
 

Šahistka Larisa Kuhar

Želi priti 
v sam svetovni vrh

 str. 32

Branka Stergar, predsednica 
Občinske turistične zveze Brežice:

Ceniti znamo samo tisto, 
kar je zraslo na našem 
zelniku

 str. 4

VINSKI PRAZNIK NA SREMIČU     str. 7

UMETNIKOV JUBILEJ     str. 24

12 LET ŽUPANOVANJA   str. 2

Bakhus Kinku in Krstičevi

Poklon Tršarju z retrospektivo

»Na občanih ne bomo varčevali«

Kdo (in kdaj) bo lahko 
dobil EU sredstva?
Črpanje evropskih sredstev v finačni perspektivi 
2014-2020 poteka prepočasi, sredstva pa 
niso namenjena pravim področjem, menijo 
člani Razvojnega sveta regije Posavje. Poleg 
tega opozarjajo, da so podeželska območja 
zapostavljena v primerjavi z urbanimi.

 Stran 3

Skupna promocija 
posavskih gradov

Upravljavci petih posavskih gradov in nekdanjega 
kostanjeviškega samostana želijo v skupnem pro-
jektu Gradovi Posavja doseči večjo prepoznavnost 
teh mogočnih stavb v širšem slovenskem in med-
narodnem prostoru. V Sevnici so pripravili konfe-
renco na to temo.

 Stran 5

DVOMETRSKA PISANICA SREDI RADEČ - Park pred občinsko zgradbo v Radečah v predvelikonočnem 
času krasi dobra dva metra visoka, poldrugi meter široka in 30 kg težka pisanica, poslikana z motivi 
narave in prepletanjem letnih časov, ki jo je v začetku meseca v Radeče pripeljala petčlanska ekipa iz 
hrvaške Koprivnice. Gre za projekt »Pisanica od srca« Turistične zveze koprivniško-križevske županije, v 
okviru katerega so v desetih letih v 82 mestih širom Hrvaške, Evrope in tudi preko Atlantika razstavili že 
75 pisanic. Več o pisanici, ki jo bodo ob koncu velikonočnih praznikov vrnili na glavni trg v Koprivnico, 
lahko preberete na str. 8. Sicer pa smo velikonočnim praznikom tokrat posvetili tudi nekaj tematskih 
strani, na katerih boste lahko prebrali, kakšne so (bile) velikonočne šege na območju med Savo, Krko 
in Sotlo, ter praznična voščila nekaterih podjetij in organizacij.  Foto: Doroteja Jazbec
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povedali so - o sistematičnem nadzoru vseh potnikov

Mag. Romana Pečnik, Krško: Glede te tema-
tike lahko povem, da se ne strinjam z odloči-
tvijo, da se na mejnih prehodih izvajajo tako 
natančne kontrole potnikov, saj zaradi tega 
nastajajo zastoji in obremenitve tudi na vseh 
vzporednih lokalnih cestah. Največji nesmi-
sel pa je, da kontrolirajo vsakega potnika, ki 

našo državo zapušča, in ne le tistih, ki v Slovenijo oz. Evropsko 
unijo vstopajo, kar bi bilo seveda bolj logično. 

Jože Novak, Boštanj: Poostritev nadzora 
prometa na meji je časovno (pre)pozna ob 
dejstvu, da je po balkanski poti brez učinkovi-
tega nadzora prišlo mnogo preveč migrantov, 
tudi teroristi. Informacijski sistem preverja-
nja potnikov je predvsem na hrvaški strani iz-
jemno počasen. Bilo bi zelo prav, da pristoj-

ni v tesnem sodelovanju s hrvaško stranjo izvajajo uredbe in 
pravilnike iz Bruslja bolj človeško, še posebej do domačih ljudi.

Igor Ilovar, Brežice: Po mojem mnenju gre v 
primeru sistematičnega nadzora vseh potni-
kov na zunanji schengenski meji za skrajno bi-
rokratsko dejanje oziroma odločitev nekoga, 
ki ne pozna razmer na teh mejah. Ker druga-
če pač ne bi mogel sprejeti takšnega ukrepa, 
ki je že v osnovi klical po kaosu na mejah. Sam 

sem bil že na začetku prepričan, da takšen režim ne bo mogel 
dolgo zdržati, saj so številke govorile proti takšnemu ukrepu.

»Ko sem pred 12 leti prišel na 
občino, je bila moja glavna že-
lja, da se stabilizira ter posta-
ne razvojna in ustvarjalna,« se 
je župan Ivan Molan, ki je bil 
za razliko od svojih predhod-
nikov tudi prvi poklicni župan, 
uvodoma spomnil svojih prvih 
začetkov. Povedal je, da je bilo 
najprej treba vzpostaviti sode-
lovanje, določiti prednostne 
cilje občine, izboljšati organi-
zacijo občinske uprave, zago-
toviti stabilnost poslovanja, se 
povezati z lokalnim okoljem 
ipd. Razmere v občini v letu 
2005 so bile bistveno drugač-
ne, kot so danes, je dodal. Zara-
di nizkega proračuna se je mo-
rala občinska uprava resnično 
potruditi pri iskanju novih vi-

»Na občanih ne bomo varčevali«
BREŽICE - Brežiški župan Ivan Molan je 30. marca v Mestni hiši na novinarski konferenci ob svoji 12. oble-
tnici županovanja - na čelo občine je stopil 1. aprila 2005 - izpostavil stabilnost, ustvarjalnost in razvoj, ki 
so njegovo glavno vodilo pri vodenju občine.

rov. Kot je dejal, je bila pred nji-
mi evropska priložnost, zato so 
se odločili, da reorganizirajo 
občinsko upravo, prišli so mlaj-
ši kadri, ki so bili sposobni pri-
dobivati evropska sredstva in 
projekte tudi izpeljati. Po dol-
gem času je občina dobila tudi 
podžupane. Kasneje jim je us-
pelo urediti tudi industrijske 
oz. obrtne cone v Brezini, Do-
bovi in Slovenski vasi. 

250 DRUŠTEV, 430 
PRIREDITEV NA LETO

Kot je navedel župan, občina le-
tno razdeli 800 tisoč evrov dru-
štvom – v občini jih je več kot 
250 –, s tem jim omogoči prib-
ližno 430 prireditev na leto. 
Turizem v občini so nadgradili 
z ustanovitvijo Fakultete za tu-
rizem. V letih njegovega župa-
novanja so preuredili brežiško 
mestno jedro, uredili prometni 
režim v samem jedru, z obno-
vo gradu povečali obisk Brežic 
... Omenil je še, da so z gradnjo 
čistilnih naprav in kanalizacij-
skega omrežja do danes zago-
tovili čiščenje odpadnih voda 
za več kot polovico občanov. S 
sprejemom OPN-ja v letu 2013 
– občina ga je ponovno sprejela 
po več kot 20 letih – so na novo 

pridobili 265 ha stavbnih po-
vršin za razvoj poselitve. Poleg 
tega so v teh letih gradili ali ob-
navljali šole in vrtce ter druge 
ustanove. Po županovih naved-
bah je občina začela povečevati 
tudi stanovanjski fond, zagoto-
vila je vpise otrok v vrtce prak-
tično vsem staršem, poskrbe-
la za subvencionirano oskrbo 
starejših, denarne pomoči ob 
rojstvu otroka itd. Na področju 
kmetijstva in podjetništva se 
je občina odločila za nov način 
pristopa z javnimi razpisi, sub-
vencijami, spodbudami in pro-
mocijo. V tem času so s pomoč-
jo državnega denarja prišli do 
ureditve železniškega mejnega 
prehoda Dobova s podvozom, 
razširitve letališča Cerklje, iz-
gradnje urgentnega centra, hi-
droelektrarne itd.

Župan Molan se je ozrl tudi 
naprej. Projekti za prihodnost 
občine so: umestitev HE v pros-
tor, Vzhodna obvoznica Bre-
žice, povezovanje posavskih 
občin, povezovanja na ravni dr-
žave – župan je brežiško občino 
vključil tudi v Skupnost občin 
Slovenije, s čimer lahko po nje-
govem njihova opozorila lažje 
pridejo do državnega vrha –, 
razvoj sistema civilne zaščite 

in reševanja, EU vsebinski pro-
jekti za ranljive skupine obča-
nov (mladi, starejši, invalidi), 
kakovostna mreža osnovnih 
šol in vrtcev. »Prihodki obči-
ne so se od leta 2013 zmanjša-
li za 30 %. Rast bo zaradi tega v 
prihodnosti počasnejša, bo pa 
vse skupaj lažje, saj bodo pro-
jekti bolj neposredno vezani na 
ljudi. Občina se bo v prihodno-
sti najverjetneje osredotočala 
na gradnjo šol, pločnikov, ko-
lesarskih stez. Lahko zatrdim, 
da kljub zmanjšanju sredstev 
na ljudeh, turizmu in športu ne 
bomo varčevali,« je poudaril in 
naštel, kakšna je njegova vizija 
občine Brežice leta 2022: sta-
bilna, prijazna za bivanje, s čis-
tim okoljem, številne možnos-
ti sodelovanja v družbi, naselja 
zaščitena pred poplavami, bo-
gate vsebine na športno-rekre-
ativnih površinah, tudi ob HE, 
mladim zagotovljeni optimal-
ni pogoji za razvoj potencialov 
in izobraževanje. »Ne glede na 
to, kdo bo župan v naslednjem 
mandatu, bo, če bo želel bistve-
no spremeniti trenutno strate-
gijo, naredil občini polom in bo 
lahko ponovno prišlo do kao-
tičnega stanja izpred 12 let,« je 
sklenil Molan.
 Rok Retelj

Ivan Molan

V uvodnem delu so bile obrav-
navane vsebine s področja 
urejanja prometa predvsem v 
mestnem okolju. Po predstavi-
tvi predloga Celostne prome-
tne strategije občine Sevnica 
so prisotni soglasno spreje-
li ta strateški dokument vzpo-
stavitve trajnostnega načrtova-
nja prometa v mestu Sevnica 
in v navezavi z Boštanjem kot 
somestjem. Izdelava strategije 
je sofinancirana s strani Evrop-
ska unije in Republike Sloveni-
je, dokument pa je tudi osnova 
za kandidiranje na napove-
dane razpise za pridobivanje 
sredstev sofinanciranja traj-
nostnih prometnih ureditev, 
ki na prvo mesto postavljajo 
pešce, kolesarje in javni pre-
voz ter šele za tem osebni avto. 
V razpravi so prisotni izposta-
vili več že znanih prioritet, ki 
bi jim bilo smiselno in nujno v 

prihodnje posebej posvetiti po-
zornost. Med njimi so projekti 
na državnem cestnem omrež-
ju in odprava nekaterih 'črnih 
točk', med katere bo kmalu so-
dil tudi most čez Savo pri Bo-
štanju. »Če zapremo most čez 
Savo, imamo veliko večji pro-
blem, kot pa je 'nadvožnjak' v 
Šmarju,« je menil Tomaž Li-
sec. Znan problem so tudi ni-
vojska križanja ceste z železni-
co. V nadaljevanju so svetnice 
in svetniki sprejeli še ureditev 
novega režima kratkotrajne-
ga parkiranja s postavitvijo t. i. 
modre cone v osrednjem delu 
starega sevniškega mestnega 
jedra, kjer bodo v roku dveh 
do treh mesecev postavili talne 
označbe. Na vprašanje Tanje 
Novšak, kje bo stala parkirna 
ura, je vodja oddelka za okolje 
in prostor Roman Perčič od-
govoril: »Parkomata zaenkrat 

še ne bo, čas prihoda bodo vo-
zniki označili na listku, ki ga 
bodo postavili na vidno mestu 
v svojem vozilu.«

Revidirano letno poročilo po-
slovanja v lanskem letu in po-
slovni načrt Javnega podjetja 
Komunala d. o. o. Sevnica za 
letošnje leto je predstavil di-
rektor podjetja Mitja Udovč: 
»V lanskem letu smo ustva-
rili nekaj več kot 4,7 milijona 
evrov prihodkov, tako da je po-
zitiven rezultat na ravni celot-
nega podjetja 42.729 evrov.« 
V načrtih za letošnje leto je vr-
tanje nove vrtine v šentjanški 
dolini in obnova vodovodnega 
sistema Krmelj - Mladetiče - 
Pijavice. V fazi projektiranja je 
kanalizacija in čistilna napra-
va na Blanci, v Loki in v Krme-
lju, postavitev manjše hidroe-
lektrarne na potoku Sevnična 

v naselju Pecelj itd. Podjetje 
namerava zaradi večje konku-
renčnosti in nadaljnjega razvo-
ja odkupiti tudi dva opuščena 
poslovna prostora, ki se naha-
jata v isti stavbi, kjer ima svoj 
sedež Komunala. 

Članice in člani občinskega 
sveta so obravnavali in spreje-
li tudi zaključni račun proraču-
na Občine Sevnica za leto 2016 
ter potrdili nov obratovalni čas 
na Kmečki tržnici Sevnica, ki v 
letošnjem letu obeležuje 10-le-
tnico delovanja. »Redno po-
slovanje kmečke tržnice se s 
srede in sobote razširja še na 
petek,« je pojasnjevala vodja 
oddelka za gospodarske dejav-
nosti Vlasta Kuzmički. Na tr-
žnici trenutno prodaja 21 pro-
dajalcev, 60 % jih je iz sevniške 
občine, ostali pa iz Posavja. 
 Smilja Radi

Prioritete prometne strategije 
SEVNICA - 29. marca se je v konferečni dvorani na sevniškem gradu sestal tukajšnji občinski svet in obrav-
naval različne vsebine - s področja urejanja prometa, poročilo Komunale o poslovanju v lanskem letu in o 
letošnjih načrtih, zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016 itd.

BISTRICA OB SOTLI – Bistriški občinski svet je na 18. redni 
seji opravil s 13 točkami dnevnega reda, med katerimi so se 
svetniki seznanili z varnostjo in redom v občini, vnovič gla-
sovali o kandidaturi za imenovanje direktorja JZ ZD Šmar-
je pri Jelšah ter obravnavali zaključni račun za lansko leto. 
 
Podrobnejši finančni pregled za leto 2016 je podala računovodki-
nja Lidija Centrih. Občina je leto zaključila z 1,46 milijona evrov 
prihodkov in 1,33 milijona evrov odhodkov. Od tega je bilo v in-
vesticijske odhodke namenjenih 15 odstotkov, manjši delež nap-
ram preteklim letom tudi zaradi pomanjkanja primernih razpisov 
za projekte. Med investicijami so izpostavili več manjših obnov in 
posodobitev v osnovni šoli, zdravstvenem domu, pri gasilcih in na 
cestni infrastrukturi, sicer je največji investicijski zalogaj predsta-
vljala ureditev ploščadi v trškem jedru in pričetek obnove Gab-
ronke, ki bo do sredine leta preurejena v hostel. 
S strani policije in občinskih redarjev so bili svetniki obveščeni o 
razmerah na področju varnosti in reda, kjer niso zaznali odsto-
panj v primerjavi z letom poprej. Martin Cerjak z Medobčinskega 
inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav 
petih posavskih občin, je poročal, da so v celem letu obravnavali 
vsega štiri prekrške nepravilnega parkiranja. Še vedno so pereč 
problem kršitve pri odlaganju odpadkov v naravi, ki jih redarji 
poostreno nadzorujejo že dlje časa, a kršitelje redko najdejo. Po-
licisti so lani obravnavali osem kaznivih dejanj na področju kri-
minalitete, pet kršitev na področju javnega reda in miru ter osem 
prometnih nesreč, medtem ko pri mejni problematiki niso zazna-
li kršitev. Kljub rahlemu porastu kaznivih dejanj ocenjujejo, da je 
varnostna situacija na območju bistriške občine dobra. 
Že petič v dobrem letu dni so svetniki na mizo dobili nov predlog 
za imenovanje direktorja JZ ZD Šmarje pri Jelšah. Kandidatka Ja-
sna Žerak je občinskemu svetu prestavila svojo vizijo vodenja ter 
odprla razpravo, v kateri so župan in svetniki izpostavili, da se jim 
zdi nujno zagotoviti dostopnost pediatra za bistriško okolje tudi v 
prihodnje, podali so pobudo za pogostejše vključevanje delavcev 
zdravstvenega doma pri organizaciji izobraževanj in usposabljanj 
iz prve pomoči za laike ter govorili, da se naj v javnem zdravstvu 
ponudijo tudi programi za duševno zdravje. Po pogovoru, v ka-
terem je kandidatka Žerakova izpostavila predvsem, da želi več 
pozornosti nameniti preventivnim zdravstvenim programom ter 
navezati boljše sodelovanje z vsemi akterji, ki lahko pripomorejo 
pri nadgradnji in promociji javnega zdravja, je dobila podporo bi-
striškega občinskega sveta kot četrtega izmed šestih svetov ob-
čin ustanoviteljic. Simona Narata pa so drugi zaporedni mandat 
potrdili za člana nadzornega odbora OKP Rogaška Slatina d.o.o.  
 Emilija Šterlek

Varnostna situacija je dobra

RADEČE - V današnjem popoldnevu se bo na 16. redni seji ses-
tal Občinski svet občine Radeče, ki bo med 10 točkami dnevne-
ga reda obravnaval tudi predlog pravilnika o spremembah in do-
polnitvah o dodeljevanju enkratne denarne pomoči družinam s 
štirimi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oz. dokler so jih star-
ši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska raz-
merja, kar pomeni največ do 26. leta starosti. V radeški občini naj 
bi živelo po razpoložljivih podatkih 12 družin s štirimi ali več ot-
roki, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev dodatka za veliko dru-
žino, ki ga na podlagi odločbe CSD družinam nameni država. Po-
moč je predlagana v višini 200 evrov za družino letno, za njeno 
pridobitev pa je potrebno izpolniti posebno vlogo.  S. R.

Denarna pomoč za velike družine

RADEČE - V včerajšnjem dopoldnevu naj bi se na izredni seji ses-
tal svet zavoda Zdravstvenega doma Radeče, a je bila seja zara-
di nesklepčnosti preložena na naslednji teden. Seja je imela eno 
samo točko dnevnega reda, in sicer predlog ustanovitelja, Ob-
čine Radeče, za razrešitev direktorice tamkajšnjega zdravstve-
nega doma, dr. med. Ingrid Kus Sotošek. Omenjeno problema-
tiko je v začetku meseca marca na izredni seji obravnaval tudi 
Občinski svet občine Radeče in sklenil, da »v kolikor se bo v na-
daljnjem postopku izkazala nepravilnost direktorice ZD Radeče 
pri poslovanju zdravstvenega doma, bo ustanovitelj izvedel vse 
potrebne postopke, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja«. Do-
dati velja še, da je nadzor nad poslovanjem ZD Radeče izvedel 
tudi Nadzorni odbor Občine Radeče.  S. R.

Kus Sotoškovo naj bi razrešili 
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OBREŽJE - 7. aprila, že prvi dan 
sistematičnega nadzora vseh 
potnikov na zunanji schen-
genski meji je povzročil pravi 
prometni kaos pred mejnimi 
prehodi na slovensko-hrvaški 
meji, najdaljše čakalne dobe, 
predvsem pri izstopu iz drža-
ve, so bile na Obrežju in Gru-
škovju, vozniki so morali čaka-
ti tudi do pet ur. Kolona vozil 
pred MP Obrežje, ki so čaka-
la na izstop iz države, je bila 
dolga več kot pet kilometrov, 
kasneje so bili zastoji celo vse 
do izvoza za Čatež. Obreme-
njeni so bili tudi manjši mej-
ni prehodi (Slovenska vas, Ri-
gonce, Bistrica ob Sotli). Da bi 
vsaj nekoliko skrajšali čakalne 
dobe, so kmalu tako slovenski 
kot hrvaški varnostni organi 
omilili nadzor potnikov in za-
časno prekinili z izvajanjem 
uredbe Evropske komisije, ki 

Direktor RRA Posavje Martin 
Bratanič je člane razvojnega 
sveta, ki ga sestavlja šest po-
savskih županov, šest pred-
stavnikov gospodarstva in trije 
predstavniki nevladnih organi-
zacij, seznanil s sklepi Razvoj-
nega sveta kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija in s poro-
čilom o izvajanju regionalne-
ga razvojnega programa regije 
Posavje v obdobju 2014-2020 
za leto 2016, mag. Bojan Su-
vorov, direktor Urada za kohe-
zijsko politiko v okviru Službe 

vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko (SVRK) pa 
z osnutkom dogovora za razvoj 
regije 2016-2019 in aktivnos-
tih za spremembo Operativ-
nega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike 
2014-2020.

(SPET) ZAMUJAMO

V razpravi, ki se je prepletala 
skozi točke, smo slišali zlasti 
precej nezadovoljstva, češ da 
priprava dokumentov in pro-
gramov, ki so podlaga za črpa-
nje EU sredstev v perspektivi 
2014-2020, (znova) poteka 
prepočasi. Kot nam je pojas-
nil Suvorov, se je Slovenija v le-
tih 2014 in 2015 ukvarjala še s 

Črpanje EU sredstev 2014-2020

KRŠKO - Člani Razvojnega sveta regije Posavje so na 7. redni seji, ki je potekala 30. marca v prostorih Regi-
onalne razvojne agencije (RRA) Posavje, izrazili precej nezadovoljstva nad izvajanjem regionalnega razvoj-
nega programa in evropske kohezijske politike v finančni perspektivi 2014-2020. 

programi iz perspektive 2007-
2013, da denar ni »ušel« in da 
si je ustvarila dober neto polo-
žaj napram Evropski uniji, saj 
pred tem nismo bili tako us-
pešni. »To se je moralo nekje 
poznati in poznalo na postavi-
tvi sistema za črpanje sredstev 
v tej perspektivi, za katero pa 
imamo sredstva na razpolago 
do leta 2023,« je dejal. Govo-
rimo o dobrih treh milijardah 
evrov (kar je dobra milijarda 
manj kot v prejšnji perspekti-
vi). Do danes so na SVRK iz-

dali za 940 milijonov evrov 
odločitev o podpori razvoj-
nim projektom, od podjetni-
ških idej do čistilnih naprav 
ipd., od tega so iz državne-
ga proračuna izplačali skoraj 
140 milijonov evrov, s strani 
Evropske komisije pa so pri-
dobili 42 milijonov evrov. Kot 
pravi Suvorov, želijo spodbu-
diti regionalni razvoj s pro-
jekti, ki »priplavajo« od spo-
daj navzgor. »Vemo, da je bila 
pretekla perspektiva, kar se 
tega tiče, dovolj uspešna, ven-
dar smo imeli tudi druge in-
štrumente, ki so danes neko-
liko drugačni in s spremembo 
operativnega programa verja-
memo, da bomo uspeli pogna-
ti te projekte, tudi v Posavju.«

DRUGI TIR - KAJ PA TRETJA 
RAZVOJNA OS?

Sevniški župan Srečko Oc-
virk kot predsedujoči razvoj-
nemu svetu meni, da trenutna 
finančna perspektiva za razvoj 
regij ni optimalna in se regije 
ne razvijajo sorazmerno oz. 
se razlike med njimi poveču-
jejo. Zato so v Posavju kritič-
ni do omenjenega dogovora 
za razvoj regij in zadovoljni z 
načrtovano spremembo ope-
rativnega programa. »Za ra-

zvoj regij so potrebni dejanski 
projekti na terenu in mi želi-
mo projekte, ki bodo sledili 
principu regionalnega razvo-
ja in bodo dirigirani od spo-
daj navzgor, torej s strani ob-
čin in regij, ne pa zgolj s strani 
ministrstev in države,« je de-
jal. Od omenjenih treh mili-
jard evrov si Posavje obeta so-
razmeren delež ter upa, da ne 
bodo sredstva namenjena le 
za financiranje tistih državnih 
projektov, ki bi jih morala dr-
žava financirati iz drugih virov. 
Pri tem je izpostavil gradnjo t. 
i. drugega železniškega tira Ko-
per - Divača, ki bolj kot prome-
tno problematiko slovenskih 
državljanov rešuje razvoj šir-
šega območja vzhodnega dela 

Evrope. »Verjamem, da je do 
evropskih razvojnih sredstev 
enako kot drugi tir upravičena 
tudi tretja razvojna os na vseh 
njenih delih, kajti ta bi bistve-
no pripomogla k razvoju regij 
ob njej, česar pa drugi tir ne bo 
dosegel,« je prepričan Ocvirk. 

PREMALO GOSPODARSTVA

Član razvojnega sveta Peter 
Žigante kot predstavnik go-
spodarstva v regionalnem ra-
zvojnem programu pogreša 
več gospodarskih vsebin. Po 
njegovih izračunih naj bi bilo 
med prioritetnimi projekti, ki 
so finančno ocenjeni na 300 
milijonov evrov, le za slabih 
šest milijonov evrov takšnih, 
ki »dišijo« po gospodarstvu, 
čeprav bi moralo po evrop-
skih usmeritvah 60 % sredstev 
imeti neposreden učinek nanj. 
Kritičen je bil tako do države, 
ki je lokalnim skupnostim po-
nudila v podpis slab dogovor 
za razvoj regij, kot do lokal-
ne skupnosti, katere priorite-
tna naloga pa, kot je dodal, se-
veda ni skrb za gospodarstvo, 
ampak za komunalno infra-
strukturo ipd. »V tej zgodbi ne 
vidim, da bo slovensko gospo-
darstvo skozi evropska kohe-
zijska sredstva dobilo zelo ko-
ristna sredstva. Če pa imamo 
še državno in lokalno neuskla-
jen program, pa bo do lokalne 
skupnosti segla le kakšna ma-
lenkost,« meni. 

KAJ PA PODEŽELJE?

Bistriški župan Franjo Debe-
lak je izrazil nezadovoljstvo, 
ker so sredstva namenjena le 
urbanim, mestnim okoljem, 
medtem ko podeželje do njih, 
zaradi omejitve za projekte, 
ki ne zajemajo najmanj 2000 
populacijskih enot, ni upra-
vičeno. Predlagal je, naj se ta 
omejitev odpravi. »Ker zadeva 
izhaja iz evropskih regulativ, 
moramo seveda evropski de-
nar usmerjati v projekte, ki ta 
kriterij zagotavljajo,« je pojas-
nil Suvorov, za projekte s pod 
2000 populacijskimi enotami 
pa bo treba iskati druge vire, 
pri čemer izpostavlja program 
razvoja podeželja, s katerim bo 
v Sloveniji na voljo dodatna 
milijarda evrov. Ocvirk pogre-
ša več zavedanja, da je Sloveni-
ja večinsko podeželska država 
in da v nemestnih občinah ži-
vita dve tretjini prebivalstva: 
»Sorazmeren razvoj Slovenije 
se s tem pristopom ne udeja-
nja, zato je pobuda, da se manj-
ši projekti, ki so ključni za ra-
zvoj podeželskih in obmejnih 
območij, tudi upoštevajo, zelo 
korektna.« Meni, da obstaja za 
to v primeru konsistentne dr-
žavne politike dovolj možnos-
ti v okviru evropskih progra-
mov, v primeru neusklajenosti 
resorjev pa lahko posamezna 
področja izpadejo.
� Peter�Pavlovič

Znova�smo�slišali�nasprotujoča�si�mnenja�predstavnikov�države,�ki�jo�je�zastopal�mag.�Bojan�
Suvorov�(levo),�in�predstavnikov�Posavja,�med�njimi�bistriškega�župana�Franja�Debelaka.

• velika izbira kristalnih izdelkov
• popravilo izdelkov iz kristala
• ročna gravura po naročilu
• izbor najlepših slovenskih daril za     
   poroke in posebne priložnosti

Odpiralni čas:
od ponedeljka do petka med 9. in 13.uro 
in med 16. in 18.uro
ob sobotah med 8. in 12.uro

e-mail: info@galerijaambienta.com 
tel: 041-637-640

Ambienta, Cesta krških žrtev 44.

DOBOVA - Potem ko je sprejemni center v Dobovi, kjer so v času 
migrantske krize sprejeli na tisoče migrantov in beguncev, eno 
leto popolnoma sameval in so v zrak izpuhtele zajetne vsote de-
narja, namenjenega za njegovo vzdrževanje, so tega konec mar-
ca le začeli odstranjevati. »KS Dobova je zadovoljna, da je pristoj-
no ministrstvo spoštovalo našo legitimno zahtevo po odstranitvi 
sprejemnega centra za migrante,« pravi predsednik sveta KS Do-
bova Mihael Boranič. Rok za predajo oz. vračilo lastniku tako 
sprejemnega centra kot tudi nekdanjih prostorov Beti, v katerih 
je bilo začasno skladišče civilne zaščite in so jih pred časom nje-
ni člani že izpraznili, pripadniki SV pa opravili dezinfekcijo pro-
storov, je sicer določen za 24. april. Na območju Stare livarne so 
po besedah vodje brežiške območne izpostave URSZR Zdenke 
Močnik že vse odstranili, tudi ograjo z bodečo žico, SV opravlja 
še dezinfekcijo zemljišča. Na tem mestu bo tako ostala le še as-
faltna površina, v KS Dobova pa ne vidijo razlogov za to, da os-
tane, zato pričakujejo, pravi Boranič, da bodo dobili konkreten 
odgovor Mercatorja, lastnika zemljišča, o nadaljnji uporabi as-
faltnih površin. Sicer pa so po podatkih, ki nam jih je posredova-
la Močnikova, iz centra odstranili sedem šotorov z ogrevanjem, 
osem kontejnerjev CZ in združena kontejnerja Policije. V Dobovi 
še vedno niso sanirane ceste, ki so bile poškodovane v času najve-
čjega navala migrantov in beguncev. »Kar se tiče sanacije cestne 
infrastrukture, bomo zadevo reševali skupaj z Občino Brežice, 
pričakujemo pa še odgovor na naše dodatne zahteve po ponov-
ni ocenitvi poškodb na cestah, po katerih so vozila težka vozila, 
ko se je postavljala žična ovira na meji,« še pojasnjuje Boranič. 
 R.�R.,�foto:�N.�Štefanič

Na�območju�Stare�livarne�so�v�preteklih�dneh�pospravljali�še�
zadnje�ostanke�begunskega�sprejemnega�centra.

Sprejemnega centra ni več

Prepočasi in ne v pravo smer

BRUSELJ - Franc Bogovič, evropski poslanec in nekdanji žu-
pan občine Krško, je bil skupaj  s poslancem Tiborjem Szanyi-
jem v ponedeljek v Bruslju gostitelj začetnega dogodka za pro-
jekt "EU akcija za pametne vasi - mobilnost na podeželju". Na 
prireditvi sta sodelovala tudi evropski komisar za kmetijstvo 
in razvoj podeželja Phil Hogan ter komisarka za regionalno 
politiko Corina Cretu, Tomaž Levak iz Slovenije pa je predsta-
vil aplikacijo, s katero je mogoče slediti izvoru ključnih sesta-
vin izdelkov vse do posameznih kmetij. »Živimo v času nove 
tehnološke revolucije – digitalizacije, in prav je, da na tem po-
dročju podeželje ne zaostane za mesti. Če imamo pametna 
mesta, je skrajni čas, da vzpostavimo tudi pametne vasi!« je 
med drugim poudaril Bogovič. 
 Vir:�Info�MEP�Bogovič

Bogovič za »pametne vasi«

www.PosavskiObzornik.si

Čakati je bilo treba ure in ure

določa, da morajo obmejni po-
licisti preverjati tudi državlja-
ne članic EU-ja. Kot je povedal 
premier dr. Miro Cerar, bosta 
Slovenija in Hrvaška Bruslju 
predlagali ustrezne spremem-
be nadzora, vprašamo pa se 
lahko, ali bo EK to upoštevala. 
Zanimivo je, da so o takšnih za-
stojih poročali samo s sloven-
sko-hrvaške meje, kljub temu 
da so bruseljsko direktivo za-

čeli izvajati tudi na zunanji 
schengenski meji v drugih dr-
žavah. Glede na to, da smo tik 
pred velikonočnimi prazniki, 
je v teh dneh pričakovati še 
večjo gnečo na mejnih preho-
dih. Ob predpostavki, da bodo 
policisti ponovno (delno) nad-
zorovali vse potnike, se lahko 
spet nadejamo podobnih ali 
pa še hujših prizorov kot pred 
dnevi.  R. R. 
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VLOMI IN TATVINE - V noči na 30. 3. so neznanci na Zdolah 
vlomili v tamkajšnji gostinski lokal in prodajalno ter si prilas-
tili tobačne izdelke in nekaj denarja. Med 29. in 31. 3. je na Se-
lah pri Raki neznanec vlomil v zidanico, iz katere pa ni odnesel 
ničesar, a je s samim vlomom povzročil za okoli 500 € škode. 
Ni izključeno, da je isti storilec, razočaran, ker je odšel pra-
znih rok, v noči na 31. 3. vlomil tudi v hišo na Straži pri Raki, 
iz katere je odšel s 50 € gotovine. Krški policisti so 1. 4. oko-
li 18. ure v Brestanici med vlamljanjem v gospodarski objekt 
zalotili 32-letnega in 43-letnega vlomilca iz okolice Krškega.

DRUGA SMRTNA ŽRTEV NA POSAVSKIH CESTAH - 4. 4. je 
nekaj po 18. uri za posledicami poškodb, ki jih je utrpel v pro-
metni nesreči na avtocestnem odseku pri Skopicah, preminil 
40-letni voznik osebnega vozila Škoda octavia, po naših neu-
radnih podatkih iz Vavte vasi. Slednji je med vožnjo iz smeri 
Drnovega proti Obrežju na navedenem odseku na prehiteval-
nem pasu silovito trčil v zadnji del tovornega vozila, ki naj bi 
v tistem času že prehitevalo drugo tovorno vozilo. Preminuli 
voznik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu. Gre za tre-
tjo smrtno žrtev v prometnih nesrečah na območju PU Novo 
mesto, od tega sta se dve pripetili na območju Posavja (prva le-
tošnja se je pripetila 3. januarja, ko 51-letna voznica ni prežive-
la trka z vozilom v odbojno ograjo med Pišecami in Globokim).

DELOVNI NESREČI - Brežiški policisti so bili 8. 4. popoldne ob-
veščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki je utrpel hude 
poškodbe pri delu s kmetijskim traktorjem. Z ogledom so ugo-
tovili, da je 82-letni voznik traktorja zaradi vožnje preblizu 
desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in se prevr-
nil. 10. 4. se je pri delu v gozdu v Podgorici hudo poškodoval 
moški, na katerega je padlo drevo.

TUJCI V CISTERNAH VLAKA - Med ilegalnimi prestopi, ki jih 
beležijo posavski policisti, izstopajo primeri, ko odkrijejo skri-
te tujce na nenavadnih in tudi nevarnih mestih. Tako so 8. 4. v 
Dobovi v cisterni z glinico na tovornem vlaku odkrili štiri dr-
žavljane Afganistana, po tri državljane Alžirije in Maroka, drža-
vljana Etiopije in državljana Palestine. 3. 4. so, prav tako v cis-
terni vlaka, našli tri Afganistance, dva Alžirca in Libijca. Ker so 
bili tujci obnemogli in dehidrirani, so jih, še preden so jih za-
vrnili na Hrvaško, morali oskrbeti reševalci.
� �Zbrala:�B.�M.

Kim Špiler, Sevnica: Nisem ravno ljubiteljica 
teka, a hodim in kolesarim rada, včasih pa pre-
izkusim tudi trim in fitnes naprave na prostem 
v parku ob Savi pri srednji šoli. Nekega stalne-
ga urnika nimam, prilagajam se letnemu času in 
vremenu. V naravi opazim predvsem rože, ki jih 
včasih naberem v pisan šopek. Zdravilnih zelišč 

ne poznam tako dobro, zato jih ne nabiram.   

Jožica Stergar, Spodnji Stari Grad: Redno se 
gibam, trikrat na teden tečem 8 do 10 km, druga 
dva dneva pa izkoristim za daljši sprehod, okoli 
45 minut za sproščanje, torej sem pet dni v ted-
nu zagotovo aktivna, grem tudi v fitnes itd. Na-
rave se naužijem tudi kot učiteljica v vrtcu, saj 
z otroki čim več hodimo na zrak in tudi kaj na-

beremo, če ne drugega, rožice za starše.

Alen Miklavž, Podbočje: Večino svojega časa 
preživim v pisarni, kar pomeni sedenje skozi 
večji del dneva. Ker je sedenje bolezen našega 
desetletja, se poskušam razgibati, kadar mi do-
voli čas. Nekaj minut dnevno preživim na sob-
nem kolesu, ob vikendih rad zahajam v naravo, 
občasno se odločim tudi za krajši tek. Rastlin ne 

nabiram, zelo rad pa nabiram - in pečem - kostanj.

Tilen Oštir, Gorenja Pirošica: S športom se 
ukvarjam skoraj vsakodnevno, najraje tečem 
nekje pol ure do lokacije na prostem, kjer potem 
izvajam t. i. streetworkout. Za treninge dnev-
no porabim nekje dve uri. Seveda se še pose-
bej sedaj v spomladanskem času, ko bo začelo 
rasti sadje, rad ustavim in kaj naberem za pri-

pravo smoothijev, ki mi dajo veliko količino energije za čez dan.

Pomembno vlogo pri skrbi za zdravje ima gibanje, čeda-
lje bolj priljubljeno zlasti v naravnem okolju. Zanimalo 
nas je, ali in kako pogosto vi hodite/tečete/kolesarite po 
naravi ter ali to morda hkrati izkoristite tudi za nabira-
nje zdravilnih rastlin in drugih sadov narave.

anketa

V naravo po zdravje

Poznani ste kot zelo preda-
na društvena delavka, pred-
vsem na področju turizma. 
Kako se spominjate svojih 
društvenih začetkov? 
Moje društveno življenje se je 
začelo že v srednji šoli, ko so 
bile aktualne mladinske orga-
nizacije. Nato je sledilo mrtvi-
lo, vse do leta 1994, ko me je 
takratna predsednica Turistič-
nega društva Dobova Terezija 
Kramar, ki ga je ponovno oži-
vela, poklicala na sestanek in 
v njem sem ostala do danes. 
Takoj sem bila imenovana za 
tajnico društva, ki mu od leta 
2001 tudi predsedujem.  Leta 
1996 sem se vključila tudi v 
gasilstvo. K sodelovanju me 
je povabil zdajšnji župan Ivan 
Molan, ki je imel nalogo, da 
ponovno obudi PGD Sela. Spet 
smo se povezali nekateri, ki 
smo bili že v preteklosti de-
javni v mladinski organizaciji. 
Zaupana mi je bila funkcija taj-
nice društva, ki jo opravljam še 
danes. Delujem tudi v krajevni 
skupnosti, saj sem podpredse-
dnica sveta KS Dobova, dejav-
na sem tudi v vaški skupnosti 
Sela. Ne nazadnje pa sem pre-
ko delovanja v TD Dobova in 
funkcije v UO OTZ Brežice vo-
denje le-te jeseni leta 2007 kot 
naslednica Toneta Jesenka tudi 
prevzela.

V pripravi je strategija ra-
zvoja turizma v občini Bre-
žice, ki ga pripravljata Fa-
kulteta za turizem in Občina 
Brežice. Kakšna je vaša vizi-
ja razvoja turizma?
Strategija bo celostno zaje-
la področje turizma, moje de-
lovanje pa je na najnižjem ni-
voju, se pravi v turističnih 
društvih, kjer se velikokrat 
pripravijo dobre podlage za 
nadaljnji razvoj turizma. Tre-
ba je vedeti, da so društva 
omejena predvsem s finanč-
nimi sredstvi, poleg tega vse 
to počnemo na prostovoljni 
osnovi in v prostem času, tako 
da bi težko sprejemali neke ob-
sežne strategije, zato je prav, 
da se to naredi na višji instan-
ci. Prepričana sem, da bomo 
kot društveni delavci še nap-
rej podporni člen, in ko bomo 
videli, kaj vse bo strategija za-
jemala, ter se tudi prepoznali 
v tem, bomo seveda pristopili 
poleg. V preteklosti se je že iz-
kazalo, da lahko tudi društva 
organizirajo velike priredi-
tve. Tukaj lahko izpostavim 
TD Dobova s prireditvijo Faš-
jenk, ki ima mednarodni sta-
tus in na katero smo letos na 
primer pripeljali tri avtobuse 
turistov z Gorenjske, ki so si z 
zanimanjem ogledali priredi-
tev. Povod za to je bil lanski po-
snetek Fašjenka na nacionalni 
televiziji, ki je navdušil Gorenj-

ce, s katerimi smo se srečali le-
tos na sejmu v Ljubljani. 

Turizem v brežiški občini vse-
kakor ima perspektivo. Vča-

sih so bile samo Terme Čatež 
tiste, ki so predstavljale turi-
zem v občini, danes pa je ved-
no več tudi zasebnikov, ki ima-
jo na področju turizma vedno 
večji pomen. Tu mislim pred-
vsem na Terme Paradiso, ki se 
vedno bolj razvijajo, pa tudi 
druge ponudnike, kot so hos-
tel, različni sobodajalci ipd. Že-
lim si, da bi ob omembi obči-
ne Brežice pomislili ne samo 
na Terme Čatež, ampak tudi 
na druge turistične subjekte. 
S celotno promocijsko zadevo, 
ki bi bila predstavljena, bi se to 
lahko zgodilo.

Ste dali ravno pravšnjo iz-
točnico za naslednje vpra-
šanje. Kako kot predsednica 
OTZ Brežice ocenjujete so-
delovanje s turističnimi po-
nudniki v občini, kot sta na 
primer Terme Čatež in Ter-
me Paradiso? Velikokrat na-

mreč lahko slišimo, da prve 
kot največji turistični ponu-
dnik v občini niso dovolj od-
prte za sodelovanje …
Na splošno lahko rečem, da ne-

kega pravega sodelovanja ni, 
saj na OTZ ne dobivamo no-
benih prošenj ali vprašanj o 
kakršnem koli sodelovanju z 
njihove strani. Sicer pa se stri-
njam glede Term Čatež. Ravno 
včeraj (prejšnji četrtek, op. p.) 
smo se na strokovnem svetu 
na občini dogovorili, da bi sku-
šali avtobusno povezavo med 
Brežicami in termami, ki se je 
uveljavila med trajanjem festi-
vala Brežice, moje mesto, uves-
ti tudi v času turistične sezone, 
torej vsaj julija in avgusta, da bi 
videli, kakšen bo odziv. Mogo-
če bi lahko tudi s strani term 
prišla kakšna pobuda o avto-
busnem prevozu turistov v 
mesto, saj je njihov odgovor, da 
turistov ne zadržujejo na po-
dročju kompleksa. Terme Pa-
radiso pa, kolikor vem, same 
organizirajo prevoze svojih 
gostov po občini, na primer do 
repnic na Bizeljskem, saj ima-

jo za ta namen tudi svoj kombi. 
Preko TD Dobova je sodelova-
nje z njimi zgledno, saj imamo 
recimo v pustnem času v do-
bovskih termah srečanje med 
dobovskim Fašjenkom in Sa-
moborskim Fašnikom. Mislim, 
da je to promocija tako za ter-
me kot tudi za nas.

V vseslovenski projekt Moja 
dežela, lepa in gostoljubna 
se vključujejo tudi posavski 
kraji. Kako ste zadovoljni z 
urejenostjo krajev v naši re-
giji?
Omenjeni projekt OTZ organi-
zira že povsem od začetka, se 
pravi že 20 let. Takrat je bila 
zveza tudi gonilna sila na po-
dročju turizma v občini, saj še 
ni bilo zavodov, imela je svoj 
proračun, iz katerega je finan-
cirala društva in njihove pro-
mocijske materiale, udelež-
be na sejmih ipd. V regijski 
komisiji za ta projekt je naš 
predstavnik Jože Lovenjak. Še 
vedno na občinski ravni oce-
njujemo vse šole in krajevna 
oz. vaška središča in vasi, ki 
jih na regijski ravni obravna-
vajo kot izletniške kraje. Vsa-
ko leto najbolje ocenjenim 
ob svetovnem dnevu turiz-
ma na slovesnosti tudi pode-
limo priznanja. Urejenost kra-
jev je odvisna od tega, koliko 
je kdo pripravljen vložiti v to. 
V krajevnih skupnostih obsta-
jajo sredstva, namenjena za 
hortikulturno urejanje. Lah-
ko rečem, da so se v Posavju 
v zadnjih desetih letih glede 
urejenosti krajev stvari spre-
menile na bolje. Že tudi ozave-
ščenost prebivalcev je postala 
takšna, da že sami hočejo, da 
se nekaj uredi in ne ostane za-
nemarjeno. 

Udeležujete se raznih sej-
mov, na katerih predstav-
ljate turistično zvezo in 
društva. Na kak način pote-
kajo te predstavitve? Sicer 
pa je turizem očitno pre-
cej težavna panoga za skup-
ni nastop, tudi na sejmih se 
naše občine pogosto pred-
stavljajo ločeno. Čemu to 
pripisujete?
V OTZ Brežice so se večja tu-
ristična društva, ki se ukvar-
jajo s prireditvami, pohodi po 
pešpoteh in podobno, odloči-
la, da se vključijo v Turistično 
zvezo Slovenije, saj je ta spet 
uvedla razpise za prireditve. 
Zveza za društva, ki so včla-
njena vanjo, na sejmih zaku-
pi določen prostor, tako da je 
naša udeležba na sejmu Na-
tour Alpe-Adria brezplačna. 
Društva smo zaradi tega v eni 
hali, medtem ko so zavodi, ter-
me ipd. iz Posavja v drugi, saj 
morajo stojnice plačati. Ravno 
zaradi tega predstavitve pote-

Branka Stergar, predsednica Občinske turistične zveze Brežice:

SELA PRI DOBOVI – V občini Brežice ima turizem zelo velik pomen, ne nazadnje je občina na visokem četr-
tem mestu po številu nočitev. Da je dejavnost turističnih društev povezana v celoto, je zadolžena Občinska 
turistična zveza (OTZ) Brežice, na čelu katere je že deseto leto Branka Stergar, ki smo jo izbrali za tokratni 
pogovor.

Branka Stergar, letnik 1965, doma iz Sel pri Dobovi, svoj pros-
ti čas požrtvovalno namenja delu v društvih in svetu Krajevne 
skupnosti Dobova. Že 16 let vodi TD Dobova, kjer je bila pred 
tem toliko let tudi tajnica. Društvo se lahko po njeni zaslugi po-
hvali s projekti, kot so etno festival Fašjenk Dobova, Krompir-
jada, prireditev Dobova se predstavi, projekt Moja dežela, lepa 
in gostoljubna, ter številnimi drugimi. Že več kot 20 let je tajni-
ca PGD Sela, njeno delo na področju gasilstva pa presega meje 
matičnega društva, saj je tudi članica nadzornega odbora Ga-
silske zveze Brežice, včasih mu je tudi predsedovala. Nepogreš-
ljiv je njen prispevek v svetu KS Dobova, kjer je že tretji mandat 
podpredsednica. S svojim delovanjem pušča vidne sledi po vseh 
krajih občine. Rezultati njenega predanega dela in sposobnosti 
povezovanja so opazni pri vseh 18 turističnih društvih, ki jih vodi 
kot predsednica OTZ Brežice. Je dobitnica priznanja KS Dobova, 
leta 2013 je prejela plaketo Državnega sveta za prostovoljstvo 
na področju turizma, kar kaže na njeno prepoznavno delo v šir-
šem slovenskem prostoru, leto pozneje pa še Oktobrsko nagra-
do Občine Brežice. Misli od vsakodnevnih obveznosti vsak dan 
odklopi ob sprehodu s psičko ob potoku Gabernica.

Ceniti znamo samo tisto, 
kar je zraslo na našem zelniku
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ČREŠNJICE - Turistično, športno in kulturno društvo (TŠKD) 
Črešnjice je 26. marca pri vaškem kozolčku ob potoku Brnik 
organiziralo kulturno prireditev Pozdrav pomladi in ob tej 
priložnosti tudi slavnostno odprlo zeleno okno.

Najprej so pomlad pozdravili s 
kulturnim programom, ki so ga 
oblikovali vaški otroci, v goste 
pa so povabili tudi pevsko sku-
pino Lavrencij z Rake. Rdeča nit 
programa z recitacijami in pe-
smimi so bili prazniki in poseb-
ni dogodki, ki zaznamujejo me-
sec marec, od dneva žena, dneva 
mučenikov, gregorjevega do pri-
četka pomladi in materinskega 
dneva. Na Črešnjicah pa za dob-
ro razpoloženje in počutje ne 
skrbijo samo otroci, ampak tudi 
starejši vaščani, med njimi Tone 

Lajkovič, ki je ustvaril zeleno okno Črešnjic. Kot je dejal, je tudi 
njihova vas pristopila k projektu Turistične zveze Slovenije Zele-
no okno, ki ga je sam poimenoval kar okno v svet. »Če pogledamo 
skozi okno, najprej vidimo trnovo pot z vzponi in padci, vodo, ki 
prinaša in odnaša, ravno takšno, kot je življenje. Ko vse to preb-
rodiš in odstraniš trnje, prideš na čistino. Pri nas le-to prekriva 
kup vej, ki so ostanki počiščenih dvorišč in čakajo, da jih zakuri-
mo ob našem tradicionalnem dogodku – kresovanju. Če pogled 
seže naprej, oko najprej vidi peščeno igrišče, pripravljeno za na-
daljnjo obdelavo, in travnato igrišče, ponos naše vasi, saj je nas-
talo z veliko ur dela članov društva in vaščanov. Za igriščem vi-
dimo še ne zeleno Jelšino, pa vendar bo čez mesec dni pogled 
nanjo lep, zelen. Na koncu vidimo Gorjance, ki se dvigujejo v da-
ljavi,« je slikovito opisal pogled skozi zeleno okno in dodal, da 
so ravno zaradi vse te lepote izbrali lokacijo zelenega okna prav 
tu, na koncu vasi, v naravi.

Zeleno okno je Lajkovič odprl skupaj s predsednikom vaške skup-
nosti Marjanom Žerjavom, oba pa sta obenem zasadila tudi če-
šnjo, simbol vasi. Ob koncu sta povezovalki prireditve Hana in 
Hajdi Haler povabili vse prisotne, naj v jutranji zori ali večer-
nem mraku sedejo kdaj na klopco, pogledajo skozi okno, prisluh-
nejo petju ptic, šelestenju listja, otroškemu smehu na igrišču, v 
poletnih mesecih pa lahko posedijo v senci kozolčka in prisluh-
nejo žabjemu petju, ki odmeva daleč naokoli.
� R.�Retelj,�
� foto:�Jože�Žarn

Tudi na Črešnjicah zeleno okno

Idejni� vodja� zelenega� okna�
na�Črešnjicah�Tone�Lajkovič

S projektom Gradovi Posav-
ja želijo upravljavci petih po-
savskih gradov in nekdanjega 
samostana (Galerija Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki, ki 
upravlja z nekdanjim kostanje-
viškim samostanom; Kozjan-
ski park Podsreda, ki upravlja 
z gradom v Podsredi; Kultur-
ni dom Krško, ki upravlja tudi 
z gradom Rajhenburg; KŠTM 
Sevnica, ki upravlja z gradom 
Sevnica; Posavski muzej Bre-
žice, ki upravlja z brežiškim 
gradom, in Terme Čatež, ki 
so lastnice gradu Mokrice) 
doseči večjo prepoznavnost 
te grajske arhitekture v šir-
šem slovenskem in mednaro-
dnem prostoru. V skupino, ki 
je v letu 2014 začela z omenje-
nim projektom, je bilo vablje-
no tudi Ministrstvo za kulturo 
kot lastnik gradov Šrajbarski 
turn (ki počasi propada v Le-
skovcu pri Krškem), Bizeljsko 
in Pišece, vendar se ni odločilo 
za sodelovanje zaradi neodpr-
tosti gradov.

Konferenca, ki jo je v prvem 
delu moderirala dr. Helena 
Rožman, kustosinja in vodja 
Mestnega muzeja Krško, je po-
nudila marsikaj zanimivega in 
vrednega temeljitega premisle-
ka o tem, kaj želimo z gradovi 
v Posavju in v širšem sloven-
skem prostoru. Večje število 
teh mogočnih zgradb je v dr-

Povezujejo grajsko arhitekturo
SEVNICA - 6. aprila je v dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gradu potekala konferenca na temo ’Gra-
dovi Posavja’. Te mogočne stavbe dajejo pokrajini v spodnjesavski dolini poseben pečat, zgodbe preteklosti 
pa še vedno vznemirjajo domišljijo. 

žavni lasti, za nekatere skrbi 
lokalna skupnost, manjše šte-
vilo jih ima zasebnega lastnika, 
mnogih gradov pa danes ni več. 
»Grajska arhitektura danes je 
duhovna kategorija našega 
spomina, je kompleksna sinte-
za materializirane zgodovine 
spominov in zgodb ter ilustra-
cija našega odnosa do njih ...« je 
pojasnjevala Damjana Pečnik, 
državna sekretarka na Mini-
strstvu za kulturo, ki svojo po-
klicno pot večinoma namenja 
prenovi in upravljanju grajske 
arhitekture. Ob tem je pohvali-
la skrb za sevniški grad in do-
dala, da pripravlja kulturno mi-
nistrstvo razpis za najem gradu 
Pišece, medtem ko se zgodba s 

Šrajbarskim turnom ni konča-
la tako, kot je bilo načrtovano. 
»To je moja in vaša bolečina,« 
je bila iskrena.

Izkušena turistična delavka 
Martina Ajster, Ptujčanka, ki 
živi in dela na avstrijskem Ko-
roškem (zadolžena je za 17 
gradov), je predstavila tam-
kajšnji projekt ’Cesta gradov’. 
Le-ta povezuje gradove in pa-
lače na jugovzhodu Avstrije, ki 
so 'žive priče' velikih obdobij. 
V prihodnosti želijo omenjeni 
projekt 'podaljšati' še na slo-
vensko ozemlje, na območje 
Štajerske ter se nato potegovati 
še za vpis na Unescov seznam 
svetovne dediščine. Mag. San-

dra Boršić je spregovorila o 
Združenju zgodovinskih mest 
Slovenije, ki je bilo ustanovlje-
no pred 16 leti, vanj pa je danes 
vključenih 12 občin (Kostanje-
vica na Krki je edina iz Posav-
ja). V. d. direktorice Posavskega 
muzeja Brežice Alenka Černe-
lič Krošelj je predstavila pro-
jekt ’Gradovi Posavja’, s kate-
rim želijo narediti korak naprej 
v povezovanju in sodelovanju 
tako na vsebinskem kot na pro-
mocijskem področju. »Smo del 
turističnega gospodarstva in 
naš cilj projekta je v povezo-
vanju. Prepričani smo, da ima-
mo odlične programe, da ima-
mo odlično ponudbo, vsak sam 
pa na tem področju zelo težko 
kaj naredi,« je pojasnjevala in 
dodala, da je Vesna Zakonjšek 
iz Kozjanskega parka v ta na-
men ustvarila enotno podobo 
za skupno predstavitev, v letu 
2015 pa je bila izdana tudi bro-
šura z opisom vseh že omenje-
nih petih posavskih gradov in 
nekdanjega samostana.

Zbrane na konferenci so v 
uvodu pozdravili direktori-
ca KŠTM Sevnica Mojca Per-
novšek, sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk in v. d. generalne 
direktorice Direktorata za tu-
rizem na Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehnologi-
jo Renata Martinčič. 
 Smilja Radi

Konferenca,�ki�je�bila�namenjena�širši�predstavitvi�pomena�
ohranjanja�grajske�arhitekture,�se�je�zaključila�z�vodenim�
sprehodom�po�sevniškem�gradu.

kajo ločeno. Na sejmih se sicer 
na stojnicah društev zvrsti og-
romno ljudi, nekatera pripra-
vijo tudi kratek program, na 
primer pripeljejo harmonikar-
ja, ponujajo kulinariko v pove-
zavi s promocijskim materia-
lom itd. Letos smo se recimo 
pri TD Dobova predstavili z va-
bilom na Fašjenk. Prav tako se 
predstavljajo tudi društva, ki 
organizirajo razne pohode po 
pešpoteh, tudi njim pomagajo 
udeležbe na sejmih, saj lahko 
na ta način dobijo odmevnost 
tudi širše po Sloveniji. Pred leti 
je imela na primer Pot vina in 
sonca oz. Sromeljska pešpot 
obiskovalce iz cele Slovenije 
ravno zaradi dobre promocije 
na sejmih. Na druge sejme pa 
se ne prijavljamo, saj so plačlji-
vi, pa tudi čas si je treba vzeti 
za to. Problem društev je ravno 
ta, da imajo člani največ časa 
med vikendi, zato poskušamo 
naše dejavnosti skoncentrirati 
na sobote in nedelje. 

Ali menite, da Posavci dovolj 
poznamo domačo turistično 
ponudbo? Poznajo npr. Sev-
ničani, ali še naprej po ze-
mljevidu Posavja, Radečani, 
brežiške, bizeljske turistič-
ne svetle točke in obratno?
Lahko zatrdim, da je ne poz-
namo dovolj, mogoče samo 
tistega, ki je prodornejši, se 
pogosto pojavlja v medijih. V 
Radečah recimo sedaj pozna-
mo učno pot Savus, splavarje-
nje na reki Savi, zagotovo pa ne 

poznamo, kje je tam najbolj-
ša kulinarika, za katero vedo 
samo oni sami. 

Zakaj bi bilo tako medse-
bojno poznavanje po vašem 
mnenju pomembno?
Predvsem zato, ker smo 
majhno območje. Na splošno je 
Slovenija majhna, saj jo lahko 
z enega na drugi konec prevo-
ziš v nekaj urah. Zdi se mi, da 
smo preveč individualistični, 
vsak ’navija’ samo za svoje po-
dročje, doma želi imeti najbolj-
še. Nikoli ni prišlo do točke, da 
bi se vse tri turistične zveze v 
Posavju povezale v eno skup-
no organizacijo. Status delo-
vanja v javnem interesu ima-
jo TZS in nekatere pokrajinske 
zveze, ne pa tudi OTZ Brežice, 
drugače bi bilo, če bi obstajala 
posavska zveza. Seveda pa vsa-
ko društvo deluje izključno v 
javnem interesu.  

Kot ste že omenili, še ved-
no nimamo ene organizaci-
je, ki bi bila zadolžena za po-
savski, destinacijski turizem 
in ga tudi učinkovito tržila ...
Skupna turistična organizaci-
ja bi bila vsekakor dobrodo-
šla. V preteklosti je bila pod 
okriljem RRA Posavje obliko-
vana blagovna znamka Posav-
je polno priložnosti, vendar je 
z odhodom Morane Polovič, 
ki je bila zadolžena za to za-
devo, stvar kar nekako padla 
v vodo, čeprav so bile zamisli 
sicer v redu. Vse, kar je osta-

lo, je ’cvetrnica’ z napisom Po-
savje, ki jo še vedno prilepimo 
na plakate, da bi se pa kaj de-
lalo naprej na tem področju, 
pa ni zaznati. Mogoče se bo v 
prihodnosti našel nekdo, ki bo 
to stvar spet vzel v roke in jo 
pospešil. 

Če me kdo, ki želi iti na kak iz-
let, kontaktira, ga naprej usme-
rim na TIC-e, ki imajo turistič-
ne pakete že narejene, ali pa 
mu predlagam posamezne tu-
ristične ponudnike in se potem 
sam odloči, koga bo obiskal. Na 
zvezi ali v društvih pač nismo 
pristojni za organizirano vode-
nje turistov. Pri nas je prema-
lo ali pa sploh niso izkoriščena 
paketna vodenja, se pravi, da 
pride turist k nam v Posavje in 
se prepusti, da mu sami ponu-
dimo, kar imamo, in ga vodimo 
od ponudnika do ponudnika. 

Kakšen je po vaše potencial 
kmečkega, izletniškega tu-
rizma v občini?
Mirne duše lahko rečem, da ga 
v občini nimamo veliko na iz-
biro. Premalo je tistih pravih 
kmečkih turizmov, ki bi bili 
vedno odprti in bi ti ob priho-
du skuhali nedeljsko kosilo z 
doma pridelano hrano, orga-
nizirali na primer dneve do-
mačih kolin ipd. Tukaj svoje 
naredi tudi zakonodaja. Tis-
ti, ki bi imeli možnost te vrste 
turizma, se zaradi takšnih in 
drugačnih zahtev, omejitev ne 
ukvarjajo s tem. Mislim, da na 

tem področju sicer je potenci-
al, vendar se sprašujem, če bi 
ga znal kdo izkoristiti. Po eni 
strani tudi razumem tiste, ki 
imajo doma že določeno kme-
tijsko dejavnost, saj si po opra-
vljenem delu želijo tudi nekaj 
miru, namesto da bi se morali 
potem še posvetiti in biti pri-
jazni do svojih gostov.

Kako pa je s projektom tu-
rizma v zidanicah? 
Kolikor sem seznanjena, je ta 
projekt pred leti zaživel, tudi 
danes še obstajajo t. i. dežurne 
zidanice, ki odprejo vrata obi-
skovalcem, največ na področju 
Gadove peči. Menim, da bi bilo 
super, če bi ta projekt zaživel 
po vzoru ’osmic’ na Primor-
skem. V primerjavi s kmečki-
mi turizmi je zidanic v Posavju 
malo morje, spet pa se poraja 
vprašanje, v kolikšni meri so 
posamezniki pripravljeni pris-
topiti k temu projektu.

Kako veliki posegi v prostor, 
kot je npr. gradnja HE Breži-
ce, vplivajo na turistično po-
nudbo?
V povezavi s tem bi zagotovo 
lahko zaživela tudi turistična 
ponudba. Če bo res prišlo do 
uresničitve t. i. vodnega centra, 
ureditve rekreacijskih površin 
ipd., bi to seveda lahko izkoris-
tili, saj nekega množičnega tu-
rizma na tem področju do se-
daj še ni bilo. Lahko bi uredili 
tekaške, kolesarske in spreha-
jalne steze, saj se čedalje več 

ljudi giblje v naravi, piknik 
prostore za večje skupine ipd.

Hrvaški turisti, obiskovalci 
še vedno prihajajo v Breži-
ce in okolico? Včasih so v te 
konce hodili tudi po pridel-
ke, na kosila ... Se to še ved-
no dogaja?
Še vedno lahko vidimo, da pri-
hajajo v trgovine ali pa se ude-
ležujejo prireditev, kot je Bre-
žice, moje mesto, čeprav ne več 
tako množično kot včasih. Tudi 
v TD Dobova redno sodeluje-
mo s kolegi iz hrvaškega Klju-
ča, tako da večkrat pridejo na 
slovensko stran in se radi ude-
ležujejo naših prireditev.

Ste se uspeli že kdaj prep-
ričati, kako so organizira-
ne turistične organizacije v 
tujini?
Do sodelovanja je prišlo s Hr-
vaško, za ostalo pa težko odgo-
vorim, kako imajo to urejeno 
drugje. V preteklosti je poteka-
lo sodelovanje med OTZ Bre-
žice in turistično organizacijo 
iz hrvaškega Brdovca, v sklopu 
katerega so se povezali ponu-
dniki iz Slovenije in Hrvaške, 
vendar se takšna organizira-
na sodelovanja nekako ne ob-
držijo, razen med društvi in 
manjšimi skupinami, kot je na 
primer sodelovanje Obrških 
prutarjev s hrvaškimi pustni-
mi skupinami in vsakoletno 
slovensko-hrvaško srečanje 
pri Kalinu. Naj omenim tudi 
sodelovanje TD Dobova na po-

letnih karnevalih v tujini, ki je 
osredotočeno na države nek-
danje skupne države (Hrvaška, 
Črna gora, Srbija, BiH). Tu smo 
spoznali njihovo gostoljubnost 
in organiziranost v času karne-
valov, ko so nam predstavili lo-
kalno ponudbo in znamenito-
sti. Ti karnevali so razporejeni 
od aprila do oktobra, vendar se 
jih udeležujemo, ko nam dovo-
ljujejo finance. 

In še za konec – znamo ceni-
ti to, kar imamo? Smo dovolj 
odprti, da bi priporočali na-
stanitev pri sosedu, športno 
aktivnost pri drugem sose-
du in kulinarično doživetje 
pri tretjem? Jih morda celo 
poslali v druge občine?
Bi rekla, da znamo ceniti pred-
vsem tisto, kar je zraslo na na-
šem zelniku, kar je na sosedo-
vem ali pa še dlje, pa že precej 
manj. To, kar ste omenili, bi 
mogoče naredil tisti, ki ni ču-
stveno vezan na lastne stvari. 
Če bi me kdor koli vprašal za 
nasvet, kaj si je vredno ogle-
dati, bi jim seveda priporoča-
la vse tiste kraje in ponudnike, 
ki so vredni obiska, četudi so 
izven brežiške občine. Dejstvo 
je, da bo vsak najprej omenil 
svojo dejavnost, nato mogoče 
še sosedovo ali jo bo pa celo 
zamolčal. Vsekakor je dobro-
došlo, da si obiskovalci, turisti 
ogledajo predvsem tiste stvari, 
ki niso na razpolago vsak dan, 
so edinstvene.
 Rok Retelj



Posavski obzornik - leto XXI, številka 8, četrtek, 13. 4. 20176 UTRIP REGIJE

Vstop prost!

DOBOVA - V Baru M v Dobovi je 30. marca potekal uradni priklop 
polnilne enote ePeakDock za električna vozila. Lokal je bil na-
mreč v promocijski akciji »S polnilno rešitvijo do novih strank«, 
ki jo je organiziralo podjetje Zavod Zadihaj, Maribor so.p., izgla-
sovan med pet gostinskih oziroma storitvenih lokalov, ki so pre-
jeli največ glasov in so s tem pridobili enoto v brezplačno upo-
rabo. Predstavnica lokala Bar M mag. Maja Molan je poudarila 
pomen dodatne ponudbe za goste lokala in tranzitne voznike 
električnih avtomobilov, podžupanja občine Brežice Katja Čan-
žar pa je izrazila veselje nad dodatno infrastrukturno pridobitvi-
jo za ekološko osveščene voznike in podprla miselnost krajanov 
v smeri trajnostne mobilnosti. Navzočim so predstavili upora-
bo polnilne enote, nekaj obiskovalcev pa je izkoristilo tudi pri-
ložnost, da se sami preizkusijo v vožnji z električnim vozilom. 
 A. M.

KRŠKO, FARO - Od 27. do 30. marca je na Univerzi Algarve v Faru 
na Portugalskem potekalo izobraževanje in usposabljanje za štu-
dente v okviru projekta E-RESPLAN. Poleg študentov Fakultete 
za energetiko Univerze v Mariboru so se usposabljanja udeležili 
še študenti Univerze Roma Tre iz Italije, Univerze Pablo de Olavi-
de iz Seville v Španiji in Univerze Algarve iz Portugalske. V aktiv-
nosti izobraževanja in usposabljanja je bilo vključenih 24 študen-
tov z omenjenih univerz. Namen usposabljanja je bil, da študenti 
pridobijo nova znanja in kompetence s področja energetskega 
načrtovanja in uporabe orodja c-map. Slednje predstavlja gra-
fično programsko orodje, ki omogoča načrtovanje, prikazova-
nje in uporabo modelov trajnostnega energetskega načrtovanja 
na strukturiran in organiziran način. Dogodek ponuja priložnos-
ti za prihodnje medsebojno sodelovanje tako študentov kot tudi 
univerz.  Vir:�FE�Krško

Nova polnilna enota v Dobovi

Študenti na Portugalskem
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Center za ravnanje z odpadki 
Spodnji Stari Grad 

z novim delovnim časom
Kostak d. d. obvešča, da lahko odpadke v Centru za ravnanje z 
odpadki Spodnji Stari Grad (CRO SSG) odlagate le v delovnem 
času centra – od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro ter v 
soboto med 7. in 15. uro. Izven navedenega delovnega časa 
odpadkov ni dovoljeno odlagati.

Uvod v novo bralno sezono, ki 
bo trajala do 20. novembra, je 
v Valvasorjevi knjižnici Krško 
potekal 18. marca. Literarna 
gostja je bila Mojca Kumer-
dej, pisateljica, filozofinja in 
publicistka, ki je v letošnjem 
letu prejela tudi nagrado Pre-
šernovega sklada. V pogovoru 

z bibliotekarko Alenko Žugič 
Jakovino je predstavila vsebi-
no pripovednega dela, ki ima 
naslov Kronosova žetev. Ome-
njeno delo bi lahko opredelili 
kot zgodovinski roman, v ka-
terem je dogajanje umeščeno 
v obdobje ob koncu 16. stole-
tja, v njem pa se prepleta boj 
za prevlado med protestan-
ti in katoliško oblastjo. Kot je 
dejala Kumerdejeva ob svojem 
gostovanju v knjižnici, je delo 
fikcija, znotraj katerega se pre-
pletajo dogodki iz temačnega 
obdobja zgodovine, ko je bilo 
veliko ljudi žrtev obsodb zara-
di čarovništva ali krivoverstva. 
Med drugim je še povedala, da 
je za sam naslov romana imela 
sicer kar nekaj idej, vendar se 
ji je pravi utrnil tik pred izda-
jo, z mislijo, da je Kronos bog 
časa in žetve in da je potreb-
no kar zraste tudi požeti, da 
so ponovno dani pogoji za nov 
cikel. Skratka, roman govori o 
krvnikih, ki si vzamejo v bož-
jem ali drugem imenu pravi-
co do žrtvovanja ljudi, po dru-

Posavci sedmič beremo skupaj
KRŠKO, SEVNICA, BREŽICE - V krški, sevniški in brežiški knjižnici se je v marcu že sedmo leto zapored začel 
skupni bralni projekt Posavci beremo skupaj. Tisti, ki bodo prebrali vsaj pet knjižnih del s seznama, bodo 
ob zaključku prejeli knjižno nagrado.

gi strani pa o posameznikih, 
ki izstopajo iz povprečja z zo-
prstavljanjem miselnosti, nači-
nu življenja in krvi željni mno-
žici. 

Na letošnjem skupnem bral-
nem seznamu je tudi pesniška 
zbirka Zapečkarica z obronka 

posavske pesnice in pisatelji-
ce Marije Hrvatin, ki je na sve-
tovni dan poezije, 21. marca, v 
pogovoru z bibliotekarko Ta-
njo Mikolič v Knjižnici Sev-
nica odstirala svojo življenj-
sko, pesniško in pripovedno 
zgodbo, saj je doslej izdala šti-
ri pesniške zbirke (ena med 
njimi je za otroke) ter dve pri-
povedni deli. Zanimiva vpra-
šanja in tankočutni odgovori 
so razkrivali globino avtorič-
nih iskrenih misli, iz katerih 
je bilo mogoče razbrati, da je 
smisel življenja ljubezen, ki 
pa bi se lahko zanjo predčas-

no končalo, a po dovolj zgo-
dnjem odkritju raka še ved-
no živi. »V življenju so vzponi 
in padci, a življenje v prvi ose-
bi je neprecenljivo,« je deja-
la in se prepustila nadaljeva-
nju večera, ki sta ga dodatno 
obogatila glasbena pedago-
ga Zdravka in Brane Klanč-
nik z Gorenjske. Njuni šanso-
ni so bili prekrasna glasbena 
dopolnitev govorjeni besedi 
in nežnim liričnim izpovedim 
iz pesniške zbirke Zapečkari-
ca z obronka, ki sta jih inter-
pretirali sogovornici. V pesmih 
valovi življenje skozi različne 
podobe, zapisani verzi pa raz-
krivajo globoko čutečo in hre-
penečo osebo. Pesniško zbirko 
izvrstno dopolnjujejo še t. i. ka-
vareli (slike, naslikane s kavo) 
Mojce Lovrec s Ptuja. 

Gostja literarnega večera, ki 
se je odvijal 23. marca v Knji-
žnici Brežice, je bila navduše-
na radijka, zvočna opisovalka 
filmov za slepe in slabovidne, 
moderatorka, voditeljica pri-
reditev, vaditeljica retorike in 
javnega nastopanja ter lite-
rarna ustvarjalka Carmen L. 
Oven. V pogovoru z bibliote-
karko Matejo Kus je razkriva-
la vsebino romana Tihotapci 
miru. V predstavljenem ro-
manu gre za pomirjajočo igro 
besed, stavkov, povedi, misli, 
spletenih v sr(e)čne zgod-

be. V nadvse slikovitem pisa-
nju spoznamo Teodorja – Tea, 
mladeniča, ki se po končanem 
študiju v tujini vrne na doma-
čo obalo. V iskanju smisla ga 
nekega dne preseneti prijate-
ljičin predlog, da bi med nje-
no odsotnostjo bral odhajajo-
čim v hospicu. Teo drži obljubo 

in se kmalu sreča z Roso, An-
gelo, Lenartom, Mirno, Lenjo 
... in gospodom M. Slednji, Mi-
hael Tavčar s polnim imenom, 
močno predrami njegovo živ-
ljenje. Tukaj in zdaj. Dnevi bra-
nja, ki se podaljšajo v tedne, ti 
pa v mesece, z obilo svetlobe 
spletajo hvalnico življenja/-
-u. V hospicu, hiši odhajajo-
čih stanovalcev, je vsakdan še 
kako barvit. Tudi in vsekakor 
po zaslugi zaposlenih v pisani 
obmorski hiški ter Tea. Branje 
je njegov klic, ne poklic! 
� Sv.�Mavsar,�
� S.�Radi,�M.�Kus

Mojca�Kumerdej Marija Hrvatin Carmen�L.�Oven

SEVNICA - V Knjižnici Sevni-
ca so do 3. maja na ogled li-
kovna dela različnih avtorjev. 
Razstavljena dela so na pro-
daj, izkupiček od prodaje pa je 
namenjen letovanju učenk in 
učencev OŠ Ana Gale iz social-
no šibkejših družin. Le-ti so ob 
odprtju razstave (na fotografi-
ji) pripravili prikupen kulturni 
program s svojimi učiteljicami 
- mentoricami. Zbrane na do-
godku so nagovorile predse-
dnica Območnega združenja 
Rdečega križa Sevnica mag. 
Breda Drenek Sotošek, nek-
danja dolgoletna predsedni-

Razstava z dobrodelnim namenom

ca sevniškega društva Soži-
tje Berta Logar in pobudnica 
prodajne razstave Mili Maj-

cen, ki je v dobrodelen namen 
darovala tri svoje vezene slike. 
 S. R.  
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Letos so vinogradniki predali 
v presojo komisiji, ki so jo ses-
tavljali Andrej Bajuk, Jože 
Simončič, Simon Varlec, An-
drej Molan in Jože Kode-
la, skupno 132 vzorcev vin, 
od tega je bila največ vzor-
cev modre frankinje in rdeče-
ga bizeljčana PTP. Po besedah 
predsednika komisije Andre-
ja Bajuka iz KGZ Novo mes-
to, je bil letnik 2016, četudi je 
bil muhast vse od cvetenja do 
začetka zorenja, izpostavljen 
pozebi, deževju, relativno niz-
kim poletnim temperaturam, 
ponekod toči in boleznim v 
vinogradu, na splošno dober, 
pri čemer je bilo pomembno, 
da so bile v času dozorevanja 
grozdja temperature visoke. 
Zaradi navedenega je dober 
vinar lažje pridelal bela kot 
pa rdeča vina, za donegovanje 
katerih je bilo potrebno veliko 
pozornosti osredotočiti v čas 
pridelave do prvega pretoka: 
»Na splošno lahko rečem, da 
smo lahko okušali odlična bela 
vina, predvsem sortna, kjer se 
vidi skrbno delo in trud vino-
gradnika/vinarja ob pomoči 
društva, ki daje velik pouda-
rek izobraževanju članov.« Pri 
tem je še povedal, da je komi-
sija imela nekoliko več priča-
kovanj od izkazanih pri vinih 
rdečega bizeljčana PTP, pri ka-
terih so pogrešali nekoliko več 
barve in polnosti v okusu: »Ne-
kaj vzorcev je bilo zelo dobrih, 
nekaj pa s preveč poudarjeno 
kislino in presvetlih.« Nihanja 
v kakovosti so okusili tudi pri 
belem bizeljčanu PTP, čeprav 
je bila večina vzorcev visoko 
kakovostnih. Komisija je izlo-
čila le devet odstotkov preje-
tih vzorcev, kar je sicer relativ-

Bakhus Kinku in Krstičevi
SREMIČ - S podelitvijo priznanj pridelovalcem najbolje ocenjenih vin so v Društvu vinogradnikov Sremič 
31. marca na Izletniški kmetiji Glas zaključili 22. praznik vina ob Bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti. 
Kot je dejal predsednik društva Jože Kodela, so rezultati ocenjevanja vin vinogradnikom najboljši pokaza-
telj uspešnosti dela tako v vinogradu kot kletarjenju.

no malo, glavna razloga pa sta 
bila bekser in oksidacija.

Bakhusa, najvišje odličje za pr-
vaka zvrsti oz. za vino z ozna-
ko priznanega tradicionalnega 
poimenovanja, sta za rdeči bi-
zeljčan in beli bizeljčan prejela 
Ivan Kink z Bučerce in Vero-
nika Krstič iz Gorenjega Le-
skovca pri Brestanici. Z dvema 
nazivoma 'prvak zvrsti' in dve-
ma zlatima medaljama se je z 
modro frankinjo letnik 2016 
in modro frankinjo starejši le-
tnik okitila Vinska klet Dular 
iz Kostanjka. Prvake so še pri-
delali: Jože Kranjc z Malega 
Kamna - laški rizling (srebrna 
medalja), Vinska klet Matja-
šič s Sromelj - rumeni muškat 
(zlata medalja) in Vili Boste-
le z Zdol za belo zvrst (srebrna 
medalja). Sicer pa je prejel tra-
minec Vilija Bosteleta tudi na-
ziv šampion 2017, ki ga prej-
me najvišje ocenjeno vino na 
ocenjevanju. Z zlatimi meda-
ljami so bila še nagrajena vina 
in pridelovalci: Janez Cerjak 
iz Pesjega - modra frankinja 

barrique, Vinska klet Volčan-
šek s Sromelj - modra franki-
nja 2015, Vina Kodela iz Kr-
škega - modra frankinja 2013 
in modra frankinja 2014, Aleš 
Kunej iz Brestanice - char-
donnay, Damjan Golob iz Kr-
škega - chardonnay in rumeni 
muškat, Jože Setinšek z Dob-

rave - kerner, Herman Radej 
z Blance - renski rizling, An-
drej Fabjančič iz Brestanice - 
rumeni muškat in traminec iz-
bor 2015 ter Vili Bostele z Zdol 
- sauvignon.

Zbranim vinogradnikom je za 
trud in pridelano vino ob tej 
priložnosti čestital tudi župan 
mag. Miran Stanko, ki je med 
drugim dejal, da resda naša vi-
norodna dežela premore na-
ravne pogoje za pridelavo naj-
kakovostnejših vin, vendar pa 
zgolj ti ne zadostujejo, saj je 
potrebno imeti tako za nego 
vinograda kot za končno pri-
delavo v kleteh veliko izkušenj, 
poznavanja sodobne tehnolo-
gije in osvojenega znanja, ki ga 
vinogradniki uspešno pridobi-
vajo tudi v sklopu delovanja in 
izobraževanj v Društvu vino-
gradnikov Sremič.

� Bojan�Mavsar�

Zmagovalci�posameznih�sort�vina�(manjkata�odsotna�Aleš�Ku-
nej�in�Vinska�klet�Volčanšek)�z�županom�s�soprogo

BREŽICE – Člani Društva za oživitev mesta Brežice so se 14. 
marca zbrali na občnem zboru. Stalni tematski program 
15-letnega društva je skrb za mesto, njegove vrednote in 
različne vpoglede, je izpostavila predsednica Alenka Čer-
nelič Krošelj. 

Ker se že dalj časa oblikuje pobuda, da bi tudi v Brežicah zasnova-
li park, posvečen zaslužnim občankam in občanom, bodo v dru-
štvu maja pripravili okroglo mizo z delovnim naslovom »Zakaj 
v Brežicah ni spomenikov pomembnih osebnosti?«, saj spome-
niki ali druge izvirne rešitve dajejo mestom posebno obeležje. 
Fotografsko razstavo v okviru Stavbne dediščine 9 bo pripravil 
priznani fotograf Vinko Šebrek z naslovom »Brežice izza«. To 
bo poseben in nov cikel fotografij, v katerih avtor razkriva dvori-
šča in manj znane podrobnosti mesta. Predvidena je izdaja Brež-
iških študij 6 ob 100-letnici brežiškega potresa. V sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Brežice bodo 18. maja pripravili praznova-
nje krajevnega praznika z obeležitvijo pridobitve mestnih pravic. 
Junija bodo pripravili prireditev, posvečeno 15-letnici društva, z 
vpogledom v teme, ki jih je društvo odpiralo in tudi uspešno so-
oblikovalo njihove rešitve. Spodbudno je tudi, da je društvo bo-
gatejše za štiri nove člane z novimi idejami in pobudami.
Člani društva so se skupaj z lepim številom ostalih udeležencev 
nekaj dni pred občnim zborom sprehodili v pomladno spremi-
njajoči se Vrbini. Sprehodili so se ob reguliranem potoku Struga, 
si ogledali ostanke »pragozda«, mogočne vrbe, pomladno floro 
in favno, ostanke zidu in različne prehode, vse v prizadevanju za 
ohranitev in obnovo izjemne brežiške vedute – zahodne mestne 
fasade, lepo vidne iz Vrbine. Udeležence je vodil dober poznava-
lec Vrbine Branko Brečko. Sprehod z ogledom je sodil že v pro-
gram tekočega leta.� N.�J.�S.,�foto:�Ivanka�Počkar

15-letna skrb za mesto

Udeleženci�sprehoda�po�Vrbini

TURISTIČNO HORTIKULTURNO DRUŠTVO
IN KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE

vabita ob prazniku krajevne skupnos� na

22. JURJEVANJE 
NA ZDOLAH

SOBOTA, 22. 4. 2017

 10.00 – Zeleni Jurij s spremstvom pobira jajca in klobase 
   po vaseh KS Zdole
 17.00  –  Start “5. Jurjevega teka” v organizaciji ŠD Zdole 

NEDELJA, 23. 4. 2017

 5.00  – potrkavanje z zvonovi
 5.30  – budnica z Godbo Blanški vinogradniki
 6.00  –  začetek pečenja jajc
 7.00  – začetek in nadaljevanje kulturnega programa 
 7.30  –  nastop ansambla Posavski veseljaki
 8.00  –  nastop etno skupine “Ko ga še ni blu”
 10.00  – svečana maša v cerkvi svetega Jurija
 11.00  –  prihod Zelenega Jurija z gos� in podelitev priznanj KS Zdole
 12.00  –  nastop ansambla Franca Ocvirka
 13.00  –  nastop ansambla Računajte na nas - To�er Midi Sotošek
 14.00  –  nastop ansambla Pomežik 
 15.00  –  kuhanje “zdolske gobove juhe” med ekipami
 16.00  – nastop ansambla Folk Špas
 17.00  – nastop ansambla Jerneja Kolarja
 18.00  –  nadaljevanje programa z ansamblom UNIKAT

Vstopnine ni! Prisrčno vabljeni!

Razstava in prodaja dobrot zdolskih gospodinj! 
Vabljeni proizvajalci in mojstri domače obrti!

Za vse bo dovolj dobre hrane in pristnega zdolskega vina!
Prireditev bo v vsakem vremenu, ker bo pod šotorom!

SENOVO - Na sobotni akciji v okviru t. i. dneva za spremembe je 
sodelovalo 37 članov Turističnega društva Senovo, Lovske dru-
žine Senovo, DPM Senovo, DKD Svoboda Senovo, KO RK Senovo, 
PGD Senovo, KO ZB za vrednote NOB Senovo, OŠ XIV. divizije Se-
novo in krajani Senovega. Očistili so parkirišča, eko otoke, oglasna 
mesta, uredili javna parkirišča in pokosili javne zelenice ter prip-
ravili podporni zid za nadaljnjo ureditev, je v imenu organizator-
jev sporočil predsednik TD Senovo Anton Petrovič. 

Dan za spremembe na Senovem
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Društvo mladi gasilec (prvo in 
do danes edino šolsko gasil-
sko društvo v Posavju) je bilo 
ustanovljeno na pobudo nek-
danjega dolgoletnega ravna-
telja OŠ Blanca Franca Zorka, 
delo krožka na osnovni šoli je 
prevzela učiteljica Tonica Ko-
zinc, mentor je postal takratni 
vodja PGD Blanca Vlado Meši-
ček. Društvo danes vodita čla-
nici PGD Blanca in zaposleni 
na blanški osnovni šoli Mate-
ja Strnad in Valerija Mirt, pri 
njunem delu z mladimi pa jima 
pomagajo še mentorji Olga 
Lužar, Darja Požun, Fran-
ci Kranjec, Sabina Požun, 
Manca Marko in Majda Sto-
par. Del spominov na delova-
nje društva, ki je imelo močno 
podporo tudi v nekdanji rav-
nateljici Ani Mešiček in jo ima 
v sedanjem ravnatelju mag. 
Vincencu Frecetu, so s šalji-
vim nastopom obudili nekda-
nji člani in članice društva, ki 
svojo gasilsko pot nadaljujejo 
v PGD Poklek - Anja Drstven-
šek, Ana Kozinc, Gregor Mirt, 
Primož Kozinc in Marko Ko-

Listina Društvu mladi gasilec
BLANCA - 24. marca je v kulturnem domu na Blanci potekala krajša slovesnost, na kateri je župan Srečko 
Ocvirk podelil listino Občine Sevnica Društvu mladi gasilec (DMG), ki deluje v okviru tamkajšnje osnovne 
šole od leta 1998, v tem času pa je na državnih tekmovanjih kar osemkrat stalo na zmagovalnih stopničkah. 

zinc. Omenjeni so večkrat na-
stopili tudi na tekmovanjih ter 
stali na najvišjih stopničkah. 

»Na državnih tekmovanjih 
smo sodelovali osemnajstkrat, 
od tega smo kar osemkrat sta-
li na stopničkah za zmagoval-
ce, a vedno smo se razveselili 
vsakega mesta, saj smo vedeli, 
da smo del državnih ekip, tis-
tih najboljših v državi,« je opi-

soval delovanje društva mladi 
gasilec in povezovalec prire-
ditve Denis Medvešek. »V za-
četku je bilo kar nekaj težav pri 
razglasitvah, saj so nas poime-
novali Osnovna šola Blanka, a 
z leti smo jih naučili, da se reče 
Blanca, saj bi drugače tudi rekli 
Kelje in ne Celje,« je nadaljeva-
la mlada gasilka Staša Strnad. 
»Zavedamo se, da gasilstvo ni 
le dejavnost, nujna za varnej-

še življenje, ampak je tudi de-
javnost, ki ohranja vrednote, 
na katere človek v sodobnem 
času vse preveč pozablja. To so 
tovarištvo, solidarnost, sodelo-
vanje in spoštovanje. Ponosni 
smo, da na naši šoli spodbuja-
mo poleg znanja tudi te vred-
note,« sta poudarila mlada po-
vezovalca prireditve. 

Zbrane na dogodku so nago-
vorili predsednik Mladinskega 
sveta Gasilske zveze Slovenije 
Uroš Leskovar, namestnik po-
veljnika Civilne zaščite občine 
Sevnica Borut Simončič, pred-
sednik GZ Sevnica Vincenc 
Knez, ravnatelj mag. Vincenc 
Frece in sevniški župan Srečko 
Ocvirk. V spremljevalnem kul-
turnem programu so nastopili 
osnovnošolci in osnovnošolke, 
ki so včlanjeni v omenjeno dru-
štvo, in družinski ansambel Žu-
panc. Pred začetkom prireditve 
je potekal tudi slavnostni dvig 
mladinske gasilske zastave in 
ob zaključku še njen spust.

 Smilja Radi

Župan�Srečko�Ocvirk�je�ravnatelju�OŠ�Blanca�in�obema�vod-
jema�Društva�mladi�gasilec�podelil�listino�Občine�Sevnica�za�
dolgoletno�uspešno�delo�z�mladimi.

V uvodnem delu programa so 
prisotni prisluhnili kratkemu 
predavanju o demenci, staros-
ti in bolezni v družini. Sledil je 
prikaz uporabe defibrilatorja 
in nato občni zbor, ki ga je vo-
dilo delovno predsedstvo. »V 
veliko veselje mi je, da lahko 
danes spregovorim in poro-
čam o rezultatih dela tako ve-
likega in delavnega društva, 
ki povezuje ženske in dekle-
ta. Toliko truda, ki je vloženo 
v to delo, vam ne more popla-
čati nihče. Uspeh ne pride sam 
od sebe in naj vam bo beseda 
hvala plačilo za vse, kar dose-
gamo in ustvarjamo,« je deja-
la v uvodu svojega nagovora 
predsednica Društva kmetic 
Sevnica Majda Jazbec ter v 
nadaljevanju predstavila delo 
v aktivih v preteklem letu in 
pri tem izpostavila tudi tek-
movanja. Na ocenjevanju Dob-
rote slovenskih kmetij na Ptu-

info@karodi.si

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

40 let tradicije

Veliko in delavno društvo
BLANCA - 24. marca je v kulturnem domu na Blanci potekala krajša slovesnost, na kateri je župan Srečko Oc-
virk podelil listino Občine Sevnica Društvu mladi gasilec (DMG), ki deluje v okviru tamkajšnje osnovne šole 
od leta 1998, v tem času pa je na državnih tekmovanjih kar osemkrat stalo na zmagovalnih stopničkah. 

ju je Cilka Krajnc prejela znak 
kakovosti, tri leta zapored zla-
to priznanje za pregreto sme-
tano in bronasto priznanje 
za probiotični jogurt. Ani-
ca Oblak je prejela zlato pri-
znanje za maslo, Slavica Gro-

belnik pa za naravni grozdni 
sok. V načrte za letošnje leto 
so v društvu uvrstili poleg ku-
harskih delavnic in izobraže-
vanj ter strokovnih ekskurzij 
tudi predavanja in med prvi-
mi bo stilsko svetovanje. Fi-

nančno poročilo za leto 2016 
je podala Olga Lužar in pre-
jela močan aplavz za zaključ-
no misel: »Ženska je močna, 
pametna, zvita, strastna, po-
gumna, velikodušna in lepa.« 
Zbrane na prijetnem dogodku 
so nagovorili še župan Srečko 
Ocvirk, vodja oddelka za go-
spodarske dejavnosti na Obči-
ni Sevnica Vlasta Kuzmički in 
predstavnica Kmečke zadruge 
Sevnica Irena Klenovšek.

Srečanje je poleg prečudovite 
pomladne dekoracije prosto-
ra in domačih dobrot dodatno 
obogatila kratka šaljiva gleda-
liška predstava Na sevniški 
tržnici, ki so jo pod vodstvom 
Andreje Janc uprizorile čla-
nice Društva kmetic Sevnica. 
Za zaključek je očarala z glas-
benim nastopom še Nuša De-
renda. 
 S. Radi 

V�prijetno�urejenem�okolju�je�potekalo�redno�letno�srečanje�
Društva�kmetic�Sevnica,�ki�je�eno�izmed�najštevilčnejših�dru-
štev�v�sevniški�občini.

Tudi letos, v soboto, 8. aprila, je Občina Radeče v sodelovanju s 
Turističnim društvom Radeče in JP Komunala Radeče organizirala 
čistilno akcijo po ulicah Radeč in okoliških krajevnih skupnostih. 

V čudovitem sončnem jutru ob idealnih temperaturah za delo na 
prostem se je v Radečah pred deveto zjutraj že zbralo okrog 50 pro-
stovoljcev iz raznih društev in posamezniki, ki jim je komunalno pod-
jetje pripravilo rokavice, vrečke in navodila za ločevanje odpadkov. 
Krajevne skupnosti Jagnjenica (25 prostovoljcev), Vrhovo (30 pro-
stovoljcev) in Svibno (20 prostovoljcev) so organizirale zbirna mes-
ta v svojih krajih in s prostovoljci počistile po svojih teritorijih. Os-
tali prostovoljci so se podali ob glavni cesti, po poteh, ob potokih 
ter ob sprehodu še počistili in tako združili prijetno s koristnim. Po-
sebej je potrebno pohvaliti okoliške krajevne skupnosti, kjer se po-
vezanost ljudi v vaseh kaže tudi v pripravljenosti za skupne delovne 
akcije, saj število udeležencev ostaja na isti ravni. V Radečah je opa-
ziti vsakoleten trend upadanja števila udeležencev, zato je na mes-
tu pohvala društvu ZŠAM Radeče, ki že vsa leta prevzema čiščenje 
zahtevne trase ob glavni cesti in zagotovo pobere največ plastičnih 
odpadkov. Posebno pohvalo si zasluži tudi Krosmintonski klub Ra-
deče, ki vsako leto aktivno sodeluje pri akciji in je bil s 16 udeležen-
ci letos ponovno najštevilčnejše društvo. Vsekakor gre zahvala tudi 
društvom, ki že v okviru svojih vsakoletnih rednih aktivnosti čistijo 
svoje teritorije, kot so Ribiška družina Radeče, Lovska družina Rade-
če, Planinsko društvo Radeče, in vsem tistim občanom, ki tudi med 
letom po poti, kjer se sprehajajo, poberejo odvrženo pločevinko, 
papirčke in še bi lahko naštevali. 
Opaziti je, da je odpadkov manj kot pretekla leta, a vseeno jih v 
okolje odložimo preveč, zato naj vsak pri sebi trikrat razmisli in naj 
odpadkov ne meče v naravo, saj jih lahko brezplačno odložimo na 
ekološke otoke ali na deponijo. Hvala vsem prostovoljcem, da ste 
se udeležili akcije. 

Čistilna akcija tokrat v idealnem vremenu

»Pisanica od srca« je projekt Turistične zveze koprivniško-križevač-
ke županije, ki poteka že deset let. Njegov glavni namen je promo-
cija županije in mesta skozi avtohtono umetnost, ki se odraža na 
poseben in unikaten način s poslikavo pisanic. Zibelka te umetno-
sti so Hlebine, ki se nahajajo pri mestu Koprivnica.

V desetih letih trajanja projekta »Pisanica od srca« je bilo v 82 mes-
tih na Hrvaškem in v tujini razstavljenih 75 pisanic. Pisanice so kra-
sile trge, galerije in sejemske prostore številnih velikih mest širom 
Evrope in sveta.
Letošnje leto bo Pisanica iz srca postavljena v Lendavi, Berlinu, če-
škem Olomoucu ter v Radečah. S strani mesta Koprivnica je bila spre-
jeta odločitev, da letošnje leto, v času pred in med velikonočnimi 
prazniki, velika pisanica krasi tudi Radeče, kot znak zahvale za dob-
ro sodelovanje med mestoma in med njunimi občani. Zahvala gre 
predvsem Ivu Kašiću, rojenemu Podravcu, in njegovemu sodelova-
nju s koprivniškimi gasilci, ter Pihalnemu orkestru radeških papirni-
čarjev, ki je v lanskem letu dvakrat gostoval v Koprivnici in z nasto-
pom navdušil številne občane. Kot je v pismu navedel Ivo Golubić, 
predsednik GZ Koprivnica, je postavitev velike pisanice znak zahva-
le za sedanje in popotnica za bodoče sodelovanje med mestoma.
»Pisanica od srca«, poslikana z motivi štirih letnih časov, visoka 2,05 
m in široka 1,50 m, bo krasila park pred občinsko zgradbo še vsaj do 
sredine meseca aprila, zato lepo vabljeni, da si delček te umetnosti 
ogledate tudi v Radečah.

Pisanica iz srca iz Koprivnice v Radečah
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70-letni jubilej zajema gene-
racije, ki so gradile po drugi 
svetovni vojni porušeno do-
movino in lepšo bodočnost na-
slednjim generacijam. In kot je 
dejal Ludvik Grilc, predsednik 
DU Senovo, ki s svojo dejavno-
stjo pokriva območje krajev-
nih skupnosti Senovo in Kop-
rivnica, čas neizmerno hiti in 
je neulovljiv, zaradi česar ga je 
potrebno živeti tedaj, ko je na 
razpolago. Zato se je tako v pre-
teklih desetletjih vse do dana-
šnjih dni zvrstila vrsta aktiv-
nosti in prireditev s skupnim 
imenovalcem - polepšati živ-
ljenja ljudem v zrelih jesenskih 
letih, prisluhniti sočloveku, mu 
pomagati, ga razveseliti: »Čas, 
ki ga živimo, pogosto postavlja 
pred nas kruta življenjska 
spoznanja, ki zna naše misli 
zapeljati na polja negotovos-
ti. Prijateljstva, ki se tkejo ob 
druženjih na kulturnih in dru-
žabnih prireditvah, izletih, v 
športu, ob obiskih starejših, v 
medsebojnih srečanjih z dru-
gimi društvi, nas  bogatijo, ple-
menitijo. Dajejo nam moč in 
navdih za prihodnost, za živ-
ljenje, ki nas povezuje in ved-
no znova opominja, da je sta-
rost vendarle lepa.« 

Od leta 1974, ko so senovski 
upokojenci ustanovili DU Se-
novo, do leta 1998 je društvo 

KRŠKO - Člani krškega društva izgnancev so se 24. marca v 
gasilskem domu Krško zbrali na občnem zboru, na katerem 
so za nadomestnega predsednika izvolili Alojza Jelovška. 

Jelovšek je kot podpredsednik vo-
dil društvo že zadnji dve leti, po 
smrti predsednika Daneta Mižigo-
ja, na tokratnem zboru pa je privo-
lil v kandidaturo za predsednika in 
dobil soglasno podporo 36 udele-
žencev. Za podpredsednika društva 
so izvolili Antona Šobo.
Kot je povedal Jelovšek v poroči-
lu o delu v lanskem letu, so se čla-
ni društva (konec lanskega leta jih 
je bilo 185, z obeh bregov Krškega 
in vasi v KS Gora) januarja udeleži-

li odprtja razstave o trpljenju izgnancev na gradu Rajhenburg, 
junija na isti lokaciji sodelovali na državnem praznovanju dneva 
izgnancev ter na prireditvi ob prazniku KS mesta Krško, posve-
čeni prvim krškim borcem, se udeleževali spominskih srečanj v 
okolici, septembra so šli na izlet v Dražgoše in na ogled bolnišni-
ce Franja, novembra s kosilom počastili jubilante v društvu, svoj-
cem preminulih članov pa izrazili sožalje. Podobne so tudi načr-
tovane aktivnosti v letošnjem letu, s katerimi se bodo trudili za 
ohranjanje spomina na usodo izgnancev ter pravic žrtev naciz-
ma in fašizma. Ker se članstvo društva po naravni poti zmanjšu-
je, vanj vabijo tudi potomce, prijatelje in znance izgnancev. Bla-
gajniško poročilo je podala Jožica Petrišič, poročilo nadzornega 
odbora pa Anica Šribar.
V uvodu občnega zbora, ki ga je vodilo delovno predsedstvo z 
Marjanom Žibretom na čelu, so se z minuto molka spomnili 
lani preminulih članov društva, za bolj veselo razpoloženje pa so 
poskrbeli harmonikarji Glasbene šole Krško. Zbora sta se udele-
žila tudi predsednica Društva izgnancev Slovenije Ivica Žnidar-
šič in predsednik krškega borčevskega združenja Lojze Štih.
� P.�Pavlovič

Lepšajo življenje v zrelih letih 
SENOVO - »70 pomladi« - tako so le dan zatem, ko so dopolnili sedem desetletij delovanja, v Društvu upo-
kojencev Senovo naslovili slavnostno prireditev v Domu XIV. divizije. Predhodnica društva je bila kot po-
družnica Zveze sindikatov Jugoslavije ustanovljena 24. marca 1947, od leta 1974 pa je samostojno društvo.

vodil Anton Horjak, na mestu 
predsednika ga je nasledil An-
ton Pleterski, ki je društvo vo-
dil do leta 2007 in bil v svojem 
mandatu zaslužen za odkup 
objekta za društveno delova-
nje, nakar je vodenje društva 
v marcu 2009 prevzel Ludvik 
Grilc. Senovsko društvo tesno 
sodeluje s stanovskimi društvi 
tako v občini kot na območju 
Posavja pa tudi izven njego-
vih meja, saj so se v minulem 
letu pobratili z Društvom upo-
kojencev Mirna. Število članov 
se v zadnjem desetletju giblje 
med 760 in 630 člani, kolikor 
so jih imeli v svojih vrstah ob 
zaključku leta 2016. Udejstvu-
jejo se na na športnem, kultur-
nem, družabnem in humani-

tarno-socialnem področju. V 
sklopu slednjega izvajajo pro-
jekt Starejši za starejše, ob ok-
roglih obletnicah namenijo če-
stitko vsem članom po 75. letu 
starosti, obiskujejo in obdaru-
jejo starejše od 90 let in z obiski 
razveseljujejo tudi vse člane, ki 
so nastanjeni v domovih za sta-
rejše. Na športnem področju 
se rekreativno in tekmoval-
no udeležujejo strelstva, šaha, 
balinanja, kartanja in pikada, 
nekaj članov pa je tudi zavze-
tih pohodnikov. Na kulturnem 
področju izstopata sekcija ve-
zilj in mešani pevski zbor, ki je 
na slovesnosti ob 70-letnici iz-
vedel tudi slavnostni koncert. 
Zbor, ki ga vodi od leta 2013 
Anton Gorenc, šteje 26 članov 

in se po kakovosti uvršča med 
najboljše zbore društev upo-
kojencev v Sloveniji, zaradi če-
sar je bil v minulem letu pova-
bljen, da sooblikuje slavnostni 
kulturni programa ob 70-letni-
ci Zveze društev upokojencev 
Slovenije v Cankarjevem domu. 
Na jubilejni slovesnosti je v 
sklepnem delu prireditve za-
pel tudi ob spremljavi ansam-
bla Brodniki, poleg zbora pa so 
vokalno-instrumentalni glas-
beni program izvedli še sestri 
Tina in Špela Kodrič iz Gorjan 
pri Podsredi, sicer učenki kop-
rivniške osnovne šole, in z ve-
zno besedo povezovalka pro-
grama Vlasta Moškon.

Jubileji so tudi priložnost za 
podelitev priznanj posame-
znikom, ki so s svojim delom 
dali še poseben pečat delo-
vanju društva, zato je Ludvik 
Grilc v imenu društva pode-
lil plaketo za zasluge, ki jo je 
v odsotnosti prejel Franc Bri-
novar, medtem ko je Jožef Žni-
darič, predsednik Pokrajinske 
zveze društev upokojencev Po-
savje, svečano podelil dve veli-
ki plaketi Zveze društev upoko-
jencev Slovenije (ZDUS), ki sta 
ju prejela tako društvo kot nje-
gov predsednik Ludvik Grilc, 
ki društvo uspešno krmari že 
tretji mandat.
� Bojana�Mavsar

Ludvik�Grilc,�poleg�Jožef�Žnidarič,�je�prevzel�dve�veliki�plake-
ti�ZDUS,�najprej�za�društvo�ob�njegovem�jubileju,�zatem�pa�jo�
je�na�svoje�veliko�presenečenje�prejel�tudi�sam.

Krške izgnance bo vodil Jelovšek

Alojz�Jelovšek

K upadu članstva, kot je deja-
la Snežana Resman, v dobršni 
meri doprinese starostna 
struktura, saj je lani kar 52 čla-
nov preminulo, na novo se jih 
je včlanilo 40, 30 pa jih je iz-
stopilo oz. jim je bilo članstvo 
prekinjeno zaradi dve leti ne-
poravnane članarine. Slednja 
tudi v letošnjem letu znaša 11 
€, kar pa ni glavni razlog za 
nevčlanitev v društvo, pač pa 
ta leži v dejstvu, da so v prvih 
letih po upokojitvi praviloma 
osebe še v tolikšni meri aktiv-
ne, da še ne čutijo potrebe za 
društveno delovanje, ob tem 
pa pogosto po upokojitvi v 
vlogah starih staršev prevza-
mejo varstvo vnukov in vode-
nje gospodinjstev svojih otrok, 
pri čemer tudi podrejajo svoj 
življenjski ritem njihovim po-
trebam. 

Ne glede na to pa vodstvo 
društva vlaga vse napore v 
to, da bi članstvu zagotovilo 
čim večje število razpoložlji-
vih programov za preživlja-
nje prostega časa, od športnih 
panog, delovanja v literarnem 
krožku, sekciji ročnih del ali v 
socialnem programu, v sklopu 
katerega izvajajo projekt Sta-
rejši za starejše, vsak torek pa 

Resmanovi ponoven mandat
KRŠKO - 18. marca so na občnem zboru Društva upokojencev Krško udeleženci za vodenje društva v pri-
hodnjem mandatu izvolili dosedanje vodstvo, na čelu katerega je Snežana Resman. Po zadnji evidenci DU 
Krško šteje 1.039 članov, še pred petimi leti pa jih je bilo 1.300.

se v prostorih društva v sode-
lovanju s strokovno sodelav-
ko krškega CSD sestaja tudi 
skupina za samopomoč. Skozi 
leto organizirajo tudi več izle-
tov, letovanj in srečanj. Konec 
maja načrtujejo enodnevni iz-
let v deželo opojnih trenut-
kov, kakor so poimenovana 
Goriška Brda, v začetku sep-
tembra pa v nekdanji Heilen-
stein, to je Polzelo. Medtem ko 
so v juniju lani letovali v Jelsi 
na otoku Hvaru, so v letoš-
njem junijskem terminu za čla-

ne pripravili dva enotedenska 
termina letovanja v Luki na 
Dugem otoku in Vodicah ter 
v dveh enotedenskih julijskih 
terminih in enem v novembru 
oddih v izolskem hotelu Delfin.

Letni zbor članov sta z glas-
benim programom popestri-
la Elizabeta in Dragutin Kri-
žanić, program je povezoval 
nedavno upokojeni radijski 
voditelj Srečko Pavkovič, z 
velikim zanimanjem pa so pri-
sotni ob tej priložnosti prisluh-

nili tudi zanimivemu predava-
nju Alenke Koritnik - Dular, 
mag. farm., ki je spregovorila 
na temo obvladovanja staros-
ti, v sklopu tega pa kako pote-
kajo spremembe v telesu po 
65. letu starosti, s poudarkom, 
na kaj naj bodo upokojenci še 
posebej pozorni pri zaužitju 
zdravil.

� Bojana�Mavsar�

Z�letošnjega�občnega�zbora:�spredaj�(desno)�Snežana�Resman,�
poleg�Erna�Kolar�in�Olga�Bogša,�ki�bosta�tudi�v�prihodnjem�
štiriletnem�mandatu�opravljali�funkciji�tajnice�in�blagajni-
čarke�društva.

BREŽICE - Gimnazija Brežice z okrog 400 dijaki ni zgolj najsta-
rejša posavska srednja šola, temveč izstopa tudi s tekmovalnimi 
uspehi mladih doma in na tujem. Pri Posavskem društvu seni-
orjev menedžerjev in strokovnjakov so se tudi zato odločili, da 
srednješolskim dosežkom namenijo več pozornosti. Pod naslo-
vom Na stičišču generacij so skupaj pripravili dogodek, na kate-
rem so predstavniki posavskih seniorjev in dijaki posavske šole 
predstavili bogato delo dijakov in njihovih mentorjev.

Kot je že v uvodnem pozdravu povedal ravnatelj gimnazije Uroš 
Škof, je kar nenavadno, da manjša srednja šola z obrobja države 
in temu primerno najmanj izobraževalnimi programi dosega iz-
redne uspehe. Po ogledu šolskih prostorov so nato dijaki, spod-
bujeni z voditeljicama Mileno Jesenko v imenu posavskih seni-
orjev in Matejo Raušl kot mentorico mladih, v besedi in z dejanji 
ponazorili svoje delo in tekmovalne uspehe. Vse od ZDA do Taj-
ske in Kitajske so namreč nanizali neverjetno obsežno bero pri-
znanj, pokalov in odličij z naravoslovnih in športnega področja. 
Med njimi so državni in svetovni prvaki! Dvojica, ki se pripravlja 
na tujem, se je po skypu neposredno vključila v dvorano in pou-
darila pomoč profesorjev, ki jim pomagajo pri študiju na daljavo.
Ravnatelj gimnazije je za konec še posebej izpostavil projekte, v 
katerih sodelujejo brežiški dijaki, vse od evrošole in svetovnega 
pokala znanja do raziskovalnih nalog, dela z nadarjenimi in pro-
stovoljstva. Posavskemu društvu seniorjev menedžerjev in stro-
kovnjakov se je ob koncu zahvalil za skromno donacijo, ki jo bodo 
lahko tekmovalci izkoristili za prihodnje še uspešnejše delo. 
 V. P.

Na stičišču generacij

SODELUJTE V
NAGRADNI IGRI
in osvojite privlačne nagrade, s
katerimi boste na našem servisu
poskrbeli za svoje vozilo!

www.avtoline.si

TEHNIČNI PREGLEDI / REGISTRACIJE VOZIL / ZAVAROVANJE VOZIL

TUDI VAS ŠE V LETOŠNJEM 
LETU ČAKA TEHNIČNI PREGLED 
OSEBNEGA VOZILA?
Vabljeni na Avtoline!
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Začetki podjetja INO segajo v leto 1957, ko je ta-
kratna politična oblast ustanovila obrat za po-
pravilo kmetijskih strojev v Šentlenartu blizu že-
lezniške postaje Brežice. Leta 1967 so se preselili 
v mesto Brežice v staro zgradbo, kjer so bili hle-
vi za konje (poleg cerkve sv. Roka). Hleve so del-
no obnovili in na novi lokaciji so začeli izdelovati 
prve stroje, in sicer razsipalnike umetnega gno-
jila in obračalnike za travinje. Podjetje je od leta 

1967 do 1989 delovalo pod različnimi imeni: AG-
ROTEHNIKA, TOMOS, PKM in SCT. Leta 1986 je 
bil na današnji lokaciji v Krški vasi zgrajen nov 
proizvodno-poslovni objekt, saj so bili proizvodni 
prostori v Brežicah že premajhni in neustrezni 
za tedanji obseg poslovanja. Leta 1989 se je do-
tedanje podjetje PKM preimenovalo v Industrij-
ska oprema Brežice d.o.o., skrajšano INO Breži-
ce, oblikovan je bil tudi nov logotip podjetja, ki 
ostaja nespremenjen še danes. Tega leta se je to-
rej začela nova razvojna in proizvodna pot blagov-
ne znamke INO. Ustanovitelj podjetja je sedanji 
prokurist Branko Kos, ki se začetkov spominja 
takole: »Bili smo mladi in zelo ambiciozni, zato 
smo uspeli premagovati vse ovire, ki nam jih je 
postavljala država in tudi zahtevni evropski kup-
ci za konkurenčne cene, roke dobav in kakovost.«

OBJEKT V KRŠKI VASI 
POSTAL PREMAJHEN

Kot pravi Kos, so že prvo leto razvili nov model 
mulčerja ter ga prodali v Italijo, Madžarsko in Av-
strijo. Pod blagovno znamko INO so bili njihovi 
cilji usmerjeni v inovativnost, kakovost in podje-
tnost. V začetku devetdesetih let prejšnjega sto-
letja so zaradi vojne na področju Balkana izgubili 
prodajni trg, zato so se morali še bolj osredoto-
čiti na ostale trge v Evropi. V teh letih so kon-
čali lastninsko preoblikovanje iz družbene v za-
sebno lastnino. Zaradi povečanja poslovanja je 
kmalu tudi objekt v Krški vasi postal premaj-
hen. V letu 2000 so tako objekt povečali za 1350 
kvadratnih metrov površine. V novih prostorih 
so odprli maloprodajno trgovino – Kmetijsko-vr-
tni center, povečali so proizvodne, skladiščne in 
poslovne prostori. Nenehna širitev poslovanja je 
zahtevala ponovno prostorsko ureditev. V letu 
2006 so rekonstruirali del objekta zaradi monta-
že nove tehnološke opreme za praškasto lakiranje 
in postavitev prvega varilnega robota. V letu 2008 
so na zadnjem delu objekta dogradili nov proi-
zvodno-skladiščni prostor ter investirali v dva za 
kakovost pomembna stroja: vertikalni turbinsko 
peskalni stroj za peskanje – pripravo pred barva-
njem izdelkov ter krivilni stroj za krivljenje plo-
čevine z robotom podajalcem. V poslovnem letu 
2015 so asfaltirali zunanje skladiščne prostore 
in postavili pokrito skladišče končnih proizvodov 
površine 800 kvadratnih metrov. V letu 2016 so 
začeli z izgradnjo upravno-poslovnih prostorov 
ter proizvodnih in skladiščnih prostorov na po-
vršini 1800 kvadratnih metrov ter ureditvijo in-
dustrijskega vhoda in servisne delavnice za po-
pravilo njihovih strojev v in izven garancijskega 
roka. V upravnem delu so uredili »show room« za 
fizični prikaz najinovativnejših izdelkov za njiho-
ve kupce.

IZDELKI INO ŽE V 51 DRŽAVAH SVETA

»Obdobje devetdesetih let prejšnjega stoletja je 
bilo za razvoj proizvodnje katastrofalno zaradi 

visoke cene kapitala, podcenjenega tečaja tujih 
valut, na izvoznih trgih so naši izdelki dosega-
li nizko ceno. Zato smo se slovenski proizvajal-
ci kmetijske tehnike združili in skupaj začeli na-
stopati na mednarodnih sejmih,« pojasnjuje Kos. 
Sejmi, na katerih so redno prisotni in tudi de-
monstrirajo svoje izdelke, so med drugim Sima 
Paris (Francija), DLG Frankfurt (Nemčija), Agri-
technica Hannover (Nemčija), Eima Bologna (Ita-
lija), Expo Budimpešta (Madžarska), svoje izdelke 
predstavljajo še v mnogih državah sveta. Zad-
nja leta sodelujejo na 25 do 30 sejmih letno po 
vsem svetu, vse z namenom uveljavitve blagov-
ne znamke INO, poudarja Kos. »Veliki finančni 
vložki, kontinuirano financiranje razvoja novih 
izdelkov in novih trgov so nam omogočili, da smo 
prodali lastno razvite izdelke že v 51 držav sve-
ta. INO stroji so prisotni v vseh državah članicah 
Evropske unije, v državah bivše Jugoslavije, Ru-
siji, Ukrajini, Kitajski, Japonski, Koreji, Avstra-
liji, Novi Zelandiji, Argentini, ZDA, Kanadi ter še 
nekaterih afriških in azijskih državah,« opisuje.

Danes inovativni mulčerji podjetja INO dosegajo 
srednje in visoke cenovne razrede zaradi inova-
tivnih konstrukcijskih rešitev, ki jih ščitijo tudi 
s patenti. Kot še razlaga Kos, jih permanenten 
razvoj novih profesionalnih izdelkov sili v dogra-
ditev proizvodnih in skladiščnih prostorov. V 
novozgrajene proizvodne prostore so namestili 
računalniško-robotske celice za varjenje in kriv-
ljenje pločevin, prav tako tudi sodoben peskal-
ni stroj za pripravo zvarjencev in računalniško 
praškasto lakirnico, ki jim zagotavlja lep vizual-
ni izgled njihovih strojev. »Kontinuirano investi-
ranje v razvoj novih izdelkov, trgov, računalni-
ških robotov ter opreme in kadrov nam zagotavlja 
uspešno poslovanje tudi v prihodnosti,« še pove.

SKORAJ VSAKO LETO 
POŽELI KAKŠNO NAGRADO

Že vse od leta 2004 dalje podjetje INO na sejmih 
osvaja različna čislana priznanja, kar potrjuje ka-
kovost njihovih strojev. 

60 let inovativnosti, kakovosti in podjetnosti
Inovativnost, kakovost in podjetnost so lastnosti, h katerim že od samega začetka stremijo v podjetju INO Brežice. 
Slednje bo v prihodnjih dneh obeležilo šest desetletij razvoja in proizvodnje strojev za kmetijstvo in komunalo. Po 
toliko uspešnih letih delovanja je vizija podjetja še naprej jasna – postati pomemben evropski proizvajalec strojev in 
naprav za ekološko obdelavo zelenih površin v kmetijstvu in komunalnem gospodarstvu ter zagotoviti visoko kako-
vost izdelkov proizvodnega programa INO.

Direktor mag. Aleksandar Cvetanovski  
in prokurist Branko Kos 

Kolektiv podjetja INO
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Za mulčer INO ELITE 225 z dvema odmičnima 
rotacijskima kosilnicama so na sejmu AGRA 
Gornja Radgona leta 2004 prejeli naziv Šampion 
kakovosti. Po kriteriju inovativnosti, tržne zani-
mivosti, racionalnosti in primernosti naravnemu 
okolju so bili s strani GZS istega leta nagrajeni 
za inovacijo leta za dvovrstni vibracijski rahljal-
nik s pnevmatsko napravo za globinsko dognoje-
vanje. Podjetje INO je od GZS, Območne zbornice 
Posavje, Krško prejelo priznanje za poslovne do-
sežke v letu 2005 na področju gospodarstva. Na 
sejmu AGRA so bili v naslednjih letih nagrajeni 
še s petimi Zlatimi medaljami, in sicer za mulčer 
na roki MKS PLUS (2006), profesionalni kmetij-
sko-komunalni mulčer DUPLEX 800 (2011), pro-
fesionalni kmetijsko-komunalni mulčer TRIPLEX 
800 (2012), profesionalni kmetijsko-komunalni 
mulčer PROFI MEGA 300 (2013) in profesional-
ni gozdarsko-komunalni mulčer FORST (2014). 
Mulčer PROFI MEGA je bil po izboru strokov-
ne komisije za ocenjevanje inovacij pri GZS tudi 
prejemnik nacionalnega Zlatega priznanja za 
najboljšo inovacijo v Sloveniji za leto 2013. Na-
zadnje pa so oktobra lani prejeli Zlato priznanje 
GZS, Območne zbornice Posavje, Krško za mu-
lčer BOXER.

V podjetju INO dajejo velik poudarek ekološkemu 
pristopu do okolja in pridelovanju zdrave hra-
ne. So tudi proizvajalec solarne energije. Na svoji 
sončni elektrarni letno proizvedejo toliko kilova-
tnih ur, kot jih v proizvodnji porabijo. Poseb-
no pozornost posvečajo izobraževanju in uspo-
sobljenosti tako svojih zaposlenih kot tudi svojih 
kupcev. Kljub veliko obveznostim se še zmeraj 
najde čas tudi za druženje zaposlenih, kot je vsa-
koletni piknik ob reki Krki. Ob zaključku vsake-
ga poslovnega leta podjetje organizira strokovne 
izlete, kjer zaposleni spoznavajo glavna mesta so-
sednjih držav, kulture in tehnične znamenitosti. 
»V podjetju INO želimo imeti družinski, partner-
ski odnos med zaposlenimi. Skupaj smo močnej-
ši, uspešnejši pri prodaji INO proizvodov na sve-
tovnih trgih,« dodaja Kos.

Trenutno je v podjetju INO zaposlenih 50 delav-
cev, za izdelavo strojev proizvodnega programa 
INO imajo organizirano močno kooperacijo v Slo-
veniji in sosednjih državah. Njihov cilj je imeti na 
sedanji lokaciji v Krški vasi močno inženirsko ra-
zvojno skupino, izdelovanje strojev s pomočjo ra-
čunalniških robotov, prav tako montažo strojev 
in agresivno prodajo na trgih z zadovoljivo kup-
no močjo.

INO STROJ + SENZOR + PAMETNI TELEFON

Direktor podjetja INO mag. Aleksandar Cveta-
novski se ozira v prihodnost in nakazuje smer-
nice razvoja v naslednjih petih letih. »INO je pod-
jetje, ki se zaveda, da brez stalnega razvoja in 
napredka vseh poslovnih procesov ne more ime-
ti konkurenčnih proizvodov na svetovnem trgu. 
Iskanje vedno boljših rešitev ter prilagajanje pro-
izvodov različnim trgom in željam kupca sta vre-
dnoti, na katerih podjetje temelji že od samega 
začetka, in to filozofijo bomo nadaljevali ter nego-
vali tudi vnaprej,« razlaga in dodaja, da je eno od 
bodočih glavnih področij tudi razvoj IoT (Internet 
of Things) naprav. Gre za nadzor vibracij na mul-
čerjih in posledično tudi na ostalih strojih, ki se 
uporabljajo za komunalno in kmetijsko obdelova-
nje površin ter jim je stopnja vibracije v dovolje-
nem območju ena od poglavitnih lastnosti za pra-
vilno, varno in dolgotrajno nemoteno delo. »Kot 
celotni paket rešitve želimo postaviti INO stroj + 
senzor + pametno mobilno napravo. Zajem podat-
kov in zbiranje informacij bomo nadaljevali tudi 
v smeri drugih telemetričnih podatkov, ki bodo 
namenjeni pregledu dela na obdelovalnih površi-
nah, uvozu podatkov iz telefona, izrisu površine 
v grafičnih mapah na spletu in vodenju različnih 
atributov na posamezni obdelovalni površini, na 
primer števila košenj, količine donosa in gnoje-
nja,« podrobno opiše Cvetanovski.

DA BO KONČNI UPORABNIK ZADOVOLJEN

Naslednje razvojno področje, ki mu bodo v podje-
tju posvečali veliko pozornost in dodelili precejšen 
del razvojnih sredstev, je nega in priprava obdelo-
valnih površin na način vzdržnega pridelovanja in 
ne ogrožanja ostalih naravnih virov. V ta namen 
so oblikovali dve smernici razvoja. Prva smer je 
razvoj palete strojev, t. i. vibracijskih rahljalnikov, 

kot drugo pa bodo ustvarili pogoje za lažje ohra-
njanje neoporečnosti vodnih virov. V ta namen 
so pričeli z načrtovanjem stroja, ki bo dinamič-
no izmeril kemične lastnosti tal že na sami obde-
lovalni površini. Pri tem bodo lahko te izmerjene 
podatke takoj uporabili v stroju za dognojevanje, 
ki bo vrsto gnojila in količino plasiral samo tam, 
kjer je to res potrebno. »Proizvodni proces želimo 
optimalno organizirati, ga računalniško voditi za 
doseganje visoke produktivnosti in zagotavljanje 
visoke kakovosti izdelkov proizvodnega progra-
ma INO. V prihodnosti bomo morali veliko vlagati 
tudi v razvoj visoko usposobljenih kadrov na po-
dročju razvoja in trženja naših izdelkov po svetu. 
Zavedamo se, da se uspešno poslovanje doseže z 
zadovoljstvom lastnikov, vodstva in zaposlenih. 
Iz tega izhajajo prioritetni splošni cilji podjetja, to 
je zagotovitev in povečanje zadovoljstva končnega 
uporabnika našega izdelka, ki je inovativen, kako-
vosten, varen, zanesljiv in izdelan pravočasno,« še 
pojasnjuje direktor podjetja INO in s tem poudari 
tudi njihovo vizijo – postati pomemben evropski 
proizvajalec strojev in naprav za ekološko obde-
lavo zelenih površin v kmetijstvu in komunalnem 
gospodarstvu ter zagotoviti visoko kakovost izdel-
kov proizvodnega programa INO.

60 let inovativnosti, kakovosti in podjetnosti

Upravno-poslovni ter proizvodni in skladiščni prostori podjetja INO v Krški vasi

Mulčer ELITE L je primeren za uporabo na 
vseh kmetijskih in komunalnih površinah, 

zelenicah ter zapuščenih področjih.

Mulčer EURO je idealen za mulčenje visoke 
trave in grmičevja na zapuščenih in 

neobdelanih površinah, saj z njim lahko 
drobimo veje do premera 6 cm.

Mulčer FORST se uporablja v gozdarstvu, 
komunali in kmetijstvu za drobljenje vseh 
vrst lesa, lesnatih rastlinskih ostankov ter 
odstranjevanje grmovja, drevesnih panjev 

in manjših dreves.
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AKUMULACIJA ZA HE BREŽICE PRAKTIČNO ZGRAJENA

Pri gradnji akumulacijskega bazena za HE Brežice so prišli v zaključ-
no fazo, pravi direktor Infre mag. Vojko Sotošek, saj je objekt zgra-
jen do te mere, da zagotavlja osnovno poplavno varnost, urejeni 
so vsi nasipi in zgrajen objekt visokovodnega razbremenilnika. Iz-
vajajo še humusiranje nasipov, potrebne so še hortikulturne ure-
ditve in nekaj protipoplavnih ureditev v zaledju. Da je gradnja bolj 
kot ne zaključena in da že pripravljajo dokumentacijo za tehnični 
pregled, ki ga načrtujejo za konec maja ali junij, je potrdil vodja 
projekta HE Brežice na Infri Anton Vetrih. V tem času bodo zaklju-
čevali še manjše ureditve na območju akumulacijskega bazena in 
vzpostavili prvotno stanje. 

Vodja Infrinega tehničnega sektorja Aljoša Preskar izpostavlja 
skepso bližnjega prebivalstva glede talnih voda in njihovega vpli-
va na objekte. »Izvedeni so ukrepi za kontrolo in regulacijo višine 
talnih voda, spremljajo se kritične cone in objekti. Na podlagi tega 
ne pričakujemo večjih odstopanj oz. negativnih vplivov,« pravi.

Kar se tiče poplavne varnosti, je naslednji projekt Infre zavarova-
nje Krške vasi in Velikih Malenc pred visokimi vodami in poplava-
mi, kjer so v fazi pridobivanja tehnične dokumentacije in gradbene-
ga dovoljenja, gradnja naj bi se pričela v letošnjem in predvidoma 
končala v naslednjem letu. »Gre za varovalne ukrepe ob reki Krki 
in potem še v obeh naseljih, kjer se bodo zaščitile hiše in drugi 
objekti prebivalcev,« pravi Sotošek.

OKOLJSKE UREDITVE V SKLOPU HE BREŽICE

Vetrih dodaja, da zaključujejo tudi naravovarstvene oz. omilitve-
ne ukrepe, ki so vezani na naravo. »Večji med njimi je prehod za 
vodne organizme, ki ga gradimo ob hidroelektrarni in bo omogo-
čil migracijo vodnega življa iz dolvodne struge v akumulacijski ba-
zen HE Brežice,« dodaja. Izvaja se tudi monitoring v lanskem letu 
že izvedenih ukrepov za varovanje narave. Na splošno se pri tem 
projektu, poudarja Vetrih, posveča velika pozornost izvedbi ome-
njenih omilitvenih ukrepov, s katerimi bodo omogočili bolj spre-
jemljive pogoje za življenje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. 
Potrebno je bilo zagotoviti 45 hektarjev nadomestnih habitatov, 
urejenih za življenje številnih vodnih in obvodnih vrst, med kate-
rimi so tudi nekatere ogrožene. S temi habitati so nadomestili ob-
močje opuščenih gramoznic v Vrbini, v katerih so se po koncu iz-
koriščanja gramoza naselile različne vrste, denimo želva sklednica. 
S posekom dela topolovih nasadov se je zmanjšal tudi življenjski 
prostor za škrlatnega kukuja, žuželko na seznamu ogroženih vrst, 
zato so v gozdovih v Vrbini iz dreves, posekanih na območju baze-
na, uredili t. i. ekocelice, s katerimi so izboljšani pogoji za njihovo 
preživetje, iz podobnih razlogov so v gozdovih namestili tudi hišice 
za netopirje. Tudi bazen sam bo z zasaditvijo na in ob nasipih, pli-
tvinami, prodišči, trstičevjem, otoki in drugimi sonaravnimi uredit-
vami predstavljal življenjski prostor živalskim in rastlinskim vrstam.

TUDI POVRŠINE ZA REKREACIJO IN ŠPORT

Vodne površine bodo razen življenjskega prostora za vodne in ob-
vodne organizme omogočale tudi vodne športe in rekreacijo (ve-
slanje, jadranje, kajtanje, rekreativni in športni ribolov). Vodna po-
vršina je dovolj velika celo za postavitev tekmovalne veslaške steze. 

Občina Brežice, kot je znano, ob bazenu načrtuje vodni park s ka-
jak kanu stezo, za katero so na nasipih in na bregu dolvodno od 
elektrarne že pripravljene ureditve, ki bodo omogočile naknadno 
izvedbo steze brez praznitve akumulacijskega bazena. 

Promet z vozili po kroni nasipa ne bo dovoljen, za to je namenjena 
večnamenska pot ob nasipu. Gibanje pešcev in kolesarjev bo sicer 
na lastno odgovornost, vendar to velja tudi za vse naravne vodo-
toke, morje in hribe, kar ne ovira rekreacije. Gibanje bo omejeno 
le v ekoloških conah na in ob nasipih razen tam, kjer bodo izvede-
ne ureditve za opazovanje narave.

VODA ZA KMETIJSTVO

Ni pozabljeno niti kmetijstvo. Z območja bazena so odstranili rodo-
vitno zemljino, ki je deloma shranjena na deponijah, deloma pa je 
že uporabljena za izboljšanje kmetijskih površin v širši okolici aku-
mulacijskega bazena. Dvig gladine podzemne vode, ki po eni strani 
lahko povzroči nevšečnosti (zamočvirjenje), je zaradi povečanja ko-
ličine vlage v tleh koristen za kmetijsko pridelavo. Da dvig gladine 
ne bi povzročal škode na kmetijskih površinah in tudi objektih, je 
v zaledju bazena izvedena mreža drenažnih kanalov, depresije na 
potencialno ogroženih kmetijskih površinah pa so nasute tako, da 
srednji nivo podtalnice ne sega višje od 1,5 m pod površino tere-
na. Akumulacijski bazen predstavlja tudi stalni vir vode za namaka-
nje kmetijskih površin, zato so na in ob nasipih predvidena mesta 
za izvedbo črpališč namakalnih sistemov. Dodatne manjše količine 
vode za namakanje bo možno pridobiti tudi iz drenažnih kanalov.

ZAKLJUČNE UREDITVE NA OBMOČJU HE KRŠKO

Poleg naštetega se še v okviru projekta HE Krško v starem mestnem 
jedru Krškega zaključuje gradnja poplavno-varnostnega zidu z ur-
banimi elementi, kar bo zagotovilo popolno poplavno varnost tega 
dela mesta. Kot navaja Preskar, poteka tudi gradnja dveh čistilnih 
naprav: čistilna naprava Rožno je že v zaključni fazi, čistilna napra-

va Dolenji Leskovec pa v začetni. Zgraditi bodo morali še čistilno 
napravo Pijavško. V sklopu infrastrukturnih ureditev pa se v Bre-
stanici začenja še gradnja nadomestnega platoja za spravilo lesa, 
kar bo omogočilo prestavitev obstoječega platoja 350 m nižje, na 
njegovem mestu pa bodo lahko ob brestaniški železniški postaji 
uredili parkirišča in urbano okolje.

Infra že ima sprejet poslovni načrt za leto 2017, v katerem so zago-
tovljena sredstva za dokončanje teh objektov in za pričetek izved-
be tistih, ki so še ostali. »Seveda pa bo treba v prihodnjem letu še 
pridobiti določena sredstva za zaključevanje vseh teh objektov, kar 
je tudi v skladu s terminskim planom za gradnjo HE Brežice. V tem 
trenutku je naš finančni vir proračun Republike Slovenije in vodni 
sklad Ministrstva za okolje in prostor, ki zagotavljata ta sredstva, in 
mislim, da jih bosta tudi v prihodnje,« dodaja Sotošek. Kot pravi, 
niso imeli težav z zagotavljanjem sredstev ne v minulem letu, ko 
so najbolj intenzivno gradili akumulacijski bazen, pa tudi ob njego-
vem zaključevanju ne kaže na težave s financiranjem.

NAJVEČJI GRADBENI PROJEKT V SLOVENIJI

Akumulacijski bazen za HE Brežice je po bazenu za HE Boštanj, 
Arto - Blanca in Krško že četrti, ki ga je zgradilo javno podjetje In-
fra, je pa bil doslej največji in tudi najdražji, saj je bil infrastruktur-
ni del elektrarne finančno ovrednoten kar na 142 milijonov evrov 
(prvotno celo 156 milijonov). »Moram povedati, da smo ta aku-
mulacijski bazen zgradili v roku, ki ga je predvidela izvajalska po-
godba, končali smo ga celo predčasno, čeprav smo začeli graditi 
nekoliko kasneje, kot smo nameravali,« poudarja direktor Sotošek. 
Pogodba s podjetjem Riko je bila po zapletu zaradi revizije oddaje 
javnega naročila podpisana septembra 2015, s čimer se je tudi za-
čel operativni del gradnje, priprave pa so seveda potekale že prej. 
Kot pravi Sotošek, so konec lanskega leta že zadostili pogojem, da 
bi lahko začeli z dvigom vode na koto, ki elektrarni omogoča prva 
vrtenja agregatov in sinhronizacijo pa tudi poskusno obratovanje. 
»Svojo nalogo smo opravili zelo dobro in pravočasno,« zaključu-
je z zadovoljstvom.

Za kakšne razsežnosti projekta gre, vodja projekta Vetrih ponazo-
ri z naslednjimi podatki: prestavljenih je bilo šest milijonov kubič-
nih metrov materiala, da so lahko zgradili akumulacijski bazen in 
pripadajoče ureditve, v največji konici je na gradbišču sodelovalo 
okoli 400 ljudi z velikim številom gradbene mehanizacije: 50 dem-
perjev za prevoz po gradbišču, 40 bagrov, večjih od 30 ton, 50 bag-
rov do 30 ton, buldožerji, valjarji, kamioni … Angažirano je bilo tudi 
12 garnitur za izvedbo tesnitev pod nasipi po treh različnih meto-
dah. Šlo je za projekt, ki je v lanskem letu na enem mestu zdru-
žil največ gradbene operative v Sloveniji in za največje gradbišče 
v državi. Projekt je bil, kot že rečeno, uspešno zaključen v letu in 
pol, kar je nedvomno velik dosežek vseh udeležencev pri izgradnji.

Akumulacijski bazen HE Brežice, v minulem letu 
največje gradbišče v Sloveniji, zgrajen v roku

Septembra letos bo uradna otvoritev četrte v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi - HE Brežice, akumulacijski bazen zanjo pa je praktično že zgrajen. V Javnem podjetju In-
fra, ki je v imenu države zadolženo za izvedbo vodne ter druge državne in lokalne infrastrukture na območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save ter za 
vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na spodnji Savi, so namreč kljub kasnejšemu začetku projekt dokončali v pogodbeno določenem roku. Na območju HE Brežice jim 
ostaja še nekaj manjših ureditev ter izgradnja protipoplavne zaščite za Krško vas in Velike Malence. 

Akumulacijski bazen HE Brežice je dolg kar 13 km in v najširšem delu širok 700 m. Ima površino 317 hektarjev, s čimer je za Bohinj-
skim jezerom druga največja stalna vodna površina v Sloveniji, ter prostornino 20 milijonov kubičnih metrov. 
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- CBCT - 3D slikanje
- proteze na implantatih
- estetsko zobzdravstvo

 
PRVI PREGLEDI!

BREZPLAČNI

- protetika
- zdravljenje zob
- parodontologija

www.tatalovic.si

...  Delamo za Vaš nasmeh :)

- kirurgija
- rtg slikanje
- ortopan ...

IMPLANTATI

ORTODONTIJA

Pokličite nas na 07/4922-012 
ali nam pišite na info@tatalovic.si in si rezervirajte svoj termin. 

www.vzajemna.si 080 20 60

PE NOVO MESTO
Novi trg 7
tel.: 07 / 39 35 360

Brežice, Černelčeva cesta 3a, tel. 07 49 63 980
Črnomelj, Kolodvorska cesta 17, tel. 07 30 63 990
Krško, Bohoričeva ulica 9, tel. 07 48 80 580
Sevnica, Trg svobode 12, tel. 07 81 62 650

Sklenite zavarovanje Tujina.
Za brezskrbne počitnice v tujini poskrbite za svojo varnost in 
varnost najbližjih. Pred odhodom sklenite zavarovanje Tujina, ki 
vam z medicinsko asistenco zagotavlja dodatno varnost v primeru 
zdravstvenih težav ter krije morebitne stroške zdravstvenih storitev. 
Ne spreglejte posebne ponudbe zavarovanj za Hrvaško – sklenite 
Družinski paket, s katerim boste ugodno poskrbeli za vse člane družine.

POTUJETE
V TUJINO?

TUJINA_oglas 128X111.indd   1 11. 04. 2017   09:46:12

Pomlad je tu, z vročimi dnevi nas nagovarja tudi 
bližajoče se poletje. Skrajni čas torej, da poskrbite 
zase, svoje zdravje, svojo vitalnost. Da se ne 
izgubljate v morju informacij, vam nekajkrat letno 
olajšamo iskanje odgovorov in ponudb s posebnimi 
tematskimi stranmi. Veseli nas, da so vam uporabne 
in jih radi prebirate. Prepričani smo, da bo tudi 
tokrat vsak našel kakšno zanimivost zase, začenši 
z opisi zelenega zaklada, ki nas na travnikih in 
gozdovih Posavja obkroža po besedah poznavalke 
Veronike Fabinc. 

Ko je Veronika Fabinc pred 
četrt stoletja ostala brez zapo-
slitve, ni vrgla puške v koruzo, 
temveč si je z vzgojo sadik, go-
jenjem in sušenjem dišavnic 

poiskala način in vir prežive-
tja. Največjo spodbudo pri tej 
odločitvi je videla v dejstvu, 
da so dišavnice skromne in 
odporne rastline, ki jih ni tre-
ba škropiti, ne potrebujejo do-
datnega gnojenja in jih - razen 
voluharjev - ne ogrožajo ško-
dljivci. V prid njeni odločitvi 
so govorili tudi klimatski po-
goji, praviloma obilne padavi-
ne v spomladanskih mesecih, 
zaradi česar rastline hitro pri-
dobijo na zeleni masi, ter za-
tem sušna obdobja, ki so pri 

Zdravilne rastline lahko ozdravijo marsikaj, 
vendar je treba zelišča zelo dobro poznati
BREŽICE - Zgolj s skodelico čaja, skuhanega iz zelišč, se ne dá pozdraviti, pač pa naj pripravki iz zelišč služijo v preventivne namene in kot dodatna podpora pri 
komplementarnem zdravljenju, pravi tako doma kot v Sloveniji in tudi izven njenih meja dodobra uveljavljena zeliščarka Veronika Fabinc iz Brežic, ki se na kme-
tiji v Črncu že 25 let ukvarja z gojenjem in predelavo zelišč.

gojenju zelišč odličen pogoj za 
tvorbo eteričnih olj in ostalih 
zdravilnih učinkovin. Pa ven-
dar brez zapletov v začetni 
fazi ni šlo, pripoveduje Vero-

nika: »Dokazali smo, da lahko 
na domači kmetiji vzgojimo 
zelo kvalitetna zelišča – deni-
mo vsebnost eteričnih olj v ori-
ganu je močno, tudi po 3,5-krat 
presegala normative. Ker sem 
bila edini ponudnik tako kva-
litetnega origana in je bila po-
sledično količina premajhna, 
da bi odprli novo linijo kvalite-
tnih izdelkov, v Sloveniji nisem 
naletela ne na podporo ne na 
interes. Na žalost moje zavze-
manje za vzpodbujanje gojenja 
zelišč v Sloveniji ni zbudilo po-

zornosti, saj me nihče ni jemal 
resno, saj nisem imela formal-
ne izobrazbe te smeri pa tudi 
denarja ne, da bi lahko sama 
financirala projekt. Na poti, ki 
sem si jo začrtala, je bilo tudi 
veliko drugih ovir, denimo 
problemi z gradbenim dovo-
ljenjem za sušilnico, saj nam 
je material propadel prej, pre-
den smo ga uspeli pridobiti, 
nismo dobili nobenega poso-
jila, za nas ni bilo nikoli nobe-
nih sredstev, saj nismo spadali 
v noben 'predalček', po znanje 
sem hodila v tujino.«

PREJ USPELA V TUJINI KOT 
DOMA

Vrednost Veronikinega dela 
je kot prva prepoznala May 
Kidde, predsednica največje 
mednarodne organizacije po-
deželskih žena ACWW, ki jo 
je najprej povabila na sreča-
nje bodočih članic EU v Varša-
vo, leta 2005 pa je dobila tudi 
priložnost, da je na evropski 
konferenci ACWW v Reykjavi-
ku na Islandiji osebno predsta-
vila svoja razmišljanja in pri-
zadevanja za ohranitev malih 
kmetij, za gojenje zelišč brez 
negativnih vplivov na naravo 
na parcelah, ki so premajhne 
za intenzivno obdelavo, a bi 

brezposelnim lahko prinesle 
dodaten vir sredstev za pre-
živetje. Medtem ko je tam po-
žela med udeleženci in novi-
narji veliko navdušenja, kakor 
tudi tri leta kasneje na evrop-
ski konferenci ACWW v South-
hamptnu v Angliji, kjer je ime-
la tudi uvod v popoldansko 
delavnico, pa je doma bolj kot 
ne ostajala pred zaprtimi vra-
ti. In četudi imajo zelišča in di-
šavnice svoj pomen vse od 
nastanka človeštva, je Vero-
nikino podrobno poznavanje 
vzgoje in uporabe zelišč prišlo 
v ospredje šele v zadnjem de-
setletju, ko so se tudi mediji s 
prispevki usmerili k osvešča-
nju javnosti na tem področju. 
Tako je bilo na Zeliščni kmetiji 

Fabinc v Črncu do sedaj posne-
tih že 15 prispevkov za televi-
zijsko oddajo Na vrtu, na RTV 
Slovenija so Veroniko kot go-
stjo predavateljico že večkrat 
povabili v oddajo Dobro jutro 
kakor tudi več drugih televizij-
skih hiš, njeni prispevki pa so 
objavljeni tudi v različnih ti-
skanih medijih. Udeležuje se 
sejmov, izvaja pa tudi preda-
vanja za društva in ob različ-
nih priložnostih.

PREVIDNO PRI NABIRANJU 
IN UPORABI

V okviru dopolnilne dejavnosti 
na več kot 300 let stari kmeti-
ji Veronika poleg čajev izdeluje 
tudi zeliščne kapljice in mazi-

la, v lanskem letu pa je naba-
vila tudi kotel za eterična olja. 
Poudarja, da je v naravi veliko 
zdravilnih rastlin, s katerimi 
res lahko ozdravimo marsika-
tero tegobo, vendar pa je tre-
ba zelišča zelo dobro poznati, 
saj lahko pride tudi do zame-
njav s strupenimi ali zdravju 
škodljivimi rastlinami: »Tre-
nutno je najaktualnejše opo-
zorilo ob nabiranju čemaža, 
saj nepoznavalci lahko čemaž 
zamenjajo za strupene lis-
te šmarnice. Listi čemaža di-
šijo po česnu in so bolj nežni, 
medtem ko listi šmarnic ne di-
šijo in so bolj čvrsti. Ob upo-
rabi zelišč je treba veliko po-
zornosti posvetiti tudi vplivu 
zdravilnih  učinkovin na upo-
rabnika. Materina dušica ali 
pa vrtni timijan so čudovite 
rastline, s katerimi blažimo 
kašelj ali pospešimo izkašlje-
vanje, ne smejo pa jih uporab-
ljati ljudje s prenizkim krvnim 
tlakom. Predvsem morajo biti 
ob uporabi zelišč previdne no-
sečnice, saj je veliko rastlin, ki 
lahko izzovejo splav ali zaple-
te v nosečnosti. Previdnost je 
potrebna tudi pri kombinaciji 
zdravil in čajev ali drugih ze-
liščnih pripravkov. Če obstaja 
kakršen koli dvom, se je treba 

nadaljevanje na str. 14

Veronika�Fabinc

Cvetoči�slamnik�pred�žetvijo�na�kmetiji�Fabinc
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V našo prakso smo uvedli novo metodo zdravljenja z 
laserjem nizke jakosti.

Princip delovanja: laserska svetloba prodira v globlje 
strukture tkiva in stimulira različne biokemijske procese 
v človeškem telesu.

Njeno delovanje je:
• regenerativno
• protibolečinsko
• protivnetno
• protioteklinsko
• baktericidno (uničuje bakterije)

Metoda je primerna za vse, ki jih pestijo težave:
• s sklepi (artritis, artroza; poliartroza; utesnitveni 

sindrom ramen; gonartroza-artroza kolena; bolečine 
v hrbtenici …)

• z mišicami in kitami (natrgane mišice in kite; 
piriformis sindrom; miofascialni bolečinski sindrom; 
teniški komolec (epikondilitis); pretrganje ahilove 
tetive; ahiloburzitis; ahilodinija; sindrom karpalnega 
tunela; vnetje pogačične kite; supinacijska travma; 
postoperativno zdravljenje …)

• pri celjenju ran (golenska razjeda, diabetično stopalo, 
kronične rane, akutne rane, postoperativno celjenje 
ran …)

Vas pestijo težave s sklepi, mišicami, 
kitami ali s celjenjem ran?

N O V O  V  B R E Ž I C A H  I N  S L O V E N I J I !

Za rezervacijo termina oziroma dodatna vprašanja nas pokličite na 040 262 422 oz. izpolnite kontaktni obrazec na 
www.bioharmonia.si. Nahajamo se v sodobno opremljenih terapevtskih prostorih v Brežicah, Hrastinska pot 36.

Izkoristite akcijo v mesecu marcu: 
8 = 10 (deset terapij za ceno osmih)!

MEDICINSKO 
HUJŠANJE
celotna ponudba in 
individualen pristop

BREZ bolečine
BREZ operacij
BREZ okrevanja

PAKET S

PAKET XL

• Pregled pri zdravniku
• 2 x meritev Body composition
• 6 x Zerona laser

• Pregled pri zdravniku
• 2 x meritev Body composition
• 12 x Zerona laser

Aristotel, zdravstveni center • Kolodvorska cesta 7a, 8270 Krško
07 49 03 000 • info@aristotel.si • aristotel.si

040 706 695
tjasa.kristofic@aristotel.si

Tjaša Krištofić, dipl. fizioterapevt, dipl. kineziolog

• 6 x Presoterapija (1x gratis)
• 2 x Venus / 25 min
• 8 x vožnja kolesa / 30 min

• 6 x Presoterapija (1 x gratis)
• 2 x Venus / 25 min
• 12 x vožnja kolesa / 30 min

posvetovati z zdravnikom.« 
Opozarja tudi na 'kvazi' zeli-
ščarje, ki za velike vsote ob-
ljubljajo ozdravitev vseh mo-
gočih bolezni, pri čemer pravi, 
da je treba izdelovalca in po-
nudnika preveriti, saj se zgolj 
s skodelico čaja, skuhanega iz 
zelišč, ne da pozdraviti, pač pa 
da pripravki iz zelišč služijo 
v preventivne namene in kot 
dodatna podpora pri komple-
mentarnem zdravljenju. 

OD REGRATA DO OGNJIČA

In katera zeliščna rastlina 
je pri nas najbolj dosegljiva 
in kaj si najlažje pripravimo 
sami? »Prva rastlina, o kate-
ri sanjamo, ko prične kopne-
ti sneg, je nedvomno regrat - 
najbolj zaželena solata, ki po 
mojem prepričanju nikoli ni 
potonila v pozabo, ampak še 
vedno bogati jedilnik skro-
mnih ljudi pa tudi zahtevnih 
gurmanov. V Posavju najdemo 
zelo pestro paleto prostorasto-
čih zelišč, saj je klima zelo ugo-
dna. Največje površine, kot že 
omenjeno, so zaraščene z re-
gratom. Žal so že odcvetele tro-
bentice in vijolice, cveti pa še 
bršljanasta grenkuljica, kmalu 
bomo lahko nabirali tudi trpo-
tec. Po obronkih gozdov lah-
ko nabiramo pljučnik, dišečo 
perlo ali prehlajenke, kakor te 
rastline imenujemo narečno, 
čemaž, zacvetel bo tudi glog, 

za njim bezeg, godni za nabira-
nje bodo kmalu tudi smrekovi 
vršički. Na dvoriščih bo zadiša-
lo po lipi, na vrtu ali na njivah 
se že lahko nabira plešec, ki ga 
poznamo kot nadležen plevel, 
je pa zelo učinkovita in cenjena 
zdravilna rastlina. To še zdaleč 
niso vsa zelišča, ki jih najdemo 
v naših krajih. Glede na to, da 
sem v prvi vrsti pridelovalka, 
večino zelišč torej gojim, ugo-
tavljam pa, da v Posavju us-
pevajo tako rastline iz trop-
skih krajev kakor tudi tiste, ki 
so vajene mrzlih zim. Pri nas 
ljudje še vedno največ sušijo 
zelišča za čaje: kamilico, meto, 
meliso, žajbelj, materino duši-
co, sivko, bezeg, lipo ... Na ža-
lost zelo malo sušijo in upora-
bljajo ognjič. Čeprav bi moral 
imeti prostor na vsakem vrtu, 
saj rastline ob njem zelo dobro 
uspevajo, ga še vedno marsik-
do obravnava kot plevel, saj se, 
če cvetov ne pobiramo, močno 
razmnoži. Precej razširjena je 
tudi priprava mazil (ognjič) in 
oljnih izvlečkov (šentjanževo 
olje, zeleni orehi ... ) in nama-
kanje v domače žganje  - razna 
zelišča za aperitive ali koncen-
trirani alkoholni izvlečki, ki se 
uporabljajo kot kapljice.«

PUSTITE SE POUČITI

Veronika še dodaja, da se mo-
ramo, še preden se lotimo na-
biranja rastlin ali njihovih de-
lov ter shranjevanja, prepričati, 

ali so rastline, ki jih želimo na-
birati, res prave: »Nabiranja po 
slikah ne priporočam, saj slike 
včasih zavajajo, zato je najbo-
lje, da vas v spoznavanje zeli-
šč uvede izkušen poznavalec. 
Pomembno je tudi spremlja-
ti razvoj rastlin, da jih nabe-
remo v najbolj optimalnem 
času, saj bomo le tako najbo-
lje izkoristili njihove zdravilne 
učinkovine. Rastline, ki jih na-
meravamo sušiti za čaje, mo-
ramo vedno nabirati popol-
noma suhe – na rastlinah ne 
sme biti rose. Če zelišča nabi-
ramo v prehudi vročini, obsta-
ja velika verjetnost, da nam 
bodo fermentirala. Naberimo 
samo toliko, kolikor potrebu-
jemo za eno sezono. Zelišča je 
treba pred sušenjem očistiti – 
odstraniti umazane in poško-
dovane dele, debelejša stebla 
ter jih razprostreti v senčnem 
in zračnem prostoru, da se lepo 
posušijo in ohranijo barvo. Če 
zelišča pred sušenjem drobno 
zrežemo, se izgubi veliko ko-
ristnih učinkovin, na sveže na-
rezanih in vlažnih delih pa se 
nabirajo prašni delci. Tudi če 
delamo pripravke z oljem, mo-
rajo biti rastline brez dodatne 
vlage, zelišča je treba drobno 
zrezati. Paziti moramo, da deli 
rastlin ne 'štrlijo' iz olja, saj lah-
ko ob nižji temperaturi in nep-
rimerni pripravi pripravke na-
pade plesen in niso uporabni.«

� Bojana�Mavsar

nadaljevanje s str. 13

Zdravilne rastline lahko ozdravijo marsikaj,
vendar je treba zelišča zelo dobro poznati
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Dalmatinova ulica 8 v starem mestnem jedru Krškega.
www.stezicadozdravja.com | telefon: 070 561 071

Ne pozabite servisirati sebe!

       s
tezica  do  zdravja

BIORESONANCA
Lidija Božič s. p.

BREŽICE, POSAVJE  - Potem ko je Ljudska univerza Krško konec 
minulega leta pridobila na podlagi razpisa Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti v izvajanje projekt 
Večgeneracijski center Posavje, krajše poimenovan VGC Posavje, 
je slednji preko vrste projektov tudi v praksi že dodobra zaživel na 
območju vseh šestih posavskih občin. Namenjen je povezovanju 
in aktivnostim različnim ciljnim in generacijsko različnim skupi-
nam ter posameznikom na socialnem, izobraževalnem, medkul-
turnem in medgeneracijskem področju. V Brežicah, kjer koordini-
ra projektne aktivnosti tamkajšnji Zavod za podjetništvo, turizem 
in mladino, poleg slednjega je Ljudski univerzi kot nosilki projek-
ta partner še Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice, je konec mar-
ca v večnamenski dvorani Doma upokojencev Brežice stekla de-
lavnica »To zmorem tudi jaz«, ki je z namenom ohranjanja zdravja 
in vitalnosti namenjena predvsem starejšim udeležencem. Delav-
nico vodi višja fizioterapevtka Majda Adamič, ki je najprej udele-
žence seznanila s procesom staranja in s fiziološkega vidika pove-
zanim delovanjem mišic, razgibavanju katerih in njihovi prožnosti 
so prilagojene tudi same vaje, ki jih izvajajo udeleženci. Adamiče-
va, ki ima več kot 35-letne delovne izkušnje na področju fiziote-
rapije, je tudi avtorica istoimenske brošure, katere ponatis je bil 
natisnjen lani poleti in zajema več sklopov vaj za starejše za iz-
vajanje vaj sede, leže, za razgibavanje vratu, ledvenega dela hrb-
tenice, za pravilno dihanje ipd. 
� B.�M.,�foto:�VGC�Brežice

To zmorem tudi jaz

Med�izvajanjem�vaj�na�delavnici�To�zmorem�tudi�jaz

V Skylab dentalnem in diagnostičnem centru so združili večlet
ne delovne izkušnje na področju zobozdravstva ter vrhunsko 
znanje in strokovnost pri delu z moderno tehnologijo. Niso pa 
pozabili na to, kar je velikokrat najpomembnejše: poslušati in 
se posvetiti pacientu, si vzeti dovolj časa za iskren pogovor in 
tako skupaj najti najboljšo rešitev za problem. In še nekaj je pot
rebno izpostaviti: obiske zobozdravnika naredijo ekonomične 
in enostavne. Filozofija njihovega centra je »Vse v enem!«, kar 
omogoča, da pride na obisk k zobozdravniku cela družina. Pri 
njih ni čakanja, ni večkratnega naročanja na različnih lokacijah 
in ni nepotrebne izgube časa. 

Skylab zobozdravstvo se nahaja na Savski poti 10 na Čatežu ob 
Savi. V njihovi kliniki se nahaja center vrhunskega zobozdrav
stva po sprejemljivih cenah. Prepoznani so po prijaznosti ose

bja, strokovnosti, kakovosti, 
najsodobnejši tehnologiji in in
dividualni obravnavi pacientov. 

Glavna dejavnost podjetja 
Skylab je zobozdravstvena in 
diagnostična dejavnost, vizija 
podjetja pa je omogočiti paci
entom popolno, strokovno in 
kakovostno zobozdravstveno 
in diagnostično skrb na enem 
mestu.

Dr. Ana Franjković pravi, da pri 
njihovem delu opaža večlet
no orientiranost pacientov 
na Hrvaško zaradi nižji cen v 
zobozdravstvu. »Po vstopu Hr
vaške v EU se cene zobozdravni

ških storitev vztrajno višajo in so danes popolnoma primerljive 
s slovenskimi, kar velja še zlasti v obmejnem območju Sloveni
je,« pravi. Zato v njihovi ordinaciji poskrbijo za najnovejše sto
ritve in materiale najviše kakovosti, za katere ponujajo garan
cijo, da ni nepotrebnih in večkratnih stroškov, tudi prevoza. Pri 
njih boste tudi lažje uveljavljali garancijo, torej večjo varnost in 
manjše tveganje. Njihovo osebje je slovensko govoreče, kar po
meni lažje razumevanje postopkov in manjšo možnost nespo
razumov. In njihove cene so brez skritih stroškov.

Dr. Mirna Franjković poudari predvsem njihove prednosti in pri
lagodljivost, kot so delovni čas od ponedeljka do petka od 9.00
20.00 ter tudi po dogovoru ob vikendih, naročanje brez čakalnih 
dob in takojšnji sprejem pacientov z bolečinami. 

Vabijo vas, da obiščite njihov Skylab dentalni in diagnostični cen
ter ter sami ugotovite, da so najboljši!

USTVARJAMO ZDRAV 
IN LEP NASMEH!

Skylab zobozdravstvo je družinska ordinacija dentalne medicine, ustanovljena leta 2014 z jasnim ciljem in vizi-
jo, da na strokoven, moderen in profesionalen način poskrbi za najpomembnejše - naše zdravje. Ko so razmišlja-
li o otvoritvi zobozdravstvene ordinacije, jih je vodila misel, kako bi ne preveč prijetne, vendar neizogibne obi-
ske zobozdravnika naredili prijetnejše. Postavili so se v položaj pacienta. Podjetje danes vodita Ana Franjković, 
dr.dent.med., in Mirna Franjković, dr.dent.med.

Primož Jager, dr.dent.med., 
specialist oralne kirurgije

Mirna Franjković,  
dr.dent.med.

Ana Franjković,  
dr.dent.med.

Klinika Skylab pokriva naslednja zobozdravstvena področja:

• splošno zobozdravstvo
• estetsko zobozdravstvo
• zobni implantati
• oralna kirurgija
• parodontologija
• računalniško vodena 3D stomatološka protetika
• otroško zobozdravstvo
• kompletna RTG diagnostka oz. slikanje zob (lokalni 

posnetki, ortopan in 3D CBCT posnetki)

Skylab dentalni in diagnostični center 

Savska pot 10, 8250 Brežice
GSM: 031 366 188, T: 0599 70 000

 info@skylabdental.si
  www.skylabdental.si

Delovni čas:
od PON do PET od 9. do 20. ure 

ter tudi po dogovoru

Pohvalijo pa se lahko z novostmi na področju zobozdravstva:

• CBCT 3D posnetki čeljusti
• pospešeno celjenje s krvno plazmo
• računalniško vodena 3D stomatološka protetika
• najsodobnejši pristop pri zdravljenju parodontalne bolezni
• bio BPA free bele zalivke in individualno svetovanje o 

higieni.

KOZMETIČNI SALON 
Bio Linea
031 633 503
Mojca Pevec s.p., Cesta 4.julija 71, Krško

NOVO!
TRIPOLARNA 

RADIOFREKVENCA
Številka 1 v svetu za 
pomlajevanje z dolgo 
obstoječimi rezultati!

Varna, neinvazivna in 
učinkovita pomlajevalna 

terapija brez poškodb kože. 
Rezultati so vidni že po 

enem tretmaju.

KRŠKO - Krška 
Brainobrain je 
celo lansko pole-
tje pridno računa-
la na abakus, pi-
sala zgodbice in 
risala, letos pa so 
poletno ustvarja-
nje zbrali in ga ob-
likovali v knjigico, 
ki so jo navdušeno 
delili med prijatelje in znance za dobrodelne prispevke. Ves zbra-
ni denar (doslej so zbrali 610 evrov) bodo podarili otrokom s po-
sebnimi potrebami OŠ dr. Mihajla Rostoharja, in sicer za terapi-
je s kužki, ki jih izvaja društvo Tačke pomagačke. Na voljo je še 
nekaj knjigic, so sporočili.

Zbrali 610 evrov za otroke 
s posebnimi potrebami 
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»Naše podjetje Afirmat d.o.o. je bilo 
ustanovljeno leta 2013 v težkem go-
spodarskem obdobju. Dokaz, da je s tr-
dim delom, znanjem in z malce pogu-
ma mogoče ustvarjati, je odprtje PE Bio 
prodajalne Norma,« pravi Jana Vizler, 
vodja Bio prodajalne Norme v Krškem, 
ki jo je življenje naučilo, da je za kvalite-
to življenja treba narediti nekaj dobre-
ga tako zase kot tudi za druge. »Zdrav-
je prepogosto sprejemamo kot nekaj 
samoumevnega. Žal se večina pome-
na svojega zdravja začne zavedati pre-

pozno. Vsak od nas bi moral biti odgovoren do sebe, ljudi, nara-
ve in do zdravja,« dodaja. To je njeno osnovno vodilo, s katerim 
želeli sokrajanom in Posavju ponuditi nekaj več. Bio prodajalna 
Norma v svoji osnovi ponuja zdravo hrano, spodbuja skrb in so-
bivanje z naravo ter ima srce. Zato odločitev za odprtje tovrstne 
trgovine ni bila težka, s svojim poslanstvom pa nosi odgovornost 
do svojih kupcev.

BIO IZDELKI ZA DNEVNO POTROŠNJO

Prodajalna nudi posameznikom in družinam vse izdelke za dnev-
no potrošnjo v gospodinjstvu in za vse obroke skozi ves dan: sveže 
sadje in zelenjavo, mlečne in zamrznjene izdelke, testenine, čaje, 
brezglutenske proizvode, hrano brez laktoze, presne izdelke, na-
pitke, pa tudi vse za osebno higieno, naravno kozmetiko in ekolo-
ška čistila. Vizlerjeva še posebej izpostavlja t. i. »rinfuzne« izdelke, 
kjer si lahko kupci sami postrežejo z različnimi oreščki, žitaricami 
in stročnicami. Prav tako je v ponudbi certificirana ekološka pride-
lana hrana, hrana brez umetnih konzervansov, ojačevalcev okusa, 
hrana brez GSO, umetnih arom in emulgatorjev. Vzgoja rastlin je 
brez fitofarmacevtskih sredstev, v živinoreji se ne uporablja anti-
biotikov in hormonov, kar vpliva na kvaliteto hrane.

S svojo ponudbo nagovarja vse, ki se zavedajo pomena kakovo-
stnih živil in so t. i. »zdravojedci«, gurmani, vegani, vegetarijan-
ci, presnojedci … Seveda pa tudi ljudi, preobčutljive na določe-
no vrsto hrane. Skupno vsem je, da so to osveščeni ljudje, ki jim 
je mar, kaj pojedo.

Normine police ponujajo več kot 3.000 bio izdelkov, kar je veliko 
več, kot ponujajo ostali veletrgovci. Specifika prodajalne je, da po-
leg izdelkov ponuja še degustacije in prezentacije izdelkov s po-
udarkom na svetovanju in strokovnosti. Zaradi razdrobljene slo-
venske ponudbe bio hrane številni bio izdelki prihajajo iz tujine. 
Njihov cilj v prihodnosti je na police postaviti več lokalnih in slo-
venskih izdelkov. »Verjamemo, da vse najboljše raste in prihaja 
iz okolice, zato si želimo sodelovati z okoliškimi ekološkimi kme-
ti in predelovalci,« poudarja Vizlerjeva in pravi, da je konkuren-
ca vedno dobrodošla – le tako si lahko še boljši in ponudiš še več. 
Čas, vztrajnost in spoštljivo delo gotovo prinese nove ideje in pri-
ložnosti za razvoj.

POMLADNI IZDELKI ZA GOSPODINJSTVO  
IN RAZSTRUPLJANJE TELESA

Čas pomladi je obdobje, ko je treba dobro počistiti stvari in nare-
diti red v bivalnih prostorih, očistiti svoje telo nepotrebnih strupov 
in telo spodbuditi z energijo. »Da se boste izognili spomladanski 
utrujenosti, podprite delovanje jeter in upoštevajte 'zeleno pra-
vilo', uživajte zeleno solato, regrat, špinačo, čemaž, kalčke, broko-
li, spirulino, klorelo, pšenično ali ječmenovo travo. Pri tem je od-
ločilno uporabiti le ekološko sadje in zelenjavo, sicer boste vnesli 
v telo še obilico pesticidov,« zaključuje Vizlerjeva. Priporoča tudi 
očiščevalne diete s sokovi (sadje, zelenjava). S pomočjo super ži-
vil in liposomskimi vitamini si organizem lahko še dodatno okre-
pite in mu pomagate k še večji vitalnosti, zato lepo povabljeni v 
Bio prodajalno Norma Krško, kjer vam bodo svetovali in nudili vse 
potrebno za podporo vašemu zdravju. 

Ni vseeno, kakšno hrano jeste
V Qlandii v Krškem je pred enim mesecem, natančneje 15. marca, odprla vrata Bio prodajalna Norma, prva slovenska franšiza na področju 
maloprodaje zdrave hrane. Gre za ambasadorko zdravega načina življenja ter sinonim za odlično izbiro in kakovost prehrambenih izdelkov z 
asortimanom supermarketa. V ponudbi imajo ekološke pridelke in proizvode, ki imajo zakonsko regulirano ozadje in so pridelani po smerni-
cah ekološkega kmetijstva, zato potrošniku zagotavljajo garancijo za najvišjo kakovost in varnost hrane.

Jana Vizler,  
vodja prodajalne

Pestra izbira »rinfuznih« izdelkov

Bogato založene prodajne police
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Z laserji nad vztrajne glivice 
in virusne bradavice

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

Delovni čas:
Ponedljek:12:00-18:00
Torek: 10:00-16:00
Sreda: 12:00-18.00
Četrtek: 12:00-18:00
Petek: 9:00- 15:00

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

E.:  info@medicina-volovec.si 
Spletna stran: 

http://medicina-volovec.si

Vse naštete težave učinkovito rešujemo z laserskim zdravljenjem, ki je hitro, var-
no in neboleče. Laserska terapija omogoča pacientu, da takoj po posegu normal-
no hodi in brez težav opravlja vse svoje aktivnosti. Pri zdravljenju glivičnih okužb 
nohtov pa je to tudi najbolj varna izbira. Zdravljenje z zdravili je namreč lahko to-
ksično za jetra. 

V Medicini Volovec opravljamo še številne druge posege s področja estetske me-
dicine. V mesecu maju pa imamo 20 % akcijsko znižanje cen za polnila, s katerimi 
učinkovito zmanjšamo gube in jih tako uporabljamo za pomlajevanje obraza. Za več 
informacij o ponudbi in akcijah obiščite našo internetno stran medicina-volovec.si.

Lasersko zdravljenje glivičnih okužb nohtov

Lasersko zdravljenje virusnih bradavic v nekaj tednih

Glivične okužbe nohtov in virusne bradavice na podplatih so izjemno pogosta nadloga. Brez ustrezne terapije se jih stežka znebimo. V našo ambulanto po-
gosto prihajajo pacienti, ki so proti glivicam na nohtih brez uspeha poskusili vse možne kreme, in pacienti, ki imajo po nenehnih zamrzovanjih še vedno 
bradavico na podplatu ali kje drugje. Obiskujejo nas tako zaskrbljeni starši s svojimi otroki kot tudi odrasli in starejši, ki jih pogosto motijo tudi kurja oče-
sa ali otiščanci.

PREJ POTEM

POTEM 
Ostane le še ranica, ki se zaceli v nekaj tednih.

PREJ
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bo trta bolje obrodila. Po stari 
šegi verjamejo, da blagoslov-
ljeno zelenje iz butarice va-
ruje pred vsem hudim. Kadar 
je grmelo in hudo treskalo, so 
strele odvračali s polaganjem 
lesa na ogenj. Cvetni nedelji 
je sledil teden temeljitega či-
ščenja hiše in okolice, po zem-

lji pa tedaj niso kopali, ker »je 
Jezus v zemlji«. 

VELIKI ČETRTEK

Na veliki četrtek zvonovi zjut-
raj še zvonijo, po sedmi uri pa 
jih zavežejo k molku v spo-
min na Jezusovo smrt. Zvono-
vi smejo zvoniti od sobotnega 
jutra dalje, med tem časom pa 
so namesto njih uporabljali le-
sene raglje. Od četrtka naprej 
starši z majhnimi otroki hodi-
jo k božjemu grobu, ki ga prip-
ravijo v cerkvi. Božji grob so v 
preteklosti obiskali v nasled-
njih dneh vsi po vrsti, kdor ni 
mogel v petek ali v soboto, pa 

KRŠKO – 18. marca so članice Aktiva kmečkih žena Sremič v 
prostorih PGD Videm ob Savi pripravile kuharsko delavni-
co, ki jo je vodil pekovski mojster Franci Planinc. Na njej je 
sodelovalo 16 članic, med njimi tudi najstarejša Anica Zu-
pančič z Anovca, ki bo letos dopolnila 90 let. 

Kakor je povedala predsednica Aktiva kmečkih žena Sremič 
Marjana Kovačič, so pod izvrstnimi nasveti pekovskega moj-
stra Francija Planinca oblikovale preste. »Kar nekaj nas je vi-
nogradnic in izdelek se zelo poda k vinu,« je še dejala Kovačičeva 
in dodala, da so v tokratno delavnico poskušale obarvati tudi ve-
likonočno, kamor spada peka zajčkov, ptičkov in pletenic s pirhi 
ter tudi brioš peciva. »Z delavnico smo bile zelo zadovoljne, ker 
je bila izredno kvalitetno izpeljana, znanja, ki ga ima gospod Pla-
ninc, je ogromno, ker ima tudi veliko kuharske kilometrine, me 
pa smo vedno znova pripravljene spoznati kaj novega. Kuharski 
mojster rad širi znanje in je vedno odprt za nasvete, da bi bili iz-
delki čim bolj kakovostni, lepi na pogled in dobri za okušanje,« 
je še pojasnila sogovornica, ki je bila udeležbe svojih sočlanic iz-
redno vesela, pa tudi nadaljevanja druženja, ob katerem so dob-
rote poskusile ter se ob klepetu poveselile še v počastitev mate-
rinskega dne. Domov so se odpeljale polne prijetnih vtisov, bile 
pa so tudi hvaležne gasilcem za odstopljeni prostor. 
 M. Hrvatin

Velikonočna kuharska delavnica

Prijetno�vzdušje�na�kuharski�delavnici�s�Francijem�Planincem

Blagoslovljene velikonočne praznike, 
polne razumevanja in medsebojne topline.

KRŠKO - Tržnica na Vidmu je 8. aprila potekala v znamenju pri-
hajajočih velikonočnih praznikov. Učenci leskovške osnovne šole 
so jo okrasili z risbicami in izdelki s tematskimi motivi, pod men-
torstvom Jožeta Lovenjaka je celo dopoldne potekala delavni-
ca izdelave butaric iz naravnih materialov in papirnatih rož, o 
izdelavi katerih so zainteresirane obiskovalce podučile tudi čla-
nice sekcije za ročna dela pri Kulturnem društvu Leskovec pri 
Krškem, ki so na ogled postavile tudi prodajno razstavo veze-
nin. Društvo rejcev malih živali je postavilo na ogled priložno-
stno razstavo kuncev, perutnine, golobov in vseh vrst jajc, bistvo 
velikonočnega sejma pa so s ponudbo dopolnili tudi ostali po-
nudniki tekstilne, lesne in druge obrti, živilskih in prehrambe-
nih izdelkov, kjer so času primerno izstopale mesnine, ki so se-
stavni del velikonočnih jedi, seveda pa so bile stojnice obtežene 
tudi z raznimi poticami, izdelki iz zelišč ipd. Velikonočni sejem 
je tradicionalno potekal v organizaciji podjetij Agro Posavje in 
Kostak Krško ter Občine Krško.  B.�M.�

Velikonočna videmska tržnica

Skozi�dopoldanske�ure�je�bila�z�obiskovalci�polno�zasedena�de-
lavnica�izdelovanja�različnih�butaric�in�papirnatih�rož.

Kot pravi poznavalka dediš-
čine naših krajev, etnologinja 
dr. Ivanka Počkar, muzejska 
svétnica v Posavskem muze-
ju Brežice, se je po pričevanju 
prebivalcev Posavja velika noč 
od nekdaj zelo slavila in jo še 
danes obhajajo kot velik pra-
znik. 

CVETNA NEDELJA 

Uvod v teden pred veliko nočjo 
je veliki teden in prva v njem je 
cvetna nedelja, praznik v spo-
min na Kristusov prihod v Je-
ruzalem, kjer je doživel navdu-
šen sprejem množice. Takrat v 
cerkvi blagoslovijo oljke, pal-
me in drugo zelenje. Procesija 
iz Kristusovih časov z blagos-
lovljenimi vejami in butarami 
okrog cerkve in cerkvenih vrat 
ima v današnjem nasledek v 
nošenju butaric in obkrožanju 
cerkve z blagoslovljenim zele-
njem. Posavci so k žegnu nosili 
»sedmeri ali deveteri živi les«, 
tj. drenove, bršljanove, oljčne, 
brinove, šipkove, pušpanove, 
leskove, vrbove, bezgove, ga-
brove, hrastove, bodikine in 
oljčne vejice/šibe, ki naj bi jih 
bilo po izročilu sedem ali de-
vet. Med zelenjem v butarici 
je v Posavju zelo pogost dren, 
ki so ga k žegnu nosili samos-
tojno ali povezanega v buta-
ro z drugimi lesovi, v ogrodju 
iz leskovih šib. V vinorodnih 
posavskih krajih so nekate-
ri med zelenje vstavili na to-
plem ozelenelo beko ali mla-
diko trsa, saj so verovali, da bo 
ta blagoslovljena vejica varo-
vala vinograd pred točo in da 

Velikonočne šege na območju 
med Savo, Krko in Sotlo

Z veliko nočjo, največjim krščanskim praznikom v spomin na Kristusovo vstajenje od mrtvih, so povezane 
številne šege, ki se na območju Posavja ne razlikujejo dosti od šeg drugih krajev Slovenije. Tudi pri nas pa 
v velikonočno praznovanje, zlasti skozi trgovsko ponudbo, vdirajo nove, ne vedno najbolj izvirne navade.

v nedeljo ob obredu »gor vsta-
jenje«.

VELIKI PETEK

Na veliki petek, soboto in ne-
deljo je bilo v preteklosti ti-
hotno, opravljali so le naj-
nujnejša dela. Zlasti ni bilo 

dovoljeno vpiti in opravljati 
zemeljskih del oz. se je na ve-
likonočni petek smelo v do-
poldanskem času izjemoma 
ravnati krtine na travnikih. 
Še danes pa je tudi v Posav-
ju v navadi pripravljanje hra-
ne za praznovanje velike noči. 
Nekoč so zaklali doma zreje-
nega purana in namočili šun-
ko, ki so jo hranili prav za ta 
praznik. Postiti so se začeli 40 
dni pred veliko nočjo, jedli so 
le enkrat dnevno. Strogi post je 
veljal na veliki petek in soboto. 
Jedli so fižolovo juho ali fižolo-
vo solato s trdo kuhanimi jajci 
ali zelje, fižol in koruzni kruh. 
Ponekod v Posavju so za veliko 
noč spekli ajdovo potico in si jo 
kot močno jed privoščili na ve-
liki petek in veliko soboto zve-
čer, ker tedaj niso uživali zabe-
ljenih jedi in mesa. 
Ob postnem času so veljale 
tudi nekatere druge prepove-
di. Tako se ni smelo ženiti od 
pusta do velikonočne nede-
lje, od pustne polnoči do veli-
ke noči se ni smelo ne plesati 
ne peti, tudi na harmoniko ni 
bilo dovoljeno igrati.

VELIKA SOBOTA

Zgodnje sobotno jutro so pri-
čeli s kuhanjem šunke in svinj-
ske lopatice, peko kruha in 
potic. Do odhoda k žegnu je 
moralo biti že vse pripravlje-
no. Med poticami je povsem 
prvo mesto zasedala orehova 
ali orehova z rozinami, pekli 
pa so še makovo, rožičevo, si-
rovo in rozinovo. Orehovo po-
tico v Posavju imenujejo ore-
hov kolač ali orehova potvica, 
v krajih sevniške občine pa so 
velikonočni kolač imenovali 
»kristusova krona«. 
Pirhe so barvali na različne 
načine, vendar je bil pred dru-
go svetovno vojno v Posavju 
najpogostejši način barvanja z 
raztopino rdečega krep papir-

ja v vodi ali v prevretku čebul-
nih olupkov. Barvali so jih tudi 
s kupljenimi barvami, redke-
je izpričano krašenje jajc pa je 
iz Kamenc v občini Brežice na 
prelomu iz 19. v 20. stol., kjer 
so pirhe pisali z voskom in jih 
pobarvali z barvo iz jelševih 
skorij. K žegnu so – večinoma 
ženske – jedila nosile v plete-
nih posodah, ki so jih imeno-
vali verbusi ali korbe. Od že-
gna so domov grede hitele, da 
bi si – katera je prišla prva – 
v istem letu izprosile ženina. 
Post so opustili uro po sobot-
nem poldnevu. Takrat so jed-
li 'frflc' juho ali súkanco, to je 
juha iz suhega mesa z zakuha-
no súkano testenino. Poleg so 
jedli kruh, redki tudi košček 
mesa. Šele za večerjo je bilo na 
vrsti prekajeno svinjsko meso 
in sirov kolač, orehov pa se je 
hranil za nedeljo po kosilu za 
obiske.
Velika sobota je bila nekdaj 
tudi povezana s šego prena-
šanja blagoslovljenega ognja. 
Posušeno drevesno (bukovo) 
ali vrbovo gobo so nataknjeno 
na žico nesli prižgat v cerkev 
in od tam domov. Pravili so, 
da ta ogenj ne pogori in da od 
njega ne bo požara. Z blagos-
lovljeno tlečo gobo so dimi-
li v hiši, zunaj nje in po bližnji 
okolici. Z blagoslovljeno vodo, 
ki so jo imeli vedno pri hiši, so 
na velikonočno soboto in za 
božič tudi poškropili okolico 
hiše in v hlevu. 

VELIKONOČNA NEDELJA

Velika noč je vselej na prvo 
nedeljo po prvi pomladni luni. 
Določa se torej po luninem ko-
ledarju, kot so nekdaj določa-
li naši predniki marsikateri 
opravek in delo. Na velikonoč-
no nedeljo zjutraj so strelja-
li z možnarji in pokali s karbi-
dom. K prvi maši z obredom 
»gor vstajenje« sta šla navadno 
gospodar in gospodinja. Med 
mašo so šli z nebom v proce-
siji okoli cerkve. V procesiji so 
si sledili v vnaprej določenem 
vrstnem redu: prvi je hodil 
moški s križem, moški s sliko 
Jezusa, nato župnik pod ne-
bom, ministranti z banderami 
»Srce Jezusovo« in »Srce Mari-
jino«, članice Marijine družbe, 
mladina, moški in drugi. Med 
procesijo so peli velikonočne 
pesmi, zlasti pesem »Kristus 
je vstal«. Medtem so dekleta 
doma pripravila zajtrk, fantje 
pa opravili po hlevu. Mladi so 
šli navadno k 'deseti' maši.
Po prvi maši so jedli velikonoč-
ni zajtrk. Vsak član družine je 
dobil kos potice, kos šarklja, 
kos kruha, eno pisanko, klo-
baso, kos šunke in nastrgan 
hren v spomin na Kristusa, 
ki je bil žejen, pa ni dobil piti, 
ampak so mu celo dali žolč. Ob 
tem velja spomniti na staro, si-
 nadaljevanje na str. 18

Ženske�so�k�žegnu�nosile�jedila�v�pletenih�posodah.
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Jajce - simbol novega življenja
Jajce je kot popolna podoba rodovitnosti in novega življenja 
eden najstarejših simbolov v vseh kulturah sveta. Kot pravi 
znani slovenski etnolog Janez Bogataj, skoraj ni kulture, ki 
ne bi poznala neke simbolike, povezane z jajcem in vedno je 
ta simbolika povezana z rodovitnostjo. Rdeče obarvano jaj-
ce ima velik pomen tudi v krščanstvu, saj simbolizira kaplje 
Kristusove krvi. Pobarvana in okrašena jajca, ki jim v naših 
krajih pravimo pirhi, so eden najbolj izpostavljenih simbolov 
velikonočnega praznovanja.

V Sloveniji imamo dolgo in pestro tradicijo barvanja jajc. Vsa-
ka pokrajina ima zanje posebno ime, značilne motive in na-
čin izdelave. Tako jih na Koroškem denimo imenujejo pisán-
ke, na Štajerskem in v Prekmurju remenice ali remenke, v 
Idriji jih okrasijo tudi z idrijsko čipko, vrhniški pirhi so zna-
ni po posebnem načinu izdelave - prebadanju jajčne lupine, 
med najbolj znamenitimi pa so belokranjske pisanke, za ka-
tere potrebujemo čebelji vosek, pisač in svečo, nad katero se 
topita rdeča in črna barva.
Namesto da uporabljamo kupljena barvila, lahko prihe po-
barvamo z naravnimi barvili, ki so zdravju neškodljiva - de-
nimo s kavo, kurkumo, peso, teranom ali frankinjo, špinačo, 
rdečim zeljem in seveda čebulnimi olupki. Mogoče ni odveč 
še nasvet za shranjevanje pirhov. Zaradi mikrobiološke var-
nosti jih moramo najpozneje v dveh urah po kuhanju shrani-
ti v hladilnik in jih nato porabiti v sedmih dneh, saj se le tako 
lahko izognemo težavam z želodcem. Pomembno je tudi, da 
dele beljaka, ki so obarvani s kupljenimi barvili, odrežemo. 
 P. P.

Danes na kmetiji živijo gospodar Martin s partnerico Anico, njegov 
oče Mihael ter otroci Tjaša, Klemen, Nika in Lana. 25-letna Tjaša, 
po izobrazbi diplomirani inženir agronomije, je znana tudi kot 14. 
cvičkova princesa, danes pa je že poročena in zaposlena pri oče-

tu na kmetiji. 20-letni Klemen obiskuje 2. letnik višje šole za kme-
tijstvo v Novem mestu in je bodoči prevzemnik kmetije. 18-letna 
Nika obiskuje zadnji letnik splošne gimnazije Novo mesto, načr-
tuje pa študij kemije. Petletna Lana bo letos septembra šla v prvi 
razred osnovne šole. Veliko dela na kmetiji opravijo družinski čla-
ni sami, vseeno pa imajo na kmetiji tudi zaposlene, ki opravljajo 
predvsem strojna dela. 

150 LET TRADICIJE

Začetki kmetije Metelkovih segajo v leto 1870, glavna panoga pa 
je bila vinogradništvo, saj so veliko obnavljali in sadili nove vinog-
rade. To so bili dobri časi za trženje z vinom in počasi so z izku-

pičkom kupovali obde-
lovalno zemljo. Po prvi 
svetovni vojni se je stari 
oče vrnil s fronte in začel 
kupovati živino - vole (za 
obdelovanje njiv) in kra-
ve, a še vedno je glavni 
zaslužek prinašalo vino. 
Stari oče Mihael se je 
rodil 1927 kot tretji po 
vrsti izmed enajstih ot-
rok. Med drugo svetov-
no vojno je bil izgnan v 
Nemčijo, po vojni pa so bili zelo hudi časi, saj so prinesli obvezno 
oddajo pridelkov, zemlja je bila slabo obdelana, posledično je bilo 
hrane malo … Poleg vina, ki je bilo še vedno glavni dohodek (pride-
lali so ga cca. 150 hl/leto), so gradili hleve, delavnico, žago itd. ter 
kupovali zemljo za njive. Mihaelovi bratje in sestre (Darko, Betka, 
Karli) so živeli v Nemčiji, zato je imel možnost videti in kupiti so-
dobne stroje. Leta 1960 se je Mihael poročil z Marijo, v zakonu pa 
so se jima rodili trije otroci: Martin - današnji nosilec kmetije, Mi-
hael in Erika. V tem času je bil Mihael kot občinski odbornik zelo 
aktiven v napredku podeželja (ceste, vodovod, elektrika …) in na 
njegovo pobudo so kupili vaški stroj za mlatenje žita. Leta 1964 je 
nabavil prvi avtomobil, s katerim so vozili vino naprodaj v Trbo-
vlje, in kmalu še prvi kombajn, enega prvih v občini Sevnica, ki je 
bil sicer še brez kabine in je žel le dva metra širine. Omenjenega 
leta je zgradil tudi prvi hlev za govedo z rešetkami, ki so še danes 
v starem hlevu na kmetiji.

ŠIRITEV IN POSODOBITEV KMETIJE

Današnji nosilec kmetije Martin Metelko se je rodil leta 1962 in je 
vseskozi pridno pomagal na kmetiji. Preden je leta 1982 odšel na 
služenje vojaškega roka, so v hleve prvič naselili prašiče. Končal 
je kmetijsko šolo v Šentjurju in takoj po šolanju nadaljeval s širit-
vijo kmetije. Njegov brat Mihael in sestra Erika sta pridno poma-

gala na kmetiji, vendar sta se oba odselila. V njihovi mladosti so 
se ukvarjali tudi s pridelavo ribeza. Martin, ki je imel že od malih 
nog neomajno in neustavljivo voljo do kmetijstva, je imel finanč-
no in zaradi novejših časov možnost tehnološko razširiti kmetijo. 
Kot smo že omenili, se danes na kmetiji ukvarjajo s prašičerejo, 
govedorejo, perutnino, proizvodnjo jajc in vinogradništvom, op-
ravljajo pa tudi strojne storitve. Vsi njihovi hlevi so opremljeni po 
evropskih standardih za rejo živali. Kmetijske površine obdeluje-
jo sami in so samooskrbni, kar se tiče krme za živali. Na njihovi 
kmetiji lahko dobite prašiče za nadaljnjo rejo in prašiče za zakol; 
konec februarja, marca, aprila, maja, avgusta in septembra nudi-
jo bele kilogramske piščance; rjave in grahaste jarkice pred ne-
snostjo; leto stare kokoši (vsako leto po veliki noči); dnevno sveža 
jajca in seveda vino cviček.

JAJCA DOMAČA IN ČISTA

S proizvodnjo jajc so pri-
čeli okoli leta 1981, v za-
četku kot talna reja. Da 
so začeli, je Martin (v 
avtu!) pripeljal 200 koko-
ši iz Laškega. Vse živali so 
krmljene z doma pride-
lano hrano in žiti. Pred-
vsem pri proizvodnji jajc 
je pomembno, da kokoši 
krmijo z domačo kvalite-
tno hrano, kar daje lepo 

rumeno barvo rumenjaku. Trenutno imajo kokoši v obogatenih 
kletkah baterijske reje, kjer imajo kokoši dovolj prostora za giba-
nje, gred in gnezdo za valjenje jajc. Te kletke so moderne in omo-
gočajo kvalitetno gibanje kokoši, hkrati pa lahko pobirajo jajca, ki 
niso v stiku z živalskimi iztrebki. Taka reja omogoča boljši higienski 
nadzor tako kokoši kot jajc. 

WWW.METELKO.SI

Kvaliteta, ki izvira iz tradicije
Na Kmetiji Metelko v Hudem Brezju pri Studencu se ponašajo z dolgo, skoraj 150-letno tradicijo kmetovanja, na izkušnjah ka-
tere se danes ukvarjajo tako s poljedelstvom kot rejo živali (prašičev, goveda, perutnine) in pridelavo jajc, za dobro kapljico 
pa poskrbijo v svojih vinogradih na prelepih legah dolenjskih gričev.

Člani družine Metelko, zadaj z leve proti desni: Martin, Anica, 
Klemen in Nika, spredaj Mihael in Lana

Izdelki kmetije Metelko

Slika Metelkove domačije,  
obešena v stari hiši

cer vseslovensko šego ravna-
nja s krušnimi drobtinami, do 
katerih so imeli Posavci še v 
času pred drugo svetovno voj-
no posebno skrben odnos. Po-
sebno v velikonočnem času so 
se držali pravila, da blagoslov-
ljene drobtine ne smejo pas-
ti na tla.
V novejšem času ponekod, de-
nimo v Sevnici, pripravljanje 
t. i. sekanje pirhov – ciljanje 
jajca s kovancem. Čeprav ima 
to menda že večdesetletno tra-
dicijo, Počkarjeva pravi, da je 
to nova, prinesena šega, saj v 
Posavju pirhov prej niso niko-
li sekali.

VELIKONOČNI PONEDELJEK

To je bil dan obiskov, druže-
nja in sprostitve. Ob obisku se 
je darovalo pirhe, potico, klo-
baso ali del prekajene svinj-
ske šunke. Posebno pirhi so 
bili tisti, ki se jih je podarilo, 
če je kdo prišel na obisk ali če 
so sami koga obiskali. Ponede-
ljek je bil tudi primeren dan za 
mlade in ljubezen. Peš so ho-
dili na izlete, npr. na Stojdrago 
in na Svete gore na Bizeljskem 
k maši in so se tam med seboj 
spoznali, nato pa se ustavili 
še v kakšni od gostiln, kjer so 
se poveselili. Na ponedeljek je 
prišel k hiši kateri od sorod-
nikov ali sosedov s harmoni-
ko, da so mladi zaplesali. Bil 
je čas veselja: peli so in plesa-
li angleški in dunajski valček, 
tango, polko in pólštrtanc. Na 

veliki ponedeljek so bile tudi 
prvič po pustu poroke. Takrat 
so se poročali posebno doma-
či, ki so bili po službah v mes-
tu in so se poročili v domačem 
kraju. Poroko so združili z obi-
ljem hrane, ki je bila priprav-
ljena za veliko noč. 

PODOBNE OSNOVE, 
A VRSTA RAZLIČIC

Na vprašanje, ali so glede veli-
konočnih šeg v Posavju kakšne 
posebnosti v primerjavi s pre-
ostalo Slovenijo, Počkarjeva 
odgovarja, da so tako kot dru-
god v Sloveniji žegen v Posav-
ju praviloma jedli na veliko ne-
deljo zjutraj. »Izpričano pa je 
tudi, da velja post vse do že-
gna in da je bilo v nekaterih 
vaseh na kranjski strani obči-
ne Brežice v navadi pri drugih 
hišah vprašati po žegnu in ga 
čim obilneje poskusiti že v so-
boto ter da ponujenega žegna 
nikakor ni spodobno odkloni-
ti.« Velikonočne šege so si v 
osnovi precej podobne, ima-
jo pa seveda v vsaki pokrajini 
kakšno različico. Nekoliko se 
razlikujejo celo od kraja, a se 
s selitvami prenašajo skupaj 
z njihovimi nosilci. Zabrisale 
so se tudi meje med Štajersko 
in Kranjsko. »Šege so namreč 
kot živ organizem, niso statič-
ne, se spreminjajo, selijo, usi-
hajo, zamrejo, nastajajo nove, 
nekatere tudi (žal vse preveč) 
uvažamo in niti malo ne pri-
stajajo naši kulturni krajini,« 
pravi Počkarjeva. 

PRELOMNICA V SOŽITJU 
ČLOVEKA IN NARAVE

Velika noč ima v ljudskem izro-
čilu tudi vlogo največjega po-
mladnega praznika. »Prazno-
vanje in slavljenje pomladi je 
povezano s staro krščansko 
šego, ki je bila v Evropi izpri-
čana v 9. stoletju in ki je ver-
jetno prekrila predkrščansko 
obredje, povezano s svetim ra-
stlinjem. To naj bi vplivalo na 
rast in plodnost ter imelo zdra-
vilno in zaščitno moč. Kasne-
je je to vlogo prevzelo v cerkvi 
blagoslovljeno rastlinje,« po-
jasnjuje Počkarjeva. Tudi po 
ljudskem verovanju je velika 
noč velika prelomnica v sožitju 
človeka z naravo. Ne le da je po 
verovanju zemlja po veliki noči 
blagoslovljena in da so otroci 
v preteklosti spet lahko hodi-
li bosi, že od pradavnih časov 
so imeli določeno zelenje, šibje 
in cvetlice poseben pomen. Ob 
veliki noči namreč vse brsti in 
cveti. Verjeli so, da prebujena 
rast spodbuja plodnost, dolo-
čene rastline pa varujejo pred 
ognjem, boleznijo in zlimi čari. 

POTROŠNIŠTVO »VDRLO« 
TUDI V VELIKO NOČ 

Med novimi šegami, ki so se v 
zadnjem času vsidrale v veli-
konočnem praznovanju, izsto-
pa vse bolj priljubljen veliko-
nočni zajček, ki sicer izvira iz 
germanske tradicije. Počkarje-
va pravi, da so zajca ob veliki 
noči poznali že naši predniki: 

»V nekaterih posavskih do-
movih, zlasti v mestih, so star-
ši, denimo, skrili otrokom po-
barvana jajca v vrtu blizu hiše 
in otroci so jih morali poiska-
ti. Otrokom so rekli, da so pir-
he naredili zajčki. Vsak otrok 
je dobil po en ali dva pirha. 
Jajčne luščine so imeli po stari 
šegi navado potresti okoli hiše, 
da bi odvrnili kače.« Kot opaža, 
pa so v velikonočno praznova-
nje v zadnjih desetletjih okre-
pljeno vdrli »kričeča, vsiljiva 
in neokusna trgovska ponud-

ba in pretirano potrošništvo, ki 
ponuja in napeljuje k trošenju 
za že vnaprej pobarvana jajca, 
plastiko in druge velikonočne 
ponaredke, da kupovanja in 
uživanja 'domačih' šunk in po-
tic niti ne omenjamo«. Do teh 
pojavov je kritična: »Ponudbi 
takšnih ponaredkov podlega-
jo mnogi potrošniki, obenem 
pa ta v njih neti požrešnost in 
lenobo ter jih odvrača od tega, 
da bi s svojimi rokami, tako kot 
naši predniki, izdelali, obliko-
vali in domislili prijaznejše ve-
likonočno praznovanje.«

� Peter�Pavlovič 
� (povzeto�po�zapisu�
� dr.�Ivanke�Počkar)

Velikonočne šege na območju med Savo, Krko in Sotlo
nadaljevanje s str. 17
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VESELE IN BLAGOSLOVLJENE 
VELIKONOČNE PRAZNIKE!

Kot proizvajalci domačih jajc in perutnine delujemo na trgu že 25 let. Naš moto je “Kvaliteta, 
čistoča in red pri živalih”. Kar pa je najpomembejše in v kar so prepričane tudi naše stranke, je, 
da se vsa hrana za naše kokoši prideluje na naši domačiji, žita pa kupujemo od lokalnih kmetov. 

Vabimo vas, da še naprej ostanete naši zadovoljni kupci in se zahvaljujemo za zaupanje.

Perutnina Rostohar
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.SUPERMARKET TRŽIŠČE ROGAŠKA SLATINA

SUPERMARKET PRVOMAJSKA ROGAŠKA SLATINAwww.trgovinejager.com SUPERMARKET KRŠKO
Aškerčeva 1a, 8270 Krško

Tel: 07/488 08 40
Delovni čas:

PON-PET: 7:00 - 20:00
SOBOTA: 7:00 - 17:00

NEDELJA in PRAZNIKI: 7:30 - 12:00

Ponudba velja  do 20.4.2017.   |   www.trgovinejager.com

329,00 179,90

ČOKOLADA KINDER
100 g

1,29

0,95

-26

VELIKONOČNA ŠPILANA 
KLOBASA

Z’dežele
Postrežno

1 kg

3,99

PRAZNIČNA POTICA
- Orehova
- Makova

600 g

1,96
PIŠČANČJA KRILA

Postrežno
1 kg

2,99 3,99

PREKAJENI VRAT
Pakirano

MDK
1 kg

MLEKO MILK
Pomurske 
mlekarne

3,5% m.m.
1 L

Bencinska kosilnica Ideal WR 65319 AK
samohodna kosilnica, delovna širina 41 cm, 

motor BS675EX Briggs & Stratton, moč 
2,52 kW/2.700 obr/min prostornina 

motorja 190 cc, koš za travo 56 L, višina 
košnje 20-70 mm

Pralni stroj Sharp ES-FA5101  
energijski razred A+, 

5 kg perila, 1.000 obr/min, 
program za hitro pranje,

 2 leti garancije

5 kg

1.000 obr/min

0,65

Mirne in blagoslovljene 
velikonočne praznike!

I.H.S. d.o.o.
Cesta 4. julija 84 D, SI-8270 Krško
Telefon:  +386 7 49 14 100 
Fax: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.systems
Web: www.ihs.systems

Vesele in blagoslovljene 
velikonočne praznike!

Kot je ob odprtju razstave de-
jala Suzana Ogorevc, predse-
dnica od leta 1999 delujoče-
ga društva (prvotno so sicer 
članice delovale kot sekcija 
dolenjevaškega Kulturnega 
društva Žarek, od leta 2003 pa 
delujejo v sklopu samostojne-
ga društva Libna), so vzglavni-
ki, okrasne blazine in postelj-
nina del kulturne dediščine, 
katero si prizadevajo s svo-
jim delom ohranjati ter ve-
ščine vezenja in pletenja pre-
našati tudi na mlajše rodove. 
Ogorevčeva je povedala, da so 
okrasni vzglavniki in različne 
prevleke tako nekoč kot da-

Libenčanke razstavile vzglavnike
DOLENJA VAS - Članice Kulturnega društva Libna iz Dolenje vasi so 8. in 9. aprila v prostorih nekdanje že-
lezniške postaje v uvodu velikega tedna postavile na ogled tradicionalno velikonočno razstavo, ki so jo na-
slovile »Vzglavniki nekoč in danes«.  Od domačinov in okoliških prebivalcev so pridobile ohranjene vzorce 
in izdelke, večina teh pa izvira iz obdobja med prvo in drugo svetovno vojno. 

nes služile tako za okras kot 
vsakodnevno uporabo. V pre-
teklosti so se mlada dekleta 
in žene ročnim delom, veze-
nju prevlek, rjuh, blazin, pr-
tov, predpasnikov, spodnjega 
perila in drugih oblačil posve-
čale predvsem v času zimskih 
mesecev, pri čemer so si moti-
ve izmenjevale, nekatere vzor-
ce pa pridobile tudi v ženski 
reviji Ženski svet, ki je izhajala 
v začetku 20. stoletja, ali dru-
gih revijah, tudi tujih, v Breži-
cah pa je obratovala tudi dob-
ro založena trgovina Žagar, 
kjer je bilo mogoče kupiti ali 
narisati vzorce za blago iz na-

ravnega materiala, pretežno je 
bil to bombaž, platno ali lan. 
Marsikatero dekle, ki je izha-
jalo iz manj premožne druži-
ne, si je z osvojenimi ročnimi 
spretnostmi izdelalo tudi lepo 
balo pred poroko, ženske pa 
so izvezle tudi veliko pregri-
njal, okrasnih vzglavnikov in 
prtičkov z nabožnimi motivi 
ali napisi, s katerimi so še po-
udarile pomen posameznikih 
praznikov pri hiši, kot je bila 
med drugim tudi velika noč 
kot najpomembnejši krščan-
ski praznik.

Slednje je bilo razvidno tudi 
na pričajoči razstavi, kjer so 

na izdelkih izstopali vezenje 
na lanu z ažurjem, vezenje na 
platnu s slikarskim, stebelnim 
ali marjetičnim vbodom, v re-
šilje tehniki, belo vezenje ali 
'šlinganje' na platno, vezenje 
na platno s polnim vbodom, 
izdelki z robom iz kvačkane 
čipke ali na platno vstavlje-
no kvačkano čipko idr. Lepo 
število ohranjenih izdelkov 
so članice KD Libna, trenu-
tno je aktivnih 15,  za razsta-
vo pridobile, nekaj tovrstnih 
pa so jih ob torkih, ko se tra-
dicionalno ob delu sestanejo v 
društvenih prostorih, izvezle 
tudi same. 
� Bojana�Mavsar

Na�razstavi�prisotne�članice�KD�Libna,�ki�jih�povezuje�veselje�
do�ročnih�del�in�druženja.

Sandi Papež s.p., Rostoharjeva ulica 64, Krško Zahvaljujemo se  za izkazano 
zaupanje in vam želimo 

prijetne velikonočne praznike.

V VSEH DOBRO ZALOŽENIH TRGOVINAH V POSAVJU!
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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. 

ISA (17036-KK) je mlada psička 
pasme rottweiler. Karakterno je 
izjemno prijazna in pridna na po-
vodcu. Izgubila je skrbnika, ki je 
zanjo lepo skrbel, jo socializiral 
in vzgojil v prijetno življenjsko so-
potnico. Isa potrebuje nov dom 
pri prijaznih ljudeh, kjer bo veli-
ko aktivnosti in ljubezni.

FLOKI (17080-Š)
je prijazen kuža, starejši, niž-
je rasti, slep, dobro negovan, 
vendar brez čipa. Kljub letom in 
slepoti je še vedno živahen, na 
sprehodu je njegova opora po-
vodec in človek, po katerem se 
orientira. 

MEDO (17077-KK) 
je prijazen odrasel pes velike 
rasti. Je malce svojeglav in ver-
jetno pasji predstavnik (tudi ka-
rakterno) kmečkega dvorišča. 
Bivanje v zavetiškem boksu mu 
nikakor ni po godu, išče topel in 
urejen dom. 

Projekt Rekonstrukcija in dogra-
ditev OŠ Cerklje ob Krki je ena 
največjih in najzahtevnejših in-
vesticij Občine Brežice. Brežiška 
občina posebno skrb namenja 
razvoju šolstva in zagotavljanju 
ustreznih prostorskih pogojev. V 
skladu s sprejetim načrtom in-
vesticij na področju osnovnošol-
skega izobraževanja (sprejel ga 
je Občinski svet občine Brežice) 
bo občina v naslednjih letih gle-
de na razpoložljivost proračun-
skih sredstev uredila tudi stavbi 
OŠ Artiče in OŠ Globoko.

Novi prostori cerkljanske šole 
bodo otrokom in zaposlenim na 
šoli in v vrtcu omogočila kako-
vostne pogoje za delo in uče-
nje. Celotna vrednost projekta 
(poleg gradbenih del še izdelava 
potrebne dokumentacije, arhi-
tekturni natečaj, oprema in od-
kup zemljišč) znaša dobrih 6,3 
milijona evrov. Dela rekonstruk-
cije in gradnje so se pričela ja-

Gradnja nove šole in vrtca poteka po načrtih  
Gradnja novih prostorov osnovne šole, vrtca in telovadnice v Cerkljah ob Krki napreduje kot načrtovano, brez večjih 
posebnosti. Po rušitvi večjega dela objekta nekdanje šole je v skladu s projektom ohranjen le najstarejši del stavbe, 
kjer bodo prostori knjižnice in upravni del šole. Obstoječa stavba je že temeljito obnovljena in z lesenim mostom oz. 
hodnikom povezana z novo šolo. 

nuarja 2016, zaključek del pa je 
načrtovan v avgustu 2017 s pri-
dobitvijo uporabnega dovolje-
na.

ZA NAKUP OPREME BO 
POTREBNO Z REBALANSOM 
PRORAČUNA ZAGOTOVITI 
DODATNA SREDSTVA
Ker so na javni razpis za doba-
vo opreme za šolo prispele vse 
ponudbe v višini enega milijona 
evrov, kar predstavlja za polovi-
co višji znesek od ocenjenega 
(500.000 evrov), je Občina Bre-

žice pričela postopek pogaja-
nja s ponudniki. Dosežena cena 
opreme znaša 800.000 evrov, 
kar še vedno za 300.000 evrov 
presega ocenjeno vrednost. Da 
bo mogoče investicijo nove šole 
zaključiti v tem letu, bo mo-
ral Občinske svet Občine Breži-
ce to odločitev potrditi s spre-
jemom rebalansa proračuna, s 
katerim bodo zagotovljena do-

datna sredstva v višini 300.000 
evrov za opremo. Sprejet reba-
lans bo podlaga za sklenitev po-
godbe o dobavi opreme za novo 
šolo in vrtec.

NOVA ŠOLA, VRTEC IN 
TELOVADNICA 
Novi šolski prostori bodo name-
njeni za 9 do 12 oddelkov šole 
in 5 oddelkov vrtca, skupaj za 
maksimalno predvideno števi-
lo učencev 252 in za 110 otrok 
v vrtcu.
Novi del šole je sestavljen iz 
treh komponent: samostojnega 
objekta vrtca na vzhodni stra-
ni, ki zagotavlja povezavo s šolo, 
šola predstavlja osrednji del in 
je locirana južno od obstoječe-
ga starega objekta šole, s kate-
rim je povezana s hodnikom, ter 
telovadnice, ki je delno vkopa-
na v zemljo. Večina učilnic in vse 
igralnice so orientirane na jug, 
proti svetlobi in zeleni naravi.

PROJEKT TUDI REZULTAT 
ARHITEKTURNEGA 
NATEČAJA
Projektanti investicije so bili 
izbrani na arhitekturnem nate-
čaju v letu 2014, ki ga je Obči-
na Brežice izvedla skupaj z Arhi-
tekturno zbornico Slovenije. Na 
natečaj je prispelo 32 predlogov, 
med katerimi je bila izbrana re-
šitev arhitektov Roka Žnidaršiča 
in Jerneje Fišer Knap s sodelav-
ci, za katero je značilno povezo-
vanje novega objekta z naravo, 
ki obdaja šolo.

IZVAJALCI IN STROKOVNI 
NADZOR
Gradbeno obrtniška dela izva-
ja podjetje AS-PRIMUS d.o.o., 
strojne instalacije podjetje KO-
LEKTOR KOLING d.o.o. ter elek-
tro instalacije in zunanje ure-
ditve KOSTAK d.d., strokovni 
nadzor nad deli pa izvaja SA-
VAPROJEKT d.d.

Notranjost nove šole

Nova in stara šola

Povezava med rekonstruirano staro stavbo in novo šolo

Pogled na učilnice
Nov vrtec 

Pogled iz učilnice

Občina Brežice najavlja, da bo 14. 4. 2017 na spletni strani Občine 
Brežice (www.brezice.si) objavljen javni razpis za sofinanciranje 
programov turističnih društev in zvez.

BREŽICE – Osnovna šola Brežice je z Big bandom Krško 23. marca v 
Domu kulture priredila dobrodelni koncert z naslovom Mirno mor-
je, ki so ga z glasbo in pesmijo oblikovali glasbeniki in pevci Posav-
ja z nekaterimi gosti. Prostovoljne prispevke bodo namenili soci-
alno pedagoškemu projektu Mirno morje.

Mirno morje je eden največjih socialno-pedagoških projektov v 
Evropi za otroke s posebnimi potrebami, za otroke in mladostnike 
iz socialno ogroženih okolij, domov in ustanov, v Sloveniji s sede-
žem v Mariboru pod okriljem Zavoda Mirno morje Slovenija. Lan-
ske 22. flote se je septembra udeležila tudi posadka Osnovne šole 
Brežice – oddelkov s prilagojenim programom (PP). To je bila njiho-
va že tretja »odprava«. Želja šole je, da bi se čim več učenk in učen-
cev iz oddelkov PP v času 9-letnega šolanja vsaj enkrat udeležilo 
jadranja. Kajti v projektu Mirno morje otroci in mladostniki v eno-
tedenskem bivanju spoznavajo življenje na jadrnici, kar jim omogo-
ča intenzivno socialno učenje, pridobivajo nova in drugačna znanja, 
omejen prostor na jadrnici zahteva medsebojno skrb in sodelova-
nje vseh članov, učijo se prevzemanja odgovornosti zase in za dru-
ge, skupinskega dela, socialnih veščin ... Sicer na šoli izvajajo različ-
ne dejavnosti vezane na temo Mirno morje tudi pri urah rednega 
pouka in še na dnevih s posebno vsebino s ciljem, da otrokom prib-
ližajo vrednote in poslanstvo Mirnega morja in ga na ta način tudi v 
resnici uresničevati in živeti.
Za uresničitev Mirnega morja so seveda nujna in dobrodošla dona-
torska sredstva. K temu so na dobrodelnem večeru z izjemnim do-
brodelnim koncertom prispevali: Mladinski Big band Posavje, Peter 
Dirnbek, Miha Zagmajster, Vox Posavci, Rok Ferenčak, Maja To-
mič, Eliška Škaler, Veronika Strnad, Jakob Fifnja, Kasim Dučano-
vić, Rudi Bučar, OŠB Band, Jože Habula, Robi Petan, Slavko Ivan-
čič in Anja Hrastovšek.
In ne nazadnje, če ideje podirajo meje in so gonilo sveta, je za to 
na brežiški OŠ zaslužna profesorica Hedi Lopatič, ki je vodja projek-
ta Mirno morje s podporo ravnateljice mag. Marije Lubšina Novak 
in sodelavcev. Prav tako projekt podpira Občina Brežice, je na pri-
reditvi povedala vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodar-
stvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular, za podporo v DZ bo poskr-
bel poslanec Igor Zorčič, Hana Irt pa je povezovala koncertni večer.
 N. J. S. 

Mirno morje v Domu kulture

Nastopajoči na koncertu, pred njimi ravnateljica brežiške šole mag. 
Marija Lubšina Novak
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Umirjanje motornega prometa na Zdolski cesti 
Konec marca je Občina Krško na regionalni cesti Krško – Zdole ob Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško začela z ureditvi-
jo mirujočega prometa, s čimer bodo na odseku te ceste od krožišča pa vse do križišča s Sremiško cesto prednost ime-
li pešci, predvsem šolarji na poti v šolo, in kolesarji. Ureditev obsega izgradnjo manjšega krožnega križišča Zdolske in 
Sremiške ulice, izgradnjo javne razsvetljave ter talne in vertikalne označbe na cestišču, potekala pa bo do konca junija.

Merjenje hitrosti na tem odseku 
Zdolske ceste je pokazalo, da vo-
zniki motornih vozil na območju 
cone 30 ne zmanjšujejo hitrosti. 
Za zagotovitev večje prepustnos-
ti in izboljšanja prometne var-
nosti bodo uredili manjše kro-
žno križišče Zdolske in Sremiške 
ulice, hkrati bodo na tem odse-
ku ceste uredili kolesarski pas, ši-
rine enega metra, z vstavljenimi 
simboli kolesa na rdeči podlagi.

Peš promet ob Zdolski cesti osta-
ja na že obstoječih pločnikih, ob 
kmetijski zadrugi, kjer je pločnik 
prekinjen, bo označena pešpot. 
Predvidena pa je izgradnja nove-
ga pločnika ob Sremiški z nave-
zavo na obstoječ pločnik v dolži-
ni 30 metrov. Dodatno bo urejen 
tudi prehod za pešce pri vhodu 
proti telovadnici osnovne šole.

Še dodatno bodo uredili tal-

Na stičišču Sremiške ulice in Zdolske ceste bo urejeno krožišče.

Primer ureditve talnih in vertikalnih označb

ne označbe na širšem območju 
šole. Na novo bo urejeno tudi 
avtobusno postajališče »Krško 
Resa«, in sicer na vozišču pred 
trgovino »Resa«. Ureditev šir-

šega območja zajema tudi spre-
membo prometne ureditve na 
Kurirski ulici, na kateri bo po no-
vem dovoljen samo enosmerni 
promet. 

Območje ureditve Zdolske ceste 

Ob svetovnem dnevu vode o zagotavljanju 
kakovostne pitne vode na zasebnih vodovodih
Ob svetovnem dnevu voda je Občina Krško konec marca v sodelovanju s podjetjem Kostak, Nacionalnim laboratori-
jem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ter Zdravstvenim inšpektoratom RS za upravljavce zasebnih vodovodov na ob-
močju občine Krško pripravila predavanje. 

Kot je uvodoma poudaril Matjaž 
Pirc z oddelka za gospodarsko in-
frastrukturo Občine Krško, po-
dročje upravljanja zasebnih vo-
dovodov poleg Pravilnika o pitni 
vodi ter Uredbe o oskrbi s pitno 
vodo v občini Krško ureja še Od-
lok o oskrbi s pitno vodo ter Teh-
nični pravilnik o izvedbi, delova-
nju in uporabi objektov in naprav 
javnih vodovodov. Ti predstavlja-
jo temeljno zakonodajno podla-
go, ki ureja področje upravljanja 
zasebnih vodovodov.

Dr. Andrea Cesar, vodja nad-
zora kakovosti pitne vode pri 
družbi Kostak kot izvajalcu oskr-
be s pitno vodo v občini Krško, 

je predstavila primer dobre pra-
kse upravljanja vodovoda. Pitna 
voda je, kot je poudarila, zdra-
vstveno ustrezna, kadar ne vse-
buje mikroorganizmov, parazi-
tov in njihovih razvojnih oblik 
ter ostalih snovi, ki lahko pred-
stavljajo nevarnost za zdravje. 
Največje zdravstveno tveganje 
predstavlja voda, kontaminira-
na z izločki. Vzroki so največ-
krat onesnaženje pitne vode s 
fekalnimi in površinskimi voda-
mi, okvara naprav za kloriranje 
vode, dotrajanost in okvara vo-
dovodnega omrežja ter mrtvi ro-
kavi v vodni napeljavi. Znaki se 
največkrat pokažejo z obolevno-
stjo večjega števila občanov s ti-

pičnimi znaki, kot so bruhanje, 
slabost, vročina …

Da ne bi prihajalo do takšnih tve-
ganj, so ključni ukrepi, in sicer 
nadzor črpanja/zajema in distri-
bucije vode (vodovarstvena ob-
močja, stanje objektov), nadzor 
nad tehnološkimi postopki (fil-
triranje, kloriranje), vzdrževa-
nje objektov in okolice (čišče-
nje in dezinfekcija vodnih celic, 
nadzor zaščitnih mrežic in zrač-
nikov, odstranjevanje odpadkov, 
itd.; ključno je tudi redno čišče-
nje in dezinfekcija vodohranov. 
Dušan Harlander iz NLZOH je 
predstavil rezultate vzorčenj pi-
tne vode na zasebnih vodovodih 
v letu 2016. Kakovost se je v pri-

merjavi z letom 2015 nekoliko iz-
boljšala. Lidija Štarkl, zdravstve-
na inšpektorica Zdravstvenega 
inšpektorata RS, je predstavi-
la izvajanje nadzora na zaseb-
nih vodovodih z več kot 50 upo-
rabniki. Kot je poudarila, mora 
biti v skladu s Pravilnikom o pitni 
vodi notranji nadzor vzpostav-
ljen na osnovah HACCP siste-
ma, ki omogoča prepoznavanje 
mikrobioloških, kemičnih in fizi-
kalnih agensov, ki lahko predsta-
vljajo potencialno nevarnost za 
zdravje ljudi, izvajanje potreb-
nih ukrepov ter vzpostavljanje 
stalnega nadzora na tistih mes-
tih (kritičnih kontrolnih točkah) 
v oskrbi s pitno vodo, kjer se tve-
ganja lahko pojavijo.  

Ob svetovnem dnevu voda je Občina Krško v sodelovanju s podje-
tjem Kostak, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hra-
no (NLZOH) ter Zdravstvenim inšpektoratom RS za upravljavce za-
sebnih vodovodov na območju občine Krško pripravila predavanje.

40 let prijateljstva Krškega z Lonigom
Konec marca se je župan občine Krško mag. Miran Stanko skupaj z 
delegacijo Avto moto društva Krško v italijanskem mestu Lonigo, 
ki je s Krškim povezano že dobrih 40 let, na povabilo župana Loni-
ga Luce Restello udeležil že 531. tradicionalnega sejma v Lonigu, 
enega osrednjih dogodkov tega mesta.

Pred 40 leti se je začelo prijateljstvo med Avto moto društvom Krško 
in Moto klubom Lonigo, ki ju je povezal spidvej. Takrat sta predse-
dnik Avto moto društva Krško Edo Komočar in predsednik Moto klu-
ba Lonigo Ugo Manega ob prisotnosti takratnega predsednika Skup-
ščine občine Krško Silva Gorenca in župana Loniga Remigia Tombe 
podpisala listino o prijateljstvu. Spidvej je povezal obe društvi, Lo-
nigo pa ima, tako kot Krško, tudi svojo spidvej stezo, ki je kopija kr-
ške. Lonigo v italijanski provinci Vicenza v severni Italiji ima nekaj 
več kot 16.000 prebivalcev in vsako leto v marcu organizira večdnev-
ni tradicionalni sejem, na katerem se predstavljajo številni obrtni-
ki in proizvajalci iz širše pokrajine, s pestrim obsejemskim dogaja-
njem. Letos je tako potekal že 531. sejem, saj so prvega organizirali 
že v letu 1486. Župan Loniga Luca Restello je izrazil željo, da bi so-
delovanje s Krškim na področju spidveja nadgradili s sodelovanjem 
na različnih področjih, predvsem na kulturnem in športnem, s čimer 
se je strinjal tudi krški župan.

Župana Loniga in Krškega Luca Restello in mag. Miran Stanko (fo-
to: Jože Lesjak)

8. aprila je v različnih krajih po Sloveniji, tudi v Krškem, potekal že 
8. Dan za spremembe, letos pod geslom Dan za sodelovanje. Veli-
ka vseslovenska prostovoljska akcija povezuje številne akterje po 
celi Sloveniji, letos še posebej z namenom spodbujanja in širjenja 
sodelovanja. Zveza prijateljev mladine Krško je v sodelovanju z Ob-
čino Krško povezala prostovoljce na dveh lokacijah, in sicer je ena 
skupina na otroškem igrišču pri ribniku Resa v Krškem pobarvala in 
osvežila igrala, v Domu starejših občanov Krško pa je druga skupina 
pripravila socialne igre z varovanci doma. Prostovoljcem sta se pri-
družila tudi direktorica občinske uprave Občine Krško Melita Čopar 
in predsednik ZPM Krško Vinko Hostar.

Prireditve brez odpadkov – je to mogoče?
Ob mednarodnem dnevu Zemlje Občina Krško in Zavod Svibna v 
sredo, 19. aprila 2017, ob 19. uri vabita na predavanje Priredi-
tve brez odpadkov – je to mogoče? v sejni dvorani A Občine Kr-
ško. Jaka Kranjc iz Društva Ekologi brez meja bo predstavil smer-
nice t. i. Zero waste prireditev oz. prireditev z manj odpadki, 
predstavljeni bodo glavni koncepti, rešitve in praktični primeri. 
Predavanje je namenjeno predvsem organizatorjem kulturnih, 
športnih dogodkov, festivalov na prostem, koncertov in drugih 
oblik družabnih srečanj, ki si želijo, da bi pri tem zagotovili nižje 
operativne stroške, povečali družbeno odgovoren ugled, konku-
renčno prednost in lažji dostop do virov financiranja.

Dan za spremembe – dan za sodelovanje

Barvanje in urejanje igral pri ribniku Resa v Krškem
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Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica je tudi v ur-
nik letošnjih predavanj vključilo srečanje z županom Občine Sevni-
ca Srečkom Ocvirkom. Srečanje je potekalo v minuli torek v prosto-
rih sevniške kulturne dvorane. 
Uvodnemu pozdravu ženskega pevskega zbora Utrinek, v katerem 
prepevajo članice društva, je sledil pozdrav predsednika Saše Jejči-
ča, ki je besedo v nadaljevanju predala županu Srečku Ocvirku. V sliki 
in besedi je predstavil delo lokalne skupnosti na številnih področjih, 
od prostorskega načrtovanja, infrastrukturnih in okoljskih ureditev 
do aktualnih projektov energetskih sanacij javnih stavb. Župan je 
ob tem odgovoril na vprašanja članic in članov društva, vezanih na 
delo občine.  Foto: Občina Sevnica

OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE
VAS  VABIMO NA

ZASADITEV

SEVNIŠKE VOŠČENKE
v petek, 21. aprila 2017,

ob 11. uri

pri OŠ Boštanj

Učenci OŠ Boštanj bodo 

pripravili kulturni program
TOPLO VABLJENI!

TZOS, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica Organizatorji: 

SEVNICA

V fazi izvajanja, projektiranja ali načrtovanja je več projektov ure-
janja cestne mreže v sevniški občini, tako na državni kot lokalni 
cestni infrastrukturi.

V teku je gradnja novega mostu čez Črni potok pri Orehovem, ki je in-
vesticija Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in bo po planu 
zaključena do septembra letos. Teče tudi obnova 2,2-kilometrskega 
odseka regionalne ceste na relaciji Breg–Lisce, od Rudskega mosta 
do Lisc. Dela bodo zaključena predvidoma do konca maja, zaradi laž-
je organizacije prometa pa bodo potekala v treh fazah.
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je objavila javno naro-
čilo k oddaji ponudbe za izvedbo investicije »Rekonstrukcija nadvoza 
čez železniško progo Zidani Most–Dobova«, poznanega kot nadvoz 
Šmarje. S strani direkcije je v teku pridobivanje zemljišč za potrebe 
obnove 2-kilometrskega odseka regionalne ceste med Dolnjim Bre-
zovim in Blanco, za obnovo 2,7-kilometrskega odseka regionalne ces-
te Boštanj–Trebnje v Tržišču pa je direkcija prav tako objavila javno 
naročilo za izbor izvajalca.
Občina Sevnica bo v letošnjem letu, skladno s sprejetim proračunom, 
poleg rednega investicijskega vzdrževanja in skrbi za prometno signa-
lizacijo urejala naslednje odseke lokalnih cest: Poklek–Podvrh, Arto–
Ponikve, Šentjanž–Kal, odsek lokalne ceste do mostu čez Mirno in 
odsek na relaciji od trgovine Extraform do železniške postaje v Bošta-
nju, načrtovana je ureditev pločnika v Gabrijelah in sanacija mostu 
čez Kameniški potok. Vsi našteti občinski projekti bodo izvajani in za-
ključeni v letošnjem letu in so v fazi javnih razpisov izbora izvajalcev.

Posodobitve cestne mreže v sevniški občini

Nova kapelica na Blanci

Blagoslov nove kapelice je pospremil zven novega zvona.

Na Blanci je v nedeljo, 2. aprila, potekala slovesnost z blagoslovom 
nove kapelice v središču kraja. Na tem mestu je kapelica že stala, po 
pripovedovanjih starejših krajanov so jo zgradili pred 150 leti. Že-
lja je bila sprva prenova stare kapelice, po posvetovanjih z gradbe-
no stroko pa so se krajani odločili s skupnimi močmi zgraditi novo, 
z novim zvonom, obnovljen je tudi kip.
Vse je blagoslovil celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek, ob priso-
tnosti brestaniškega župnika in naddekana Jožeta Špesa. Navzoče je 
nagovoril in ključe kapelice simbolično predal predsednik gradbene-
ga odbora Jožef Mirt. Z glasbo so dogodek obogatili: Godba Blanški 
vinogradniki, Ljudski pevci Blanca, citrarka Anja Drstvenšek in pe-
vec Jure Klenovšek.  Foto: Občina Sevnica

Območno srečanje lutkovnih skupin
Po praznovanju svetovnega 
dneva lutk, ki je zadnji vikend v 
marcu potekalo na sevniškem 
gradu v organizaciji Grajskega 
lutkovnega gledališča Sevnica, 
je sevniška območna izpostava 
Javnega sklada Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti 
konec marca organizirala Ob-
močno srečanje lutkovnih sku-
pin občine Sevnica. 
Srečanje je potekalo v Kulturni 
dvorani Šentjanž, strokovno pa 
ga je spremljala Jelena Sitar. 
Zvrstili so se nastopi Lutkovne 
skupine »Ostržek« Osnovne 
šole Milana Majcna Šentjanž, 
Lutkovne skupine »Pikapoloni-

ce« iz Osnovne šole Tržišče, Lutkovne skupine Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica, Lutkovne skupine »Knapec« Osnovne šole Krmelj 
in Lutkovne skupine Vrtavke Osnovne šole Boštanj.
 Foto: JSKD, OI Sevnica

Nastop Lutkovne skupine Pikapo-
lonice iz OŠ Tržišče

Varna vožnja za vse voznike motornih koles
Topli pomladni dnevi na ceste privabljajo motoriste, ki po podatkih 
Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa spadajo med 
bolj ogrožene skupine udeležencev, pogosto žrtve prometnih nesreč. 
Javna agencija za varnost prometa motoristom svetuje izjemno pre-
vidnost in strpnost, prilagoditev hitrosti vožnje razmeram na cesti ter 
uporabo zaščitne čelade in druge opreme. Temu se pridružuje tudi 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica, ki je 
skupaj z Moto klubom Junci, Moto klubom Posavje, Policijsko upravo 
Novo mesto in Zdravstvenim domom Sevnica minulo nedeljo orga-
niziral dogodek »Varna vožnja za vse voznike motornih koles«. Pre-
ventivno-izobraževalni dogodek je potekal v Krmelju na parkirišču 
pred podjetjem Armat oziroma Gostiščem Barbara. Za udeležence 
srečanja so pripravili sledeče vsebine: poligon z inštruktorji, reševal-
ci in nudenje prve pomoči ob nesreči, simulator vožnje, psihofizično 
priprava na vožnjo, varnostno zaščitno opremo in spretnostno vožnjo. Pričetek nove kolesarske sezone

Blagoslov je opravil boštanjski župnik Fonzi Žibert.
Novo sezono je pričelo Kolesarsko društvo Sevnica in minulo nede-
ljo povabilo na blagoslov kolesarjev pri cerkvi na Šmarčni. Pri cerkvi 
Sv. Marije Pomočnice, ob priljubljeni obsavski kolesarski poti, se je 
zbralo okrog 150 kolesark in kolesarjev, med njimi kolesarskih dru-
žin, rekreativnih kolesarjev in drugih iz Posavja in Dolenjske. Namen 
dogodka je bil poleg druženja in priprošnje za varno vožnjo vse ko-
lesarje in ljubitelje rekreacije na prostem opomniti na varno rabo 
cest, kolesarskih stez, pločnikov in drugih javnih površin. 
Kolesarsko društvo Sevnica si tudi sicer, skozi vse leto, prizadeva 
promovirati varno rabo javnih površin ob Savi in hkrati opozarjati 
na medsebojno strpnost in varnost v okolju. Tako že vabijo na tra-
dicionalni sevniški kolesarski maraton, ki bo 28. maja.
Obredu je sledilo skupno druženje pred gasilskem domu na Šmarčni 
ob domači pogostitvi, na ogled pa so domačini prijazno ponudili 
etnološko zbirko na bližnjem Dolinškovem kozolcu, ki so si jo z velikim 
zanimanjem v družbi staršev ogledali predvsem najmlajši kolesarji.
 Foto: Judith Zgonec

Srečanje s člani U3 Sevnica

Župan je pohvalil aktivno delo članic in članov Društva U3 Sevnica.

Na otvoritveni slovesnosti v graj-
skem atriju, ki jo je povezoval Ci-
ril Dolinšek, je otroke in njihove 
starše nagovoril baron Moscon 
in minister za kulturo v deže-
li lutk Boltažar. Nekaj prijaznih 
besed je namenil obiskovalkam 
in obiskovalcem ter organiza-
torjem prireditve tudi sevniški 
župan Srečko Ocvirk, svečano 
poslanico mednarodne lutkovne 
organizacije UNIMA, ki jo na sve-
tovni dan lutk preberejo v vseh 
lutkovnih gledališčih po svetu, 
pa je prebrala umetniška vodja 
GLG Sevnica in lutkarica Snježa-
na Pungerčič. Ko so otroci spus-
tili pisane balone proti nebu, se 
je program nadaljeval z ogledom 
lutkovne predstave »Rdeča kapi-
ca«, ki jo je na odru v dvorani Al-
berta Felicijana izpeljala lutkov-
na skupina Bukvice Valvasorjeve 
knjižnice Krško. Pred drugo igra-

Sevniški lutkovni praznik
25. marca je Grajsko lutkovno gledališče, ki ima svoje prostore na sevniškem gradu, že osmo leto zapored pripravilo 
bogat program ob svetovnem dnevu lutk, ki ga praznujemo 21. marca. 

no lutkovno predstavo, ki je ime-
la naslov »O dimnikarčku, ki je 
srečo iskal« v izvedbi Gledališča 
Pravljičarna iz Slovenskih Ko-
njic, je potekal krajši premor, ki 
ga je s hudomušnim nastopom 

v atriju gradu popestril navihani 
in igrivi pantomimik Boris Car.  
Nekateri otroci so se udeležili 
tudi otroških delavnic, v prosto-
rih grajskega lutkovnega gleda-
lišča pa je potekala še otvoritev  

4. lutkovno-slikarske kolonije 
»Lutkart 2016« 

»V želji, da bi lutke in lutkar-
stvo čim bolj približali otro-
kom in mladini, bomo letos že 
četrto letos zapored organizi-
rali lutkovno–slikarsko koloni-
jo Lutkart 2017, ki se vsako je-
sen ob Tednu otroka dogaja na 
gradu Sevnica. Na njej sodelu-
jejo otroci slovenskih osnovnih 
šol, ustvarjena likovna dela pa v 
obliki potujoče likovne razstave 
gostujejo na sodelujočih šolah. 
S podporo Republike Slovenije, 
Urada za Slovence po svetu se 
bomo v jesenskem času odpra-
vili na 10-dnevno turnejo po 
ZDA z igranjem lutkovnih pred-
stav otrokom Slovencev, živečih 
v ZDA,« je spregovoril o nekate-
rih načrtih Bernard Pungerčič. 
 S. Radi

Za prijeten zaključek lutkovnega praznika je sledil še razrez torte, 
s katero so se otroci in njihovi starši posladkali v grajski vinoteki.
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Tak je bil zaključek članov po 
sprejetem dnevnem redu in 
po vseh diskusijah. Če se v ka-
teri zvrsti športa v občini Kr-
ško pozna finančna in moralna 
kriza, predvsem zaradi neure-
jenih razmer na samem špor-
tnem objektu - hipodromu, je 
to kriza v Konjeniškem klu-
bu Posavje Krško, priznavajo 
v klubu. Število tekmovalnih 
konj in članstvo se ne poveču-
je, nagradni skladi na dirkah 
so simbolični, stroški priredi-
tve in udeležbe na dirkah pa 
izredno visoki. KK Posavje Kr-
ško je bil v letu 2016 organi-
zator enega tekmovalnega dne, 
in to v počastitev praznika ob-
čine Krško, 5. junija. V osmih 
dirkah je sodelovalo 76 naj-
boljših slovenskih kasačev in 
pet konjskih dvovpreg posa-
vskega konjerejskega društva. 
Osrednja točka sporeda je bil 
Šampionat Slovenije, ki je pos-
tal na hipodromu Brege že tra-
dicionalen, kar lahko brez laž-
ne skromnosti organizatorji 
pripišejo vzorno urejeni stezi, 
ki je med tekmovalci zelo pri-
ljubljena in med najhitrejšimi 
v Sloveniji. Na prireditvi je bil 
dosežen slovenski rekord, ki 
velja še danes. Posebna zahva-
la gre vsem sponzorjem in do-
natorjem, ki imajo že vrsto let 
posluh za ta plemeniti šport in 

Želja: moderen konjeniški center
STARA VAS NA BIZELJSKEM, KRŠKO - 10. marca so se člani, ljubitelji konj in simpatizerji Konjeniškega klu-
ba Posavje Krško zbrali na rednem letnem občnem zboru v prostorih gostilne Kocjan. Preteklo leto je bilo 
za člane zelo težko, a so ga uspešno zaključili.

brez katerih bi dejavnost kluba 
že zdavnaj ugasnila.

Člani kluba so v pretekli sezo-
ni nastopili z osmimi konji - 
kasači na vseh tekmah po slo-
venskih hipodromih, ki so v 
soorganizaciji Kasaške zveze 
Slovenije. Opravili so 56 star-
tov in dosegli 27 nagrad. Kot 
že vrsto let je bil najuspešnej-
ši hlev Mars, drugi je bil hlev 
Bernardič in tretji hlev Šepe-
tavc. V tujini, predvsem v Ita-
liji, so člani nastopili s štirimi 
konji - kasači in v 60 startih do-
segli zelo lepe rezultate. Tudi 
galoperji kluba so bili uspeš-
ni, saj so s tremi konji štartali 
21-krat in dosegli 12 uvrstitev. 
Vsi štarti so bili na hipodromu 

v Budimpešti. Kljub svoji fi-
nančni skromnosti pa se čla-
ni kluba lahko pohvalijo s svo-
jim finančnim poslovanjem, 
saj imajo poravnane vse ob-
veznosti do krovne zveze, do 
vseh tekmovalcev iz nastopa-
jočih klubov na naši prireditvi 
in vseh obratovalnih stroškov, 
ki nastanejo na hipodromu. V 
sezoni 2017 bo krški klub 4. 
junija po sklepu Kasaške zve-
ze organizator Šampionata Slo-
venije, pred tem pa je treba na 
hipodromu urediti ogromno 
stvari: pripraviti hipodromsko 
stezo, popraviti in prebarvati 
zaščitno ograjo na kasaški ste-
zi, nujno izvesti zamenjavo kri-
tine na klubskih hlevih, nabavi-
ti cisterno za polivanje steze in 

pritegniti v klub čim več novih 
članov, predvsem mladih, saj je 
obvladovanje takšnega objek-
ta, kot je hipodrom, izredno 
zahteven projekt, še pravijo v 
klubu.

Opozorili so še, da se pogo-
ji za delovanje kluba slabšajo, 
predvsem zaradi dostopnosti 
hipodromske steze vsem, tako 
tekačem rekreativcem, mo-
toristom, sprehajalcem psov, 
posebno pa vandalom, ki uni-
čujejo vse, kar še ni uničene-
ga. Toda kljub vsemu ima klub 
tudi dolgoročno vizijo, ki pa je 
uresničljiva samo s podporo 
širše skupnosti in pravih vla-
gateljev, seveda ob predpo-
stavki, da se že končno razre-
šijo vsa lastniška vprašanja. 
Želja je, da bi hipodrom na 
Bregah postal moderen konje-
niško rekreacijski center z vso 
potrebno infrastrukturo, ki bi 
omogočala več letnih priredi-
tev in dogodkov (kasaške, galo-
pske, preskakovanje, western, 
dresura, prireditve hladnokrv-
nih konj ...), rekreacijski del pa 
bi zajemal šolo jahanja, skrb za 
vzgojo mladih konjenikov, vo-
žnje s kočijo, terensko in tera-
pevtsko jahanje itd., za kar ima 
po mnenju strokovnjakov naj-
boljše pogoje. R. Retelj/
� vir:�KK�Posavje�Krško

Na�lanskem�Šampionatu�Slovenije�na�hipodromu�Brege�je�pa-
del slovenski rekord.

5. Jurjev tek na Zdolah
ZDOLE - Športno društvo Zdole v soboto, 22. aprila, prireja 5. 
Jurjev tek na Zdolah, na katerem se bodo tekači lahko pome-
rili na na 9 km in 3,5 km dolgih progah, pripravljajo pa tudi 
teke za najmlajše (300 m in 800 m). Pričetek teka bo ob 17.00 
(prijave do 16.45), prijave so mogoče tudi na internetni stra-
ni www.sdzdole.si - Tek 2017. Prijavnina znaša 12 € za tek-
movalce na 9 km in 3,5 km ter 5 € za mlajše od 15 let. Tek bo 
imel tudi dobrodelno noto, saj bo 1 € od vsake prijavnine na-
menjen za socialno ogroženo družino.

Program za april
Četrtek, 13. 4. 2017, ter petek, 14. 4. 2017,od 7.00 do 13.00
KRVODAJALSKA AKCIJA V PROSTORIH MC KRŠKO

Četrtek, 20. 4. 2017, ob 19.00
DOKUMENTARNI ČETRTEK
Ogled dokumentarnih filmov
Prijave: vanlovfamily@gmail.com

Petek, 21. 4. 2017, ob 18.00 v KD Krško
POT DO SREČE OBSTAJA: 
Moški in ženski pogledi na čustva in odnose
Alenka Rebula in Izidor Gašperlin
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško, KD Krško

Petek, 21. 4. 2017, ob 21.00
KONCERT METAL SEKCIJE
Seventh station, Cordura, Chicksy Dicks
Vstopnina: 5€

Sobota, 22. 4. 2017, ob 10.00
BREZPLAČNA DELAVNICA: DOVOLI SI SANJATI
Prijava: maja@trismegistus.si
Organizator: Zavod Trismegistus

Sobota, 22. 4. 2017, ob 10.00
ZELEMENJAVA
Izmenjava sadik in semen za vrtnarje

Sobota, 22. 4. 2017, ob 21.00
KONCERT: PRIDJEVI IN FROM ANOTHER MOTHER
Vstopnina: 3€

POT DO SREČE OBSTAJA »DRUGAČE«
Moški in ženski pogledi na čustva in odnose

Z nami bosta svoje znanje in izkušnje delila
ALENKA REBULA in IZIDOR GAŠPERLIN.

Kulturni dom Krško, 
petek, 21. april 2017, ob 18.00.

Prisrčno vabljeni!

Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško
Prijazno nas podpira Občina Krško.

 

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

PRILIPE - Pred več tisoč gledalci, ki so se zbrali na uvodni dir-
ki domačega prvenstva v motokrosu, je v kraljevem razredu je 
prepričljivo slavil Tim Gajser pred predstavnikom domačega 
društva AMD Brežice Klemnom Gerčarjem in Petrom Irtom 
(APJ moto šport klub). Trojica bo že prihodnji vikend tekmova-
la na dirki svetovnega prvenstva MXGP v Italiji. »Pred domačo 
publiko je vedno lepo tekmovati. Vesel sem, da se je zbralo tako 
veliko število ljudi in nas prišlo bodrit, to je super za slovenski 
motokros,« je navdušeno razlagal Gajser. Nad dirkaškim koncem 
tedna je bil navdušen tudi predsednik AMD Brežice Janko Slop-
šek, ki je v družbi brežiškega župana Ivana Molana, Tima in Bo-
gomirja Gajserja podelil tudi finančna sredstva za tri družine v 
občini, ki so potrebne pomoči. Drugi del zbranih sredstev je šel 
v sklad za mlade tekmovalce. 
 Vir:�AMZS,�foto:�Peter�Kavčič

Spektakel na Prilipah Gajserju 
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16. marca so namreč odprli 
naslednjo Posavsko muzejsko 
vitrino, poimenovano Lesena 
plastika od depoja do razsta-
ve. Odprtje vitrine je bil uvo-
dni dogodek projekta Znanja 
in veščine iz depoja, je dejala 
v. d. direktorice muzeja Alen-
ka Černelič Krošelj. Muzej-
ska svetovalka Oži Lorber je 
izpostavila, da so tri razpe-
la in pet svetniških figuric, ki 
so bili v preteklem letu izbra-
ni v umetnostnozgodovinskem 
depoju kot potrebni restavra-
torskega posega, februarja le-
tos vrnili v muzej. Na pobudo 
vodje konservatorsko-resta-
vratorskega oddelka v muze-
ju akademskega restavratorja 
Aleša Veneta in s sodelova-
njem študentov z Akademije 
za likovno umetnost in obliko-
vanje (ALUO) v Ljubljani pod 
mentorstvom izredne profe-
sorice Miladi Makuc Semion 

Kipcem so spet dali življenje
BREŽICE - Prostor pred Viteško dvorano Posavskega muzeja Brežice je do 5. maja izpopolnjen z muzejsko 
vitrino, v kateri so na ogled restavrirana razpela in figurice, ki predstavljajo svetniške like, povezane z ne-
snovno dediščino krščanskega sveta.

so izbrana sekundarna dela 
umetnostnozgodovinske zbir-
ke konservirali in restavrirali. 
Po besedah Lorberjeve so ver-
jetno vsi izbrani predmeti kul-
turne dediščine v muzej priš-
li ob prvih pobudah zbiranja 
gradiva, tj. leta 1939, ko je bilo 
ustanovljeno muzejsko dru-

štvo v Krškem, čas pa je na teh 
predmetih pustil sledi propa-
da, k čemur je pripomogla tudi 
nepravilna hramba oz. nepri-
meren depojski prostor. 

Makuc Semionova je poveda-
la, da so kipce konservirale 
in restavrirale štiri študent-

ke magistrskega študijske-
ga programa Oddelka za re-
stavratorstvo ALUO Barbara 
Kogoj, Valentina Kramarič, 
Martina Perković in Nives 
Slemenšek. Kljub majhnos-
ti kipcev so se pri restavrira-
nju srečale s širokim naborom 
materialov, poškodb in stro-
kovnih dilem. Mentorica je še 
dejala, da Oddelek za restavra-
torstvo že tradicionalno sode-
luje s Posav skim muzejem Bre-
žice, saj se Aleš Vene že vrsto 
let aktivno vključuje v študij-
ski program, na ALUO namreč 
vodi delavnico rezbarjenja v 
lesu. Čast, da odpre Posavsko 
muzejsko vitrino, je imel tok-
rat kar Vene sam, ki je ob tem 
na kratko tudi predstavil de-
lovanje konservatorsko-resta-
vratorskega oddelka, katerega 
začetki segajo v 80. leta prej-
šnjega stoletja.
 R. Retelj

Del�sodelujočih�pri�konserviranju�in�restavriranju�nabožnih�
kipcev�ob�muzejski�vitrini

Dušan Tršar, eden vidnejših 
slovenskih sodobnih umetni-
kov, je, kot je povedal direk-
tor galerije Goran Milovano-
vić,  dolgoletni spremljevalec, 
sodelavec, soustvarjalec in ve-
lik prijatelj Galerije Božidar Ja-
kac ter od leta 2012 častni me-
ščan Kostanjevice na Krki. Vezi 
je tkal skozi mednarodni sim-
pozij kiparjev Forma viva (kot 
umetnik in kasneje tudi funk-
cionar), samostojne razstave, 
saj je prvi umetnik, ki je, sku-
paj s pričujočo retrospekti-
vo, razstavljal na vseh razsta-
viščih Galerije Božidar Jakac, 
v mestu Kostanjevica na Krki 
pa je prisoten tudi z umestitvi-
jo dveh svojih javnih plastik: v 
krožišču (Srečanje) in na oto-
ku pred Lamutovim likovnim 
salonom (Štirna), tam ima kot 
eden redkih slovenskih kipar-
jev tudi obsežen vrt skulptur.
Na razstavi, ki jo je kostanje-
viška galerija pripravila v so-
delovanju z Galerijo Murska 
Sobota in Društvom likovnih 
umetnikov Ljubljana, so pred-
stavljena najpomembnejša 
dela iz umetnikovega opusa, 

Poklon Tršarju z retrospektivo
KOSTANJEVICA NA KRKI - V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki je 31. marca minister za kulturo 
Anton Peršak odprl retrospektivno razstavo častnega meščana, akademskega kiparja Dušana Tršarja, s ka-
tero so počastili umetnikov življenjski jubilej – 80-letnico. 

ki nastaja že več kot 60 let. Več 
kot 100 kiparskih del dopol-
njujejo dela iz umetnikovega 
risarskega opusa, postavljena 
v dveh nadstropjih lani obno-
vljenega zahodnega trakta ga-
lerije. Razstava je postavljena 

kronološko in se začenja z iz-
borom najzgodnejših poaka-
demijskih del iz 60. let, ki so 
nastala v mavcu, terakoti in 
svincu. Kasneje je ustvarjal 
silhuete iz lesenih lamel, žice 
in železnih palic, ki upognje-
ne na zgornjem koncu ohra-
njajo spomin na človeško ob-
liko. Na prehodu v 70. leta se 
je Tršar pridružil skupini mla-
dih slovenskih ustvarjalcev 
poimenovanih tudi »neokon-
struktivisti«, to obdobje pa za-
znamujejo skulpture iz fluo-
rescenčnega pleksi stekla, ki 
ga umetnik osvetli z neonsko 
svetlobo. Tršar od 90. let da-
lje ustvarja skoraj izključno 
v bronu. Dela od majhnih do 
monumentalnih dimenzij pre-
igravajo motive rastlinskih in 
živalskih oblik. Razstavljena 
dela sta, poleg Moderne gale-

rije v Ljubljani, posodili tudi 
Galerija Murska Sobota in 
Akademija za likovno umet-
nost in oblikovanje v Ljubljani.

Razstavo, po lanskih razstavah 
Valentina Omana in Bauneta 
tretjo v novih razstavnih pro-
storih galerije, spremlja obse-
žna monografija, za katero so 
besedila prispevali Aleksan-
der Bassin, Irma Brodnjak, 
Goran Milovanović, Robert 
Inhof in Kristina Tina Si-
mončič. V kostanjeviški gale-
riji bo na ogled do 20. avgusta, 
nato bo med 29. septembrom 
in 5. novembrom gostovala v 
Moderni galeriji v Ljubljani 
in med 16. novembrom in 30. 
decembrom v Galeriji Murska 
Sobota. 

� Peter�Pavlovič
Dušan�Tršar�sodi�med�najvidnejše�predstavnike�slovenske-
ga�modernizma.

Odprtja�razstave�se�je�udeležilo�večje�število�ljubiteljev�umetnosti.

SEVNICA - V kavarni Graščakova hči na sevniškem gradu je 
na ogled 14 fotografij, ki jih je ujela v svoj fotografski objek-
tiv fotografinja Judith Zgonec. Razstavo je avtorica poime-
novala Slovo od zime, prinaša pa izbor fotografij z izjem-
nimi utrinki iz narave, nastalih ob letošnjem slovesu zime. 

Ivje na jesensko obarva-
nih listih in na drobnih 
vejah, samotno drevo na 
zasneženi livadi, nena-
vadni vzorci na zaledene-
li ploskvi - vse to in še več 
je mogoče videti na foto-
grafijah švicarske fotogra-
finje, ki jo je ljubezen pred 
skoraj tridesetimi leti pri-
peljala v Boštanj, tako 
da je danes tudi ponos-
na mati dveh sinov. »Tudi 
onadva rada fotografirata, 
najrajši na izletih  ali pa hi-
tre avtomobile. Imam ob-
čutek, da imata oko za 
lepe stvari,« pripovedu-
je nasmejana Judith Zgo-
nec, ki se je rodila leta 
1957 v Churu v Švici. Fo-
tografiranju se je začela posvečati pri 14-ih letih, prve nasvete 
pa ji je dajal oče. Najraje fotografira drobne detajle, ki jih najde 
v naravi, pred nekaj leti pa se je začela ukvarjati še z dokumen-
tarno fotografijo. Mnogo njenih fotografij je nastalo tudi na kraj-
ših in daljših potovanjih, enkrat ji je uspela tudi pot okoli sveta. 
»Smer je bila Bangkok v jugovzhodni Aziji, Singapur, Hongkong, 
Japonska, Nova Zelandija, Fidži otoki, Avstralija in Kanada,« se 
spominja in doda, da doma hrani več kot 20 tisoč diapozitivov, 
veliko število negativov in digitalnih fotografij. 
Doslej je imela že nekaj skupinskih in samostojnih razstav, njene 
fotografije pa najdemo tudi v različnih revijah, knjigah, prospek-
tih itd. »Oko kamere in njena rahločutnost za nas ohranjata de-
tajle narave, ki so skoraj skriti tudi občudovalcem naravnih le-
pot. Je fotografinja ubiranja svetlobe in kompozicije, nastale slike 
pa pravi biseri,« je eno izmed mnenj o fotografinji, ki je tudi čla-
nica fotografske sekcije Društva Trg Sevnica.  S. Radi

Razstava fotografinje svetlobe 
in kompozicije

Fotografinja�Judith�Zgonec�se�pred-
stavlja�v�grajski�kavarni�na�sevni-
škem�gradu.��

L U B E Z E N
Glasbenik in pesnik Matevž Šalehar – Hamo,  
v pogovoru z urednikom Primožem Mušičem

19.00, Osrednja knjižnica Krško

Cetrtek, 20. april 2017

K N J I Ž N I  B A Z A R
Izmenjava knjig med bralci in tradicionalno podarjanje cvetov

OTVORITEV KNJIŽNIH POTEPINK IN 
D OMOZNANSKE RAZSTAVE NA OBČINI  KRŠKO

12.00, Občina Krško

P R A V L J I C A  I N  U S T V A R J A L N I C A
17.00, Mladinski oddelek

S R E Č E V A N J A  S  K N J I G A M I
Bralno srečanje vodi prof. Marija Lelić

18.00, Osrednja knjižnica Krško

B R E Z P L A Č E N  V P I S  Z A  N O V E  Č L A N E 
ob prazniku knjige, 

med 18. in 22. aprilom v vseh enotah knjižnice

Osrednja enota knjižnice bo 21. aprila odprta do 20. ure.

Petek, 21. april 2017

P raznujmo s kupaj 
prazni k knjige!

v
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Četrtek, 13. 4.

• ob 12.30 v avli Doma kulture 
Brežice: otvoritev likovne raz-
stave »Likovna spogledovanja« 
učencev OŠ Bizeljsko in OŠ Ma-
ksa Pleteršnika Pišece

• ob 15.00 v MT Senovo: pomoč 
pri učenju

• ob 17.00 v igralnici MC Breži-
ce: glasbena delavnica za otroke 
z MC faco Krištofom Strnadom

• ob 18.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: otvoritev skupinske slikar-
ske razstave »Z barvo in vodo« 
članov Društva likovnikov Kr-
ško OKO

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: Čas - sed-
ma v nizu delavnic programa 
spoznavanja sebe Pot do izvora

Petek, 14. 4.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sev-
nica: regijsko srečanje lutkov-
nih skupin Dolenjske, Bele kra-
jine in Posavja 2017

• ob 17.00 v MT Senovo: kuhar-
ska delavnica

• ob 17.00 v MT Raka: barvanje 
pirhov

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
glasbeni večer

• ob 19.00 v Kavarni Brežice: 
Čarna beseda IV - kavarniški 
večer žlahtne pisane, brane in 
pripovedne besede, gostja: Ana 
Rostohar, vodi: Carmen L. Oven 

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
jam session

Sobota, 15. 4.

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

• ob 9.00 v MT Senovo: barvanje 
pirhov

• ob 9.00 v MT Raka: izdelajmo 
velikonočnega zajčka

• ob 10.00 v MT Podbočje: veliko-
nočna delavnica

Ponedeljek, 17. 4.

• ob 9.00 v Brezovski Gori: spo-
mladanski pohod

• ob 9.00 v Toplični pri Senovem: 
11. velikonočni pohod na Armes

Torek, 18. 4.

• v Knjižnici Sevnica: Slovenski 
dnevi knjige - teden brezplač-
nega prvega vpisa (do sobote, 
22. 4.)

• od 10.00 do 18.00 v Krščanski 
adventistični cerkvi Krško: dan 
odprtih vrat (za šole) - srednje-
veška tiskarna in razstava Biblij

• ob 18.00 v pedagoškem pro-
storu Mestnega muzeja Krško: 
strokovno predavanje Ire Zorko 
»Govorica prostora«, ob razstavi 
Učilnica v naravi: šolski vrt vče-
raj, danes, jutri 

• ob 19.00 v klubu Kulturnega 
doma Krško: pogovorni večer z 
Miho Blažičem - N'Tokom »Sa-
moumevni svet«, vstop prost

Sreda, 19. 4.

• od 10.00 do 12.00 v Večgene-
racijskem centru Posavje Krško 
(CKŽ 44): trening socialnih ve-
ščin – pomen varnih medoseb-
nih odnosov (delavnica za iskal-
ce zaposlitve)

• ob 13.00 v učilnici II MC Breži-
ce: delavnice Večgeneracijske-
ga centra Posavje »Iščemo mla-
de prostovoljce«

• ob 19.00 v Malem avditoriju Po-
savskega muzeja Brežice: Vodni-
kov literarni večer - aprilski be-
sedni utrinki

• ob 19.00 v sejni dvorani A Ob-
čine Krško: predavanje »Prire-
ditve brez odpadkov - ali je to 
mogoče?«

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
hard rock sreda z Dmitrijem

Četrtek, 20. 4.
• ob 17.00 v dvorani MC Breži-

kam v posavju
ce: otroška plesno-gledališka 
predstava »Lahko noč, sladko 
sanjaj«

• ob 17.00 v Knjižnici Brestani-
ca: lutkovna predstava Lutkov-
ne skupine DKD Senovo

• ob 18.30 v Mestni hiši Breži-
ce: razglasitev zmagovalca Žu-
panovo vino 2017 / mesec žu-
panovih vin

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: literarni večer z 
Matevžem Šaleharjem - Hamom

• ob 19.00 v MC Krško: Doku-
mentarni četrtek - ogled doku-
mentarnih filmov

• ob 19.30 v Kulturnem domu Kr-
ško: drama Roka Sande »Feniks 
– ko opeka zagori«

Petek, 21. 4.

• v Valvasorjevi knjižnici Krško: 
knjižni bazar - izmenjava knjig 
med bralci in tradicionalno po-
darjanje cvetov

• ob 11.00 pri OŠ Boštanj: zasa-
ditev sevniške voščenke ob sve-
tovnem dnevu Zemlje

• ob 12.00 na Občini Krško: otvo-
ritev »knjižnih potepink« in do-
moznanske razstave

• od 16.00 do 17.00 v Večgene-
racijskem centru Posavje Kr-
ško (CKŽ 44): kompetentni ot-
rok (skupina za starše)

• ob 17.00 v Domu Svobode Bre-
stanica: Pomlad v srcu, odprtje 
razstave ročnih del Pridne roke 
Rajhenburga (z ustvarjalnimi 
delavnicami na ogled še 22. in 
23. 4. med 9. in 17. uro)

• ob 17.00 v dvorani gasilskega 
doma v Cerkljah ob Krki: revi-
ja pevskih zborov OŠ Cerklje ob 
Krki in vrtca Pikapolonica pri 
OŠ Cerklje ob Krki, prostovolj-
ni prispevki bodo namenjeni za 
pomoč Larisi Kuhar za udeležbo 
na svetovnem prvenstvu v šahu 
v Urugvaju

• ob 17.00 v mladinskem oddel-
ku Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško: pravljica z ustvarjalnico

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: Pot do sreče obstaja 
»drugače« - brezplačno preda-
vanje Alenke Rebula in Izidor-
ja Gašperlina »Moški in ženski 
pogledi na čustva in odnose«

• ob 18.00 v lapidariju Galeri-
je Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: odprtje razstave Nine 
Čelhar

• ob 18.00 v stari šoli v Kapelah: 
brezplačno predavanje »Dejav-
niki tveganja - krvni sladkor in 
krvni tlak« in meritve, izvaja-
jo medicinske sestre Ljudmi-
la Kramar, Gabrijela Černelič in 
Lavra Ajster

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: bralno srečanje »Sre-
čevanja s knjigami« s prof. Ma-
rijo Lelić

• od 18.00 do 23.00 v Knjižnici 
Brežice: delavnica ustvarjalne-
ga pisanja z Natašo Jenuš

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: Podarimo knjigo 
in cvet - Praznujmo skupaj pra-
znik knjige!

• ob 19.30 v Domu XIV. divizije 
Senovo: Žalujoči ostali, kome-
dija v izvedbi KD Leskovec pri 
Krškem 

• ob 20.00 v dvorani MC Brežice: 
pogovorni večer s paraolimpij-
cem Primožem Jeraličem

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 

metal sekcije - Seventh station, 
Cordura, Chicksy Dicks

Sobota, 22. 4.

• od 8.00 do 17.00 na sedežu 
podjetja INO v Krški vasi: hišni 
sejem (tudi 23. 4.)

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav - sve-
tovni dan Zemlje

• ob 10.00 v MC Krško: Dovoli si 
sanjati - delavnice o podjetnosti 
za mlade v organizaciji Zavoda 
Trismegistus

• ob 10.00 v MC Krško: Zeleme-
njava - izmenjava sadik in se-
men za vrtnarje

• od 14.00 dalje v lovskem domu 
Kapele: jurjevanje v Kapelah - 
kulturni program otrok, na-
stop Pihalnega orkestra Ka-
pele, MoPZ Kapele in vokalne 
skupine Iris, peka jajc in igre, 
živa glasba

• ob 16.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: ogled razstave 
»Ostal si del te pokrajine, del 
njenih lepot in bolečine« z av-
torjem Borutom Peterlinom 
in demonstracija izdelave fo-
tografije na stekleno ploščo, 
vstop prost

• ob 17.00 na Zdolah: 5. Jurjev 
tek na Zdolah

• ob 18.00 v Lamutovem likov-
nem salonu Kostanjevica na 
Krki: predavanje Alje Pincolič 
ob dnevu Zemlje

• ob 19.00 v Prosvetnem domu 
Artiče: 20. salamiada Društva 
salamarjev Štritof, nastopajo: 
Nuša Derenda, ansambel Jerne-
ja Kolarja, FS KUD Oton Župan-
čič Artiče, MoPZ Kapele in Pihal-
ni orkester Kapele

• ob 19.30 v KD Krško: slavnostni 
koncert ob 60-letnici Pihalnega 
orkestra Krško

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
skupin Pridjevi in From another 
mother

• ob 22.00 v klubu MC Brežice: 
koncert skupine Seventh station

Nedelja, 23. 4.

• od 5.00 dalje na Zdolah: 22. 
Jurjevanje, ob 5.30: budnica z 
Godbo Blanški vinogradniki, ob 
6.00: začetek peke jajc, od 7.00 
dalje: začetek kulturnega pro-
grama z nastopi ansamblov, ob 
11.00: prihod Zelenega Jurija z 
gosti in podelitev priznanj KS 
Zdole, ob 15.00: kuhanje »zdol-
ske gobove juhe« med ekipami 
(celoten program na str. 7)

• ob 9.30 pri Vinskem dvoru 
Deu na Malkovcu: tradicionalna 
proslava ob dnevu upora proti 
okupatorju - 75 let ustanovitve 
1. dolenjskega partizanskega 
bataljona in 75 let od odhoda 
malkovških partizanov v bojne 
vrste Duletove čete

• ob 15.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: letni koncert 
Godbe Orlica

• ob 16.00 v pedagoškem prosto-
ru Mestnega muzeja Krško: ne-
deljska delavnica za otroke med 
5. in 12. letom starosti »Pri Val-
vasorjevih: Sledi zelišč…« - od-
tiskovanje rastlinskih lističev na 
grafični papir

• ob 16.55 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: nogometna 
tekma 30. kroga med NK Krško 
in NK Olimpija Ljubljana

Napev.// Na robidovju ob kolovozu migota pozlata.// 
Kateri škrat je zlatil dovozne poti? Kakšen zven je na-
polnil vse smeri?// Med vejevjem otovorjena stopiclja 
mravlja.// Kako da je tovor večji od nje?// Kako da jo 
razsuto listje ne utopi?// Na robidovju ob poti sede ču-
dež.// Boža smeri, leta gor in dol, levo in desno!// Zale-
ti se v list, obuje sonce.// Glej, sinica!
Dragomila Šeško, prijateljica in mravljica, ki jo kli-
čem Dragica.

V mesecu marcu je bil dan poezije. Poeti se ogledujejo 
po naravi, po stvarstvu, po ljubezni, ki bi morala biti 
vseobsegajoča, poeti se s svojo poezijo zagrizajo v ne-
čedne društvene razmere, jih grizejo, grizejo. S pisa-
no besedo, ki gre iz misli in src, stremijo za tem, da bi 
svet za ljudi postal dober dom. Dober dom, kakršne-
ga so znale, ga znajo splesti mravljice mame, mravlji-
ce tete in babice, mravljice prijateljice, mravljinčki 
očetje in dedki. Danes jim lahko prižigam/o samo še 
sveče in v rožnate vence vežem/o le še tople spomine. 
Kolikokrat so bili zanje in so življenjski tovori težki 
in pretežki, pa so zmogli in še zmorejo. Le hoteti je tre-
ba! Minila sta tako marčevska - ženski in materinski 
dan, nanju je, če nič drugega, sonce izdatno sijalo.  

In povem še, da sem v marcu slišala peti mravljinč-
ke vseh sort mladih starosti. Uglašeno so peli na revi-
ji občinskih osnovnih šol, da je bila milina. Drobni in 
malo manj drobni, z luknjicami v licih, z razigrani-
mi in navihanimi očmi, ki so po avli iskale mamice, 
očke, babice, tete, sestrice, bratce (ko so ti čisto še rosni 
v zakotju po svoje peli z njimi) za potrditev, da so 
se dobro naučili lepo peti v skupini sebi enakih. Kar 
je več kot dosežek njihovih mentorjev oziroma zboro-
vodij, ki so prave mravljice, da svoje pojoče skupine 
tako uglasijo. Med vsemi posebnimi je bil poseben bi-
zeljski zbor, ko sta med pojočimi glasovi in glavicami 
izstopali dve po izgledu za spoznanje drugačni gla-
vici. Da od prevzetosti vzvalovi vsa notranjost! Po-
klon zaslužnim za to izkušnjo in spoznanje! Še z za-
peto pesmijo Otroci enega sveta Lenčke Kupper, roj. 
1938,  ki je bila, po moje, uvrščena v program s sporo-
čilnim namenom.

Rada verjamem, da si bo kdo iz te množice mladih 
glasov našel življenjsko pot v glasbi. Ker z glasbo in 
ob glasbi začutiš in spoznaš brezmejnost. Kot je bila 
izpeta in zaigrana na izjemnem dobrodelnem kon-
certu brežiške osnovne šole Mirno morje, saj je cilj 
Mirnega morja, ki je evropski projekt, širiti kulturo 
enakih možnosti za takšne in drugačne. Saj je vsak 
človek zase unikat. Mnogo mravljic je sodelovalo v 
projektu, nosilno vlogo na šoli pripisujejo profesori-
ci telovadne vzgoje Hedi Lopatič. In da tisti mladi, ki 
si bodo šele utirali profesionalno pot v življenje, ne bi 
nikoli bili prekarni delavci. Izkoriščani delavci. Kar 
prekarstvo je, brez velikih filozofij. Je pa novo ime za 
nekdanji proletariat.

Vztrajno sledim svoji zvezdi, ko spet prepričujem 
neprepričane s poezijo in z univerzalnostjo glasbe. Iz 
vsakega vlakna želim, da bi vsak od nas postal – mi-
selna mravljica. 

Mravljice.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Miha Blažič N'Toko: 
SAMOUMEVNI SVET

pogovorni večer
torek, 18. 4., ob 19. uri

Pot do sreče obstaja »drugače«: 
MOŠKI IN ŽENSKI POGLEDI NA 

ČUSTVA IN ODNOSE
brezplačno predavanje iz cikla 

Pot do sreče obstaja
petek, 21. 4., ob 18. uri

MG Ptuj: PASJI DNEVNIK – CUCKI
komedija

za ZELENI in MODRI abonma ter izven
petek, 28. 4., ob 19.30 uri

Žlahtna komedija po izboru občinstva na Dnevih 
komedije 2017 v Celju!

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

Ponedeljek, 24. 4.

• od 14.00 do 17.00 v Večgene-
racijskem centru Posavje Krško 
(CKŽ 44): izdelovanje piščali in 
pastirskih rogov iz svežega lubja 
(ustvarjalna delavnica)

• od 16.00 do 18.00 v Posa-
vskem muzeju Brežice: projekt 
Znanje in veščine iz depoja - iz-
delovanje mozaika

• ob 17.00 v dvorani MC Breži-
ce: vokalna delavnica z Davida-
vijem Dolevom

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
srečanje bralnega krožka za od-
rasle

• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: 
predstavitev knjige »Razsuti 
cvetovi« Antice Marijanac

Torek, 25. 4.

• od 16.00 do 18.00 v Posa-
vskem muzeju Brežice: projekt 
Znanje in veščine iz depoja - iz-
delovanje mozaika

• ob 17.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: zaključni kviz tekmovanja 
Mladi genialci, nastopajoči: BQL, 
Plesno društvo Imani

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: predstavitev znanstve-
ne monografije Karle Pacek 
»Ko spregovorijo matične knji-
ge«, ob 540. obletnici mestnih 
pravic Krškega

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info
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Sevniški otroci bodo dobili glasbila, dolgo pričako-
van spot skupine Kontradikshn, nadebudna  posavska 
glasbena skupina. Tokrat preberite:

Sredi marca je Študentski klub Sevnica organiziral glas-
beno-dobrodelni dogodek Širimo ROCK feat. Sokijevih '20 
za 20'. Pravijo, da je poslušalce zadela izjemna energija ob 
nastopih lokalnih Modrih zvezd, Makadama in Kaje Ko-
vačič, žurersko kri pa so po žilah pognali tudi fantje sku-
pin D`neeb (na fotografiji) in Spimdotreh. »Dogodek smo 
organizirali v podporo glasbeno-dobrodelnega projekta 

Marka Soršaka Sokija. Znan slovenski bobnar rock ban-
da Elvis Jackson kot dolgoletni učitelj tolkal in mentor 
opaža pomanjkanje osnovnega glasbenega znanja pred-
vsem pri mlajših generacijah in že nekaj let aktivno dela v 
smeri odprave te problematike med mladimi. Ob 20-letni-
ci svojega bobnarskega udejstvovanja in poučevanja je do-
bil idejo za glasbeno-dobrodelni projekt Sokijevih '20 za 
20', v okviru katerega z glasbili obdaruje osnovne šole po 
Sloveniji. Razlog, da smo se v študentskem klubu odločili 
podpreti imenovani projekt, je večplasten. Spodbuditi že-
limo glasbeno ustvarjanje sevniških osnovnošolk in osnov-
nošolcev, podpreti in omogočiti dostop do najrazličnejših 
inštrumentov pri glasbeni vzgoji, ne le v glasbenih šolah in 
v ostalih okoljih, kjer se lahko srečajo z njimi,« pravijo sev-
niški študentje in obenem s ponosom sporočajo, da so na 
dogodku zbrali dovolj finančnih sredstev, da lahko z glas-
bili obdarijo eno izmed osnovnih šol v Sevnici. Več infor-
macij, katera je izbrana šola in katera glasbila bo prejela, 
še razkrijejo. Pohvalno v vsakem primeru!

Kontradikshn (na fotografiji), brežiška electro-rock ma-
šina, je po dolgo pričakovanem studijskem prvencu Re-
framing, ki je izšel oktobra lani, sedaj objavila tudi svoj 
prvi videospot s pomenljivim naslovom 027. Videospot je 
bil posnet v živo 
in ponazarja di-
namiko soz-
vočja, kakršno 
lahko slišimo na 
prvencu. Sodelo-
vali so z režiser-
jem Markom Duplišakom, ki je v celoti poskrbel za ka-
mero in režijo. Spomnimo: Kontradikshn so leta 2013 na 
festivalu Demofest osvojili drugo mesto, malce kasneje iz-
dali prvi EP Anatomy, ki jim je omogočil regionalno turne-
jo, proglasili pa so jih tudi za enega najbolj obetavnih slo-
venskih bandov.  

Spoznajte šest mladih nadebudnih glasbenikov, željnih 
ustvarjanja glasbe, ki jih navdihujejo glasbeni žanri, kot 
so funk, blues, soul in rock`n`roll. To je skupina, ki sliši na 
ime The Funkamentalists (na fotografiji), sestavljajo pa 
jo: Ela Urek (vokal), Anja Tomše (spremljevalni vokal), 
Gregor Vidmar (električna kitara), Andrej Jurkas (elek-

trična kitara, bas kitara), Matic Kovačič (kitara, saksofon) 
in Nejc Rožman (bobni). »Naš cilj je ohraniti zvok glasbe 
60. in 70. let ter mu dodati svoj pečat, obenem pa publiki 
omogočiti razgibano plesno glasbo,« so nam zaupali člani 
skupine, ki sicer deluje šele pol leta, in obenem dodali, da 
zaenkrat o avtorski glasbi še ne razmišljajo. Skupina The 
Funkamentalists si želi čim več nastopov, nazadnje ste jih 
lahko slišali na ljubljanski Kifl Fešti, saj jim to daje moti-
vacijo za nadaljnje delo.
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Jožici Borin, Rimska cesta 14, 

8210 Trebnje. 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.) Skupina GADI - Ne grem domov
 2. (4.) Ans. TIK - TAK - Gospod, oprostite 
 3. (1.) Ans. POLJANŠEK - Lepa slepa grešna nežna  
 4. (6.) Ans. AKORDI - Nekje na pol poti 
 5. (3.) VERA & ORIGINALI - Rad imam tvoj nasmeh
 6. (5.) NEJC KASTELIC - Sem hodil k eni tja na vas
 7. (10.) Ans. ROKA  ŽLINDRE - Pogrešam te
 8. (9.) IGOR in ZLATI ZVOKI in FANTJE S PRAPROTNA -  
   Roža moja
 9. (7.) KVINTET SLOVENSKIH DEKLET - Spet in spet
 10. (-.) FANTJE IZPOD LISCE - Ob štirih po štirih

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Miro Klinc - Testament

 
Kupon št. 358

Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 15. 4. 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: masaža celega telesa
2. nagrada: manikura
3. nagrada: masaža obraza

Geslo križanke pošljite do petka, 21. aprila, na naslov: Posa-
vski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitni-
ke naslednjih nagrad, ki jih podarja

VELESA SPROSTITVENI STUDIO
CESTA 4. JULIJA 44, KRŠKO

Geslo 6/2017 številke: 

ZA ZDRAVJE VAŠIH LAS
Nagrade, ki jih podarja FRIZERSTVO HAIR STYLE, Jožica 
Budič s.p., prejmejo:

1. nagrada:  barvanje in oblikovanje las v vrednosti 49 €: 
 Olga Šribar, Leskovec
2. nagrada:  oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 20 €:
 Mojca Balon, Bizeljsko
3. nagrada:  oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 20 €: 
 Mojca Andrejaš, Cerklje ob Krki

Hebrejski spisi so bili dokončani okoli leta 443. pr. n. š., nedolgo zatem pa se je že pojavila potreba po prevajanju Biblije, ko je 

Aleksander Veliki od vseh ljudi na svetu pričakoval, da se izobrazijo v grški kulturi. Na ozemljih, ki jih je osvojil, torej po vsem 

Bližnjem vzhodu, je bil uradni jezik splošna grščina ali koine. Zaradi tega so mnogi Judje odrasli, ne da bi se kdaj učili brati 

hebrejsko, in tako niso mogli brati Pisma. Zato se je okoli leta 280. pr. n. š. v Aleksandriji v Egiptu zbrala skupina hebrejskih 

učenjakov in tu prevedla hebrejsko Biblijo v jezik koine, ki je bil v rabi. Prevod je postal znan pod imenom Septuaginta, kar je 

latinska ustreznica za »sedemdeset«, približno toliko naj bi bilo namreč vseh prevajalcev. Dokončali so ga okoli leta 150. pr. n. š. 

V Jezusovem času je bila sicer v Palestini hebrejščina še vedno v rabi. Vseeno pa je prevladoval jezik koine, tako kot v drugih 

provincah rimskega sveta. Zato so krščanski biblijski pisci pisali v tej splošni obliki grščine, da bi dosegli ljudi iz kar se da največ 

narodov. Poleg tega so tudi zelo pogosto navajali iz Spetuaginte in uporabili veliko njenih izrazov. Kanon Krščanskih grških 

spisov je bil dokončan okoli leta 98 n. š., s knjigami, ki jih je spisal zadnji še živeči apostol, Janez. Ohranjen je še fragment 

prepisa njegovega evangelija, Rylandsov papirus 457, ki datira kar v leto 125 n. š. Že v letih 150 do 170 n. š. pa je Tacij, učenec 

Justina Mučenca, izdal Diateessaron – poročilo o Jezusovem življenju, sestavljeno iz štirih evangelijev, ki jih imamo v današnjih 

Biblijah. To kaže, da je za avtentične priznaval samo te evangelije in da so ti že bili v obtoku. Okoli leta 170 n. š. pa je izšel tudi 

najzgodnejši znani katalog »novozaveznih« knjig, znan kot Muratorijev fragment. Na njem je večina knjig Krščanskih grških 

spisov. S širjenjem krščanskega verovanja pa je bilo potrebno prevajati že Krščanske grške spise in Hebrejske spise. Tako so 

nastali številni prevodi v jezikih, kot so armenski, koptski, gruzijski in starosirski. Pogosto je bilo treba za to najprej sestaviti 

abecedo. Ulfila, rimskokatoliški škof iz četrtega stoletja, naj bi denimo iznašel gotico, da je lahko potem prevedel Biblijo. 

Medtem pa je začela postajti vse pomembnejša latinščina in nastalo je kar nekaj starolatinskih prevodov. Toda ti so se med 

sabo razlikovali po stilu kot tudi po točnosti. Zato je leta 382 n. š. papež Damaz svojega tajnika Hieronima pooblastil, da izda 

splošno veljavno Biblijo v latinščini. Tako se je Hieronim lotil revidiranja latinskih prevodov Krščanskih grških spisov. Hebrejske 

spise pa je hotel prevesti iz izvirne hebrejščine. Zato se je leta 386. n. š. preselil v Betlehem, da bi tam preučeval hebrejščino, pri 

čemer je poskusil poiskati pomoč kakega rabija. S tem pa je v cerkvenih krogih izzval precejšen spor. Celo Avguštin, takratni 

vodilni cerkveni teolog, je Hieronimu takole prigovarjal: »Če bo tvoj prevod postal bolj bran v mnogih cerkvah, se bodo med 

latinskimi in grškimi cerkvami pri branju Svetega pisma pojavljale razlike. In to bo nekaj strašnega«. Avgušin se je bal, da bi se 

cerkev razdelila, če bi Zahodne cerkve uporabljale Hieronimovo latinsko besedilo, temelječo na hebrejskih besedilih, grške 

cerkve na Vzhodu pa bi še vedno prebirale septuagintsko izdajo. Hieronima to negodovanje ni ustavilo in je leta 400 n. š. že 

končal svoje delo. S tem, ko se je približal besedilu oziroma zapisom v izvirnih jezikih tedanjega časa, je bil kar za celo tisočletje 

naprej, saj je delal po današnjih prevajalskih metodah. Njegovo delo je dobilo ime Vulgata ali Splošna izdaja in uporabljali so 

ga stoletja. »Vulgata,« je rekel zgodovinar Will Durant, »je največji in najvplivnejši literarni dosežek četrtega stoletja«. Na 

tridentinskem cerkvenem zboru 8. aprila 1546 so odločili, da latinsko Vulgato »[Katoliška] cerkev priznava [...] in naj si je nihče 

ne upa oziroma ne dovoli zavračati s kakršnim koli izgovorom«. Mnogi v vzhodnem krščanskem svetu so še vedno znali brati 

Septuaginto in Krščanske grške spise. Toda pozneje so po Vzhodni Evropi prišli v splošno rabo jeziki in narečja iz slovanske 

jezikovne skupine. Tako sta se leta 863 n. š. brata Ciril in Metod, ki sta govorila grško, odpravila na Moravsko, ki se danes 

imenuje Češka republika. Lotila sta se prevajanja Biblije v staro slovanščino. Za to sta morala najprej iznajti glagolico, ki jo je 

kasneje nadomestila cirilica, ki so ji dali ime po Cirilu. Ta je bila podlaga današnji ruski, ukrajinski, srbski in bolgarski pisavi. To 

Biblijo v slovanščini so tamkajšnji ljudje še rodove brali. Toda sčasoma je s spreminjanjem jezikov postala nerazumljiva 

povprečnemu bralcu. Od približno šestega do desetega stoletja n. š., pa je skupina Židov, ki so jim pravili masoreti, iznašla 

sistematične prepisovalne Metode, da bi ohranila hebrejskospisno besedilo. Šli so tako daleč, da so šteli vrstice, celo črke, da bi 

našli razlike med rokopisi, in vse to zato, da bi besedilo ohranili verodostojno. Njihov trud ni bil zaman. Ko so na primer 

primerjali sedanja masoretska besedila z mrtvomorskimi zvitki, napisanimi med letoma 250 pr. n. š. in 50 n. š., so ugotovili, da v 

več kot 1000 letih ni prišlo do nobene doktrinarne spremembe. V Evropi je bil srednji vek večinoma mračni vek tudi kar se tiče 

branja in učenja. Večidel duhovščine ni znalo več brati cerkvene latinščine, največkrat celo svojega lastnega jezika ne. Bil pa je 

to tudi čas, ko so v Evropi Žide strpali v geta in tako se je deloma tudi z osamitvijo ohranila biblijska hebrejska izobrazba. 

Položaj pa se je še poslabšal, ker je Zahodna cerkev obravnavala Vulgato kot edini veljavni prevod, čeprav je s koncem 

masoretskega obdobja latinščina postala mrtvi jezik. Leta 1079 je papež Gregor VII. izdal prvega od mnogih srednjeveških 

cerkvenih ediktov, ki so prepovedovali izdelavo in včasih celo posedovanje Biblije v svojem jeziku. Kljub takšnemu 

neugodnemu ozračju pa se je prepisovanje in prevajanje Biblije v navadne jezike nadaljevalo. Prevodi v mnogih jezikih so tajno 

krožili po Evropi. To so bili ročni prepisi, saj so tisk s premičnimi črkami iznašli šele sredi petnajstega stoletja v Evropi (Johannes 

Gutenberg, Nemčija). Prepisi pa so bili dragi in jih ni bilo dovolj, zato je bil navaden državljan lahko vesel, če je imel vsaj del ali 

par strani, katere od biblijskih knjig. Nekateri so se na pamet naučili obsežne odlomke, celo Krščanske grške spise v celoti.

Biblija ali Sveto pismo je največja svetovna uspešnica. Je najbolj brana 

in cenjena knjiga. Po Guinnesovi knjigi svetovnih rekordov iz leta 1988, 

je bila po ocenah med letoma 1815 in 1975 natisnjenih 2 500 000 000 

izvodov. Nobena druga knjiga v zgodovini ni dosegla niti približno 

tolikšne naklade. 

V celoti ali deloma je bilo doslej razdeljenih štiri milijarde izvodov 

Svetega pisma, v več kot 2000 jezikih. Po poročilu American Bible 

Society je Biblija trenutno dosegljiva 98 odstotkom državljanom. 

Tako je Sveto pismo najbolj dostopna knjiga v svetu. Lani se je številnim 

prevodom celotnega Svetega pisma priključilo še osem novih, med drugim

 v jeziku iraqw, ki ga govorijo v Tanzaniji, in v jeziku sgaw, ki je v uporabi v 

Mjanmaru. Za kristjane v Etiopiji je zdaj na razpolago tudi prevod v jezik 

gumuz.  Odlomke iz Biblije pa je moč po novem prebirati v skupaj kar 2377 

različnih jezikih; lani je še to število bilo 2355. Sicer pa strokovnjaki ocenjujejo, 

da je po svetu v uporabi kakšnih 6500 jezikov. Veliko razširjenost Biblije vidimo

tudi v tem, da jo bodo v kratkem prevedli še v SMS, jezik, s pomočjo katerega je mogoče komunicirati preko 

mobilnih telefonov. Osupljivo je, da Biblija že več kot 3000 let vpliva na ljudi vseh narodov in ras, na njihove 

religiozne poglede, rituale in življenjski slog, daje praktične smernice glede morale in reševanja problemov 

zločinov, lakote in onesnaževanja okolja. Poleg tega, da je Sveto pismo močno vplivalo na človeštvo, pa je tudi 

največkrat postavljala temelje pisnega jezika in književnosti narodov. Vplivala je na umetnost, glasbo, skratka 

na vsa družbena področja.

SVETO PISMO PISCI SVETEGA PISMA
Pisci po zaporedju:  Mojzes, učenjak, pastir, prerok, voditelj (1473. pr. n. š.) – Prva, Druga in Tretja

Mojzesova knjiga, Psalm 90 in 91.  Jozue, voditelj (ok. 1450 pr. n. š.) – Jozuetova knjiga. 

 Samuel, levit, prerok (pred ok. 1080. pr. n. š.) – Knjiga sodnikov, Rutina knjiga, del Prve Samuelove

knjige.  Gad, prerok (ok. 1040. pr. n. š.) – del Prve Samuelove knjige, Druga Samuelova knjiga (oboje

skupaj z Natanom).  Natan, prerok (ok. 1040. pr. n. š.) – Glej zgoraj (skupaj z Gadom).  David, kralj,

pastir, glasbenik (1037. pr. n. š.) - dobršen del Psalmov.  Korejevi sinovi – nekaj psalmov.  Asaf, pevec

– nekaj Psalmov.  Heman, modrijan – Psalm 88.  Etan, modrijanec – Psalm 89.  Salomon, kralj,

stavbenik, modrijan (ok. 1000. pr. n. š.) – Večidel knjige pregovor, Visoka pesem, Pridigar, Psalm 127. 

Agur – 30. poglavje knjige Pregovorov.  Lamuel, kralj – 31. poglavje knjige Pregovorov.  Jona,

prerok (ok. 844. pr. n. š.) – Jonova knjiga.  Joel, prerok (ok. 820. pr. n. š.?) – Joelova knjiga.  Amos,

pastir, prerok (ok. 804. pr. n. š.) – Amosova knjiga.  Ozej, prerok (po 745. pr. n. š.) – Ozejeva knjiga.

 Izaija, prerok (po 732. pr. n. š.) – Izaijeva knjiga.  Mihej, prerok (pred 717. pr. n. š.) – Mihejeva

knjiga.  Sofonija, kraljevič, prerok (pred 648. pr. n. š.) – Sofonijeva knjiga.  Nahum, prerok (ok. 632.

pr. n. š.) – Nahumova knjiga.  Habakuk, prerok (ok. 628. pr. n. š.?) – Habakukova knjiga.  Abdija,

prerok (ok. 607. pr. n. š.) – Abdijeva knjiga.  Ezekijel, duhovnik, prerok (ok. 591. pr. n. š.) – Ezekijelova

knjiga.  Jeremija, duhovnik, prerok (580. pr. n. š.) – Prva in Druga knjiga kraljev, Jeremijeva knjiga,

Žalostinke.  Danijel, kraljevič, vladar, prerok (ok. 536. pr. n. š.) – Danijelova knjiga.  Agej, prerok

(520. pr. n. š.) – Agejeva knjiga.  Zaharija, prerok (518. pr. n. š.) – Zaharijeva knjiga.  Mardohej,

ministrski predsednik (ok. 475. pr. n. š.) – Esterina knjiga.  Ezdra, duhovnik, prepisovalec, upravitelj

(ok. 460. pr. n. š.) – Prva in Druga kroniška knjiga, Ezdrova knjiga.  Nehemija, dvorjan, namestnik (po

443. pr. n. š.) – Nehemijeva knjiga.  Malahija, prerok (po 443. pr. n. š.) – Malahijeva knjiga.  Matej,

davčni iztrjevalec, apostol (ok. 41. n. š.) – Matejev evangelij.  Luka, zdravnik, misijonar (ok. 61. n. š.) –

Lukov evangelij, Apostolska dela.  Jakob, nadzornik (Jezusov brat) (pred 62. n. š.) – Jakobovo pismo.

 Marko, misijonar (ok. 60 – 65. n. š.) – Markov evangelij.  Peter, ribič, apostol (ok. 64. n. š.) – Prvo

in Drugo Petrovo pismo.  Pavel, misijonar, apostol, izdelovalec šatorov (ok. 65. n. š.) – Prvo in Drugo

pismo Tesaloničanom, Pismo Galačanom, Prvo in Drugo pismo Korinčanom, Pismo Rimljanom, Pismo

Efežanom, Pismo Filipjanom, Pismo Kološanom, Pismo Filemonu, pismo Hebrejcem, Prvo in Drugo pismo

Timoteju, Pismo Titu.  Juda, učenec (Jezusov brat) (ok. 65. n. š.) – Judovo pismo.  Janez, ribič,

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

9. 10. 11.

12. 13. 14.

15. 16.

17.

18. 19.

20. 21.

22. 23.

24.

25.

26. 27.

28. 29.

30.

31.

32. 33.

34.

35.

36. 37.

38.

39. 40.

Biblijsko besedilo je zapisovalo 40 mož in vsi ti sopisci so bili Hebrejci. 

Osem jih je bilo Judov kristjanov, ki so poznali Jezusa osebno ali prek 

njegovih apostolov. Pisci so živeli v različnih obdobjih (razdobju 1600 

let) in bili različnih družbenih položajev. Nekateri so bili kmetje, ribiči 

in pastirji. Drugi so bili preroki, sodniki in kralji. Luka, pisec evangelija, 

je bil zdravnik. Čeprav so bili zemeljski pisci od Mojzesa do zadnjega, 

apostola Janeza, iz vseh mogočih življenjskih sredin in slojev, so bili 

vsi enako privrženi suverenosti Boga, razglašali iste nauke ter se 

skladali tudi v prerokbah za prihodnost.

Nekateri izmed teh piscev so v svojih zapisih zajeli tudi kompilacije iz 

dokumentov izpod peresa prejšnih piscev, ki so osebno bili priče 

zapisovanega, niso pa bili vsi navdihnjeni. Tako je na primer Mojzes 

skompiliral dele Prve Mojzesove knjige iz takšnih osebnopričevalnih 

dokumentov, enako pa si je najbrž pomagal tudi Samuel pri pisanju 

Knjige sodnikov. Večidel je tudi tako Jeremija sestavil Prvo in Drugo 

knjigo kraljev, Ezdra pa spisal Prvo in Drugo kroniško knjigo. 

Sveto pismo ali Biblija je zbirka knjig, o katerih 

so bili ljudje, pri katerih so nastale, vseskozi 

globoko prepričani, da je imel Bog pri njihovem 

nastanku odlučujoč delež in so jih zato imeli za 

svete. Čeprav so na zunaj podobne drugim 

knjigam, vendar nobena od njih ni nastala tako, 

da  bi  Bog  pri  njenem  nastanku tako vplival na

pisatelja, da bi ta napisal samo to, kar je Bog hotel, da bi napisal. Zaradi tega 

Božjega vpliva na pisatelja pravimo, da so svetopisemske knjige navdihnjene. 

V tem se razlikujejo od vseh drugih knjig svetovne književnosti, kajti nobena 

od njih ni nastala po Božjem navdihnjenju. Nastajale so v dolgem časovnem 

razdobju in so bile šele pozneje združene v eno knjigo, ki ji pravimo Sveto 

pismo ali Biblija.

ČAS NASTAJANJA

Povod za začetek pisanja Svetega pisma je bil, ko je Bog »dal Mojzesu, ko je nehal

govoriti z njim na gori Sinaju, dve plošči pričevanja, kameni plošči, popisani s prstom

Božjim« (2. Mojzesova 31: 18). Ta pisni spomenik je vseboval Deset zapovedi in,

zanimivo, v tem dokumentu je kar osemkrat uradno zapisano Božje ime, Jehova. Še isto

leto, se pravi 1513. pr. n. š., je Jehova Mojzesu zapovedal, naj začne stvari trajno

zapisovati. Tako so začeli pisati Sveta pisma. (2. Mojzesova 17: 14) Biblijo se je začelo

pisati leta 1513. pr. n. š. do nekako 98. n. š., se pravi kakih 1610 let. Vendar zgodovinsko

gledano Sveto pismo zajema razdobje 4123 let. Prva Mojzesova knjiga, ki za začetek

oriše stvarjenje nebes in zemlje ter pripravo zemlje za človekovo domovanje, povzema

pripoved na samem začetku človeške zgodovine od stvarjenja prvega človeka 4026. pr. n.

š .  napre j .  Potem pa Svet i  sp is i  n iza jo  nadal jn jo  pr ipoved o vsem,  kar  se  je

pomembnejšega dogajalo do tik po 443. letu pr. n. š. Po več kot 400-letnem presledku

pripoved nato znova povzemajo 3. leta pr. n. š. in jo popeljejo naprej nekako do 98. leta

n. š. Glede na to, da je Biblija knjižna zbirka 66 knjig, ki jo je v razdobju več kot 1600 let

pisalo 40 ljudi iz različnih dežel, vsak od piscev s svojo osebnostjo, izobrazbo,

sposobnostmi, mnogi menijo, da je pravi čudež, da je Sveto pismo vsesplošno skladno.

Ko so bile vse te spisane knjige nazadnje zbrane, se je izkazalo, da pravzaprav sestavljajo

eno samo veliko knjigo, z eno samo temo od začetka do konca.                        . 

POT SVETEGA PISMA DO NAS SVETO PISMO DANES

velesastudio@gmail.com
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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:

• Martina Petelinc, Sela pri 
Dobovi – deklico,

• Klaudija Kolar, Ribjek 
(Mokronog) – dečka,

• Suzana Gorenc, Rovišče 
pri Studencu – dečka,

• Sonja Pavlovič, Krška vas 
– deklico,

• Jasmina Zupan, Križe – 
deklico,

• Jerneja Kržan, Cundrovec 
– dečka,

• Polona Kantužar 
Govekar, Župelevec – 
deklico,

• Lucija Bogolin, Drnovo – 
dečka,

• Barbara Hercigonja 
Milošević, Brežice – dečka,

• Mira Kržičnik, Kostanjevi-
ca na Krki – dečka,

• Suzana Domitrovič, Orešje 
na Bizeljskem – deklico,

rojstva

poroke

moja poroka

• Simon Kovačič in Sabina 
Planinc, oba iz Anovca.

ČESTITAMO!

Tina�Blatnik�iz�Radeč�in�Simon�Tomec�iz�Črnomlja,�25.�
marec�2017,�Radeče�(Foto:�Uroš�Raztresen)

• Stanka Filipančič, 
Dekmanca – dečka,

• Martina Kuplenik 
Premru, Vrh pri Pahi – 
dečka,

• Lilijana Hudorovič, 
Kerinov Grm – deklico,

• Urška Kostelac Olovec, 
Kostanjevica na Krki – 
dečka,

• Innes Saiya Pljibersek, 
Župeča vas – deklico,

• Nataša Resnik, Vetrnik 
(Kozje) – deklico,

• Barbara Postržin, Ravne 
pri Zdolah – dečka,

• Tatjana Kerin, Mali Trn – 
deklico,

• Nives Strle, Leskovec pri 
Krškem – deklico,

• Maja Kos, Stolovnik – 
dečka.

BRESTANICA – 3. aprila je svojo stoto pomlad praznovala Ma-
rija Reberšak, rojena Gatnik, z Armeškega v krajevni skup-
nosti Brestanica. Ob tem visokem jubileju so ji čestitali tudi 
župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS 
Brestanica Vlado Bezjak, predsednica Društva upokojencev 
Brestanica Vida Mešiček ter predstavnice Krajevnega odbo-
ra Rdečega križa iz Brestanice.

Marija Reberšak se je 3. aprila daljnega leta 1917 rodila kot 
drugi otrok mami Julijani Ivačič, poročeni Gatnik, in Luki Gatni-
ku. Oče, zidar po poklicu, je prišel v te kraje s Primorske zidat 
baziliko v Brestanici. Ko je spoznal mladenko Julijano, je ostal 
na Štajerskem. Poleg Marije sta imela še sina Gabrijela in hčer-
ko Dragico. Kupil je malo hišico v Armeškem, v kateri Marija pre-
biva še sedaj.

V osnovno šolo je hodila v Brestanico, takratni Rajhenburg, kas-
neje pa se je izučila za šiviljo. Ko je prišla vojna, so jo Nemci od-
peljali na prisilno delo v Avstrijo. Po vrnitvi domov se je kma-
lu poročila z rudarjem Pavlom Reberšakom. Njena »služba« so 
bile njive in travniki pri okoliških kmetih, hkrati pa je bila skrbna 
gos podinja možu, hčerki in sinu. Če ji je ostalo kaj prostega časa, 
je sedla za staro 'singerico' in komu kaj sešila. Njeno razvedrilo 
so bile rože na oknih in vrtu, rada si je tudi kaj zapela, zraven pa 
delala različna ročna dela. Zvečer se je težko odtrgala od knjig.
Marija je še vedno bistrega duha, le hrbtenica se je pod težo let 
malo ukrivila, sicer pa ne potrebuje nobenih zdravil, le kavico in 
kozarček rdečega rada popije pri kosilu. V roke rada vzame tudi 
časopis in prebere novice. Njena življenjska pot že dalj časa po-
teka v harmoniji s sinom in družino vnukinje, ki skrbijo, da ji je 
lepo v danih razmerah. Vesela je vsakega obiska. Ima štiri vnuke 
in osem pravnukov, številni so razkropljeni po svetu.

Ko je na 100. rojstni dan pred v uvodu omenjenim obiskom zasli-
šala pozdravno melodijo mladega harmonikarja, so ji oči zasijale. 
Pečat k slovesnemu dogodku so dale izrečene čestitke in bogata 
pogostitev. Marijinega jubileja so veseli tudi vaščani Armeškega, 
še posebej sosedje, zato se pridružujejo čestitkam, skupaj z njo 
pa so se poveselili in ji nazdravili v nedeljo, 9. aprila. To so dne-
vi, ki jih bo Marija še dolgo ohranila v spominu in bo o njih z ra-
dostjo pripovedovala.  
� P.�P./vir:�Občina�Krško

Stoletnica Marije Reberšak 

Slavljenka�v�krogu�družine�in�obiskovalcev�na�100.�rojstni�dan

Tudi vas pomlad že nagovarja, 
da osvežite svoj izgled? 

Ker si zaslužite pozornost in malo razvajanja, 
najavljamo prijetno priložnost za naše bralce in 

bralke, ki bi si želeli spremembo videza!

Ob 20-letnici časopisa Posavski obzornik 
se namreč oziramo nazaj tudi na mnoge vsebine, 

ki so vas osrečevale skozi ti dve desetletji. 
Ena izmed takih je bila priljubljena akcija 
Preobrazi me in ob jubileju jo z veseljem 

vračamo na naše časopisne strani.

Priložnost, da osvežite svoj izgled in se prepustite 
skrbnim rokam strokovnjakov, je znova tu. 
Vabimo naše bralke in bralce, da nam pišete 

na nagradna.igra@posavje.info ali 
na naš poštni naslov:

Posavski obzornik
Za akcijo »Preobrazi me«

Trg Matije Gubca 3
8270 Krško

V kratkem pismu se predstavite, pripišite svoje 
podatke, priložite tudi svojo sliko, 

da bo preobrazba načrtovana. 
Izžrebancu ali izžrebanki bo razvajanje polepšalo 

že začetek maja, zato nam vašo prijavo 
v akcijo pošljite najkasneje do petka, 21. aprila.

Pomlad je tu – užijte jo z nami, 
Vaš Posavski obzornik

20 le
t

Ob prvem maju
Kmalu bodo zvoki budnic odmevali po Posavju

 in opozorili na mednarodni praznik, 
ki slavi delo. Izid tradicionalnih tematskih strani

 bo 26. aprila - lepo vabljeni, da se pridružite 
zanimivi vsebini tudi z voščilom. 



Posavski obzornik - leto XXI, številka 8, četrtek, 13. 4. 201728 OBVESTILA, PREJELI SMO

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

IVAN ŠAFER

SPOMIN

Hvala vsem vam, ki skupaj z nami ohranjate spomin nanj.

Prišla je pomlad
in�čakala,�da�prideš�Ti,

in�jokala,�ker�Te�ni.

Konec februarja 2017 je minilo pet  
žalostnih let, odkar ni več z nami naš dragi

Vsi njegovi

iz Župelevca.

MIRAN VUJANOVIĆ

SPOMIN

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

Ugasnila�je�luč�življenja,
se�prižgala�luč�spomina,

ko�ostaja�v�srcu�tiha,
skrita�bolečina.

18. aprila mineva žalostno leto dni, 
odkar te ni več med nami, dragi

Vsi njegovi

iz Krškega.

DAMIR HOVIĆ - NONO

SPOMIN

Vsi njegovi

Minilo je pet let,
odkar je za vedno odšel naš ljubljeni

Hvala, Nono, za vse trenutke, ki smo jih preživeli s tabo.

iz Brežic.

Šel�si�v�večnost,�ljubi�Nono,
prezgodaj�in�premlad.
Vse,�prav�vse�bi�dali,

da�bi�vrnil�se�spet�k�nam.

EMA-BERTA IVANŠEK

SPOMIN

Vsi njeni, ki jo pogrešamo

Minilo je 10 žalostnih let, odkar nas je 
zapustila naša draga

Hvala vsem, ki obiskujete njen grob in jo ohranjate 
v lepem spominu.

s Trebeža.

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,
le�nekje�daleč,�

daleč�je�...

www.posta.si
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Spoštovani uporabniki poštnih storitev,
s 3. majem 2017 se spremeni delovni čas
pogodbene pošte 8283 Blanca.

Delovni čas pogodbene pošte 8283 Blanca: 

 
 

 

Na pogodbeni pošti lahko opravite večino storitev povsem enako kot na
običajni pošti:
• oddate pisemsko pošiljko ali paket,
• prevzamete pošiljko, ki vam je pismonoša ni uspel dostaviti,
• vplačate obrazec UPN ali poštno nakaznico, položite ali dvignete
 gotovino na oz. z osebnega računa ali hranilne vloge Nove KBM ter
 dvignete gotovino prek POS-terminala ob predložitvi kartic Maestro,
 MasterCard, American Express, Diners Club in Visa,
• kupite znamke, vrednostne kartice, dopisnice, paketno embalažo,
 pisemske ovojnice, voščilnice in razglednice,
• pravne osebe, ki imajo TRR pri Novi KBM, lahko opravijo
 negotovinsko plačilo, polog in dvig gotovine v omejenih zneskih ter
 preverijo stanje na računu, 
• storitve Športne loterije (srečke, stave…) na določenih poštah,
 ki izpolnjujejo kriterije za te storitve.

 

ponedeljek, torek, sreda, petek:     8.00 – 11.00 in 13.00 – 15.30
četrtek:     8.00 – 11.00 in 13.00 – 17.00
sobota: 9.00 – 11.00. 

PROIZVODNJA – MAREC 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 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4 ZP 0 - 135 300 4 100 - -

PB 4 KOEL 5 - 65 400 5 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 90 300 1 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 IN PB5
493.290 11 10

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH 
ODPADKOV V BREŽICAH

Sobota, 15. april, od 8. do 12. ure 
na parkirišču nakupovalnega centra Intermarket,

HALA 1, Tovarniška 10, 8250 Brežice

Odpadke bo prevzemalo podjetje Kemis d.o.o.
Oddaja je brezplačna in velja samo za gospodinjstva!

Med nevarne odpadke odlagamo:
• odslužene akumulatorje
• baterije
• barve in topila
• kemikalije
• olja in masti
• pesticide
• pralna in kozmetična sredstva, ki 

vsebujejo nevarne snovi
• zdravila
• neonske cevi
• oz. vse, kar je opremljeno s simboli za nevarne snovi, vključ-

no z embalažo

(Odgovor na članek Država posega v občinski spor, objavljen 
v časopisu Posavski obzornik 30. 3. 2017)

Držijo navedbe župana Petretiča, da smo sestankovali dober me-
sec. Na sestanku je bila prisotna tudi svetnica Melita Skušek, ki ni 
bila v vlogi mediatorke, ampak kot občinska svetnica. Na sestanku 
sva bila skupaj kot svetnica/svetnik zaradi več ciljev, in sicer, kako 
dogovorno iz nastale situacije na tematiki nepotrebno zadržanih 
sklepov župana (proračun 2016 in telefonija) in seveda odprtega 
proračuna za leto 2017. Županu sem jasno povedal, da mora pre-
nehati s tožbami občinskega sveta in predvsem, da se dogovorno 
umakne njegova sedanja tožba na upravnem sodišču. Ne vem, o 
kakšni pripravljenosti sicer govori župan Petretič. Ali smatra, da 
je dovolj udeležiti se sestanka in se nič dogovoriti, nato pa krivdo 
naprtiti drugim? To je nedopustno in predvsem nekorektno. Prav 
bi bilo, da bi bila v članku navedena konkretna dejstva z omenje-
nih sestankov. Prvo dejstvo je, da je sam na enem izmed sestankov 
predlagal rešitev, da bi cca. 100.000,00 € od skupno na računu še 
namenskih 200.000,00 € razdelil med cca. 500 upravičencev, in si-
cer v obliki nekakšnih obresti. 

Začuden sem bil, kaj se je spremenilo, da bi po dveh letih in pol blo-
kade le delil namenski telefonski denar, pri čemer se ne sme poza-
biti, da je v decembru 2016 župan zatrjeval, da je za njega telefo-
nija končana in da se bo, če ne bo šlo drugače, začel postopek za 
razrešitev občinskega sveta. Sedaj grozi razrešitev tudi županu sa-
memu. Na zadnjem sestanku si je premislil in povedal, da se je po-
zanimal in da so mu povedali, da bo kazensko prijavljen, če bo de-
lil telefonski denar med 500 upravičencev. Na vprašanje, kdo ga 
bo prijavil, ni podal jasnega odgovora. Očitno je župan s svojo na-
mero, da bo delil namenski in ne proračunski denar, šel predaleč 
in je svoj predlog moral umakniti brez argumenta. 

Župan je vložil tožbo zoper občinski svet na upravnem sodišču, 
kljub temu, da ga je v decembru 2016 Ministrstvo za javno upravo 
z dopisom (podpisan pod dopis dr. Nejc Brezovar – državni sekre-
tar, dopis smo prejeli tudi člani OS) v zadevi proračun 2016 poz-
valo k ukrepanju. Tudi zaradi nespoštovanja pristojnega ministr-
stva zadeve v občini tako stojijo. 

In to je vsa resnica sestankovanja z županom, ki se je končala tako, 
da se je sam umaknil.
� Andrej�Rajar,�
� občinski�svetnik

SPOROČILO BRALCEM

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

prejeli smo

Resnica o sestankovanju 

BRESTANICA - V Termoelek-
trarni Brestanica so včeraj, 12. 
aprila, predstavili izvajanje iz-
gradnje nadomestnega plin-
skega agregata, ki se je začela 
aprila lani in s katerimi bodo 
zamenjali obstoječe plinske 
agregate iz leta 1975. Investi-
cija poteka skladno z načrti, v 
maju bodo začeli z vgradnjo 
tehnološke opreme, zaključek 
del pa je predviden maja 2018. 
Pri novi tehnologiji gre za bi-
stveno boljši izkoristek, nižje 
vrednosti emisij in nizek obseg 
vzdrževanja. 
Ob tem so opravili tudi sim-
bolno predajo dveh 3D-tiskal-
nikov podjetja Siemens Slo-
venija, s katerimi bodo mladi 
v Posavju lahko razvijali svo-
jo kreativnost in spoznava-
li tehniško kulturo skozi izde-
lovanje modelov, prototipov in 
maket. 
Več seveda v naslednji števil-
ki časopisa.
 P. P.

Predstavili gradnjo 
in mladim predali 
3D-tiskalnika
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VILJEM BEVC

ZAHVALA

Vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti,
se iskreno zahvaljujemo.

Vsi njegovi

iz Veniš 68.

Od nas se je poslovil naš dragi ata

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,

a nate spomin
bo�večno�ostal.

OTO GABRON

ZAHVALA

V 92. letu je 26. marca 2017 tiho zaspal 
naš dragi mož, ata, stari ata,

 prastari ata, brat in stric

Žalujoči: vsi njegovi

iz Bizeljske vasi na Bizeljskem.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste se od njega tako iskreno 
poslovili. Postojte kdaj ob njegovem grobu in ga ohranite v lepem 
spominu. 

TEREZIJE LOZAR

ZAHVALA

25. marca smo se za vedno poslovili od naše drage mame,
 tašče, stare mame, prababice, prijateljice in sosede

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za iskreno izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala gradbeništvu Glogovič 
Veliki Obrež, VTD Gadova peč, praporščaku, pevcem za ganljivo 
zapete pesmi, g. župniku Francetu Novaku, pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo pogreba ter družini Hribar za gostinske storitve. 
Hvala tudi vsem, ki vas v zahvali nismo imenovali in ste nam v teh 
težkih trenutkih stali ob strani ter našo mamo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Vrhovske vasi.

Pred kratkim še vedra in upanja polna, s te-
gobami v zdravju, a ne zares bolna je naša lju-
ba mama bila, a kar čez noč nenadoma srce je 
omagalo in dih je zastal. Nastala je praznina, 
ki se ne da nadomestiti, ostale so nam le sol-
ze, bolečina in spomini.

MARIJE GRAČNER

ZAHVALA

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za iskreno sožalje, darovane sveče, cvetje in za svete maše.
Posebno se zahvaljujemo Splošni bolnišnici Brežice za lajšanje 
bolečin, Domu starejših občanov Krško za njeno oskrbo, kvartetu 
trobil, pevcem iz Brestanice, Cvetličarni Lilija, govorniku g. Jankoviču 
ter gospodu župniku Mitji Markoviču za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njenem slovesu in ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

s Sremiča 5

Srce�je�omagalo
in�tvoj�dih�je�zastal,

a nate spomin
bo�večno�ostal.

ANTONA SIMONIŠKA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
starega očeta, pradedka in tasta

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem za izrečena 
sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč.
Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, gospodoma 
župnikoma iz Koprivnice in Dobove za opravljeno daritev svete 
maše, pevcem skupine Lavrencij za zapete žalostinke, gospodu Blažu 
za poslovilni govor, gasilcem z Velikega Kamna, Malega Kamna in  
Rožnega za častno stražo in besede slovesa ob odprtem grobu.
Posebna zahvala patronažni sestri Slavici Molan za skrb in obiske na 
domu v času njegove bolezni. Hvala tudi njegovi zdravnici dr. Brilej 
Kokotec za obiske in Internemu oddelku Splošne bolnice Brežice za 
lajšanje bolečin v zadnjih dneh.
Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih dneh kakor koli pomagali, pa vas 
nismo posebej imenovali, in vsem, ki ste našega ata v tako velikem 
številu pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

K�mojemu�grobu�pristopite�
in�ne�jočite,�svečo�mi�prižgite,�
spomnite�se,�kako�trpel�sem,�

in�večni�mir�mi�zaželite.

JOŽEFA GORENCA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarno pomoč. 
Zahvaljujemo se tudi Stillesu Sevnica, Mercatorju Boštanj, Dynamixu 
Sevnica, Evrosadu Krško, praporščakom, gasilcem, vinogradnikom 
in društvu izgnancev. 

Posebna zahvala osebju Splošne bolnišnice Novo mesto, pogrebni 
službi Blatnik, pevcem, g. župniku Antonu Bobiču za lepo opravljen 
obred ter Gostilni Janc za pogostitev.

Žalujoči: vsi njegovi

s Studenca 27

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedija, pradedija, tasta in soseda

K�mojemu�grobu�pristopite�in
ne�jočite,�svečo�mi�prižgite,

spomnite�se,�kako�trpel�sem,�in
večni�mir�mi�zaželite.

MARIJA IN ANTON OMRZEL

SPOMIN

Ne mine dan, da ne bi bila v naših mislih ... V naših srcih je še 
vedno vajin nasmeh ... A spomini na vaju ostajajo nepozabni ... 
Hvala vsem, ki postojite ob njunem preranem zadnjem domu, 

prižigate svečke in ju ohranjate v lepem spominu.

Tako�kot�reka�v�daljavo�se�izgubi,�tudi�vidva�
odšla�sta�tiho�brez�slovesa.�Za�seboj�pustila�sta�
spomin�na�naša�skupna�leta.�Le�srce�in�duša�
vesta,�kako�boli,�ko�vaju�več�med�nami�ni�...

14. februarja je minilo 10 žalostnih let in 11. aprila 1 leto, odkar 
sta nas zapustila naša draga starša

Vsi njuni

iz Anž pri Brestanici.

ANICE MAVSAR

ZAHVALA

Ob boleči izgubi 
naše nenadomestljive »mamike«

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in pri-
jateljem za izrečena sožalja in besede tolažbe, podarjeno cvetje in sve-
če ter da ste jo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. 
Hvala SB Novo mesto – interni oddelek, sestri Željki za dolgoletno 
skrb za njeno zdravje, gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
pevski skupini Lavrencij in tamburašu Blažu Pleteršniku, gostišču 
Kolesar, govornikoma, praporščakom, KO Združenja borcev za 
vrednote NOB Krško, pogrebni službi Kostak in vsem, ki jih nismo 
posebej imenovali, a so nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči: vsi njeni

Brez�mam�bi�na�svetu�turobno�bilo! 
Le�kdo�bi�nas�ljubil,�objemal�tesno!?

s Strme poti 17, Krško,

MARIJE GOLOB 

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše 
in mamo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.
Hvala gospodom duhovnikom za opravljen obred, pevcem za 
ubrano petje, izvajalcu poslovilnih zvokov trobente, pogrebni službi 
Komunale Sevnica in cvetličarni Zelena pika.
Posebna zahvala osebju Upokojeniškega doma Sevnica, kjer je zadnje 
leto in pol bivala in bila deležna vzorne oskrbe.
Še enkrat vsem iskrena hvala!

Vsi njeni

Kogar�imaš�rad,�nikoli�ne�umre,
samo�nekje�daleč,�daleč�je�…

SLAVICA JESENKO

ZAHVALA

Toplo se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih 
stali ob strani in se poklonili njenemu spominu.

Njej v spomin bo maša 4. maja ob 18.00 v Krškem.

Vsi njeni

Ni�smrt�tisto,�kar�nas�loči,
in�življenje�ni,�kar�druži�nas.

So�vezi�močnejše.
Brez�pomena�zanje�

so�razdalje,
kraj�in�čas�...

(Mila Kačič)

iz Krškega

iz Vranja 30

TAMARE PUNTAR
Naše drage

... za vedno bo v naših srcih

ni več

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, 
prababice, tašče, svakinje in tete

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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ko) prodamo enostanovanj-
sko hišo. Vselitev možna takoj. 
EI je v izdelavi. 
Tel.: 041 635 387

AVTOMOBILIZEM

Prodam skoraj nove letne 
gume Fulda 195 x 65 x 15. Cena 
25 €/kom.Tel.: 040 511 819

Prodam avto Opel Astra, le-
tnik 1994, cena po dogovoru, 
in 80 kock sena. 
Tel.: 040 394 744

Ugodno prodam avto Renault 
Scenic conquest, 1,5 DCi, let. 
2008/10, L+Z gume, letna vi-
njeta in drugo. 
Tel.: 040 493 696

KMETIJSTVO
Prodam zgrabljalnik za seno, 
pajek SIP 230 in klinaste bra-
ne. Tel.: 030 694 956 

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič tip 420, let. 1988, v zelo 
dobrem stanju, prvi lastnik. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 860 260

Kupim les slive, oreha, jabla-
ne, hruške, lahko manjših di-
menzij (dolžina in premer). 
Tel.: 070 494 397

Prodam traktorsko frezo ši-
rine 135 cm, moped Tomos 
APN6, letnik 1985, rezervni 
deli BCS. Tel.: 040 295 510

Prodam traktorske verige, 
gozdne za IMT 560 ali za drug 
traktor in luščilec za koruzo z 
elektromotorjem. 
Tel.: 030 625 875

Prodam kosilnico BCS 110, 
mala kolesa, motokultivator 
Gorenje Muta, dizel. 
Tel.: 051 496 012

Prodam dvoredno sejalnico 
Olt, zelo malo rabljeno, lepo 
ohranjeno. Cena 280 € 
Tel.: 031 432 659

Prodam nakladalko, češnje-
ve deske in ovce ter jagenjčke. 
Tel.: 031 272 695 

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 041 587 261

Prodam suhe okrogle bale 
sena in otave. Tel.: 031 397 434

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam koruzo v zrnju in oluš-
čene lešnike. Tel.: 051 361 635

Prodam traktorsko kosilnico 
Gaspardo, poleg sta tudi dve, 
skoraj novi kosi, 450 €.
Tel.: 051 340 437

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju. Tel.: 041 223 957

Zelo ugodno prodam krmni 
krompir. Tel.: 041 726 734

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136 

Prodam seno, lansko letino, 
prva košnja, zelo kvalitetno, 
Dobrava pri Radečah. 
Tel.: 031 319 546

Prodam tračni obračalnik, 
avtomatsko kljuko za traktor 
URSUS ali menjam za odojke. 
Tel.: 040 840 065

Prodam kardanski luščilec ko-
ruze, kosilnico Gaspardo, pu-
halnik z el. motorjem, prikolico 
za prevoz živali, sejalnico koru-
ze in šrotar. Tel.: 041 491 140

Prodam drva, mešana in bu-
kev, možna dostava, ter trak-
torski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

Prodam seno v kockah, po 
ugodni ceni, in mešano rdeče 
vino. Tel.: 041 991 555

Prodam 1000-litrsko plastič-
no cisterno za vodo (novo). 
Tel.: 031 625 346

Prodam inox sode 300, 400, 
600 litrov, češnjeve deske, 
električno škropilnico s cevmi, 
gume, računalniško pnevmat-
sko prešo 300 l in stebre. 
Tel: 041 652 714

Prodam dvovrstno sejalnico 
za koruzo OLT in koruznjak 3 
x 4 x 0,63. Tel.: 041 548 105

VINOGRADNIŠTVO 
Prodam cviček, podgorjanski 
vinorodni okoliš, ter domačo 
svinjsko mast. Možna dostava.
Tel.: 070 874 165

Prodam vino modro frankinjo 
in rdeče. Cena 1 EUR/liter. 
Tel.: 041 983 525

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

Prodam 10 mladih koz, starih 
dve leti. Tel.: 041 754 991 

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

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.

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

U
ro

š 
Po

lš
ak

 s
.p

., 
CK

Ž 
48

, K
rš

ko

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

070 660 660

OKULISTIČNI PREGLEDI

070 660 660070 660 660

NOVA
KOLEKCIJA
2017

Domaca peka piškotov in tort
v

Brigita Lopatič s.p.

Dolenje Skopice 43
8262 Krška vas

Te.: 040/362 - 065

e-mail: brigitalopatic@gmail.com

Inovativni projekti novogra-
denj, prenov, notranje opre-
me in zunanje ureditve vseh 
objektov ter legalizacije. Aspo 
biro, Samo Vojko Cerovšek 
s.p., 041 683 380, 
aspo.biro@amis.net.

Prodamo gradbeno parcelo, 
komunalno urejeno ob ces-
ti Dečno selo - Glogov Brod, 
pošta Artiče. Tel.: 051 455 382

Prodaja se stanovanjska hiša 
z gospodarskimi poslopji ter 
s pripadajočim zemljiščem 
na naslovu Ardro pri Raki 14, 
Raka. Tel.: 040 190 977, Anita 
Kodba s.p., Oplotniška 1 a, Slo-
venske Konjice

Prodam kmetijsko parcelo - 
njivo na zelo lepi legi ob as-
faltni cesti Velika Dolina - Po-
nikve, 36 arov, ugodna cena. 
Tel.. 041 860 260

Oddam dvosobni apartma na 
otoku Pašman: klima, TV SAT, 
gril, nadkrita terasa, parkirišče 
200 m od morja. 
Tel.: 041 983 525

Na odlični (bližina vrtca, šole, 
trgovin, javnega prometa …) in 
sončni lokaciji na Vidmu (Krš-

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

Nad Sevnico, okolica Dob-
ja, prodam starejši vinograd 
s hramom, možna gradnja in 
gozd. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 204 266

Ugodno prodam starejšo 
kmečko hišo z gospodarskim 
poslopjem in dvema garažama. 
EI v izdelavi. Tel.: 031 863 724

V Radečah oddam pritlično, 
dvosobno stanovanje, opreml-
jeno. Tel.: 070 240 307

Legalizacija, projektiranje sta-
novanjskih hiš, prizidkov, hle-
vov, zidanic, garaž ... PIS biro, 
Damjan Žibert s.p., Glavni trg 
27, Sevnica, Tel.: 031 431 315

Krško – okraj (Presladol), v idi-
lični dolini ob potoku proda-
mo vseljivo stanovanjsko hišo 
z gospodarskim poslopjem, 
njivami, travniki in gozdom. 
Primerno za biološko obdelo-
vanje. Cena po dogovoru. Og-
led tel.: 041 933 863, www.mi-
helic.de/bauernhof
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Kupim telico simentalko, sta-
ro 14 mesecev, pašno. Prodam 
Fahr pajka na štiri vretena. 
Tel.: 040 577 552

Odkupujemo debele krave in 
telice za zakol. Plačilo takoj + 
davek. Trgovina z živimi žival-
mi, Tadej Drofenik, s.p., Nez-
biše 13, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam jagenjčke za zakol ali 
nadaljnjo rejo. Tel.: 041 852 119

Prodam kravo simentalko, 
tretjič brejo, pašno. 
Tel.: 041 522 528

Prodam zelo lepe peteline in 
bele race tik pred nesnostjo. 
Tel.: 051 263 351

Prodam brejo kravo pasme 
Lim, staro tri leta. Govedo je 
pašeno, telitev v juniju. Ugod-
no! Tel.: 041 839 653

Ugodno prodam dve ovci in 
ovna. Tel.: 051 306 519

Prodam bika, starega eno leto, 
pasme Cha/Lim. Bik je z eko-
loške reje, vajen paše, prime-
ren za pleme. Tel.: 041 664 254

Prodam dva bikca – siva in pet 
panjev čebel. Tel.: 041 784 230

Prodam dva odojka in prašiče 
od 100 do 140 kg. Okolica Bre-
žic. Tel.: 041 514 135 

Prodam teličko limuzin, težko 
160 kg, in kravo BBP s teletom 
– vsi pašni. Cena po dogovoru! 
Tel: 031 218 088

Prodam zajce in breje zajklje, 
belo in rdeče vino, kupim pa 
ružilec koruze. 
Tel.: 031 304 172

Prodam pujske za nadaljnjo 
rejo, teža okoli 30 kg. 
Tel.: 051 306 556

Prodam dva prašiča, težka ok-
rog 110 kg, ter enega težkega 
okrog 160 kg. Cena po dogovo-
ru, možen zakol. 
Tel.: 031 879 391

Prodam tri odojke od 30 do 35 
kg in večjo količino hlevskega 
gnoja. Tel.: 051 275 249 

Prodam težje prašiče, fižol 
črešnjevec in jedilni krompir - 
beli. Tel.: 031 897 928

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
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: Bojana Kunej

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, 
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 (9/2017) bo izšla v 
sredo, 26. aprila 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 20. april 2017.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
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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.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...

Prodam štedilnik Smedere-
vac, letnik 2016, ali menjam 
za drva. Mere D 95, Š 58, V 72. 
Cena 250 €. Tel.: 031 351 329

Prodam sušilni stroj za perilo, 
prodam kole za fižol smrekove 
sušice – ugodno. 
Tel.: 041 847 896

RAZNO
Prodam dobro ohranjene, ra-
bljene AŽ panje, 4 kos - 10 S in 
8 kos - 9 S. Cena 25 € za kos. 
Tel.: 041 858 736

Komunalni delavec, za ne-
določen čas, na terenu, za 
strojno čiščenje kanalizacije, 
kanal-tv pregled s kamerami 
in sanacija kanalizacije brez 
izkopa. Polni delovni čas. En 
mesec poskusno delo. Pogo-
ji: nepopolna osnovnošol-
ska, osnovnošolska ali sre-
dnješolska, vozniški izpit C 
in/ali B, dobro razumevanje, 
govorjenje in pisanje sloven-
skega jezika, dobra fizična 
pripravljenost, marljivost, 
odgovornost, samostojnost 
pri delu. Tel.: 041 630 454, 
info@rohr-blitz.si. Rohr-bli-
tz d.o.o., Metni Vrh 3, Sevnica 

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

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

Izdelovanje in popravilo 
nagrobnih spomenikov, kle-
sanje črk, izdelava okenskih 
polic in pultov ter montaža. 
Tel.: 041 680 358, Kamnose-
štvo Arh Zvonko s.p., Selce 6, 
Leskovec

Zaposlimo dve gospe za se-
zonsko delo v apartmajski 
hiši v Pišecah. Zaželene del. 
izkušnje, ni pa pogoj. Zaneslji-
vost, komunikativnost, osebna 
urejenost, prijaznost, ustrežl-
jivost do gostov. Cenjene po-
nudbe sprejemamo na tel.: 041 
352 154, hotel.krona@siol.net, 
www.hotel-krona.com

Ugodne cene elektro mate-
riala in LED programa. Tel.:  
041 247 426. Elektro Stik, 
Maja Prah s.p., Trg Svobode 
9, Sevnica 

STIKI
Si želiš RESNO ljubezen s po-
štenim, 44-letnim ljubečim in-
validom in skupno življenje? 
Materialistke in avanturistke 
NE. Narava, kolo? 
Tel.: 031 743 704

Vdovec, star 75 let, iščem žen-
sko od 65 do 75 let za skupno 
življenje. Imam svojo hišo, sem 
zdrav, denar ni problem. 
Tel.: 041 932 763

60-letna gospa se preseli k 
dobremu, prijaznemu gospo-
du, staremu do 80 let. 
Tel.: 031 505 495. www.zau.si 

Poročil bi rad iskreno, zvesto, 
prijazno, urejeno, verno sam-
sko dekle, brez obveznosti, 36-
48 let. Tel.: 031 420 193.

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

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

22. aprila prodaja belih 
kilogramskih piščancev, rjavih, 

črnih in grahas�h jarkic 
pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, 
Raka ter 25. aprila prodaja na 

Senovem. Enodnevni beli 
piščanci dobavljivi vsak četrtek,

zbiramo pa tudi naročila
za purane ter bele težke kokoši. 

Za naročilo pokličite 
na 031 676 724 
ali 07 49 73 190.

Enodnevni beli piščanci dobavljivi vsak 
četrtek,

 na tel.št.07 49 73 190,031 676 724

MIRNE IN BLAGOSLOVLJENE 
VELIKONOČNE PRAZNIKE!

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 

in mladih jarkic 
v petek, 28. aprila.  

Na voljo bodo tudi enoletne 
rjave kokoši. Sprejemamo 

naročila za purane.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Prodaja belih kilogramskih 
piščancev 29. 4. 2017 .
Po veliki noči prodaja 

enoletnih kokoši. Vsak dan po 
18. uri prodaja mladih rjavih 

jarkic, ki že nesejo.
Želimo vam 

vesele velikonočne praznike!

Prodam pašno cikasto gove-
do: 1,5 leta staro brejo telico 
in 9 mesecev staro teličko, Sev-
nica. Tel.: 051 303 215

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

Prodam prašiče, težke  80-150 
kg, možen tudi zakol. Cena po 
dogovoru. 
Tel.: 041 242 263

OPREMA IN 
POHIŠTVO

Prodam kuhinjo 150 €, vho-
dna vrata 120 €, BCS-127 700 
€, cirkular tri faze 100 €, boj-
ler 80 l 30 €.
Tel.: 031 582 012
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13-letna Larisa Kuhar, ki obi-
skuje 7. razred OŠ Cerklje ob 
Krki, se s šahom ukvarja šele 
štiri leta. V 3. razredu ji je 
mama pokazala nekaj šaho-
vskih potez, predtem sploh 
ni poznala šahovskih figur in 
šahovnice. Hitro jih je usvo-
jila, se v šoli vpisala v šaho-
vski krožek, ki ga je vodil uči-
telj Branko Košar. Prvo njeno 
tekmovanje je bilo šolsko eki-
pno tekmovanje v Zrečah, kjer 
je z vrstnicami iz cerkljanske 
šole osvojila dve drugi mesti 
do 9 in 12 let. Oktobra 2013 
se je včlanila v ŠK Triglav Kr-
ško, decembra je na Božičk-
ovem turnirju že prejela prvi 
pokal. V februarju 2014 je na-
stopila na svojem prvem dr-
žavnem prvenstvu na Otočcu 
in v starostni kategoriji do 10 
let osvojila osmo mesto, kar je 
bil več kot odličen rezultatski 
uvod in dokaz, da iz tega dekle-
ta še bo nekaj. Po DP je začela 
individualne treninge s trener-
jem mladinske dekliške ekipe 
v klubu Marjanom Božičem, 
ki je tudi vodja šolskih šaho-
vskih krožkov, glavni sodnik 
mnogih turnirjev v Sloveniji 
ter po rezultatih drugi najbolj-
ši trener za dekleta v Sloveni-
ji. Larisini uspehi so se samo 
še stopnjevali: v Dolenjsko-po-
savski kadetski ligi je bila med 

Želi priti v sam svetovni vrh
GORENJA PIROŠICA - Šahovski klub Triglav Krško premore kar nekaj zelo dobrih in nadvse uspešnih članov. 
Ena od njih je tudi Larisa Kuhar z Gorenje Pirošice, ki je pred kratkim postala državna prvakinja do 14 let v 
standardnem šahu, s tem pa si je zagotovila tudi nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Urugvaju.

šahistkami do 12 let prva leta 
2015 in druga leto pozneje; 
lani je s svojimi klubskimi ko-
legicami na ekipnem DP do 16 
let pometla s konkurenco, do 
20 let pa so bile tretje; na de-
cembrskem EP v pospešenem 
šahu v Novem Sadu je v svo-
ji starostni kategoriji osvojila 
četrto mesto, s čimer je pos-
tala šahovska reprezentantka 
Slovenije in je tako na podeli-
tvi že stala z ramo ob rami z 
najboljšo slovensko šahistko ta 
hip in svetovno mladinsko pr-
vakinjo Lauro Unuk; nastopila 

je na mednarodnih turnirjih v 
Pardubicah, Buševcu in Pulju, 
kjer se je pomerila s članicami, 
z doseženimi štirimi točkami 
od skupno devetih pa je doseg-
la povsem primerljiv rezultat 
s članskimi šahistkami; nasto-
pala je v 3. moški šahovski ligi, 
kot članica ŠK Sisak nastopa v 
4. moški šahovski ligi na Hr-
vaškem. Pred dnevi je na Ptu-
ju na DP za mladinke v kate-
goriji do 14 let v standardnem 
šahu ugnala vso konkurenco in 
osvojila svoj prvi naslov držav-
ne prvakinje med posamezni-
cami, v pospešenem šahu pa je 
končala na četrtem mestu. 

Kot pravi Larisa, so zanjo po-
tovanja po drugih državah pra-
vo doživetje, zato se že zelo ve-
seli septembrskega odhoda v 
urugvajsko prestolnico Mon-
tevideo, kjer bo potekalo sve-
tovno prvenstvo v šahu. Še 
prej s trenerjem načrtujeta 
nastop na EP  v Budvi in ude-
ležbo na DP članic. Sicer pa je 
bila po naravi malce bolj zadr-
žana Larisa, ki vso svojo odloč-
nost pokaže tam, kjer je najbolj 
potrebno - za šahovnico, v lan-
skem letu tako rekoč vsak četr-
ti dan zdoma zaradi šaha. Kar 
90 dni v letu je namreč prebi-
la na šahovskih tekmovanjih. 
Obetavna šahistka treningu 

šaha tedensko nameni tri dni 
po dve do štiri ure, na doda-
tni trening hodi k hrvaškemu 
šahovskemu velemojstru iz 
Zagreba Blažimirju Kovače-
viću. Tako Larisa, ki sta ji za 
vzor ukrajinski sestri Anna in 
Mariya Muzychuk, tudi člani-
ci krškega kluba, kot njen tre-
ner Božič se strinjata, da je šah 
pravo gladiatorstvo, saj lahko 
šahisti figure premikajo tudi 
po pet ur v kosu, predvsem pa 
je ta igra psihično izčrpavajo-
ča. »Na SP sem si za cilj pos-
tavila, da poskusim priti med 
20 najboljših šahistk na svetu, 
v nekaj letih pa bi rada prišla 
v sam svetovni vrh,« optimi-
stično sporoča Larisa, ki pa ni 
odlična samo v šahu - mimo-
grede, partijo šaha zna odigra-
ti tudi na slepo -, ampak je tudi 
zelo pridna in vzorna učenka v 
šoli, z vso predanostjo pomaga 
sovrstnikom, saj se udejstvu-
je v prostovoljstvu, nastopa v 
šolskem zboru, riše, pleše in 
še kaj bi se našlo. V prostem 
času, ki ji ga sicer ponavadi pri-
manjkuje, zelo rada karta, kar 
je tudi dober miselni trening 
za šahiste. Ni kaj, v drobnem 
in bolj tihem dekletu se skriva 
velik potencial, ki ga v prihod-
nje zagotovo ne gre prezreti.

 Rok Retelj

Larisa�Kuhar�s�pokalom�za�
naslov�državne�prvakinje

BISTRICA OB SOTLI - Ekipa RoboBoS iz Bistrice ob Sotli bo 
predstavljala Slovenijo na prestižnem robotskem tekmova-
nju v Ameriki. Razvili in konstruirali so mehansko dovre-
nega robota.

Ekipo RoboBos iz Osnovne šole Bistrica ob Sotli sestavlja šest 
učencev ter mentorja David Žuraj in Stane Dragovan. Na 
Osnovni šoli Bistrica ob Sotli že pet let uspešno deluje interes-
na dejavnost Robotika, v kateri so priložnost za izpopolnjevanje 
svojega znanja našli tehnično nadarjeni in za tehniko motivira-
ni učenci, ki se vsako leto udeležujejo tudi različnih robotskih 
tekmovanj. 
Letos so bili zelo uspešni na FIRST LEGO League regije Adria, na 
kateri je sodelovalo 84 FLL ekip (55 slovenskih, 16 srbskih in 13 
hrvaških). Uvrstili so se v finale in dosegli izjemen uspeh, saj so 
postali prvaki v kategoriji tehnični intervju (Robot Design), la-
ično povedano, postali so najboljši mladi inženirji konstruktor-
ji, ki so razvili in konstruirali mehansko dovršenega robota, ki je 
trden, učinkovit in zmožen opravljati naloge FLL izziva. 
9. marca so kot državni pokalni zmagovalci iz ZDA prejeli povabi-
lo, da zastopajo Slovenijo na odprtem svetovnem prvenstvu First 
Lego League Razorback Invitational na Univerzi v Arkansasu v 
Fayettevillu, kjer se bo od 18. do 21. maja 2017 pomerilo najbolj-
ših 72 ekip iz celega sveta. Kot še pravijo na bistriški šoli, njiho-
vega sodelovanja na tekmovanju v Ameriki ne financira država, 
zato trenutno zbirajo donatorska sredstva za njihovo odpravo, ki 
jim bodo omogočila sodelovanje na tem prestižnem tekmovanju.
� OŠ�Bistrica�ob�Sotli/N.�Štefanič

Najboljši mladi konstruktorji

Ekipa�RoboBoS�iz�Bistrice�ob�Sotli

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 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. 


