo pomembna, tako v šoli kot 
še posebej doma. 

Način ravnanja z odpadki na 
območju občine Krško predpi-
suje Odlok o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki v občini Krško. 
V skladu z odlokom te odpadke 

Akcije pomladanskega čiščenja okolja 
Občina Krško bo tudi v letu 2017 pristopila k pomladanskemu čiščenju, zato vse krajevne skupnosti, organizacije in 
društva, ki se želijo vključiti v akcijo pomladanskega čiščenja, vabijo, da najkasneje do četrtka, 20. aprila 2017, sporo-
čijo podatke o posamezni čistilni akciji.

zbira in odvaža pooblaščeni iz-
vajalec, ki je na območju obči-
ne Krško podjetje KOSTAK d. d. 
Občani lahko nevarne, kosovne 
in ločeno zbrane odpadke brez-
plačno oddajo izvajalcu na Cen-
tru za ravnaje z odpadki Spodnji 
Stari Grad. Ravnanje z odpadki, 
ki ni v skladu z omenjenim odlo-
kom, je nezakonito in se kaznuje 
s predpisano globo.

NA VOLJO POSODE ZA 
ODPADKE IN ODVOZ

Tudi letošnje pomladansko 
čiščenje okolja bo poteka-
lo v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi, društvi in skupina-
mi občanov. Čiščenje bo obsega-
lo pobiranje odpadkov v okolici 
naših bivališč in v naravi. V ta na-
men bo Občina Krško zagotovi-
la določeno število posod (kon-
tejnerjev) za odpadke in njihov 
odvoz na obdelavo v Center za 
ravnanje s komunalnimi odpad-
ki Spodnji Stari Grad oziroma na 
ustrezno odlaganje.

Po Zakonu o varstvu okolja 
(157.a člen) so lastniki zemljiš-
ča, na katerem se nahaja divje 

odlagališče odpadkov, sami od-
govorni za odložene odpadke. 
Da bi se izognili težavam, ki bi 
jih lastniki imeli zaradi odpad-
kov na njihovih zemljiščih, pa 
jih sami niso odložili, predlaga-
mo, da izvajajo nadzor nad svo-
jimi zemljišči in kršitelje prijavijo 
pristojni inšpekciji. Prav tako po-
zivamo lastnike poslovnih objek-
tov in upravljavce stanovanjskih 
objektov, v okolici katerih se na-
hajajo zelene površine, parki-
rišča ter dostopne poti, da po-
skrbijo za njihovo urejenost in 

odstranijo morebitne odpadke. 
Nadzor nad ravnanjem z odpad-
ki izvaja Medobčinski inšpekto-
rat – Skupni prekrškovni organ 
občinskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Rade-
če in Sevnica, telefonska števil-
ka (07) 49 81 382, in Inšpekcija 
za okolje, Inšpektorata za oko-
lje in prostor, Območna enota 
Novo mesto, kamor lahko obča-
ni prijavijo kršitve v zvezi z rav-
nanjem z odpadki, telefonska 
številka (07) 39 42 160.

V kolikor se želi tudi vaša krajevna skupnost, organizacija ali društvo vključiti v akcijo pomladanskega čiščenja, vas prosimo, da nam naj-
kasneje do četrtka, 20. aprila 2017, pisno sporočite vaš namen na naslov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško oziroma na 
elektronski naslov darko.anzicek@krsko.si (s pripisom "Za akcijo pomladanskega čiščenja okolja") in nam ob tem pisno dostavite nas-
lednje podatke:

• okvirni datum vaše akcije (točen datum bomo uskladili z izvajalcem za postavitev kontejnerjev in odvoz kontejnerjev z odpadki), 
• lokacijo akcije z določenim mestom za postavitev kontejnerjev,
• kontaktno osebo (točen naslov in telefonsko številko).

Na podlagi dosedanjih izkušenj in ker razpolagamo z omejenim številom kontejnerjev, vas prosimo, da predvidite uporabo od enega 
do največ treh kontejnerjev na akcijo in da akcijo zaključite po napolnitvi kontejnerjev ter o tem TAKOJ obvestite izvajalca, ki bo kon-
tejnerje odpeljal.
Opozarjamo, da je akcija namenjena odstranjevanju odpadkov, ki se nahajajo v naravi in bivalnem okolju. Ni pa namenjena čišče-
nju bivališč (podstrešja, kleti, dvorišča …). V ta namen lahko občani enkrat letno oddajo 1m3 odpadkov družbi Kostak na podlagi na-
ročila, kar je vključeno v ceno smetarine. 

Organizatorje in udeležence opozarjamo, da pri izvajanju čiščenja okolja poskrbijo za varnost in jim posredujemo spletno povezavo s pri-
poročili za varno delo, in sicer Priporočila ob čistilnih akcijah http://www.nijz.si/sl/priporocila-ob-cistilnih-akcijah in Priporočila o rav-
nanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah http://www.nijz.si/sl/priporocila-o-ravnanju-z-azbestnimi-odpadki-ob-cistilnih-akcijah.
Dodatne informacije: Darko Anžiček, tel. 49 81 300, in Natalija Arh, tel. 49 81 363.

KROŽIŠČE V VELIKEM PODLOGU DO POLETJA - Gradnja krožišča v 
Velikem Podlogu, ki se je začela konec minulega leta, je v polnem 
teku. V sklopu naložbe v višini okoli 240 tisoč evrov tečejo tudi de-
la rekonstrukcije lokalne ceste od osnovne šole do krožišča in raz-
širitev cestišča ter izgradnja enostranskega pločnika ter tlačnega 
voda za potrebe fekalne kanalizacije za naselje Veliki Podlog. De-
la, ki jih izvaja podjetje Gradnje Boštanj, bodo trajala predvido-
ma do junija.

NADOMESTNI MOST V ANŽAH – Na lokalni cesti Brestanica – Anže 
– Kostanjek – Zdole je v gradnji nov most preko potoka Vidrešni-
ca. Prejšnji most je bil namreč močno poškodovan in ni več zago-
tavljal prometne varnosti tako za vozila kot pešce, zato je Občina 
Krško pristopila h gradnji novega mostu, ki naj bi se predvidoma 
zaključila do konca maja.

Povabilo k sodelovanju pri organizaciji 
praznika občine Krško 2017

Občina Krško vabi k sodelovanju pri oblikovanju letošnjega 
PRAZNIKA OBČINE KRŠKO, ki bo potekal v začetku meseca ju-
nija. Posebna komisija bo s pomočjo predlogov oblikovala pro-
gram prireditev, ki bo objavljen na spletni strani www.krsko.
si in na podlagi katerega bodo k izvedbi povabljeni potencial-
ni izvajalci programov.

Vabimo društva in organizacije, da se prijavijo na razpis s svo-
jo prireditvijo in tako počastijo občinski praznik. Prednost bodo 
imele prireditve, ki bodo povezovale več društev v posamezni 
krajevni skupnosti. Praznični dogodki bodo potekali predvido-
ma od petka, 26. maja, do srede, 7. junija 2017. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletni strani Občine Krško oziroma 
jo lahko dvignete tudi v Kabinetu župana po 20. marcu 2017. 
Dodatne informacije: 07/49-81-201 - Metka. Predloge spreje-
mamo do petka, 14. aprila 2017, na naslov: OBČINA KRŠKO, 
Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško (s pripisom: »Ne odpiraj - 
PRAZNIK OBČINE 2017«).
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V sklopu občnega zbora Društva vinogradnikov Malkovec, ki je po-
tekal v začetku marca v Vinskem dvoru Deu, je bila posebna točka 
večera tudi razglasitev zmagovalca izbora »Županovo vino 2017«.

Izbor vsako leto poteka od okriljem enega od štirih vinogradniških 
društev in pod pokroviteljstvom Občine Sevnica, županovo vino pa 
je namenjeno promociji občine in ima status protokolarnega vina 
za različne priložnosti. Komisija je letos izbirala med 16 na podlagi 
javnega poziva prispelimi vzorci vin bele zvrsti – letnika 2016. Kot 
zmagovalno Županovo vino 2017 je komisija izbrala vino družine 
Janc s Studenca.
Zbrane v Vinskem dvoru Deu so poleg župana Občine Sevnica Sreč-
ka Ocvirka nagovorili tudi predsednik Društva vinogradnikov Mal-
kovec Uroš Flajs, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske 
Matjaž Jakše, kot posebna gostja večera pa tudi Vinska kraljica Slo-
venije Maja Žibert. Program prireditve je povezovala Magda Flajs, 
s petjem pa so jo dopolnili pevci Društva vinogradnikov Malkovec.
 Foto: Občina Sevnica

Občina Sevnica je skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica, Vrtcem pri OŠ 
Krmelj, Vrtcem pri OŠ Milana Majcna Šentjanž in Enoto vrtca Blanca 
objavila razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na ob-
močju občine Sevnica za šolsko leto 2017/2018. Vrtci bodo izvaja-
li dnevne programe v trajanju od 6 do 9 ur, in sicer za otroke prve-
ga starostnega obdobja od dopolnjenega 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. Program bo izveden v primeru zadostnega števila prijav. 
Enotni obrazec oziroma vlogo za vpis, ki ga dobite v vrtcu, osnovni 
šoli ali na spletni strani vrtca, šole ali občine, starši osebno prinesite 
ali pošljite po pošti v želeni vrtec še do 24. marca 2017.
Do vključno 19. maja je odprt javni razpis za pospeševanje razvoja 
gospodarstva je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševa-
nje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, 
ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Sevnica: 
promocija izdelkov in storitev na sejmih, pospeševanje odpiranja 
novih delovnih mest, naložbe v nakup nove opreme in nematerial-
nih investicij ter subvencioniranje najemnin start up podjetij. Sku-
pna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega 
razpisa, je 83 tisoč evrov.
Že osmo leto zapored je v teku javni razpis za sofinanciranje naku-
pa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo in-
dividualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v ob-

Aktualni razpisi Občine Sevnica

Lekarna Sevnica v prenovljeni 
in modernizirani podobi
Lekarna Sevnica je s priložnostno slovesnostjo 8. marca namenu predala prenovljene prostore in robotizirano skladi-
šče za zdravila. Veseli dogodek in pomembne pridobitve je pospremil izbran glasbeni program.

Skozi zgodovino pridobitev in 
najpomembnejše mejnike ra-
zvoja lekarne se je v osrednjem 
nagovoru sprehodila direktori-
ca Irena Groboljšek Kavčič. Tok-
ratna investicija, ki je bila preda-
na namenu, je zajemala celovito 
zamenjavo inštalacij v pritličju in 

delno v kleti, posodobitev in pri-
lagoditev prostorov za potrebe 
strokovnega dela farmacevtov, 
izveden pa je tudi avtomatiziran 
lekarniški sistem skladiščenja s 
prinosom zdravil. Posodobitev 
in ureditev v splošno javno ko-
rist, financirana iz sredstev lekar-

niške dejavnosti, je skupaj znaša-
la okrog 400 tisoč evrov.

Ob novi pridobitni je vodstvu le-
karne čestital in se celotni eki-
pi za dobro delo zahvalil župan 
Srečko Ocvirk, zbrane sta na-
govorili tudi predsednica Sveta 
zavoda Lekarne Sevnica Petra 

Majcen in nekdanja dolgoletna 
direktorica Ana Dolinšek Wei-
ss. Prireditev je polepšala glas-
ba dueta citer v izvedbi Maruše 
in Gašperja Vidmarja, saksofo-
nist Martin Zeme in violinist-
ka Iza Knez Majcen z mentorico 
Andrejo Zupanc. 
 Foto: Bojan Kostevc

Dobrodelni koncert Rotary kluba Sevnica napolnil 
športni dom z veseljem in odlično glasbo
V Rotary klubu Sevnica so vrline pripravljenosti prisluhniti in pomagati sočloveku v vsakodnevnem življenju zopet 
združili v obliko, katere rezultat je bil zelo lepo obiskan, tokrat že sedmi tradicionalni dobrodelni koncert s pomenlji-
vim imenom »Imeti rad«.

Na dobrodelnem koncertu so 
številčno občinstvo navdušili: 
Mladinski pihalni orkester Glas-
bene šole Sevnica pod vodstvom 
Francija Lipovška, Godba Sevni-
ca pod vodstvom Matica Nejca 
Kreče, kot osrednji gost pa An-
sambel Saša Avsenika. Za smeh 
in veselje je s komičnim vložkom 
dodatno poskrbel igralec Konrad 
Pižorn – Kondi.

Predsednik Rotary kluba Sevnica 
Martin Dolinšek je ob zaključku 
koncerta ravnateljici Glasbene 

šole Sevnica Katji Krnc simbolič-
no predal ček v vrednosti 5.500 
evrov, prihodek koncerta je na-
mreč v celoti namenjen Glasbe-
ni šoli Sevnica za nakup glasbil. 
Občinstvo je poleg obeh pozdra-
vil tudi sevniški župan Srečko Oc-
virk. Koncert v soorganizaciji lo-
kalne skupnosti je potekal prav 
na praznični mednarodni dan 
žena, 8. marca, zato so bila ob tej 
priložnosti s strani vseh govorcev 
izrečena tudi lepa praznična vo-
ščila.  Foto: Rok Petančič, 
 Rotary klub Sevnica

Letošnje protokolarno vino je bele zvrsti

Župan Srečko Ocvirk in Vinska kraljica Slovenije Maja Žibert pode-
ljujeta plaketo Darku Jancu.

Odprtje so pospremili zvoki citer, violine in saksofona.
Slavnostni prerez traku

Pihalni orkester Glasbene šole Sevnica ob izvedbi skladbe Pastir-
ček s solistom Mitjo Skočajem

Osrednji gostje, Ansambel Saša Avsenika Skupni nastop Godbe Sevnica in gostov

Zahvala ravnateljice Katje Krnc ob prejemu donacije Rotary klu-
ba Sevnica

čini Sevnica. Sofinanciranje za male komunalne čistilne naprave se 
odobri na podlagi popolne vloge za stanovanjske objekte na obmo-
čjih, kjer po Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunal-
ne odpadne vode v Republiki Sloveniji za območje Občine Sevnica 
ni predvidena gradnja javne kanalizacije s skupno čistilno napravo. 
Na razpis se lahko prijavijo lastniki obstoječih stanovanjskih hiš, ki 
so že realizirali navedene posege, in sicer vgradili malo čistilno na-
pravo ali zgradili nov hišni kanalizacijski priključek skladno s soglas-
jem izvajalca javne službe, Javnega podjetja Komunala Sevnica. V le-
tošnjem proračunu so sredstva zagotovljena v višini 40 tisoč evrov, 
vloge pa bodo sprejete do porabe sredstev oziroma najkasneje do 
prve srede v mesecu oktobru. Dokumentacija z vsemi informacija-
mi je dostopna na spletni strani Občine Sevnica.

Prvič je bila gostja dogodka tudi ... posebna slavnostna torta.
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4. marca, dan pred dopolnitvijo 
pol tisočletja in štirih desetletij 
mesta Krško, je bila v krškem 
Mestnem muzeju v sodelova-
nju s Posavskim muzejem Bre-
žice (v nadaljevanju PMB) od-
prta razstava »Krške vedute: 
mestne insignije«, sestavlje-
na iz dveh pečatnikov ter sod-
niške palice. »Z odprtjem te 
razstave predstavljamo v na-
šem muzeju za Krško tri iz-
redno pomembne predme-
te naše mestne zgodovine, ki 
so bili leta 1939 s strani obči-
ne Krško podarjeni tedanjemu 
Muzejskemu društvu za po-
litična okraja Krško in Breži-
ce. Društvo je bilo ustanovlje-
no 30. septembra navedenega 
leta in imelo prostore v cerkvi 
sv. Duha, to je v današnji Gale-
riji Krško, in v Valvasorjevi hiši. 
Leta 1948 so bili ti predmeti ob 
ustanovitvi Posavskega muzeja 
Brežice združeni v zbirkah tega 
muzeja, ki je pokrival celotno 
območje Posavja, kar počne 
zelo uspešno še danes,« je deja-
la vodja muzejskih enot v Kul-
turnem domu Krško dr. Hele-
na Rožman. Izpostavila je še, 
da so se predmeti, ki izkazuje-
jo mestno oblast in čast, ohra-
nili skozi stoletja predvsem za-
radi skrbnega odnosa tedanjih 
prebivalcev mesta Krško in lju-
di, ki so skrbeli za to skupnost 
in jo tudi uspešno vodili.

KRŠKO MLAJŠE OD 
PRVOTNIH NAVEDB

Krško je skozi celotno zgodo-
vino izstopalo kot križišče po-
membnih poti, od rimskega Ne-
viodunuma dalje in Gurkfel da, 
kot je nosilo ime več stoletij. Dr. 
Rožmanova je še povedala, da 
je dolgo veljalo, da je bilo Kr-

540 let mestnih pravic Krškega 
KRŠKO - Od mejnika, ko je bilo Krško iz trga povzdignjeno v mesto, je slednje že 30-krat dopolnilo polnole-
tnost. Natančneje, 5. marca je dopolnilo 540 let, odkar mu je leta 1477 habsburški cesar Friderik III. podelil 
mestne pravice, med njimi pravico do grba, pečata, mestnega sodnika, mestnega sveta in dveh letnih sejmov.

ško v zgodovinskih virih ome-
njeno že leta 895, vendar pa 
so kasnejše raziskave pokaza-
le, da je pomembna listina rav-
no v tistem delu, ki govori po-
leg Rajhenburga in Vidma tudi 
o Krškem, ponarejena, četudi 
je večina ostale listine kredi-
bilne. Prve zanesljive omembe 
mesta Krško se namreč pojav-
ljajo dosti kasneje, šele v sredi-
ni 12. in do konca 13. stoletja. 
Kot priče je namreč pogos-
to omenjeno plemstvo grofo-
vske družine Bogenski. V sto-
letjih, ki so sledila, so posesti 
v Krškem postopoma pridobi-
vali Svibenski, od njih pa so jih 
odkupovali Celjski. Kot trg se 
Krško prvič omenja leta 1351 
ob prvi prodaji dela gospošči-
ne Frideriku Celjskemu, leta 
1421 pa je prvič omenjen tudi 
krški sodnik. Celjska plemi-
ška družina je imela zelo ve-
lik vpliv na razvoj obrtnih de-
javnosti in razvoj trga, njihov 
zaton pa je predstavljal usiha-
nje moči tudi za kraj, ki je po 
odhodku Katarine, vdove Ulri-
ka II., prešel v last Habsburža-
nov, kakor tudi ostala lastnina 

celjskih grofov. »Kasneje spre-
menjeni položaj na Balkanu 
je povzročil, da je naš prostor 
postal zelo izpostavljen za tur-
ške vpade in habsburški cesar 
Friderik III. je to situacijo reše-
val tudi z utrjevanjem gradov 
in naselij. Kar nekaj naselbin je 
v tistem času pridobilo mestne 
pravice, 5. marca 1477 pa je v 
mesto privzdignil tudi Krško. 
S tem sta mesto in meščani 
pridobili pravico do uporabe 
mestnega grba in pečata, med 
seboj pa so lahko volili mestne-
ga sodnika in mestni svet. Kr-
ško in Krčani so imeli tudi pra-
vico do trgovine, obrti, mitnin, 
carin ter dveh letnih sejmov, in 
sicer na dan sv. Ulrika 4. julija 
in na lukeževo 18. oktobra, s či-
mer je Krško prejelo pogoje za 
nemoten gospodarski razvoj,« 
je še v uvodu odprtja razstave 
povedala dr. Rožmanova, ki je 
ob tem povzela še pokojnega 
dr. Jožeta Mlinariča, enega naj-
pomembnejših slovenskih zgo-
dovinarjev za srednji vek, ki je 
v krški kroniki zapisal, da je 
Krško kot meščanska naselbi-
na postala polnoletna v nič kaj 
ugodnih razmerah, »pred vra-
ti je bila turška nevarnost, na 
obzorju verski boj, za obzor-
jem pa se je pripravljala krva-
va puntarija«.

INSIGNIJE: PEČATNIKA IN 
SODNIŠKA PALICA

Vlasta Dejak, muzejska sveto-
valka PMB, ki je z Rožmanovo 
pripravljala razstavo, je pove-
dala, da je mesto že kmalu po 
pridobitvi mestnih pravic do-
bilo uradni mestni okrogel pe-
čat s polkrožnim držalom na 
hrbtni strani, edini za enkrat 
odkrit primer njegovega odti-
sa pa je ohranjen na listini iz 
leta 1480. Navedeni pečatnik je 
bil premera 58 mm, v 16. stole-
tju pa je mesto naročilo izdela-
vo novega, manjšega pečatnika 
s premerom 30 mm, ki je bil v 
celoti srebrn in izdelan po vzo-
ru prvotnega. Tako na prvem 
kot drugem pečatniku, ki sta v 
hrambi PMB, sta upodobljeni 
podobi sv. Janeza Evangelista, 
vgravirana latinska napisa SI-
GILLUM CIVITATIS GURKFELD 
(v prevodu »pečat mesta Kr-
ško«). Po izdelavi mlajši peča-
tnik je med leti 1586 in 1740 
odtisnjen na vrsti listin. Med 
ohranjena znamenja mestne-

ga statusa in oblasti sodi tudi 
sodniška palica iz leta 1628, 
ki je bila v posesti mestnega 
sodnika, ki je predstavljal naj-
višjo mestno oblast. Izdelana 
je iz posrebrene medeninaste 
pločevine in okrašena iz okra-
skov v obliki prstanov, na ka-
terih so nanizane rože, ter na-
pisnim trakom in konico, ki se 
vzpenja iz cveta. Sredina pali-
ce je ovita s trakom, na njem pa 
odtisnjen napis MK STOT 1628 
GVRKHFELT. Nanj sta pričvr-
ščeni dve ploščici, in sicer je na 
eni upodobljen grb mesta s po-
dobo sv. Janeza Evangelista, na 
drugi pa habsburški dvoglavi 

orel s krono. Tako oba pečatni-
ka kot sodniška palica sodita 
med najpomembnejše ohra-
njene predmete premične kul-
turne dediščine na območju 
Posavja, so dokument časa ter 
del politične in kulturne zgodo-
vine mesta. Leta 1948 sta bila 
pečatnika in sodniška palica 
iz Krškega preseljena v Posa-
vski muzej Brežice, v katerem 
so opravili tudi restavriranje in 
v sodelovanju s krškim muze-
jem postavili insignije na ogled 
v mestu Krško, kot je poudari-
la v. d. direktorice PMB Alen-
ka Černelič Krošelj, ki mu raz-
stavni eksponati po izvoru tudi 
pripadajo. 

V uvodu je zbrane obiskoval-
ce nagovorila tudi direktorica 
Kulturnega doma Krško Dar-
ja Planinc, pred ogledom raz-
stavnih eksponatov pa še krški 
župan mag. Miran Stanko, ki 
je razstavo tudi odprl, rekoč da 
v vsakodnevnem življenju vse 
preveč stremimo naprej, četu-
di brez preteklosti ni sedanjo-
sti ne prihodnosti: »Za rodovi 
pa ostajajo materialni dokazi, 
ki so jih ali jih še danes vse pre-
več pogosto in brez dolžnega 
spoštovanja spregledamo, če 
ne že zavržemo, čez desetletja 
in stoletja pa se izkaže, kako 
velikega pomena je posame-
zna najdba ali njihova hram-
ba za narod, kar lahko vidimo 
tudi preko razstavljenih insig-
nij.« S kulturnim programom je 
dogodek popestril kvartet kitar 
Glasbene šole Krško pod men-
torstvom Mitje Režmana, raz-
stava pa bo v prostorih krške-
ga mestnega muzeja na ogled 
do 17. oktobra letos. 

 Bojana Mavsar

Pripravljavki razstave Vlasta Dejak in dr. Helena Rožman, re-
stavriranje eksponatov je opravil Jože Lorber (levo), obliko-
vala pa jo je Polona Zupančič.

V vitrini razstavljena peča-
tnika in sodniška palica

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice (DLB) je na predve-
čer praznika žena v malem avditoriju Posavskega muzeja 
Brežice pripravilo odprtje slikarske razstave in kiparskih 
del pod imenom Figura.

Predsednica društva Kristina Bevc je uvodoma povedala, da 
so na ogled postavili likovno upodobljena živa bitja, in sicer kot 
kipe iz odpadnih reciklažnih materialov in kot podobe na plat-
nu v oljni tehniki. Poleg nje razstavljajo še Mija Baškovč, Kristi-
na Bevc, Branka Ereš, Andreja Komočar, Tanja Kržan, Saša 
Ogorevc, Jožica Petrišič, Tatjana Potokar, Mihaela Prevej-
šek, Vilma Siter, Jože Šterk, Alenka Venišnik, Anton Zorko 
in Marko Zupančič.
Mentor, akademski slikar Gregor Smukovič, je povedal, da so 
udeleženci v prvem delu tečaja spoznali potek napenjanja lane-
nega platna na lesen podokvir in tradicionalni postopek pripra-
ve platna s klejno-krednimi premazi iz zajčjega kleja in bolonj-
ske krede, ki platno zaščiti pred propadanjem, površino zgladi in 
s tem omogoči preciznejše slikanje. V drugem delu tečaja so ude-
leženci nadaljevali z risanjem figure po živem modelu s svinčni-
kom na papirju. Ko je bila risba končana, je sledilo slikanje z olj-
nimi barvami in uporaba na soncu goščenega lanenega olja, ki 
je služil kot medij za hitrejše sušenje in končne lazure. Pohva-
lil je vse udeležence za dobro opazovanje človeške anatomije in 
telesnih proporcev ter pazljivo proučevanje barvnih vrednot.
Likovna pedagoginja Alenka Venišnik pa je pojasnila, da se av-
torice tokrat predstavljajo z malo plastiko in da gre za stilizira-
no žensko figuro različnih velikosti, položajev in finalnih barv-
nih in dekorativnih rešitev. Tako so nastale različne figure, ki v 
poenostavljeni formi govorijo vsaka svojo zgodbo.
Spremljevalni program sta obogatila plesalka PD Imani Zala 
Preskar s solo plesno točko in Jože Šterk z avtorsko pesmijo. 
Predsednica Bevčeva se je zahvalila v. d. direktorice muzeja Alen-
ki Černelič Krošelj, da je ponovno podprla gostovanje v muzej-
skih prostorih, Černelič Krošljeva pa je poudarila, da takšno so-
delovanje bogati tako ene kot druge. N. Jenko Sunčič

Presenečajo s svojim napredkom

Razstavljavke in razstavljavci z mentorjem

SILENCE: 
Koncert izbranih tišin

koncert iz cikla ARSonica 2017
sobota, 18.3., ob 20. uri

TEREZA KESOVIJA
koncert

sobota, 25.3., ob 19.30 uri

Karel Gržan: Vstanimo, 
v suženjstvo zakleti!

pogovorni večer
sreda, 29.3., ob 19. uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

Več informacij: 
vodnik@pmb.si, 07 466 0517, 031 708 737

Marec
Četrtek, 16. marec, 18.00

Odprtje Posavske muzejske vitrine: 
LESENA PLASTIKA OD DEPOJA DO RAZSTAVE

 Torek, 21. marec, 20.00 
SEVIQCS BREŽICE: 
EVROPSKI DAN STARE GLASBE Z LE PHÉNIX                                                                 
Vstopnina.

Sreda, 22. marec, svetovni dan voda, 18.00
JAVNO VODSTVO s koncertom: 
Voda kot sooblikovalka posavskih priimkov in
SREČANJE PRIIMKOV POSAVJA OB VODI
Prijazno vabljeni vsi, še posebej �s�, ki ste s priimkom 
povezani z vodo.

 DELAVNICE ZNANJE IN VEŠČINE IZ DEPOJA: 
◦ Izdelajmo intarzijo: 20., 23. in 31. marec, 
 16.00–18.00
◦ Izdelajmo fresko: 3., 4. in 5. april, 16.00–18.00
◦ Izdelovanje nakita: 11. april, 16.00–18.00
◦ Izdelovanje mozaika: 24. in 25. april, 16.00–18.00
◦ Imi�ranje lesa z barvami »flodranje«: 
 15. in 16. maj, 16.00–18.00

Prijave in ko�zacija.



Posavski obzornik - leto XXI, številka 6, četrtek, 16. 3. 201720 KULTURA

Slovenci smo narod, ki bere. Ki bere veliko. Statistični 
podatki za leto 2015 kažejo, da je bilo v slovenskih knjižnicah 
izposojenih povprečno 12 enot gradiva na prebivalca. In to 
vsekakor ni malo. Pomembno vprašanje, ki se nam, zaposlenim 
v knjižnicah, postavlja, je, kakšne knjige, kakšna literatura se 
izposoja in kaj lahko naredimo, da se bo izposojalo in bralo 
kakovostno čtivo.
Že v predšolskem obdobju imajo malčki priložnost, da 
sodelujejo pri predšolskih bralnih značkah. S to dejavnostjo 
jim lahko počasi približamo in privzgojimo ljubezen do knjig in 
do branja. V času osnovnega šolanja poteka najbolj množično 
branje v prostem času, saj kar 72 % učencev bere za Bralno 
značko, ki ima v Sloveniji tradicijo že od začetka šestdesetih 
let. Ravno to prostovoljno branje želimo privzgojiti otrokom 
- z željo, da se obdrži skozi vsa starostna obdobja. Tako tudi 
v splošnih knjižnicah po vzoru Bralne značke organiziramo 
bralne klube, bralne krožke in bralne projekte, namenjene 
odraslim. 
Bralni projekt Posavci beremo skupaj se je počasi, a trdno 
zasidral v delovanje treh posavskih knjižnic - Knjižnico Brežice, 
Valvasorjevo knjižnico Krško in Knjižnico Sevnica, ter je plod 
sodelovanja zaposlenih vseh treh ustanov. Izbor branja bo tudi 
letos obsegal 40 leposlovnih del domačih in tujih avtorjev, od 
tega 5 pesniških zbirk in 5 esejističnih del. Bralcem ponujamo 
raznovrsten, kritičen, aktualen izbor, upoštevajoč različne 
bralne okuse, a s skupnim imenovalcem: kakovostno. 
V letošnjem letu posavske bralce povezujemo že sedmič. Tako 
kot vsako leto bomo z novim bralnim naborom razveselili na 
svetovni dan poezije in prvi pomladni dan 21. marca. Osem 
mesecev boste lahko, bralke in bralci, prebirali knjige s seznama, 
skrbno sestavljenega za ta namen in tudi posebej razstavljenega 
v vsaki od omenjenih knjižnic. Vse, ki boste do 20. novembra 
prebrali vsaj pet knjig s predlaganega seznama, bomo ob koncu 
simbolično nagradili.
Prisrčno vas vabimo tudi na uvodne literarne večere z gostjami:

MOJCA KUMERDEJ
Valvasorjeva knjižnica Krško, 16. 3. 2017 ob 18. uri

MARIJA HRVATIN
Knjižnica Sevnica, 21. 3. 2017 ob 18. uri

CARMEN L. OVEN
Knjižnica Brežice, 23. 3. 2017 ob 18. uri

Č e  n e  b o m o  b r a l i ,  n a s  b o  p o b r a l o ! 
(Tone Pavček)

Saša Zimšek
za knjižnice Posavja

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.

Med ljudmi je zagotovo bolj 
znan Rafko kot vokalist, ki se 
je na slovenskem glasbenem 
prizorišču uveljavil v 60. letih 
prejšnjega stoletja, tj. v času 
slovenske popevke. Znan je po 
slovenskih priredbah, kot so 
Jaham spet v Kolorado ter O, 
Suzana, Domovina, Moja doli-
na, najbolj znana pa je zagoto-
vo pesem Moj črni konj, ki jo je, 
kot je povedal, med drugim pel 
tudi predsedniku Drnovšku za 
50. rojstni dan. Še vedno se rad 
odzove povabilom za sodelo-
vanje z različnimi glasbenimi 
skupinami, deluje pa tudi na 
gledališkem področju. Poleg 
petja, s katerim se je ukvarjal 
zgolj ljubiteljsko, je bil skoraj 
štiri desetletja zaposlen kot 
višji zobotehnik na Stomato-
loški kliniki v Ljubljani. 

Nada Irgolič si je ime ustvari-
la v farmacevtski stroki. Njena 

BREŽICE – Člani Fotokluba Brežice so v sodelovanju z Ob-
močno izpostavo JSKD Brežice 6. marca v avli Doma kultu-
re pripravili odprtje prve samostojne fotografske razstave 
z naslovom »Ženske« in jo posvetili ženam za mednarodni 
dan žena, 8. marcu.

Člani, ki se združujejo v Fotoklubu (Anita Radkovič, Vlado Bu-
calo, Luka Rudman, Davor Lipej, Toni Vučanjk, Branko Ben-
čin, Matej Kramžer, Samo Hajtnik, Gregor Podvinski, Franc 
Šavrič, Vinko Šebrek, Mitja Mladkovič in Branko Brečko) so 
na ogled postavili 42 izjemnih fotografij, ki bogatijo prostor avle 
v Domu kulture. Vodja izpostave Simona Rožman Strnad je po-
vedala, da je klub zorel že kar nekaj časa, ko so se izpostavlja-
le želje do skupnega organiziranja, na tej poti pa je zaželela čla-
nom veliko uspehov.
Razstavo je strokovno pospremila fotografinja in prof. likovne 
vzgoje Katja Gajšek. Fotografi so z razstavo predstavili žensko 
v vseh njenih obdobjih, pogledih in v družbenih vlogah, je odraz 
časa in je hkrati brezčasna. Razstava je odlična, z dobrim izbo-
rom, postavitvijo in je vredna ogleda, je na koncu še dodala Gaj-
škova. Samo Hajtnik, ki je vodil program, je dejal, da so v klubu z 
razstavo želeli počastiti svoje boljše polovice od materinstva do 
njenega najstarejšega obdobja, in sicer v vseh njenih življenjskih 
vlogah. Vse, ki živimo s kulturo, druži želja po nečem lepem, ne 
glede na to, ali je to fotografija, likovno delo, glasba ali kak drug 
kulturni izraz, je še dodal.
V Fotoklubu imajo še lepo zalogo tematskih fotografij, posvetili 
se bodo izobraževanju in fotografskim delavnicam, da bi ustvar-
jali čim boljše fotografije.
K otvoritvi sta prispevala učenca prof. Tomislava Vrandečiča 
v GŠ Brežice, kitarista Maj Verstovšek Tanšek in Jakob Fifnja. 
 N. Jenko S.

BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 5. marca v 
brežiškem Domu kulture priredila regijsko srečanje (Do-
lenjska, Bela krajina in Posavje) tamburašev in mandolini-
stov Slovenije 2017, ki letos poteka že 37. zapovrstjo.

Kot je povedala vodja brežiške izpostave Simona Rožman 
Strnad, je prvo srečanje potekalo 18. februarja v Majšperku, 
tokratno drugo je bilo v Brežicah in 18. marca bo v Ajdovščini 
tretje, z njimi pa se je pričela tamburaška pomlad. Seznanila je z 
zgodovino tamburaštva v Sloveniji, ki je bila in ostala pestra, saj 
v Sloveniji beležimo kar 50 tovrstnih sestavov.
Na brežiškem odru so navduševali: Otroški tamburaški orkester 
Carmen Cord Metlika s Slovenskimi ljudskimi pesmimi in Mladin-
ski TO Carmen Cord Metlika s Spletom plesov, dirigent obeh je 
Matej Matkovič; Tamburaška skupina Metliške folklorne skupi-
ne Ivan Navratil z Našo glasbeno identiteto, umetniški vodja Sta-
ne Križ; Viniški tamburaši KUD Oton Župančič Vinica z Zabav-
no glasbo po tamburaško, umetniški vodja Željka Karin Biličič; 
Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče je spremljeval-
cem v radost ponudil Slovenski pozdrav, dirigent Dragutin Kri-
žanić; Petrovi tamburaši, Šempeter v Savinjski dolini so svojo 
predstavitev poimenovali Ena ptička priletela, dirigentka Nata-
ša Zavšek; in Tamburaški orkester Dobreč s Slovansko rapsodijo, 
dirigent Gregor Zagorc. Skupine so prejele priznanje za sodelo-
vanje, strokovno sta jih spremljala Helena Vidic in mag. Damir 
Zajec. N. J. S., foto: Vladimir Bogovčič

Klepet z Rafkom in Nado Irgolič
SEVNICA - Zadnji torek v februarju smo v Knjižnici Sevnica gostili znana Sevničana Rafka in Nado Irgolič, ki 
sta v mladosti zapustila rodno mesto in šla novim poklicnim izzivom naproti v Ljubljano, kjer sta vsak na 
svojem strokovnem ali pa ljubiteljskem področju pustila močan pečat. 

poklicna pot se je pričela v sev-
niški lekarni, ker zaradi nesre-
če, ki je doletela njeno družino, 
po opravljeni maturi ni mog-
la nadaljevati študija. Pot jo je 
nato vodila v Ljubljano, kjer 
je vpisala študij farmacije ter 
postala predstojnica farma-
cevtskega oddelka z Odsekom 
za farmacevtsko tehnologijo 

in Odsekom za kontrolo. Pri 
svojem delu jo je vedno vodila 
skrb za bolnika, bila pa je tudi 
zelo inovativna in je uvedla ve-
liko novosti na farmacevtskem 
področju. Po upokojitvi se je 
po dveh letih ponovno aktivi-
rala na predlog Vlade RS, ki jo 
je l. 1996 imenovala za prvo di-
rektorico Urada RS za zdravila 
(danes Javna agencija za zdra-
vila in medicinske pripomoč-
ke) pri Ministrstvu za zdravje. 
S svojo odločnostjo, proniclji-
vostjo in iskrenostjo je orala 
ledino na področju zdravil v 
Sloveniji. V samostojni Slove-
niji je v celoti vzpostavila delo-
vanje in mednarodno naravna-
nost institucije. Poleg številnih 

predavanj je objavila več stro-
kovnih člankov v zdravstvenih 
publikacijah in je še sedaj, ko 
je v pokoju, aktivna na farma-
cevtskem področju, saj še ved-
no predava, piše članke ali od-
govore na spletnem forumu. 

Oba gosta sta tudi prejemnika 
visokih priznanj, ki jima veliko 
pomenijo in so potrditev njune 
predanosti poklicnemu delu in 
ljubiteljskem udejstvovanju. 
Večer je minil v čudovitem 
vzdušju, ko sta z obiskovalci 
delila spomine na mladost in 
se spominjala mnogih prigod 
iz mladih dni. Skupno druže-
nje in klepet z gostoma, za ka-
tera so imeli sokrajani mnogo 
vprašanj, se je nadaljevalo ob 
pogostitvi, uvod v čudovit ve-
čer pa se je pričel z nastopom 
Ele Senica, ki je s pomočjo ci-
ter pričarala lepo vzdušje.

To je bil prvi v nizu pogovornih 
večerov, ki jih želimo v knjižni-
ci izvesti v prihodnjih mesecih, 
saj želimo na ta način svojim 
obiskovalcem približati zgod-
be uspešnih someščanov, ki jih 
v Sevnici ni malo.

 Anita Šiško, 
 Knjižnica Sevnica

Znana Sevničana Rafko in Nada Irgolič na pogovornem veče-
ru v sevniški knjižnici

Ženska v vseh svojih vlogah

Člani Fotokluba Brežice ob razstavljenih fotografijah

Tamburaška pomlad v Brežicah

Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče

DOBOVA - Folklorna skupina KUD Franc Bogovič Dobova se je 
na povabilo KD Zavodnje pri Šoštanju udeležila njihove pri-
reditve v počastitev kulturnega praznika. Predstavili so se z 
dvema spletoma štajerskih plesov in z nastopom navdušile 
tamkajšnje domačine. M. Ž.

POSAVJE - Z marcem se je začela tudi sezona revij, ki jih organizi-
rajo območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavno-
sti. V Kulturnem domu Krško je že potekala revija mlajših otro-
ških pevskih zborov, danes se bodo predstavile plesne skupine, 
21. marca otroški pevski zbori, 30. marca pa lutkovne skupine. 
Tudi v Domu kulture v Brežicah so najprej nastopili predšolski 
in mlajši otroški pevski zbori, včeraj, 15. marca, plesne skupine, 
22. marca bodo v avli ETrŠ Brežice zapeli otroški pevski zbori, 
27. marca so v Domu kulture na vrsti otroške gledališke skupi-
ne in 5. aprila v ETrŠ Brežice še mladinski pevski zbori. V Kul-
turnem domu v Krmelju bo jutri, 17. marca, dopoldne srečanje 
otroških gledaliških skupin. Utrinke z revij lahko spremljate na 
www.posavskiobzornik.si.  P. P.

Pričele so se pomladanske revije



Posavski obzornik - leto XXI, številka 6, četrtek, 16. 3. 2017 21KULTURA

Četrtek, 16. 3.
• v odpiralnem času Valva-

sorjeve knjižnice Krško: fo-
tografska razstava Dušana 
Klenovška »Urbani ptiči«

• v Galeriji Železnina v starem 
mestnem jedru Krškega: 
ogled razstave Listje avto-
ric Vesne Zakonjšek (risbe) 
in Miriam Kosec (steklo), do 
31. 3.

• ob 15.00 v MT Senovo: dru-
žabne igre

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava »Gusarsko gleda-
lišče kapitana Dade«

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

• ob 17.00 v Studiu Revital 
Krško: pravljična gibalnica 
za otroke

• ob 17.00 v telovadnici Gi-
mnazije Brežice: prireditev 
ob 70-letnici Društva upoko-
jencev Brežice

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: uvodna priredi-
tev projekta Posavci beremo 
skupaj 2017 - predstavi-
tev knjige Mojce Kumerdej 
»Kronosova žetev«

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje Posav-
ske muzejske vitrine »Le-
sena plastika od depoja do 
razstave«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: revija plesnih skupin 
»Plesni mozaik«

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje samostoj-
ne slikarske razstave Mete 
Kuplenik »Pogled ptic« 

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: Izzivi in strahovi - peta v 
nizu delavnic programa spo-
znavanja sebe Pot do izvora

• ob 18.00 v Zavodu Svibna v 
Brezovski Gori: predavanje 
»Koristni efektivni mikroor-
ganizmi v kmetijstvu«

• ob 18.00 v »sušilnici« v Bi-
strici ob Sotli: literarni ve-
čer »Slovenija: Navodila za 
uporabo«

• ob 19.00 v MC Krško: Doku-
mentarni četrtek - ogled do-
kumentarnih filmov na temo 
umetnosti, glasbe, kulture, 
subkultur

Petek, 17. 3.

• ob 15.30 na večnamenski 
poti na Vidmu ob Savi: test 
hoje na 2 km (v primeru sla-
bega vremena 31. 3. ob isti 
uri na isti lokaciji)

• od 16.00 do 19.00 v prosto-
rih Vinogradniško-vinarske 
zadruge Bizeljsko (nad tr-
govino): zbiranje vzorcev za 
ocenjevanje vin (tudi 18. 3. 
od 10.00 do 12.00)

• ob 17.00 v jedilnici OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica: 
kulturna prireditev ob 70-le-
tnici Društva upokojencev 
Brestanica

• ob 17.00 v MT Senovo: Na-
redimo si okvir za slike

• ob 17.00 v MT Raka: plesna 
delavnica

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: disco party

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: St. Patrick's day - koncert 
skupine Picksiebner

• ob 21.30 v MC Krško: kon-
cert skupin Carnaval, The 
Ghen in TSO

Sobota, 18. 3.

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

• ob 9.00 v MT Senovo: likov-
ne delavnice

• ob 9.00 v MT Raka: igre na 
igrišču

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
tamburinčki

• ob 10.00 v MC Krško: MC 
direndaj - delavnica »Mladi 
vrtičkarji naredijo svojo vi-
soko gredo«

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

• od 17.00 dalje v Domu kra-
janov Sromlje: 20-letnica 
Vinogradniškega društva 
Sromlje in zaključna prire-
ditev 5. festivala posavskih 
vin Sromlje 2017

• ob 18.00 v Glasbeni šoli Kr-
ško: koncert aktivnih udele-
žencev seminarja za oboo

• ob 18.30 v večnamenski 
dvorani Skopice: 10. tradi-
cionalni turnir v namiznem 
tenisu

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Vrhovo: prireditev ob 
pomladnih praznikih

• ob 19.30 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: glasbeno-gledali-
ška prireditev »Pomlad pri-
haja«

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert dueta Silen-
ce »Koncert izbranih tišin«, 
iz cikla ARSonica 2017

• ob 21.00 v MC Krško: Nate-
čaj Botečaj 2017, 8. edicija

Nedelja, 19. 3.

• od 7.00 do 14.00 v Bistri-
ci ob Sotli: Jožefov sejem, od 
8.00 dalje: 14. tekmovanje 
v kuhanju golaža »Jožeki ku-
hajo golaž« 

• ob 16.00 v OŠ Koprivnica: 
koncert »Pod domačim zvo-
nikom na jožefovo«, sodelu-
jejo: harmonikarji Tonija So-
toška, Mateja Božičnika in 
Boštjana Povšeta, Aljaž Fa-
rasin, učenci GŠ Krško, an-
sambli …, gostje prireditve: 
Matija Slak, Klobasekov Pepi 
in Adi Smolar

• ob 18.00 v veliki dvorani 
gradu Rajhenburg v Bresta-
nici: koncert lovskih pesmi 
»Vrača se pomlad«, nastopa-
jo: Marko in Jernej Železnik, 
Anja Žabkar, Jure Klenovšek, 
Anja, Klara in Leon Drstven-
šek, MoPZ Svoboda Bresta-
nica, Mirko Slemenšek - har-
monika, Margareta Marjetič 
- vezna beseda

• ob 19.00 v dvorani gasilske-
ga doma Cerklje ob Krki: 21. 
prireditev Korajža velja, na-
stopajo: ansambli Brodni-
ki, Jerneja Kolarja, Favoriti, 
skupina Trta, OŠ Cerklje ob 
Krki, Manca Mihelin ...

• ob 20.00 v Klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: pesniško-
-glasbeni večer duetov Ko-
čan & Jančič in Ruža Reda

kam v posavju
Ponedeljek, 20. 3.

• od 16.00 do 18.00 v Posa-
vskem muzeju Brežice: de-
lavnice Znanje in veščine iz 
depoja - Izdelajmo intarzijo 
(še 23. in 31. 3.)

Torek, 21. 3.

• od 10.00 do 12.00 na ETrŠ 
Brežice: 1. »lutkarski drevo-
red« ob svetovnem dnevu 
lutkarstva - dijaki 1. letni-
ka predšolske vzgoje bodo 
malčkom odigrali 29 krat-
kih lutkovnih igric

• ob 17.00 v Krščanski adven-
tistični cerkvi Krško: čajan-
ka »Biti ženska …«

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: revija otroških pev-
skih zborov »Pesem mladih 
src 2017«

• ob 18.00 v pedagoškem 
prostoru Mestnega muze-
ja Krško: predavanje dr. 
Žive Deu »Zelenje v starih 
mestnih jedrih«, ob razstavi 
»Učilnica v naravi: šolski vrt 
včeraj, danes, jutri«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: uvodna prireditev pro-
jekta Posavci beremo sku-
paj 2017 - literarni večer z 
Marijo Hrvatin

Sreda, 22. 3.

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: svetovni dan 
vode - koncert in javno 
vodstvo po razstavi »Štirje 
elementi: 1-Voda: Voda kot 
sooblikovalka posavskih pri-
imkov«

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: prireditev Športnik 
leta 2016

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis »Severna Kore-
ja se odpira«

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

Četrtek, 23. 3.

• ob 17.00 v OŠ (vrtcu) Ada-
ma Bohoriča Brestanica: 
razstava »Adam Bohorič 
skozi otroške oči«

• ob 17.00 v avli ETrŠ Breži-
ce: območna revija otroških 
pevskih zborov »Sijaj, sijaj 
sončece«

• ob 17.00 v sejni sobi MC 
Brežice: brezplačno preda-
vanje Janje Urbančič »Soču-
tno starševstvo«

• ob 17.00 v hotelu Terme v 
Termah Čatež: predavanje 
Štefanije L. Zlobec in Davi-
da Krivca »Prepozanavanje 
demence in pristop do bol-
nika« ter dr. Milice Gregorič 
Kramberger »Novosti pri 
Alzheimerjevi bolezni: dia-
gnostika in zdravljenje«

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: uvodna prireditev pro-
jekta Posavci beremo sku-
paj 2017 - literarni večer s 
Carmen L. Oven

• ob 18.45 v Domu kulture 
Brežice: dobrodelni koncert 
»Mirno morje«, nastopajo: 
OŠB band in bobnar Jože Ha-
bula (Big foot mama), Jakob 
Fifnja in Veronika Strnad, 

Maja Tomič in Eliška Škaler, 
Peter Dirnbek, Rudi Bučar …

• ob 19.00 v MC Krško: Doku-
mentarni četrtek - ogled do-
kumentarnih filmov na temo 
umetnosti, glasbe, kulture, 
subkultur

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: gledališki abonma 
za odrasle - komedija »Be-
netke«

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: monokomedija »50 
odtenkov ženske«

Petek, 24. 3.
• ob 17.00 v MC Brežice: gle-

dališka delavnica za otro-
ke od 8. leta starosti dalje z 
Žano Florjanič Baronik

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: tradicionalni dobro-
delni koncert ob svetovnem 
dnevu Downovega sindroma 
»Pisan kot metulj« 

• ob 19.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Bre-
žice: dobrodelni koncert Li-
ons kluba Brežice

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave akadem-
ske kiparke Lučke Koščak 
»Vešče«

• ob 21.30 v klubu MC Breži-
ce: koncert skupin Kontradi-
kshn in Onubo

Sobota, 25. 3.

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

• ob 10.00 v Športnem domu 
Sevnica: 17. tradicionalni 
karate turnir za vse staro-
stne kategorije

• ob 19.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: madžarski 
večer z Borbalo Lipka, EVS 
prostovoljko

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: koncert Tereze Keso-
vije

• ob 22.00 v MC Krško: Rap 
freestyle battle

Torek, 28. 3.

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: gledališka predsta-
va Tartuffe, za abonma in iz-
ven

Sreda, 29. 3.

• ob 17.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: tradicionalna prireditev 
študentov Fakultete za turi-
zem Brežice »Z materami v 
pomlad«

• ob 17.00 v telovadnici OŠ 
Globoko: 12. prireditev Glo-
boko poje

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Mihe 
Molana »Policija Posavja v 
osamosvojitvenih procesih«

• ob 19.00 v avli MC Breži-
ce: odprtje fotografske raz-
stave »Burundi, pozabljena 
afriška država«

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
pogovorni večer z dr. Karlom 
Gržanom »Vstanimo, v su-
ženjstvo zakleti! - Izstop iz 
smrtonosne igre polov«

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

Platon naj bi priporočal glasbeno vzgojo in nam po-
ložil na srce, da je glasba „moralni zakon“, ki „daje 
dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji, in šarm ter 
veselje do življenja“. Bob Marley je dejal, da glas-
ba na svojstven način „zadane in ne čutiš boleči-
ne“, Bono poudarja njen revolucionarni naboj, saj 
da glasba „lahko spremeni svet, ker lahko spreme-
ni ljudi.“ 

Ta teden je ravno glasba, ki si jo ob sprehodu na 
zvočnikih vrtijo najstniki, pritegnila mojo pozor-
nost. Poslušajoč odlomke melodij in pogovore o kon-
certih, ki jim popestrijo težko pričakovane konce 
tedna, sem ugotovila, da sem v nekaj letih padla 
povsem 'ven'. Out. Vsenaokrog me obdaja yugo tur-
bofolk v nešteto verzijah in miks narodno-zabavne 
glasbe v modernejših preoblekah. 

Ob tem sem postala pozorna tudi na oglase, ki zara-
di neznanih imen navadno ne pritegnejo moje po-
zornosti: Mile, Ivan, Ivana, Milica, Zdravko, Dara, 
Buba, Maya, Lana ter njihova bolj sočna umetniška 
imena. Kmalu prihaja v enega od posavskih klubov 
energična pevka, ki je oglaševana kot 'najbolj vro-
ča ritka Balkana'. Pohitela sem na splet, da izvem, 
kako zgleda mladenka in kako je slišati njena glas-
ba. Število ogledov prvega videospota, ki sem ga od-
prla, je presegalo 30 milijonov!  

Dobila sem tudi priložnost za pogovor z najstnica-
ma, ki sta se čudili mojemu precejšnjemu nepozna-
vanju scene. Mi smo pač poslušali predvsem rock, 
metal, rap, punk s podzvrstmi, nekaj skupin je obi-
skovalo partyje, se preizkušalo v dj vlogah, na ve-
selicah in večgeneracijskih zabavah pa so tudi za-
plesali ob 'narodnjakih'. „Kaj pa balkan, balkan?“ 
sta bili radovedni. Pomislila sem. Seveda je podob-
na glasba že razveseljevala nekatere mlade, a jim je 
bilo skupno, da so strast do tega melosa prinesli iz 
srčike svojega doma, iz južnejših krajev. Pogostejši 
je bil prizor, ko se je srednja generacija pognala na 
plesišče ob tresočih ritmih. Zadnja leta je bila kralji-
ca pesem „Jer ja sam zmija, ti si žaba, žaba, možeš 
da bežiš, ali džaba, džaba.“ 'Žabe in kače' so se hi-
poma prepletle v veselem poskakovanju, v zraku pa 
je bil topel spomin na nekdanjo skupno državo. Se-
danji mladi poslušalci 'vročih ritk Balkana' pa niso 
neka mlajša verzija poslušalcev Lepe Brene in Cece, 
ki bi jih zanimal tudi sam razvoj tega žanra, saj sta 
moji sogovornici prej omenjeni začetnici tovrstne 
folk glasbe namreč poznali le bežno.  

V mislih so mi zazvenele besede Brežičana Matjaža 
Predaniča, ki mi je dve leti nazaj v intervjuju po-
tožil, da se je zgodil velik preobrat. Opažal je, kako 
mladih raziskovanje glasbe ne zanima, ne zahtev-
nejše poslušanje ne ustvarjanje: „Tako hitro priha-
jajo novi hiti, da jih ljudje niti ne doživljajo. Ko di-
jake vprašam, kaj poslušajo, odvrnejo: 'Poslušam en 
komad dva tedna, potem drugega dva tedna.'“ V na-
jinih najstniških letih je še vse vrvelo od bendov, ki 
so se zbirali v garažah, kleteh, vadnicah mladinskih 
centrov. Veliko je bilo samoukov, vsak s svojo glasbe-
no ikono in prepoznavnim slogom oblačenja. Očitno 
je to zdaj del preteklosti.

Posavje ima kakovosten glasbeni izraz, ki nam ga 
priznavajo tudi preko meja - odlične glasbene šole, 
vrhunske glasbenike, pevske zbore, orkestre, kjer 
blestijo tudi najstniki in mladi odrasli. Hkrati pa 
se mnogim mladim življenje razpleta od hita do hita 
in od vikenda do vikenda. Takrat jim ta energična 
glasba, z bleščic in oblin polnim vizualnim momen-
tom, nadene „krila“, vliva „veselje do življenja“, 
najbrž pa jih predvsem „zadane“, da vsaj za nekaj 
ur ne čutijo bolečin tega časa. A če pomislim še na 
glasbo kot gonilo in silo sprememb  – kako neki da-
našnja priljubljena glasba mladih „spreminja lju-
di“ in v kaj lahko s tem „spremeni svet“?

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Duša vesolja 
in vroča ritka

www.PosavskiObzornik.si
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ligaški semafor

NOGOMET 

ČLANI 1. SNL
Rezultat – Krško : Celje 2:3, 
Aluminij : Krško 1:1
Lestvica – 1. Maribor 55, 8. 
Krško 23

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SML – Krško : Bravo 0:1; 
Lestvica SKL - 1. Domžale 32, 
8. Krško 24
SKL – Krško : Bravo 0:0; 
Lestvica SKL - 1. Domžale 41, 
5. Krško 27
Skupna lestvica - 1. Domžale 
73, 5. Krško 51

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultat - Krško : Dravinja 4:1
Lestvica - 1. Maribor 48, 5. 
Krško 33

ROKOMET

ČLANI 1.A SRL
Rezultat – Slovenj Gradec : 
Dobova 33:22
Končna lestvica rednega dela 
- 1. Koper 38, 7. Dobova 23

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Cerklje : Sevnica 
36:28, Radeče : Brežice 
22:30, Škofljica : Krško 28:28, 
Brežice : Črnomelj 28:22, 
Krim-Olimpija : Radeče 
28:21, Moškanjci-Gorišnica 
: Krško 34:36, Sevnica : 
Škofljica 20:30
Lestvica - 1. Šmartno 32, 3. 
Brežice 28, 7. Krško 25, 8. 
Radeče 18, 14. Sevnica 4

MLADINCI 1. SRL 
Rezultat - Krško : Koper 
32:29
Lestvica - 1. Celje 29, 2. Krško 
26

MLADINCI 2. SRL
Rezultati – Črnomelj : Dobova 
32:27, Dobova : Radgona 
31:27
Lestvica – 1. Dobova 4, 3. 
Radeče 2

KADETINJE
Rezultat - Slovenj Gradec : 
Krško 22:20
Lestvica – 1. Žalec 30, 5. 
Krško 14

KADETI POLFINALE 
SKUPINA B
Rezultati - Rudar : Krško 
31:35, Gorenje : Krško 32:23
Lestvica - 1. Gorenje 12, 2. 
Krško 9

KADETI POLFINALE 
SKUPINA D
Rezultat – Črnomelj : Sevnica 
30:33
Lestvica – 1. Sevnica 6, 2. 
Brežice 4, 6. Dobova 0

STAREJŠI DEČKI POLFINALE 
SKUPINA B
Rezultati – Rudar : Brežice 
31:33, Rače : Brežice 28:35
Lestvica – 1. Ormož 11, 4. 
Brežice 10

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultat – Sevnica : Maribor 
5:9
Lestvica - 1. Maribor 52, 6. 
Sevnica 23

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL – za obstanek
Rezultati – Krško : Krvavec 
75:69, Krško : Pivka 72:63
Lestvica - 1. Posavje Krško 6

ČLANI 4. SKL – razigravanje 
vzhod
Rezultati - Zagorje : Brežice 
60:56, Brežice : Ivančna 
Gorica 59:42
Lestvica – 1. Zagorje 4, 3. 
Brežice 3

MLADINCI 1.B SKL – 
skupina BV
Rezultati – Nazarje : Krško 
89:69, Krško : Rogaška 59:60
Lestvica – 1. Zlatorog Laško 
26, 8. Posavje Krško 16

KADETI 1. SKL – skupina 
B2Z
Rezultat – Brežice : Ilirska 
Bistrica, 73:58, KOŠ Koper B 
: Brežice 57:62, Krško : KOŠ 
Koper B 68:53
Lestvica - 1. HPG Brežice 19, 
2. Posavje Krško 17

STAREJŠI DEČKI 1. SKL – 
skupina 3B
Rezultati – Brežice : Šenčur 
45:64, Brežice : Medvode 
71:68
Lestvica - 1. Krka A 12, 5. HPG 
Brežice 7

STAREJŠI DEČKI 2. SKL – 
skupina 3C
Rezultati - Krško : Žiri 72:62, 
Komenda : Krško 54:58
Lestvica – 1. Posavje Krško 12

ODBOJKA

ČLANICE 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Triglav Volley : 
Brestanica 3:1, Neptun Kanal 
: Krško 3:0, Brestanica : Nova 
Gorica II 2:3, Krško : Piran 0:3
Lestvica - 1. Piran 51, 5. 
Kostak-Elmont Brestanica 38, 
9. POK Krško 19

ČLANI 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Kostanjevica : 
Triglav Kranj II 3:0, Go Volley 
II : Kostanjevica 1:3
Lestvica – 1. Kočevje 47, 9. 
Kostanjevica 21

KADETINJE A LIGA – 
ZAHOD A
Rezultati – Triglav Kranj : 
Krško 2:0, Krško : Škofja Loka 
1:2
Lestvica – 1. Mladi Jesenice 
10, 5. POK Krško 4
 
KADETINJE B LIGA – 
SKUPINA A
Rezultati – Olimp 
: Kostanjevica 2:0, 
Kostanjevica : Novo mesto 1:2
Lestvica – 1. Olimp Ljubljana 
12, 2. Kostak Elmont Bresta-
nica 10, 6. Kostanjevica 0

STAREJŠI DEČKI A LIGA – 
ZAHOD
Rezultati - Kostanjevica : Krka 
1:2, Žužemberk : Kostanjevica 
2:0
Lestvica – 1. Benquick Volley 
Logatec 12, 4. Kostanjevica 
na Krki 6

MARIBOR, KRŠKO - Od 25. februarja do 3. marca je v 
organizaciji Železničarskega kluba Maribor in pod 
pokroviteljstvom Šahovske zveze Slovenije potekalo 24. 
posamično šahovsko državno prvenstvo v standardnem in 
18. posamično šahovsko državno prvenstvo v pospešenem 
šahu, na katerih je sodelovalo tudi 21 šahistk in šahistov 
Šahovskega kluba Triglav Krško.

Najuspešnejša je bila Larisa 
Kuhar, ki je postala državna pr-
vakinja pri dekletih do 14 let v 
standardnem šahu, sledijo pa ji 
podprvakinji Ana in Tina Ur-
banč v standardnem oziroma po-
spešenem šahu. Ana je bila tudi 
tretja v pospešenem šahu. Tretje 
mesto so dosegli tudi Bruno Glas 
v standardnem šahu pri fantih do 
8 let, Eva Grajžl v standardnem 
šahu pri dekletih do 8 let in Pika 
Radej v standardnem šahu pri 
dekletih do 10 let. Bruno Glas je 
dosegel še 4. mesto v pospeše-
nem šahu pri fantih do 8 let, Jan 

Kraševec in Larisa Kuhar pa prav tako 4. mesto pri fantih do 10 
let oziroma pri dekletih do 14 let. Pia Marie Ružič je dosegla 
dve 5. mesti v standardnem in pospešenem šahu pri dekletih do 
14 let, Aleksander Bajc pa prav tako 5. mesto v standardnem 
šahu pri fantih do 16 let. Sledi mu Matej Požun s 6. mestom v 
standardnem in 7. mestom v pospešenem šahu med fanti v ka-
tegoriji do 18 let. Uvrstitev med deseterico je uspela tudi Žani 
Kodrič z 8. mestom pri dekletih do 10 let v standardnem šahu.
Ostali šahisti in šahistke (Lamir Molan, Alexey Mižigoj, Patrik 
Štucl, Kristjan Kodrič Plevnik, Filip Lajkovič, Borut Jan Ru-
žič, Luka Žan Šporar, Katarina Ferlan, Filip Radej) so zaostali 
za 10. mestom. Vsi igralci, ki so dosegli uvrstitve do 5. mesta, so 
si priborili pravico nastopa na svetovnem in evropskem prven-
stvu v standardnem šahu v letu 2017. Tekmovalce so pripravl-
jali, spremljali in podpirali tudi trenerji Marjan Božič, Hilmija 
Ahmatović, Smiljana Jurečič in Samo Štajner.
 Vir: ŠK Triglav Krško

Larisa Kuhar državna prvakinja 

POSAVJE - Posavski alpinisti so letošnjo zimo v gorah že dodob-
ra izkoristili. Po odličnih januarskih razmerah za plezanje po za-
ledenelih slapovih so v februarju prišle na vrsto zasnežene gore 
peš in na smučeh. Na Vršiču so izvedli obsežnejše interno izo-
braževanje o gibanju v gorah pozimi, ki se ga je udeležilo 25 čla-
nov, uradno zaključili alpinistično šolo in se za nagrado povzpe-
li še na Mojstrovko. V februarju so izvedli še nekaj skupnih tur 
in turnih smukov – slednjih si več obetajo predvsem v marcu.
Medtem so mladi športni plezalci nastopili že na 2. tekmi Vzhod-
ne lige, ki je bila tokrat v Slovenski Bistrici. Kar 16 mladih po-
savskih plezalcev je tekmovalo, dva med njimi sta si priplezala 
medaljo. Ajda Graj je med mlajšimi deklicami z B-licenco prvič 
zmagala, Anže Božič pa je bil pri fantih iste starosti bronast. Mla-
de čakajo v roku meseca dni še tekme v Radljah ob Dravi, Trbo-
vljah in Vojniku. Pomladno vreme je otvorilo tudi sezono v lokal-
nih plezališčih, ki so ob sončnih popoldnevih dobro zasedena.
Posavski alpinistični klub pa z vstopom v pomlad vabi tudi k vpi-
su v začetni tečaj športnega plezanja za odrasle (nad 18. letom 
starosti). Vsi, ki bi želeli izkusiti strasti gibanja v vertikali, ste lepo 
vabljeni na informativni sestanek, ki bo v petek, 17. 3., ob 20. uri, 
v MC Krško. Informativni sestanek bo namenjen tudi vsem, ki jih 
nadalje zanima ukvarjanje z alpinizmom. Osnove športnega ple-
zanja so namreč pogoj za vpis v alpinistično šolo, ki se prične je-
seni.  PAK

Alpinisti izkoristili zimo

Člani PAK na Begunjščici (foto: arhiv PAK)

Krčani so v pomlad štartali 
slabše od pričakovanj, saj so 
v treh tekmah osvojili le toč-
ko na gostovanju pri Alumini-
ju, neposrednemu tekmecu v 
boju za 8. mesto na lestvici, ki 
še prinaša zanesljiv obstanek 
med prvoligaško konkurenco, 
izgubili pa obe domači tekmi 
z Gorico in Celjem. Krški niz 
brez zmage se je tako povečal 
že na devet tekem, saj zadnja 
zmaga Krčanov sega že več kot 
štiri mesece in pol nazaj, ko so 
konec lanskega oktobra z naj-
boljšo predstavo v tej sezoni 
na gostovanju premagali Celje. 
Vodstvo kluba se je torej odlo-
čilo za predčasno prekinitev 
pogodbe s 37-letnim Brestani-
čanom Tomažem Petrovičem, 
ki je ekipo vodil od januarja 
2014, jo naslednje leto zgodo-
vinsko popeljal v prvo ligo in 
lani s 6. mestom zanesljivo ob-
držal med slovensko nogome-
tno elito. Petrovič je lani pole-
ti sicer že zapustil klub, a ga je 
vodstvo uspelo prepričati in je 
pogodbo podaljšal do sredine 
leta 2019, dobri dve leti pred 
njenim iztekom pa dokončno 
odhaja. Vodenje članske eki-
pe NK Krško je upravni od-
bor kluba zaupal 39-letnemu 
Roku Zorku, univ. dipl. prof. 
športne vzgoje, ki ima izku-
šnje kot igralec v članskem no-
gometu (za Krško je v 2. SNL 
odigral 129 tekem) ter v uspe-
šnem vodenju mladinske no-

Na krški klopi odslej Rok Zorko
KRŠKO - V NK Krško so bili zadnji dnevi pestri. Potem ko so v nedeljo krški nogometaši na domači tekmi 
24. kroga 1. SNL priznali premoč Celju, je kmalu po tekmi iz kluba prišla vest, da krško klop zapušča trener 
Tomaž Petrovič. Nasledil ga je Rok Zorko, dosedanji vodja in trener krške nogometne šole.

gometne šole, ki je pod nje-
govim vodstvom postala ena 
izmed desetih najuspešnejših 
mladinskih nogometnih šol v 
Sloveniji, v kateri so do danes 
ustvarili 12 mladih reprezen-
tantov Slovenije. S trenerskim 
delom se Zorko ukvarja 14 let, 
z raznimi mladinskimi selek-
cijami pa je dosegel kar nekaj 
vidnejših uspehov. Ob svojem 
imenovanju je dejal: »O prevze-
mu članske ekipe nisem razmi-
šljal, ker imam v prvi vrsti še 
veliko svojega dela in ciljev, 
ki so povezani z mojo funkci-
jo vodje in trenerja v nogome-
tni šoli (trenutno vodi kadet-
sko ekipo, ki zaseda 5. mesto v 
1. SKL, op. p.). Delo z mladimi 
nogometaši me resnično veseli 
in v tem uživam iz dneva v dan. 
Tako kot je nogomet nepredvi-
dljiv, tako se je v klubu zgodila 
situacija, ko se je uprava odlo-
čila za spremembo na trener-

skem mestu. Odločil sem se, da 
se preizkusim v delu na najviš-
jem nivoju nogometa v Slove-
niji. Zame je to ogromen izziv, 
v katerega bom v naslednjih 
dneh vložil celega sebe. Težko 
bo preklopiti, vendar upam, da 
mi uspe v najkrajšem možnem 
času. Rad pa bi se tudi v svo-
jem imenu zahvalil Tomažu, ki 
je našemu klubu veliko poma-
gal na vseh nivojih našega de-
lovanja.«

Od kadrovskih zadev pa še 
malo k tekmovalnim. Kot že 
omenjeno, so krški nogome-
taši minulo nedeljo na stadio-
nu Matije Gubca doživeli deveti 
poraz v sezoni. Celjski nogome-
taši so zmagali s 3:2, s tem pa 
dosegli sploh prvo zmago pro-
ti Posavcem, odkar so ti prišli v 
prvo ligo, še več, igralci iz knež-
jega mesta do te tekme sploh 
še niso uspeli premagati kr-
škega vratarja (razen na lan-
ski pokalni tekmi, ki so jo na 
koncu po enajstmetrovkah do-
bili Krčani). Gostje so povedli 
v 26. minuti, ko je Lovro Cvek 
po neodločnem posredovanju 
krške obrambe žogo med no-
gama Marka Zalokarja spra-
vil v mrežo. Devet minut kas-
neje so se Celjani veselili še 
drugega zadetka. Goran Cvi-
janović je na desni strani iz-
vajal kot, v skoku je bil najvišji 
Luka Belić, Zalokar je žogo si-
cer odbil, vendar je šla čez gol 

črto. Po zaostanku dveh go-
lov so Krčani drugi polčas za-
čeli veliko bolj odločno, kar se 
jim je v 57. minuti obrestova-
lo, ko je Filip Dangubić us-
pešno izvedel enajstmetrovko, 
za katero je bil zaslužen hitro-
nogi Ibrahim Arafat Mensah. 
Toda že dve minuti pozneje 
so Krčani naredili novo napa-
ko v obrambi, ko so bili v svo-
jem kazenskem prostoru pre-
malo odločni ob akciji Amarja 
Rahmanovića, ki je s strelom 
po tleh premagal nemočnega 
Zalokarja. Vendar se domačini 
niso predali. Prevzeli so pobu-
do, pritiskali proti celjskim vra-
tom in v eni izmed akcij je Men-
sah, ki je bil najbolj razigran v 
krškem moštvu, po preigrava-
nju spet padel v kazenskem 
prostoru in sodnik Matej Jug 
je takoj pokazal na belo točko. 
Končni izid je z novo uspeš-
no izvedeno enajstmetrovko 
postavil najboljši strelec klu-
ba Dangubić, ki je tako že pri 
devetih golih v tej sezoni. Te-
den prej so Krčani iztržili ne-
odločen izid (1:1) v Kidričevem 
proti Aluminiju - strelec je bil 
spet Dangubić -, za nekaj časa 
pa so tudi izgubili kapetana in 
stebra obrambe Marka Kraj-
cerja, ki si je zlomil in napočil 
rebro. Krško, ki še vedno zase-
da 8. mesto in ima točko več od 
Aluminija, v soboto igra v gos-
teh proti zadnjim Radomljam.
 Rok Retelj

Rok Zorko

Hilmija Ahmatović, Pika Ra-
dej, Bruno Glas in Eva Grajžl
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BLANCA - Na prvo soboto v marcu se je na Blanci zvrstil še peti, 
zadnji tek v sklopu Sevniškega pokala 2016/2017, ki se ga je 
udeležilo 98 tekačic in tekačev. V otroških kategorijah so sla-
vili: Sofija Motore, Enej Zupančič, Tjaša Radej, Maj Repovž, 
Živa Slapšak, Urban Slemenšek, Maja Knez, Tomi Bajc, Lea 
Haler in Luka Lazar. Med mladinkami je progo najhitreje pre-
tekla Melani Knez iz AK Sevnica, medtem ko je med mladinci 
zmagal Matija Rizmal iz AK Radeče. Absolutna zmagovalca 4-ki-
lometrske proge sta postala Lea Haler med ženskami in Miha 
Povšič med moškimi.
Za skupno uvrstitev so šteli štirje najboljši teki, potrebno pa se 
je bilo udeležiti vsaj dveh tekaških preizkušenj. Med najmlajši-
mi sta najvišje število točk zbrala Kiara Blatnik in Enej Zupan-
čič, v preostalih otroških in mladinskih kategorijah pa so bili 
zmagovalci naslednji tekači: Tjaša Radej, Maj Repovž, Živa Slap-
šak, Timotej Krašovec, Maja Knez, Tomi Bajc, Nika Dobovšek, 
Žan Vozelj, Tija Senica in Matija Rizmal. Lea Haler, Miha Povšič, 
Nika Bajc, Janko Jančič, Brigita Karlovšek, Jure Rizmal, Mil-
ka Zupan in Anton Derganc pa so zmagovalci članskih katego-
rij. Absolutna zmagovalca Sevniškega pokala 2016/2017 sta po-
stala aktualna atleta leta AK Sevnica, Lea Haler in Miha Povšič. 
 Vir: AK Sevnica

Zaključek Sevniškega pokala 

Štart glavnega teka na Blanci

Predlog o izboru povabljenih 
športnikov je na podlagi krite-
rijev pripravila Strokovna ko-
misija za šport občine Krško, 
ki jo vodi Boštjan Pirc, v sode-
lovanju s Športno zvezo Krško 
na osnovi predlogov, ki so jih 
podali športni klubi in društva 
v občini Krško. Kot je poudaril 
župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko, je v občini več kot 
80 športnih društev, organiza-
cij, klubov in drugih, ki na raz-
ličnih področjih športa delajo 
tako z najmlajšimi in mladin-
ci, do tistih, ki skrbijo, da je za 
šport in rekreacijo poskrblje-
no tudi za občane s posebnimi 
potrebami in za starejše gene-
racije. Z vsakoletnimi razpisi 
Občina Krško podpira delo 
vseh, tako na programskem 
delu kot z vlaganji v infra-
strukturo, za kar so v zadnjih 
letih v povprečju vložili oko-
li 1,5 milijona evrov na leto. V 
lanskem letu so med drugim 
obnovili stadion Matije Gub-
ca z ureditvijo nadstreškov 
na tribuni, Tenis klub Krško 
v zimskih mesecih deluje pod 
novim balonom, sofinancira-
li so obnovo smučarske ska-
kalnice v Sp. Dulah, v okviru 
celovite obnove krške šole je 
bil obnovljen plavalni bazen. 
V načrtih je ureditev nogome-
tne zelenice na stadionu Mati-
je Gubca, izboljšanje pogojev 
delovanja Strelskega društva 
Leskovec pri Krškem, pa tudi 
za delovanje tenis kluba in od-
bojkarskega društva v Bresta-
nici.
Na podlagi kriterijev so pri-
znanja prejeli Damjan Pavlin 
iz Strelskega društva Leskovec 
in strelske paraolimpijske re-
prezentance Slovenije; Denis 
Šketako, Jaroslav Kovačič 
in Hanah Pevec iz Športnega 
društva Posavje; Luka Vod-
lan in Brina Lukež iz Plesne-
ga kluba Lukec; Nejc Pozvek 
in Aljaž Motoh iz Posavskega 
alpinističnega kluba Krško; 

Športniki tudi promotorji občine 
KRŠKO - Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 3. marca v Kulturnem domu Krško čestital športnikom, 
ki so v letu 2016 dosegli vidnejše rezultate v posameznih športnih disciplinah in s tem pomembno prispe-
vali k večji prepoznavnosti občine Krško doma in v tujini. S športniki in gosti je svoje športne izkušnje delil 
osrednji gost večera, smučarski skakalec Robert Kranjec.

Luka Kerin, Vanja Drkušić in 
Luka Guček iz Nogometnega 
kluba Krško, prav tako Tomaž 
Zakrajšek, Luka Pihler in ka-
detska ekipa NK Krško v se-
stavi Benjamin Pirc, Gašper 
Koritnik, Mihael Mirt, Anže 
Kodelič, Ester Sokler, Mark 
Španring, Vid Goričar, Gre-
gor Kmetič, Jan Gorenc, An-
draž Lipec, Vanja Drkušić, Da-
vid Kovačič, Timotej Rešetič, 
Primož Vidmar, Anej Bogo-
lin, Jan Ašič, Marcel Račič in 
Nik Rožman; mladinska eki-
pa Rokometnega kluba Krško 
v sestavi Alen Zorič, Marko 
Sintič, Aldin Bekrič, Tadej 
Sobotič, Gašper Perko, Uroš 
Švalj, Jure Škafar, Patrik Gla-
ser, Jakob Rus, Leon Ško-
da, Kristijan Kozole, Anton 
Glogovšek, Andraž Dragan, 
Klemen Pajič, Tadej Hriber-
šek in Tilen Kozole; Ana Ur-
banč, Aleksander Bajc, Ma-
tej Požun, Peter Urbanč in 
Samo Štajner iz Šahovskega 
kluba Triglav Krško; Amade-
ja Urbanč Vlahov, Maj Rež-
man, Vincenc Radež, David 
Šeparovič, Rok Slapšak, Ivan 

Lesnika in Denis Moreše iz 
Športnega društva Plavalček; 
Žana Maruša, Karmen Zorič, 
Lara Jambriško, Andraž Do-
stal, Nika Bizjak, Tjaš Žvar, 
Jerneja Šribar, Matic Moč-
nik, Anže Kozole, Alen Jular 
in Nika Zakšek iz Plavalnega 
kluba Celulozar; Nina Man-
dl iz Multisport kluba Krško; 
Zoran Igor Dular, Nik Arn-
šek in Janez Peršolja iz Klu-
ba tajskega boksa Krško; član-
ska skupina hip hop plesalcev 
iz Plesnega kluba Lukec Krško 
v sestavi Mark Gerjevič, Ka-
tja Pirc, Alja Kolman, Jasna 
Preskar, Dea Micić in Nastja 
Colarič; Denis Štojs iz AMD 
Krško in Dejan Petakovič iz 
Ribiške družine Brestanica – 
Krško.

Na seznam posebnih dosežkov 
leta, ki so jih letos podelili dru-
gič, pa so se vpisali Senta Jeler 
in Cvetka Šterk, članici ženske 
reprezentance v odbojki sede, 
Gregor Glas iz Košarkarske-
ga kluba Krško, rokometaš RK 
kluba Gorenje Velenje Nejc 
Cehte, Laura Škvorc, članica 

slovenskih mladih nogome-
tnih reprezentanc, atletinja 
Tinkara Zalokar, ki zastopa 
tudi reprezentanco Sloveni-
je, člani Radiokluba Krško To-
mislav Haring, Samo Gajšak, 
Žak Gajšak in Petra Levičar, 
Luka Račič, član DBV Dren iz 
Leskovca pri Krškem, ter Ro-
bert Berič, član nogometne 
članske reprezentance Slove-
nije.

Gost večera Robert Kranjec 
je v pogovoru z voditeljem Ti-
nom Vodopivcem predstavil 
svojo športno pot ter pouda-
ril pomen vztrajnosti vsakega 
športnika do zastavljenega ci-
lja. Sprejem so s kulturno-za-
bavnim programom popestrili 
učenke in učenci OŠ dr. Mihaj-
la Rostoharja, članice in člani 
gledališče skupine KD Lesko-
vec pri Krškem in članice vo-
kalne skupine POPSi.

 Vir: Občina Krško, 
 foto: Sv. Mavsar

Del udeležencev sprejema, povsem levo župan Stanko in Robert Kranjec

BREŽICE - Za tekmo-
valki Teniškega klu-
ba Brežice Veritso 
Yanevo in Hano Ši-
šak Molan je bil 4. 
marec, ko se je v Lju-
bljani v organizaciji 
Šport plus Ljubljana 
odvijal teniški tur-
nir, ponovno uspe-
šen tekmovalni dan. 
Veritsa je premaga-
la vse nasprotnice 
in brez izgubljenega 
niza slavila zmago v 
mini tenisu. K njeni 
izvrstni igri je pripo-

moglo tudi uspešno sodelovanje z znano teniško akademijo iz 
ZDA, njen talent pa so že opazili svetovni teniški strokovnjaki. 
Hana se je v kategoriji tenis 10 uvrstila v polfinale in s tem na 
turnir A v Mariboru. 
 Vir: TK Brežice

Uspešni mladi tenisačici

Veritsa Yaneva

Gregor Glas na pot v Brooklyn
KRŠKO - Gregor Glas, nekda-
nji član Košarkarskega klu-
ba Krško, se je pretekli vikend 
udeležil treningov v okviru 
Jordan Brand kampa v Barce-
loni, na katerega je bilo pova-
bljenih 40 najbolj talentiranih 
mladih igralcev do 16. leta iz 
celotne Evrope. Še ne 16-letni 
Gregor Glas in 190 cm visoki 
Krčan, sicer od letošnje sezo-
ne član ekipe Sixt Primorska, 
je v lanski sezoni kot iz Krške-
ga posojen igralec z ekipo Bre-
žic do 15 let osvojil visoko 8. 
mesto v DP. Ob koncu sezone je 
z reprezentanco do 16 let kot 
najmlajši med reprezentanti 
zablestel na tekmah EP sku-
pine B, kjer je dodal pomem-
ben delež k uvrstitvi Slovenije 
v skupino A. Treninge na kam-
pu je vodil tudi Ray Allen, ki 

ga poznavalcem košarke ni tre-
ba posebej predstavljati. Gre-
gor je zadnji dan na pregledni 
tekmi vseh fantov, ki so sode-
lovali na kampu, zaigral kar v 
»allenovskem stilu«, saj je zab-
lestel ravno v metu iz razdalje 
- od šestih poskusov je zadel 
kar pet trojk in bil s 15 točka-

mi eden najbolj vidnih posa-
meznikov na igrišču. S tem si 
je prislužil uvrstitev v desete-
rico, ki bo predstavljala Evro-
po na pregledni tekmi Jordan 
Brand Classic 15. aprila v Bro-
oklynu (ZDA) proti podobni 
selekciji nadarjenih ameriš-
kih košarkarjev.  L. Šebek

Glas (drugi z leve) med elitno deseterico z Rayem Allenom
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GORICA - In tega se zavedata 
zakonca Nada in Rajko Sot-
lar, ki sta 4. marca praznova-
la 60- letnico poroke.

Rajko se je rodil in živel na Dr-
novem ter se leta 1953 izučil 
za mehanika pri Ivanu Vaniču 
– Ivču iz Krškega. Do tega pok-
lica je imel vedno veselje in je v 
njem užival vse svoje delovno 
obdobje v tujini in doma.  

Nada je že pri rosnih 11 letih 
izgubila svojo mamo. Utrdilo jo 
je, ko je očetu na Gorici poma-
gala na kmetiji, kljub temu da 
je bila od devetih bratov in se-
ster najmlajša. Leta po vojni so 
bila tudi zanjo težka, a je osta-
la vedno pozitivna.

Ko je bil Rajko julija 1955 na 
dopustu med služenjem voja-
škega roka, sta ste z Nado spo-
znala na veselici v Leskovcu pri 
Krškem. Ljubezen se je vnela in 
Nada je Rajka počakala, da se je 
vrnil. Svojo ljubezen sta krona-
la s poroko 4. marca 1957, ko 
sta si v farni cerkvi v Leskov-
cu pri Krškem obljubila večno 
zvestobo in se poročila, Vani-
čev Ivči pa je bil njuna poroč-
na priča. V njuno srečo je ob 

rojstvu prvorojenca Branka 
zarezala globoka bolečina, ko 
je sinček umrl. Leta 1962 sta 
odšla na delo v Leverkusen v 
Nemčijo, kjer je Rajko delal pri 
avtoličarju in pridobil še doda-
tna znanja, Nada pa je delala v 
kuhinji hotela in tudi katoli-
škega vrtca. Življenje ju je nas-
lednje leto osrečilo z rojstvom 
hčerke Marjane, ki je bila 
vzgajana v slovenskem duhu, 
saj ju je vedno vleklo domov. 
Vse praznike sta se z veliko ve-
selja vračala nazaj na Gorico, 

kjer sta si ustvarila ču-
dovit dom. Končna odlo-
čitev je padla leta 1976, 
ko sta se za stalno vrni-
la v Slovenijo, kjer je Raj-
ko na Gorici odprl obrt 
kot avtoličar, Nada pa je 
pomagala voditi knjigo-
vodstvo in opravljala vsa 
gospodinjska dela. Leta 
1988 se je Rajko upoko-
jil, kmalu za njim tudi 
Nada. Še vedno pa mu 
je ostala ljubezen do av-
tov in tako še danes po-
polnoma vzdržuje old-
timer BMW in je prav 
tako član kluba Oldti-
mer Hrast. Rodila sta se 
jima tudi vnuk Gašper 

in vnukinja Zoja. 

Velikokrat pravita: bilo je veli-
ko odrekanja, odpuščanja, tež-
kih trenutkov, a zaradi ljubezni 
in tega, da še vedno praznuje-
ta skupaj vse rojstne dneve, 
je bilo vredno. Oba sta roje-
na 1934. leta in kljub bolezni 
sama skrbita zase. Njuna vrata 
so vedno odprta za prijatelje in 
hvaležni smo jima za vse pozi-
tivne besede in prijazen spre-
jem, kadar koli pridemo.
 Edita Špoler-Krieger

Ljubezen je nekaj čudovitega

Rajko in Nada Sotlar

BIZELJSKO - Na prvo mar-
čevsko sončno soboto sta pred 
oltar cerkve svetega Lovrenca 
na Bizeljskem po 50 letih po-
novno stopila Anica in Ton-
ček Zagmajster z Orešja na 
Bizeljskem. Jubilej zlate po-
roke sta se odločila obeležiti z 
obredom v farni cerkvi in dru-
ženjem s sorodniki. Pred ol-
tar sta ju tokrat popeljala hči 
Bernarda in sin Blaž ob pesmi 
cerkvenega zbora in poroč-
ni koračnici. Dan je sovpadel 
tudi s Tončkovo osemdesetle-
tnico. V zakonski stan sta za-
konca Zagmajster vstopila 7. 
januarja 1967. Spomnita se, 
da je na njun poročni dan zem-
ljo prekrivala metrska snežna 
odeja. Kot da bi jima narava 
hotela napovedati ovire, ki so 
ju čakale na skupni poti. Nista 
se jih prestrašila in sta jih us-
pešno premagovala vseh pet-
deset let. Oba izhajata iz veli-
kih družin, saj je Anica imela 
šest sester in bratov, Tonček 
pa sedem. Skupno življenje 
sta začela na Aničinem domu 
in si počasi, a vztrajno gradila 
topel dom. Anica je šla v služ-
bo, Tonček je po najboljših mo-
čeh obdeloval zemljo, hranil ži-
vino, zaslužil kak dinar z žago 

Zlatoporočenca Zagmajster

in drugimi stroji, ki jih je ku-
poval z zaslužkom. Nekaj je za-
služil tudi s harmoniko, saj je 
znan ljudski godec, ki je igral 
na več kot petsto porokah.

Hči Bernarda in sin Blaž sta 
po starših podedovala delov-
ne roke in pošteno srce. Za vso 
podporo in pomoč sta starše-
ma na praznovanju izrazila 
hvaležnost v ganljivih zahva-
lah. Anica in Tonček še ved-
no rada po svojih močeh dela-
ta na kmetiji, ki sta jo že pred 
leti predala sinu. Seveda pa 
sta zlatoporočenca neizmer-
no ponosna tudi na bogastvo 

v obliki vnukov Janje, Mar-
ka in Miha ter snahe Katari-
ne in zeta Rajka. Vsi so odlični 
pevci. Anica in Tonček pojeta 
v cerkvenem zboru, Tonček je 
tudi dolgoletni član Ljudskih 
pevcev Bizeljsko. Posluh in 
veselje do petja sta podedova-
la tudi otroka in vnuki. Nepo-
zabni so nastopi, ko so združili 
glasove na raznih prireditvah, 
še posebej pa poslušalce nav-
duši najmlajši Miha s svojim 
angelskim glasom. Na prazno-
vanju zato ni manjkalo petja in 
zvokov harmonike.

 L. Babič/R. R. 

Zlatoporočenca z ožjim sorodstvom (foto: L. Babič)

na muhi ...

Nedavni obisk predsednika države Boruta Pahorja na krškem 
srednješolskem centru je potekal v sproščenem in prisrčnem 
vzdušju, kakršnega smo pravzaprav ob obiskih državne ob-
lasti vse prej kot vajeni. Pahor se je v primerjavi s svojimi 
predhodniki ali drugimi predstavniki države znal spustiti s 
piedestala, s svojo držo, neposrednim in duhovitim pristopom 
pa sprostil zavore pri dijakih v tolikšni meri, da so se ti brez 
zadržkov pogovarjali z njim o različnih temah, po učilnicah 
in hodnikih pa je nastala vrsta skupnih fotografij in selfijev v 
različnih pozah, ki si jih bo verjetno večina mladih tudi shra-
nila v trajen spomin. Pa vendar je pri tem, kakor smo opazi-
li, prišlo s strani šole tudi do, vsaj predvidevamo, neželenega 
spodrsljaja. Namreč, četudi je predsednikov obisk v prvi vrsti 
potekal kot rezultat osebne iniciative enega izmed profesor-
jev na šoli, ta ni potekal v zasebnih, temveč javnih prostorih, 
zaradi česar bi morali na šoli (vsaj zaradi reda) nedvomno 
povabiti na dogodek tudi vodstvo občine, a je bilo slednje o vi-
sokem obisku post festum obveščeno šele prek medijev. (B. M.)

Neutrudni snovalec lut-
kovnih dogodivščin Ber-
nard Pungerčič, ki ima 
skupaj z ženo Snježa-
no na sevniškem gradu 
prostor za grajsko lut-
kovno gledališče, nave-
zuje kulturne stike tu-
di s predstavniki tujih 
držav. Na enem izmed 
nedavnih dogodkov je 
na odprtju izjemne li-
kovne razstave »After 
China 2016« na Ptuju 
spoznal mednarodno 

priznanega kitajskega galerista in poslovneža Xin Dong Che-
na. Povabil ga je, naj obišče tudi Sevnico in Posavje ter mu za 
spomin podaril Valvasorjevo penino Vinske kleti Mastnak in 
monografijo o sevniški občini. Galerist je z nasmeškom na ob-
razu sprejel darilo in povabilo, če pa bo prišel na obisk, bomo 
poročali tudi o tem. (S. R.) 

»Od nekdaj lepe so Sevničanke slovele ...« bi lahko spremeni-
li znan verz iz Prešernovega Povodnega moža, saj se jih ved-
no več sprehaja po modnih brveh in eni je celo uspelo posta-
ti prva dama ZDA. Življenje v Ameriki je v preteklosti okusila 
tudi manekenka in diplomirana notranja oblikovalka Jana 
Koteska, ki se še vedno rada vrača v svojo domačo Loko pri 
Zidanem Mostu. Prireditve najpogosteje obišče z mamo Ire-
no, na poti k sorodnikom v Makedonijo pa se jima pridruži-
ta še mlajša sestra in oče Boris, ki je odraščal v Bitoli. (S. R.)

»Meni pa je bila vaša pesem zelo všeč,« je na otvoritvi sli-
karske in keramične razstave Figura dejala slikarju Jožetu 
Šterku razstavljalka Saša Ogorevc. Šterk je navdušil in pre-
senetil tudi vse ostale prisotne, saj jo je tudi »odigral« in se 
predstavil tako še v dveh drugih vlogah. In kako je biti »ljubi-
teljski slikar«? V sebi jo nosim idejo enkratno,// naredil bom sliko 
z oljem na platno// samo še barve na podlago prelijem,// dam sli-
ko v okvir in na steno pribijem.// Bom trave pobarval lepo na ze-
leno,// a strehe so rdeče, če le ni temno,// nebo pa je modro tako 
in tako.// Še preden končam to svojo umetnino,// začutim v tre-
buhu nekakšno praznino,// se čopič upira, kot bi mazal na kruh 
margarino,// opustil sem svoj glavni dnevni obrok,// saj trdno 
odločen, da vse to postorim potem, ko dam sliko iz rok.// Pogle-
dujem na uro kar mal(o) naveličan,// da je to res slika želena, pa 
nisem več čisto prepričan// pred sabo vidim le še sendvič in šni-
celj,// a slika … če ne bo za na steno, bo pa za na kakšen škrnicelj. 
Ujeti figuralisti: Jože Šterk, Sara Slemenšek Avšič, ki je potr-
pežljivo sedela in pozirala ustvarjalcem Figure, razstavljal-
ka Saša Ogorevc in Gregor Smukovič. (N. J. S.)

Na letošnjem zboru članov Planinskega društva Brežice se je 
po treh mandatih oz. 12 letih s funkcije predsednika poslovil 
Tone Jesenko. Neutrudljivi Tone, kot smo lahko slišali s stra-
ni članov in gostov, se je poslovil s solzami v očeh, saj v pri-
hodnje tudi ne bo več sodeloval v upravnem odboru društva, 
ampak bo, kot je dejal, samo še povsem običajen član, ki se 
bo skušal redno udeleževati pohodniških izletov in ostalih do-
godkov, ki jih skozi leto pripravijo v društvu. Še najbolj je v 
teh letih zanemaril »torkarje«, zato se bo odslej skušal pogo-
steje udeleževati njihovih torkovih pohodov. Po drugi strani 
pa je bil Tone zelo vesel, da je na mestu predsednika društva 
dobil naslednico, kar se vidi tudi po iskrenem objemu na fo-
tografiji. Anica Hribar, ki je zelo dejavna kot planinka pa tu-
di kot članica brežiškega orientacijskega kluba, zagotovo ne 
bo imela posebnih problemov stopiti v velike čevlje svojega 
predhodnika. (R. R.)
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Velika dobovska pustna povorka

Program za marec
Četrtek, 23. 3. 2017, ob 19.00
DOKUMENTARNI ČETRTEK
Ogled dokumentarnih filmov na temo umetnosti, 
glasbe, kulture, subkultur
Enkraten ogled: 1€, mesečna karta: 3€
Prijave: vanlovfamily@gmail.com
Vsak četrtek!

Petek, 17. 3. 2017, ob 21.00
KONCERT: CARNAVAL, TSO IN THE GHEN
Vstopnina: predprodaja 5€ (rezervacije: rezervaci-
je.mckrsko@gmail.com), na dan koncerta 7€

Sobota, 18. 3. 2017, od 10.00 do 12.00
MC DIRENDAJ
Delavnica:
Mladi vrtičkarji naredijo svojo visoko gredo
Prijave: monika.macek@mc-krsko.si

Sobota, 18. 3. 2017, ob 21.00
NATEČAJ BOTEČAJ 2017, 8.EDICIJA
Vstop prost!

Sobota, 25. 3. 2017, ob 22.00
RAP FREESTYLE BATTLE
Info: fb stran Mladinski center Krško

Petek, 31. 3. 2017, ob 22.00
HARMONIC FREQUENCIES – FROM HOUSE 2 TECHNO 
SPECIAL EDITION
Jack Bixby, Rox-on, Jeffrysoul, Kristjan (didgeridoo), 
Andreaz (djembe)

MC DIRENDAJ: 
Mladi vrtičkarji naredijo svojo visoko gredo
Bliža se čas vrtičkanja, zato smo za vaše otroke 
pripravili delavnico, kjer bomo skupaj s prostovoljka-
mi mladinske točke Senovo, Robijem Špiler ter Tjašo 
Štruc iz Zavoda Obilje naredili visoke gredice. Najprej 
bomo iz lesa naredili gredo, nato pa vanjo po 
plasteh dodajali zemljo, slamo, kompost, ovčjo 
volno,… ter na koncu zasadili z zelišči in začimbami. 
Vsak otrok naredi svojo lončno zasaditev, po istem 
“receptu“. Seveda ste tudi starši dobrodošli, da 
skupaj z otroki naredite njihovo prvo gredico. Lepo 
vabljeni!

Prijave: monika.macek@mc-krsko.si 

MC Krško, sobota, 18.3.2017, ob 10.00

DOBOVA – Na sončno soboto, 4. marca, so maškare v Dobovi dokončno pregnale zimo, saj je tam potekal že tradicionalni 19. karneval Fašjenk, zaključna pustna 
prireditev in tudi ena največjih tovrstnih pri nas. Dobovski Fašjenk je tudi član Združenja evropskih karnevalskih mest – FECC. Brežiški župan Ivan Molan je pre-
jel nazaj ključ občinske stavbe, ki ga je 24. februarja predal dr. Stress Trampu, fašjenkovemu županu, in njegovi soprogi, nato se je pred številčno množico zvrsti-
lo kar 50 pustnih skupin in povork, tako iz raznih domačih krajev kot tudi iz sosednje Hrvaške. Za tiste, ki se niste udeležili norčavega dobovskega praznika, smo 
izbrali nekaj domiselnih skupin.  Sv. Mavsar
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Vroči prizori v novem spotu skupine Pop Design, De-
moliton Group predstavljajo zvezde in pričenjajo kraj-
še ogrevanje po slovenskih klubih. Tokrat preberite:

Legendarna slovenska skupina Pop Design, katere pe-
vec je Krčan Miran Rudan (na fotografiji), zadnjih 30 let 
ustvarja uspešnico za uspešnico. Tokrat je na 8. marec, 

na dan žena, 
p r e d s t av i l a 
svojo novo pe-
sem Vzela si 
mi srce in vi-
deospot zanjo. 
Skupina zadnji 

dve leti ponovno sodeluje z Matjažem Vlašičem, prizna-
nim avtorjem slovenskih uspešnic, in ustvarja nov, bolj zrel 
zvok. V sodelovanju z njim je predstavila že tri skladbe: 
Reci, da si moja, Nisem ti verjel ter Vprašaj me, kako živim, 
zdaj pa je na vrsti nova pesem. Rudan je tudi avtor besedi-
la, avtor glasbe je Vlašič, pod aranžma se podpisuje Martin 
Štibernik. Še to: čeprav so za vlogo televizijske partnerice 
Mirana Rudana izbrali igralko na avdiciji, je na koncu vro-
če prizore z Miranom odigrala kar njegova partnerica Ani-
ta. Njuno kemijo si nujno poglejte v spotu in seveda pris-
luhnite novi uspešnici!

Tudi z nastopom postmoderne družbe in v postfaktičnem 
svetu ostaja Demolition Group (foto: Jaka Ceglar) na stra-
ni šibkejših, manjšin in drugačnih. Romantično? Morda, a 
nikoli za rokenrol. Naivno? Morda, predvsem pa jasno in 
glasno. »Demolition Group so pričeli z delom na novem 
albumu, ki ga na-
meravajo izdati 
letos pozno jese-
ni. Zvezde so prvi 
single s prihaja-
jočega albuma,« 
sporočajo iz sku-
pine. Po njihovih 
besedah je za nji-
mi težko leto, saj 
so se zaradi nesoglasij glede nadaljnjega delovanja razšli 
z ustanovnim članom, saksofonistom Jožetom Pegamom 
in kitaristom Matijo Lapuhom. »Kljub mnogim dilemam 
je skupina ohranila ustvarjalni naboj in se v letu 2016 po-
svetila pripravi novega materiala. Pridružila sta se ji sa-
ksofonist Aleš Suša in kitarist Petar Stojanović, ki poleg 
bratov Tomija in Ivana Gregla na basu in bobnih, teksto-
pisca in pevca Gorana Šalamona ter Matjaža Pegama, ki 
skrbi za zvok, produkcijo in vse ostalo, predstavljata ak-
tualno zasedbo Demolition Group,« še pravijo. Demolition 
Group se je že odpravila na krajše ogrevanje po slovenskih 
klubih. 11. marca ste jim lahko prisluhnili v Brežicah, kon-
čali bodo 17. junija v Lendavi, Posavcem najbližje pa bo za-
gotovo še Ljubljana, kjer bodo nastopili 6. aprila.

Narodno zabavni ansambel Potep (na fotografiji), ki pri-
haja iz Posavja, natančneje iz okolice Sevnice in Boštanja, 
predstavlja svoj najnovejši valček s pomenljivim naslovom 
Kdo te bo ljubil, za katerega so posneli tudi videospot. Bese-

dilo je napisala Mojca Vidmar, avtor glasbe je Bojan Im-
perl, priredba je delo Marjana Turka. In da ne pozabimo, 
fantje preko facebooka pozivajo poslušalce, v kolikor jim je 
skladba všeč, naj jo všečkajo in delijo med prijatelje. Med 
vsemi, ki bodo storili nekaj od naštetega, bodo prihodnji 
teden žrebali pet srečnežev. Za nagrado bodo prejeli nji-
hovo CD ploščo Le ona.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Ludviku Glavaču, Jama 19, 

4221 Mavčiče. 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.) NEJC KASTELIC - Sem hodil k eni tja na vas
 2. (3.) KVINTET SLOVENSKIH DEKLET - Spet in spet
 3. (4.) Ans. PRLEŠKI KVINTET - To si ti
 4. (7.) VERA & ORIGINALI - Rad imam tvoj nasmeh
 5. (10.) Ans. POLJANŠEK - Lepa slepa grešna nežna
 6. (5) IGOR in ZLATI ZVOKI in FANTJE S PRAPROTNA - 
   Roža moja
 7. (1.) Ans. NARCIS in BISERI - Beli sneg 
 8. (6.) LOJZE OGOREVC s prijatelji - Rekla si mi
 9. (8.) Ans. VIKEND - Ne joči, mami
 10. (-.) Skupina GADI - Ne grem domov

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Tik-Tak - Gospod oprostite

 
Kupon št. 354

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, 18. 3. 2017, ob 17. uri

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

1. nagrada: barvanje in oblikovanje las v vrednosti 49 €
2. nagrada: oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 20 €
3. nagrada: nagrada: oblikovanje las z umivanjem 
 v vrednosti 20 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 23. marca, na naslov: Po-
savski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali do-
bitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

FRIZERSTVO HAIR STYLE
JOŽICA BUDIČ S. P., DVORCE 1 A, 8250 BREŽICE

Geslo 4/2017 številke: 

NAJBOLJ SLASTNI KROFI V MESTU

Nagrade, ki jih podarja Restavracija City, prejmejo:

1. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi; 
 Marija Štos, Gregovce
2. nagrada:  4 porcije tortic po izbiri; 
 Fanika Požun, Senovo
3. nagrada:  2 porciji tortic po izbiri; Hana Haler, Črešnjice

Budič Jožica s.p., Dvorce 1 A, Brežice

07 49 64 635
031 646 665

www.PosavskiObzornik.si



Posavski obzornik - leto XXI, številka 6, četrtek, 16. 3. 2017 27POSAVSKA PANORAMA

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Ana Marija Žerjav, Gazice 
– deklico,

• Ines Jordanov, Pavlova vas 
– dečka,

• Katarina Runtas, Cirnik – 
deklico,

• Ines Kržičnik, Mrtvice – 
deklico,

• Suzana Benko, Zagreb – 
deklico,

• Petra Soldat, Krško – 
dečka,

• Darja Cizelj, Bojsno – 
deklico,

• Tjaša Pirman, Zaboršt 
(Bučka) – dečka,

• Samanta Pilpah, 
Koprivnica – deklico,

• Ines Kozmus, Podvrh – 
dečka,

• Mihaela Slovenc, Kapele – 
deklico,

• Anica Kink, Mrzla Planina 
- dečka,

rojstva

poroke

moja poroka

• Andrej Arh iz Gržeče vasi 
in Mia Slak iz Krške vasi.

ČESTITAMO!

Petra Zorič iz Župeče vasi in Borut Ančimer s Straže pri 
Raki, 16. julij 2016, Galerija Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki (Foto: Mitja Mladkovič)

• Jerneja Stopar Jaklič, 
Orehovec – dečka,

• Vanesa Krkovič, Mrtvice - 
dečka,

• Tjaša Prašnikar, Okroglice 
– deklico,

• Tanja Župevc, Sremič – 
deklico,

• Alberina Islamaj 
Dobruna, Krško – dečka,

• Alja Senica Jazbec, 
Orehovo – deklico,

• Monika Virant, Pijavice – 
deklico,

• Barbara Petre, Šentjanž – 
dečka,

• Silva Gramec, Ponikve pri 
Studencu – deklico,

• Špela Kuselj, Podboršt – 
deklico.

ČESTITAMO!

PREDSTAVITEV KNJIGE MOJCE KUMERDEJ 
»KRONOSOVA ŽETEV«

• četrtek, 16. marec, ob 18. uri –  
osrednja knjižnica v Krškem

Ob letošnjem začetku bralnega projekta Posavci bere-
mo skupaj in v okviru praznovanja 500-letnice prote-
stantizma vas vabimo na predstavitev knjige Kronosova 
žetev pisateljice in letošnje nagrajenke Prešernovega 
sklada Mojce Kumerdej. S pisateljico se bo o romanu, 
ki se dogaja konec 16. stoletja, pogovarjal knjižničar 
Vilko Planinc.

MADŽARSKI VEČER 

• sobota, 25. marec, ob 19. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Z Borbalo Lipka, EVS prostovoljko pri društvu Terra 
Vera, bomo na filmsko-kulinarično-pogovornem večeru 
spoznali del njene domovine Madžarske. 

PREDSTAVITEV KNJIGE  
»ZGODBE MOJEGA ČASA 2«

• četrtek, 30. marec, ob 18. uri –  
osrednja knjižnica v Krškem

V družbeno delo lokalnega okolja in še posebno Bresta-
nice vrsto let vpet Miroslav Mikeln nam bo predstavil 
drugi del svojih spominov Zgodbe mojega časa, ki na nek 
način prinašajo tudi utrip dogajanja v posavskih krajih. 
Z avtorjem se bo pogovarjal knjižničar Vilko Planinc.

DUŠAN KLENOVŠEK: URBANI PTIČI -  
fotografska razstava

• od 15. marca – osrednja knjižnica v Krškem

Razstava fotografij posavskega naravovarstvenika Du-
šana Klenovška, ki jih je posnel v urbanih okoljih. Vsi, 
ki bi se želeli predstaviti z razstavo v prostorih knjižni-
ce, vabljeni, da nas pokličete na tel. 07 4904 000 (Urš-
ka Šoštar).

SREČEVANJA S KNJIGAMI – bralna srečanja

• vsako sredo, ob 10. uri -   
Osrednja knjižnica v Krškem 

Pridružite se nam na bralnem srečanju s knjigami, ki ga 
vodi profesorica slovenščine Marija Lelić. Srečanja po-
tekajo tedensko, v dnevni sobi knjižnice.

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

OSREDEK - Pustni torek je za »torkarje« iz Planinskega društva 
Brežice dan druženja, ko se po končani zastavljeni pohodni turi 
prelevijo v različne pustne like. Tako je bilo tudi tokrat, ko so se 
zbrali na Osredku in začeli pohod po obronkih Orlice. Vreme je 
bilo bolj pomladansko kot zimsko, zato so uživali ob pogledu na 
že prebujajočo se naravo. Ko so se vrnili v t. i. torkarsko amba-
sado svojega sočlana, so si privoščili malico in slasten krof ter ob 
zvokih harmonike nadaljevali rajanje do popoldanskih ur.
  M. Tokić

POSAVJE, ROGATEC - Članice in člani Ilco društva Posavje so obi-
skali Rogatec. Pot jih je najprej vodila v obnovljen dvorec Strmol, 
v katerem so na ogled različne razstave, obiskovalci pa so spoz-
nali tudi zgodovino njegovih lastnikov. Sledil je ogled muzeja na 
prostem in sodelovanje v zanimivem etnološkem programu, po-
imenovanem »Žulike moje babice«, ki ponuja različne doživljaj-
ske delavnice. »Pridružili smo se čebelarski delavnici, kjer smo 
spoznali čebelje družine, njihove produkte, vsak pa je izdelal 
tudi svojo svečko iz voska. V naslednji delavnici smo izdelali za-
pestnico iz ličja, v glasbeni delavnici pa ljudsko glasbilo nunal-
ce. Seveda smo nanj tudi zaigrali, a slišati je bilo bolj neubrano,« 
je zapisala Jožica Omerzel ter dodala, da so si kasneje ogleda-
li še staro kmečko hišo s pripadajočimi objekti, kovačijo in va-
ško trgovino. Zanimiv izlet se je zaključil s poznim kosilom in s 
plesom ob zvokih harmonike ter ljudskih glasbil. Zahvalili so se 
Sonji Druks, da jim je pripravila tako prijetno druženje in spo-
znavanje že pozabljenih rokodelskih veščin. 
 S. Radi

Ilco društvo v Rogatcu

Torkarski pustni torek
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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
• 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

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

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

STANISLAV KOLAR

SPOMIN

16. marca mineva 10 let, 
odkar je odšel naš dragi sin in ati

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in mu prižgete svečo 
ter se ga spominjate. 

Pogrešamo te!
Vsi tvoji

iz Brežic.

Tam, kjer ni ne sonca ne luči, 
le tvoj smeh nam v srcu še živi 

in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

Dr. Milan Brglez je sprego-
voril, da se zaveda, da je v na-
ših krajih največ ljudi doživelo 
razčlovečenost, saj so postali 
le številke in bili pod prisilo 
razseljeni po številnih pokra-
jinah Nemčije. Izgubili so spo-
kojnost, ljubezen in radost, a 
so pokazali vso svojo trdoži-
vost. S samostojno Slovenijo 
se je začelo premikati v zve-
zi z ohranitvijo spomina na 
trpljenje izgnancev in begun-
cev. Že 25 let se društvo trudi, 
da se povrne vojna škoda, ki 
je žal mnogi ne bodo dočaka-
li, in da se končno zapre to ža-
lostno poglavje. O tem obsta-
ja v Ljubljani resnično bogata 
zapuščina v arhivu, ki si ga je 
ogledal tudi sam. 

Župan Ivan Molan je poudaril, 
da je nujno potrebno ponovno 
doseči pravico do klimatskega 
zdravljenja, ki so ga premno-
gi izgnanci in begunci potreb-
ni. Leta 1996 je prejemalo ren-
to 4895 upravičencev, lansko 
leto jih je bilo samo še 1800.

Predsednik KO DIS Rok Kr-

Občni zbor brežiških izgnancev
BREŽICE - KO DIS Brežice je 3. marca izvedel občni zbor. Opaziti je bilo, da je bila letos na njem udeležba 
manjša, kar je posledica dejstva, da se članstvo stara in da nas je vedno manj. Zbor so s svojo prisotnostjo 
počastili predsednik DZ dr. Milan Brglez, poslanec Igor Zorčič, župan občine Brežice Ivan Molan in pred-
stavniki sosednjih KO DIS. 

žan je prenesel besede pred-
sednice dr. Ivice Žnidaršič, 
ki je svojo prisotnost prijazno 
opravičila, a si bo tudi v bodo-
če še prizadevala za pravice 
izgnancev in beguncev. 

Predsednica društva Emilija 
Držanič je podala izčrpno po-
ročilo o delu v preteklem letu 
in nam predstavila program 
za leto 2017. Želi, da bi vsaka 
hiša naročila izvod Vestnika in 

da bi pridobivali mlajše dru-
žinske člane v društvo. Ima-
mo vedno manj denarja, zato 
bi želeli, da bi imelo društvo 
več podpornih članov. Zače-
li so se tudi seminarji za pro-
fesorje zgodovine osnovnih 
in srednjih šol, da bi se uspo-
sobili za prenašanje vednosti 
o hudih časih izseljenstva in 
begunstva mladim rodovom. 
Problem postaja tudi pojav na-
cizma, proti kateremu bi mo-

rali ostro nastopiti. Društvo 
goji veliko skrb za starejše čla-
ne, s katerimi se srečuje med 
letom. Pogosto jih obiskujejo 
na domu ali v domovih za sta-
rejše občane. Imamo tri člane, 
ki so dočakali 96 let.

Pomen zgodovinskega spomi-
na je treba širiti vedno in pov-
sod. Gimnazija Brežice je že 
izvedla projekt, v katerega je 
vključila pričevanja izgnanke. 
Trg izgnancev v mestu je do-
bil novo podobo, po mestu so 
se pojavili panoji, žal pa je Po-
savski muzej umaknil zbirko o 
tem žalostnem obdobju v svo-
je depoje. Kdor želi vedeti več 
o tej temi ali obuditi spomine, 
čeprav so žalostni, se lahko 
napoti v brestaniški grad, na 
katerem je razstava o izgnan-
stvu in begunstvu res izčrpno 
prikazana. 

Za kulturni program so kot 
vedno poskrbeli učenci OŠ 
Brežice s svojo prizadevno 
mentorico Darjo Mandžuka.

 Vida Petelinc

Predsednica DI Brežice Emilija Držanič (v sredini)

ČRNEČA VAS - Policijsko veteransko 
društvo Sever Posavja je 5. marca or-
ganiziralo spominski pohod vetera-
nov 91 od Črneče vasi preko Mohor-
ja, Jablanc in Oštrca. Med pohodom 
so udeleženci, katerih je bilo 37,  med 
drugimi tudi skupina policijskih vete-
ranov iz Prekmurja, obiskali domačijo 
Sintič – Gramc v Jablancah in objekt 
Pirčevih na območju Brege pri Oštr-
cu, kjer sta bili tajni skladišči streli-
va organov za notranje zadeve v času 
osamosvojitvene vojne leta 1991. Ta-
kratni komandir Postaje milice Krško Štefan Hren je prisotne 
seznanil z dogodki na območju Gorjancev v letu 1991 ter se dru-
žinama Gramc in Pirc zahvalil za takratno nesebično in hrabro 
dejanje. Obema lastnikoma objektov, v katerih sta bili tajni skla-
dišči streliva, je bila izročena knjiga »Policija Posavja v osamos-
vitvenih procesih«, v kateri je tudi zapis o njihovem takratnem  
ravnanju. Po zahvali za izjemno prijazen sprejem in pogostitev 
Gramčevih in Pirčevih so pohodniki nadaljevali pot do domači-
je članice PVD Sever Posavja Jernejke Gobec v Črneči vasi, kjer 
je bil zaključek pohoda s prijetnim veteranskim druženjem. PVD 
Sever Posavja se tudi na tak način spominja dogodkov izpred 26 
let in  se na simbolni ravni skuša oddolžiti občanom, ki so takrat 
brezpogojno pomagali pripadnikom milice. 
 Miha Molan

Spominski pohod veteranov 91 
po obronkih Gorjancev

Družina Gramc: Alenka, Franc in sin Gašper pred poslopjem, 
v katerem je bilo tajno skladišče

Jožica Pirc z Oštrca

KRŠKO - Ljudska univerza Krško je na pobudo Hedvike Cener 
organizirala študijski krožek modeliranja z glino pod strokovnim 
mentorstvom akademskega kiparja Lovra Inkreta iz Ljubljane. 
Krožek je povezal pestro druščino »samorastnikov« in ljubite-
ljev kiparstva iz Krškega in okolice. Srečanja so bila ob petkih 
popoldne in ob sobotah dopoldne v Osnovni šoli Leskovec pri 
Krškem, ki je prijazno odstopila svoje prostore za delo članov 
krožka. Začetek študijskega krožka »Figuralika v mali plastiki« 
je bil sredi januarja in zaključek 18. februarja. Udeleženci krožka 
so se najprej učili anatomije in risanja figure z ogljem po modelu 
ter nato še modeliranja portreta z glino. Sledilo je modeliranje 
ležeče, stoječe ali sedeče ženske ali moške figure po predhodni 
skici. V nadaljevanju so se člani krožka pod vodstvom mentorja 
lotili še oblikovanja stilizirane človeške figure. Ko bodo izdelki 
posušeni in pečeni, bodo člani pripravili razstavo izdelkov. Čas 
ustvarjanja v krožku je kar prehitro minil.  Zahvala gre mentor-
ju, animatorki Hedviki, Moniki iz LU Krško, OŠ Leskovec, Obči-
ni Krško in vsem, ki so omogočili uspešno izvedbo študijskega 
krožka. »Krožek je presegel vsa moja pričakovanja. Pohvalila bi 
celotno izvedbo krožka, razlago mentorja, pomoč vseh udeležen-
cev krožka in pozitivno energijo, ki je bila prisotna skozi celotno 
izvedbo,« je dejala ena izmed udeleženk krožka.
 Vir: LU Krško

Kiparjenje z Lovrom Inkretom

Udeleženci kiparskega študijskega krožka

SENOVO - V izposojevališču Valvasorjeve knjižnice na Seno-
vem so 7. marca člani gledališke skupine DKD Svoboda Se-
novo pripravili večer, posvečen spominu na Avgusta Fab-
jančiča. 

Delo prezrtega Senovčana je v uvodu predstavila režiserka Boža 
Ojsteršek. Avgust Fabjančič (1896-1964) je že v rani mladosti 
okusil gorje prve svetovne vojne. Kot 18-letni fant je bil vpokli-
can na doberdobsko bojišče, od koder se je vrnil kot invalid. Voj-
na mu je služila kot navdih za pisanje, nastale so pesmi, ki jih je 
kasneje, l. 1939, izdal v zbirki Krik ranjene mladosti.  Ojsterško-
va je poudarila raznolikost Fabjančičevega ustvarjanja. Pisal je 
poezijo, dramske tekste, pred drugo svetovno vojno izdajal časo-
pis Naš prijatelj, ves čas pa objavljal članke v različnih časopisih. 
Leta 1941 je iz nemškega taborišča na Fabjančičev naslov po po-
moti prispela kartica izgnanke Mire Lepšina. To je bil začetek do-
pisovanja, ki je trajalo vse do konca vojne. Njuna korespondenca 
je bila kasneje objavljena v knjigi Pisma iz izgnanstva. 
Fabjančič je bil tudi zelo pomemben organizator kulturnega živ-
ljenja v brestaniško-senovski dolini. Bil je soustanovitelj društva 
Probuda in bil (po)ustvarjalec: pevec, igralec, režiser in pisec 
dramskih besedil (Kelih gorja, Prevara z amerikanskimi dolarji, 
nekaj krajših pa je v uprizoritev poslal tudi slovenskim izgnan-
cem). 
V nadaljevanju večera so člani gledališke skupine (bralno) upri-
zorili in pokomentirali njegovo besedilo Prevara z amerikanskimi 
dolarji. Obiskovalci večera so se strinjali, da bi bilo spričo boga-
te zapuščine smiselno nadaljevati z odkrivanjem življenja Avgu-
sta Fabjančiča in njegovega dela in organizirati še kak podoben 
večer, senovski gledališčniki pa so povabili na premiero Prevare 
z amerikanskimi dolarji, ki jo bodo kmalu odigrali na domačem 
odru na Senovem. Vili Planinc

Na Senovem spoznavali delo 
Avgusta Fabjančiča 

O življenju in delu Fabjančiča je spregovorila Boža Ojster-
šek (levo).
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Ena od sprehajalk, ki sta se pred dnevi sprehajali po Vrbi-
ni, je v naše uredništvo poslala fotografijo s pripisom: »Mis-
lim, da je nedopustno, da take stvari (klobase in okostje ži-
vali) ljudje mečejo v potok. In to se še vedno nahaja v vodi. 
To sploh ni prvič, kajti sprehajalci smo že večkrat opazili, da 
v bližini ob cesti ležijo odvržene kosti in razni živalski ostan-
ki. Skratka, to osebo, ki počne takšne stvari, bi bilo dobro iz-
slediti in kaznovati!«

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

ZDENKE ŽOKALJ

ZAHVALA

Žalujoči: mož Milan, hčerka Tina, sin Peter in ostali sorodniki

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
babice, tete in dobre prijateljice

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje. Hvala vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

rojene Polšak, z Osredka pri Trški Gori

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in za veselje.

In ena sama za vse življenje.
(T. Pavček)

LJUDMILE RESNIK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi tvoji, ki smo te imeli radi

28. februarja smo se za vedno poslovili 
od naše drage mame, tašče, stare mame, 

prababice, sestre

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem za 
izrečeno sožalje, sveče, svete maše.
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, g. Blažu Sotošku za 
ganljivi poslovilni govor, pogrebni službi Žičkar, Pevcem zvoka za lepo 
zapete pesmi, praporščaku ter gostilni Pečnik za gostinske storitve.
Vsem še enkrat iskrena hvala, da ste našo mamo v tako velikem 
številu pospremili na njeni zadnji poti.

z Malega Kamna 39.

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

ALOJZIJA DVOJMOČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, 
starega ata in brata

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala Kolednikom iz Bušeče vasi za zapete žalostinke, gospodu 
župniku iz Leskovca za lep pogrebni obred in pogrebni službi Kostak 
za organizacijo pogreba.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

iz Krškega

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le nekje daleč,
daleč je ...

STANISLAV PAŠ 

ZAHVALA

Žalujoči: žena Marija, sin Davorin in Stanko z družino, hčerka 
Marjetka z družino, vnuki Jožko, Mitja, Roki, Glorija in Iris

V 77. letu starosti nas je po težki in hudi bolezni zapustil 
naš dragi oče, dedi, ate in tast

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob 
strani, izrekli sožalje, darovali sveče in svete maše. Zahvaljujemo se 
kolektivu DSO Novo mesto, Komunali Sevnica, gospodu župniku za 
lepo opravljen govor in obred, pevcem in vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

s Pečja 5, Sevnica.

Tam, kjer si ti, ni sonca, ne luči, 
le tvoj nasmeh nam v srcu še živi 

in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli, 
ko te med nami več ni ... 

kajti tvoje dobro srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 

a spomin nate, predragi Ate, 
bo vedno ostal!

IRENA LEVIČAR

SPOMIN

Vsi, ki jo neizmerno pogrešamo

15. marca so minila štiri žalostna leta,
odkar nas je zapustila naša draga

Hvala vsem, ki postojite ob njenem preranem zadnjem domu,
ji prižgete svečko in jo ohranjate v svojih mislih.

iz Gorenje vasi.

Iščem te v travah,
iščem te v morjih,

najdem te v zvezdah,
ki sijejo name.

(Mila Kačič)

ALOJZ OMERZU

SPOMIN

Vsi njegovi

Minilo je deset let, odkar nisi več z nami, 
a spomini nam ostajajo. Hvala ti za vse!

Hvala tudi vsem, ki postojite ob njegovem grobu 
in v njegov spomin prižigate sveče.

FRANC DULAR

SPOMIN

Žena Lojzka in hčerka Martina

24. marca bosta minili dve leti,
odkar naju je zapustil najin ljubeči mož in moj zlati tatko

Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanj, postojite ob grobu in prižgete 
svečko.

iz Krškega, Ulica Ilije Gregoriča 18.

Bilo lepo je - prelepo,
skalilo srečo je slovo,

slovo za nas najhujše zlo,
spoznali smo, da te ne bo!

Tam, kjer si ti, ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

DRAGO FLIS

SPOMIN

Vsi njegovi

28. marca bo minilo deset let,
odkar je za vedno odšel od nas naš dragi

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

iz Brestanice.

So poti, ki jih ne zasuje plaz,
so spomini, ki jih ne izbriše čas ...

MARIJE ŠOŠKO

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

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

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovaščanom, 
sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče in svete maše ter denarno pomoč.
Posebej se zahvaljujemo sorodnikom za vsestransko podporo, 
čateškim pevcem za zapete pesmi, nosilcem križa, zastave in 
praporov, gospodu župniku Jožetu Packu za opravljen cerkveni 
obred z mašo, gospe Jožici Stezinar za tople besede slovesa ob 
odprtem grobu in izvajalcu Tišine ter gospodu Marku Žičkarju za 
pogrebne storitve.
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam v teh 
dneh kakor koli pomagali, nam bili v času slovesa v oporo in ste 
našo mamo pospremili k zadnjemu počitku.

Samo to še opravim,
samo to še postorim,

potem se spočijem
in umirim.

(T. Kuntner)

iz Sobenje vasi 4

MIHAELA GROZNIK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

V 61. letu nas je zapustila

Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in jo pospremili 
na njeni zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo.

iz Gabrijel.

Pred kratkim še vedra in upanja polna,
s tegobami v zdravju,

a ne zares bolna
je naša ljuba mama bila.

A danes, čez noč za vedno od nas je odšla.

POLONCA UMEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Prezgodaj se je po dolgotrajni bolezni poslovila od nas 
naša draga žena, mama, babica, sestra in snaha

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavkam, 
prijateljem, sosedom in znancem. 

Hvala vsem, ki ste bili z nami 
ob njenem slovesu in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

roj. Hodnik, iz Krškega.

JURIJ PLANINC

SPOMIN

Vsi njegovi

24. marca bodo minila tri leta,
odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in ga ohranjate
v lepem spominu.

z Bučerce.

Praznine, ki je nastala za tabo,
se ne da nadomestiti,

ostale so nam le solze,
bolečina in spomini.
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ne, trgovine, otroško igrišče.
Tel.: 031 267 103

Oddam parcelo (1 ha) za pašo, 
košnjo ali drugo dejavnost. 
Tel: 040 953 832

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Tomos motor APN 6, le-
tnik 84, registriran. Cena 550 €, in 
cirkular, motor - 3 faze. 
Tel.: 031 464 776 

Prodam kombi Mercedes Vito 110 
CDI, 5 sedežev in tovorni prostor, 
registriran 6. 3. 2017, letnik 2001, 
vlečna naprava, klima, zatemnjena 
stekla. Tel.: 031 345 250 

Prodam Mercedes C avantgarde, 
letnik 2008, srebrne barve, prevo-
ženih 80.000 km, vlečna naprava. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 499 765

Prodam tovornjak TAM, letnik 
2001, kiper, registriran kot staro-
dobnik 6. 3. 2017. Cena 3.000 €. 
Tel.: 031 345 250

KMETIJSTVO
Kupim luščilec koruze, prodam 
pa zajce, zajklje, koruzo v zrnju 
ter belo in rdeče vino. 
Tel.: 031 304 172

Kupim motokultivator, priključke, 
kosilnico in moped Tomos. 
Tel.: 051 841 055

Prodam kosilnico BLS 110 z niz-
kimi kolesi, traktorsko frezo, širi-
na 130 cm, motokultivator Gorenje 
Muta, diesel s koso. 
Tel.: 051 496 012

Prodam samohodno škropilnico 
Solo Minor 436 (visokotlačna čr-
palka), riper 2,20 širine in traktor 
za košenje trave, 16 konjev. 
Tel.: 041 595 722

Prodam kosilnico Orec, 6 KM, le-
tnik 2011, 3 kolesa, 3+1 prestava, 
špera, širina reza 62 cm, malo ra-
bljena, polovična cena nove. 
Tel.: 031 698 502

Prodam traktor Zetor 25/11, regi-
striran. Tel.: 041 222 172

Prodam kosilnico BCS 127 na di-
zel, frezo za traktor Tomo Vinko-
vič, rotacijsko koso za motokulti-
vator, moped APN 4. 
Tel.: 040 295 510 

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam kombinirko JCB, pogon 
na vsa 4 kolesa, odpiralna žlica. V 
dobrem stanju. Cena 8.000 €. 
Tel.: 031 345 250

Prodam kosilnico laks Husqvar-
na, tip 122, mala, letnik 2015, cena 
150 €. Tel.: 041 773 484

Prodam travniško brano, žitno se-
jalnico in križ z Jezusom. 
Tel.: 041 439 288

Prodam dvoredno koruzno sejal-
nico Olt, vilice za bale s kiperjem 
in mladega merjasca. 
Tel.: 040 236 153 

Prodam ovijalko Sipma, nosna ali 
vozna, malo rabljena, in nov vrtni 
traktor Husqvarna, 18 konjev, rez 
107. Tel.: 031 431 681

Prodam predsetvenik (ježevke), 
2,20 m široke, praktično nove. 
Tel.: 031 872 624

Prodam traktorski luščilec koru-
ze in sadilec krompirja. 
Tel.: 030 694 956

Prodam naravno sušeno koruzo v 
zrnju (1500 kg) in rdeče ter belo 
vino. Tel.: 041 223 957

Prodam traktorsko kosilnico z 
dvema nožema in 1 hektar vi-
nograda na lepi sončni legi na Bi-
zeljskem. Tel.: 041 503 369

Prodam koruzo v storžih. 
Tel.: 041 825 153

Prodam koruzo v zrnju in oluščene 
lešnike. Tel.: 051 361 635

Prodam ječmen. 
Tel.: 070 737 902

Ugodno prodam hlevski gnoj 
(konjski), lahko z dostavo, ter vi-
lice za prenos bal (enojne in dvoj-
ne). Tel.: 041 813 159

Prodam hlevski gnoj, okolica 
Rake. Tel.: 07 49 75 359, po 19. uri.

Prodam kostanjevo kolje (2 m), 
hlevski gnoj (uležan), krožne bra-
ne na 20 diskov, krmo v kockah in 
drva, kratko žagana. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331 in 051 477 243 

Prodam seno v kockah.
 Tel.: 07 81 43 087 ali 041 926 660

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

Prodam bukova drva za štedilnik 
ali centralno kurjavo, možna do-
stava na dom. Tel.: 040 738 059, 
Anton Gošek s.p., Rožno 26, Bre-
stanica

Prodam drva, mešana in bukev, 
možna dostava, ter traktorski ce-
pilec (20 t). Tel.: 031 594 663 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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

vijaki@vijaki.si  /  Velika Dolina 32
Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916

SPAX CINKANI + INOX + TORX od Ø 2,5 - Ø 8 X 350
VIJAKI DIN 931 + 933 od M2,5 - M48 CINKANI + INOX

VIJAKI S FINIMI NAVOJI KV 10.9., VIjAKI PO NAČRTIH ...
ISO 7380, INBUSI S PODLOŽKO ALI BREZ, CINKANI + INOX
MATICE, PODLOŽKE, NAVOJNE PALICE OD 1-3M, ZN + A2

KOVICE, ZATIČI, KOTNIKI, PVC + KOV. VLOŽKI, ČEPI,ŠKRIPCI, 
KNIPINGI, SIDRNI VIJAKI, KAVLJI LESTENČNI + ZIDNI, itd.  

d.o.o.d.o.o.
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ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

Očalna stekla EyeDrive

REVOLUCIONARNA 
INOVACIJA.

PREIZKUSI BREZPLAČNO!

®

AKCIJSKA UGODNOST SAMO DO 25. 3. 

070 660 660

Ribogojnica severnoafriškega čopovca - afriškega soma 

Sveži �le pripravimo po predhodnem naročilu. 
Naročila sprejemamo na tel.:  041 973 991

Jože Colarič s.p., PE Ribogojstvo Colarič 
Dobrava pri Kostanjevici 9 
8311 Kostanjevica na Krki                                           

UREJANJE ZELENE OKOLICE
Opravljamo naslednje storitve:

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

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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Kozme�čni studio Diona, Sedaj Aleksandra s.p.
Cankarjeva ulica 1/a, 8270 Krško

ANTICELULITNA MASAŽA
NEGA OBRAZA
MANIKURA
DEPILACIJA
PEDIKURA
MAKE UP 041 943 373

Prodam zazidljivo parcelo na Se-
novem – Brestanica. 
Tel.: 031 755 596

Prodam kmetijsko zemljišče (2,2 
ha), asfaltiran pristop, vodni iz-
vir z betoniranim zajetjem. Ravne 
pri Zdolah (občina Krško). Cena 
19.000 €. Tel.: 041 722 756

Prodam vinograd z lesenim hra-
mom v Stankovem, 30 arov, 500 
trt, elektrika na parceli. 
Tel.: 031 872 624

Prodam kmetijo z gozdom v Kra-
ški vasi v skupni izmeri 12 ha, 
možnost tudi po parcelah in do-
mačija posebej. Tel.: 031 872 624

Prodam ali dam v najem hišo v 
bližini Cerkelj ob Krki, vseljiva od 
junija (EI zagotovljena), 
Tel.: 041 552 831

Oddam dvosobni apartman na 
otoku Pašman: klima, TV SAT, gril, 
Wi-Fi, terasa, 200 m od morja. 
Tel.: 041 983 525

V turističnem naselju Červar – Po-
rat pri Poreču oddam komfortno 
opremljen apartma za do 4 osebe, 
5 minut do plaže, balkon, klima, 
dostop do Wi-Fi omrežja, gostil-

NEPREMIČNINE
Inovativni projekti novogradenj, 
prenov, notranje opreme in zu-
nanje ureditve vseh objektov ter 
legalizacije. Aspo biro, Samo Voj-
ko Cerovšek s.p., Papirniška ulica 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, aspo.
biro@amis.net

Prodam 3-sobno stanovanje na 
Vidmu, 4. nadstropje, komplet 
opremljeno, takoj vseljivo. 
Tel.: 040 261 848

Prodam dvo in pol sobno stano-
vanje (72 m²) v večstanovanjskem 
objektu – Svibno 18a (Radeče). Po 
dogovoru! Tel.: 041 794 462

V Posavju ugodno prodam starej-
šo kmečko hišo z gospodarskim 
poslopjem, EI v izdelavi. 
Tel.: 031 863 724

Prodam staro zidanico z opušče-
nim vinogradom na Armezu nad 
Senovim. Sončna lokacija z razgle-
dom. Tel.: 041 433 374

Prodam zemljišče (različno sa-
dno drevje) na Sromljah v izme-
ri 3.900 m2. 
Tel.: 031 480 297
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VINOGRADNIŠTVO 
IN ŽIVILA

Prodam večjo količino vina cviček, 
letnik 2016, cena 0,5 €/l, vino ima 
opravljeno analizo KZ Ljubljana. 
Tel.: 030 609 022

Prodam vino frankinjo (1,20 €/l). 
Tel.: 041 983 525

Prodam vroče cinkane vinogra-
dniške stebričke (d: 2,3 m). Trajna 
rešitev za vinograd, za razne ograje 
(govedo, drobnico, opore, tunele). 
Tel.: 051 660 993 

Prodam vinogradniške betonske 
stebre (53 kom vmesni, 12 kom 
končni) po 3 € (Sromlje). 
Tel.: 051 448 214

Prodam kostanjevo kolje za vi-
nograd. Tel.: 031 230 496

Prodam kostanjevo kolje (1,6 m, 
1,8 m, 2 m, 2,5 m) ter hruškov in 
orehov les. Tel.: 041 832 189

Prodam kalano kostanjevo kolje, 
dolžine 2 m. Cena 1,20 €. 
Tel.: 031 439 645

Prodam kalano kostanjevo kolje, 
dolžine 2 m. Tel.: 041 589 757

Prodam fižol za seme ali za pre-
hrano (maslenec in fižolica), eko-
loške pridelave, ter lesene skrinje 
(zgodovinska vrednost). 
Tel.: 041 243 343

ŽIVALI
Prodam pašno telico, brejo 8 me-
secev, kure nesnice - domače šta-
jerke in peteline. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 742 730

Odkupujemo debele krave in te-
lice za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Prista-
va pri Mestinju. Tel.: 040 179 780

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

Prodam bika simentalca, starega 
1 leto, vajenega paše. 
Tel.: 041 868 914

Prodam več ovac. Cena po dogo-
voru. Tel.: 051 255 893

Prodam 14 koz, dobrih molznic, s 
kozlički. Tel.: 041 754 991 

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

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

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

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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, Rok 
Retelj 

Sodelavke in sodelavci: Smilja Radi, 
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 

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 (7/2017) bo izšla v 
četrtek, 30. marca 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 23. marec 2017.CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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!

Prodam kravo simentalko, brejo, 
dobro mlekarico iz A kontrole. 
Tel.: 031 304 193

Prodam telici simentalki, breji 
9 in 4 mesece, kravo simentalko, 
brejo 8 mesecev, in vrtni traktor. 
Tel.: 031 590 523

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

Prodam prašiča, teškega okoli 
150 kg, hranjenega z domačo hra-
no. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 589 273

Zelo ugodno prodam prašiče, od 
30 do 200 kg. Okolica Krškega. 
Tel.: 041 726 734

Prodam pujske, težke 25 - 30 
kg, za zakol ali nadalnjo rejo, ter 
pujske, težke 70 - 90 kg. 
Tel.: 041 390 068

Prodam krškopoljske odojke in 
oslička. Kupim traktorski boks za 
prevoz prašičev (kurnik). 
Tel.: 07 49 61 057

Prodam prašiča, težkega 160 kg, 
lahko tudi polovico (cena 2,60 €/
kg) ali živega (po 1,70 €/kg). 
Tel.: 041 591 354

Prodam prašiče, težke od 70 do 
150 kg (možen zakol). Cena po do-
govoru. Tel.: 041 242 263

Prodam prašiče, težke od 60 do 
100 kg, hranjene z domačo hrano. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 041 
493 455, Marko Kranjec s.p., Ro-
žno 15a, Brestanica

Prodam lepo ohranjena oblačila 
za fantka od št. 50 do št. 68, blazi-
no, sedež za v kad, banjico … 
Tel.: 040 732 969

Prodam večjo količino oblek za 
obhajila in poroke, za moške in 
ženske. Cena 20 €. 
Tel.: 041 542 258

Odkup starega železa, peči, ra-
diatorjev, izrabljenih kmetijskih 
in gradbenih strojev.
Takojšnje plačilo - po potrebi 
tudi odvoz. Najdete nas na novi 
lokaciji: J.D.Z. odpadki d.o.o., Pla-
ninska cesta 49, v Sevnici. 
Tel.: 051 621 223

Prodam AŽ okvirje za satnice iz 
lipovega lesa, sestavljene ali ne-
sestavljene. Kvalitetna izdelava. 
Kupim tudi lipove deske ali hlodo-
vino. Tel.: 031 698 070

Prodam odličen, skoraj nerabljen 
dizelski elektro agregat, moči 6.3 
kW. Motor ima elektro ali ročni za-
gon. Cena je 550 €. 
Tel.: 051 660 993

Prodam kletko za 24 kokoši nes-
nic in akacijevo kalano kolje. 
Tel.: 07 49 75 021

STIKI
53-letni iščem žensko, staro od 
40 do 55 let, za prijateljstvo, res-
no zvezo. Doma sem na podeže-
lju. Kličite resne. Tel.: 041 510 330

Ženitne ponudbe številnih 
osamljenih, raznovrstnih lju-
di, različnih starosti, izobrazb, 
po vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

Iščem upokojenega vdovca od 60 
do 65 let. Bodi voznik, urejen, poš-
ten. Tel.: 030 311 897

Sem upokojenec s svojo hišo na 
turističnem kraju. Iščem resno 
žensko brez obveznosti, da pride 
k meni. Starost ni problem. Možno 
dedovanje. Tel.: 051 842 123

68-letni upokojenec, visok 175 cm, 
močnejše postave, samski, s svo-
jo hišo na deželi, želim spoznati 
žensko od 55 do 72 let iz mesta ali 
dežele za resno zvezo. 
Tel.: 064 260 061

Moški, star 58 let, situiran, išče 
žensko od 40 do 50 let za resno 
zvezo. Starejše ne kličite. 
Tel.: 031 058 088

PERUTNINARSTVO CIGLAR Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 
25. marca prodaja belih 

kilogramskih piščancev ter 
rjavih in grahas�h jarkic pri Mirt 

Alojzu na Gmajni 28, Raka ter 
28. marca prodaja na Senovem. 

Enodnevni beli piščanci 
dobavljivi vsak četrtek. Beli 

večji piščanci, rjave, grahaste in 
črne jarkice pa ob torkih in 

petkih. Za naročilo pokličite 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
Spoštovani, sporočamo 

vam, da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev v 

soboto, 25. marca.  
Piščancev bo dovolj za vse. 

Mlade jarkice pred 
nesnostjo dobite 

vsak delavnik ob 17. uri.

PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite bele 

kilogramske piščance 
24. in 25. marca, mlade 

rjave in grahaste jarkice pa 
vsak delavnik ob 17. uri.

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:

- živi v petek, 24. 3.,
- očiščeni v soboto, 25. 3.

 INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Ko v pričakovanje udari usoda 

Vsak, ki se je le bežno soočil s 
to boleznijo, si vsaj v megle-
nih obrisih morda lahko pred-
stavlja, kako poteka življenje 
staršev, otroka in njihovih bli-
žnjih. Koliko nepreštetega tru-
da v neizmerljivi ljubezni je 
vloženega za še tako neznaten 
otrokov napredek. Ki v bistvu 
sploh ni neznaten, ampak čis-
to pravi podvig. Kar sta z nep-
remagljivo voljo dosegla ma-
mica Nataša in očka Jernej, 
da njuna Nastja danes že hodi 
ob opori, četudi vesta, da bo do 
njene samostojne hoje treba še 
veliko samoplačniških terapij.

Kot povesta, Nastja obiskuje 3. 
razred osnovne šole s prilago-
jenim programom v OŠ dr. Mi-
hajla Rostoharja v Krškem. S 
pomočjo terapij lepo napre-
duje. Samoplačniške terapije 
so zelo drage, ena sama zahte-

va od 40 do 50 evrov. Obisku-
je theraisuit in feldenkreis, 
vključena je v razvojno am-
bulanto Krško, kjer je vklju-
čena v nevrofizioterapijo in tu 
dobi tudi logopedsko obravna-
vo. Deležna je terapij v Termah 
Čatež, ki zajemajo plavanje po 
metodi halliwick, masažo in 
nevrofizioterapijo. Od pomladi 
do jeseni na kmetiji Zevnik na 
Čatežu obiskuje še hipoterapi-
jo (jezdenje - terapija s konji). 

Ampak to je le najkrajši in sil-
no skromen zapis o terapijah; 
težko predstavljive dragocene 
posamične Nastjine napredke, 
vse družinske prehojene poti, 
izkustva ter dobra in tudi čes-
to manj dobra doživetja bi bilo 

vredno zapisati v romanu. Za 
opozorilo in pomoč.

Denarno pomoč so družini 
Rostohar v februarju dala pro-
dajna mesta Petrola – Obrež-
je, Čatež, Brežice 2, Dobova, 
Bizeljsko, Krško 1, Krško 2 in 
Brestanica, vsako po 200 evrov, 
kajti Petrol namesto nakupa 
poslovnih daril ob novem letu 
pomaga z donacijami. Sredstva 
bodo nakazana na OZ RK Bre-
žice. Predsednica KO RK Veli-
ka Dolina Brigita Barkovič in 
prisotna podpredsednica ob 
donatorskem trenutku Anto-
nija Klemenčič pa sta skleni-
li, da bosta k človekoljubnosti 
spodbudili tudi svojo krajevno 
skupnost.  N. Jenko Sunčič 

Nastja z očkom Jernejem in mamico Natašo  

Nastja Rostohar

PONIKVE PRI VELIKI DOLINI – Huda usoda, najverjetneje pa sta še pred vselej 
nepredvidljivo usodo svoje prste stegnili brezbrižnost in površnost, je pred de-
vetimi leti zaznamovalo življenje Nataše in Jerneja Rostoharja na Ponikvah - 
njuna hčerkica Nastja se namreč od rojstva sooča s cerebralno paralizo. 

ZDOLE - Za člane Turistič-
no hortikulturnega društva 
Zdole je bil zadnji teden v fe-
bruarju zelo pester in akti-
ven.

24. februarja so se člani zbra-
li na rednem, tokrat volilnem 
zboru članov, na katerem je 
bilo predstavljeno zelo ak-
tivno preteklo leto, ki je bilo 
tudi finančno uspešno zaklju-
čeno. Ker je potekel štiriletni 
mandat predsedniku in čla-
nom upravnega in nadzorne-
ga odbora, so na zboru poteka-
le tudi volitve. Tudi tokrat so 
člani vodstvo zaupali doseda-
njemu predsedniku Marjanu 
Gričarju, v upravnem odboru 
pa so se zamenjali le trije čla-
ni. Glede na zelo uspešno de-
lovanje društva v preteklosti 
se s polnim zagonom in veli-
ko volje trudimo ohranjati do-
sedanje prireditve in vpeljati 
še kakšno novo. Po končanem 
uradnem delu je sledila malica, 
ki so jo pripravili člani sami, in 
veselo druženje ob zvokih an-
sambla Folk & špas.

26. februarja so izvedli prvo iz-
med letošnjih prireditev, in si-
cer tradicionalno, že 12. sre-
čanje starejših krajanov Zdol. 
Ker se generacije 70 let in več 
v vasi zelo malokdaj srečajo, so 
bili veseli povabila in se ude-
ležili srečanja, na katerem so 

Pester konec februarja za Zdole

za zabavo in smeh poskrbeli 
igralci kulturne sekcije Jagodni 
izbor, ki delujejo pod okriljem 
Društva upokojencev Brežice, 
z igro »V čakalnici«. Po kultur-
nem programu je sledila mali-
ca in klepet ob spremljavi har-
monike.

Na pustni torek se je zbrala 
ekipa maškar z aktualno temo 
srečanja dveh velesil ZDA in 
Rusije pri nas. Ker so lansko 
leto na jurjevanju gostili pred-
sednika države Boruta Pahor-
ja z upanjem, da bo pomagal 
pri ureditvi infrastrukture, so 
letos v »goste« povabili gospo-
da Trumpa in Putina. Protoko-
larna delegacija se je sestala na 
Zdolah, si ogledala vse zname-

nitosti v vasi, nato pa se je po 
»lepi in široki« cesti odpelja-
la do Občine Krško, kjer so jih 
pričakali župan mag. Miran 
Stanko, podžupanja Ana So-
mrak in ostali zaposleni v ob-
činski upravi. Poveselili so se 
tudi na Lokah in v gostinskih 
lokalih na Zdolah, kjer so se 
jim pridružile tudi druge ma-
ske.

Društvo čaka pestro pomla-
dansko delo, saj se že priprav-
ljajo na prireditve, ki sledijo, 
in sicer za materinski dan 26. 
marca, čistilna akcija 8. aprila 
in tradicionalno jurjevanje 23. 
aprila.

 Marjanca Golob

Dosedanji predsednik Marjan Gričar (levo) bo še en mandat 
na čelu THD Zdole (foto: S. M.).

Sekcija vsako leto na ogled 
postavi do tri razstave, veči-
noma domačih in okoliških 
ustvarjalcev. Razstava »Po-
darjamo vam cvetje« je druga 
v vrsti predstavitev likovnih 
del bistriških osnovnošolcev v 
galeriji, podobno sodelovanje 
z galerijsko sekcijo so predsta-
vili pred tremi leti. Tokrat so 
na ogled postavili likovna dela 
z osrednjim motivom cvetja. 
Franc Grobelšek, učitelj likov-
nega pouka na predmetni sto-
pnji in eden izmed mentorjev 
učencem v tem projektu, je ob 
otvoritvi razstave povedal, da 
so učenci nalogo, da razmišlja-
jo o motivu cvetja  v navezavi z 
likovnimi prvinami, vzeli zelo 
resno, kar se odraža tudi v kva-
liteti likovnih del, ki prikazuje-
jo od klasične upodobitve rož 
do upodobitve skozi različne 
likovne igre. Iz množice del so 
za razstavo izbrali po eno delo 
vsakega učenca od 1. do 9. ra-

Bistriški učenci podarjajo cvetje

zreda, tako je razstavljenih kar 
136 likovnih del. Na razredni 
stopnji so bile mentorice učite-
ljice Simona Krištofič, Barba-
ra Verbančič, Ksenja Belina, 
Vanja Kolar Ivačič in Andre-
ja Dragovan. 
Otvoritev razstave, ki prispe-
va k polnejšemu in lepšemu 

doživljanju 
marčevskih 
praznikov, je 
vodil Andrej 
Čepin, vodja 
bistriške ga-
lerijske sek-
cije. Razstavo 
je spremljal 
tudi ravna-
telj bistriške 
šole Bogo-
mir Marčin-
kovič, ki je v 

zaključnem nagovoru povedal, 
da dela najmlajših in v svojem 
ustvarjanju iskrenih umetni-
kov večkrat razstavljajo v šoli, 
veseli pa so, da imajo tudi pri-
ložnost predstavitve širši pu-
bliki v galeriji. Osnovna šola 
in galerijska sekcija razstavo 
učencev prirejata na vsaka tri 
leta. 
Uvodni kulturni program so 
izvedle Darja Babič Drašler, 
Darija Hohnjec in Irena Hor-
vat. Trio članic gledališke sku-
pine ŠeBi Teater je v recitaci-
jah ljudskih pesmi ter poezije 
slovenskih avtorjev spreho-
dil skozi razsežnost simbolike 
cvetja v pesmi. Razstava bo na 
ogled do 7. aprila, vsako nede-
ljo med 11. in 12. uro. 

 Emilija Šterlek

Vodja galerijske sekcije Andrej Čepin se je mentoricam zah-
valil z rožami.

Razstavljenih je kar 136 otroških del.

BISTRICA OB SOTLI - Galerijska sekcija Kulturnega društva Bistrica ob Sotli je 
letošnjo razstavno sezono v svojih prostorih v kulturnem domu odprla 10. mar-
ca z razstavo likovnih del učencev Osnovne šole Bistrica ob Sotli. 


