
Defibrilator - v bitki 
s časom nepogrešljiv
V Posavju imamo na javno dostopnih mestih, bodi-
si 24 ur na dan bodisi v delovnem času ustanov in 
podjetij, približno 80 defibrilatorjev, njihova mreža 
pa se še dopolnjuje. V primeru srčnega zastoja, ko 
gre za bitko s časom, lahko z njim rešimo človeško 
življenje, seveda, če ga znamo uporabiti.
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Tudi Posavje v primežu mraza
POSAVJE - Po razmeroma toplem in suhem januarju, ki je bil 
po podatkih Agencije RS za okolje z izjemo visokogorja med 
petimi najtoplejšimi po letu 1961, je februar prinesel vre-
menski preobrat. V jutranjih urah 2. februarja je sneženje 
zajelo tudi območje Posavja, vendar se je prava zima, ko so 
se temperature spustile pod ledišče, začela šele v zadnji če-
trtini meseca, ko smo bili 22. dne v mesecu deležni nekoliko 
večje snežne pošiljke, ob pihanju severovzhodnika pa se je 
v noči s 24. na 25. februar še povečal občutek mraza. S tem 
dnem so se jutranje temperature po nižinah spustile vse do 
-11 stopinj Celzija in se čez dan dvignile največ za štiri stopi-
nje, mraz pa je vztrajal vse do konca meseca. Najbolj je mraz 
stisnil ravno na zadnji dan v februarju, ko je bilo ob 6. uri zjut-
raj na merilni postaji Cerklje ob Krki izmerjenih -20 stopinj 
Celzija. Podobno mrzlega februarja smo bili nazadnje delež-
ni leta 2005.  B. M. 

AKTUALNO
Preventiva pred 

kurativo
Če potegnemo črto pod nedavna dogodka s pod-
ročja kmetijstva, 24. sadjarske dneve v Artičah 
in 3. kmetijski forum v Brežicah, jima je skupna 
predvsem ugotovitev, da se bodo morali sadjar-
ji in vinogradniki v prihodnosti ob čedalje izrazi-
tejših podnebnih spremembah zavedati pomena 
ustrezne priprave pridelovalnih površin na vremen-
ske nevšečnosti.
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Ana Mešiček, upokojena učiteljica 
in ravnateljica:

V roke je treba vzeti 
tudi knjigo, kaj 
prebrati, napisati, 
povedati ... str. 4

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 15. marca.

GRADOVI POSAVJA  str. 5

KOMUNALA BREŽICE   str. 11

S SEJ OBČINSKIH SVETOV str. 2

Petzvezdično doživetje

»Kdor ločuje, privarčuje«

Letos več sredstev za investicije
O elektrarnah in razvoju Lisce

RES PRAVE ZIMSKE POČITNICE - Šolarji in dijaki iz vzhodne polovice Slovenije, med njimi seveda tudi 
iz Posavja, v teh dneh uživajo v zimskih počitnicah, ki so letos res vredne tega imena, saj je ravno v 
tem tednu zima pokazala najbolj ostre zobe, poleg tega imamo toliko snega, kot že lep čas ne. Za 
počitnikarje so v številnih posavskih ustanovah (mladinskih centrih, knjižnicah, kulturnih ustanovah, 
večgeneracijskem centru …) pripravili pestro paleto počitniških aktivnosti. V Mladinskem centru Krško 
se je celodnevnih počitniških aktivnosti v teh dneh udeleževalo okoli 20 otrok od 1. do 6. razreda 
osnovne šole, ki so pod vodstvom zaposlenih in prostovoljcev ustvarjali na raznih delavnicah, obiskali 
mestni muzej in se kljub mrazu zabavali na snegu. Ob obisku Posavskega obzornika so se šli tudi igro 
»kepajmo fotografa«, ki se je končala z nekaj simpatičnimi fotografijami.  Foto: Peter Pavlovič

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja
Krško, Žadovinek 36, 5. 3. ob 15.00 
Brežice, Trdinova 1, 6. 3. ob 15.00

Info: 051 33 99 88
www.prah.si

Redno usposabljanje poklicnih voznikov 
za leto 2018: 2. 3. 2018 ob 15.00

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 051 339 988
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Presne tortice 
in odlični čaji
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KOSTANJEVICA NA KRKI - Na nadomestnih volitvah člana kosta-
njeviškega občinskega sveta v 1. volilni enoti, ki obsega nase-

lja Avguštine, Dolšce in Oštrc, je zmagal An-
ton Jarkovič, ki je prejel 110 oz. 74 % glasov, 
njegov protikandidat Franc Prpič pa 38 oz. 26 
% glasov. Volilna udeležba je bila 63-odstotna. 
44-letni samostojni podjetnik Jarkovič, znan 
tudi kot dvakratni kralj cvička v letih 2000 in 
2007, bo v občinskem svetu do konca manda-
ta nadomestil Jožico Lešnjak, ki je oktobra 
lani odstopila. Kandidiral je s podporo skupi-

ne volivcev, 64-letnega upokojenca Prpiča pa je predlagal občin-
ski odbor stranke Nova Slovenija. »Stanje v naši občini je prišlo 
do meje, ko se ljudje, ki so sposobni, nočejo ukvarjati s politiko. 
Ampak če bomo vsi tako razmišljali, bomo res občutili posledi-
ce, zato sem se odločil za kandidaturo,« je po izvolitvi za naš ča-
sopis povedal Jarkovič. »Moj cilj je, da občina normalno funkci-
onira in da pustimo prosto pot projektom, ki so že načrtovani, 
torej, da se sprosti ta krč, v katerega je ujeta občina,« pravi o svo-
jem delu do konca mandata.  P. P.

Namesto Lešnjakove Jarkovič

Anton Jarkovič

»Kje je (resna) alternativa?«
Spoštovani odgovorni urednik, prvega februarja ste v tiskani izda-
ji Posavskega obzornika na tretji strani objavili komentar z naslo-
vom »Kje je (resna) alternativa?«. Isti komentar ste na isti dan ob-
javili tudi na spletni strani www.posavskiobzornik.si .
Avtor komentarja v svojem komentarju sicer ne uporablja imen, 
vendar pa so bralci vseeno prepoznali glavne osebe, med drugim 
pod besedno zvezo »brežiški eksperiment« tudi mene.
Čeprav sem počaščen, da me je avtor komentarja vključil v priha-
jajoče lokalno politično dogajanje, in se mu ob tej priložnosti zah-
valjujem, me je zmotilo dejstvo, da mi pripisuje »nekakšno trum-
povsko kampanjo«.
Omenjena oznaka namreč pušča preveč odprtih vprašanj in pre-
več zelo različnih možnih interpretacij, kaj »nekakšna trumpo-
vska kampanja« pravzaprav pomeni. Je to pozitivna ali negativna 
oznaka? Svetovni splet definicije omenjene besedne zveze namreč 
ne ponuja.
V izogib napačnemu razumevanju avtorja prosim, da pojasni, v ka-
terih točki oz. točkah je povlekel vzporednice med mojo in kampa-
njo Donalda Trumpa.
Je to morda zanašanje na svetovno znano blagovno znamko? Če je 
odgovor pozitiven, me zanima, ali je imel v mislih znano dunajsko 
skladateljsko družino Strauss, izumitelja džinsa Levi Straussa ali 
morda koga tretjega?
Je to morda umazana kampanja oz. nesramno, žaljivo in lažnivo 
prikazovanje protikandidatov? Verjamem, da ne, saj tega od mene 
niste in ne boste slišali. Ravno nasprotno, glavni protikandidat 
že ima zagotovilo, da bo v primeru mojega županovanja zasedel 
mesto poklicnega podžupana (če slučajno ne bo izvoljen v občin-
ski svet, pa mesto svetovalca).
Ali morda žalim ženske ali kako določeno skupino ljudi ali kako 
manjšino ali celo kak narod? Tudi tega v moji kampanji ni in ne 
bo. Ali pa gre morda za kaj povsem drugega? V prvi vrsti jaz, ver-
jamem pa, da tudi nekateri volivci, bomo hvaležni za pojasnilo.
Na koncu dovolite še naslednjo ugotovitev; moja kampanja se je 
začela dan po lokalnih volitvah 2014. Takrat sem preko »jumbo 
panoja« čestital sedanjemu županu in napovedal kandidaturo za 
2018. Do tega trenutka (razen zgoraj omenjenega komentarja) 
medijske podpore nisem bil deležen in je tudi ne pričakujem. Čis-
to drugače bo po volitvah, ko/če zmagam; takrat bodo moje foto-
grafije in citati v vsaki številki Posavskega obzornika.
Tudi zaradi tega očitek, da se pojavljam pet minut pred dvanaj-
sto, nikakor ne drži.  
 Edvard Štraus, Brežice

popravek

»Hidroelektrarne na spodnji 
Savi imajo v celotnem Posavju 
zagotovo pozitiven učinek, so 
pozitivna sprememba v okolju 
tudi zaradi ekonomske koris-
ti, a ta projekt še ni v celoti za-
ključen,« je med drugim dejal 
v uvodu župan Srečko Ocvirk, 
nekatere načrte pa sta v na-
daljevanju predstavila direk-
tor podjetja Infra d.o.o. Vojko 
Sotošek in  vodja tehničnega 
sektorja Aljoša Preskar. Po-
vedala sta, da je gradnja vodne, 
državne in lokalne infrastruk-
ture na območju HE Boštanj 
zaključena, a zaradi tožbe 
nekaterih prebivalcev glede 
ogroženosti in negativnih vpli-
vov talnih ter drugih zalednih 
voda na objekte v Obrtni coni 
Boštanj je v načrtu izvedba sa-
nacijskih del na objektih tože-
čih strank ali pa delno popla-
čilo že opravljenih sanacij. Pri 

O elektrarnah in razvoju Lisce
SEVNICA - 14. februarja se je na 28. redni seji sestal sevniški občinski svet. Med 20 točkami dnevnega reda 
je bil tudi pregled aktivnosti zaključevanja del ob izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi v sevniški obči-
ni ter načrti nadaljnjega razvoja območja Lisce. 

ureditvi vplivnega območja HE 
Arto-Blanca naj bi v letošnjem 
letu uredili športno površino 
na Dolnjem Brezovem ali na 
Blanci; zgrajen je prvi del ob-
voznice na Blanci z dovozno 
cesto do tamkajšnje železniške 
postaje; novo tehnično rešitev 
z izvedbo izvennivojskega kri-
žanja železniške proge in regi-
onalne ceste, ki je povečala ob-
seg investicije, naj bi uskladili 
med pristojnimi ministrstvi. 

Eden izmed načrtov nadalj-
njega razvoja Lisce, priljublje-
ne pohodne in izletniške točke 
v Posavju, je umestitev Centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti 
(CŠOD) na to območje kot po-
moč šolam pri izvajanju pro-
gramov šole v naravi, ki obli-
kujejo in spodbujajo zdrav 
način življenja ter odgovo-
ren odnos do naravnega oko-

lja. Naravne danosti Lisce in 
njene okolice ponujajo nešte-
to priložnosti za raziskovanje 
rastlinskega in živalskega sve-
ta, v bližini je urejena planin-
ska plezalna pot, meteorološka 
radarska postaja omogoča raz-
iskovanja na področju vremen-
skih pojavov in astronomije 
itd. »V letošnjem letu želimo 
pridobiti gradbeno dovolje-
nje za rušitev statično nepri-
mernih depandans ter urediti 
postajališče za avtodome,« je 
med drugim še povedala vodja 
oddelka za gospodarske dejav-
nosti na sevniški občini Vlasta 
Kuzmički. 

V uvodnem delu sevniške ob-
činske seje je vodja Medobčin-
skega inšpektorata - Skupnega 
prekrškovnega organa občin-
skih uprav občin Bistrica ob 
Sotli, Brežice, Krško, Radeče 

in Sevnica Martin Cerjak po-
dal poročilu o delu v letu 2017. 
Izpostavil je nepravilna parki-
ranja na mestih za invalide ter 
za električno polnjenje vozil in 
na pločnikih, v lanskem letu so 
odstranili z javnih površin se-
dem neregistriranih vozil, so-
očali so se s krajami papirja 
na ekoloških otokih, nepravil-
nim plakatiranjem itd. Poroči-
lo Nadzornega odbora Občine 
Sevnica za leto 2017 in načr-
te za letošnje leto je predstavil 
Miran Grubenšek, poslovni 
načrt JP Komunala za letošnje 
leto pa je podal direktor Mitja 
Udovč. Ta med drugim pred-
videva ureditev spodnjih pro-
storov stavbe (bivše trgovine 
z obutvijo) za potrebe podje-
tniškega inkubatorja s preda-
valnico. 

 Smilja Radi

Po besedah župana Ivana Mo-
lana je v času javne obravna-
ve proračuna prišlo kar 140 
pobud 47 predlagateljev. »Vsi 
imajo dodatne želje, potrebe, 
nihče pa ni predlagal, kako 
pridobiti dodatne vire,« je 
povedal in dodal, da so vse-
eno skušali upoštevati večji 
del predlogov, saj ima občina 
srečo, da je ostalo kar pre-
cej denarja od proračunske-
ga presežka iz prejšnjih let. Na 
odhodkovni strani se je načr-
tovani znesek povišal s 25 na 
dobrih 28 milijonov evrov, naj-
več na področju investicij, s 7,9 
na 10,7 milijona evrov. Rezul-
tat bilance prihodkov in od-
hodkov je primanjkljaj v vi-
šini 4,5 milijona evrov, ki se 
med drugim pokrije tudi z na-
jemom kredita v višini dob-
ra dva milijona in pol. Kot je 
še dejal župan, bodo največ-
ji del sredstev namenili rav-
nanju z odpadno vodo (ka-
nalizacije Loče, Gabrje, Krška 
vas, Brežice, delno Obrežje) 
in pločnikom (Bizeljsko, Glo-
boko, Cerina, Mali Obrež, od-
sek Sp. Pohanca–Artiče, Župe-
levec – dokončanje; Trdinova 
ulica, Velika Dolina (3. faza), 
Cesta bratov Cerjakov pri žele-
zniški postaji – novi projekti), 
ena glavnih investicij bo obno-
va Bizeljske ceste, pa moder-
nizacija Čolnarske poti, obno-
va železnega mostu čez Savo, 
Prešernove ceste, obnova 
večnamenskih domov (Piše-
ce – tudi energetska sanacija, 
Sromlje,  Mrzlava vas, Bušeča 
vas, Pečice), širitev brežiške-
ga pokopališča, gradnja vrt-
ca Artiče, preplastitve cest po 
krajevnih skupnostih … Spre-
jet je bil tudi predlog poviša-
nja pomoči ob rojstvu otroka 

Letos več sredstev za investicije
BREŽICE - 19. februarja so člani Občinskega sveta občine Brežice na maratonski, kar peturni 23. seji v tem 
mandatu sprejeli letošnji proračun Občine Brežice ter se seznanili s poročilom investitorjev o poteku iz-
gradnje HE Mokrice in sanaciji območja za HE Brežice.

(z 200 na 250 evrov), predvi-
dena so tudi sredstva za revi-
talizacijo bivšega DU Brežice, 
pri čemer župan upa, da bo ob-
čini zdaj, ko je ministrstvo za 
delo odstopilo od pogajanj in 
vse predalo MGRT, dom le us-
pelo dobiti, in sicer s pomoč-
jo regionalnih spodbud. Tri-
je občinski svetniki so vložili 
tudi amandmaje. Mag. Jožef 
Piltaver je predlagal dodatna 
sredstva za cesti Velike Malen-
ce–Bušeča vas in Velike Malen-
ce–Mrzlava vas, Katja Čanžar 
za namakalni sistem v prime-
ru, če bo prišlo do razpisa, ter 
Marijan Žibert za 1. fazo ploč-
nika na Veliki Dolini, ki je pred 
časom izpadla iz proračuna. 
Svetniki so proračun skupaj z 
amandmaji sprejeli, je pa Igor 
Zorčič pripomnil, da prora-
čun kaže na to, da situacija le 
ni tako črna, kot jo želi obči-
na predstaviti, svetniško sku-
pino SMC pa skrbi tako visok 
primanjkljaj in posledično re-
alizacija proračuna.

HE MOKRICE: SOGLASJA ŠE 
NI, DENARJA TUDI NE

Na sejo sta prišla tudi direktor 
družbe HESS Bogdan Barbič 
in direktor podjetja Infra mag. 
Vojko Sotošek, ki sta svetni-
ke seznanila s trenutnimi ak-
tivnostmi v zvezi s HE Mokri-
ce pa tudi zaključkom projekta 
HE Brežice. Barbič ni postregel 
z ravno razveseljivimi novica-
mi glede HE Mokrice: »Mi si-
cer ne mirujemo, zaključuje-
mo okoljevarstveno soglasje, 
kar pa traja že zadnji dve ali tri 
leta, vsebinsko pa se praktič-
no nič ne spreminja. Problem 
je, ker nekateri soglasodajal-
ci mislijo tako, drugi spet dru-

gače, odpirajo probleme, ki to 
niso. Izgublja se veliko časa za 
to, da poskušamo ta dokument 
uskladiti z vsemi soglasodajal-
ci, ki jih je vsaj deset.« Dodal 
je, da je pred njimi še zadnje 

usklajevanje, ves upravni po-
stopek pelje ARSO. HESS tre-
nutno zaključuje investicijski 
program za energetski del HE 
Mokrice (po Barbičevih na-
vedbah naj bi stal 83 milijonov 
evrov brez DDV), v zaključni 
fazi je tudi javni razpis za izbor 
projektanta. V načrtu imajo, da 
bi s pripravljalnimi deli za HE 
Mokrice začeli konec aprila oz. 
začetek maja, ključen pogoj pa 
je odkup zemljišč – to mora op-
raviti Infra – na območju, kjer 
bo stalo gradbišče.

Da bodo lahko zagotovili po-
polno poplavno varnost Krške 
vasi in Velikih Malenc (s pog-
lobitvijo Save in Krke), bodo 
najprej morali pridobiti že prej 
omenjeno okoljevarstveno so-

glasje, je pojasnil Sotošek. Do-
dal je, da so bila še mesec dni 
nazaj zagotovljena sredstva za 
nakupe zemljišč za mikroloka-
cijo, kjer naj bi stala HE Mokri-
ce, in za dovozne poti do grad-
bišča (približno 2,4 milijona 
evrov), a je z medresorskimi 
usklajevanji med ministrstvi 
prišla pobuda ministrstva za 
finance, da se ta denar umak-
ne. »V poslovnem načrtu Infre 
teh sredstev nimamo več, prav 
tako ni odprt načrt razvojnih 
programov za ta projekt,« je 
dejal Sotošek. Jure Pezdirc je 
kot predsednik odbora za go-
spodarstvo prebral tri sklepe, 
ki so jih sprejeli na skupnem 
zasedanju treh odborov – za 
gospodarstvo, urbanizem in 
kmetijstvo, kar so sprejeli tudi 
svetniki na seji. Občinski svet 
tako med drugim poziva Vlado 
RS, MOP in ARSO, da pospeši-
jo pridobitev pravnomočnega 
okoljevarstvenega soglasja za 
HE Mokrice in da nemudoma 
odprejo NRP za HE Mokrice ter 
zagotovijo potrebna sredstva 
za začetek investicije, Vlado RS 
pa poziva, da zagotovi sredstva 
za dokončanje del pri HE Bre-
žice, ter Infro, da dokonča sa-
nacijo območja HE Brežice do 
30. 6. 2018, da bo lahko nato 
občina pričela s projektom 
Vodni center Brežice.
 Rok Retelj

BREŽICE - Člani občinskega odbora SDS Bre-
žice so na programski konferenci potrdili Ka-
tjo Čanžar, 33-letno podžupanjo brežiške ob-
čine in predavateljico na Fakulteti za turizem, 
za kandidatko na prihajajočih parlamentarnih 
volitvah, so sporočili iz omenjenega odbora. 
Kot pravi Čanžarjeva, so »turistične storitve 
pomemben steber brežiškega gospodarstva«, 
kmetijstvo pa skupaj s turističnim sektorjem 
predstavlja »trajnostno priložnost razvoja naše destinacije«. Zato 
se bo zavzemala za državni oziroma evropski denar za ureditev 
športno-rekreacijskega območja ob HE Brežice ter za spremem-
bo zakonodaje, ki bo v prid lokalni hrani in bo omogočala nje-
no konkurenčno pridelavo. Prav tako pričakuje več državnega 
denarja za obrtne in poslovne cone, prizadevala si bo za revita-
lizacijo projekta Gospodarsko središče Feniks, ki bo namenjen 
gospodarskim dejavnostim in razvoju civilnega dela letališča. Po-
sebno pozornost namerava nameniti še skupinama starejših in 
mladih.  P. P.

Čanžarjeva bo kandidirala v DZ

Katja Čanžar

KRŠKO - Medtem ko bo državna prireditev ob svetovnem dne-
vu Civilne zaščite, ki ga obeležujemo 1. marca, danes na Brdu 
pri Kranju, bo posavska slovesnost s podelitvijo priznanj v sre-
do, 7. marca, ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. 

Danes državna, v sredo posavska 
slovesnost ob dnevu CZ

Bogdan Barbič
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Ker samo nameščanje defibrilatorjev na zido-
ve še ne pomeni večje varnosti ljudi ob srč-
nem zastoju, če ljudje ne poznajo temeljnih po-
stopkov oživljanja in jih v primeru potrebe ne 
znajo pravilno uporabiti, Občina Brežice že od 
maja 2014 v sodelovanju s Civilno zaščito ob-
čine Brežice izvaja brezplačne predstavitve te-
meljnih postopkov oživljanja brez in z defibri-
latorjem ljudem v mestu, na tržnici, sejmih, 
krajevnih skupnostih, vaseh, društvih, podjet-
jih, osnovnih in srednjih šolah, fakulteti, polici-
ji ter drugim organizacijam. Samo lani so izvedli 
več kot 80 brezplačnih 
predstavitev oživljanja 
ob srčnem zastoju, ki si 
jih je ogledalo približ-
no 1.600 ljudi. Pri tem 
ima osrednjo vlogo višji 
svetovalec za področje 
zaščite in reševanja na 
brežiški občini Roman 
Zakšek. »Največ srčnih 
zastojev se zgodi v kro-
gu prijateljev, druži-
ne, sodelavcev v službi, 
znancev, tujcev oziroma 
očividcev in le malo v samoti. Po srčnem zasto-
ju človek v približno desetih do 15 sekundah 
izgubi zavest, po približno štirih minutah prič-
nejo možganske celice zaradi nepreskrbljenos-
ti s kisikom odmirati, po približno desetih mi-
nutah pa so možgani dokončno mrtvi. In prav 
zato je ključno, da so očividci usposobljeni za 
oživljanje, kajti le oni so lahko prvi reševalci 
ob srčnem zastoju. S pravilno izvedbo temelj-
nih postopkov oživljanja bodo prvi reševalci – 
usposobljeni očividci s 30 pritiski na prsni koš 

potiskali kri po telesu in možgani bodo tako kl-
jub srčnemu zastoju prejemali potrebni kisik. Z 
dodatnimi vpihi na usta bo kri oskrbovana tudi 
s kisikom. V primeru uporabe zunanjega avto-
matskega defibrilatorja v času oživljanja bo ver-
jetnost preživetja osebe s srčnim zastojem tudi 
približno 50 do 70 %. Zato je ključnega pome-
na, da ob zastoju srca našega bližnjega nemudo-
ma pokličemo 112 in pričnemo s temeljnimi po-
stopki oživljanja. Tudi, če ga sami ne oživimo, 
ga bodo ob prihodu mogoče poklicni reševal-
ci iz ekipe nujne medicinske pomoči. Največja 

napaka, ki jo lahko oči-
vidci naredijo, je to, da 
nič ne naredijo,« pravi 
Zakšek.
Dodaja še, da v brežiški 
občini izvajajo tudi pro-
jekt »Prvi reševalec – 
usposobljeni očividec«, 
v katerega se je do sedaj 
vključilo že 243 obča-
nov, ki so se pripravlje-
ni večkrat na leto do-
bivati ter se na šolskih 
avtomatičnih zunanjih 

defibrilatorjih in lutkah za oživljanje uriti iz te-
meljnih postopkov oživljanja. »Ko nekdo umre 
in mu nismo znali pomagati, si potem, ko je že 
prepozno, navadno očitamo svoje neznanje v 
trenutku potrebe. Vse prevečkrat je bilo namreč 
zaradi neznanja življenje izgubljeno, ko bi bilo 
lahko ob pravilnem ter pravočasnem odzivu oči-
vidcev rešeno oziroma ohranjeno,« poudarja in 
zaključi: »Ali imamo svojca tako radi, da smo se 
pripravljeni poučiti o oživljanju in ga v primeru 
srčnega zastoja rešiti?«

KRŠKO IMA ŽE 31 
DEFIBRILATORJEV

Na Občini Krško so poveda-
li, da je po zadnjih podatkih, 
ki jim jih pošiljajo tako pod-
jetja kot druge organizacije 
in zavodi, na območju obči-
ne Krško nameščenih skup-
no 31 defibrilatorjev. Od tega 
je 17 defibrilatorjev dostopnih 
24 ur na dan vse dni v tednu, 
14 defibrilatorjev pa v okvi-
ru delovnega časa posame-
znega podjetja ali organiza-
cije. Bazo podatkov z naslovi 
in karto lokacij defibrilator-
jev, ki je vsakemu občanu vse-
skozi na voljo na spletni stra-
ni Občine Krško - www.krsko.
si (v zavihku LOKALNO), tudi 
preko mobilnih telefonov, re-
dno ažurirajo. Za vsako novo 
lokacijo defibrilatorja je v so-
delovanju s KS ali lokalnim ga-
silskim društvom in ZD Krško 
organiziran prikaz laične upo-
rabe defibrilatorja za tam ži-
veče občane. Na občini načrtu-
jejo postopno širitev mreže na 
preostala območja, oddaljena 
od nujne medicinske pomoči. 
Upravičenost posameznih lo-
kacij določijo v sodelovanju z 
zdravstvenim domom in ožjo 
lokalno skupnostjo. Na po-
budo ZD Krško so se začela 
usposabljanja za prve posre-
dovalce, ki so po opravljenem 
usposabljanju prva vez med 
bolnikom in reševalno službo 

na terenu. V novembru lani 
se je kot prvega dvodnevnega 
intenzivnega izobraževanja 
prvih posredovalcev udeleži-
lo deset članov PGD Veliki Ka-
men, ki so prejeli tudi licence 
za dobo enega leta. Naslednji 
korak bo, da bodo prve posre-
dovalce vključili v sistem alar-
miranja 112, sicer pa usposa-

bljanja in delavnice o uporabi 
defibrilatorjev za občane, čla-
ne društev in druge izvaja eki-
pa ZD po posameznih krajev-
nih skupnostih. 

V BREŽIŠKI OBČINI JIH JE 
ZAENKRAT 21 

Na območju občine Brežice je 

po znanih podatkih nameš-
čenih 21 zunanjih avtomat-
skih defibrilatorjev (AED). 
12 defibrilatorjev je na raz-
polago prebivalcem vedno 
(24/7), devet jih je časovno 
omejeno dostopnih, kar 
pomeni, da izven delovnega 
časa posamezne organizacije 
javnosti niso dostopni. Njiho-
ve lokacije so objavljene na 
levi strani spletne strani Ob-
čine Brežice – www.brezice.si, 
v zavihku LOKACIJE DEFIBRI-
LATORJEV V OBČINI BREŽICE, 
s katerimi je Občina Brežice 
seznanila tudi Regijski center 
za obveščanje Brežice. Občina 
Brežice je na javna mesta na-
mestila že sedem defibrilator-
jev, v prihodnosti pa jih načr-
tuje še več. Z defibrilatorjem, 
ki ga je kupila občina ter na-
mestila na mednarodni mejni 
prehod Obrežje, so policisti že 
rešili življenje vozniku tovorn-
jaka, ki je doživel srčni zastoj. 
Več o brezplačnih predstavit-
vah temeljnih postopkov oživ-
ljanja, ki jih izvaja Občina Bre-
žice, spodaj v posebnem delu 
članka.

OBČINA SEVNICA: V JAVNI 
MREŽI JIH BO 15

Trenutno je na območju obči-
ne Sevnica nameščenih 15 de-
fibrilatorjev, ki bodo vključeni 
v javno mrežo, pri čemer niso 
zajeti defibratorji, ki jih upo-
rablja Zdravstveni dom Sev-
nica pri svojem delu. V veči-
ni so njihovo nabavo izvedla 
društva in krajevne skupnos-
ti z javnimi ali donatorski-
mi sredstvi. Zaradi celovite-
ga in sistematičnega rednega 
vzdrževanja javne mreže de-
fibrilatorjev sta Občina Sevni-
ca in Zdravstveni dom Sevnica 
na terenu opravila njihov po-
pis. Mrežo defibrilatorjev do-
polnjujejo skladno s potreba-
mi, v letošnjem proračunu pa 
imajo načrtovana sredstva za 
potrebno vzdrževanje (men-
java pretečenih elektrod in 
baterij, nekaterih neustreznih 
omaric, oznak). Usposabljanja 
za ravnanje z defibrilatorjem 
potekajo redno ter ob izraže-
nih pobudah, in sicer na na-
čin, da društva oziroma kra-
jevne skupnosti kontaktirajo 
strokovne službe Zdravstve-
nega doma Sevnica, ki uspo-
sabljanje tudi izvedejo, sicer 
pa se lahko občani o delovan-
ju AED podučijo tudi ob nji-
hovih predajah, ki potekajo 
na javnih dogodkih, na kate-
rih praviloma poteka tudi sam 
prikaz.  Na občini Sevnica še 
dodajajo, da bodo po zaključe-
ni vzpostavitvi javne mreže na 
spletni strani Občine Sevnica 
in Zdravstvenega doma Sevni-
ca objavili vse lokacije defibra-
torjev, ki bodo vključeni v jav-
no mrežo, katere uvedba je v 
zaključni fazi. 

Zaradi hitrega tempa življenja vse prevečkrat »pozabljamo« 
na zdrav življenjski slog. Dejansko se tega, koliko je zdravje po-
membno, zavemo šele takrat, ko se nam začnejo pojavljati do-
ločene težave in začnemo redno obiskovati zdravnika. V zad-
njem času je vedno več primerov zastojev srca, zaskrbljujoče 
je predvsem, da se vedno pogosteje pojavljajo tudi med mlajši-
mi. Leta torej ne igrajo več tako velike vloge. Po statistikah so-
deč letno v Sloveniji zaradi akutnih koronarnih vzrokov umre 
nekaj tisoč ljudi. Ob zastoju srca gre za bitko s časom, zato je 
zelo pomembno, kako odreagiramo. Večina srčnih infarktov se 
zgodi na javnih mestih, zato so prvi reševalci na mestu vedno 
očividci - laiki. Se pravi, da se lahko vsak od nas znajde v situa-
ciji, da postane tisti prvi, ki mora ukrepati in reševati. V Posav-
ju so ponekod razdalje med ekipami NMP in kraji, kjer nekdo 
lahko doživi srčni zastoj, velike, zato je najpomembnejši ravno 
odziv prvih reševalcev. Že po zakonu smo v nujnih primerih po 
svojih sposobnostih dolžni nuditi pomoč in poklicati NMP. Naj-
slabše bo, če ne bomo storili ničesar in od daleč samo opazo-
vali negibno osebo. Problem sta strah in neznanje. Predvsem 
slednje izstopa, saj se učimo oživljati samo, ko delamo izpit za 
avto, a se tudi to kar nekako pozabi. Večkrat je že bilo omenje-
no in tudi sam menim, da bi bilo treba osnove prve pomoči re-
dno obnavljati, ne samo enkrat pred vozniškim izpitom in po-
tem nikoli več.

Vsak se lahko nauči oživljati in vsi bi se morali naučiti! Še po-
sebej pa bi morali znati uporabljati defibrilator, saj je hit-
ra defibrilacija poleg kontinuirane masaže srca še kako po-
membna. K sreči je v naši regiji število AED v zadnjem času 
krepko naraslo, po vseh občinah jih lahko naštejemo vsaj 80, 
kar je res lepa številka. Mreža AED je potemtakem kar dobro 
razvita. Tudi njihova dostopnost je, kot pišemo na tej strani, 
primerna. Vendar bi morali še bolj stremeti k temu, da defi-
brilatorji ne bi bili sami sebi namen. Pohvale vredna so vse-
kakor usposabljanja, za katera (prostovoljno) skrbijo uspo-
sobljeni reševalci. Zdi se, da je vedno več posameznikov, 
društev, organizacij in ostalih, ki bi se želeli naučiti pravilne-
ga rokovanja z defibrilatorjem. V prihodnje bi morali še bolj 
delati na preventivi, da bi čim več ljudi, ko bi bilo potrebno, 
brez pomislekov pristopilo k oživljanju z uporabo AED. Zato-
rej, strahove in neznanje je treba dati proč, treba je spreme-
niti miselnost, da lahko vsak vsakomur pomaga, to je pa tudi 
eno od naših življenjskih poslanstev, mar ne?

Strahove 
in neznanje proč

komentar

Piše: Rok Retelj

Imamo jih - jih znamo uporabiti?

TUDI MANJŠE OBČINE 
OPREMLJENE

Po informacijah Občine Ra-
deče je na njihovem območju 
občanom na voljo sedem de-
fibrilatorjev. Ker imajo defibri-
latorje na območju vseh štirih 
krajevnih skupnosti (po dva v 
Radečah in Vrhovem, po enega 
pa v naselju Prapretno, na Jag-
njenici in Svibnem), večje ši-
ritve mreže ne načrtujejo, na-
meravajo pa po besedah mag. 
Matjaža Šušteršiča, na Občini 
Radeče zadolženega za projek-
tno delo in investicije, delati v 
smeri postopnega dopolnje-
vanja mreže. V preteklih letih 
je za zainteresirane skupne 
in občane potekalo več uspo-
sabljanj s prikazi, v kratkem 
pa bo  izvedeno še v KS Vrho-
vo. Javnost je o tem obvešče-
na preko različnih organizacij 
in medijev, kot so npr. KO Rde-
čega križa in društva, krajevne 
skupnosti, spletne strani obči-
ne ter lokalnih in regionalnih 
medijev. 

V občini Kostanjevica na Krki 
sta nameščena dva defibrila-
torja: na Zdravstveni posta-
ji v Kostanjevici na Krki in na  

gasilskem domu na Prekopi 
(podrobneje o tem poročamo 
na str. 9). Obvestilo glede de-
fibrilatorja na zdravstveni po-
staji je objavljeno na občinski 
spletni strani, kamor bodo do-
dali tudi lokacijo defibrilatorja 
na Prekopi. Kot pravi direkto-
rica občinske uprave Judita 
Lajkovič, zaenkrat ni načrto-
vana nabava še kakšnega de-
fibrilatorja. Na Prekopi so gas-
ilci že sami organizirali prikaz 
uporabe za vse zainteresira-
ne, v Kostanjevici na Krki pa 
ga bodo pripravili v kratkem.

V bistriški občini so nameš-
čeni štirje defibrilatorji: na 
zdravstveni postaji, kultur-
nem domu, osnovni šoli in v 
gasilskem avtu. Tri je finan-
cirala občina, enega so dobi-
li preko razpisa. Kot pravi di-
rektorica tamkajšnje občinske 
uprave Ana Berčko, je to za-
enkrat dovolj, izvedli so tudi 
usposabljanja in ocenjujejo, da 
so občani seznanjeni z njihovo 
uporabo. Eden od defibrilator-
jev je bil tudi že uporabljen pri 
reševanju življenja.

 Peter Pavlovič, 
 Bojana Mavsar

Mreža defibrilatorjev v Posavju

POSAVJE - Prizadevanja na področju zaščite in reševanja niso več usmerjena le v pripravljenost v primeru na-
ravnih in drugih nesreč, ampak čedalje bolj tudi v primeru nenadnih dogodkov, v katerih je ogroženo človeš-
ko življenje, npr. zastoj srca. Pred svetovnim dnevom Civilne zaščite (1. marec) smo raziskali, kako smo v Po-
savju opremljeni z avtomatskimi eksternimi defibrilatorji, s katerimi lahko ob zastoju srca rešimo življenje.

Zakšek: Ključne so prve minute

Zakšek ob prikazu postopkov oživljanja in 
ravnanja z defibrilatorjem na lanskem bre-
žiškem sejmu (foto: P. P.)

Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektron-
ska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S 
pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in 
s tem reši življenje. Sestavljen je iz ohišja z baterijo, iz katerega 
izhajata dve nalepki – elektrodi. Odvisno od modela lahko na 
ohišju najdemo največ dva gumba (za vklop in proženje elek-
tričnega sunka), zvočnik (preko katerega nam aparat daje gla-
sovna navodila v slovenskem jeziku) ter pri nekaterih ekran, 

kjer se navodila tudi izpišejo. Uporaba je varna in enostavna, 
uporablja ga lahko prav vsak. Sam po sebi pa aparat seveda ne 
rešuje življenj, je pa izredno dobrodošel dodatek pri oživljan-
ju s pritiski na prsni koš (masažo srca) in umetnim dihanjem. 
Z oživljanjem z uporabo AED lahko narediš toliko kot celotna 
reševalna ekipa, ki prispe kasneje in rešiš življenje. POMEM-
BNO: AED je popolnoma in varna naprava, ki jo lahko upo-
rablja vsakdo! Samo uporaba AED, brez stiskov prsnega 
koša in umetnega dihanja, je neučinkovita! 

www.PosavskiObzornik.si
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OČE POD SINOVIMI UDARCI IZGUBIL ZAVEST - 17. 2. so bre-
žiški policisti odvzeli prostost 35-letnemu moškemu, ki se je fi-
zično spravil nad svoja starša, ju pretepal in jima grozil, da ju 
bo ubil. Udarci so bili tako močni, da je oče izgubil zavest. Pred 
prihodom policistov je nasilnež pobegnil, a so ga kmalu izsle-
dili, ga pridržali in privedli k preiskovalnemu sodniku.

SMRT V MIRNI - V sobotnem jutru, 24. 2., so si policisti, gasilci 
PGD Sevnica, enota reševalcev z reševalnimi psi pri ZRPS Do-
lenjske in vodniki psov Kinološke zveze Slovenije za Dolenjsko, 
Posavje in Belo krajino na območju Jelovca (občina Sevnica) 
prizadevali z iskalno akcijo izslediti pogrešano osebo. Slednjo 
so našli v bližini doma, a žal mrtvo v reki Mirni.

V NESREČAH UDELEŽENA OTROKA - Policisti PP Krško so 21. 
2. obravnavali prometno nesrečo v Dolenji vasi, v kateri se je 
huje poškodoval otrok, v katerega je med prečkanjem preho-
da za pešce trčila 55-letna voznica osebnega avtomobila. Dva 
dni pred tem je bil otrok udeležen tudi v nesreči na Vidmu 
v Krškem, ko je izven prehoda za pešce nenadoma stopil na 
cesto v trenutku, ko se je po voznem pasu z vozilom pripelja-
la 45-letna voznica. Otrok je na srečo utrpel le lažje poškodbe. 

POŽAR UNIČIL POSLOPJE IN TRAKTOR - V požaru, ki je 24. 
2. nekaj po 20. uri izbruhnil v gospodarskem poslopju v Brezju 
pri Dovškem, je zgorelo ostrešje in zgornji del poslopja, traktor 
in razno kmetijsko orodje. Ognjene zublje so krotili in preme-
tali večjo količino lesa, da bi preprečili ponoven izbruh požara, 
gasilci PGE Krško, Senovo, Brestanica in Veliki Kamen. Požaru 
naj bi botroval vžig lesene obloge ob dimniku krušne peči, po 
oceni pa je nastalo za okoli 50.000 evrov škode.

OPITA VOZNIKA V PRIKOLICO IN OGRAJO - 23. 2. je nekaj 
po 2. uri zjutraj na avtocesti pred izvozom za Krško 35-letni 
voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal 
s cestišča in trčil v varovalno ograjo. Kršitelj je vozil brez ve-
ljavnega vozniškega dovoljenja, poleg tega je vozil pod vplivom 
alkohola. 20. 2. popoldan je 55-letni voznik med Kostanjevico 
in Dobami zaradi nepravilne strani vožnje trčil v priklopnik, 
pripet na osebnem avtomobilu, ki ga je vozil 40-letni voznik. 
Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,13 mg 
alkohola (2,35 g/kg).   Zbrala: B. M.

Stane Planinc, Krško: Čisto po pravici povem, 
da ne poznam nobene lokacije defibrilatorja, 
četudi sem o tem že večkrat razmišljal, predvi-
devam pa, da bi ga znal uporabljati, saj imam 
opravljen tečaj prve pomoči. Vsekakor se mi zdi 
pametno, da so nameščeni na javnih mestih in 
s tem dostopni vsakomur, morda bi morala biti 

mreža njihove postavitve še gostejša, denimo na kilometer. 

Sara Gregl, Sela pri Dobovi: Trenutno živim 
in delam v Ljubljani, najbližji defibrilator je od-
daljen 200 metrov proč. V bližini mojega doma 
se nahaja kilometer stran, v Brežicah pa v SB in 
ZD Brežice ter Intermarketu. AED bi znala upo-
rabljati, ker sem že bila na usposabljanju v sk-
lopu izpopolnjevanja pri Planinski zvezi Slove-

nije, poleg tega te vodi skozi postopek oživljanja.

Snežana Čović, Senovo: Vem, da je defibrila-
tor na zdravstvenem domu na Senovem. Nikoli 
nisem bila na prikazu njegove uporabe, ampak 
mislim, da so navodila za uporabo kar jasno na-
pisana, tako da bi ga znala uporabiti, če bi bila 
sila. Sem pa bila na 80-urnem tečaju prve pomo-
či, tako da nekaj o tem vem. Smiselno bi bilo, da 

se čim več ljudi pouči o ravnanju z defibrilatorjem. 

Benjamin Nepužlan, Zabukovje: V našem kra-
ju imamo defibrilator nameščen na zunanjem 
delu večnamenskega doma. Kupilo ga je tu-
kajšnje kulturno društvo in ga podarilo kraju. Z 
družino sem se udeležil prikaza delovanja, a to 
znanje bi bilo treba ohranjati s še kakšnim pri-
kazom. Nikoli ne veš, kdaj ti to pride prav. Dob-

ro je, da smo pripravljeni, če bi bilo treba nuditi pomoč.

Ker smo v tokratni številki časopisa vzeli pod drobnogled 
mrežo defibrilatorjev (AED) v Posavju, smo tokratne so-
govornike vprašali, ali vedo, kje v njihovi bližini je name-
ščen slednji, ali bi znali uporabiti ter ali so se kdaj udele-
žili kakšnega prikaza njegove uporabe.

anketa

Bi znali najti in uporabiti AED?

Kako se spominjate dni, 
ki ste jih preživeli v šoli 
najprej kot učenka, kasneje 
kot mlada učiteljica in nato 
kot ravnateljica? Kakšni so 
bili pogoji dela ob vašem 
prihodu in kakšni so danes, 
katere spremembe opažate?
S Pokleka nad Blanco, kjer je 
bil moj dom, sem hodila vseh 
osem let peš v osnovno šolo na 
Blanci. Ni mi bilo težko, kajti v 
razredu nas je bilo več iz naše 
vasi, tako da je bila pot zanimi-
va, še posebej, ko smo se vra-
čali domov. Šolanje sem nada-
ljevala na pedagoški gimnaziji 
v Celju, nato sem izbrala študij 
slovenskega jezika s književ-
nostjo in knjižničarstva na Pe-
dagoški akademiji v Ljubljani. 
Od nekdaj sem imela rada lepo 
slovensko besedo in knjige so 
bile moje zveste spremljeval-
ke. Prestolnica mi je dala po-
leg novega znanja tudi širino, 
a veliko mesto ni bilo zame. Ko 
se je ponudila priložnost, da se 
zaposlim na šoli, ki sem jo ne-
koč obiskovala, nisem razmi-
šljala, napisala sem prošnjo, 
bila sprejeta in nato sem osta-
la na šoli celih 40 let. Pouče-
vati sem začela v stari šolski 
zgradbi, ki še vedno stoji, a je 
bila že takrat močno dotraja-
na: ker je obstajala nevarnost, 
da se v eni izmed učilnic zruši 
strop, je bil ta podprt s tramo-
vi; velika rjava omara je bila 
šolska knjižnica; če smo želeli 
imeti pozimi ogrevane prosto-
re, smo morali najprej zakuri-
ti in nato ves čas nalagati drva 
v peči, ki so stale v razredih, a 
kljub temu so bili to lepi časi, 
saj so bili otroci prijazni in so 
spoštovali učitelje. 

Učne načrte, priprave za po-
samezne šolske ure, učne lis-
te in prosojnice smo pisali na 
roke, kar je vzelo veliko časa. 
Prav tako smo morali ročno 
napisati spričevala in matične 
liste, da ne govorim o poroči-
lih in zapisnikih - vse brez pi-
salnega stroja ali računalnika. 
Kljub temu so se učenci veli-
ko naučili. Potem so prišli de-
lovni zvezki, v katere so učen-
ci vpisovali samo posamezne 
besede in to je vplivalo na vse 
slabše opismenjevanje. Temu 
je sledila doba računalnikov, 
učitelji smo se izobraževali, da 
smo lahko sledili novi tehno-
logiji in jo uporabljali pri po-
uku, a nisem prepričana, da 
je to v redu. Znanje je le zna-
nje in tega ne moreš pridobi-
ti zgolj z brskanjem po sple-
tu - v roke je treba vzeti tudi 
knjigo, kaj prebrati, napisati, 
povedati, utemeljiti, razložiti. 
Bojim se, da je danes vse bolj 
’copy-paste’.   

Vsi, ki so v preteklosti obi-
skovali osnovno šolo na 

Blanci, ko ste jo vi vodili, so 
pogosto stali na odru v do-
mači kulturni dvorani. Je to 
ena izmed prednosti manj-
ših šol; je to pomembno za 
otrokov razvoj?

Kot učiteljica in kasneje kot 
ravnateljica sem uživala v 
pripravi različnih kulturnih 
programov ter k temu spodbu-
jala tudi sodelavke in sodelav-
ce, ki so mi sledili. Skozi celot-
no šolsko leto, znova in znova, 
smo imeli različne prireditve, 
ki nam jih ni bilo težko prip-
raviti v popoldanskem času 
v kulturni dvorani na Blanci, 
kjer je bila prisotnost staršev 
in krajanov vedno zagotovlje-
na. Učence smo usposabljali 
za javno nastopanje na odru  
in jim s tem dali vseživljenj-
ska znanja. Vedno sem žele-
la, da čim več otrok stoji na 
odru in se uri v javnem nasto-
panju. Šola še vedno priprav-
lja lepe in bogate prireditve ob 
različnih priložnostih, vendar 
so vse, razen letnega koncerta 
pevskih zborov in valete, v je-
dilnici šole, in to že ob pol os-
mih zjutraj, ko so starši v služ-
bi, krajani pa nismo niti javno 
povabljeni. Izumrli so tudi 
nastopi gledaliških in lutkar-
skih skupin. Vsi ti javni nas-
topi so šolarjem veliko dali, z 
njimi so razvijali svojo samo-
podobo in pridobivali samo-
zavest. Vesela sem, da so ime-
li možnost stati na odru vsi, od 
prvega do osmega in kasneje 
do devetega razreda. Ja, mor-
da je to prednost manjših šol, 
a hkrati je to dobra naložba za 
bodočnost, saj mladi potrebu-
jejo tudi tovrstne izkušnje.

Podpirali ste tudi športne in 
ostale aktivnosti ter se vese-
lili dobrih rezultatov učen-

cev ter njihovih mentorjev 
na tekmovanjih. 
Še v tistih časih, ko šola ni ime-
la telovadnice, so učenke in 
učenci dosegali dobre rezul-
tate na športnih tekmovanjih, 

še posebno pa po zaposlitvi 
športnega pedagoga Francija 
Kranjca, ki je bil in še vedno 
je predan pedagoškemu delu, 
zna motivirati za treninge in 
tekmovanja, še zlasti v atleti-
ki in košarki. Ena izmed nje-
govih učenk, ki je uspešna, o 
njej pa smo lahko brali tudi v 
vašem časopisu, je košarkari-
ca Aleksandra Krošelj. Že 40 
let in več pa so ’paradni konj’ 
ter odlična predstavitev šole 
v širšem slovenskem, a tudi v 
evropskem in svetovnem me-
rilu šahovski rezultati osnov-
nošolk in osnovnošolcev z 
blanške šole. Lepe uspehe do-
sega tudi Društvo mladi gasi-
lec, ki ga prav tako sestavljajo 
naši otroci, vodita pa ga učite-
ljici Mateja Strnad in Valeri-
ja Mirt. Nič ni samoumevno, 
vse je rezultat nadarjenosti 
ter dobrega in vztrajnega dela.

Če bi imeli možnost, kaj bi 
v osnovnošolskem siste-
mu vzgoje in izobraževanja 
spremenili?
Gotovo so učitelji kot tudi 
učenci preobremenjeni s pre-
natrpanim učnim programom, 
ki preveč ’zasipa’ otroke z in-
formacijami in zavira ustvar-
jalnost ter celosten razvoj ot-
rok. Naloga Zavoda za šolstvo 
Republike Slovenije je, da raz-
bremeni učne načrte ’balasta’, 
v sodelovanju z Ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in 
šport pa naj učitelje razbre-
meni pretirane administra-
cije. V ospredju naj bo dob-
ro delo z učenkami in učenci 

za spodbujanje vedoželjnosti. 
To so živa bitja, ki potrebujejo 
pristen stik z učiteljem, dobro 
razlago, včasih tudi individu-
alen pogovor. Učitelj se mora 
na vsako učno uro pripravi-
ti, zato je čas, ki je namenjen 
pripravam na pouk, zelo dra-
gocen, saj se tako lažje osre-
dotoči na delo v razredu, kjer 
ne gre zgolj za podajanje in-
formacij, pač pa za kvaliteten 
prenos znanja z razlago ter za 
razvijanje dobrih medosebnih 
odnosov. V vseh učnih progra-
mih pa pogrešam domoljub-
no vzgojo. Otroke je treba uči-
ti spoštovati državo in njene 
simbole, a žal na to ob prazni-
kih pozabljamo tudi odrasli. 
Saj veste, kaj pravijo o človeku, 
ki ljubi svojo domovino: ’Nih-
če ne ljubi domovine, ker je ve-
lika, temveč ker je njegova.’ 

Kaj menite o februarski uči-
teljski stavki, je to primeren 
način za reševanje nesogla-
sij? 
Ne vem, če je stavka pravi 
način. Sama se nisem niko-
li udeležila nobene stavke, a 
zaposlene v vzgoji in izobraže-
vanju podpiram, saj je treba na 
področju javnega sektorja na-
rediti red. Plače zaposlenih v 
šolstvu so pri enaki stopnji iz-
obrazbe slabše kot pri ostalih 
zaposlenih v javni upravi. Sra-
motno je na primer plačilo za 
razredništvo, ki zahteva veli-
ko dela in časa, sodelovanja z 
učenci in s starši, spremljanje 
napredovanja in uspehov, re-
ševanja problemov, predvsem 
pa veliko ’pisarije’ - in to za 
slaba dva evra na mesec. Prav 
bi bilo, da bi vsi delavci v nižjih 
plačnih razredih imeli plačo, s 
katero bi lahko dostojno živeli.

Dolgo časa ste se skupaj s 
sodelavkami in sodelavci ter 
z lokalno skupnostjo trudi-
li, da je Blanca dobila novo 
šolsko stavbo, zakaj je bilo 
to potrebno?
V času, ko je bil ravnatelj Franc 
Zorko, sem se kot mlada uči-
teljica udeleževala sestankov 
v Sevnici, kjer smo odgovor-
ne prepričevali, da je na Blan-
ci potrebna nova šola, a želja 
nekaterih v občinski zgradbi je 
bila, da bi se blanška osnovna 
šola priključila sevniški. Leta 
1974 se je vendarle začela 
gradnja nove šole na bivših 
njivah, ki jih je Občina Sevnica 
odkupila od kmetov. Načrtova-
na je bila večja šola s telovad-
nico, vendar je bila zgrajena 
le šola, ki je imela šest učilnic 
in knjižnico na šolskem hod-
niku, upravne prostore, kuhi-
njo, manjšo jedilnico, gardero-
bo, sanitarije in večnamenski 
prostor, ki je služil za pouk 
športne vzgoje. Kljub novim 
prostorom smo imeli dvoiz-

Ana Mešiček, upokojena učiteljica slovenščine in ravnateljica:

V roke je treba vzeti tudi knjigo, 
kaj prebrati, napisati, povedati ...
BLANCA - Pred več kot štirimi desetletji se je Ana Mešiček kot učiteljica slovenskega jezika zaposlila na OŠ 
Blanca, kjer je čez 17 let postala ravnateljica. V času njenega vodenja šole je bila na hribčku nad vasjo dog-
rajena nova šolska stavba, ki je leta 2009 postala bogatejša še za prvi oddelek vrtca.

Ana Mešiček
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V projektno združenje so 
vklju čeni Galerija Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki, ki 
upravlja z nekdanjim kostan-
jeviškim samostanom; Kozjan-
ski park Podsreda, ki upravlja 
z gradom v Podsredi; Kulturni 
dom Krško, ki upravlja z gra-
dom Rajhenburg; KŠTM Sevni-
ca, ki upravlja z gradom Sevni-
ca; Posavski muzej Brežice, ki 
upravlja z brežiškim gradom; 
in Terme Čatež, ki so lastni-
ce gradu Mokrice. V skupino, 
ki se je oblikovala v letu 2014, 
je bilo vabljeno tudi Ministrs-
tvo za kulturo kot lastnik gra-
dov Šrajbarski turn, Bizelj-
sko in Pišece, vendar se zaradi 
neodprtosti gradov ni odlo-
čilo za sodelovanje, na poziv 
se ni odzval niti lastnik dvor-
ca Raka. Kljub temu predstav-
niki omenjenih ustanov po-
udarjajo, da ne gre za zaprt 
krog, ampak so odprti za širi-
tev tako znotraj regije kot pre-
ko njenih meja. Želijo, da bi se 
jim pridružili zlasti tisti grado-
vi, ki so odprti in dostopni, npr. 
grad Raka, Pišece ipd.

Kot je na novinarski konferen-
ci v kostanjeviški galeriji po-
vedala vodja projekta Alenka 
Černelič Krošelj, v. d. direkto-
rice Posavskega muzeja Breži-
ce, so v lanskem letu v okviru 
projekta sodelovali v promo-
cijskih in programskih vse-

binah. Pripravili so brošuro 
o posavskih gradovih v slo-
venskem in hrvaškem jeziku, 
v posebnih zavihkih na svo-
jih spletnih straneh objavljali 
napovednike dogodkov za vse 
gradove, se promovirali pre-
ko družbenih omrežjih, obli-
kovali skupno podobo z ris-
bo posavskih gradov, ki jo je 
pripravila Vesna Zakonjšek 
iz Kozjanskega parka, obiska-
li gradove v hrvaškem Zagorju 
… Aprila so pripravili odmev-
no konferenco Gradovi Posav-
ja na sevniškem gradu, junija 
skupni zaključek Poletne mu-

zejske noči na gradu Rajhen-
burg, septembra pa strokov-
no ekskurzijo po posavskih 
gradovih. S Termami Čatež so 
oblikovali petzvezdični paket 
Gradovi Posavja – naj vas pre-
senetijo, ki povezuje njihovo 
ponudbo, namestitev pa nudi 
na gradu Mokrice. »Ves čas 
smo poskušali vzpostavljati 
gradove kot res pomembno 
destinacijo, kar nam je uspe-
lo, saj smo v strategiji kultur-
nega turizma Slovenske turis-
tične organizacije prepoznani 
kot takšni in uvrščeni v njiho-
vo brošuro,« je še poudarila 

Černelič Krošljeva. Poleg tega 
so se prijavili na razpis EDEN 
– Evropska destinacija kultu-
re, kjer sicer niso bili izbrani 
med pet finalistov, a so dobi-
li zelo dobre ocene. »Smo zelo 
različni, a združujemo vse, 
od namestitve in gostinske 
ponudbe do kulturnih 
dogodkov.«

Letos, v Evropskem letu kul-
turne dediščine, nadaljujejo s 
projektnimi aktivnostmi. Na 
ogled dobre prakse se bodo 
odpravili v Avstrijo na t. i. Ces-
to gradov, Poletno muzejsko 
noč bodo skupaj zaključili v 
Kostanjevici na Krki, pripravl-
jajo novo brošuro, predstavlja-
li se bodo na sejmih doma in 
v tujini, želijo si organizirati 
tudi dvodnevno ekskurzijo po 
gradovih Posavja za novinar-
je, ponudnike in tour operater-
je. Sredstva za delovanje zago-
tavljajo iz lastnih virov, vsak 
partner po 5000 evrov letno. 
»Ves čas pa iščemo možnosti, 
da se v takšni obliki prijavimo 
na razpise, zlasti za promoci-
jo, da se ta blagovna znamka 
vzpostavi,« dodaja vodja pro-
jekta. Pogrešajo zlasti skup-
no upravljanje destinacije oz. 
krovno organizacijo, ki bi jo 
tržila, pa tudi bolj konkretno 
podporo posavskih občin.

 Peter Pavlovič 

menski pouk. Kasneje smo de-
setletja dokazovali, da je šola 
premajhna, nujno smo potre-
bovali tudi telovadnico, da bi 
s tem dosegli primerne pogo-
je za izvajanje športne vzgoje 
in aktivno preživljanje proste-
ga časa tako za mlade kot sta-
rejše. Po večkratnem odlogu, 
ko smo že bili na vrsti za do-
gradnjo, se je le-ta začela leta 
2002. Ko je bil položen temelj-
ni kamen in izkopana gradbe-
na jama, sem vedela, da gre 
tokrat zares. Leto, ki je sledi-
lo, je bilo težko, tako za učen-
ce kot delavce šole, saj je bilo 
okoli šolske zgradbe eno samo 
gradbišče. Vsi smo skrbeli za 
varnost, da se v času gradnje 
nihče ni poškodoval. V jeseni 
2003 smo začeli s poukom v 
novih, večjih, svetlejših pro-
storih, ki so imeli po novem 
tudi računalniško učilnico ter 
veliko knjižnico, telovadnico 
in obnovljeno kuhinjo. Da smo 
to dosegli, je bilo treba verjeti, 
zaupati in vztrajati.

Sedaj čaka na ureditev še 
primernejši dostop do šole; 
ste morda seznanjeni, kako 
daleč so dogovori?
Projekt obvoznice in nadnivo-
jskega dostopa do šole je bil 
izpostavljen v času gradnje 
hidroelektrarne, a smo bili za-
vrnjeni, da smo ’dolvodno’. Bo-
jim se, da bo pri vseh aktivno-
stih, ki potekajo, prej narejen 
most na Log kot obvoznica in 
varen dostop do šole na Blan-
ci, kar je postalo še pomemb-

nejše, ko smo leta 2009 odpr-
li oddelek vrtca na šoli, ki mu 
je leta 2012 sledil še drugi in 
kasneje še dva oddelka, ko je 
šolo že vodil sedanji ravnatelj 
Vincenc Frece. 

Katere ureditve bi kraj še 
nujno potreboval?
Če ostaneva pri šoli in vrtcu, 
potem naj povem, da bi mora-
li razširiti parkirišče pri šolski 
stavbi ter v njeni bližini uredi-
ti travnato nogometno igrišče 
in dve igrišči za tenis - prostor 
je rezerviran že od leta 1999. 
Veseli bi bili tudi fitnes naprav 
na prostem ob sprehajalni poti 
ob Savi. Obnove in ureditve bi 
bile potrebne nekatere lokal-
ne ceste, potrebovali bi čis-
tilno napravo, dobrodošla bi 
bila ustanovitev turističnega 
društva, dobro bi bilo pomla-
diti kulturno društvo in ure-
diti Mladinsko točko v prosto-
rih, kjer je nekaj časa delovala 
pošta - tudi mladi potrebujejo 
svoj prostor za oživitev doga-
janja v kraju.

Kakšne so možnosti razvo-
ja turizma?
Ideje so, a žal prevečkrat osta-
nejo samo na papirju. Imamo 
krasno naravno okolje in še 
ohranjeno ruralno okolje. Sko-
zi Blanco vodi pot do vse bolj 
znanega slapa Bojanca, čeprav 
je v bližini še nekaj manjših 
slapov. Pred leti je Osnovna 
šola Blanca z različnimi razi-
skovalnimi nalogami v okviru 
turističnega krožka sodelova-

la s svojimi predlogi na občin-
skem nivoju. Med drugim sta 
bili izdelani seminarski na-
logi ’Pot od Blance do Bojan-
ce’, pa ’Pot mlinov in izvirov’. 
To bi lahko oživili in ponudi-
li obiskovalcem, ki bi se med 
potjo lahko ustavili tudi na ka-
teri izmed turističnih kmetij. 
Možnosti vsekakor so, le vi-
deti jih je potrebno in se lotiti 
dela, kajti brez dela ni uspeha 
in prav tako ne razvoja.

S čim si krajšate čas v jese-
ni življenja, ga še namenjate 
aktivnostim v domačem ga-
silskem društvu, ste morda 
dejavni še na katerem dru-
gem področju?
Največ časa posvečam veteran-
skim ekipam PGD Blanca, s ka-
terimi dosegamo dobre rezul-
tate na občinskih tekmovanjih, 
vsako drugo leto pa tudi na dr-
žavnem nivoju. Ob vsem tem 
pa nam največ pomeni druže-
nje, tako na veteranskih gasil-
skih vajah kot na različnih pri-
reditvah. Prizadevamo si tudi 
za nakup parcele za gasilskim 
domom, kjer bi z novo gradnjo 
povečali prostore za delovanje 
gasilskega društva in prav tako 
za Godbo Blanški vinogradni-
ki, ki trenutno vadi za nasto-
pe v majhni podstrešni godbe-
ni sobi gasilskega doma. Sem 
tudi članica upravnega odbo-
ra občinske organizacije Rde-
čega križa in krajevnega od-
bora na Blanci. Po upokojitvi 
sem se vključila v društvo Uni-
verza za tretje življenjsko ob-

dobje Sevnica, zelo rada pa še 
vedno rešujem križanke, su-
doku, berem, skrbim za rože, 
v jesenskem času pa gobarim. 
Rada kuham za širšo druži-
no in se vedno znova razvese-
lim obiska mojih sedmih vnu-
kov. Redno obiskujem mamo in 
obe sestri, s katerimi čas vedno 
prehitro mine. Uživam tudi na 
izletih po Sloveniji in občudu-
jem njene lepote ...

Kaj najbolj cenite pri ljudeh?
V svetu, v katerem so vse bolj 
cenjene materialne dobrine, 
sama cenim poštenost, iskre-
nost, odkritost in delavnost. 
Tega so me naučili starši in 
sama še vedno te vrednote z 
veseljem podarjam naprej. Po-
membno je, da človek ostane 
človek, oseba, s katero se lah-
ko smeješ ali pa jočeš. Vsi pot-
rebujemo ob sebi nekoga, ki 
nas razume in nam je v oporo. 

 Smilja Radi

Gradovi - petzvezdično doživetje
KOSTANJEVICA NA KRKI - Posavski gradovi in nekdanji samostan, že četrto leto združeni v projektu Grado-
vi Posavja, po dejavnem lanskem letu tudi letos načrtujejo vrsto skupnih aktivnosti, namenjenih utrjevan-
ju vezi med njimi in skupni promociji. Upajo tudi na širitev projekta in izdatnejše financiranje.

Sodeč po programih, ki so jih na novinarski konferenci di-
rektorji predstavniki sodelujočih ustanov, bo za grajski-
mi zidovi (na fotografiji nekdanji cistercijanski samostan v 
Kostanjevici na Krki, v katerem deluje Galerija Božidar Ja-
kac), celo leto zelo pestro, podrobneje o tem pa lahko prebe-
rete na PosavskiObzornik.si.

Komentar na objavo »Gradovi in dvorci - 
dobra naložba ali nepotreben strošek?«

K pisanju me je spodbudil prispevek v vašem časopisu Gradovi in 
dvorci – dobra naložba ali nepotreben strošek?, kjer ste izpostavi-
li problematiko dveh gradov in dvorca, ki so bili pred časom opuš-
čeni in se še dandanes zanje ni našlo dobrih gospodarjev, še manj 
ustreznih vsebin. 
Kot umetnostna zgodovinarka in kot nekdanja domačinka Radne 
bi se rada dotaknila predvsem mogočne podeželske arhitekture 
17. stoletja, Tariškega dvorca, katerega zgodovina je dokaj dobro 
znana tako krajanom Radne kot občanom Sevnice. Vsem nam je še 
vedno v živem spominu vznemirjanje javnosti zaradi zadnjega di-
rektorja podjetja Jutranjka, ki je bog ve po čigavi sugestiji zagrešil 
uničenje parka, ki je bil od nekdaj sestavni del dvorca.
Žalostna usoda Tariškega dvorca pa se je s tem šele začela. Leta 
2003, ko je nekdanje stavbe podjetja Jutranjke zasedlo podjetje Si-
liko, in predvsem pozneje, ob širitvi in izgradnji novih industrijskih 
stavb, je stari Tariški dvorec postajal ujet v primežu industrijske-
ga kompleksa.
O trdni, mogočni gradnji dvorca iz srede 17. stoletja pričajo že gra-
fične upodobitve obeh Valvasorjevih izdaj iz leta 1679 in 1689 ter 
številne fotografije iz začetka 20. stoletja, ko je bil tu najprej na-
seljen Salezijanski dom, pa kasneje, ko je služil osnovni in kmetij-
ski šoli, pa podjetju »Jutranjka«. Še vedno kljubuje času in tudi vsi 
mogoči zakoni in strategije so na strani kulturne dediščine, le re-
alnost je, žal, popolnoma drugačna. Preživel je vse dosedanje me-
njave oblasti, navsezadnje tudi – danes tako omadeževanega – so-
cializma, le v pohlepnosti divje privatizacije in novega kapitalizma 
postaja popolnoma odveč. 
Podjetje Siliko pa ni napravilo za tujek le dvorca, ampak vse kar je 
bilo tu »prvobitnega«. Stanovalci v neposredni bližini industrijske-
ga kompleksa, navajeni mirnega podeželskega, pred tem s »čisto« 
industrijo naseljenega, še vedno delno ruralnega okolja, so se na-
enkrat znašli  sredi »industrijske cone«. Tudi kot nekdanja doma-
činka, ki se pogosto vračam domov na Radno, se stežka soočam z 
dejstvom, da se je v ta prostor, ki nudi dom skoraj 50 krajanom, in 
v to okolje, kjer je še vedno aktivno kmetijstvo, vse(i)lila industrija 
s proizvodnjo gumitehničnih, silikonskih in plastičnih izdelkov. Ved-
no težje se je soočati z dejstvom, da se podjetje širi in da je kvaliteta 
zraka vedno bolj vprašljiva. Dandanes, ko postaja kvaliteta »trajno-
stnega razvoja« cilj družbe, bi od podjetja Siliko oz. kapitala priča-
kovali, da bo doprineslo k trajnostnem razvoju Radne v vseh vidikih 
kvalitet življenja – za človeka, njegovo  okolje in prostor ter za kraji-
no z bogato preteklostjo snovne arhitekturne in kulturne dediščine. 
Le želimo si lahko, da bi bilo sobivanje prebivalcev Radne s podje-
tjem Siliko tako vzorno, kot je bilo v času, ko je bil direktor podje-
tja Jutranjka Sevničan Karel Vehovar. Tedanje podjetje v nobenem 
primeru ni motilo življenja tukajšnjih prebivalcev. Prav nasprotno. 
Prisluhnilo je krajanom ob reševanju problemov s pitno vodo, ob-
časno odstopilo prostore za dejavnost krajevne skupnosti, dovo-
ljevalo uporabo svojih igrišč krajanom, predvsem otrokom Radne. 
Hkrati pa se je dolgoletni direktor Karel Vehovar z veliko mero spo-
štovanja, odgovornosti in preudarnosti do stavbne kulturne dediš-
čine loteval širitve in izgradnje novih stavb. Gabariti novega kom-
pleksa niso zmotili osrednje, častitljive stavbe Tariškega dvorca, 
kjer je bila naseljena tedanja uprava podjetja. Danes pa je ne le 
Tariški dvorec, temveč več kot deset stanovanjskih hiš, ki dajejo 
dom skoraj 50 vaščanom, ujetih v »industrijsko cono«. Tudi vsi za-
koni, ki ščitijo človeka, njegovo okolje in prostor ter kulturno dedi-
ščino, govorijo v prid ljudi in kulturne krajine z dediščino, zato ne 
bi smelo biti težko začrtati in določiti pot, da se to okolje uredi v 
zadovoljstvo vsega tistega, kar na Radni oblikuje kulturno krajino 
s stavbno dediščino preteklosti, in tistih, ki so bivali na Radni pred 
prihodom »industrije«. 
Za zaključek mojega pisanja naj izkoristim Strategijo kulturne de-
diščine za obdobje 2018–2026, ki med drugim izpostavlja, da je 
uveljavitev pravice do dediščine del človekovih pravic; ohranjanje 
dediščine in njena trajnostna uporaba pa naj bi spodbujala člove-
kov družbeno kulturni razvoj in izboljševala kakovost življenja. Le 
vestno ravnanje vseh odgovornih lahko prinese upanje, da bo tudi 
v izpostavljenem primeru tako. 
 Oži Lorber, 
 umetnostna zgodovinarka 
 in nekdanja domačinka Radne

prejeli smo

BRUSELJ, POSAVJE - Evropski poslanec Franc 
Bogovič (SLS/EPP) je med nominiranci za 
evropskega poslanca leta 2018 oz. nagrado 
»2018 MEP Awards«, ki jih je objavil bruseljski 
časnik The Parliament Magazine, sicer tudi or-
ganizator omenjenega natečaja. Bogovič je kot 
edini evropski poslanec iz Slovenije nominiran 
v kategoriji Raziskave in inovacije, predlog za 
njegovo nominacijo pa je podal konzorcij Bio–
Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), ki 
je prepoznalo Bogovičeva prizadevanja na po-

dročju novih tehnologij v kmetijstvu, promoci-
ji bio- in krožnega gospodarstva ter predvsem 
pri njegovi odločenosti glede pobude »Pamet-
ne vasi«. Za nadgradnjo tega projekta je Bogo-
vič skupaj z madžarskim poslancem Tiborjem 
Szanyijem (S&D) tudi uspel zagotoviti 3,3 mi-
lijona evrov sredstev v proračunu EU za leto 
2018, in sicer za razvoj koncepta pametnih vasi, 
ki bo omogočil nadgradnjo izvajanja dobrih pra-
ks uporabe digitalnih tehnologij na podeželju. 
 P. P.

Bogovič nominiran za EU poslanca leta
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Pred 40 leti je bila CIT usta-
novljena za potrebno intenziv-
no nego in terapijo kirurških 
bolnikov v bolnišnici. Začasna 
lokacija je bila izbrana na ki-
rurškem oddelku v prostorih 
nekdanje operacijske sobe, po-
zneje bolniške sobe št. 7. Sobo 
so opremili s štirimi bolniški-
mi posteljami, z internega od-
delka bolnišnice so dobili štiri 
EKG monitorje in en defibrila-
tor in s pljučnega oddelka dva 
ventilatorja. Zaposlili so pet 
srednjih medicinskih sester 
in eno višjo medicinsko sestro 
kot glavno sestro enote, vode-
nje in odgovornost je prevze-
la Tončka Tokić. Omenjeno 
osebje je pred odprtjem eno-
te opravilo podiplomsko izo-
braževanje iz intenzivne nege 
in terapije ter si tako pridobi-
lo dodatna potrebna znanja za 
delo na oddelku.

Sčasoma se je pokazala pot-
reba po zdravljenju najtežjih 
bolnikov, potrebnih intenzivne 
nege in terapije celotne bolni-
šnice Brežice, zato je bil usta-
novljen Oddelek za aneste-
ziologijo, reanimatologijo in 
intenzivno zdravljenje, vode-

Še čakajo na nove prostore
BREŽICE – Medicinsko osebje v Splošni bolnišnici Brežice je januarja obeležilo 40 let ustanovitve Central-
ne intenzivne terapije (CIT). Na Oddelku za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje so v 
ta namen organizirali oddelčno srečanje in nanj povabili tudi bivše zaposlene, ki so sodelovali pri odprtju 
intenzivne terapije.

nje oddelka so prevzeli aneste-
ziologi. Za potrebe delovanja 
jim je bila nato dodeljena še 
soba št. 6 na kirurškem oddel-
ku. Posteljne kapacitete so bile 
velikokrat premajhne, zato so 
večkrat morali začasno tudi v 
te prostore namestiti dodatni 
bolniški postelji z bolniki, pot-
rebnimi intenzivne nege ali te-
rapije. Ves čas so se v največji 
meri in s poostrenimi higien-
skimi ukrepi borili proti vno-
su infekcij v oddelek. Pridobili 
so veliko sodobne opreme, ves 
čas so spremljali razvoj stro-
ke in nove nacionalne smer-
nice pri delu vnašali v proces 
svojega dela. Ob tem so skrbe-
li za redno usposabljanje ob-

stoječega kadra. 

Z velikim veseljem so dočaka-
li dan, ko so se zbrala sredstva 
iz občinskega samoprispevka, 
namenjena izgradnji novega 
operacijskega trakta ter oddel-
ka intenzivne nege in terapije. 
Operacijski trakt so zgradili, 
za izgradnjo oddelka intenziv-
ne nege pa je zmanjkalo denar-
ja. Ostalo ga je ravno toliko, da 
se je iz teh namenskih sredstev 
lahko nadgradil sedanji pedia-
trični oddelek.

Strokovna direktorica CIT 
je bila leta 2009 imenovana 
Alenka Zorko, dr.med., aneste-
ziologinja. Takrat je znova oži-

velo vprašanje ureditve CIT, 
nastalo je ogrodje prostorov, 
dokončanje le-teh pa je izpod-
rinila prednostna izgradnja 
urgence. Danes je predstojni-
ca CIT Marina Lačan, dr.med., 
anesteziologinja, ki z vodjo 
sester, dipl. med. sestro Tin-
karo Pacek, in ostalim ose-
bjem goji neizmerno upanje, 
da bi se vendarle že preselili v 
nove prostore, kjer bi bilo nji-
hovo zelo zahtevno delo vsaj 
malo olajšano, počutje osebja 
in bolnikov pa prijetnejše. Kot 
je povedala Packova, so načr-
ti in projektna dokumentaci-
ja za intenzivo nad urgentnim 
centrom že narejeni, v novih 
prostorih bi imeli šestpostelj-
no intenzivo, od teh bi bili dve 
postelji za izolacijo, kar je ned-
vomno prednost pri zdravlje-
nju okuženih pacientov, s tem 
bi se tudi zmanjšala možnost 
okužbe drugih pacientov. V ve-
denje je še enkrat pojasnila, da 
v sklopu CIT deluje že omenje-
na enota Oddelka za anestezi-
ologijo, reanimatologijo in in-
tenzivno zdravljenje pa tudi 
protibolečinska in anestezio-
loška ambulanta.
 Natja Jenko Sunčič 

Zbrani na oddelčnem srečanju ob jubileju CIT

KRŠKO - Projekt Sopotniki v občini Krško je nastal z namenom 
pomagati starostnikom nad 65 let, da obiščejo zdravnika, trgo-
vino, pošto, banko, obiskujejo svoje prijatelje, se udeležujejo kul-
turnih dogodkov itd. Nudimo brezplačne prevoze do želene lo-
kacije in nazaj. Na ta način želimo ljudem pomagati ohranjati 
samostojnost in tako zmanjšati njihovo izoliranost in osamlje-
nost ter povečati socialno vključenost. Vozniki Sopotnikov smo 
prostovoljci. V Krškem se projekt izvaja v sodelovanju med Za-
vodom Sopotniki, CSD Krško in Občino Krško. 
S projektom smo v Krškem pričeli 15. januarja. Že prvi delovni 
dan smo prejeli veliko klicev novih uporabnikov. V obdobju ene-
ga meseca smo v bazo uporabnikov sprejeli 43 starostnikov, op-
ravili 41 prevozov, prevozili 1.499 kilometrov ter opravili 137 
prostovoljskih ur. 
Že ob prvih prevozih smo skupaj stkali nepozabne spomine, 
obarvane s smehom in toplimi stiski rok. Z nami na poteh sta-
rejši občani podelijo marsikatero življenjsko zgodbo, polno mod-
rosti in izkušenj. Z njimi podoživljamo dogodivščine, ki so jih 
doživeli tekom življenja, dela, ki so jih opravljali ... Mnogokrat 
beseda nanese na to, kako je živeti sam brez svojcev, brez prevo-
za in s tem brez možnosti, da bi si lahko kupili osnovne dobrine. 
Naši zadovoljni in hvaležni uporabniki nam dajejo upanje in na-
smeh na obrazu. Veseli smo, da lahko nudimo pomoč ljudem, ki 
zaradi oddaljenosti, slabih prometnih povezav in ob dejstvu, da 
nimajo svojega lastnega prevoza, skoraj ne zapuščajo svojih do-
mov. Poleg prevoza pa jim nudimo tudi druženje ob vožnji in po-
moč pri opravkih.
Človek človeku Sopotnik!
 Nina Kolenc, koordinatorka enote Krško

Sopotniki v Krškem 

prejeli smo

Kdo se boji črnega moža?
Pod neko prejšnjo politično opcijo sem podoben članek naslovila 
»Spoštovani predsednikovi možje«. Upam, da me bodo po tej ob-
javi, če seveda bo, sekirali malo manj.
In kaj se je zgodilo po toliko letih? Nič posebnega, razen da smo 
učitelji še malo manj spoštovani in malo bolj zaničevani.
Včasih smo se igrali »Kdo se boji črnega možaaaa?« Odgovor je 
bil »Niiihče!« Danes bi na vse vladajoče elite (ne glede na to, ali 
so z izjavo za javnost podprle našo stavko ali ne) naslovili vpraša-
nje: »Kdo se boji samozavestnega, res dobro izobraženega učite-
lja?« Odgovor je: »Vsi!«
Govorim o učitelju, katerega znanje poleg odličnega poznavanja 
didaktike in metodik vsebuje še odlično poznavanje sociologije – 
torej družbenih razmer in odnosov. Poznavanje zgodovine – to-
rej poznavanje razvoja nacionalnega vprašanja, državotvornosti 
in zdravega domoljubja. Naj vsebuje poznavanje filozofije, ekono-
mije, retorike, psihologije, socialne psihologije.
In katera politična opcija bi si upala kdaj poseči v sistem izobraže-
vanja učiteljev? Da bi mladim, ki se usposabljajo za ta poklic, po-
nudili še več znanj, kar bi učitelje bolj opolnomočilo za vlogo, ki jo 
v družbi dejansko imajo. Učitelji so namreč vedno bili voditelji na-
rodovega napredka, nosilci razvoja, kulturni buditelji …
Kje se je ta vloga izgubila? Zagotovo precejšen del po letu 1945, ko 
je dotedanji razred intelektualcev preprosto poniknil (beri: umrl 
ali prisilno pobegnil v tujino). Še bolj pa z razmahom brezobzir-
nega neoliberalnega kapitalizma. Zelo izobražen in samozaves-
ten učitelj je nevaren. Misli s svojo glavo in se upira. In če ga ne 
moreš utišati drugače, ga pač zasuješ z nesmiselnimi birokratski-
mi zahtevami, pod nos mu moliš pravne grožnje in njegovo delo 
finančno razvrednotiš. Če si upa dvigniti glavo, s prstom pokažeš 
nanj, požrešnega, lenega, sprijenega pol-človeka, katerega največ-
ji užitek je deliti 'špone' in maltretirati otroke … Če še to ni dovolj, 
pa še malo lažeš o plačah v javnem sektorju. Učitelji NISO bili de-
ležni nobenega dvigovanja plač!!!
Ob vsem tem me je malo tudi sram … Sram me je, ker živim v drža-
vi, kjer smo se pustili speljati na led starim lovkam z novimi obra-
zi. Kjer nismo vsaj učitelji imeli dovolj ekonomsko političnega zna-
nja, da bi pravočasno opazili, da nam kradejo in da nas prodajajo. 
Kjer smo učitelji dopustili, da imajo naši sodelavci v šolah plačo 
nižjo od minimalne plače. Kjer vsi državljani verjamejo, da zna-
jo poučevati – vsekakor boljše kot učitelji. In malo me je sram, da 
moramo med stavko tuliti in trobiti, saj nas drugače nihče ne sliši.
Spoštovani učitelji! Ne molčite, ne sledite in ne ploskajte na slepo 
in ne sklanjajte glav! Berite, govorite in pišite!
 Mirjana Marinčič, Leskovec pri Krškem

Med letom se je v društvo včla-
nilo 51 upokojencev, umrlo jih 
je 34, 49 pa jih je izstopilo oz. 
so bili zaradi dve leti neplača-
ne članarine črtani iz eviden-
ce članstva. V društvu si želijo 
članov, ki bodo nekoliko zni-
žali starostno povprečje (več 
kot 300 članov šteje 80 in več 
let), ki bi prinesli svež veter v 
društvo in nove ideje, prevze-
li tudi kakšno organizacijsko 
delo ali se odločili za delo pro-
stovoljke/ca, ki si jih najbolj 
želijo pri izvajanju programa 
Starejši za starejše. Gre za iz-
redno kvaliteten socialni pro-
gram, je dejala njegova vodja 
Darinka Volčanšek, ki je lani 
v Bruslju prejel nagrado Drža-
vljan Evrope in je namenjen 
zagotavljanju višje kakovosti 
življenja na domu starejšim 
od 69 let. V sklopu programa 
je bilo aktivnih 14 prostovoljk, 
ki so obiskale več kot 700 oseb 

Želijo si novih, aktivnih članov
KRŠKO - 24. februarja so se na občnem zboru zbrali člani Društva upokojencev Krško. Kot je zbranim v 
Kulturnem domu Krško v povzetku delovanja društva v minulem letu dejala predsednica Snežana Resman, 
je bilo v društvo konec minulega leta vključenih le še dobrih tisoč članov, zato bodo morali v prihodnje več 
napora vložiti v pridobivanje novih in pomlajevanju članstva. 

od skupno prek 2.400, ki so že 
dopolnile ta leta, jih povpra-
šale o tem, kako živijo ter če 
potrebujejo in želijo pomoč. 
Volčanškova je prisotne sez-
nanila tudi z možnostjo ko-
riščenja brezplačnih prevo-
zov za starejše od 65 let, ki 
jih nudi zavod za medgenera-

cijsko solidarnost Sopotniki, 
ter povabila v Večgeneracijski 
center Posavje (VGC) v starem 
mestnem jedru Krškega (nek-
danja prodajalna Mercator), 
v katerem potekajo raznovr-
stne aktivnosti vsak delovnik 
med 8. in 18. uro.  Že pred tem 
je udeležence zbora z aktiv-
nostmi v VGC seznanila direk-
torica Ljudske univerze Krško 
Nataša Kršak, v kateri so no-
silni partner omenjenega pro-
jekta, in jih ob tej priložnosti 
povabila tudi k ostalim pro-
gramom za izobraževanje od-
raslih, na delavnice in preda-
vanja. Zbrani so z zanimanjem  
prisluhnili tudi krajšemu pre-
davanju Boštjana Robeka iz 
Poklicne gasilske enote Kr-
ško, ki je ob projekciji izposta-

vil najpogostejše vzroke za iz-
bruh požara, ukrepe gašenja in 
ročne gasilne aparate. 

Po sprejemu poročil za minu-
lo leto so zbrani potrdili tudi 
letošnje aktivnosti, med kate-
rimi je predsednica Snežana 
Resman izpostavila srečanje 
upokojencev posavskih dru-
štev, ki bo letos 25. avgusta, 
enodnevne izlete v Prekmurje 
(24. 5.), na Gorenjsko (6. 6.) ter 
ogled Pule in Brionov, ki ga 13. 
9. organizira pokrajinska zve-
za DU. V juniju bodo izvedli le-
tovanja na dveh lokacijah, in si-
cer v Zadru in Luki na Dugem 
otoku, v juliju in novembru pa 
v hotelu Delfin. Tako kot pre-
tekla leta bodo zagotovili čla-
nom društva sprostitev tudi v 
ostalih programih društva, naj 
si gre za športne aktivnosti ali 
ročna dela, angažiranje v soci-
alnem programu, obisk skupi-
ne za samopomoč, pri ročnih 
delih ali za delovanje v kul-
turnem programu, ki ga vodi 
Vidka Kuselj. Slednja je pove-
zovala tudi letošnji zbor član-
stva, na katerem je v uvodnem 
delu nastopila Vokalna skupi-
na POPsi iz Krškega pod vod-
stvom Anje Kramar, po ura-
dnem delu pa je v avli doma 
sledilo druženje udeležencev 
ob pogostitvi.
 Bojana Mavsar

Z leve: Darinka Volčanšek, Vidka Kuselj, Nataša Kršak ter taj-
nica, blagajničarka in predsednica DU Krško Erna Kolar, Ol-
ga Bogša in Snežana Resman

KRŠKO – 30. januarja so v Večgeneracijskem centru Krško pri-
pravili prireditev »Januarski kulturni utrinki«. Z glasbenim 
nastopom se je predstavila mlada pianistka Žanin Cerjak, s 
solo pevsko točko Simona Beatrice Dobrita, Tatjana Lapuh je 
prebrala avtorsko pesem, Mira Pirc pa odlomek iz knjige Is-
krena ljubezen. Člani Literarne sekcije Sanje KD Žarek Dolenja 
vas so nastopili z avtorskimi deli, Jožica Gabrič se je preizkusi-
la kot imitatorka, Stanka Macur pa z glasbeno-pevskim vlož-
kom. Pevska skupina v sestavi Jožica Gabrič, Marjana Dumen-
čič, Lidija Strle, Danica Žnideršič in Angela Remškar je zapela 
pod vodstvom Zdenke Stoviček. M. H., foto: S. Pirc
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»Prišli smo do faze, ko je prvot-
ni zaplet glede menjave stro-
pa rešen in smo v fazi zaključ-
ka zastavljenih del. Potrebno je 
še dokončati zaključna dela na 
stropu, zatesniti nekatere po-
manjkljivosti pri oknih, opra-
viti pleskarska dela, priklju-
čiti klimate, sanirati okenske 
police in izvesti test zrakotes-
nosti telovadnice,« pojasnjuje 
zdaj že nekdanji ravnatelj pod-
boške šole, ki se je s koncem ja-
nuarja po 14 letih poslovil od 
vodenja šole, Branko Strgar. 
Vse omenjeno naj bi bilo op-
ravljeno do teh dni, sicer pa je 
telovadnica že od sredine fe-
bruarja v uporabi.

Kot je bilo že omenjeno, je bil 
prvotni rok zaključka obnove 
že začetek šolskega leta. »Dela 
1. faze energetske sanacije OŠ 
Podbočje so se zavlekla zara-
di zamude pri izvedbi izvajalca 
del. V vmesnem času je namreč 
podjetje, ki je izvajalo obnovo, 
zamenjalo lastniško strukturo, 
kar se je poznalo tudi pri nji-
hovem delu,« so nam pojasni-
li na Občini Krško. Kot dodaja 
Strgar, je bil izbor izvajalca del 

»neposrečen«, razlog za zamu-
do pa »nesporazum glede ma-
teriala, s katerim bo obložen 
strop«. Izbrani izvajalec ob-
nove, podjetje AS Primus iz 
Cerknice, je namreč želel vgra-
diti (cenejše) mavčne plošče, 
šola pa je zahtevala (dražje) 
perforirane vezane plošče, kar 
je na koncu tudi dobila. Z izve-
denimi deli so na šoli na kon-
cu sicer zadovoljni, pravi v. d. 
ravnateljice Marjeta Škrbi-
na Rozman, ki je vodenje šole 

prevzela s 1. februarjem, po-
tem ko nobeden od dveh pri-
javljenih kandidatov na jav-
nem razpisu ni dobil podpore 
sveta šole. Pošteno podaljša-
na obnova je šoli seveda pri-
nesla vrsto težav: »Ker nismo 
imeli na uporabo telovadnice, 
je to vplivalo tako na učni pro-
ces kot na izpad najemnine za-
njo. Nismo mogli izvajati vseh 
zastavljenih dejavnosti, špor-
tna vzgoja je potekala zunaj in 
na šolskem odru, zato se tudi 

nismo mogli udeležiti nekate-
rih tekmovanj. Letni načrt pa 
smo prilagodili tako, da smo 
v tem času izvedli čim več dni 
dejavnosti.« Tako zaposleni 
kot otroci so zato nad prenov-
ljeno telovadnico še toliko bolj 
navdušeni.

Po koncu tega šolskega leta 
sledi druga faza energetske ob-
nove šole, torej vseh preosta-
lih šolskih prostorov z vrtcem 
vred. Občina je z novim lastni-
kom podjetja AS Primus, ki naj 
bi po prvotnih načrtih izvedlo 
celotno obnovo, ocenjeno na 
dober milijon evrov, podpisa-
la dogovor o prekinitvi sode-
lovanja za drugo fazo obnove, 
kar je bila podlaga za izvedbo 
novega razpisa. Javno naroči-
lo trenutno še poteka, novi iz-
vajalec del naj bi bil izbran še v 
marcu. Občina za izvedbo obeh 
faz obnove pričakuje tudi ne-
kaj več kot 316.000 evrov na 
javnem razpisu Ministrstva za 
infrastrukturo za sofinancira-
nje energetskih prenov stavb 
v lasti in rabi občin. 

 Peter Pavlovič

Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki

Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki

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

Z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10-

ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO, 55/17) ter na 
podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni 
šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (ur. list RS, št. 

28/09, 31/13 in 10/18)
 

objavlja

RAZPIS
za vpis otrok v vrtec Plavček za šolsko leto 

2018/19 (od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019)

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

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

Vpis bo potekal od 12. 3. 2018 do vključno 12. 4. 2018. 

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali 
šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, 
kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija 
za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za 
sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na 
predlog sveta vrtca. Starši oziroma zakoniti zastopniki 
boste pisno obveščeni o rezultatih vpisa, potem ko bo 
občinski svet potrdil sistemizacijo vrtca za šolsko leto 
2018/19 (predvidoma do konca junija 2018).

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki 
dvignete v svetovalni službi v šoli ali jo natisnete s spletne 
strani Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 
(http://www.osgorjup.si/v2/ pod Vrtec – obrazci za vrtec)
in Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si .  

Pisne prijave pošljite po pošti na naslov:
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, 
Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki. 

 Ravnateljica: 
 Melita Skušek, prof. svetnica, l. r.

Saga s telovadnico le pri koncu
PODBOČJE - Prva faza energetske sanacije OŠ Podbočje, natančneje njene telovadnice, je vendarle pri kon-
cu. 280 tisoč evrov vreden projekt, ki se je začel s koncem prejšnjega šolskega leta, naj bi bil prvotno za-
ključen že do 1. septembra lani, a se je zaradi težav z izvajalcem del zavlekel kar za pol leta.

V. d. ravnateljice Marjeta Škrbina Rozman in dolgoletni rav-
natelj Branko Strgar v obnovljeni telovadnici, ki je sicer njuno 
'osnovno' delovno mesto, saj sta oba učitelja športne vzgoje.

SKOPICE - Krajani Skopic niso zadovoljni s stanjem poljskih 
poti, ki so jih tovornjaki uporabljali kot gradbiščne ceste za 
izgradnjo vodne infrastrukture ob HE Brežice. Že večkrat 
so zaprosili podjetje Infra, da poskrbi za sanacijo teh poti, 
a svojih obljub do danes še ni uresničilo. 

Kot pravi pred-
sednik sve-
ta KS Skopice 
Franc Žibert, 
so tovornja-
ki med gradnjo 
HE Brežice uni-
čili predvsem 
dve poljski poti 
v dolžini prib-
ližno 2600 me-
trov. Po njego-
vih besedah je 
zgornja pot v 

treh četrtinah delno sanirana, medtem ko je zadnja četrtina, ki 
pelje do nasipa, praktično nedotaknjena, tako kot spodnja pot, 
ki je v slabem stanju. »Brez vprašanj so skopali samo nekaj od-
vodnih jarkov, ki vsi segajo na privatne parcele. Teren se je v pri-
merjavi s stanjem pred gradnjo znižal za 20 do 50 centimetrov,« 
pojasnjuje. Kot predsednik sveta KS se je že marca lani s pred-
stavniki Občine Brežice in podjetja Infra udeležil ogleda na tere-
nu, narejen je bil zapisnik, s strani Infre je bilo tudi obljubljeno, 
da bodo poti sanirali do poletja, a ker do tega ni prišlo, je Žibert 
še dvakrat spomnil na obljubo. »Krajani nikoli nismo nasprotova-
li gradnji HE, vedno smo šli izvajalcem del naproti, zdaj pa samo 
želimo, da Infra izpolni vse svoje obveznosti, kot je zapisano v 
dokumentih,« še pravi. »Pričakujemo, da najkasneje do poletja 
končno res to uredijo, saj se po teh poteh do svojih polj vozi tri 
četrt Skopičanov,« pove in dodaja, da so tovornjaki vozili tudi po 
glavni cesti skozi naselje, čeprav v elaboratu ta cesta ni bila za-
risana, za potrebe gradbišča je bil namreč vzpostavljen priklju-
ček v Krški vasi, izjemoma so lahko proti gradbišču zavili tudi 
na Vihrah. Zaradi tega je cesta skozi Skopice na nekaterih mes-
tih razpokana, prav tako so ponekod odstopili robniki pločnika. 

Za pojasnilo smo zaprosili tudi podjetje Infra, vodja projekta HE 
Brežice Anton Vetrih je odgovoril, da se bodo poljske poti, ki 
so se uporabljale kot gradbiščne poti, sanirale v spomladanskih 
mesecih, predvidoma marca in aprila, po zaključku vseh uredi-
tev na desnem bregu. Po izvedenih sanacijah bo izveden ogled s 
predstavniki KS Skopice in Občine Brežice, je še navedel Vetrih.

 Rok Retelj

Skopičani čakajo na sanacijo poti

Predsednik sveta KS Skopice Franc Žibert ka-
že, za koliko se je poljska pot znižala.

Ste za EKO? Gremo eko!
Pridružite se nam v zanimivem, brezplačnem 30-urnem študijskem krožku, 
ki ga bo Ljudska univerza Krško izvedla v sodelovanju s podjetjem Kostak 
d.d. Govorili bomo o pomenu ločevanja odpadkov, njihovi ponovni 
uporabi, obiskali čistilno napravo in zbirni center, posneli kratek eko �lm in 
skupaj raziskovali možnosti trajnostnega razvoja v Krškem.  

Prijave zbiramo na telefonski številki: 07-48-81-160, do 10. 3. 2018.  

Vabljeni!

KOSTANJEVICA NA KRKI - Poročali smo, da bo Občina Kostanje-
vica na Krki energetsko sanacijo tamkajšnje osnovne šole izved-
la v sodelovanju z zasebnim partnerjem. Kot je ob sprejemu kon-
cesijskega akta povedal predstavnik inštituta za javno-zasebno 
partnerstvo, zavoda Turjak, bo po njihovih izračunih v tem pri-
meru občina v 15 letih rahlo 'v plusu', če bi investicijo financira-
la sama, pa bi imela v tem času pol milijona evrov izgube.  P. P.

Z zasebnim partnerjem do plusa?SENOVO - Tudi letos sta Društvo za praktično streljanje in KS 
Senovo ob krajevnem prazniku organizirala dan odprtih vrat na 
strelišču v Zaklu, na katerem so se lahko obiskovalci preizkusi-
li v streljanju s pištolo in si ogledali razstavo orožja. Zbrane sta 
pozdravila Tone Kink, predsednik Društva za praktično strel-
janje, ki je izrazil skrb zaradi neurejenega lastništva strelišča, in 
Vlado Grahovac, predsednik sveta KS Senovo, ki je povedal, da 
naj bi območje strelišča najela Občina Krško.  B. C.

Dan odprtih vrat na strelišču

KOSTANJEVICA NA KRKI - Na 
februarski seji občinskega 
sveta so razpravljali tudi o pri-
tožbah občanov zaradi daljše 
odsotnosti dr. Branke Cepić, 
družinske zdravnice v kosta-
njeviški zdravstveni postaji. 
»En mesec biti brez zdravni-
ka je nedopustno, moralo bi 
biti urejeno nadomeščanje, ne 
more je nadomestiti zdravni-
ca koncesionarka,« je menila 
svetnica Melita Skušek. Preb-
rali so odgovor direktorice ZD 
Krško Tatjane Fabjančič Pav-
lič, ki pa naj bi jo povabili na 
naslednjo sejo za bolj podrob-
na pojasnila. 
 P. P.

Pritožbe glede 
(ne)nadomeščanja

Obiskovalci so si lahko ogledali razstavo orožja.
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V spevoigri je nastopilo več-
je število domačink in doma-
činov, ki so prikazali star že-
nitvovanjski ljudski običaj. Ta 
se je začel s prihodom ženina, 
njegovega očeta in strica ter 
ljudskega godca v hišo izbra-
nega dekleta, da bi prosili za 
njeno roko ter se dogovorili za 
čim višjo doto. Ko je bil datum 
poroke znan, je sledil poročni 
obred, a pred tem še »šranga-
nje«, saj so vaški fantje žele-
li odškodnino za nevesto. Na 
gostiji, ki je sledila, se je jedlo, 
pilo in plesalo, manjkalo pa ni 
niti zabavnih iger. Svatje so jo 
zagodli tudi spečemu ljudske-
mu godcu, a se ta ni preveč je-
zil, temveč je ponovno vese-
lo raztegnil svoj meh, ko so ga 
prebudili iz dremeža. 

Tekst za ljudsko igro »Gremo 
mi totle ta«, za naslov kate-
re je izbral narečne besede, je 
spisal Janez Podlesnik, ki se 
je doslej predstavil že v mar-
sikateri gledališki vlogi kot 
igralec, včasih pa tudi kot re-
žiser in scenograf. Je tudi so-
ustanovitelj in nekdanji dol-
goletni predsednik društva, ki 
nosi ime po v Podgorju ob Sev-
nični rojenem Francu Požunu, 
slovenskem skladatelju, zboro-
vodji in organistu. V najnovejši 
predstavi zabukovških gleda-

S spevoigro obeležili jubilej 
ZABUKOVJE - 20. januarja je domača gledališka skupina Kulturnega društva Franc Požun s spevoigro v treh 
dejanjih »Gremo mi totle ta« obeležila 20 let delovanja, poustvarjalec ljudskih viž Janez Košar z Žigrskega 
Vrha pa 10-letnico delovanja na področju ljubiteljske folklorne dejavnosti.

liščnikov so poleg Janeza Pod-
lesnika in godca Janeza Ko-
šarja, zaigrali še Maja Imperl, 
Primož Krajnc, Branko Kle-
novšek, Renata Podlesnik 
Pajk, Tina Dremšak, Drago 
Mirt, Karolina Imperl, Her-
mina Špan, Benjamin Nepu-
žlan, Damjan Novšak, Simon 
Imperl, Simon Žulič, Tomaž 
Jazbec in Maja Trupi. Šepetal-
ka je bila Mihaela Jazbec.

Ustvarjalkam in ustvarjalcem 
zanimivih ter vedno dobro obi-
skanih prireditev, med kateri-
mi so mnogi zvesti domače-
mu kulturnemu društvu vse 
od nastanka, je vodja sevniške 
izpostave JSKD Katja Piber-
nik podelila bronaste, srebr-
ne in zlate Linhartove znač-

ke. Janez Podlesnik je za svojo 
dolgoletno delo na področju 
ljubiteljske gledališke dejav-
nosti prejel častno Linharto-

vo značko, srebrno Maroltovo 
značko za desetletno aktivno 
udejstvovanje na področju lju-
biteljske folklorne dejavnosti 
pa je prejel poustvarjalec ljud-
skih viž Janez Košar. KD Franc 
Požun Zabukovje, ki ga zadnjih 
šest let vodi Mihaela Jazbec, je 
predsednik ZKD Sevnica Jože 
Novak podelil priznanje Zve-
ze kulturnih društev Sevnica. 

Prijeten kulturni dogodek sta 
s spremno vezno besedo obo-
gatila Andreja Kobal in Janko 
Plahuta, s petjem pa ga je po-
pestrila še domača ženska vo-
kalna skupina Rosa. 

 Smilja Radi

Zabukovški gledališčniki bodo s spevoigro  »Gremo mi totle 
ta« v prihajajočih mesecih nastopili še na nekaterih odrih v 
domači občini in izven nje. 

RADEČE - 31. januarja je v prostorih Doma svetega Petra v Ra-
dečah potekal občni zbor Župnijske Karitas Radeče, ki ga je vo-
dil predsednik, župnik Miro Bergelj. Poročilo o delu v preteklem 
letu sem podal tajnik ŽK Miran Prnaver. V preteklem letu smo 
razdelili hrano iz sredstev Evropske unije in blagovnih rezerv, in 
sicer  24.754 kg.  Spomladi  smo prejeli in razdelili pošiljke ja-
bolk v teži 2.784 kg. Preko celega leta smo prejeli pet pošiljk zelo 
raznovrstne hrane v obliki tako imenovanih paketov (v skupni 
teži 4.009 kg). Preko škofijske Karitas smo pomagali prosilcem 
pri plačilu položnic. Del ozimnice smo kupili iz lastnih sredstev. 
Naši prosilci so prejeli pomoč tudi pri nabavi kurjave, šolskih 
potrebščin in preživljanju počitnic na morju. Pri zbiranju zvez-
kov za otroke v stiski so tudi letos sodelovali učenci in učenke 
radeške osnovne šole. Pri naši dejavnosti nam je pomagala tudi 
Občina Radeče. V preteklem letu je 17 prostovoljk in prostovolj-
cev radeške Karitas opravilo 1905 ur prostovoljnega dela. Skupaj 
je bilo v letu 2017 razdeljene hrane v teži 34.208 kg, podarjene 
pomoči (plačilo položnic, šolske potrebščine, kurjava, počitnice) 
pa v višini 4.450,00 evrov. Sledilo je še finančno poročilo. V nada-
ljevanju je tajnik  predstavil načrt dela za letošnje leto. 
Ker je članom tajništva potekel mandat,  je bilo treba izvesti vo-
litve. Tudi v prihodnje bodo dela tajnika (Miran Prnaver), blagaj-
nika (Drago Kozinc) in zapisnikarja (Štefica Mlakar) opravljali 
tisti, ki jim je bilo to delo zaupano do sedaj.  Občni zbor je poz-
dravil tudi župan občine Radeče Tomaž Režun ter se v imenu 
občine zahvalil za vse opravljeno delo. Zbor sta pozdravila tudi 
tajnica ŽPS Radeče Mateja Kovač in predsednik KS Svibno Pri-
mož Knez. 
 Miran Prnaver, foto: Drago Knez

Občni zbor radeške Karitas

Sodelavci Župnijske Karitas Radeče

SVETI JOŠT POD LISCO - Na pustno nedeljo je potekala pri 
cerkvici sv. Jošta pod Lisco, ki sodi v župnijo Razbor, že 21. 
leto zapored licitacija krač in salam. Zbrana sredstva bo 
KŠTD Blaž Jurko z Razborja pod Lisco namenil za obnovo 
dveh podružničnih cerkva.

V sončnem in brezvetrnem ter snega obilnem nedeljskem do-
poldnevu se je pri cerkvici, mimo katere vodi ena izmed poti na 
Lisco, zbralo več kot 150 pohodnic in pohodnikov in nekateri so 
sodelovali v licitaciji. V tem delu sevniške občine namreč že od 
nekdaj velja ljudski običaj, da na god svetega Antona Puščavni-
ka, zavetnika živine, domačini v cerkev prinesejo domače mes-
nine, nato pa izdelke prodajajo na dražbi. 
Po sveti maši, ki jo je daroval kaplan Gregor Majcen iz Brestani-
ce, je sledil blagoslov vseh pripravljenih dobrot za licitacijo - sala-
me in krače. Tokrat se je  najdražje prodala salama - za 120 evrov, 
medtem ko je eden od udeležencev licitacije za kračo odštel 80 
evrov. »Na letošnji licitaciji smo zbrali nekaj več kot 1.800 evrov. 
Zbrana sredstva bomo, tako kot vedno doslej, v celoti namenili za 
vzdrževalna dela in obnovo cerkve sv. Jošta pod Lisco in cerkve 
sv. Lovrenca nad Okroglicami,« je sporočil Matej Imperl, pred-
sednik KŠTD Blaž Jurko, ki bdi nad organizacijo dogodka. 
 S. R. foto: J. Hvala

Licitacija pri sv. Joštu 

Pri cerkvici sv. Jošta pod Lisco se je v minulem nedeljskem 
dopoldnevu odvijala tradicionalna licitacija salam in krač.

RADEČE - V organizaciji PGD Radeče je 10. februarja potekal 
pohod na Svinjski rt v spomin Andreju Čeču, dolgoletnemu 
aktivnemu članu Prostovoljnega gasilskega društva Rade-
če, Zveze šoferjev in avtomehanikov Radeče ter Planinskega 
društva Radeče, ki je nepričakovano preminul ravno pred le-
tom dni. Po zboru v radeškem gasilskem domu je 38 pohod-
nikov vzelo pot pod noge, sredi poti so se karavani genera-
cijsko in stanovsko raznolike druščine pridružili še štirje. Po 
slabi uri zmerne hoje so dosegli ciljno točko - Svinjski rt (497 
m.n.v.), ki je bil tudi Andrejeva priljubljena pohodniška de-
stinacija. D. J.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 ZKme 
- 145/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), Pra-
vilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini Radeče za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ur. list RS, št. 
49/15) in Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2018 (Ur. list 
RS, št. 79/17), Občina Radeče objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN 

SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V 
OBČINI RADEČE ZA LETO 2018

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so sredstva, ki se bodo dodeljevala za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rade-
če. Skladno z Uredbama komisije (EU) št. 702/2014 in št. 1407/2013, 
so po shemi državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2018 v občini Ra-
deče razpisana sredstva v višini 18.000,00 € za naslednje namene:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva 

na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proi-
zvodnjo 
1.1 Posodabljanje kmetij (14. člen)  14.000,00 €
2.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (14. člen)  

 2.000,00 €
2. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (17. člen) 

 1.000,00 €
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (18. člen)  500,00 €
POMOČI DE MINIMIS
4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 

proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; (21. 
člen)    500,00 €

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

3. ROK ZA PRIJAVO:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 31. 3. 2018 na naslov 
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Upoštevane 
bodo vloge, oddane na vložišču Občine Radeče do 31. 3. 2018. Poši-
ljke, ki bodo oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane s priporo-
čeno pošto do 31. 3. 2018 (datum poštnega žiga na dan 31. 3. 2018). 

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

4. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo Komisija za kmetijstvo opravila enkrat, in sicer 
dne 4. 4. 2018.
Odpiranje vlog ne bo javno.

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

6. INFORMACIJE
To je skrajšana verzija razpisa, ki je objavljena na krajevno običa-
jen način, na oglasnih deskah na območju občine Radeče, na CATV 
in v neskrajšani obliki na spletni strani Občine Radeče na naslovu 
http://www.radece.si.
Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na 
Občini Radeče - g. Dalibor Crljenkovič (telefon 03/56-80-800).                                                                                                                                   

 OBČINA RADEČE
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Ivanka Zupančič je dejala, 
da so pred devetimi leti na to 
pot stopili s strahom in nego-
tovostjo. »A z veliko in optimi-
stično mislijo, ki je bolj in bolj 
začela preraščati v konkretna 
dejanja z enim samim ciljem 
- dati nam samim in ljudem 
okoli nas priložnost, da v oko-
lje, v katerem živimo, prine-
semo kakšen kanček ljubezni, 
prijaznosti, topline in dobro-
te več. Vsaka pot prinese svo-
je vzpone in padce, prinese ure 
obžalovanj in veselja, zmag in 
porazov. A pot prinese še mno-
go več. Spotoma vedno srečaš 
ljudi, človeka. Srečaš kakšne-
ga sopotnika, prijatelja. Neko-
ga, ki pogleda v isto smer s te-
boj, te prime za roko, vidi tvoj 
cilj in ti k njemu pomaga,« je 
ob tem še dejala Zupančičeva 
in se prisotnim predstavnikom 

Živijo z ljudmi in za ljudi
KRŠKO - Župnijska Karitas Videm-Krško je 25. januarja v prostorih videmskega župnišča pripravila delov-
no srečanje, na katerem so se ozrli v minulo leto in predstavili aktivnosti za leto 2018. Najprej je zbrane 
pozdravil domači župnik Mitja Markovič, nato je spregovorila še vodja Ivanka Zupančič.

krških podjetij zahvalila za ra-
zumevanje in podporo. 

Kot je še dejala, skrbijo za prib-
ližno 72 oseb. »Če ne bi bilo 
nas, bi bile te osebe nekoliko 
manj srečne, čeprav bi gotovo 
našle kakšnega dobrega člove-
ka, ki bi jim pomagal,« je po-

vedala in pojasnila, da ne gle-
dajo na versko pripadnost, pač 
pa živijo z ljudmi in za ljudi kr-
ške občine. Ob tem je navedla 
še, kako so pomagali pomo-
či potrebnim, koliko hrane so 
razdelili in s kolikšnimi sred-
stvi razpolagajo na leto. »Še 
bom vztrajala in prosila za po-

moč, da bomo tudi s skupnimi 
močmi komu prižgali iskrico v 
očeh. Želim pa si tudi, da bi ne-
koč delovali v ogrevanih pro-
storih,« so bile besede Zupan-
čičeve. 

Nekaj misli so ob tem podali 
prisotni, tudi direktorica CSD 
Krško Marina Rabzelj, krški 
župan mag. Miran Stanko pa 
je izrazil podporo: »Če bomo 
lahko pomagali, bomo pristo-
pili k morebitnemu reševanju 
in vam ob vaših prizadevanjih 
za dobro drugih, ki so pomo-
či potrebni, prisluhnili. De-
javnost Karitas je pomemb-
na, osebni pristop in kontakt 
je mogoče marsikomu, ki je 
v stiski, pomembnejši, kakor 
npr. makaroni, kajti mnogi na 
tak način ne ostanejo pozablje-
ni.«  Marija Hrvatin

Z delovnega srečanja konec letošnjega januarja

PREKOPA - Začetek leta 2018 
je Prekopčane obogatil z apa-
ratom za oživljanje AED. Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
Prekopa je (kot smo na krat-
ko poročali v prejšnji števil-
ki časopisa, op. ur.) z zbrani-
mi sredstvi kupilo defibrilator, 
ki je nameščen in pripravljen 
za uporabo ob vhodu v ga-
silski dom na Prekopi. Ker 
se zavedamo, da aparat sam 
po sebi ne more koristiti na-
menu, če ga ne bomo zna-
li uporabljati prebivalci vasi, 
nam je predsednik gasilskega 
društva Robert Zagorc pos-
lal prijazno obvestilo in pova-

bilo na predstavitev namena 
in uporabe aparata AED. Kra-
jani smo nakup aparata pod-
prli z lastnimi prostovoljnimi 
prispevki, kar izkazuje našo 
osveščenost in podporo od-
ločitvi, da aparat pridobi tudi 
naša vas. Zato smo se odzvali 

na predstavitev, ki je bila 18. 
februarja v gasilskem domu 
Prekopa, v zelo velikem števi-
lu. Naš največji prostor v gasil-
skem domu je bil skoraj pre-
majhen. Defibrilator nam je 
predstavil sovaščan Primož 
Kadunc, ki že vrsto let dela na 
Reševalni postaji v Zdravstve-
nem domu Krško. V prvem 
delu nam je predstavil nekaj 
nujnih in prvih korakov pri 
nudenju pomoči sočloveku, v 
drugem delu pa smo praktično 
pristopili k nudenju pomoči in 
uporabi aparata AED. Primož 
nam je na preprost, a kljub 
temu zelo strokoven način 

opisal postopek nudenja prve 
pomoči in korake oživljanja, 
pri katerih nam lahko poma-
ga tudi naša dragocena prido-
bitev - defibrilator. Pri praktič-
nem delu (delu na lutki) in ob 
uporabi defibrilatorja mu je 
spretno in predano priskočil 
na pomoč njegov nečak Matej 
Kadunc, ki je prav tako zapo-
slen v Zdravstvenem domu Kr-
ško. Upamo, da bo aparat čim 
bolje in uspešneje služil vse-
lej in vsakomur, ki bi ga potre-
boval. Hkrati pa si želimo, da 
bi ga uporabili čim manjkrat.

 Mateja Petric

Defibrilator obogatil Prekopčane

Prikaz postopkov oživljanja

DKD SVOBODA SENOVO - GLEDALIŠKA SKUPINA

ŠPANSKI VEČER
 José Luis Alonso de Santos - Ljubezenske in šaljive slike al fresco

nedelja, 11. marec 2018, ob 17. uri, 
v Domu xiv. divizije Senovo

Zaradi velikega povpraševanja so se člani GS DKD Svoboda Senovo odločili, 
da bodo na domačem odru ponovili uspešnico ŠPANSKI VEČER. 
Rezervacija sedežev Gostilna Senica in 041 637 651 (Marjana).

Približno uro in 20 minut dolg 
film v pišeškem narečju, za 
katerega je scenarij napisa-
la Ivana Zupančič, posnel in 
zmontiral pa ga je Davor Li-
pej, prikaže leto vinogradnika, 
začenši z brušenjem orodja in 
pripravo kolov, rezi in vezi vin-
ske trte, škropljenja do trgat-
ve, prešanja, okopavanja trt 
in krsta mošta. V filmu igrajo: 
Ivan Šeler, Vinko Lesinšek, 
Janko Podgoršek, Slavica 
Kostanjšek, Anica Butkovič, 
Ivana Zupančič, Vika Kolar, 
Jože Omerzel, Irena Marko-
vič, Mirko Kolar, Jožef Škof, 
Miha Germovšek, Lojze Ogo-
revc, Slavica Grmovšek, Jože 
Denžič, Jože Zupančič, Bran-
ko Grmovšek, Anica Kostevc 
in Zvonko Kostevc ter kot ot-
roci Mateja Podgoršek, Aljaž 
Horvatuš, Diana Kolman in 
David Denžič. Pred predva-
janjem filma so člani VD Pi-
šece vinogradniška opravila, 

Leto teče »od kola do kupce«
PIŠECE - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika so v večnamenskem domu Pišece pripravili premi-
erno uprizoritev etnološkega filma z naslovom Od kola do kupce, v katerem glavno vlogo igrajo člani Vino-
gradniškega društva Pišece. Po filmu Pšečka bratva gre za njihov drugi filmski projekt.

predstavljena v filmu, prikaza-
li tudi obiskovalcem v skoraj 
napolnjeni pišeški dvorani, za 
komentar in hudomušen uvod 
pa je poskrbela Pišečka Mica. 

Predsednik društva Lesinšek 
se je ob koncu zahvalil vsem, 
ki so pomagali pri nastanku že 
drugega filmskega projekta – 
prvi z naslovom Pšečka bratva 
je luč sveta ugledal ob predlan-
skem kulturnem prazniku –, še 
posebej snemalcu Lipeju, sce-

naristki Zupančičevi ter ravna-
teljici in kolektivu pišeške šole. 
Vtise predprazničnega večera 
v Pišecah so z navzočimi de-
lili tudi brežiški župan Ivan 
Molan, Marko Blaževič v ime-
nu KD Kapele – sekcije za oh-
ranitev dediščine, predsednik 
Društva za varovanje mater-
nega jezika, naravne in kultur-
ne dediščine Maks Pleteršnik 
Pišece Martin Dušič, ravna-
teljica OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece Nuška Ogorevc, pred-

sednik KD Orlica Pišece Jože 
Denžič, pišeški župnik dr. Ja-
nez Kozinc in etnologinja dr. 
Ivanka Počkar iz Posavske-
ga muzeja Brežice. Slednja je 
ustvarjalcem čestitala za dobro 
izbran naslov filma, ki po nje-
nem kaže, da spoštujejo svoje 
narečje in krajevne izraze. Med 
drugim je povedala: »Naša de-
diščina bo sčasoma prikrajšana 
celo tudi za znanja o tem, kako 
prav pripraviti kole za v vinog-
rad – in kar lahko zelo nazorno 
vidimo zapisano kot dokument 
tudi v vašem drugem, nocoj-
šnjem filmu. Dokler so v Po-
savju zagnani ljudje, kot ste vi 
in ki vam je mar, se bo dedišči-
na o starih znanjih in veščinah 
v vinogradu, o kolih, količih in 
kupcah vina ohranila tudi za 
naše bodoče rodove. Zato vam 
hvala za ta film, vse najboljše za 
kulturni praznik in na zdravje s 
kupco pišeškega vina!«
 Rok Retelj

Ustvarjalci drugega filmskega projekta v Pišecah

DOBOVA - Vrhunec letošnjega jubilejnega 20. mednarodnega 
karnevala Fašjenk Dobova je bila velika pustna povorka štiri dni 
po pustu z več kot 50 skupinami iz štirih držav, kar je rekordna 
udeležba ne samo na dobovskih povorkah, ampak tudi v primer-
javi z drugimi povorkami po državi. Župan Ivan Molan je v roke 
ponovno prejel občinski ključ, ki mu ga je po več kot tednu na 

oblasti izročila Fašjenkova županja Kristina Majcen. Povorka 
se je tako kot vsako leto formirala v Ločah, od koder se je poča-
si vila proti središču Dobove, kjer se je zbralo veliko število obi-
skovalcev. Na čelu povorke je bila dobovska konjenica, kmalu za 
njo pa so se pripeljali tudi dobro varovana Fašjenkova županja, 
župan Molan ter predsednik dobovskega Fašjenka in podpred-
sednik Združenja evropskih karnevalskih mest (FECC) za Slo-
venijo Ivan Kovačič. Do konca povorke, ki je zadnja v Sloveni-
ji, se je nato zvrstilo še veliko skupin z več kot 900 udeleženci, 
največ med njimi seveda iz Slovenije pa tudi Hrvaške, BiH in Av-
strije. Naj naštejemo samo nekaj najzanimivejših: ZOLTAR ma-
šina; učenci vseh treh triad OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova kot 
vesoljci, planeti, zvezde in ostalo, kar je povezano z vesoljem; 
dobovske balerine; Briljantin Luče (Loče); krampusi iz avstrij-
skega Eggersdorfa; međimurske krave; Maska Dobova; hipiji s 
Čateža; Simpsonovi s Krškega polja; Vesoljska agencija Dobo-
va (VAD). Seveda so bili prisotni tudi tradicionalni Kosci iz Loč, 
Obrški prutarji in člani Gasilskega pihalnega orkestra Loče kot 
igralne karte ter koranti iz Hajdine in Vidma.  R. R.

Ob jubileju tudi rekord

Skupina Maska Dobova je zelo izstopala. 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški pustni festival Šelma-
rija se je na pustni torek nadaljeval z gonjenjem medveda ter 
oranjem in sejanjem. Na pepelnično sredo so šelmarji izdelali 
Kurenta z imenom Valentin in trage, kamor so ga položili. Me-
ščani so se pred občinsko stavbo poslovili od njega, ob sprem-
ljavi godbe pa je sprevod s številčnim spremstvom potekal ok-
rog otoka nazaj na kostanjeviški most (na fotografiji), kjer 
so Kurenta zažgali in ga spustili v reko Krko, kar simbolizira 
slovo od zime in teme. Sledila je vesela sedmina za vse žalu-
joče, katere posebnost je podelitev prehodnega pokala Šelma 
za delo v tekočem pustnem letu. Pokal je za tajniško in bla-
gajniško delo v ED Prforcenhaus prejela Margita Sintič. A. H.
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Namen dogodka, ki se ga vsa-
ko leto udeleži nekje 300 
sadjarjev in drugih poslu-
šalcev, je po besedah predse-
dnika artiških sadjarjev Mitje 
Molana predvsem srečanje 
sadjarjev na enem mestu, iz-
menjava izkušenj, podajanje 
znanja in primerov dobrih 
praks ter predstavitev novo-
sti, ki so na vidiku. Oba dneva 
se je poleg predstavitev raznih 
podjetij, ki proizvajajo izdelke 
za sadjarje, zvrstilo približno 
15 predavateljev, ki so se med 
drugim dotaknili lanske toče 
in pozebe v smislu, kako letos 
pristopiti k rezi sadnega drevja 
in prilagoditi tehnične ukrepe 
glede na to, da sadjarji priča-
kujejo obilno cvetenje, pa zaš-
čite sadnega drevja (problem 
hruševe bolšice), na posvetu o 
malini pa so gostili tudi preda-
vatelja iz Avstrije. Predavala je 
tudi specialistka za sadjarstvo 
na KGZS - Zavodu Novo mesto 
Andreja Brence, ki je sprego-
vorila o posavskem sadjarstvu 
v letu 2017. Začela je z nekaj 
statistike, pri čemer je izposta-
vila zmanjšanje površin jablan, 
breskev in hrušk ter znatno 
povečanje orehov, lešnikov in 
kostanja. Navedla je pet pod-
ročij - pozeba; tla, trajnostna 
raba; ekološka pridelava; na-
makanje, oroševanje; kadrova-
nje. Glede pozebe je poudarila, 

Pozeba vnaša negotovost
ARTIČE - V artiškem Prosvetnem domu so se 13. in 14. februarja odvili 24. Sadjarski dnevi Posavja v orga-
nizaciji Sadjarskega društva Artiče in KGZS - Zavoda Novo mesto. Zaključili so se z 9. posvetom o malini in 
ostalem grmičastem jagodičju.

da ne gre samo za pozebo zara-
di velike gospodarske škode in 
ker je lani udarila že drugo leto 
zapored, ampak tudi za dolo-
čeno negotovost, ki jo vnaša v 
sadjarstvo, pa tudi nespreje-
mljivo oceno škode po pozebi 
iz leta 2016, ki še danes odzva-
nja in so zaradi tega sadjarji iz 
brežiške občine zelo razočara-
ni. »Pozeba pri vseh nas vnaša 
neko negotovost pri obravnavi 
sadjarskih leg, saj tako pogosta 
pozeba vpliva na naše razmi-
šljanje, kaj so prave sadjarske 
lege. Za te lege bo treba zago-
toviti oroševanje in se zaščititi 
na vse možne načine. Pri kul-
turah, kjer ekonomika to omo-
goča, je to gretje s svečami, po-
stavitev vetrnic, skratka, lege 
bo treba obravnavati bolj kom-
pleksno - ali bomo sadili samo 

še na 300 metrih nadmorske 
višine in višje,« je za naš časo-
pis povedala Brencetova. 

»Če ne bomo skrbeli za organ-
sko maso ter tla spoštljivo in 
strokovno obravnavali, bomo 
imeli še večje težave s sušami, 
tudi namakanje je učinkovitej-
še na dobro oskrbovanih, živih 
tleh,« se je dotaknila obrav-
nave tal. O ekološki pridelavi 
meni, da so vedno malo razo-
čarani nad zgolj njeno popula-
rizacijo, »smo namreč majhna 
država in za trgovce ne tako 
zanimiva, zato nikoli ne veš, 
ali boš drugo leto imel neko 
sredstvo, ki je v Evropi dovo-
ljeno za ekološko pridelavo«. 
Na področju namakanja, oro-
ševanja si po njenem prizade-
vajo za napredek, vendar se v 

zadnjem desetletju, kar se tiče 
pridobivanja uporabnih dovo-
ljenj, ni niti ena sama zadeva 
poenostavila. O kadrovanju pa: 
»Toliko mladih ljudi doštudira, 
magistrira, celo doktorira vsa-
ko leto, pa vendar se za mno-
gimi od njih izgubi čisto vsaka 
sled. Sadjarstvo ni tako dob-
ra ekonomska kategorija, zelo 
malo se zaposluje in je res ve-
lika škoda, kajti pomlajevanje 
je več kot potrebno.«

Molan nam je še zaupal, da bo 
letos eden večjih projektov 
društva posaditev visokode-
belnega sadovnjaka okrog Ba-
nove domačije, površine prib-
ližno 40 arov. »Društvo se je 
angažiralo, da bo pripravilo 
zemljišče, nabavilo sadike in v 
naslednji sezoni zasadilo ta sa-
dovnjak s starimi sortami, kot 
so jablane, hruške, slive, ore-
hi, kostanji. To bo tudi prostor, 
kjer bomo lahko imeli svoja 
strokovna srečanja, delavnice 
in upam, da ga bomo v bodoče 
čim bolj izkoristili,« je še pove-
dal. Na uvodu v 24. Sadjarske 
dneve Posavja sta navzoče po-
leg Molana pozdravila direktor 
Kmečke zadruge Sevnica Bo-
rut Florjančič in vodja oddel-
ka za kmetijsko svetovanje na 
KGZS - Zavodu Novo mesto Da-
mijan Vrtin.
 Rok Retelj

Udeleženci so prisluhnili različnim predavateljem.

Z 28. februarjem se je izteklo trimesečno prehodno obdobje, v 
katerem so morali izvajalci nastanitvene dejavnosti obstoječe 
nastanitvene obrate vpisati v Register nastanitvenih obratov pri 
AJPES. Nastanitveni obrati po Zakonu o gostinstvu so gostinski 
obrati, ki gostom nudijo nastanitev - hoteli, moteli, penzioni, pre-
nočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in 
drugi domovi, kampi, marine, prostori za goste pri sobodajalcih 
ter kmetije, ki gostom nudijo nastanitev. Če gostitelj trenutno ne 
opravlja nastanitvene dejavnosti, lahko predlaga vpis nastanit-
venega obrata v register kasneje, vendar pred pričetkom oddaja-
nja sob in drugih nastanitev gostom. Vpis lahko gostitelji opravi-
jo prek spletne aplikacije RNO ali se osebno oglasijo na izpostavi 
AJPES. Podatki o nastanitvenih obratih so javni in brezplačno do-
stopni na spletni strani AJPES. Vpis nastanitvenega obrata v regi-
ster je tudi pogoj za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah. 
Novost  je, da gostitelji odslej več institucijam (policiji, občinam 
ter Statističnemu uradu RS) poročajo na enem mestu. Za namen 
poročanja je AJPES vzpostavil spletno aplikacijo eTurizem, preko 
katere morajo izvajalci nastanitvene dejavnosti začeti poročati 
najkasneje s 1. marcem 2018. Aplikacija eGost na spletni strani 
Policije, preko katere so gostitelji poročali doslej, je s tem dnem 
prenehala delovati. Vir: AJPES Krško

KRŠKO - S ponedeljkom, 26. februarja, se je pri Kmetijski sveto-
valni službi KGZS pričel vnos zbirnih vlog za ukrepe skupne kme-
tijske politike, ki bo trajal do 6. maja. Pred oddajo zahtevkov na 
KGZS morajo imeti vlagatelji urejene podatke v vseh zahtevanih 
evidencah, t.j. GERK-i, trajni nasadi, spremembe nosilcev KMG, 
njihovi namestniki itd. »Nosilcem kmetijskih gospodarstev pri-
poročamo, da v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) pred-
hodno sami preverijo vpisane podatke in pravilnost vrisa GERK-
-ov na svojem kmetijskem gospodarstvu, in sicer preko spletnega 
pregledovalnika (rkg.gov.si/GERK/WebViewer). Dostop do po-
datkov je mogoč z vpisom KMG-MID številke,« so ob tem sporo-
čili z Upravne enote Krško. Glede na pričakovano veliko število 
prijaviteljev bo na Upravni enoti Krško urejanje podatkov v RKG 
potekalo po sistemu naročanja. Zato nosilce kmetijskih gospodar-
stev, ki bodo oddajali zbirno vlogo, pozivajo, da se glede na datum, 
ki jim ga je Kmetijska svetovalna služba določila za izpolnjevanje 
vloge, za termin urejanja podatkov pri Upravni enoti Krško pred-
hodno dogovorijo z uslužbenci. Naročijo se lahko na tel. št. 07 49 
81 444 v času uradnih ur. Tako bodo pripomogli k lažjemu načr-
tovanju dela uslužbencev in k prijaznejši obravnavi samih nosil-
cev kmetijskih gospodarstev. Nosilcem kmetijskih gospodarstev, 
ki zbirne vloge v letu 2018 ne bodo oddajali, svetujejo, da svoje 
podatke v RKG uredijo po 6. 5. 2018, ko bo na upravni enoti pred-
vidoma manjša gneča. P. P./vir: UE Krško

Prehodno obdobje se je izteklo

Začelo se je sprejemanje vlog

BOŠTANJ - Da se krepi lokalna samooskrba v regiji, kaže tudi po-
rast članstva v Društvu Ajda Posavje. Eno izmed najaktivnejših 
društev v Sloveniji sledi načelom biodinamičnega gospodarje-
nja. V Boštanju potekajo dvakrat mesečno delovna srečanja in 
izobraževanja (tudi tujih predavateljev) za več kot 140 članov. 
Pomen društva v okolju je neprecenljivo, saj svojim članom za-
gotavlja pripravke za boljšo rast in kvaliteto rastlin, kakovostna 
semena in krepi trajnostna načela delovanja. Morda je zaradi sa-
mega sedeža društva zaznati tudi večje zanimanje Občine Sev-
nica. Na zboru članov je predstavil prakso in prednosti javnega 
naročanja župan Srečko Ocvirk. Člani društva Ajda se z ostali-
mi akterji v okolju zavzemajo za nakup lokalne hrane. Verjame-
mo namreč, da je prav od ozaveščanja odvisno tudi  zdravje ljudi. 
Strokovna usposobljenost članov daje v okolju možnost sodelo-
vanja s šolami oz. zavodi - tako v teoretičnem delu kot tudi v pra-
ksi. V tem času se v Boštanju odvija tudi začetni tečaj biodinami-
ke, zato vas vabimo, da se nam pridružite!  Maja Šušteršič

Ajda Posavje in biodinamika

Uvodni nagovor je pripadel go-
stitelju, županu Ivanu Molanu, 
ki je poudaril, da je v boju proti 
klimatskim spremembam po-
membna preventiva, z gradnjo 
hidroelektrarn pa se odpirajo 
dodatne možnosti za namaka-
nje kmetijskih površin. Pove-
dal je, da se s pristojnim mini-
strstvom ob zaključku projekta 
HE Brežice pogovarjajo o grad-
nji dodatnih črpališč, dveh v 
krški in enega v brežiški občini. 
Omenil je še sprejet proračun, 
v katerem so tudi letos zago-
tovljena nepovratna sredstva 
za kmetijstvo v skupni višini 
približno 120 tisoč evrov, jav-
ni razpisi bodo objavljeni nek-
je konec marca. Nato so sledila 
predavanja treh strokovnja-
kov s področja kmetijstva Ro-
mana Štabuca, specialista za 
vinogradništvo na KGZ Mari-
bor, svetovalke za sadjarstvo 
na KGZ Novo mesto Andreje 
Brence in Aleša Germovška 
z Inštituta za preučevanja in 
raziskave v kmetijstvu.

Štabuc je dejal, da so v vinogra-
dništvu značilni tudi pozitivni 
vplivi podnebnih sprememb 
(povečana koncentracija CO2 
pomeni povečanje fotosintet-
ske aktivnosti in listne površi-

Pomembna je preventiva
BREŽICE - Občina Brežice je 22. februarja v dvorani MC Brežice organizirala 3. kmetijski forum, ki je bil 
tokrat posvečen tematiki prilagajanja kmetijstva klimatskim spremembam, osredotočili pa so se na vino-
gradništvo in sadjarstvo, ki ju podnebne spremembe najbolj prizadenejo.

ne, zaradi podaljšanja vegeta-
cijske dobe se bodo povečale 
količine in kakovost pridelka 
grozdja), negativni vplivi, kot 
so ekstremni vremenski do-
godki, pa od vinogradnikov 
terjajo ukrepe in spremenje-
no tehnologijo pridelave. Po-
sebej je izpostavil protitočne 
bočne mreže, ki so način ak-
tivne obrambe pred točo z ve-
liko prednostmi in malo sla-
bostmi ter način zaščite trte 
in pridelka, ki je tudi subven-
cioniran preko razpisov. Ukre-
pe proti spomladanski pozebi 
v vinogradih je razdelil na pre-
ventivne in aktivne. Pri prvih je 
omenil izbiro prave lege, sor-
te in podlage, izboljšavo geo-
mehanskih in hidroloških last-
nosti tal (povečana odpornost 
trte) …, pri drugih pa sicer zelo 
drag način dovajanja toplote s 
segrevanjem in dimne zavese z 
dimljenjem, namakanje in mu-
lčenje tal, uvajanje sistemov za 
oroševanje, preventivna škrop-
ljenja s snovmi za večjo odpor-
nost. Pozebe lahko prepreču-
jemo tudi s prevetrovanjem, 
raznimi sistemi ogrevanja, pa-
rafinskimi svečami proti poze-
bi … Proti suši se lahko borimo 
z rahljanjem tal, kapljičnim na-
makanjem, prilagoditvijo nege 

listne stene trte, vzpodbuja-
njem razvoja koreninskega sis-
tema s povečanjem zračnosti, 
vpojnosti in biokompleksa (hu-
musa) tal itd.

Brencetova je med drugim po-
udarila, da so bile spomladan-
ske pozebe v Posavju obča-
sen pojav. Do leta 2015 so bile 
sadjarske lege nad 200 me-
trov nadmorske višine večino-
ma varne pred pozebo. Poze-
bi v zadnjih dveh letih pa sta 
vse obrnili na glavo, saj je kar 
naenkrat ogrožena pridela-
va vseh sadnih vrst na večini 
dosedanjih sadjarskih leg. Po 
besedah Brencetove bo brez 
sistemov varovanja pridelka 
pred pozebo pridelava mogo-
ča le še na dvignjenih legah nad 
300 metri nadmorske višine z 

ugodnimi nagibi in omogoče-
nim odhodom hladnega zra-
ka. Germovšek pa je predstavil 
meteorološki postaji Sremič 
in Vrhulje, s pomočjo katerih 
spremljajo vremenske podat-
ke, ki lahko vinogradnikom 
olajšajo in izboljšajo načrto-
vanje učinkovite in pravočas-
ne zaščite vinske trte. Ustvari-
li so aplikacijo na pametnem 
telefonu, uporabnikom želi-
jo omogočiti čim bolj preprost 
dostop do podatkov in vzpod-
buditi uporabo podatkov med 
vinogradniki.

Na koncu foruma, ki ga je po-
vezovala Vesna Kržan, so be-
sedo dobili še udeleženci fo-
ruma. Anton Baznik (Rast 
Baznik), ki ima doma vzorčen 
nasad vinograda s 300 sorta-
mi neškropljenega grozdja, je 
predlagal, da bi morala stro-
ka več poudarka nameniti od-
pornim sortam grozdja, ki se 
ne ali izredno malo škropi-
jo ter bi bile primerne tudi za 
vino. »Smiselno bi bilo, da se te 
sorte začnejo saditi tudi na na-
šem območju,« je dejal. Sledi-
lo je še neformalno druženje s 
pogostitvijo dobrot Turistične 
kmetije Pri Martinovih. 
 Rok Retelj

Anton Baznik je izpostavil 
odporne sorte grozdja.NOVO MESTO - Dan inovativnosti TPV je vsakoletni dogodek, na 

katerem Skupina TPV predstavi svoje aktivnosti in dosežke na 
področju inovativnosti. V preteklem letu so zaposleni v TPV od-
dali skoraj 3.000 inovativnih predlogov. Na slavnostni prireditvi 
so direktor – predsednik poslovodstva mag. Marko Gorjup, di-
rektor – član poslovodstva dr. Ivan Erenda ter direktor Razisko-
valno razvojnega sektorja Krunoslav Šimrak podelili priznanja 
in nagrade za najboljše inovacijske predloge. Odbor za inovacij-
ske predloge je kot posameznik najbolj prepričal Marko Malna-
rič s predlogom Robotizacija izdelave izdelka za vozila Range Ro-
ver. Nagrado za najkoristnejši inovativni predlog tima sta prejela 
Srečko Basarac in Primož Kozan za predlog Študija izvedbe in 
vpeljava varovanja v orodju za preoblikovanje. Nagrado Martina 
Severja za najboljše zaključno delo sta Gorjup in Vladimir Gre-
gor Bahč, prokurist družbe TPV Group, podelila Davorju Tram-
tetu za diplomsko nalogo 3D skeniranje in izdelava 3D modela 
na podlagi oblaka točk kot koraka v procesu vzvratnega inženi-
ringa nihajne roke.  Vir: TPV

5. dan inovativnosti TPV
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Po besedah mag. Florjane 
Ulaga, zaposlene na ARSO in 
članice Komisije za hidrogeo-
grafijo, je namestitev oznak del 
širše akcije označitev visokih 
voda v Sloveniji. Akcija je na-
menjena ozaveščanju javno-
sti, do kam lahko seže voda in 
kakšna je njena moč ter kako 
smotrno načrtovati rabo pros-
tora na poplavnem območju. 
Do zdaj najvišje izmerjena gla-
dina vode reke Save na Moste-
cu je bila po podatkih ARSO 19. 
septembra 2010. Če na Moste-
cu ne bi bilo nasipa, bi bil tak-
rat cel pod vodo. Dodala je, da 
so k sodelovanju povabili tudi 
dijake, saj menijo, da je treba 
mlade vključevati v akcije v po-
vezavi z rabo prostora in hidro-
logijo. Akcijo označitev visokih 
voda vodi dr. Peter Frantar 
(ARSO), ki je poudaril, da želi-
jo lokalnemu prebivalstvu po-
kazati, do kam je segala viso-
ka voda. Skrbnik nameščenih 
tablic bo Brodarsko turistično 
društvo Mostec. Izrazil je tudi 
željo, da bi dijaki v prihodnosti 
poiskali še kakšno točko, kjer 
je bila visoka voda in jo bodo 
potem tudi ustrezno označi-
li. Dogodka se je udeležil tudi 
brežiški župan Ivan Molan, 
ki je povedal: »Večkrat imamo 
napačen občutek, da so visoke 
vode odvisne od podnebnih 

Oznake opozarjajo na moč vode
MOSTEC - Agencija RS za okolje, Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije in Zavod RS za 
šolstvo so 6. februarja na Mostecu v okviru promocijskega dogodka namestili oznake o zabeleženi višini 
vode reke Save. V dogajanje so vključili tudi dijake 1. a letnika Gimnazije Brežice.

sprememb. V Brežicah so od-
visne predvsem od nepremi-
šljene politike poplavne var-
nosti v celi Sloveniji in mi smo, 
žal, žrtev vsega tega.« Izrazil je 
tudi upanje, da bodo s to ak-
cijo spodbudili vso Slovenijo 
k resnemu razmisleku, da se 
z nepremišljenim ravnanjem 
stanje poslabšuje in omogoča 
dvig gladine vode, s tem pa se 
ogroža prebivalce.

Spregovorila je tudi Maja Bro-
zović, predstavnica Parlamen-
ta mladih savskega bazena, in 
izpostavila, da je ta projekt na-
menjen srednješolcem, ter po-
vabila dijake in profesorje, naj 

se mu pridružijo, saj se lahko v 
sklopu parlamenta veliko na-
učijo o reki Savi, blizu katere 
živijo. Dr. Mitja Bricelj z Mi-
nistrstva za okolje in prostor 

je izrazil upanje, da bo pro-
jekt med Brežicami in Zagre-
bom, ki ga snujejo, tj. kajaka-
ške steze, možnost rekreacije 
ob Savi ipd., najboljši primer 
prakse sodelovanja dveh držav 
za isto reko v Evropi. Brežiški 
gimnazijci so imeli ta dan te-
renske vaje, ki jih je vodil Igor 
Lipovšek, pedagoški svetova-
lec za geografijo na Zavodu RS 
za šolstvo, in so bile vezane na 
vodno bilanco. Eno od zanimi-
vih vprašanj – odgovore so na 
koncu dijaki tudi predstavili – 
je bilo, v koliko sekundah lah-
ko Sava pri Čatežu ob letnem 
povprečnem pretoku (250 ku-
bičnih metrov na sekundo) na-
polni olimpijski bazen. Skupi-
na dijakinj je izračunala, da v 
zgolj desetih sekundah.

 R. Retelj

Tablico z oznako je mag. Florjana Ulaga v zahvalo za sode-
lovanje na dogodku izročila tudi ravnatelju Gimnazije Breži-
ce Urošu Škofu.

»Danes moramo prevzeti od-
govornost za tisto, kar ostaja 
za nami,« je v Mestni hiši Bre-
žice dejal Aleksander Zupan-
čič in dodal, da Komunala Bre-
žice ni zgolj tehnični izvajalec 
komunalnih storitev, ampak 
kreativni potencial svojih za-
poslenih usmerja v ohranja-
nje narave in varstvo okolja. 
Za vsem tem ozaveščanjem in 
novim načinom obdelave sto-
jijo številke, kar direktorja, ki 
govori o pravem ekološkem 
preboju, najbolj veseli. Lani so 
tako na odlagališče odložili le 
še 172 ton odpadkov, kar je že 
za 4163 ton oz. 96,1 % manj 
kot v letu 2011, vse ostalo se 
reciklira in tako ali drugače 
ponovno uporabi. Z njihovi-
mi uporabniki po domovih so 
v šestih letih uspeli ločiti za 
skoraj 2500 ton odpadkov več 
(danes ločeno zberejo že 4676 
ton odpadkov). »S tem, ko lo-
čujemo, smo seveda okoljsko 
prijazni, poleg tega pa tudi 
privarčujemo na položnicah. S 
pravilnim ločevanjem odpad-
kov in novim načinom obdela-
ve smo vsi skupaj privarčeva-
li 306.892 evrov, posledično je 
bil v letu 2017 znesek na po-
ložnici za štiričlansko druži-
no vsak mesec nižji za skoraj 
4,5 evra, kot bi bil, če bi ostali 

»Kdor ločuje, privarčuje«
BREŽICE - V javnem podjetju Komunala Brežice so 21. februarja pripravili zdaj že tradicionalno novinarsko 
konferenco, na kateri so direktor Aleksander Zupančič, izvršna direktorica Jadranka Novoselc in vodja sek-
torja splošnih služb Petra Grajžl predstavili aktivnosti v preteklem letu in načrtovane projekte za leto 2018.

pri količinah iz leta 2011. Zato 
ves čas ponavljam: kdor loču-
je, privarčuje,« je poudaril in 
dodal, da je Komunala Breži-
ce lani presegla šest milijonov 
evrov prometa.

Jadranka Novoselc je predsta-
vila nekatere izmed več kot 30 
projektov ozaveščanja, ki so jih 
izvajali lani. Med odmevnejši-
mi so »Prinesi – odnesi« (lani 
so ob sobotah na brežiški tr-
žnici zamenjali več kot 12 tisoč 
uporabnih stvari, kar pomeni 
tudi za sedem ton manj kosov-
nih odpadkov, ki bi jih sicer 
odložili), »Hrana sodi na kro-
žnik, ne v smeti« (povprečen 
Slovenec na leto zavrže okoli 

80 kilogramov hrane, zato že-
lijo s tem projektom prepreči-
ti tako velike količine zavrže-
ne hrane) ter »Za čisto okolje 
vozim na jedilno olje« (oza-
veščanje o pravilnem odlaga-
nju odpadnega jedilnega olja, 
lani se je le-tega na ZRC Boršt, 
kjer ga zaenkrat zbirajo, odlo-
žilo za tono in pol, večina se ga 
še vedno zavrže v kanalizacij-
ski sistem – 1 liter odpadne-
ga olja lahko onesnaži 1000 li-
trov vode).

Po besedah Petre Grajžl so bili 
lani uspešni na javnem pozivu 
za izbor operacij za uresniče-
vanje ciljev Strategije lokal-
nega razvoja na območju LAS 

Posavje za leto 2017 in uspeli 
pridobiti nepovratna sredstva 
za izvajanje projekta »Zeleno 
Posavje – za naravo in zdrav-
je«. V projekt je vključenih pet 
partnerjev, Komunala Brežice 
kot vodilni partner ter osta-
la komunalna podjetja v regi-
ji Posavje, Kostak Krško, Ko-
munala Sevnica, Komunala 
Radeče in OKP Rogaška Slati-
na, ki pokriva Bistrico ob So-
tli. »V Komunali Brežice zdaj 
prehajamo na regijo Posavje, 
ves čas se trudimo ozavešča-
ti prebivalce Posavja o pome-
nu okolja in ekologije,« je po-
udarila Grajžlova. Gre torej za 
regionalni projekt, ki poteka v 
vseh šestih posavskih občinah 
in je sofinanciran iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj 
(skupna vrednost projekta je 
135 tisoč evrov, od tega je sko-
raj 89 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev). Projekt bo ustvaril 
tudi novo delovno mesto, ki je 
predmet sofinanciranja, z njim 
pa želijo izboljšati ozavešče-
nost prebivalcev Posavja tudi 
o pomenu ločenega zbiranja 
odpadkov, tako bodo v poseb-
nih zbiralnikih zbirali odpad-
no jedilno olje, v gostinskih ob-
ratih pa kavno usedlino.

 Rok Retelj

Predstavniki Komunale Brežice Grajžlova, Zupančič in No-
voselčeva

26. februarja so v družbi Kostak ob obletnici nastanka Komunal-
ne uprave Videm – Krško za svoje zaposlene pripravili prvi Dan 
Kostaka. Dogodek je bil namenjen predstavitvi rezultatov, dosež-
kov in razvoja podjetja in njegovih hčerinskih družb ter načrtom 
za prihodnost. Skupina Kostak širi svoje poslovanje na področju 
tržnih dejavnosti, te predstavljajo že 84 odstotkov vseh prihod-
kov. Leto 2017 je bilo glede ustvarjenih prihodkov rekordno. S 
številnimi sponzorstvi in donacijami pomagajo društvom in hu-
manitarnim organizacijam ter tako podpirajo lokalno skupnost.  

RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKUPINI KOSTAK

Osnovna dejavnost družbe Kostak – izvajanje gospodarskih javnih 
služb, danes ustvarja 16 odstotkov prihodkov od prodaje ter vklju-
čuje petino zaposlenih v skupini. Gradbeništvo, obdelava odpad-
kov, vzdrževalna in čistilna dela ter druge tržne dejavnosti skupaj 
ustvarijo 84 odstotkov prihodkov družbe.

Gradbeni sektor je v zadnjem desetletju doživel vzpon z gradnjo ve-
likih projektov, kot so hidroelektrarne in drugi industrijski objekti. 
V letu 2017 je bil zaključen doslej največji gradbeni projekt druž-
be Kostak - stanovanjski kompleks Zelene Jarše v Ljubljani, kjer je 
bilo zgrajenih in prodanih 113 stanovanj ter garažna hiša. Velik pro-
jekt v lanskem letu je bila gradnja jezovne zgradbe Hidroelektrar-
ne Brežice, v letošnjem letu pa je ključni projekt gradnja sortirnice 
odpadkov, ki jo družba Kostak gradi za mariborsko Snago. Družba 
Kostak ima vzpostavljen enega najsodobnejših sistemov obdela-
ve odpadkov v Sloveniji. Tako v občinah Krško in Kostanjevica na 
Krki odložijo le še 2 odstotka odpadkov, obdelavo odpadkov pa 
izvajajo za več komunalnih podjetij v okolici in širše po Sloveniji.  
V zadnjem desetletju se je razvila tudi skupina Kostak, v katero se 
združujejo še hčerinske družbe HPG Brežice, Ansat, Kostak GIP in 
Gitri v Sloveniji ter družbi Kostag v Srbiji in Kostak BAU v Nemčiji. 
Dejavnosti hčerinskih družb zajemajo gradnjo, kmetijstvo, projek-
tiranje, inženiring, posredovanje delovne sile in telekomunikacije.

NAJVEČJA VREDNOTA ZA TO DRŽAVO 
IN OKOLJE SO DELOVNA MESTA

Vztrajna rast in razvoj družbe in skupine Kostak sta omogočila za-
poslovanje kadrov iz lokalnega in širšega okolja. Družba Kostak da-
nes združuje več kot 400 zaposlenih, skupina Kostak pa več kot 500, 
kar družbo umešča med prve tri zaposlovalce na območju Posav-
ja. Kot je ob tem izpostavil predsednik uprave družbe Kostak Mi-
ljenko Muha, so »delovna mesta za to državo in to okolje največ-
ja vrednota, ki omogoča vsakemu posamezniku, da s svojim delom 
omogoči dostojno življenje zase in za svojo družino.«
Poleg zagotavljanja delovnih mest izpolnjujejo svojo zavezo druž-
bene odgovornosti s sponzorstvi in donacijami ter tako prispe-
vajo k razvoju lokalnega okolja in skupnosti. V letu 2017 so za 
sponzorstva in donacije ter humanitarno pomoč namenili največ 
sredstev do zdaj. So dolgoletni sponzorji Nogometnega kluba Kr-
ško, Rokometnega kluba Krško in Odbojkarskega društva Kostak El-
mont Brestanica. Donacije pa namenjajo tudi drugim športnim in 
kulturnim društvom ter organizacijam. 
Sodelovanje z lokalnim okoljem in odnose s skupnostjo v Kosta-
ku gradijo tudi v okviru skupnih projektov z organizacijami, kot so 
vrtci, osnovne in srednje šole in drugo. Skupni projekti so name-
njeni ozaveščanju o okoljskih tematikah ter gradnji trdne vezi med 
skupnostjo in podjetjem. 

Ob 64. obletnici ustanovitve 
o razvoju skupine Kostak

Vodi, dragoceni naravni dobrini, 
se bomo pred svetovnim 
dnevom voda posvetili 15. marca 
s tematskimi stranmi Posavski 
vodni krog.

Letos bomo na njih ozaveščali o odpadnih vodah, 
med drugim pa bralcem odgovorili tudi na aktualna 
vprašanja o malih komunalnih čistilnih napravah.

POSAVSKI 
VODNI 
KROG
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Pri izvajanju programa sodelujejo tudi številne druge posavske 
organizacije. Osnovni namen projekta je na različne načine pri-
spevati k dvigu kvalitete življenja naših občanov, pomagati pri 
njihovem vključevanju v družbo in krepiti medgeneracijsko so-
lidarnost. Veseli nas, da se je že v prvem letu našega delovanja 
v aktivnosti večgeneracijskega centra vključilo več kot 1.700 za-
dovoljnih uporabnikov!

VEČGENERACIJSKI CENTER – PROSTOR DRUŽENJA

Večgeneracijski center je namenjen prijetnemu druženju upo-
rabnikov. V ta namen smo odprli tri središča za druženje upo-
rabnikov. 
Sedež večgeneracijskega centra je v Krškem (Cesta krških žrtev 
44) in je za uporabnike odprt od ponedeljka do petka med 8. in 
18. uro. V prijetno opremljenem prostoru se uporabniki družijo, 
sooblikujejo in se vključujejo v različne aktivnosti, si izmenjuje-
jo informacije, strokovne sodelavke v projektu pa so jim vsesko-
zi na voljo za pogovor in svetovanje. 
V Sevnici je prostor neformalnega druženja uporabnikov v pro-
storih Mladinskega centra Sevnica (Trg svobode 10). Druženje 
uporabnikov poteka ob torkih in četrtkih med 13. in 19. uro. Stro-
kovni sodelavec je uporabnikom na voljo za pogovor in svetova-
nje ob torkih, sredah in četrtkih v dopoldanskem času v prosto-
rih Družinskega inštituta Zaupanje v Sevnici (Trg svobode 11).
V Brežicah se prostor neformalnega druženja uporabnikov naha-
ja v prostorih Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. 
Druženje uporabnikov poteka ob ponedeljkih, torkih in petkih 
med 8. in 14. uro. Uporabnikom je v času neformalnega druže-
nja za svetovanje ali pogovor na voljo strokovna sodelavka v pro-
gramu.

AKTIVNOSTI IN VSEBINE V VEČGENERACIJSKEM CENTRU

V našem centru na različnih lokacijah potekajo številne aktivnosti 
– medgeneracijska in medkulturna srečanja, delavnice za otroke 
in mladostnike, različni tečaji in delavnice za brezposelne, tečaji 
slovenskega jezika za priseljence, pogovorne skupine za starše in 
starejše, učna pomoč, počitniško varstvo otrok, različne predstavi-
tve in predavanja, tečaji in delavnice za starejše, pogovorne sku-
pine. Aktivnosti v sodelovanju z drugimi inštitucijami potekajo 
tudi v manjših občinah. V letu 2017 so pri izvajanju programa so-
delovali Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Terra Vera 
v Kostanjevici na Krki ter Mladinsko društvo in Društvo  kmetic 

Ajda v Bistrici ob Sotli. Na ravni projekta smo tako vzpostavili tudi 
odlično sodelovanje z različnimi institucijami – centri za socialno 
delo, šolami, zavodom za zaposlovanje, domovi za upokojence, 
nevladnimi organizacijami in podobno. V letu 2017 smo izvedli 
več kot 1.300 ur različnih aktivnosti za naše uporabnike, hkrati pa 
omogočili preko 2.400 ur neformalnega druženja.

FINANCIRANJE PROGRAMA

Izvajanje programa sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad v okvi-
ru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske po-
litike v obdobju 2014-2020, del sredstev pa so iz lastnih sredstev 
zagotovili tudi partnerji v projektu. Veseli smo, da so program 
podprle tudi vse občine v Posavju.

POMEMBEN PRISPEVEK PROSTOVOLJCEV VGC POSAVJE

Program večgeneracijskega centra je v letu 2017 obogatilo pre-
ko 70 prostovoljcev, ki so sodelovali pri izvedbi številnih aktiv-
nosti (medgeneracijska klekljarska skupina, skupinska učna po-
moč, pomoč pri izvajanju počitniških aktivnosti za otroke, pomoč 
pri izvajanju počitniškega varstva, pomoč na domu starejšim, 
spremstvo starejših, pomoč pri izvajanju delavnic za mlade, iz-
vajanje ročnodelskih delavnic, pomoč pri izvajanju delavnic za 
invalide, otrok s posebnimi potrebami, pomoč pri izvajanju de-
lavnic Vadba za zdrav vsakdan idr.) ter prispevali k prijetnemu 
vzdušju v času neformalnega druženja uporabnikov. Brez nji-
hovega bogatega znanja, izkušenj in človeških vrlin v programu 
ne bi mogli ponuditi tako široke palete aktivnosti in doseči toli-
ko različnih uporabnikov. 

V našo ekipo z veseljem vabimo nove prostovoljce, da se nam 
pridružite pri oblikovanju in izvajanju programa!

Vabljeni k vključitvi in spremljanju naših aktivnosti!

Naš koledar aktivnosti ter dogodke lahko spremljate na spletni 
strani: 

www.vgc-posavje.si 

ter facebook strani: 

www.facebook.com/vgcposavje.si. 

KONTAKTI:

Sedež VGC Posavje v Krškem:
Ljudska univerza Krško
Cesta krških žrtev 44, 8270 Krško
Tel: 051 279 632
E-pošta: info@vgc-posavje.si
W: www.vgc-posavje.si
Strokovni sodelavki: Katarina Vodeb in Mojca Pompe Stopar

Enota VGC Posavje v Brežicah:
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino 
Gubčeva 10a, 8250 Brežice
Tel: 064-245-587
E-pošta: vgc.brezice@zptm.si
W: www.vgc-posavje.si

Strokovna sodelavka: mag. Mihaela Kežman

Enota VGC Posavje v Sevnici:
Družinski inštitut Zaupanje
Trg svobode 11, Sevnica
Tel: 041 772 245
E-pošta: vgc.posavje.sevnica@gmail.com
W: www.vgc-posavje.si
Strokovni sodelavec: Damijan Ganc

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

CMYK 100 4 87 18

V Posavju zaživel večgeneracijski center

Skupinska učna pomoč v Sevnici

Druženje mladih v SevniciDruženje starejših v Krškem

Izvajanje počitniških aktivnosti  
v Kostanjevici na Krki

Izvajanje počitniških aktivnosti v Krškem

Ustvarjalni klepet v BrežicahMedgeneracijska delavnica v Brežicah

V preteklem letu je v Posavju zaživel projekt Večgeneracijski center Posavje, v katerem potekajo številne družabne in izobraževalne aktivnosti za različne ciljne sku-
pine v vseh šestih posavskih občinah. Nosilka projekta je Ljudska univerza Krško, partnerja v projektu pa sta Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter 
Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice. 

V MARCU VAS POSEBEJ VABIMO NA DOGODKE:

• petek, 2. 3. 2018, med 9.00 in 11.00:  
Ustvarjalna delavnica za vse generacije: Prikaz pletenja 
košar in les (Franc Javornik), enota Krško;

• petek, 2. 3. 2018, ter vsak petek v marcu med 9.00 in 
11.00: Joga in meditacija po čakrah, enota Brežice;

• ponedeljek, 5. 3. 2018, ob 17.00:  
Trening rahločutnega starševstva, uvodno srečanje 
(obvezne prijave: 041 772 245), enota Sevnica;

• torek, 6. 3. 2018, ter vsak torek v marcu med 9.00 in 
11.00: Joga in meditacija po čakrah, enota Brežice;

• sreda, 7. 3. 2018, med 18.00  in 19.30:  
predavanje Nekemične zasvojenosti (dr. Sanja Rozman), 
enota Brežice; 

• petek, 9. 3. 2018, med 16.00 in 18.00:  
predavanje Zasvojenost - bolezen ali način življenja (Toni 
Kočevar), enota Krško;

• sreda, 21. 3. 2018, med 9.00 in 11.00:  
ustvarjalna delavnica Drobne dekoracije za praznične dni 
(Milena Mastnak, dipl. ing. agr.), enota Krško.
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TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

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

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

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

Trgovina s suhomontažnimi sistemi
Strokovna izvedba

NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

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

GNOJILA

SEMENAKROMPIR

ČEBULČEK

ZEMLJA ZA SETVE IN PRESAJANJE

 GNOJILA

-          SEMENA

-          KROMPIR

-          ČEBULČEK

-          TER ZEMLJA ZA SETVE IN PRESAJANJE

Na zalogi že 
vse za vrt!

 Vabljeni!

- novogradnje
- adaptacije
- vsa ostala gradbena dela
- inženiring 
- gradbeni nadzor in svetovanje

A�rmat d.o.o., Gržeča vas 24, 8273 Leskovec pri Krškem, 051/309-383

Ko sneg skopni, bo čas za akcijo
Čas, ko nas zima v večji meri potisne med štiri stene, je idealen za načrtovanje vseh opravil in popravil v 
hiši, stanovanju in okolici naših domov. Bodisi da se lotevate zahtevnejših posegov, kot so npr. celovite 
adaptacije starega stanovanja ali obsežni posegi v ogrevalni sistem, bodisi da imate zamisel o funkcionalni 
preureditvi kleti, letnega vrta ali kopalnice: ne glede na opravila se najprej zanesite na svoje občutke, želje 
in zapišite oziroma skicirajte svojo osnovno idejo. Na list dodajte še svoje razloge za spremembe, ki jih bo 
deležen vaš bivanjski prostor. Nato poskušajte sprejeti še čim bolj jasno odločitev o tem, koliko sredstev bi 
lahko namenili za uresničitev te ideje, ki bo vaše bivanje naredila kvalitetnejše.  

Da boste dobili pravi vpogled 
v zahtevnost posegov, načine 
dela in konkretne stroške, je 
naslednji korak ta, da pokličete 
izvajalce ali se oglasite pri njih 
in jim s čim več podrobnostmi 
opišete svoje želje. Ti vam bodo 
na podlagi vašega povpraše-
vanja pripravili ponudbe, na 
podlagi katerih se lahko nato 
odločate. Največ se lahko o ne-
katerih zahtevnejših posegih 
naučimo ravno iz pogovorov s 
strokovnjaki, zato naj vam ne 
bo žal časa, ki ga, poleg lastne-
ga raziskovanja in pogovorov s 
prijatelji, namenite različnim 
izvajalcem, proizvajalcem in 
prodajalcem. Že na naslednjih 
straneh boste našli takšne, ki 
so si svoje ime gradili vrsto let 
in jim zaupajo mnoge stranke v 
Posavju in izven regije.

MNOGI BOSTE GRADILI, 
PRENAVLJALI – IMATE 
FINANČNI NAČRT?

Leti 2018 in 2019 bosta očitno 
za mnoge naše bralce leti, ko se 
bodo spustil v podvig gradnje 
lastne hiše ali prenovo stano-
vanja. Odločitev ni enostavna, 
predvsem pa bi mnogo kasnej-
ših zapletov po mnenjih po-
znavalcev omilili, če bi vnap-
rej izdelali čim bolj podroben 
finančni načrt investicije. Načrt 
mora vsebovati vse stroške, za 
katere že v štartu vemo, da 
bodo nastali. Za gradnjo hiše 
na primer to najpogosteje za-
jema: nakup parcele, projek-
tantske storitve, komunalne 
prispevke, stroške soglasij so-
sedov, pridobitev gradbene-
ga dovoljenja, izkop gradbene 
jame, izdelavo temeljev, ure-
ditev hidroizolacije, betoni-

ranje plošč in zidavo do stre-
he, streho, toplotno izolacijo, 
fasado, vodovodne in elektro 
instalacije, sistem ogrevanja, 
izgradnjo dimnika, ureditev 
prezračevanje, vgradnjo stav-
bnega pohištva (vrata, okna, 
tla …), zaključne omete, sto-
pnice, tlake, oplesk, nakup po-
hištva in opreme … Načrt mora 
biti čim bolj natančen in teme-
ljiti na konkretnih ponudbah. 
Poleg tega priporočamo, da 
poiščete ljudi, ki so se odloči-
li za podobne posege ali grad-
njo s podobnimi materiali in 
proporci. Pogovorite se z nji-
mi. Potem primerjajte, razde-
lajte, v miru premislite. Pojdi-
te na banke, naj vam naredijo 
izračune. Enako na zavaroval-
nicah. Posvetite se posebej tudi 
podjetjem, ki jim boste zaupali 
gradnjo, v kolikor se je ne bos-
te lotili sami. Preučite gradbe-
no pogodbo, ki narekuje, kdaj 
in po kateri gradbeni fazi bos-
te morali nakazati dogovorjena 
sredstva. Ne pozabite, da boste 
imeli tudi po zaključku gradnje 
nekatere obveznosti, s čimer 
bodo nastali dodatni stroški: 
pridobitev uporabnega dovo-

ljenja, vpis v zemljiški kataster 
in kataster stavb, pridobitev hi-
šne številke in podobno. Čas, ki 
ga boste vložili v to, da zaprete 
finančno konstrukcijo projek-
ta, je čas, ki se vam bo z veliko 
mero povrnil.

PRI OZNAČITVI GRADBIŠČA 
SO PRAVILA JASNA

Na terenu je slišati, da se Posav-
ci obnašamo še precej »doma-
če«, kar se tiče zakonsko pred-
pisane označitve gradbišča. A 
prihranite si podvprašanja, saj 
je zakon o graditvi objektov ja-
sen: investitor je dolžan grad-
bišče pred začetkom gradnje 
označiti s t. i. gradbiščno tablo. 
Ta mora stati do trenutka, ko 
so vsa dela na objektu konča-
na in, ne pozabite, za tablo ne 
odgovarja izvajalec, ampak vi 
kot investitor. Postaviti jo mo-
rate na vidno mesto, najbolje 
pri vhodu na gradbišče, na njej 
pa morajo biti napisani podatki 
v skladu z gradbenim dovolje-
njem, npr. o vrsti objekta glede 
na namen in vrsti gradnje, šte-
vilka gradbenega dovoljenja, 
napisan mora biti tudi datum 

izdaje dovoljenja in kdo je do-
voljenje izdal. Seveda na tablo 
sodijo tudi podatki o vas kot in-
vestitorju, projektantih, odgo-
vornem vodji projekta za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja 
ter projekta za izvedbo, podat-
ki o izvajalcih in odgovornemu 
vodji gradbišča, prav tako pa 
ne pozabite na podatke o nad-
zorniku. 

Tudi tu – pri nadzoru – nas-
tane mnogo teorij in različnih 
praks. Mnogi mislijo, koliko 
prihranijo, če se jim nadzornik 
»le podpiše«, da sprejema, a 
ne tudi dejansko izvaja nadzo-
ra, a prisotnost kompetentnega 
nadzornika ni le zakonska ob-
veza. Lahko vam bistveno olaj-
ša gradnjo, predvsem pa pre-
žene mnoge skrbi. Nadzornik 
lahko ugotovi stanja, ki vaše-
mu laičnemu znanju niso zna-
na, na primer neskladja z grad-
benimi predpisi ali neustrezno 
kakovost vgrajenih instalacij, 
opreme, uporabljenih postop-
kov. Nadzornik lahko poda tudi 
konkretne predloge, kako sta-
nje popraviti. 

KATERE KRITINE 
SO NA TRGU?

Izbira je res velika in največ 
znanja o tem imajo krovci. Po-
govorite se z njimi zelo podrob-
no. Kritino namreč izbiramo 
glede na mnoge dejavnike, od 
tega, kako želimo, da streha iz-
gleda navzven in kakšen je njen 
naklon, do tega, v kakšnih vre-
menskih pogojih živimo. V ko-
likor boste obnavljali spomeni-
ško zaščiteno zgradbo, bodite 
sploh pozorni, saj je vrsta kriti-

Vsako leto ta čas vsebino časopisa dopolnimo 
s koristnimi informacijami na tematskih 
straneh Urejamo dom. Na njih boste znova 
našli nekaj splošnih napotkov, ki vam lahko 
pridejo prav ob začetku gradnje, prenove ali 
drugačnih osvežitvah bivanjskih prostorov in 
okolice hiše. Zakaj ne bi mrzlih dni izkoristili 
za razmislek o opravilih, ki vas čakajo v 
letošnjem letu? Podjetja, ki so se odzvala z 
objavami in predstavitvami, vas vabijo, da 
preverite njihovo aktualno ponudbo.   

Široko temo odpadnih voda, predvsem malih 
komunalnih čistilnih naprav, pa smo vključili v 
naslednjo številko, ki izide 15. marca – takrat 
bo časopis namreč bogatejši za tematske 
strani Posavski vodni krog.

 nadaljevanje na str. 14

Čeprav se je gradnje novega objekta načeloma lažje lotiti kot 
adaptacije, pri obojem odločilno vlogo igrajo dobri izvajalci. 
Zato se informirajte.
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mnika pozanimajte pravočas-
no, možnosti je veliko, združu-
je pa tako funkcionalnost kot 
atraktiven izgled. 

NE POZABIMO – OGLEDALO 
HIŠE JE TUDI NJENA 
ZUNANJOST  

In kako kaže vašemu vrtu? Po-
jem za nekatere pomeni bival-
ni vrt, za druge zelenjavni, za 
tretje sadni, za četrte okrasni, 
za mnoge Posavce pa vrt zdru-
žuje vse te namene hkrati. Pri 
tem prav posebno poglavje od-
pira oskrba zelenice – tudi za 
lepo trato pojdite po informaci-
je v semenarne in vrtnarije, saj 
je trata odvisna tako od pripra-
ve tal do ustrezne travne meša-
nice in nadaljnje pozorne oskr-
be (gnojenja, zalivanja, košnje).

Bivalni vrt nam omogoča oddih 
in rekreacijo, predvsem pa ču-
dovit prostor za druženje. Del 
bivalnega vrta lahko nadalju-
jemo tudi v okrasni, ga zasa-
dimo z grmovnicami, drevjem 
in cvetjem. Bistveni elementi 
naše urejene okolice so tudi og-
raje, stopnice, škarpe, tlakovci 
in žive meje. Najpogosteje se 
pri novejših gradnjah prostor 
za klepet, branje ali praznova-
nja nahaja ob izhodu iz dnev-
ne sobe in praviloma zajema 
tudi teraso. Tudi načrtovanja 
terase se je treba lotiti preu-
darno, saj tako kot prostor, ki 
ga bomo prekrili s tlakovci, tudi 
terasa predvideva tamponski 
sloj. Zelo priljubljene so posta-
le tudi letne kuhinje in žari, ki 
poletje naredijo še bolj čarob-
no. Posavske gospodinje pa se 
letnih kuhinj ne poslužujejo le 
med druženji, ampak jih s pri-
dom koristijo tudi za vkuhava-
nje in vlaganje, torej spravilo 
pridelkov in pripravo ozimni-
ce, s katero sta nas nagradila 
zelenjavni in sadni vrt.  

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

o VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

o TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

o TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

RUDAR SENOVO d.o.o.
E: stg.rudar@siol.net

Cesta kozjanskega odreda 4
SI - 8281 Senovo

ne že določena v projektu. 

Kamen, slamo in leseno skodlo 
so zamenjale sodobnejše kriti-
ne, nekatere izmed njih ostaja-
jo v stiku za naravnimi mate-
riali. V preteklosti je bila zelo 
razširjena betonska kritina, 
priljubljena zaradi svoje ob-
stojnosti. Opečna kritina nas 
spominja na tradicionalnost, 
oblike in barve pa so poljub-
ne. Po oblikah ločimo v osno-
vi bobrovce (klasični strešniki 
s polkrožnim zaključkom), kor-
ce (žlebasto oblikovani streš-
niki) ter zareznike (veljajo za 
najbolj razširjene, omogočajo 
obešanje na letve). Vlakno-ce-
mentna kritina (ravna ali valo-
vita) je v osnovi siva, po izgledu 
morda spominja na salonitke, 
izdelana pa je iz portland ce-
menta z dodatki. Če se boste 
ozrli naokoli, bo vaš pogled pri-
tegnila tudi bitumenska kriti-
na, ki je lahka in primerna tudi 
za strehe z zelo nizkim naklo-
nom, ter pločevinasta kritina, 
ki se loči na takšno, ki omogo-
ča klasično luskasto prekriva-
nje, ter takšno za prekrivanje 
v ploščah. 

Kaj in kako – o tem pa s stro-
kovnjaki za kritine in prekri-
vanje. Povejte jim svoje pomi-
sleke in presenečeni boste nad 
znanjem in predlogi. 

MENJAVA OKEN IN POMEN 
PREZRAČEVANJA

Po lanskih tematskih straneh 
Urejamo dom ste nam zopet 
postavili vprašanje o nujnosti 
prezračevanja. Zato poudar-
jamo: v kolikor nimate reku-
peracijskega sistema prezra-
čevanja v hiši (t. i. razvoda 
prisilnega prezračevanja z 
vračanjem toplote odpadne-
ga zraka), potem vam po me-
njavi oken ostane na voljo kla-
sično prezračevanje na, kot v 
šali rečemo, 'pogon na žgance'. 
Ker se po menjavi oken nava-
dno naenkrat soočite z veliko 
toplotno in siceršnjo nepre-
hodnostjo zraka, se zrak v pro-
storu ne menja, ostaja zatohel, 
na hladnih površinah pa se na-
bira vlaga. Da bi preprečili na-
stanek plesni, je poleg primer-
ne izolacije sten pomembno 
redno prezračevanje. Večkrat 
na dan za 5 do 10 minut odpi-
rajmo okna na stežaj, najbolje 
do stanja, ko bivalno površino 
zajame prepih. Zračenje mora 
biti intenzivno. 

Ko sneg skopni, bo čas za akcijo
NOVE TALNE OBLOGE – 
IZBOLJŠANJE POČUTJA IN 
VIDEZA

Tudi menjava talnih oblog ni 
enostaven proces. Zanj si je 
treba vzeti čas in premisliti, 
kaj iz bogate ponudbe nam bo 
najbolj odgovarjalo. Kerami-
ka, katere vzorci vas popeljejo 
v najlepše dele sveta? Morda 
kamen, ki je s talnim ogreva-
njem prav tako topel kot os-
tale obloge? Pluta? Priljublje-
ne PVC obloge oziroma vinilne 
plošče? Parket v tisoč izvedbah 
ali njegov 'bratranec' laminat? 
Kaj pa tekstilne obloge? Po-
nudba še nikoli ni bila tako pe-
stra in omogoča, da vsak naj-
de nekaj zase. Predvsem pa: 
preden se posvetite barvam in 
dizajnu, upoštevajte uporab-
nost obloge v nekem prostoru. 
Ko ste premislili, kakšnim na-
menom in okoliščinam bo iz-
postavljena talna obloga (ku-
hanju, vlagi, odlaganju oblačil 
in pripomočkov, igranju …), se 
posvetite temu, kakšno vzdušje 
bo talna obloga pričarala v pro-
storu. Kako se bo skladala z ob-
stoječo ali novo opremo? Bos-
te tla oblekli v vzorce ali nadeli 
enobarvni plašč? Poskrbeti pa 
morate tudi za to, da bo talna 
obloga strokovno položena in 
da povprašate prodajalca o pri-
mernem vzdrževanju, ki je po-
gosto zelo drugačno od naših 
predstav. Parket in PVC talne 
obloge, denimo, se čistijo le z 
vlažno oziroma mokro krpo in 
čiščenje s sredstvi, ki vsebujejo 
mila, sploh ni zaželeno. 

ZIMA JE OPOZORILA: 
BOSTE MENJALI 
OGREVALNI SISTEM?

Te dni je posebej aktualna 
tema ogrevanje, saj nas je zima 
skoraj na svojem repu bogato 
obdarila z debelo snežno ode-
jo in stopinjami pod ničlo, kot 
se je pravzaprav včasih za pra-
ve zime tudi spodobilo. Po eni 
strani je sneg prišel ravno pra-
vi čas, v času šolskih počitnic, 
da ga bodo otroci lahko še dol-
go nosili v spominu, odrasli 
pa tudi, saj je bilo treba lopa-
te, snežne freze in ostale pri-
pomočke imeti pri roki sko-
raj vsak dan. S stopinjami pod 
ničlo se je spremenila tudi ku-
rilna sezona, kar se bo kmalu 
poznalo na računu družin, saj 
so stroški energije na drugem 
mestu v kolaču stroškov pov-
prečnega gospodinjstva. Neka-
teri za nove korake čakajo ko-

nec kurilne sezone, a vedno več 
je takih, ki ravno ta čas name-
nijo premisleku, ali so s svojim 
virom toplotne energije zado-
voljni in ali so v trendu razmi-
šljanja 'sodobnega' državljana, 
ki želi poskrbeti za znižanje 
stroškov ter hkrati okolju pri-
jazno in bolj varčno gretje. Ve-
lja zaviti tudi v energetsko sve-
tovalno ENSVET pisarno, kjer 
vam bodo postregli z zanimivi 
podatki, konkretno za vaš pri-
mer.

Visoko na lestvici razlogov za 
menjavo ali dopolnitev gre-
tja je gotovo dotrajanost ob-
stoječega ogrevanja, enostav-
nejše ogrevanje in dopolnilno 
ogrevanje za prehodno obdob-
je. Ponudba na trgu je pestra, 
z nekaj ogrevalne ponudbe se 
lahko seznanite tudi v tokratni 
številki Posavskega obzornika. 

Želje in izkušnje za sabo povle-
čejo določene preference, ne-
kaj pa narekujejo tudi tren-
di. V trendu je recimo lično in 
varčno ogrevanje z infra pane-
li, pri katerih naj bi šlo za dokaj 
nizko investicijo, brez poseb-
nega vzdrževanja in servisira-
nja, s sušenjem zidov pa pre-
prečujejo tudi razvoj plesni. 
Več o tem povprašajte stro-
kovnjake za tovrstno ogreva-
nje in poskusite ugotoviti, ali 
je ravno to prava možnost za 
vaš dom. Nikoli pa ne bosta iz 
trenda toplina in čar kamin-
skih peči, ki vedno znova ustva-
rijo domače, toplo vzdušje, peči 
pa danes niso le nek statičen in 
okrasni element, ampak omo-
gočajo razpeljavo ogrevanja po 
celi hiši. Veliko zaupanja pri 
ljudeh so ustvarile tudi različ-
ne vrste toplotnih črpalk (sis-
temi voda-voda, zemlja-voda, 
zrak-voda), njihova ponudba z 
izjemnimi novitetami pa iz leta 
v leto raste. 

Ne gre pa pozabiti niti na di-
mnike. Dimnik je izredno po-
memben element pri načrto-
vanju načinov ogrevanja naših 
domov. Pri ogrevanju, ki pred-
videva kot vir toplote elektriko, 
seveda dimnik ni potreben. A 
vendar – treba je pomisliti tudi 
na primere, ko elektrike ni na 
voljo. Kaj bi se na primer zgo-
dilo zdaj, v teh nizkih tempera-
turah, če ne bi imeli ob izpadu 
elektrike neke rezerve? Ker je 
na primer za kaminsko peč, ki 
nas lahko tudi v takih trenut-
kih reši pred mrazom, dimnik 
nujen element, se o gradnji di-

In ko smo že pri zelenjavi: v 
nizkem startu ste tudi že vr-
tnarji. Čeprav dela na vrtu lah-
ko začnemo šele, ko tla niso 
več pomrznjena in ko se zem-
lja dovolj posuši (narava ven-
darle zahteva svoj čas počitka), 
lahko dneve pred začetkom se-
janja izkoristimo za načrtova-
nje letošnjega vrta. Preverite 
lego vrta in posejanih vrtnin, 
razmislite, kako ste bili zado-
voljni z lanskim pridelkom, ste 
plodove uspeli pojesti sproti ali 
ste jih pripravili za skladišče-
nje oziroma ozimnico? So vam 
pridelki morda zgnili, ker jih je 
bilo preveč naenkrat? Kako je 
bilo z odstranjevanjem pleve-
la in dognojevanjem? Kako je 
bilo z zalivanjem in deževni-
co v sušnih mesecih? Ste pole-
tje večinoma preživljali zdoma 
in zato sosede, prijatelje ali so-
rodnike prosili, da vam pobe-
rejo pridelke? Ko imate odgo-
vore, si na list papirja skicirajte 
vaš sanjski vrt in gredice ter že 
kar izberite vrtnine, dišavnice 
in ostale rastline, ki vam bodo 
poleti lepšale gurmanske užit-
ke. Seveda pa že zdaj, v fazi 
načrtovanja, poskušajte upo-
števati določene zakonitosti 
uspešnega vrtnarjenja, kot je 
kolobarjenje, saj je pomembno 
zaradi zaščite pred boleznimi, 
škodljivci ter zaradi ohranja-
nja pestrosti hranilnih snovi 
v zemlji. Pazite tudi na dobre 
in slabe sosede, pri tem pa ne 

pozabite upoštevati celih dru-
žin rastlin, kar pomeni, da kjer 
je na primer rastel brokoli, ne 
smemo posaditi cvetače. 

Zasaditveni načrt vam bo pri-
šel zelo prav tudi pri urejanju 
okrasnega dela vrta, sploh pri 
načrtovanju večjih površin. Iz-
birajte takšne sorte, ki so pri-
lagojene rastišču, odporne na 
bolezni in prilagojene klimat-
skim razmeram. Predvsem se 
odločajte za trajnice, ki poleg 
racionalnosti in skrbi za okolje 
omogočajo tudi pestrost in ele-
ganco oblik. 

SVINČNIK V ROKE, 
RAČUNALNIK NA »ON« 
IN POT POD NOGE

Čeprav se zavedamo, da smo 
besedo »načrtovanje« na tok-
ratnih tematskih straneh za-
pisali zelo pogosto, je dejstvo, 
da nam muhasti marec omogo-
ča ravno to. Izkoristite te zim-
ske dni za načrtovanje in verje-
mite, da z naborom informacij 
bistveno zmanjšujete mož-
nost neprijetnih presenečenj 
in preizkušenj, ki si jih nihče 
ne želi, ko se že loti investicije. 
Enako pa velja za načrtovanje 
vrtov: kasneje, v vrhuncih vr-
tnarske sezone, se vam bo vlo-
žen čas vrnil in dobesedno bo-
gato »obrodil«. 
 M. M., B. R., 
 foto: freeimages.com

nadaljevanje s str. 13

Premišljena osvetlitev in barve imajo pomemben vpliv na na-
še počutje.   
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Kljub temu da je podjetje Špena mlado podjetje, se lahko Iztok 
Drobnič pohvali z vrsto uspešno realiziranih zahtevnih projek-
tov. Preden je stopil na lastno podjetniško pot je vodil projekte 
v NEK in v Krki za prejšnje delodajalce, s čimer si je pridobil dob-
re iztočnice za sistem vodenja zahtevnih projektov. 

»Brez pomoči in podpore najbližjih - velika zahvala gre očetu za 
pomoč v delavnici, mami, ki je odstopila prostore za dejavnost, 
in partnerki Nataši za pomoč pri splošnih zadevah - Špene v 
takšnem obsegu sigurno ne bi bilo,« pove Drobnič, ki v doma-
či delavnici obdeluje vse vrste kovin, tudi najtrše, ki se še dajo 
obdelovati. Vrtajo, stružijo, rezkajo, brusijo, polirajo in izdeluje-
jo navoje z lastno opremo. Z izjemno zbirko merilnega orodja in 
vpeljano izhodno kontrolo zagotavljajo, da izpolnijo vsa pričako-
vanja svojih naročnikov. 

»Za največjo prednost si štejemo, da smo sposobni izvesti pro-
jekt od ideje do izdelka,« razlaga Drobnič, »zelo smo ponosni 
predvsem na tiste zahtevne projekte, ki jih posredno delamo za 
Krko in NEK. Stalnost njihovih naročil potrjuje, da so naši izdelki 
dovolj dobri tudi za najzahtev-
nejše naročnike.« V preteklem 
letu je opremil svojo delavnico 
z vrsto strojev in kalibriranimi 
merilnimi orodji, ki mu omogo-
čajo kvalitetno delo. 

V podjetju se zavedajo pome-
na A-testov materiala, prenosa 
šaržnih številk, hranjenja certifi-
katov in CE izjav, zato se število 
njihovih naročnikov nenehno 
povečuje. Največ delajo za Nu-
mip, Tips, I.H.S., Plastoform, Stil-
les, Iskro PIO, Majer-Holz idr. So 
hitro odzivni za nujna naročila 
in imajo vpeljan jasen sistem vodenja, nadzorujejo proizvodnjo 
tako iz kakovostnega kot iz ekonomskega vidika: "Bistvena razli-
ka med nami in podobnimi ponudniki v naši okolici pa je ta, da 
imamo lastno izdelavo tehnične dokumentacije in nudimo naroč-
niku ogled njihovih kosov še preden gredo ti v izdelavo, saj vse 
izrišemo tudi v 3D«. Z mrežo sodelujočih partnerjev (CNC obde-
lava, žična erozija, CNC plazemski in plamenski razrez pločevin, 
laserski razrez, krivljenje pločevin ...) naročnikom predajo kako-
vostne izdelke v dogovorjenih časovnih okvirih. Njihova kvalite-
ta izstopa tudi pri sodelovanju razvoja žage za les podjetja Ma-
jer-Holz, saj so izdelali že šest kompletov strojnih delov za žage, 
ki rušijo vse rekorde v količini nažaganega materiala. Prav tako 
so pridobili naročilo za izdelavo replike Aljaževega stolpa, ki bo 
krasil center Medvod, kar dokazuje, da nameravajo svojo uspeš-
no zgodbo na področju obdelovanja kovin še razširiti. 

BBQ PROGRAM

Vendar pa se Drobnič zaveda tudi pasti podjetništva, saj je pod-
jetje pretežno odvisno od zunanjih naročil, zaradi česar mu je bil 
eden od najpomembnejših ciljev ustvariti lasten izdelek za tržen-
je. Tako je lani ustanovil BBQ program - izdelava smokerjev in ža-
rov po meri kupca. »Sem resen ljubitelj kulinarike, veliko sem štu-
diral francosko kuhinjo z Escoffierom na čelu, prav tako mi niso 
tuje druge kuhinje in stili. Ves čas poskušam obiskovati čim bolj-
še restavracije, da dobim novo idejo ali najdem kak nov okus,« 

razlaga Drobnič. Sami odločit-
vi pri izdelavi prvega smokerja 
pa je botrovala tudi ustanovi-
tev slovenskega BBQ društva, 
ki je pod okriljem Kansas City 
BBQ society jeseni 2017 pri-
pravil prvo BBQ tekmovanje v 
Sloveniji. Pri izdelavi so že prva 
testiranja pokazala, da so bili 
preračuni pravilni in da Drob-
ničev smoker deluje izjemno 
dobro, kar so dokazali z zma-
go med vsemi slovenskimi eki-
pami in tako dobili povabilo na 
svetovno prvenstvo v ZDA. 

BBQ JE MODEREN, VENDAR NI ENOSTAVEN
 
»BBQ je zelo 'in', je nov trend, v katerem je kot v drugih panogah 
mnogo 'bleferjev'. Obstaja pa tudi nekaj pravih ljubiteljev, ki BBQ 
poznajo in prakticirajo že dalj časa,« pove Drobnič. »Pravi BBQ 
ni lahek! Zahteva veliko predanosti, časa in denarja. Pri pravem 
BBQ je zelo pomembno, da se kuri z drvmi, da ogenj gori s pla-
menom ves čas, le tako lahko zagotovimo čisti dim, ki da mesu 
prijeten sladkast okus. Dober smoker ima več regulacij tempera-
ture in več termometrov ter odprtin za sonde za nadzor tempe-
rature. Na spremembo (npr. pripiranje ene od luput) se mora od-
zvati v manj kot 30 sekundah. Imeti mora tudi velik temperaturni 
razpon, saj hobotnico pečemo na cca. 100 °C, kruh, pecivo in pice 
pa na 250 °C ali več, temperaturo pa mora biti sposoben držati 
po več ur neprekinjeno. Za vse to pa je potrebna masa smoker-
ja, ki zagotovi veliko toplotno kapaciteto, naši smokerji P1 in P2 
so težki prek 250 kg. V BBQ pa ni pomemben le dober smoker, 
temveč znanje, predanost in čas, saj le s počasno peko pri nizkih 
temperaturah lahko dobimo izjemno mehko in okusno meso.«

Poleg smokerjev so začeli iz-
delovati tudi plošče (plate) za 
grilanje, hitro peko čevapči-
čev, burgerjev, steakov, piš-
čančjih prsi, lignjev, rakov … 
Plošče izdelujejo za vse tipe za-
prtih žarov, ki omogočajo kro-
ženje toplote in dima, mast pa 
ne pada direktno na oglje, zato 
se ne sprožajo zdravju nevarne 
snovi. Plošče so cenovno do-
stopne vsem, ki si želijo svoje 
grilanje popeljati na nov nivo. 
Za ljubitelje BBQ snujejo ce-
novno dostopnejši smoker, ki 
bo prav tako dober za pripra-

vo hrane na domačem vrtu. Pripravljajo spletno trgovino www.
spena-bbq.si, postali so dobavitelj za tri večje svetovne proizva-
jalce BBQ opreme, pripravljajo pa se tudi za letošnjo slovensko 
tekmovanje in Jack Daniels World BBQ Championship v Lynch-
burgu (Tennessee), domu Jacka Danielsa, kjer se vsako leto zbe-
rejo najboljše BBQ ekipe iz celega sveta. 

Eden izmed glavnih letošnjih ciljev je izdelava tekmovalnega 
smokerja na prikolici, namenjenega resnim tekmovanjem, ca-
teringu, gostilnam. »V prihodnosti načrtujemo izdelavo več ti-
pov smokerjev, izdelavo smokerjev in grilov po naročilu, izdela-
vo dodatkov za obstoječe žare, pripravo in prodajo aromatičnih 
drv, primernih za BBQ, poln zagon spletne trgovine, spraviti 
naše izdelke v druge, večje trgovine, izdelavo in zagon lastnega 
razvojnega BBQ laboratorija, organizirati čim več dogodkov in 
pripravljati delavnice«, zaključuje Drobnič, za katerega bomo v 
prihodnosti še prav gotovo slišali.

Okrasna drevesnica Nečemer 

Več na 

www.necemer.com

Nudimo širok spekter vrtnarskih storitev:

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

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

Delujemo tudi na širšem delu Dolenjske in Ljubljane.

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

Veliki Podlog 64, 
8273 Leskovec pri Krškem

SVETUJEMO IN IZVAJAMO 
GRADBENA DELA:

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

30 let

do -30%

Razstavno - prodajna salona

Špena - BBQ program
Leto 2016 je bil za Iztoka Drobniča, ustanovitelja podjetja Špena, prelomno. Sprva je opravljal popoldansko 
dejavnost ob redni zaposlitvi, s 1. januarjem 2017 pa se je v celoti posvetil podjetništvu. Danes uspešno kr-
mari mlado družinsko podjetje, ki se primarno ukvarja z mehansko obdelavo vseh vrst kovin, tehničnim sve-
tovanjem in vodenjem projektov, razvil pa je tudi lasten 'barbeque' (BBQ) program oz. program za peko mesa 
in druge hrane na žaru.

Z leve: Ivan Klemenčič, Iztok Drobnič, Miro Drobnič in  
Nataša Šal, ekipa podjetja Špena 

Smokerja (smoker P2-levo in smoker P1-desno,  
oba so uporabili na tekmi, levi je sedaj v Puli

Iztok Drobnič in Nataša Šal 
ob prejemu priznanja za 

najboljšo slovensko ekipo
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KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si
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  Krško   Brežice   Trebnje    Novo mesto   ŠentjurBoštanj 
Trgovina in skladišče
Dolenji Boštanj 55a

031/698-929

MDB 7 
Leskovec pri Krškem

051/657-667

Ljubljanska c. 32
(pos. cona ANDERBURG)

030/641-570

Ljubljanska c. 22
Trgovska hiša Bršljin

051/612-638

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

Pleteršnikova ul. 3
(nasproti Spar-a)

051/611-235

    

   

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

že za 4,90€ / 0,75L

od 5€ / m2 dalje
    

od 3€ / m²

Nudimo še:
- IZRIS KOPALNIC
- MOŽNOST DOSTAVE S prinesenim kuponom -25 % popusta na keramiko!


Kupon velja od 2. 3. do 10. 3. 2018 in ne velja na že znižane artikle. Popusti ne seštevajo.

Ku
po

n

VELIKE 
ZALOGE 

KERAMIKE 

Nudimo vam tudi:
- zidake
- lomljene zidake
- vogalnike
- robnike
- cevi
- pokrove
- tlakovce
- zbiralnike vode

www.sl-inzeniring.si / t.: 07 490 22 60 / info@sl-inzeniring.si

SL -inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 

Cene stanovanj 
s podzemnimi garažami 

od 92.825 € 
do 144.702 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring
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Družinska tradicija pečarstva družine Mikelj se je 
začela na Gorenjskem, od koder lastnika tudi iz-
hajata. Leta 2016 sta se preselila v Pišece v novo 
hišo, ki sta jo poimenovala Energijska hiša Mega-
mik. Zgradila sta jo na podlagi lastnega znanja in 
dolgoletnih izkušenj s področja sistemov ogreva-
nja in ob upoštevanju najnovejših raziskav na po-
dročju bivalne kulture, novih tehnologij in več sto 
let starih graditeljskih znanj. »Osrednja značilnost 
Energijske hiše Megamik je toplozračna in akumu-
lacijska peč. Pretok toplega zraka je regulacijsko 
voden po vseh prostorih, akumulacijski del pa je 
razpeljan tako, da ob vsakodnevnem kurjenju omo-
goča konstantno temperaturo,« razlaga Boštjan, 
ki se je spoznal s pečarstvom že v otroštvu od svo- jega očeta. Na začetku svoje obrti se je ukvarjal 

le z vgradnjami, torej storitveno dejavnostjo, po 
ustanovitvi podjetja pa sta se z ženo Tanjo zače-
la ukvarjati še z uvozom kvalitetnih pečarskih ma-
terialov iz razvite Evrope. Tako je nastalo podje-
tje s celovito ponudbo, od projekta do izgradnje 
in vgradnje peči. »V preteklih letih se je vse po-
gosteje dogajalo, da so k nama po nasvet hodi-
li ljudje, ki v novih hišah niso bili zadovoljni s siste-
mom ogrevanja. Odločila sva se, da več pozornosti 
in energije nameniva osveščanju,« pojasnjuje Ta-
nja, ki vseskozi opravlja pisarniška in komercialna 
dela v podjetju. 

UNIKATNE PEČI IN KAMINI 
ZA EN PROSTOR ALI CELOTNO HIŠO

Razpoznavni znak Pečarstva Megamik so lončene, 
krušne ter toplozračne peči in kamini. Kamine oz. 

peči postavijo po posebnem postopku, kot to iz-
vajajo v razvitem zahodnoevropskem svetu, s či-
mer se zagotovi dolgoročna obstojnost in kako-
vost peči oz. kamina. Vsak njihov izdelek je unikat, 
ki ga Boštjan sam projektira glede na želje in pot-
rebe stranke ter prostor, ki je na razpolago. Nji-
hove stranke so tako investitorji, ki si s pečjo oz. 

kaminom želijo ogrevati le en prostor, kot tudi in-
vestitorji, ki se predvsem v zadnjem času odloča-
jo za peči oz. kamine za celotno ogrevanje hiše.

OSEBEN PRISTOP DO STRANK

Pečarstvo Megamik se od ostalih ponudnikov raz-
likuje po osebnem pristopu. Usposobljen pečar na 
podlagi želja in potreb stranke izdela in pripravi 
projekt ter peč oz. kamin tudi postavi in vgradi. 
»Dogovorjeni rok montaže je pri nas zavezujoč in 
ga spoštujemo. Upoštevamo terminske dogovore 
s stranko, jih ne podaljšujemo in zagotavljamo kva-
litetno izvedbo. Prav tako opravimo prvo kurjenje 
novozgrajene peči oz. kamina, pri čemer se vsaki 
stranko podrobno razloži navodila za uporabo,« 
poudarja Boštjan, ki ceni vsako stranko in tako po-
skrbi za njeno zadovoljstvo po opravljenem delu.

Za koncept Energijske hiše Megamik so na Celj-
skem sejmu septembra 2017 prejeli posebno se-
jemsko priznanje, ki si ga je možno tudi ogledati 
na naslovu Pišece 99a v Pišecah. Na spletni strani 
je objavljen obrazec za prijavo ogleda vzorčne hiše.

Pečarstvo Megamik z Energijsko hišo v Pišecah 
predstavlja peči in kamine nove generacije
Pečarstvo Megamik je bilo ustanovljeno marca 1993 in tako letos praznuje 25 let delovanja. Ustanovitelja, zakonca Tanja in Boštjan Mikelj, sta podjetje ustanovila kot nad-
gradnjo družinske pečarske obrti Boštjana z Gorenjske, pred dvema letoma pa sta se preselila v Posavje, natančneje v Pišece, kjer sta zgradila Energijsko hišo Megamik.

Termini za ostale oglede po posameznih mesecih bodo objavljeni naknadno na spletni strani: www.megamik.si in facebook strani Pečarstva Megamik.

Lastnika podjetja Tanja in Boštjan Mikelj

Vzorčna Energijska hiša Megamik

Toplozračna in akumulacijska peč, ki je 
postavljena v osrednjem prostoru hiše

V letošnjem letu je prvi termin ogleda 
v soboto, 10. marca 2018. 

Vse zainteresirane prosijo, da se prijavijo po:
• telefonu na 031 693 870,
• e-pošti na info@megamik.si ali
• preko spletne strani www.megamik.si. 

BETONARNA 
SPODNJI STARI GRAD 
Vse vrste betonov po 
ugodnih cenah s prevozom in 
črpanjem - tudi pozimi.

GRAMOZNICA 
KOSTAK STARI GRAD 
prodaja gramoznih materialov 

PRANE IN DROBLJENE FRAKCIJE 
velikosti: 0−4, 4−8, 8−16, 16−32, 32−45 
in nad 45 mm

SUHO SEJANE FRAKCIJE, 
NESEJAN GRAMOZ  
velikosti: 0−16, 0−32 in nad 32 mm 
pripravljena homogena mešanica 
peska, primerna za AB plošče, stebre, 
AB temelje 

MIVKA 
za maneže ali jahališča 

TRGOVINA KOSTAK 
prodaja gradbenega in 
instalacijskega materiala 

• proizvodi za komunalno 
infrastrukturo 

• proizvodi za urejanje objektov 
• hidroizolacije 
• material za ogrevanje 
• gradbeni in fasadni material

Betonarna Spodnji Stari Grad

Gramoznica Stari Grad
Delovni čas: 
ponedeljek–petek, 7.00–15.00

Trgovina Kostak, 
Leskovška cesta 2 a, Krško
Delovni čas: 
ponedeljek–petek 7.00–16.00, 
sobota 7.00–12.00

betonarna@kostak.si

gramoznica@kostak.si

051 600 606

031 411 926

07 48 17 215 
07 48 17 270

Z veseljem vam bomo svetovali pri izbiri ustrezne vrste kamnitih 
materialov, betonskih mešanic, gradbenega in instalacijskega materiala.
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Zimska služba na območju občine Krško

Dobrodošla mi je bila knjiga, ki je pravo nasprotje pesimističnemu, 
v usodo vdanemu preživljanju življenja, prepričanju, da nam je 
vse položeno v zibko, da ni možnosti izbire ter da ni druge in 
tretje priložnosti; knjiga, ki je napisana kot roman, vendar govori 
o resničnem življenju. To je knjiga Skok v smetano, biografija 
leta 1919 rojenega slovenskega izumitelja Petra Florjančiča. Kljub 
starosti pripovedovalca le-ta ohranja hudomušnost in smisel za 
humor, tako da bralcu ob lahkotnosti besed ne more ostati skrito, 
da so to besede modrega človeka in velikega gospoda. Imel je 
pet državljanstev, triinštirideset avtomobilov in najdaljši potni list. 
Poznal je kralje, cesarje in princese, igralce, industrialce in goljufe. 
Ljubil je življenje in mnoge ženske, pa vendar je s svojo ženo 
praznoval diamantno poroko. Rojen na Bledu. Sem je prišel, ker 
je tako obljubil svoji babici, tudi zaključiti svoje življenje, a se je 
to, kako pravilno jesti blejsko rezino, naučil v Monaku. V svojem 
življenju je bil nekajkrat milijonar in nekajkrat revež. Kljub vsemu 
je ostal veder in optimističen. Čeprav z opisom svojega življenja 
na meji verjetnega me je osebno prepričal, da je vse mogoče, če 
le verjameš v svoje sanje.

zagovorn ik i

b r a n j a

“

Nuša Masnik, direktorica Doma 
starejših občanov Krško od leta 
2010, po poklicu družboslovka, po duši 
nepopravljiv romantik, ki verjame v ljudi in v dobro, bere veliko, 
povsod in različne stvari. Je čas, ko mora v roke vzeti knjigo, ki jo 
krepi na strokovnem področju, in so dnevi, ko se želi sprostiti ob 
romanu za deklice, vsak dan prebere tudi dnevne novice, ki niso 
vedno najlepše. V branje priporoča biografijo:

“

Visual Identity TOOLKIT

Draft version updated in November 2017

European Year 
of Cultural 
Heritage 

2018

Župan Občine Krško mag. Miran 
Stanko je uvodoma poudaril, da 
je potrebno identificirati vlogo 
vsakega posameznika, ki lahko s 
svojo  ponudbo, investicijo ter s 
svojo dejavnostjo pripomore k 
povezanosti ponudnikov. Posle-
dično tudi k boljši organizaciji na 
področju turizma ter k dosega-
nju lastnih in skupnih ciljev. Di-
rektor CPT Krško Franc Češnovar 
je poudaril: »V Krškem je bilo v 
razvoj turizma investiranih pre-
cej občinskih, evropskih ter za-
sebnih sredstev, zato imamo v 
občini infrastrukturo in že dokaj 
razvite produkte. V nadaljeva-
nju pa se moramo bolj poveza-
ti v skupni ponudbi, v posebnih 
doživetjih ter se ustrezno pro-
mocijsko in tržno predstaviti 
gostom«.

Za pripravo strategije razvoja 
turizma bo oblikovana delov-
na skupina, v kateri bodo pred-
stavniki posameznih skupin tu-
rističnih ponudnikov (gostinci, 
ponudniki turističnih namestit-
venih kapacitet, vinarji, ponu-
dniki kulturnih doživetij, špor-
tno rekreativnih aktivnosti, itd.). 

Agromelioracije na komasacijskem območju 
Gorica: začetek del konec marca
Občina Krško je uspešno kandidirala na javnem razpisu in prido-
bila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, po-
vezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva 
in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih 
območjih (UR list RS št. 74/16).

Za izvedbo vseh del je bil po postopku javnega naročanja izbran 
izvajalec AGM NEMEC d.o.o., Sedraž 3, 3270 Laško. 

Vse lastnike zemljišč na komasacijskem območju Gorica ob-
veščamo, da se bodo dela ureditev poljskih poti na terenu izva-
jala od konca marca do konca junija letos oziroma jih bodo pri-
lagajali glede na vremenske razmere.

Aktivnosti izvajanja zimske služ-
be, ki jo na območju občine Kr-
ško izvaja koncesionar Kostak 
skupaj s podizvajalci, se začne-
jo s preventivnim posipavanjem 
cestišč ali s prvim pojavom pole-
dice. Čiščenje snega steče, ko je 
na vozišču pet do deset centi-
metrov snega in še vedno sneži, 
promet pa je možen le z upora-
bo zimske opreme. 

PREDNOSTNO PLOČNIKI OB 
GLAVNIH CESTAH IN CESTE 
DO ŠOL, ZDRAVSTVENIH 
DOMOV, ...

Prednostno zimska služba v skla-
du s sprejetim izvedbenim pro-
gramom izvajanja zimske službe 
čisti pločnike, ki morajo biti očiš-
čeni, ko zapade pet do deset cen-
timetrov snega, to so pločniki ob 
glavnih cestah v naseljenih ob-
močjih ter ceste do zdravstvenih 
domov, šol, vrtcev in drugih po-

membnih ustanov. Sledijo ploč-
niki in ceste, ki morajo biti očiš-
čeni čez dan, nato pa pločniki, 
ki jih moramo očistiti po koncu 
sneženja. Obojestranske pločni-
ke ob cestah, kjer so stanovanj-
ski in drugi javni objekti, služba 
čisti samo po eni strani.

Nepredvidene dogodke ali pot-
rebe po nujnih intervencijah 
lahko občani javijo na dežurni 
telefon koncesionarja 041 671 
484 ali pokličejo Center za obve-
ščanje 112. Vsa opažanja, ki so 
povezana z vzdrževanjem občin-
skih javnih cest in drugih javnih 
površin, pa lahko sporočite od-
delku za gospodarsko infrastruk-
turo Občine Krško ali pa direktno 

vzdrževalcu Kostak d.d., ki bos-
ta problematiko obravnavala in 
jo poskušala v najkrajšem mož-
nem času tudi rešiti. Več infor-
macij: Rafko Županc, Občina Kr-
ško, tel. št. 07/498 12 75 ali na 
el. naslovu rafko.zupanc@krsko.
si ali družba Kostak: pisarna GJS 
– kolektivne rabe, 07/481 72 85, 
gjs-kr@kostak.si

Zimsko vzdrževanje ceste na 
Ravnem Logu, KS Senovo, fe-
bruar 2018

Strategija razvoja turizma 2018–2022: 
uvodno srečanje ponudnikov turističnih storitev 
Občina Krško je skupaj s Centrom za podjetništvo in turizem (CPT) Krško ter zunanjim strokovnim izvajalcem pristopila 
k pripravi Strategije razvoja turistične destinacije z akcijskim načrtom, ki bo predstavljala temeljno podlago za razvoj 
in usmerjanje turizma v občini v prihodnjih letih. V ta namen je 15. februarja 2018 v Krškem potekalo uvodno sreča-
nje s ponudniki turističnih storitev in ostalo zainteresirano javnostjo, na katerem so predstavili načrt in metodologijo, 
ki bo uporabljena pri pripravi dokumenta.

Njena glavna naloga bo organi-
ziranje razprave o razvoju njiho-
ve specifične turistične ponudbe 
in sodelovanje pri usklajevanju 
interesov in določanju skupnih 
strateških ciljev.

Pri oblikovanju strateških usme-
ritev bomo sledili temeljnim 
strateškim usmeritvam sloven-
skega turizma, opredeljenim v 
novo sprejeti Strategiji trajno-
stne rasti slovenskega turizma 
2017 – 2021, ki je bila na uvo-
dnem srečanju predstavljena s 
strani projektne vodje na CPT Kr-
ško Ksenje Kragl. Pri tem bomo 
upoštevali želje in videnja turi-
stičnih ponudnikov občine, ki 
jih bomo podkrepili z glavnimi 
identificiranimi dejavniki konku-
renčnosti turistične destinacije. 
Z namenom, da bo strategi-
ja pripravljena kot partnerski 
projekt občine, CPT in turistič-
nih ponudnikov, bo v procesu 
priprave strategije izvedenih več 
delavnic s posameznimi skupi-
nami turističnih ponudnikov, na 
katerih bodo turistični ponudni-
ki razmišljali in oblikovali odgo-
vore na temeljna vprašanja, kje 

smo in kaj smo danes, kako se 
vidimo v prihodnosti, kaj želimo 
postati, ter kako bomo dosegli 
naše skupne cilje, vizijo in pos-
lanstvo, s katerimi turističnimi 
proizvodi ali doživetji, za katere 
ciljne skupine gostov in na kak-
šen način.

Poseben poudarek bo na pripra-
vi akcijskega načrta, ki bo vse-
boval nabor konkretnih ukrepov 
in aktivnosti za izvedbo začrta-
nih strateških ciljev, z oprede-
ljenimi nosilci in partnerji pri iz-
vedbi posameznega ukrepa, s 
finančnim načrtom oz. sredstvi, 
potrebnimi za izvedbo aktivnosti 

in ukrepov ter predvidenim ter-
minskim načrtom. Strategijo tu-
rizma destinacije Krško bo spre-
jel Občinski svet Občine Krško, 
ki bo na tej podlagi v razvojnem 
načrtu lahko zagotovil ustrezna 
materialna sredstva za izvedbo 
javnih investicij in dejavnosti v 
javnem interesu, s katerimi bo 
občina prispevala k uresničeva-
nju strateških ciljev razvoja turiz-
ma v občini. Z delavnicami s tu-
rističnimi ponudniki bodo začeli 
v marcu 2018. Predviden termin 
priprave strategije in akcijskega 
načrta je do konca junija, spre-
jem na občinskem svetu pa do 
septembra 2018.

Na območju občine Krško je izvajanje zimske službe urejeno s Kon-
cesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe s podjetjem 
Kostak in je razdeljeno na štiri območja, na katerih dela izvajajo:
1. območje: KS Brestanica, KS Rožno-Presladol, KS Koprivnica:  

KOSTAK GIP: dežurni telefon: 041 364 312 
KS Senovo: POŽUN d.o.o. – dežurni telefon: 041 739 485

2. območje: KS Krško – levi breg, KS Zdole, KS Dolenja vas, KS 
Sp. Stari Grad-Sp. Libna: 
KOSTAK d.d. – dežurni telefon: 041 671 484

3. območje: KS Krško – desni breg, KS Senuše, KS Raka, KS 
Veliki Podlog, KS Krško polje, KS Veliki Trn, KS Leskovec pri 
Krškem, KS Gora: ŽARN d.o.o. – dežurni telefon: 041 628 750

4. območje: KS Podbočje:  
CGP d.d. – dežurni telefon: 051 355 174

Vljudno vabljeni na 
SPREJEM ŠPORTNIKOV OBČINE KRŠKO leta 2017

v petek, 9. marca 2018, ob 18. uri 
v Kulturni dom Krško.

Razpis za podelitev priznanj Občine Krško za leto 2018
Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami pri 
Občinskem svetu Občine Krško objavlja razpis za podelitev pri-
znanj Občine Krško za leto 2018. Občinski svet Občine Krško po-
deljuje naslednja občinska priznanja:
a) NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE KRŠKO 
b) VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO
c) ZNAK OBČINE KRŠKO
č) PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
d) JUBILEJNO PRIZNANJE OBČINE KRŠKO

Predlog za občinsko priznanje mora biti oddan na obrazcu, ki je 
skupaj z razpisno dokumentacijo na voljo na spletni strani Ob-
čine Krško v rubriki Obvestila in objave/Javni razpisi oz. mora 
vsebovati: podatke o predlagatelju, vrsto predlaganega prizna-
nja, podatke o predlaganem kandidatu za občinsko priznanje, 
obrazložitev k predlogu in pisno soglasje predlaganega kandi-
data za občinsko priznanje.
Predloge pričakujemo na naslov: Občina Krško, Cesta krških 
žrtev 14, Občinski svet - Komisija za občinska priznanja ter 
sodelovanje z občinami in v obliki Word dokumenta po ele-
ktronski pošti na naslov: tomaz.petan@krsko.si do vključno 
29. marca 2018. 

V občini Krško izvajanje zimske službe poteka na okoli petsto kilometrih občinskih in še tristo kilometrov lokalnih cest, 
posebno organiziranost pa zahteva tudi geografska razvejanost območja, od Bohorja do Gorjancev. 
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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. 

LENA (18024-KK) 
je prijazna in živahna psička sre-
dnje rasti, stara približno 3 leta. 
Rada je v družbi ljudi, je navaje-
na na povodec in vodljiva. Je ste-
rilizirana in veterinarsko ureje-
na, pripravljena na odhod v nov 
dom k skrbnim in ljubečim pos-
vojiteljem. 

Kuža DUSTY (18054-B) 
je mlajši odrasel mešanec sre-
dnje rasti, star približno 2 leti, z 
daljšo dlako. Je prijazen, nežen, 
vodljiv in navajen na povodec. 
Išče dober in odgovoren dom.

Kuža HANK (18062-P) 
je odrasel, že starejši samec niž-
je rasti. Prijazen je do ljudi in je 
rad v družbi, navajen je na po-
vodec. Išče topel in odgovoren 
dom.

Župan občine Brežice Ivan Molan je skupaj s predsednikom KS Glo-
boko Mihaelom Petančičem in tajnico KS Globoko Anico Novoselo-
vić obiskal jubilantko Zofijo Kranjčič, ki je 9. februarja dopolnila 90 
let. Čili slavljenki je župan voščil obilo zdravja in dobrega počutja.

Ob tej priložnosti so gospo Zofijo obiskale tudi predsednica Krajev-
ne organizacije Rdečega križa Globoko Vesna Živič, predstavnica 
društva Harmonija Globoko Iva Lipar in predsednica Krajevne orga-
nizacije Globoko-Pišece Društva izgnancev Slovenije Ljudmila Petan 
ter slavljenki ob njenem 90. rojstnem dnevu zaželele vse najboljše.
Gospa Zofija Krajnčič se je rodila 9. 2. 1928 v družini Polovič v Ga-
berjih pri Dobovi. Med 2. svetovno vojno je tudi ona delila usodo 
številnih izgnancev in čas od 1941 do 1945 preživela v izgnanstvu. 
Leta 1947 se je poročila z Vinkom Krajnčičem iz Globokega in sku-
paj sta ustvarila dom za svojih pet otrok. Danes je gospa Zofija vdo-
va, razveseljuje pa jo 15 vnukov in 18 pravnukov.

Občina Brežice obvešča, da bosta z dnem 5. 3. 2018 na spletni 
strani Občine Brežice www.brezice.si v rubriki RAZPISI objavlje-
na javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva 
v letu 2018 in javni razpis za sofinanciranje etno prireditev ter 
državnih in evropskih motorističnih tekmovanj v letu 2018. 

Upravna enota Brežice in Ministrstvo RS za notranje zadeve obvešča-
ta vse upravičence, da je bil z Zakonom o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o nadzoru državne meje podaljšan rok, do katerega 
lahko lastniki zemljišč, na katerih je postavljena ograja na meji s Hr-
vaško, vložijo zahtevek za odškodnino zaradi otežene rabe zemljišč 
za leti 2015 in 2016, in sicer do 31. marca 2018. 
Do istega roka (31. 3. 2018) je potrebno vložiti tudi zahtevo za od-
škodnino za leto 2017. Zahtevek upravičenci, ki imajo zemljišča v 
občini Brežice, vložijo na Upravni enoti Brežice.
Obvestilo Ministrstva za notranje zadeve o odločanju o višini nado-
mestila za oteženo redno rabo zemljišč zaradi izvajanja nalog nad-
zora državne meje in obrazec za oddajo zahtevka za nadomesti-
lo sta objavljena na spletni strani Občine Brežice – www.brezice.si. 

ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE in OBČINA BREŽICE 
vabita na prireditev 

ŠPORTNIK LETA 2017
ki bo v četrtek, 15. marca 2018, ob 18. uri 

v Domu kulture Brežice.
Na prireditvi bodo podeljena priznanja športnikom in športnim 

delavcem v občini Brežice, ki so s svojimi dosežki in delom 
zaznamovali leto 2017.

Olimpijski komite Slovenije pa bo podelil tudi posebna 
priznanja športnikom Zasavja, Posavja in Dolenjske. 

Prireditev bodo popestrili voditelj Uroš Bitenc 
in plesalci Plesnega društva Imani. 

Prisrčno vabljeni vsi, ki čutite s športom!

Na prireditvi bodo podeljene strokovne nagrade ter nagrada 
za NAJ ŠPORTNICO / ŠPORTNIKA / EKIPO OBČINE BREŽICE V 

LETU 2017 PO IZBORU OBČANOV.

GLASOVNICA
Članice Športne zveze Brežice so v skladu s pravilnikom zveze in 
doseženimi rezultati v letu 2017 občanom v glasovanje predložile 
11 predlogov za športnico / športnika / ekipo leta 2017. 

1. AMBROŽ TIČAR, atletika – skok s palico, 10. mesto Balkansko 
dvoransko prvenstvo (člani), Beograd, trener Jure Rovan, 
Atletski klub Brežice.

2. LARA OMERZU, atletika – skok v višino, 10. mesto Evropsko 
mladinsko prvenstvo (U 20), Grosseto, trener Henrik Omer-
zu, Atletski klub Brežice.

3. NASTJA GALIČ, karate - kate, Svetovni pokal Karate 1 Premi-
er league (članice) (reprezentantka-udeleženka), Leipzig, tre-
nerka Metka Galič, Karate klub Brežice. 

4. KRIŠTOF STRNAD in JAN ZUPANČIČ, ju-jitsu – duo sistem 
moški pari, 3. mesto Svetovno mladinsko prvenstvo (U 21), 
Bukarešta, trener Dejan Kink, Društvo borilnih veščin Katana.

5. MATEJ KRAJNČIČ, športno strelstvo – zračna pištola 10 m, 
1. mesto Državno prvenstvo Slovenije (člani), Zreče, trener 
Ernest Sečen – Strelski klub Brežice.

6. LARA ZUPANC, atletika – skok s palico, 6. mesto Svetov-
no mladinsko prvenstvo (U 18), Nairobi, trener Jure Rovan, 
Atletski klub Brežice.

7. KAJA BUDIČ, karate boji – težka kategorija, 2. mesto Evrop-
sko mladinsko prvenstvo EKF, Bolgarija, trener Davor Mrzak, 
Yuki klub Čatež. 

8. EKIPA ČLANIC Karate kluba Brežice: Nastja Galič, Nika 
Omerzo, Ema Sever, karate – kate ekipno, 3. mesto Ekipno 
državno prvenstvo, Polzela, trenerka Metka Galič, Karate 
klub Brežice.

9. BENO KUNST, športna gimnastika - mnogoboj, 1. mesto Dr-
žavno prvenstvo (mladinci), Ruše, trener Drago Žerjav, Telo-
vadno društvo Sokol Brežice. 

10. VID OŠTRBENK, kajak na divjih vodah – spust-sprint v kaja-
ku enosedu ekipno (3 x K1), 3. mesto Svetovno mladinsko 
prvenstvo, Murau, trenerji Matjaž Avšič, Boris Irt, Marjanca 
Pečar, Mitja Oštrbenk, Kajak kanu klub Čatež.

11. MARUŠA RUS in JEDRT JEVŠEVAR, ju-jitsu – duo sistem 
ženski pari, 5. mesto Evropsko kadetsko prvenstvo (U18), Bu-
karešta, trener Jure Žabjek, Društvo borilnih veščin Katana.

Glasujete tako, da glasovnico, na kateri obkrožite številko pred 
imenom vašega kandidata, pošljite na naslov: ŠPORTNA ZVEZA 
BREŽICE, ČERNELČEVA 10, 8250 BREŽICE. Pri dokončnem izbo-
ru bodo upoštevane vse glasovnice, ki bodo na pošto oddane 
do vključno 12. marca 2018 in na katerih bo obkrožena največ 
ENA številka pred imenom kandidata. 

Občina Brežice, Oddelek za prostor, objavlja

OBVESTILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBČINO BREŽICE (SDOPN 2)

Obvestilo upravičencem o roku za vložitev zahteve za 
odškodnino zaradi otežene rabe zemljišč, na katerih 
je postavljena ograja na meji s Hrvaško – rok oddaje 
zahtevkov je podaljšan do 31. marca 2018

90. rojstni dan Zofije Kranjčič

UVOD
Občina Brežice kot pripravljavec prostorskega akta obvešča javnost, 
da bo javno razgrnila:
• dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostor-

skega načrta (v nadaljevanju: SDOPN 2) za območje občine Brežice. 

Občina Brežice je leta 2014 sprejela novodobni prostorski doku-
ment, tj. občinski prostorski načrt. Konec leta 2016 je pristopila k 
pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. 
SDOPN 2 obsegajo občinske pobude, individualne pobude posame-
znikov, tehnične popravke grafičnega in tekstualnega dela, povzem 
strokovnih rešitev iz strokovne podlage »Analiza posebnih obmo-
čij razpršene poselitve zaključenih območij v okviru sanacije raz-
pršene gradnje v občini Brežice« in iz strokovne podlage »Analiza 
območij, za katera je predpisan način urejanja prostora občinski 
podrobni prostorski načrt - OPPN«, izdana gradbena dovoljenja in 
ostale popravke ter dopolnitve.

Sledila je priprava osnutka OPN, ki je bil nosilcem urejanja prostora 
prvič posredovan v juniju 2017 z namenom, da bi le-ti posredova-
li usmeritve s svojih delovnih področij, tj. prva mnenja. Zaradi do-
datnih uskladitev smo osnutek prostorskega dokumenta dopolnili, 
pripravili nove in dodatne podlage ter konec novembra 2017 no-
silcem urejanja prostora poslali dokument v ponovno obravnavo 
in ponovno pridobivanje prvih mnenj. S strani Ministrstva za okolje 
in prostor, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje, smo pri-
dobili odločbo, da SDOPN 2 nima pomembnejših vplivov na okolje. 

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost možnost poda-
je pripomb in predlogov oziroma imajo možnost, da podajo izjavo 
o strinjanju s spremembo in dopolnitvijo. Pripombodajalci z javne 
razgrnitve bodo bili s stališči do pripomb obveščeni po zaključku 
javne razgrnitve. Stališča do pripomb mora predhodno potrditi in 
sprejeti Občinski svet Občine Brežice.  

KRAJ IN ČAS JAVNE RAZGRNITVE
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SDOPN 2 bo trajala od 12. 
marca 2018 do vključno 10. aprila 2018. 

Ogled celotnega dopolnjenega osnutka SDOPN 2 je možen v 
času uradnih ur v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 
18, Brežice – Oddelek za prostor in na spletnem portalu PISO - 
www.geoprostor.net/PisoPortal/

KRAJ IN ČAS JAVNE OBRAVNAVE 
Javna obravnava bo potekala v prostorih Mestne hiše Brežice v ve-
liki dvorani v prvem nadstropju dne 28. marca 2018 (sreda) ob 17. 
uri, vodil pa jo bo Oddelek za prostor Občine Brežice v sodelova-
nju z izdelovalcem prostorskega akta – podjetje ACER  Novo mesto.

NAČIN IN ROK ZA PODAJANJE PRIPOMB IN MNENJ
Vsi zainteresirani posamezniki, organi in organizacije lahko na 
razgrnjen osnutek podajo pripombe in predloge ali izrazijo stri-
njanje z razgrnjenim dokumentom.

Pripombe in predloge se lahko poda:
• pisno na obrazcu na Občini Brežice, Oddelek za prostor, Cesta 

prvih borcev 18, 8250 Brežice;
• pisno na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani www.brezice.si, 

in sicer po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
Brežice ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si, 

• pisno ali ustno na zapisnik na javni obravnavi.

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjene-
mu osnutku je vključno 10. 4. 2018

Župan občine Brežice Ivan Molan
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2017
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dvorana
Sevnica

Četrtek, 
15. marec
2018, 
ob 18. uri

Glasbena šola Sevnica
      Plesni klub Lukec
             Osnovna šola Krmelj
                   Športno društvo Partizan Sevnica

PROGRAM:

V letošnjem letu 70 let delovanja obeležuje Združenje borcev za 
vrednote NOB Sevnica. V sklopu jubilejnega leta se bo zvrstilo več 
dogodkov in raznih aktivnosti, ki so bile tema nedavnega delov-
nega srečanja predstavnikov združenja z županom Občine Sevni-
ca Srečkom Ocvirkom. 

Predsednik združenja Maksimiljan Popelar je predstavil začetke 
ustanavljanja in aktualno delovanje združenja, ki šteje 360 članov. 
Delujejo v več krajevnih odborih po celotnem območju sevniške ob-
čine, med njimi so Zabukovje, Blanca, Loka, Sevnica, Tržišče, Krmelj 
in Šentjanž. Veže jih skupna želja po ohranjanju zgodovinskega spo-
mina kot identitete naroda, kar udejanjajo s tradicionalnimi in dru-
gimi prireditvami, obiskovanjem drugih prireditev po Sloveniji, so-
delovanjem z različnimi organizacijami, še posebej močan poudarek 
dajejo povezovanju z osnovnimi šolami. 
Izpostavljeno je bilo dobro in kontinuirano sodelovanje z lokalno 
skupnostjo, ki ima posluh za ohranjanje zgodovinskih pomnikov. Kot 
zelo pohvalno so člani združenja izpostavili nedavno celovito obno-
vo območja spomenika NOB v središču Sevnice in dodali, da je sev-
niška občina ena redkih, kjer v vsem tem obdobju ni prihajalo do 
skrunitve spomenikov, kar kaže na visoko raven strpnosti in kulture.
Delovanje združenja bo letos posebej posvečeno 70. obletnici usta-
vitve, proslave in prireditve bodo razporejene skozi celotno leto. 
Med prvimi večjimi dogodki bo tradicionalna proslava na Malkov-
cu 15. aprila, s katero bodo obeležili tudi dan upora proti okupator-
ju, slavnostni govornik pa bo župan Srečko Ocvirk. Poleg osrednje 
obletnice se bodo spominjali še nekaterih drugih obletnic, ob jubi-
lejnem letu pa podelili tudi več priznanj.

Vabljeni k sooblikovanju 
turističnega razvoja Sevnice

Poslanstvo dela Občine Sevnica je v prvi vrsti zagotavljanje ka-
kovosti življenja občank in občanov. Tukajšnje prijetno okol-
je ponuja res veliko vabljivih doživetij, ki so privlačna ne le za 
domačine, temveč tudi za obiskovalce od blizu in daleč. Več-
ja medijska izpostavljenost je v svetu prinesla dodatno zani-
manje za Sevnico in dnevna povpraševanja turistov po različnih 
produktih, kar je odprlo aktivno prepoznavanje novih razvoj-
nih možnosti ter priložnosti in izzivov, ki jih prinaša turizem.

Občina Sevnica je v sodelovanju s Fakulteto za turizem Univer-
ze v Mariboru pričela s pripravo Strategije razvoja turizma v ob-
čini Sevnica za obdobje 2019–2024, s ciljem dobro načrtovanega 
in premišljenega nadaljnjega razvoja turizma kot pomembne go-
spodarske panoge. Strategija, ki bo nastajala do konca letošnjega 
leta, bo skladna s sodobnimi dokumenti na področju trajnostne-
ga turizma, tudi z nacionalnim strateškim dokumentom Strategi-
jo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.

Ključno je zavedanje, da turizem ni zgolj gospodarska dejavnost, 
ampak orodje za razvoj lokalne skupnosti in destinacije. Turistič-
na destinacija pa so domačini, ponudniki in načrtovalci, pogosto z 
različnimi interesi, pa vendar odvisni drug od drugega. Zato je iz-
jemno pomembno sodelovanje. In prav sodelovanje je tudi ključ 
do uspešnega razvoja turizma in oblikovanja kakovostne Strate-
gije razvoja turizma, ki bo uporabna in bo vključevala vse turi-
stične deležnike.

Trajnostnega razvoja turizma pa ni brez upoštevanja mnenj, pre-
dlogov in volje lokalnega prebivalstva. Samo zadovoljen občan je 
lahko zagotovilo zadovoljnega turista. Prav tako so občani tisti, ki 
se morajo odločiti, kakšen turizem je sprejemljiv. Je to aktivni tu-
rizem? Kulinarični in vinski turizem? Kulturni turizem? Vse to so 
izjemno pomembna vprašanja, saj k razvoju turizma pristopamo 
odgovorno in z mislijo na naše zanamce.

Zato vas vabimo, da pri pripravi strategije sodelujete s svoji-
mi mnenji in predlogi, ki jih preko spletnega vprašalnika lahko 
podate do 15. marca 2018. Vprašalnik je objavljen na povezavi 
www.obcina-sevnica.si/anketa.

Razpis za vpis otrok v vrtce na območju občine 
Sevnica za šolsko leto 2018/2019
Občina Sevnica skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica 
(www.vrtec-sevnica.si), Vrtcem pri OŠ Krmelj (www.oskrmelj.si), 
Vrtcem pri OŠ Milana Majcna Šentjanž  (www.osmm.sentjanz.si) 
in Enoto vrtca Blanca (www.osblanca.si)

objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev 
na območju Občine Sevnica za šolsko leto 2018/2019.

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

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

šolo).
V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnev-
ni program; v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen bo otro-
kom od prvega leta starosti (oziroma najmanj 11 mesecev) do vsto-
pa v šolo. Program bo izveden v primeru zadostnega števila prijav.
Enotni obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC V OBČINI SEV-
NICA, ki ga dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca, 
šole ali občine, osebno prinesite ali pošljite po pošti v želeni vrtec 
do 23. marca 2018.

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost 
najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega do-
pusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Ura-
dni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 
– ZUPJS,  40/2012 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17).
V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 
2018/2019 (vključitev od 1. 9. 2018 dalje). Izpolnjeno vlogo odda-
jte tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali šele 
med šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, 
izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev, bodo 
vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto.
O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 
2018/2019 boste starši oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtcev 
pisno obveščeni. Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 
2017/2018 niso bili sprejeti v vrtec ali pa ste starši vključitev zavr-
nili, morate vlogo vložiti ponovno. 

70 let delovanja Združenja borcev 
za vrednote NOB Sevnica

Pogled na sevniški grad v objemu zime (foto: Bojan Dremelj)

Snežna idila na Lisci (foto: Bojan Kostevc)

Občinski svet je na 28. redni seji, ki je potekala 14. februarja, sprejel 
Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2018 in Odlok o po-
stopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa. Javni 
razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa bo ob-
javljen jutri, 2. marca 2018.
Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine: 
netekmovalni šport: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
(prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna špor-
tna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladi-
ne), športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov; tekmoval-
ni šport: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, kakovostni šport in šport invalidov; izobraževa-
nje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu; 
organiziranost v športu: delovanje športnih zvez in delovanje špor-
tnih društev; športne prireditve (rekreativne prireditve in rekreativ-
ne občinske lige). Skupni predvideni obseg sredstev za sofinancira-
nje programov je 116 tisoč evrov, prijave na razpis pa morajo biti 
oddane do 26. marca 2018.
Na občinski seji sta bila sprejeta tudi pravilnika o dodeljevanju pro-
računskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva in sofi-
nanciranje turističnih prireditev; objava razpisov z obeh področij 
bo v petek, 9. marca 2018.  
Roki za vse ostale razpise, med njimi s področij kmetijstva, kulture, 
mladinskih dejavnosti ter zdravstvenega varstva in sociale, so se iz-
tekli v mesecu februarju. 

Javni razpisi za šport, gospodarstvo in turizem

Vključenost otrok v vrtce se iz leta v leto zvišuje, občina temu sledi 
z zagotavljanjem zadostnih kapacitet, v zadnjih letih dvema novi-
ma vrtcema v Sevnici in Krmelju ter z adaptacijami prostorov pod 
okriljem osnovnih šol. (Foto: Občina Sevnica)
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Začetki Kluba borilnih veščin 
(KBV) Dren iz Leskovca pri Kr-
škem segajo v leto 1990, ko je 
Andrej Kerin kot srednješo-
lec v tehnični šoli v Krškem pri-
čel z vadbo karateja oz. samo-
obrambe. »Moj prvi mentor in 
učitelj je bil mojster Stane Is-
kra, ki je v meni videl velik po-
tencial. Po treh letih sem po-
leg samoobrambe dvakrat 
tedensko v Sevnici obiskoval 
in nabiral izkušnje v tekmoval-
nem karateju. Pridobljeno zna-
nje sem s pridom uporabil in 
širil v domačem društvu Dren. 
Tako sem postal nosilec najviš-
je stopnje pasu v klubu in že 
takrat, ob odsotnosti mojstra  
Staneta, vodil treninge oziro-
ma ogrevanja. To zaupanje se 
je krepilo in leta 1998 sem vo-
denje karate treningov prevzel 
v celoti, Stane pa se je posve-
til karate veščini, prilagojeni za 
ženske in starejše,« se začetkov 
kluba spominja Kerin. Na željo 
članov kluba in Iskre se je v fe-
bruarju 2002 rodil nov klub z 
imenom Klub borilnih veščin 
Dren. Obdržali so ime »dren« 
in kot znak prepoznaven dre-
nov cvet. Letos tako praznuje-
jo že 16. obletnico delovanja.

Z ustanovitvijo novega kluba 
pod vodstvom mojstra Kerina 
so v vadbo dodali tudi tekmo-
valni stil. Po nekaj letih nabira-
nja izkušenj in znanja so se v 
letu 2005 vključili v JKA (Japan 

karate association) zvezo Slo-
venije, kjer uspešno tekmujejo 
že 13. leto. »Naš klub trenutno 
šteje 41 članov, ki obiskuje-
jo osnovno in srednjo šolo, pa 
tudi nekaj članov in vetera-
nov se najde. Vodilna nit pri 
delu v klubu je delo z mladimi, 
jih pravilno voditi ter njihovo 
mladostno radoživost usme-
riti v pozitiven odnos do sovr-
stnikov in okolice, v kateri ži-
vijo, ter da krepijo svojo dušo 
in telo s karate veščino.« Tre-
ninge trikrat tedensko izvaja-
jo v mali telovadnici OŠ Lesko-
vec pri Krškem, ob vikendih pa 
imajo strokovne seminarje ali 
tekmovanja, saj dajejo izobra-
ževanju velik poudarek.  

Največji klubski dosežek je iz 
leta 2016, ko je Luka Račič na 

evropskem prvenstvu v Nišu v 
kategoriji kadetov v katah os-
vojil bronasto medaljo. Pohva-
lijo se lahko tudi z vrsto naslo-
vov državnih prvakov, in sicer 
so naslove poleg Račiča osvaja-
li še Nina Kerin, Nastja Kerin, 
Gašper Ružič, Gal Klenovšek, 
Klara Tekavec, Maja Lekše, 
Miha Žarn, Žan Škofljanec. 
Tudi v letošnjem letu imajo 
pet naslovov državnih prvakov, 
saj so jih na nedavnem držav-
nem prvenstvu JKA zveze Slo-
venije v Slovenj Gradcu posa-
mično osvojili Nina Kerin (st. 
deklica), Gašper Ružič (st. deč-
ki A) in Luka Račič (mladinci), 
ekipno pa kadetinje v zased-
bi Nina Kerin, Klara Tekavec 
in Maja Lekše ter člani v za-
sedbi Luka Račič, Žan Škoflja-
nec in Ivor Hodulak (člani). 

Sedaj se že pridno pripravlja-
jo za evropsko prvenstvo, ki bo 
letos v Srbiji.

»Kot predsednik kluba, moj-
ster karateja 3. dan, sodnik 
z mednarodno licenco, pod-
predsednik JKA zveze Sloveni-
je in trener skrbim, da je vad-
ba v klubu varna, strokovna in  
zanimiva. Trenutno imamo v 
klubu tri pomočnike - člane, 
ki pomagajo pri delu in ima-
jo moje zaupanje, to so Luka 
Račič, Žan Škofljanec in Ivor 
Hodulak,« še dodaja Kerin. V 
promocijske namene so pred 
časom posneli tudi predstavit-
veni film, objavljen na kanalu 
Youtube, v izdelavi pa je tudi 
klubska spletna stran. 
 P. P./vir: KBV Dren 
 Leskovec pri Krškem

KARLOVAC, KRŠKO - Sredi 
februarja je v Karlovcu na 
Hrvaškem potekal evrop-
ski pokal v kickboxingu, ki 
se ga je udeležilo 1866 tek-
movalcev iz 178 klubov in 
30 držav. Barve Sloveni-
je so tudi zastopali štirje 
člani Kluba tajskega boksa 
Krško. Na tekmovanju je v 
kategoriji mladinci K1 -57 kg zlato medaljo osvojil Janez Peršo-
lja in s tem ponovno dokazal, da je velik potencial svetovnega 
formata v disciplini K1. Na tekmovanju so tudi nastopali Nik Ar-
nšek med mladinci 63,5 kg low kick, ki je osvojil bronasto odlič-
je, z malo sreče in sodniško naklonjenostjo pa bi lahko dosegel 
tudi kaj več, saj je v polfinalnem nastop izgubil po deljeni sodni-
ški odločitvi. Prav tako sta bronasto odličje osvojila Dejan Božič 
med mladinci 57 kg low kick in najmlajši, komaj 11-letni Alen 
Radi, katerega zagotovo čaka še svetla prihodnost v kickboxin-
gu. V aprilu jih čakata dve tekmi svetovnega pokala, kjer računa-
jo na ponovne vrhunske uvrstitve. Vir: KTB Krško   

Zlata in tri bronaste medalje

V ospredju je delo z mladimi
LESKOVEC PRI KRŠKEM - V začetku leta smo obširneje predstavili karate kluba iz Sevnice in Brežic, med 
nosilci dolge in bogate karate tradicije v Posavju pa je tudi Klub borilnih veščin Dren iz Leskovca pri Kr-
škem, katerega »alfa in omega« je ustanovitelj in predsednik Andrej Kerin.

Člani Kluba borilnih veščin Dren iz Leskovca pri Krškem z Andrejem Kerinom (povsem levo)

KRŠKO - Člani RKD Krško so se zbrali na letnem občnem zbo-
ru. Spregovorili so nekaj besed o minuli sezoni in o planih 
ter željah za letošnjo sezono. 

Predsednik društva Branko Sikošek je v svojem poročilu dejal, 
da je pred kolesarji nova sezona, novi izzivi, novi kilometri in nove 
akcije. Spomnil se je lanske sezone in vrhunca, 15. Maratona po 
deželi cvička. Glede slednjega je podal mnenje, da je odlično us-
pel. Bil je v pravem pomenu mednaroden, saj so se ga poleg slo-
venskih udeležili tudi kolesarji s Hrvaške in celo iz daljnega Ka-
tarja. Zahvalil se je Simonu Šekoranji z Upravne enote Krško, 
ki je društvu pomagal pri usklajevanju novega statuta, izvršilne-
mu odboru, ki je aktivno sodeloval pri organizaciji prav vseh pri-
reditev, članu Dejanu Župancu, ki je izdelal elaborat za zaporo 
ceste za maraton, Aniti Petrič, ki je že tolikokrat odlično izpe-
ljala prireditev na štartno-ciljni ploščadi in se potrudila tudi pri 
sami organizaciji maratona, tako pri pridobivanju in izdelavi do-
kumentacije kakor tudi pri pridobivanju donatorskih prispevkov, 
Andreju Grmšku, ki je pod svoje okrilje vzel društveno spletno 
stran, vsem sponzorjem ter članu Andreju Staniču, ki je na za-
dovoljstvo vseh udeležencev organiziral prehrano in z reklam-
nimi panoji pomagal pri promociji maratona. Zahvalil se je tudi 
županu občine mag. Miranu Stanku, ki vsako leto pride na štart 
maratona. Blagajniško poročilo je predstavil Drago Kurnik, po-
ročilo tajnika pa Anita Petrič. V nadaljevanju je Alojz Podbršček 
predstavil plan dela za leto 2018 in že napovedal Maraton po de-
želi cvička, ki bo letos potekal v nedeljo, 19. avgusta. 
Še nekaj statistike: RKD Krško je ob koncu leta 2017 štelo 28 čla-
nov. Kolesarji člani so se tudi letu 2017 udeležili  različnih  kole-
sarskih prireditev. Največ prireditev se je udeležil najstarejši član 
Danilo Pečnik (v 88. letu starosti) in najmlajši Aljaž Bratkovič, 
ki sta za svoje podvige prejela tudi posebno priznanje. Sledilo je 
skupno druženje, Alojz Levičar pa je za to posebno priložnost 
spekel domač kruh. Na zboru so podelili tudi medalje najhitrej-
šim na spomladanskem in jesenskem kronometru.  
 Vir: RKD Krško

Člani RKD Krško na občnem zboru 

CELJE, ZAGREB - Člani Atletskega kluba Brežice so se minuli vi-
kend na državnem dvoranskem prvenstvu za članice in člane, ki 
je potekalo v Celju, zelo izkazali. Izstopa predvsem rezultat 17-le-
tne Nike Glojnarič, ki je 25. februarja v finalu odtekla svoj najhi-
trejši tek na 60 m ovire in s časom 8,31 s postavila nov osebni in 
klubski rekord. Drugouvrščeno je ugnala kar za sedem desetink. 
Za normo svetovnega prvenstva, ki bo prihajajoči vikend v Bir-
minghamu, je zaostala le za 17 
stotink! Balkanska prvakinja do 
20 let (naziv je osvojila v Sofiji 
pred dobrima dvema tednoma) 
ima trenutno vodilni rezultat na 
evropski lestvici EA v kategori-
ji starejših mladink (U20) in kar 
deveti na IAAF svetovni lestvici! 
V skoku s palico je Nastja Mo-
dic, tudi balkanska prvakinja 
do 20 let, z višino 380 cm sko-
čila do naslova državne podpr-
vakinje. Tretje mesto je osvojila 
Lara Zupanc s preskočeno vi-
šino 350 cm. V skoku s palico v 
moški konkurenci je takoj za Ro-
bertom Rennerjem stal na sto-
pničkah brežiški mladi up Rok 
Doberšek z višino 480 cm, Lan 
Uršič pa je s skokom 380 cm 
skočil do devetega mesta.
24. februarja pa je v zagreb-
ški dvorani velesejma potekalo 
slovensko državno prvenstvo v 
krožnih tekih. Na 200-metrskem 
krogu s tartansko podlago sta za 
Atletski klub Radeče odlično na-
stopila Aljaž Renko in Matija Rizmal, kar dokazujeta osvojeni 
prvi dve medalji letošnjega leta. Aljaž je med mladinci v teku na 
1.500 m osvojil 3. mesto in bronasto medaljo, Matija pa je prav 
tako med mladinci v teku na 3.000 m osvojil 2. mesto in srebrno 
medaljo. Prvih dveh medalj z državnih prvenstev v letu 2018 se 
je poleg prejemnikov razveselil tudi njun trener Rafko Drašček 
in samo vodstvo kluba.  R. R.

Najhitrejši tek Glojnaričeve

Nika Glojnarič

BRESTANICA - 22. februarja je v telovadnici OŠ Brestanica 
potekalo odprto občinsko prvenstvo v športnem plezanju. 

Ponovno je na plezalni steni nastopilo rekordno število otrok, 
kar 46 jih je tekmovalo. Po demonstraciji smeri so hkrati ple-
zali trije tekmovalci, organizacija je dobro potekala, vzdušje je 
bilo pravo in otroci so uživali.  
Pri najmlajših je pri cicibankah zmagala Taja Glavan, srebrna je 
bila Nastja Brce, bron pa je okrog vratu prejela Eva Urbanica. 
Zlato medaljo je pri cicibanih prejel Bor Klenovšek, drugo mes-
to si je priplezal Tobias Odlazek, na tretje mesto pa se je zavih-
tel Žan Bajc. V kategoriji mlajših deklic je zmagala Liza Rainer, 
drugo mesto si je priborila Špela Vračun in tretje mesto Eva 
Sluga. Pri mlajših dečkih je zmago slavil Sven Klenovšek, sreb-
ro je prejel Lian Žrlič ter bron Janez Kodrič. Pri starejših dekli-
cah je s konkurenco pometla Eva Košenina, na drugem mestu je 
bila Latoja Drmaž, na tretje mesto se je uvrstila Maša Juričan. 
Številčno najšibkejša je bila tokrat kategorija starejših dečkov, 
saj je bil Anže Božič že pred nastopom zmagovalec brez konku-
rence. Svoje plezalne spretnosti so pokazali tudi najmlajši vrtič-
karji, ki so se kot pajki povzpeli pod strop telovadnice. Pohvalo 
si zasluži tudi redni udeleženec krožkov in tekmovanj Tomaž 
Zupančič, ki je za konec pomahal z vrha stene vsem navzočim.

 Andrej Trošt, foto: Martin Bedrač

Občinsko plezalno prvenstvo 

Mladi plezalci so se pomerili na plezalni steni v brestaniški 
telovadnici.

Aljaž Renko in Matija Rizmal

LESKOVEC PRI KRŠKEM, SPLIT - Člani Športnega društva Plaval-
ček so odlično nastopili na plavalnem mitingu Croatia Open, ki je 
potekal od 17. in 18. februarja v Splitu. Vsi so tekmovali v štirih 
disciplinah: 50 m in 100 m prsno ter 50 m in 100 m prosto. Pose-
bej velja izpostaviti plavalca Maja Režmana, ki ima mednarodno 
tekmovalno IPC licenco in je dvakrat osvojil absolutno 5. mesto na 
50 m prsno in 100 m prsno. Osebne rezultate so na 50 m prsno 
in 50 m prosto izboljšali tudi Andrej Bibič, Rok Slapšak in Ivan 
Lesnika. »Ponosni smo, da so člani ŠD Plavalček nabirali izku-
šnje na tekmi svetovnega ranga in da so kljub temu, da trenira-
jo v slabših pogojih od plavalcev iz ostalih klubov in držav, odlič-
no nastopili v 50 m bazenu v zimskem času,« je v imenu društva 
sporočila Tatjana Lapuh.  P. P./vir: ŠD Plavalček

Plavalčki odlični na Croatia Open

Člani ŠD Plavalček na tekmovanju v Splitu
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KRMELJ - 9. februarja se je v krmeljski kulturni dvorani od-
vijala proslava v počastitev slovenskega kulturnega prazni-
ka z odprtjem fotografske razstave z naslovom Krmelj ne-
koč in danes.

»V lanskem letu ste 
si lahko ogledali 
pregledno razstavo 
o zgodovini Krme-
lja z naslovom Ne-
koč do danes, tok-
ratna razstava pa 
nosi naslov Krmelj 
nekoč in danes. 
Krmelj je rudarski 
kraj s sicer značil-
no arhitekturo, ven-
dar se podoba kraja 
močno spreminja, 
pravzaprav lahko 
rečemo, da se je že 
z zaprtjem rudni-
ka močno spremnila. Brez rudnika Krmelj ne bil takšen, kot je. 
Imamo Kolonijo, Bajer, kulturni dom, Inkos, gasilski dom, ki je 
služil kot železniška postaja, nekdanjo bolnišnico, v kateri je da-
nes šola, zdravstveni dom, stanovanske bloke, trgovini, nimamo 
pa več bazena in železniških tirov.  Vse našteto lahko vidite na tej 
razstavi. To so fotomontaže izbranih starih fotografij in fotografij, 
nastalih v zadnjem letu. Verjamem, da se bodo prebudili spomini, 
kako je bilo nekoč, mlajše generacije pa bodo morda dobile neko-
liko lažjo predstavo, kje je bilo kaj nekoč. Upam, da bo ta razsta-
va tudi vzpodbuda za koga, da bi se pridružil foto sekciji, starih 
fotografij je še veliko. Poleg tega pa ima Krmelj oziroma celotna 
krajevna skupnost veliko lepih kotičkov, ki jih je vredno ujeti v 
fotografski objektiv in pokazati na kateri od razstav,« je predsta-
vila razstavljena fotografska dela Nevenka Flajs, nova predse-
dnica v lanskem letu preimenovanega društva iz DKŠD Svobo-
da Krmelj v Kulturno, umetniško in turistično društvo Svoboda 
Krmelj ali krajše Društvo Svoboda Krmelj.  
V spremljevalnem kulturnem programu, ki ga je povezovala Ines 
Colner, so se predstavili recitatorka Sara Gačnik, ženska pevska 
skupina Lokvanj, recitacijska skupina Žarek z Berto Logar ter 
gostoma, Jožetom Žnidaričem in Rudijem Stoparjem. 
 S. Radi, foto: M. Knez

Krmelj nekoč in danes

DKŠD Svoboda Krmelj, ki se je v lanskem 
letu preimenovalo, od letošnjega leta vo-
di Nevenka Flajs.

KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško so 6. februarja gosti-
li domačinko Sonjo Kostevc, ki je ljubezen do narave, planin-
stva in potovanj združila v zadnjih letih, ko ji čas po upokojitvi 
to dopušča. V zanimivem in navdušujočem potopisnem pre-
davanju je obiskovalcem predstavila daljno deželo Kirgizijo, 
ki leži v objemu visokih  gora in stepskih prostranstev. Skozi 
fotografije in pripoved je  prisotnim približala nomadski na-
čin življenja, preplet raznolike pokrajine in kultur, zgodovin-
sko-etnološke zanimivosti, lokalno hrano in številne naravne 
lepote, ki se zrcalijo v kristalno čistih rekah. P. B.

ARTIČE - Ker letos mineva 100 let od smrti enega največjih si-
nov slovenske dežele, velikega Ivana Cankarja, bi bilo še kako 
prav, da vsak slovensko misleči in slovensko govoreči človek tu 
pod Alpami vsaj z enim prebranim delom v tradicionalni, papir-
ni obliki pripomore k obeležitvi tega jubileja. Upad zanimanja za 
branje je skorajda strašljiv, pa ne le pri mladih, celo pri tistih, ki 
bodo nekega dne nosili prapor slovenske inteligence. V Artičah 
se trudimo, da ohranimo ta zelo pomemben kamen in beremo, 
o prebranem pa se pogovorimo temeljito in na zelo prijazen, po-
ljuden način. Čajanke te vrste bi stanju duha, ki vlada v Sloveni-
ji, zelo dobro dele ...
 Ernestina Rožman

Ob Cankarjevem jubileju

PRIREDITVE 
V MARCU 2018

PRAVLJIČNA URICA Z USTVARJALNICO
• v sredo, 14. marca, ob 17. uri 

• v torek, 27. marca, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj
• v sredo, 28. marca, ob 17. uri

Razstava del
LIKOVNE KOLONIJE KRMELJ 2017 

• na ogled od 7. marca do 3. aprila

LITERARNI VEČER 
Društvo upokojencev Sevnica

• v petek, 9. marca, ob 18. uri

Predstavitev knjige
RAVNOVESJE NA VISOKIH PETKAH, DA LAŽJE 

UBEŽIMO DEMENCI - Slavica Biderman
• v sredo, 14. marca, ob 18. uri 

Predstavitev knjige o aleksandrinkah
LES GORICIENNES - Darinka Kozinc

• v petek, 16. marca, ob 18. uri

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 19. marca, ob 18. uri

Uvodna prireditev ob začetku nove sezone
POSAVCI BEREMO SKUPAJ 2018

z gostjo Anico Perme
• v sredo, 21. marca, ob 18. uri

Domoznanski večer
KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ SE PREDSTAVI

• v četrtek, 22. marca, ob 18. uri 

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

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

»Ko sem leta 1971/1972 za-
čel delati na Občini Sevnica kot 
mlad planer, nisem imel na vo-
ljo ničesar o Sevnici, njeni zgo-
dovini, katera območja obsega, 
kdo tukaj živi. V tistem času sta 
o Sevnici oziroma o občini obs-
tajali samo dve knjigi - knjižica, 
ki je izšla leta 1969 ob 100-le-
tnici tabora, in še ena bolj 
drobna knjižica o sevniškem 
gradu. O času, ki smo ga takrat 
živeli v Sevnici, ni bilo ničesar. 
To je bil vzrok, ki me je spod-
budil, da sem začel fotografi-
rati. Ob posnetkih sem si za-
pisal datume, kraje, dogodke, 
osebe, če so bile pomembne, 
in shranil filme v albume, da 
se filmi niso zvijali, da se jih je 
dalo vedno uporabiti in da so 
bili na varnem pred svetlobo,« 
je pojasnjeval Ljubo Motore. 
Ob tem se je zahvalil tudi prija-
teljem, ki so mu nesebično po-
darjali znanje o fotografiranju 
in fotografiji. Pohvalil je sevni-
škega raziskovalca preteklosti 
Oskarja Zorana Zeliča, ki je 
prepoznal vrednost slikovnega 
gradiva, tako da so številne fo-
tografije pomemben del mno-
gih knjižnih izdaj, ki odkriva-
jo bogato preteklost lokalne 
skupnosti in njena prizadeva-
nja za lepše življenje.  

»Ljubo, ki je znan po svoji pre-

V fotografijah ohranil preteklost
SEVNICA - Sevniški kronist časa Ljubo Motore je 15. februarja Knjižnici Sevnica daroval 29 tisoč fotograf-
skih negativov, na katerih so posnetki dogodkov, ki so se odvili v zadnjih 45 letih v občinskem mestnem 
središču ali pa v njegovi okolici. Podaril je še 18 fotoaparatov in eno filmsko kamero. 

dani ljubezni do fotografije, 
se z njo ukvarja od leta 1972. 
Od tedaj spremlja v Sevnici 
in na drugih območjih obči-
ne vsa pomembna dogajanja, 
ki s fotografijo postanejo tra-
jen in neprecenljiv zapis časa 
in prostora. Najljubši sta mu 
dokumentarna in reportažna 
fotografija, blizu pa mu je tudi 
krajinska in fotografija arhi-
tekture,« je predstavila daro-
valca obsežnega fotografske-
ga arhiva direktorica sevniške 
knjižnice Anita Šiško. »Ta 
zbirka bo zagotovo neizčr-
pen vir podatkov in podlaga 
za marsikatero razstavo, pro-

jekt, ki ga bomo delili z ožjo, a 
tudi s širšo javnostjo. Pod širšo 
javnost mislim ljudi izven naše 
občine, ki do tovrstnih vsebin 
dostopajo tudi na spletu. Tako 
imamo v Sloveniji spletni por-
tal Kamra, kjer mnoge inšti-
tucije, med njimi seveda tudi 
naša knjižnica, objavljajo na 
primer razglednice, posnetke, 
dogodke iz pretekle in polpre-
tekle zgodovine. Tako je na pri-
mer imela lani digitalna zbir-
ka ’Življenje na Lisci’, ki smo jo 
na portal vnesli v naši knjižni-
ci, iz gradiva, ki nam ga je pos-
redoval Ljubo Motore, preko 
8400 ogledov, kar je daleč naj-

več ogledov na širšem obmo-
čju Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja, pa tudi na splošno v 
celotnem slovenskem prosto-
ru. To, kar nam na svojih po-
snetkih zapušča Ljubo, je naša 
skupna kulturna dediščina, ki 
nam omogoča, da preteklost 
cenimo in se iz nje tudi učimo 
za prihodnost, hkrati pa pred-
stavlja neizčrpen vir za pre-
učevanje preteklosti v letoš-
njem Evropskem letu kulturne 
dediščine,« je še povedala Ši-
škova pred slovesnim podpi-
som darilne pogodbe, s katero 
je fotograf zapustil knjižni-
ci ter s tem občankam in ob-
čanom res bogato dediščino, 
in sicer 29.000 negativov po-
snetkov dogodkov v Sevnici in 
okolici, ki so se odvili v zadnjih 
45 letih, ter 18 fotoaparatov in 
eno filmsko kamero. 

Župan Srečko Ocirk je ob tej 
priložnosti podaril zvestemu 
in vztrajnemu kronistu Listino 
Občine Sevnica, prijeten glas-
beni zven pa sta domoznan-
skemu večeru dodala Milan 
Mitrović in Ema Štigl, ki ses-
tavljata duet Modra minuta. 
Ema je ob kitarski spremljavi 
zapela dve slovenski skladbi, s 
čimer je duet pridobil še večjo 
naklonjenost občinstva. 
 Smilja Radi

Darilno pogodbo o predaji bogatega fotografskega zapisa v 
trajno last sevniški knjižnici sta podpisala fotograf Ljubo Mo-
tore in direktorica knjižnice Anita Šiško.

KRŠKO - Z naslovom »Moč jeseni« je bila 15. februarja v avli kr-
škega kulturnega doma odprta likovna razstava članov Društva 
likovnikov Krško OKO. Njihova platna pretežno odražajo jesenske 
barve in motive, saj so jih likovniki ustvarili pod mentorstvom 
akademskega slikarja Rajka Čubra v delavnicah minulo jesen, je 
povedala predsednica društva Branka Benje. Razstavljena dela 
so ustvarili Rafael Andlovic, Smiljana Anžiček, Branka Benje, 
Boba Čekrlić, Mitja Grum, Milena Mraović, Mihaela Prevej-
šek, Milena Roštohar, Jože Šterk, Darja Veljković, Jelka Zida-
rič in Antonija Žener. Otvoritev razstave, ki bo na ogled še nekaj 
dni, to je do 4. marca, je z glasbenimi nastopi popestril kvartet 
klarinetov Glasbene šole Krško, v katerem so ob mentorju Ro-
bertu Pircu zaigrali Liza Pirc, Leon Drstvenšek in Tita Žni-
deršič. B. M. 

Moč jeseni krških likovnikov

Rajko Čuber in Branka Benje ob otvoritvi razstave
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Četrtek, 1. 3.

• od 7.30 do 15.30 v igralni-
ci MC Brežice: zimske poči-
tniške aktivnosti (tudi v pe-
tek, 2. 3.)

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(tudi v petek, 2. 3.)

• od 9.00 do 13.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
zimska grajska dogodivščina 
(tudi v petek, 2. 3.)

• od 10.00 do 12.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: počitniška ustvar-
jalna delavnica - praskanka

• od 10.00 dalje v MC Krško: 
soba pobega (vsak dan do 
4. 3.)

• ob 16.00 v knjižnici na Se-
novem: Šahiramo

• ob 18.00 v dvorani A Obči-
ne Krško: predavanje Jerneje 
Jošar »Lep, zdrav in nezah-
teven ekološki vrt«, vstop 
prost

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: predavanje dr. Semirja 
Osmanagića »Energija bo-
sanskih piramid«

• ob 18.30 v knjižnici na Se-
novem: Sapere aude! – latin-
ski jezik za začetnike

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer »Četrtkove 
goldies oldies«

Petek, 2. 3.

• od 9.00 do 11.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): ustvarjal-
na delavnica za vse genera-
cije s Francem Javornikom - 
prikaz pletenja košar in les

• ob 10.00 pri spomeniku 
žrtvam v zaselku Lastine pri 
Sromljah: komemoracija ob 
73-letnici poboja žrtev Su-
hadola in Lastin (v prime-
ru slabega vremena v Domu 
krajanov Sromlje)

kam v posavju
»Razlika med ljubeznijo in 
poželenjem«, vstop prost

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: slovesnost ob 50-le-
tnici delovanja Društva So-
žitje Krško; nastopajo člani 
Sožitja Krško, učenci OŠ dr. 
M. Rostoharja, učenci s po-
sebnimi potrebami GŠ Krško

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: pogovor s sli-
karko Ireno Polanec

• ob 19.00 v klubu MC Bre-
žice: Dobra poteza - torkovi 
večeri družabnih iger

Sreda, 7. 3.

• od 9.00 do 11.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): pogovori v 
krogu - dan žena za vse nas

• v odpiralnem času Knjižni-
ce Sevnica: razstava del li-
kovne kolonije Krmelj 2017 
(na ogled do 3. aprila)

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: brezplačno preda-
vanje dr. Sanje Rozman »Ne-
kemične zasvojenosti«

• ob 18.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
pogovor s Svetlano Slapšak o 
njeni novi knjigi Antična mi-
turgija, vstop prost

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

Četrtek, 8. 3.

• ob 10.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: javno vodstvo 
v počastitev žensk – pedago-
ginj in umetnic, povezanih s 
Posavskim muzejem Brežice

• ob 16.00 v knjižnici na Se-
novem: Šahiramo

• ob 17.00 v dvorani MC 
Brežice: otroška lutkovna 
predstava »Peter Klepec«

• od 18.00 do 20.00 v Mestni 
hiši Brežice: večer vina - bela 
frankinja

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: koncert klasične glas-
be z dijakinjami in dijaki Gi-
mnazije Krško in glasbenim 
gostom, harmonikarjem 
Juretom Torijem 

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: »IzBRANO s Primusom« 
- Iris Tarbuk in predstavitev 
knjige »Sorodne duše: Kako 
najti in zadržati pravo ljube-
zen«

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: »Imeti rad« - do-
brodelni koncert Godbe Sev-
nica z gosti, Oktetom Jurij 
Dalmatin 

• ob 19.00 v MC Krško: Izko-
panine 001 - soul, funk in 
blues glasba

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer »Četrtkove 
goldies oldies«

Petek, 9. 3.

• od 16.00 do 18.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): predava-
nje Tonija Kočevarja »Bole-

zen ali način življenja«
• ob 18.00 v KD Krško: spre-

jem športnikov občine Krško 
leta 2017

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer Društva 
upokojencev Sevnica

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Raka: dobrodelni koncert 
Šolskega sklada OŠ Raka z 
VVE, nastopajo Prifarski mu-
zikanti

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: stand up Dragana Marin-
kovića Mace - Macaglu

Sobota, 10. 3.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
ptički iz papirja; ob 10.00 v 
dvorani MC Brežice: otroška 
djamberaja

• ob 19.00 v Večnamenskem 
domu Zabukovje: koncert 
skupine Rosa z gosti

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Mamuti in Rizol

• ob 21.00 v Klubu Metulj 
v Bistrici ob Sotli: koncert 
skupin Kuhn Fu (Nizozem-
ska) in Roj Le Treh (Vrhnika)

Nedelja, 11. 3.

• ob 17.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: ponovitev gle-
dališke predstave »Španski 
večer« v izvedbi Gledališke 
skupine DKD Svoboda Seno-
vo (potrebna rezervacija se-
dežev)

• ob 18.00 v KD Krško: kon-
cert zasedbe TangoX, za 
ARSonica 2018 abonma in 
izven

Ponedeljek, 12. 3.

• ob 18.00 v učilnici 2 v MC 
Brežice: pogovorni večer: J. 
Krishnamurti - smrt

Torek, 13. 3.

• ob 18.00 v KD Krško: glas-
beno-gledališka predstava 
za otroke »Glasbena hiša - 
opera za otroke«, za rume-
ni abonma in izven 

• ob 19.00 v klubu MC Bre-
žice: Dobra poteza - torkovi 
večeri družabnih iger

Sreda, 14. 3.

• od 9.00 do 11.00 v prosto-
rih Ljudske univerze Krško: 
tečaj slepega tipkanja 

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica z ustvar-
jalnico

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Slavi-
ce Biderman »Ravnovesje na 
visokih petkah, da lažje ube-
žimo demenci«

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: pogovorni večer 
»Čarna beseda«, gostja: vo-
diteljica in fotografinja Taj-
da Lekše

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

V nekaj desetletjih se je svet za ženske na zahodu 
precej spremenil. Postal enakopravnejši. Me, ki smo 
stare okoli 35, žanjemo ugodnosti trdih bojev gene-
racij pogumnih žensk pred nami. Na pomanjkanje 
zgodovinskega spomina nas je v Posavju opozorila 
vidna predstavnica slovenskega podjetništva Mar-
ta Turk: »Vas, mlade ženske, pa ne razumem, zakaj 
sedaj vsepovprek najavljate, da boste s porodniške 
prišle prej v službo. Ta možnost ni priletela kar z 
neba. Je plod dolgotrajnih prizadevanj. Poleg tega 
pa s tem, ko postanete mame, ne delate nekaj slabe-
ga, nekaj, česar se je treba kakor koli sramovati! Ve 
prispevate k razvoju naše družbe.« In besede so bile 
na mestu, saj so mi mnoge v občinstvu priznale, s 
kakšnim cmokom v grlu so delodajalcu povedale, da 
so noseče, ker jih je bilo strah za delovno mesto. Dru-
ge, na vodilnih mestih pa, da za to pač nikoli ni pra-
vi čas, ker padeš iz družbenih krogov, ki so za posel 
pomembni. Krogov, ki jih še vedno gradijo predvsem 
moški in v katere se vzpenjaš zelo počasi.

In tako so poti moje generacije šle tudi v druge sme-
ri, kot so si jih zamišljale naše predhodnice. Sama 
sem se v krogu prijateljic znašla med dvema »polo-
ma«: veliko je teh, ki so se zavestno odločile, da niko-
li ne bodo mame in mi znajo postreči s paleto argu-
mentov. Med njimi je degradacija okolja in krutost 
sveta, v katerega nočejo roditi otroka. Pa prenase-
ljenost planeta, dolgotrajna samskost, neprimernost 
partnerja za očeta ter predvsem poklicna kariera, v 
kateri za družino vsaj do 40. leta naj ne bi bilo pros-
tora. V Evropi je žensk, rojenih leta 1965, s tako od-
ločitvijo že vsaj 18 odstotkov, od tega naj bi jih ime-
lo težave z neplodnostjo le 3 odstotke.    

V moji bližini so tudi druge, ki so se odrekle službam, 
da bi se lahko v popolnosti posvetile vlogi, ki jo ime-
nujejo za najpomembnejšo v življenju – biti mama. 
V tem primeru ne gre za ženske, ki jim je strošek vrt-
ca prevelik, če ga primerjajo s plačo, čeprav je teh 
tudi veliko, ampak za visoko izobražene, izjemno 
razgledane ženske, ki pravijo, da bodo vztrajale do 
otrokovega petega leta. Da je to majhno žrtvovanje, 
če upoštevajo, kaj teh pet let pomeni v življenju otro-
ka in njegovega razvoja. Seveda je pri večini v služ-
bi mož, zato si tak življenjski slog lahko privoščijo.  

Jaz jih z zanimanjem poslušam. Obe poti sta da-
leč od enostavnih. Obe sta polni bolečega odrekanja 
in predvsem odkritega obsojanja okolice. Tiste, ki 
»še« nimajo otrok in tiste, ki so »le« mame, za oboje 
zlobni jeziki ne počivajo. Sama verjamem, da ima 
vsak(a) svojo, unikatno pot. Svoje poslanstvo. 

Vsekakor ženske danes igramo večje število vlog 
kot nekoč. Moški prav tako. Ženskam se očita izred-
no »možato« obnašanje, moški pa menda postajajo 
»poženščeni«. Čeprav vas je mnogo sedaj hudomuš-
no prikimalo, so takšne preobrazbe logične. Ženske 
si novih vlog niso kreirale same, ampak so stopile v 
moške čevlje. Stopile so na izrazito moški podij in, 
da so uspele, sprejele pravila, ki so v igri že veljala. 

Pa vendar verjamem, da bi bil svet zelo drugačen, 
če bi ženske zmogle spregledati to past, ki ženske ob-
rača proti ženskam. In ki moške prepričuje, da jim 
ženske želijo biti konkurenca in ne sopotnice. Past, 
zaradi katere so ženske prepričane, da se morajo od-
ločati na izrazito moške načine, kljub temu, da je 
način, lasten ženskemu razmišljanju, povsem dru-
gačen in ima izredno veliko dobrih strani. Neverjet-
na sposobnost številnih misli naenkrat, delavnost, 
pripadnost, kreativnost, mreženje in osrediščenje, 
občutek za pravičnost, intuicija, empatija, miro-
ljubnost ... koliko izrednih lastnosti naše ženske na-
rave. Past pa nas vodi v spiralo, kjer nemudoma kri-
la zamenjamo za hlače, ljubkost za strogost, ki je še 
hujša od moške, intuicijo in miren razmislek pa za 
dokazovanje s hitrostjo in popolno ciljno osredoto-
čenostjo.        

Ženske, vam je res všeč svet, v katerem živimo? Smer 
razvoja? Ne? Zakaj potem reproduciramo stare pro-
grame in ne napišemo novih?

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Ženske• ob 11.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: ustvarjalne zim-
ske počitnice

• ob 18.00 v gostilni Žolnir 
Kostanjevica na Krki: Ženske 
zgodbe - pogovor z ljudskimi 
pevkami Slavico Kuhar, Justi-
no Stipič, Cvetko Dvornik in 
Marjano Lipoglavšek

• ob 19.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev razstave Timoteja 
Pavlina »(Brez)barvno živ-
ljenje v sodobnem času«

• ob 21.00 v MC Krško: ka-
raoke

Sobota, 3. 3.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
čestitka s srčki

• ob 9.00 v MC Krško: delav-
nica »Programiranje mobil-
nega robota Mbot«

• ob 21.00 v MC Krško: Krško 
rock večer - T.I.T.S., Lumber-
jack in Amok

Ponedeljek, 5. 3.

• ob 17.00 v KD Krško: otvo-
ritev razstave risb učencev 
OŠ občine Krško na temo 
»Ustavite zlo (vojna, begun-
stvo, lakota) in Šolstvo v le-
tih 1941-1945« 

• ob 18.00 v učilnici 2 v MC 
Brežice: pogovorni večer: J. 
Krishnamurti - nasilni jaz

Torek, 6. 3.

• od 15.00 do 17.00 v Mestni 
hiši Brežice: prikaz kvačka-
nja, pletenja, vezenja in klek-
ljanja

• ob 16.30 v Stari šoli Krško 
(Tržnica Videm): praktična 
delavnica »Prazen koš, pol-
na denarnica« (potrebna 
prijava)

• ob 17.30 v MC Krško: pre-
davanje Kristijana Kolege 

tangoX
koncert

za ARSonica 2018 abonma in izven
nedelja, 11. 3., ob 18. uri

Glasbena hiša – 
opera za otroke

glasbeno-gledališka predstava 
za Rumeni abonma in izven

torek, 13. 3., ob 18. uri

Kratki �lmi Luksuz 
produkcije

projekcije izbranih kratkih �lmov 
in pogovor z ustvarjalci
četrtek, 15. 3., ob 19. uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si www.PosavskiObzornik.si
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Karmen Levak, Podgorje 

pri Pišecah – deklico,
• Manja Lipar, Pleterje – 

dečka,
• Katja Bogovič, Arnovo selo 

– dečka,
• Petra Kozole, Breg – 

deklico,
• Enesa Mešanović, Brežice 

– deklico,
• Arjeta Bazaj, Terstenik 

(Kosovo) – dečka,
• Lidija Salmič, Veliko 

Mraševo – dečka,
• Tanja Novšak, Breg – 

deklico,
• Nina Rabzelj, Veniše – 

dečka,

rojstva

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).

moja poroka

Klavdija Kos in Roman Fijolič, oba iz Mihalovca, 24. fe-
bruar 2018, grad Brežice (foto: Gregor Molan)

• Kaltrina Syla, Skenderaj 
(Kosovo) – deklico,

• Silvija Sodič, Brežice – 
dečka,

• Nataša Ferlin, Črešnjice pri 
Cerkljah – dečka,

• Urška Božič, Sevnica – 
deklico,

• Vesna Kermc, Konjsko – 
dečka,

• Urška Salmič, Krško – 
dečka.

ČESTITAMO!

poroke

• Roman Fijolič in Klavdija 
Kos, oba iz Mihalovca.

ČESTITAMO!

SAPERE AUDE! – latinski jezik za začetnike

• četrtek, 1. marec, ob 18.30 – Knjižnica Senovo
Tečaj bo vodila Monika Škrabec, diplomantka slov. je-
zika in um. zgodovine. Uvodnemu sestanku, na katerem 
bomo predstavili urnik in učni načrt, bodo sledila pre-
davanja, ki bodo vsako sredo ob 18. uri. 

ŠAHIRAMO

• vsak četrtek od 22. februarja dalje, ob 16. uri – 
Knjižnica Senovo

V sodelovanju s Šahovskim klubom Triglav Krško in Dru-
štvom upokojencev Senovo pripravljamo tedenska sre-
čanja za vse ljubitelje kraljevske igre.

ŽENSKE ZGODBE

• petek, 2. marec, ob 18. uri -  
Gostilna Žolnir Kostanjevica na Krki

V sodelovanju z društvom podeželskih žena Pod Gorjanci 
pripravljamo pogovor z ljudskimi pevkami društva: Sla-
vico Kuhar, Justino Stipič, Cvetko Dvornik in Marja-
no Lipoglavšek ter druženje ob najboljših piškotih, ki 
jih bodo spekle članice društva.

POGOVOR S SLIKARKO IRENO POLANEC

• torek, 6. marec, ob 18. uri – Knjižnica Krško
V sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice bomo gos-
tili uveljavljeno slovensko slikarko Ireno Polanec. Z 
ustvarjalko se bo o njeni bogati ustvarjalni poti pogo-
varjala umetnostna zgodovinarka Alenka Černelič Kro-
šelj. 

ČARNA BESEDA – pogovorni večer

• sreda, 14. marec, ob 19. uri – Knjižnica Krško
V tretjem literarno-pogovornem večerov pod skupnim 
naslovom Čarna beseda gostimo voditeljico in fotogra-
finjo Tajdo Lekše. Z njo se bo pogovarjala literarna 
ustvarjalka in voditeljica Carmen L. Oven.

PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE

• četrtek, 15. marec, ob 18. uri – Knjižnica Krško
V sodelovanju z Mariborsko knjižnico smo vam pripravili 
z različnimi zgodbami prepleten večer, ki ga bo z glasbo 
obogatil Matjaž Škoberne na saksofonu.

O ŽELVAH Z ZELENORTSKIH OTOKOV

• petek, 16. marec, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Lorena Fernández, EVS prostovoljka pri Terra Veri, bo 
na ekološko-potopisnem predavanju spregovorila o va-
rovanju okolja in ogroženih vrst, svojih izkušnjah širom 
po svetu in o tem, kaj bo v naslednjih mesecih počela 
v Kostanjevici. 

PREDSTAVITEV KNJIGE 
TADEJA GOLOBA »JEZERO«

• petek, 23. marec, ob 19. uri – Knjižnica Krško
Ob letošnjem začetku bralnega projekta Posavci bere-
mo skupaj bomo gostili pisatelja in novinarja Tadeja 
Goloba. Glavna tema pogovora, ki ga bo vodil bibliote-
kar Vilko Planinc, bo avtorjev roman Jezero, ki je bil v 
lanskem letu nominiran tudi za Delovo nagrado kresnik. 

PRIPOVEDOVALSKI VEČER ZA ODRASLE

• torek, 27. marec, ob 18. uri – Knjižnica Krško
V sklopu 21. pripovedovalskega festivala vas v sodelo-
vanju s Kulturnim društvom Fabularij vabimo na večer, 
ko boste lahko prisluhnili na novo odkritim pravljicam 
Franza Xaverja von Schönwertha.

Lepo vabljeni! 

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V MARCU

Peter Kočevar se je rodil 15. 
maja 1989 v Brežicah. Kot 
drugi od sedmih otrok Petra 
in pokojne Marije Kočevar je 
odraščal na kmetiji v vasici St-
ranje pod Bohorjem. Osnovno 
šolo je obiskoval na Blanci in 
leta 2008 maturiral na salezi-
janski gimnaziji v Želimljah. 
Že v najstniških letih se je kot 
ministrant, pevec in animator 
aktivno udejstvoval v življe-
nju domače župnije Brestani-
ca. V gimnazijskem času ga je 
navdušilo salezijansko delo z 
mladino in tako se je v njem 
prebudila želja, da bi postal 
duhovnik. Po maturi je vsto-
pil v red salezijancev in pričel 
s študijem teologije v Ljublja-
ni. Kot kandidat za salezijan-
ca je bil eno leto v noviciatu v 
Italiji, kjer je opravil prve za-
časne redovne zaobljube. V 
triletnem bivanju pri salezi-
jancih je spoznal, da redovno 
življenje ni njegova pot. Izsto-
pil je iz reda in leta 2011 od-
šel na študijsko izmenjavo v 
Brixen na Južno Tirolsko. Tam 
se je po enoletnem bivanju 
odločil, da vstopi v bogoslov-
je in tako prisluhne notranje-

Peter bo julija v brestaniški 
baziliki pel novo mašo
STRANJE - V Stranjah, vasi pod Bohorjem na višini 485 m nad morjem, so se 4. februarja zbrali vaščani, z 
namenom, da se seznanijo s potekom nove maše, ki jo bo 8. julija v baziliki v Brestanici pel njihov krajan 
Peter Kočevar. 

mu klicu, da postane škofij-
ski duhovnik. V času študija je 
doživel težko preiskušnjo. Za 
posledicami tragične nesreče 
v domači kuhinji je umrla nje-
gova mama Marija Kočevar. 
Oktobra 2017 je študij teologi-
je uspešno zaključil in v Inns-
brucku z odliko tudi magi-
striral. 1. oktobra 2017 je bil 
v brixsenški stolnici, ob nav-
zočnosti mnogih rojakov iz 
Slovenije, posvečen v diako-
na. Trenutno živi v kraju To-

blach/Dobbiaco v Zgornji Pu-
striški dolini pri izviru reke 
Drave in pomaga dvema du-
hovnikoma pri upravljanju 
osmih župnij. Aktivno sodelu-
je pri pripravi birmancev na 
sv. birmo, pri pripravi odra-
slih beguncev na sv. krst, obi-
skuje bolnike ter vodi obrede 
pogrebov in bogoslužij božje 
besede, tako v nemškem kot 
v italijanskem jeziku. 24. juni-
ja letos bo v brixenški stolnici 
posvečen v duhovnika.

Dogodek nove maše bo pote-
kal tri dni. V soboto, 7. julija, 
ob 18.30 bo sprejem novomaš-
nika v domači vasi pri cerkvi 
sv. Ahaca; vabljeni vsi. V nede-
ljo ob 8. uri bo slovo od doma-
če hiše; vabljeni vsi. Ob 10. uri 
bo v Brestanici nova maša, po 
maši pa slavje v domači vasi, 
kamor so gostje vabljeni z va-
bilom. V ponedeljek ob 19. uri 
bo novomašnik daroval sve-
to mašo v cerkvi sv. Antona v 
Gornjem Leskovcu, kamor ste 
tudi vsi lepo vabljeni. Po maši 
bo v Stranjah večerja za tiste, 
ki bodo sodelovali pri pripravi 
in izvedbi nove maše (tehnič-

no osebje). Za pripravo tako 
velikega dogodka bo potreb-
no veliko sredstev in delovnih 
rok. Vabimo skupine mladih, 
ki bi teden dni preživeli v Stra-
njah, pomagali pri pripravah, 
na dan nove maše pa stregli 
ljudem. Če mislite, da bi lah-
ko kakor koli sodelovali pri 
pripravah in sami izvedbi tega 
čudovitega dogodka, vas lepo 
prosimo, da se javite glavni ko-
ordinatorici Štefki na številko 
041 637 692. 

 Odbor za izvedbo
  nove maše

Družina Kočevar na posveti-
tvi Petra v diakona

VELIKI KAMEN, RAZVOR - Ana 
Božičnik z Velikega Kamna je 
15. februarja dopolnila 90 let. 
Življenje jo je zaznamovalo 
tako s težkimi kot lepimi tre-
nutki. Že od malih nog je opra-
vljala delo gospodinje in to jo 
je spremljalo celo življenje. Ro-
dila je sinova Zdravka in Jože-
ta ter kljub hitri izgubi moža 
poskrbela za dom in družino. 
Postala je babica petim vnu-
kinjam in prababica osmim 
pravnukom. Ko je predala 
kmetijo sinu, je rada odšla na 
izlet ali toplice. Ker so ji pošle 
moči, je pristala v domu za sta-
rejše v Razvorju na Hrvaškem, 
kjer jo oskrbujejo mladi ljudje z dušo in srcem.  M. B.

Visok jubilej Ane Božičnik

90-letnica Ana Božičnik

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 obvešča cenjene 

stranke, da bodo imeli v prodaji 
kilogramske piščance v soboto, 
3. marca 2018, od 8. ure dalje.

 
Naročila na tel.: 07 49 61 069, 

031 695 105 in osebno.
Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice
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se že pred pričetkom priprave zob 
poistovetite z novim izboljšanim vi-
dezom (slike 6 – 9).

Kakšen nasmeh smo ustvarili po 
estetskih popravkih mock-up-a pa 
lahko preverite na naši spletni strani.

V prihodnjem članku bomo iz so-
dobnih postopkov dela presedlali na 
sodobne in predvsem bioaktivne ma-
teriale, ki jih uporabljamo pri korenin-
skih zdravljenih zob. Z bioaktivnimi 
materiali in sočasno uporabo ope-
rativnega mikroskopa ter ultrazvoka 
boste lahko vaše zobe obdržali mor-
da celo do konca vašega življenja.

Zavedamo se, da želite zapustiti 
zobozdravniško ordinacijo z lepim 
nasmehom in funkcionalnim ugri-
zom še isti dan, ko pripravimo vaše 
zobe za izdelavo protetičnih nado-
mestkov kot so luske, posamezne 
prevleke ter mostički. Zato smo s 
partnerji poskrbeli, da ste v najkraj-
šem možnem času, kar v primeru 
manjših protetičnih del pomeni v ne-
kaj urah, oskrbljeni z visoko kvalite-
tnimi provizoričnimi restavracijami. 
Tako ste v enem dnevu opremljeni 
z visoko natančno in estetsko dovr-
šeno rešitvijo, ki vam v prehodnem 
obdobju omogoča postopno podza-
vestno privajanje novemu nasmehu 
in zavestno subjektivno ocenjevanje 
novega videza. Končno keramično 
rešitev prejmete v roku 7 - 10 dni.
Prednosti laboratorijsko izdela-
nih provizorijev, ki jih izdelamo na 
osnovi digitalnega odtiskovanja, je 
v primerjavi z ordinacijsko izdelani-
mi provizoriji ogromno. Izpostavimo 
najprej boljše vizualne lastnosti, ki 
dajejo pristnejšo predstavo končne-
ga stanja (slika 1). Velikost in oblika 
zob lepo sovpadata s sosednjimi 
zobmi ter se popolnoma prilegata 
zobem nasprotne čeljusti. Indirektno 
izdelani provizoriji tesno nalegajo 
na zobe in s tem omogočajo dobro 
obrobno zaporo, t.j. tesnjenje, zato 
pojav preobčutljivosti po brušenju le 
redko nastopi. Lastnosti materiala 
za laboratorijske začasne prevleke 
omogočajo dovolj visoko trdnost, da 
ne pride do zlomov mostičkov oz. 
prevlek, kar se pogosto dogaja pri 
ordinacijsko izdelanih provizorijih. 
Zahvaljujoč popolnoma gladki povr-
šini ob njih ne zastajajo obloge in po-
sledično ne prihaja do vnetja dlesni. 
Slednje je še posebej pomembno 
za vas v primeru oskrbe s provizoriji 
takoj po odstranitvi zob. Vse naštete 
lastnosti pozitivno vplivajo na pro-
ces celjenja dlesni, ki jo ob pripravi 
zob rahlo poškodujemo. Zdrava in 
lepo zaceljena dlesen pa zagotavlja 
optimalne pogoje za cementiranje 
vaše končne keramične rešitve. Na 
provizorijih lahko enostavno opravi-
mo popravke in prilagodimo ugriz, če 
je seveda to sploh potrebno. Korek-
cijam končnih keramičnih restavra-
cij se na ta način izognemo. S tem 
zmanjšamo možnost dolgoročnih 
zapletov, kot je na primer lomljenje 
ali krušenje keramičnih prevlek zara-
di obdelave površine s svedri ob pri-

lagajanju ugriza, pri čemer v prevleko 
vnašamo mikro razpoke, ki se lahko 
širijo v globino materiala.

MANJŠA PROTETIČNA OSKRBA 

Kadar pri posamezniku načrtujemo 
manjšo protetično oskrbo, kot je na 
primer izdelava posamezne prevleke 
ali pa krajšega mostička , lahko pri-
pravo - brušenje zob in cementiranje 
začasne restavracije izvedemo v 
enem samem dnevu z le nekaj urnim 
zamikom. Za takšno zobozdravstvo 
se je v tujini uveljavil izraz ‘’same-day 
crowns’’. Pri manjših konstrukcijah 
so oblikovni popravki redko potreb-
ni, saj je dizajn izdelan na podlagi 
enajstih pravil rdeče bele estetike, ki 
govori o harmoničnem odnosu med 
zobmi ter dlesnijo. Seveda pa ta pra-
vila individualno prilagodimo za vsa-
kega izmed vas tako, da se izdelek 
popolnoma zlije s preostalimi zobmi 
(slika 2 in 3).

SREDNJE VELIKA PROTETIČNA 
OSKRBA 

Pri srednje velikih protetičnih obno-
vah nasmeha vam s pripravo virtual-
nega navoska na podlagi digitalnega 
odtisa obrušenih zob, pokažemo 
predlog spremembe oblike, položa-
ja ter velikosti zob. Virtualen model 
zob, ki simulira načrtovano oskrbo 
je odličen pripomoček tudi pri ure-
sničevanju vaših želja, saj lahko že 
pred začasno oskrbo lažje izrazite 
morebitne pomisleke. Še isti dan, ko 
prejmete provizorično rešitev, preve-
rimo skladnost poteka linij griznih ro-
bov zob z linijama spodnje in zgornje 
ustnice in z linijo, ki povezuje obe ze-
nici, ki predstavljajo vodila obrazne 
simetrije ter naredimo potrebne po-
pravke. Prav tako preverimo harmo-
nijo ugriza in skladnost provizorijev 
s preostalimi zobmi. Koncept omo-
goča, da sami ocenite ustreznost 
začasne protetične rešitve in tako 
izrazite svoje zadovoljstvo ali pa ne-
zadovoljstvo pred izdelavo končne 
keramične rešitve.

POPOLNA PROTETIČNA OSKRBA
 
Začasne rešitve za celostno prote-
tično obnovo zob v obeh čeljustih 
omogočajo korekcijo posameznih 
zob in odnosa med zgornjo in spo-
dnjo čeljustnico, ki določa višino 
ugriza in tako vpliva na obliko obraza 
v vertikalni smeri. Z indirektnimi pro-
vizoriji uskladimo potek vaših obra-
znih linij z linijami, ki jih narekujejo 
protetična pravilna lepega nasmeha 
in se tako izognemo morebitnemu 
nezadovoljstvu, ki se lahko pojavi po 
celostnih obnovah nasmeha zaradi 
neskladnosti obraza, zob ter nasme-
ha. Poseganja v končno keramično 

DO LEPEGA NASMEHA V ENEM DNEVU

• pripravimo zobe in jih oskrbimo z visoko estetskimi provizoriji

• povrnemo lep nasmeh, normalno žvečenje in prehranjevanje

• izvedemo odtis BREZ neprijetnih odtisnih žlic in mas 

• pokažemo virtualni predlog spremembe oblike, položaja in velikosti zob

• omogočimo postopno podzavestno privajanje novemu nasmehu

info@ustna-medicina.com •  www.ustna-medicina.comUstna Medicina Ljubljana, T: 01 23 23 235 • Nazorjeva ulica 5 • 1000 Ljubljana • Ustna Medicina Novo mesto, T: 05 90 16 814 • Seidlova cesta 30 • 8000 Novo mesto

Z ENIM OBISKOM VAM

NAROČITE SE NA  BREZPLAČNI POSVET

Do 19. 3. 2018 vam podarjamo brezplačno 
sonično zobno ščetko Waterpik v vrednosti 

127,79 €, če se odločite za dolgotrajne 
digitalne provizorije. Pohitite, saj je število 

mest omejeno na sedem.

"Iskrena zahvala dr. Beletu za strokovno popravilo mojih zob. Končno imam spet lep nasmeh. 
Dr. Beleta priporočam vsakomur, saj je s svojim znanjem in strokovnostjo kos vsaki težavi".

Pavla K., Novo mesto

rešitev torej ni, ali pa je minimalno, kar 
vodi k visoko kvalitetnem in estetsko 
dovršenem rezultatu (slika 4 in 5).

MOCK-UP, ZAČASNA SIMULACIJA           
NOVEGA NASMEHA NA NEDOTA-
KNJENIH ZOBEH

Ljudje smo vizualna bitja, zato je 
estetski vidik načrtovane protetične 
oskrbe izrednega pomena. Za na-
tančnejšo predstavo, kako bodo novi 
zobje sovpadali z vašim obrazom, 
naredimo simulacijo vašega novega 
nasmeha na podlagi fotografij. To 
pomeni, da ste aktivno vključeni v na-
črtovanje že pri prvem koraku, pred 
kakršnim koli posegom. Na virtual-
nem modelu vaših zob prikažemo 
najustreznejšo estetsko rešitev, ki 
sledi vašim željam ter našim predlo-
gom. Izbrane provizorije izdelamo in 
jih začasno prilepimo na vaše nedo-
taknjene zobe. Tako je vaša predsta-
va o načrtovani oskrbi zelo jasna in 

Slika 1: Izgled laboratorijsko izdelanih provizo-
rijev in dobre mehanske lastnosti jim dajejo 

občutno prednost pred direktnimi, ordinacijsko 
izdaelanimi začasnimi prevlekami.

Slika 2: Digitalni odtis obrušenega desnega cen-
tralnega sekalca, ki ga v nekaj urah oskrbimo z 

začasnim, visoko-estetskim provizorijem.

Slika 3: Dolgotrajni provizorij na desnem 
zgornjem centralnem sekalcu do potankosti 

posnema naraven videz preostalih zob.

Slika 4 in 5: Na levi fotografiji začetnega stanja vidimo močno obrabljene zobe in vnete dlesni. 
Izdelava provizorijev je sledila temeljnem delu terapije - profesionalnemu čiščenju zobnih oblog 
ter poduku o pravilni ustni higieni. Na desni fotografiji smo s provizoriji izboljšali žvečno funkcijo 
in uskladili potek obraznih linij z linijami griznih robov zob. Ustvarili smo nov, privlačen nasmeh, ki 

omogoča postopno prilagajanje na spremembo oziroma končno keramično rešitev.

Slika 6: Z analizo fotografij nasmeha se rodi 
ideja o možnih estetskih rešitvah.

Slika 7: Nov nasmeh, ustvarjen z začasnimi 
luskami na nedotaknjenih zobeh.

Sliki 8 in 9: Nasmeh ob prvem obisku (levo) in nasmeh z začasnimi luskami
 oziroma mock-up rešitvijo (desno).

DIGITALNO ODTISKOVANJE 
IN ZAČASNA REŠITEV V ISTEM DNEVU

Koncept Ustne Medicine in partnerjev
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BIZELJSKO - Vsako leto zad-
nji januarski petek šolska 
telovadnica na Bizeljskem 
poka po šivih. Letos so pos-
lušalce mladi pevci na zim-
skem festivalu navduševali 
že sedemindvajsetič. Absolu-
tna zmagovalka občinstva je 
bila Kaja Vasiljevič s pesmi-
jo Whistle.

Šolski kolektiv je pod taktir-
ko glasbenega pedagoga Vil-
ka Ureka ponovno strnil svo-
je moči in znanje ter mladim 
talentom, ki so želeli na odru 
pokazati svoje znanje, omogo-
čil nepozabno doživetje, pos-
lušalcem pa enkratno priredi-
tev. Ob pevcih so se predstavili 
še plesalci Plesne šole Lukec 
in Plesnega društva Imani. V 
video projekciji so bili pred-
stavljeni nastopajoči in origi-
nalne pesmi, ki so si jih izbrali 
za nastop. V prvem tekmoval-
nem delu so svoje pevske ta-
lente pokazali predstavniki 
druge triade in v drugem še 

KRŠKO - V Kulturnem domu 
Krško je 17. januarja pote-
kala tradicionalna prire-
ditev »Glasbena šola malo 
drugače«, na kateri učen-
ci in učitelji krške glasbene 
šole na zabaven, drugačen in 
včasih tudi nevsakdanji na-
čin predstavijo svoje delo. 
Rdeča nit letošnje priredi-
tve je bila glasba iz sloven-
skih filmov. 

»Koncert je nekakšen zvočni 
sprehod skozi zgodovino slo-
venskega filma, od prvega slo-
venskega zvočnega filma Na 
svoji zemlji in naprej vse do 
filma Gremo mi po svoje, ki je 
pravzaprav že mladinski film 
generacije, ki nocoj nastopa,« 
je v uvodu v koncert povedal 
ravnatelj Glasbene šole Krško 
Mitja Režman. Kot zanimi-
vost je dodal, da je bil film Na 
svoji zemlji prvič uprizorjen 
konec leta 1948, torej ravno 
takrat, ko je nastala Glasbena 
šola Krško, torej bo v nasled-
njem šolskem letu praznovala 
70-letnico delovanja. »Z dana-
šnjo Glasbeno šolo malo dru-
gače se ozremo na glasbo, ki je 
v Sloveniji nastajala v obdob-
ju in skozi zgodovino delova-
nja naše šole, ter povezujemo 
generacije, ki iz nje izhajajo.« 
V tem duhu so oblikovali veli-

BREŽICE – Učenci 
Glasbenih šol Po-
savja, torej iz Sev-
nice, Krškega in 
Brežic, so 25. janu-
arja suvereno kon-
certirali v Viteški 
dvorani Posavske-
ga muzeja. V. d. di-
rektorice muzeja 
Alenka Černelič 
Krošelj je z dobrodošlico pozdravila učence, starše, ravnatelje 
šol, ki so bili soorganizatorji koncerta - Katjo Krnc iz Sevnice, 
Mitjo Režmana iz Krškega in Daniela Ivšo iz Brežic - ter men-
torje učencev. Poudarila je, da je tretji skupni koncert ustvarjalen 
začetek koledarskega leta in Evropskega leta kulturne dediščine, 
ko bo skrb in ohranitev naše skupne snovne in nesnovne kultur-
ne dediščine še bolj izpostavljena, kar nas povezuje in nam še po-
sebej nalaga skrb za krepitev zavedanja o pomenu naše skupne 
evropske dediščine, saj le-ta pripada vsem nam. Sledilo je še po-
vabilo k glasbenim užitkom.  N. J. S., foto: PMB

Nastope opremili z videi

učenci tretje triade. Zmago-
valce so določili glasovi pos-
lušalcev in strokovne žirije, 
ki so jo sestavljali profesor-
ji glasbe Anita Veršec, Bilja-
na Ann Novak in Miran Pe-
telinc. Da so imeli težko delo, 
niti ni treba poudarjati, ven-
dar se je bilo treba odločiti. 
Zmago prvega dela si je pri-
služil duet Lovro Zagmajster 
in Amell Mehani Delić s pe-
smijo Gasilci smo, drugo mes-

to je zasedla Gail Maryien 
Parenno s pesmijo Mia in jaz, 
tretje pa Sara Zelič s pesmi-
jo Moja pesem. Med starejši-
mi sta si zmago razdelila Ana 
Travnikar s pesmijo Boš znal 
naprej me ljubiti in Sian Dob-
ravc Škof z Balerina, na drugo 
mesto se je uvrstila Maja Na-
rat s pesmijo Princ iz pravljice, 
tretji pa je bil Rok Beričnik, 
ki je zapel Adijo, madam. Ob-
činstvo je za absolutno zmago-
valko izbralo Kajo Vasiljevič 
s pesmijo Whistle. Vsi pevci so 
se okitili s kristalnimi snežin-
kami, najboljši pa še s poseb-
nimi kristalnimi skulpturami, 
ki jih je tudi letos izdelal Dani-
el Štus iz Kozjega.

Najmlajši so se predstavili v 
revialnem delu, v katerem je 
nastopila tudi zmagovalka 
nekaterih prejšnjih festivalov 
Manca Mihelin, ki se je odpo-
vedala tekmovalnemu delu ter 
zapela sama in v duetu s svo-
jo učiteljico petja Biljano Ann 
Novak ter navdušila občin-
stvo. Vsem nastopajočim je 
poleg ravnateljice Metke Kr-
žan in članov strokovne komi-
sije čestitala tudi podžupanja 
občine Brežice Katja Čanžar, 
ki ni skrivala navdušenja nad 
prireditvijo. 
 Lea Babič

Ravnateljica OŠ Bizeljsko Metka Kržan je podelila kristalno 
snežinko absolutni zmagovalki Kaji Vasiljevič.

Filmska glasba malo drugače

ki orkester, sestavljen iz vseh 
skupin glasbil in programov, ki 
jih izvaja glasbena šola, vklju-
čili so petje in ples ter posebej 
za ta koncert aranžirali sklad-
be. Na koncertu je sodelovalo 
okoli 120 otrok in mentorjev, 
večina učiteljev pa je na svojih 
urah skrbno pripravljala zah-
teven in obsežen program. Pol-
na dvorana poslušalcev je pris-

luhnila glasbi iz filmov Erazem 
in potepuh, To so gadi, Petelinji 
zajtrk, Poletje v školjki, Na svo-
ji zemlji, Kekec, Sreča na vrvi-
ci, Cvetje v jeseni, Ne čakaj na 
maj, Gremo mi po svoje in Bra-
tovščina sinjega galeba. Kon-
cert je v vlogi filmskega reži-
serja povezoval Aleš Tuhtar.

 P. P., foto: Boštjan Colarič

Koncert sta zaključila veliki orkester in veliki zbor glasbene šole.

Mladi glasbeniki tretjič v muzeju

Sodelujoči na koncertu

BREŽICE - 17. februarja sta brežiška glasbena ustvarjalca 
Elizabeta in Dragutin Križanić v Viteški dvorani Posavske-
ga muzeja Brežice pripravila svoj 3. koncert, ki je bil tokrat 
naslovljen Glasba je goreča ljubezen. 

Prva dva koncerta, ki sta ju organizirala lani in predlani, sta po-
tekala pod naslovom Glasba je ena sama ljubezen, pri čemer so 
pred enim letom temu dodali še opis: 'Je kot mavrica, ki pije vodo 
- oba konca morata rasti in izrasti v reko, potok ali studenec.' 
Koncert so namreč kot del obrazstavnega programa PMB vpletli 
v interdisciplinarno razstavo Štirje elementi: 1-VODA. Letos, ko v 
muzeju pozornost posvečajo drugemu elementu - OGNJU, pa so 
zapisali: 'Glasba je goreča ljubezen. Življenje vode in ognja, sesta-
vljeno iz kapljic in iskric, nas prerojeva, oplaja in bodri, tako kot 
glasba in odlična družba.' Vse to je uvodoma omenila v. d. direk-
torice muzeja Alenka Černelič Krošelj in dodala še nekaj besed 
o Evropskem letu kulturne dediščine. Nato sta zakonca Križanić 
z veliko mero sočutja zapela izbrane pesmi, med katerimi so pre-
vladovale tematiki koncerta primerne, ljubezenske, ni manjkalo 
niti spomina na Avsenika pa tudi Kreslinovega in Lainščkovega 
pridiha, zaključila pa sta z Oliverjevo Vjeruj u ljubav. Na odru pa 
nista bila ves čas sama, ampak so ju spremljali glasbeni gostje 
Klara Šimičić, Alen Kostevc, Blaž Pleteršnik in Kristian Fra-
nić, ki so tudi člani Tamburaškega orkestra KUD Oton Župančič 
Artiče, od katerega sta se Križanića oktobra lani poslovila. Čer-
nelič Krošljeva se je na koncu brežiškima glasbenima zanesenja-
koma zahvalila preprosto za to, ker sta in, kar je najpomembne-
je, ker s svojo glasbo razveseljujeta ljudi. In nič drugače ni bilo 
tudi na tokratnem koncertu.  R. R. 

Glasba je goreča ljubezen

Zakonca Križanić s Černelič Krošljevo

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

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

1. in 2. marec, 9.00–13.00
ZIMSKA GRAJSKA DOGODIVŠČINA

8. marec, 10.00  
JAVNO VODSTVO v počas�tev žensk 
– pedagoginj in umetnic, povezanih 
s Posavskim muzejem Brežice

15. marec, 18.00  
POSAVSKA MUZEJSKA VITRINA: 
Restavriranje najdb iz groba 114 s 
keltskega najdišča Brežice – 
Sejmišče

BREŽICE - V Posavskem muzeju Brežice so po dveh januarskih 
minuli konec tedna pripravili še tretji in četrti koncert Nuše De-
renda, s katerim je slednja pričela obeležitev 20. obletnice samo-
stojne glasbene poti. V Viteški dvorani so z njo zapeli in zaigrali: 
Mešani pevski zbor Viva Brežice, Mladinski pevski zbor Osnov-
ne šole Artiče, Mladinski pevski zbor Osnovne šole Brežice, Fran-
ci Arh, Toni Sotošek, Marjetka Podgoršek Horžen, Urban Ko-
lar in Matic Plemenitaš. Uro pred vsakim koncertom je bilo tudi 
javno vodstvo s soavtorico razstave Andrejo Matijevc po raz-
stavi v dveh delih: Anuška Žnideršič iz Brežic in Nušine podobe.

Še dva Nušina koncerta

BRESTANICA - 21. januarja je pozno popoldne na gradu Raj-
henburg obogatil koncert Rajhenburškega okteta (na fotografi-
ji). Ko so v jeseni oktetovci zopet urejali svoje članstvo, se je od-
zvalo devet pevcev in vsi so hoteli ostati, zato je pelo devet članov 
Rajhenburškega okteta: Janez Mirt, Roman in Boris Hrušo-
var, Marko Železnik, Tomaž Omerzel, Mirko Avsenak, Franci 
Bromše in Janko Avsenak, ki je njihov umetniški vodja, hkrati 
pa se je podpisal pod sedem priredb pesmi, v pesmi Moj psi-
hoterapevt pa tudi kot avtor glasbe. Najprej so zvenele doma-
če ljudske pesmi, potem pa še skrbno izbran šopek pesmi, ki so 
jih podarjali ženam in dekletom. Navduševale so, pa ne le zara-
di besedil in melodij, ampak zaradi prelepo zlitih moških glasov 
in sposobnih solistov. K skladnemu zvenu so jim pomagali odlič-
ni instrumentalisti Špela Avsenak, Tine Marko in Zoran Ko-
šir, moške glasove pa je dopolnjevala tudi glasbena gostja Anja 
Žabkar z lepim sopranom. Vedro razpoloženje večera je odlično 
ustvarjala povezovalka koncerta Bernarda Žarn. V koncertu so 
pevci Rajhenburškega okteta vse svoje pevske sposobnosti izli-
li v pesmi in tako ne le dekletom, ampak tudi pesmim samim iz-
peli svojo ljubezen.  Vir: Rajhenburški oktet

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

prejeli smo

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 ob-
čine), 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

ERNA ARNŠEK

SPOMIN

10. 3. 2003 – 10. 3. 2018

Družina

Petnajst let je, kar imamo samo še spomine ...
Hvala zanje.

DARINKA DVORŠAK 

SPOMIN

z Malega Obreža 24 pri Dobovi.

Tvoji najdražji

11. marca bo minilo 10 let, 
odkar nas je zapustila draga žena in mamica

Ostal je lep spomin nate!

DRAGO ZADRAVEC

SPOMIN
Noč, ki ne pozna jutra, 
ni tvoja poslednja noč. 

Naselila se je, z zvezdami posuta, 
v očeh tvojih dragih, 

vsem, ki si jih ljubil nekoč. 
(T. Pavček)

(11. 12. 1957 – 2. 3. 2013)

Letos mineva pet let, odkar v naši sredini 
ni sodelavca Draga Zadravca. 

V naših mislih in besedah ohranjamo spoštljiv in trajen spomin.
Sodelavci Kostak, d. d.

TANJE AJSTER

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni, ki jo bomo zelo pogrešali

Ob nenadni in boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, sosedom in 
vsem, ki ste bili del njenega življenja, jo imeli radi ter jo spoštovali.
Hvala Vam za vse tolažilne besede, izrečena sožalja, darovane sveče, 
denarno pomoč, za vsak stisk roke in topel objem.
Zahvaljujemo se kolektivu Osnovne šole Velika Dolina, Julijinim 
ter Matejevim sošolcem, Srednji kemijski šoli iz Novega mesta in 
Matejevim sošolcem iz K2.a, Tanjinim sošolcem iz osnovne in srednje 
šole, prijateljem iz Trnja, sodelavkam iz Resisteca, kolektivoma 
NE Krško in Merkur TC Brežice. Zahvala gre tudi pogrebni službi 
Žičkar za organizacijo pogrebne slovesnosti, skupini M.J.A.V. za lepo 
odpete žalostinke, g. Petru Staniču za zaigrano Tišino, g. župniku 
Janezu Zdešarju za lepo opravljen obred, gostinstvu Strniša, Mariji 
Hriberšek in sosedi Marjetki Biščanič za nesebično pomoč. Hvala 
tudi vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih pomagali in nam stali 
ob strani, pa vas nismo posebej imenovali. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste našo drago Tanjo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

Zdaj ne trpiš več, draga. Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.

A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.

(S. Makarovič)

Rada bi se posebej zahvalila gospe in njenemu možu, ki sta se 3. 
februarja ustavila in nam pomagala, ko nas je zaneslo s ceste Žu-
pelevec – Brežice. Prav tako hvala tudi vsem drugim voznikom, 
ki so ustavili in ponudili pomoč.
 Vesna Dekleva

JANEZ TRČEK

SPOMIN

Vsi, ki smo jih imeli radi, tudi sosedje, ki jih zelo pogrešajo

Danes, 1. marca, je minilo 20 let,
odkar nas je v najlepših letih v zdravju
in veselju usodno zapustil mož in ati

Ni večje bolečine
kot v letih žalosti

obujati v srcu
srečnih dni spomine.

iz Gornjih Orel 18

Ne bomo vas pozabili.

Letos mineva
11 let od smrti očeta

in
1 leto od smrti mame

JOŽETA IN ANGELE
TRČEK

PAVLA AVGUŠTIN

SPOMIN

iz Krškega.

Mož Franci ter sinova Davorin in Robi z družinama

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu
in prižigate svečko spomina.

Ne, ne potrebujem vode,
ne zjutraj, ne zvečer,

moj obraz umijejo solze.
Vsaka solza, ki priteče, je tebi plačilo.

(Franc Avguštin)

9. marca bo minilo žalostno in mučno leto,
odkar nas je zapustila naša draga mama

SPOMIN

Vida, Dani, Mojca

Lepo je priti in težko oditi
iz Kostanjka v dolino, ki odceja

izvorni glas in me ves čas podreja
preganjanju, ki mu ne znam uiti.

Vida Špiler, roj. Hlebec, 1931 – 1988, 
in Jože Špiler, 1929 – 1993

Jožek Špiler, 1954 – 1970 Peter Špiler, 1958 – 2018

NIKOLI POZABLJENI

Ob koncu leta 2017 so se začele javne razprave o Energetskem 
konceptu Slovenije, ki bi moral biti sprejet v skladu s 23. členom 
Energetskega zakona (Ur.l. RS 17/2014 in 81/2015). Zakon nala-
ga državi tudi, da sprejme Državni razvojni energetski načrt, ki pa 
bo še nekaj časa na ledu, saj je potrebno najprej sprejeti Energet-
ski koncept Slovenije.
V Dnevniku (13. 7. 2017) smo lahko prebrali: »… V preteklih dneh 
smo dobili v vpogled čistopis predloga energetskega koncepta Slo-
venije s povabilom h komentarjem. Predlog je izdelalo grško podje-
tje E3 Modelling iz Aten, ki je pridobilo naročilo na podlagi javnega 
razpisa. Grško podjetje je pri tem sodelovalo z novomeško fakulte-
to za tehnologijo in sistemske rešitve … Sklepna misel iz dokumen-
ta je, da upoštevajoč predvideno energetsko porabo v prihodnjih 
desetletjih Slovenija ne potrebuje drugega bloka jedrske elektrar-
ne. To misel je dopolnil še direktor ELES-a, da mora Slovenija iskati 
pot za zagotovitev potrebne energije v smeri večje rabe trajnih vi-
rov energije ob ustrezni podpori gradnje takšnih objektov in grad-
nji hranilnikov energije.«
V bivši Jugi je vojska želela postati jedrska velesila, zato je predvi-
dela izgradnjo 16 jedrskih elektrarn, v katerih bi pridelali zadostne 
količine urana za izdelavo jedrskega orožja. Po izgradnji Krškega 
I naj bi sledila Prevlaka I, nato Krško II in Prevlaka II. Kasneje bi 
se program razvijal v ostalih republikah Juge. V Sloveniji sta delo-
vali železarni Jesenice in Štore, ki sta proizvajali jeklo za oklepe in 
cevi za tanke, zato je bila Slovenija prednostno izbrana za izgra-
dnjo JE Krško. Vojaški program je nato sesula Slovenija, ker je pre-
dlagala prepoved gradnje jedrskih objektov, kar je jugo parlament 
sprejel, slovenski parlament pa se je hinavsko izrekel za prepoved 
le do leta 2000.
Posavje naj bi postalo jedrska energetska velesila z dvema jedrski-
ma elektrarnama na geološko popolnoma neprimerni lokaciji. 
Posavje je eno izmed najbolj rizičnih potresnih področij Slovenije, 
kjer so geologi opredelili številne prelomnice. Tudi inštitut IRSN iz 
Francije je za lokacijo NEK2 pred nekaj leti izrekel negativno mne-
nje zaradi potresne nevarnosti.  
Sosednja Avstrija je svojo edino zgrajeno jedrsko elektrarno zapr-
la in ni poslala v omrežje niti kilovata energije. V Nemčiji, najbolj 
razviti državi EU, so se odločili, da bodo vse jedrske elektrarne za-
prli. Slovenija pa razmišlja, kako bi se oskrbovala z jedrsko ener-
gijo, namesto da bi uvajala številne druge alternativne in ekološko 
sprejemljivejše možnosti.
Stroka Slovence non-stop prepričuje, da je naša jedrska centrala 
ena najbolj varnih na svetu. Dejstvo je, da je vsaka tehnična napra-
va varna, dokler ne pride do katastrofe. Razlika med tehničnimi na-
pravami je le v tem, kako velike so posledice nastalih katastrof. Jedr-
ske nesreče imajo zaradi radioaktivnega sevanja izjemne posledice. 
Zadnji primer je Fukušima, kjer so morali izseliti in zapreti območje 
v radiju 30 kilometrov. Vse premoženje ljudi je postalo ničvredno. 
Kako se bomo Posavci odzvali na predlog Energetskega koncepta 
Slovenije? Bomo brez lastnega mnenja sprejeli odločitev države? 
Bomo dovolili energetikom, da bodo zgradili še eno jedrsko cen-
tralo, čeprav je v energetskem smislu ne potrebujemo? Bomo pris-
tali na še eno igračko na lokaciji v Krškem, na lokaciji, ki je potre-
sno nevarna? Čas je, da se končno odločimo! Tistih nekaj evrov, ki 
jih jedrski lobi plačuje posavskim občinam, je drobiž v primerjavi s 
stroški, ki nastanejo, če pride do jedrske katastrofe. 

 Ivan Tomše, Brežice

Smo prebivalci Posavja za ali 
proti gradnji NEK2?

Zahvala

Popravek
V zadnji številki časopisa je v rubriki Posavske glasbene novič-
ke prišlo do neljube napake. Zapisali smo namreč, da bo imel 
glasbeni trio Eroika Aromatika koncert v Sevnici na zadnjo fe-
bruarsko soboto. Koncert bo v resnici 24. marca v tamkajšnji 
kulturni dvorani. Za napako se opravičujemo.  Ur.
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MARTE HARAPIN

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage
tete, sestre in sosede

Življenje sploh ni tisto, kar se zdi,
je le korak na poti k večnosti.

z Bojsnega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in sosedom 
za izrečeno sožalje, stisk rok in objem, darovano cvetje ter sveče.
Posebna zahvala Jerici Harapin in družini Pšeničnik za vso pomoč 
v času njene bolezni.
Hvala pogrebni službi Žičkar za pogrebne storitve, gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in 
izvajalcu Tišine. Zahvala gospodu Tonetu Kmetiču za besede slovesa, 
bolnišnici Brežice za zdravljenje, Domu starejših občanov Krško za 
vso skrb in nego v času tamkajšnjega bivanja ter gospodu Erbanu 
za gostinske storitve.

Še enkrat hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in nam kakor koli 
pomagali, vendar vas nismo posebej imenovali.

RUDIJA PLANINCA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka in brata 

Zdaj ne trpiš več, dragi,
zdaj počivaš.

Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen,

opustošen za nas, odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič)

iz Krškega
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, predvsem Rudijevim 
bratom in sestram, sosedom, prijateljem in znancem za podarjene 
sveče, stisk roke in izrečena sožalja.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam nesebično pomagali in nam stali ob 
strani. Še posebno se zahvaljujemo dializnemu centru Nefrodial 
Krško, gospodu župniku za opravljen obred, pevki Anji Žabkar za 
zapeti pesmi ter Tanji Petan za prebran govor.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Dragica, hčerki Sandra in Barbara z družino

FRANCA OMERZUJA

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi našega dragega 
moža, očeta, dedka in tasta

Ni res, da je odšel - nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,

z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak,
spremljal v tišini ...

iz Mrzlave vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za vso pomoč. Hvaležni smo za vsak stisk roke, topel objem in 
besede tolažbe, za vsa pisna in ustna sožalja ter podarjeno cvetje 
in sveče. Hvala pogrebni službi Žičkar, g. župniku Jožetu Packu, 
pevcem in izvajalcu Tišine ter Gostilni Les. Posebno zahvalo smo 
dolžni Društvu izgnancev Slovenske Konjice in g. Marjanu Košaku 
za govor. Še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami na njegovi zadnji 
poti in se ga boste spominjali z lepo mislijo.

Žalujoči: vsi njegovi
ZVONKA KEŽMANA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
starega očeta, strica, tasta, bratranca, botra, 

soseda in prijatelja

Do zadnjega si upal in mi s teboj, 
da bolezen boš premagal, 

a pošle so ti moči 
in zatisnil si oči.

z Malega Obreža
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in bivšim sodelavcem Splošne bolnišnice Brežice za izreče-
na sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala pevcem meša-
nega pevskega zbora za zapete pesmi, gospe Ivani Vatovec za govor in 
Zvonku Ivši za pomoč pri organizaciji pogreba. Hvala gasilskemu dru-
štvu Mali Obrež, praporščakom in njihovim društvom ter gospodu Pe-
telincu za izvedbo Tišine, gospodu župniku Mateju za lepo opravljen 
cerkveni obred, vsem iz našega kolektiva kakor tudi vsem, ki so nam 
kakor koli pomagali v teh težkih trenutkih in nam stali ob strani.

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽEFA CIRNSKEGA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali

V nedeljo, 11. februarja 2018, smo se na pokopališču pri Mariji 
Magdaleni z žalostjo v srcih poslovili od našega dragega

moža, očeta, "tajega", brata in strica

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem in vsakomur posebej za 
stisk roke, topel objem, besede tolažbe, sveče, cvetje in denarno 
pomoč. Prav posebej bi se želeli zahvaliti dobrim sosedom Štojs, 
družinam Požgaj, Sodič, Kotar, Cirnski, Zofič, Dragici in Tinčetu, 
Teji Požgaj, Lauri Ajster, kolektivu podjetja Darsad d.o.o., društvu 
Metuljčica ter dr. Blaževičevi za lajšanje bolečin v času njegove 
bolezni. Iskrena hvala Lovski družini Mokrice za organizacijo 
pogreba in poslovilne besede ter vsem praporščakom.

Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Žičkar za opravljene storitve in pevcem Kulturno umetniškega 
društva Slavček Velika Dolina za zapete žalostinke.

Veliko je še tistih, ki vas v zahvali nismo posebej poimenovali, pa ste 
nam kakor koli stali ob strani in se v tako velikem številu poslovili 
od njega. Vsem še enkrat iskrena hvala.

V šumenju vetra slišim tvoj glas.
V šopku cvetja vidim obraz.
Senca spomina in bolečina,

oboje se v dušo zajeda …

z Obrežja.

Žalujoči: vsi njeni

IVANE ŠINKO

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame, babice, prababice, sestre, tete, 

strine in sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
sosedom in sodelavcem za izrečena sožalja, tolažilne besede, stiske 
rok in tople objeme, za darovano cvetje in sveče, svete maše. Hvala 
gospe Ani Moškon za vso skrb in pomoč v njenih zadnjih dneh, hvala 
gospodu župniku Janezu Zdešarju za lepo opravljen obred, pogrebni 
službi in cvetličarni Žičkar, domačim pevcem Slavček, izvajalcu Tišine 
in gostilni Magdalena. Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa 
vas nismo posebej imenovali, vsem, ki ste nam stali ob strani in našo 
drago mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti k 
večnemu počitku.

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

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

iz Brežic

NADE BURGER

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob tragični in boleči izgubi naše ljubljene

se zahvaljujemo pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba in 
Cvetličarni Kerin za lepo aranžirano cvetje. Hvala patru Marku za 
lepo opravljen obred, sveto mašo in tolažilne besede, pevkam za lepo 
odpete pesmi in izvajalcu Tišine. Zahvaljujemo se tudi sorodnikom, 
prijateljem, sodelavcem, sosedom in znancem za stisk roke, topel 
objem, tolažbo, darovane sveče in denarno pomoč.
Vsem še enkrat hvala, da ste bili z nami.

iz Krškega

JANEZA KLAVŽERJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

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

botra, bratranca, dobrega prijatelja, soseda

Pride takšen trenutek ... boleč,
ko si osamljen, ko se zlomiš

in močno pogrešaš …
Ko veš, da je naposled spomin vse, kar imaš.

iz Stare vasi pri Krškem

se iskreno zahvaljujemo za tolažilne besede, stiske rok, iskrene 
objeme, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, za svete maše.

ANTONA POLŠAKA

ZAHVALA

Žalujoča: žena Anica

Ob izgubi dragega moža,
brata, strica in bratranca

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

iz Krškega

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in svete maše ter vso pomoč ob 
teh težkih trenutkih. Posebna zahvala osebju Trubarjevega doma 
upokojencev Loka pri Zidanem mostu, podjetju Kostak in g. župniku 
za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste Toneta pospremili na njegovi zadnji poti.

MIRAN KOS 

SPOMIN

z Bizeljskega.

Žalujoči: vsi njegovi

Hvala vsem, ki postojite pri njegovem grobu 
in ohranjate spomin nanj.

Le srce in duša ve, 
kako boli, ko med nami te več ni.

5. marca bo minilo dve leti, odkar je za vedno 
odšel od nas naš dragi 

FRANCA BIZJAKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,
starega očeta, brata, strica in svaka

iz Leskovca pri Krškem

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrazili besede sočutja, darovali 
sveče in svete maše. Še posebej se zahvaljujemo njegovi osebni 
zdravnici dr. Meliti Planinc in osebju njene ordinacije za večletno 
zdravljenje. Zahvaljujemo se tudi patronažni sestri Poloni Radej za 
obiske na domu, CSD Krško, enoti pomoči na domu, pogrebni službi 
Žičkar in gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen obred.

Hvala tudi vsem, ki ste našega ata pospremili na zadnji poti.

ANTONIJE – TONKE KOPINČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

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

Veseli s tabo smo živeli, 
žalostni, ker te več ni …

Ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni.

iz Cvetne ulice v Dobovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za podarjeno cvetje, sveče, stisk roke in izrečena sožalja.

Še posebej se zahvaljujemo družinama Blažinč in družini Radanovič 
za izkazano nesebično pomoč ter Domu ostarelih Kastelan - 
Tuheljske toplice za požrtvovalno lajšanje njenih poslednjih ur. 
Zahvala gre tudi gospodu župniku, pevcem dobovskega pevskega 
zbora, izvajalcu Tišine in pogrebni službi Žičkar za lepo izveden 
pogreb.

Iskrena hvala tudi vsem, ki ste nam nesebično pomagali in nam stali 
ob strani, pa Vas nismo posebej imenovali. Hvala vsem, ki ste našo 
mamo pospremili na njeni zadnji poti.
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Prodam skoraj novo kiper pri-
kolico (4 t) in kosilnico Gas-
pardo za traktor. 
Tel.: 031 512 039

Prodam cisterno za kurilno 
olje (3.000 l), ventilator za su-
šenje sena in uteži za traktor 
Ursus. Tel.: 031 791 283

Prodam skoraj novo snežno 
frezo Farmer PRO – STG 1170 
E, 1,8 KV, 125 kg, cena 500 € 
(polovična). Tel.: 041 339 229

Prodam gorsko nakladalko 
(10 m3) znamke Bevilacqua, 
odlično ohranjeno, spodnji in 
zgornji priklop. 
Tel.: 031 510 855

Prodam BCS kosilnico 127 od-
reza, sejalnico OLT, 2-redno, za 
koruzo in ajdo v zrnju. 
Tel.: 040 236 153

Prodam kosilnico BCS 110 di-
zel, lamborgini motor, nizka 
kolesa z vozičkom, kosilni gre-
ben Gorenje Muta, priklop dva 
vijaka. Tel.: 040 775 985

Prodam bale slame. 
Tel.: 031 488 233

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

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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USTANOVITEV 
PODJETJA 

NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV 
PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV 
PODJETJA 

V ČRNI GORI!

USTANOVITEV 
PODJETJA 
V BOSNI!

Agencija SPIN d.o.o., CPB 11, 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...

070 77 77 66

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam Ford Fiesto, letnik 
96, metalik barve, prevoženih 
77.000 km, cena po dogovoru, 
vredna ogleda. 
Tel.: 051 337 467

Prodam Opel Corso 1.3, dizel, 
l. 2012, prva lastnica, 113.000 
km, servisna knjižica. 
Tel.: 040 797 730 

Prodam Zastavo 750, bele 
barve, l. 1978, registrirano, 
generalno obnovljeno, cena 
po dogovoru. Tel.: 068 694 825

Prodam ohranjen Zetor 62-
11, letnik 89, registriran, ogre-
vana kabina, hidravlični vo-
lan, radio, gume in nakladalko 
19-6 K, letnik 95, kot nova. 
Tel.: 041 233 834

KMETIJSTVO

Kupim traktor in kmetijske 
stroje. Dobro plačilo. 
Tel.: 051 813 034

Prodam kultivator Gorenc (ši-
rina 2,20 m) in bočno kosilnico 
Tonutti (širina 1,90 m). 
Tel.: 041 370 786

Prodam ajdo in vino. 
Tel.: 031 305 839 

Prodam okrogle silažne bale 
in kamerunske ovce ter jelene. 
Tel.: 031 535 068 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica

www.kamnosestvo-grama.si

OBRTNA CONA DOLENJI BOŠTANJ

NEPREMIČNINE

V centru Brežic prodamo sta-
novanjsko hišo. 
Tel.: 031 580 870

Prodam parcelo, 11 arov, na 
Zdolah, ob cesti. 
Tel.: 031 312 627

Prodam hišo v centru Brežic z 
garažo, dvoriščem, uto in veli-
kim vrtom, EI v izdelavi. 
Tel.: 041 262 468

Prodam vikend v bližini Kr-
škega, z manjšim vinogradom 
in gozdom, na lepi sončni legi. 
Tel.: 051 483 103

V najem oddamo vinograd na 
Bočju nad Podbočjem. 
Tel.: 07 49 25 623

V Sevnici oddam v najem 
opremljene poslovne prosto-
re za kozmetični salon in ma-
sažo ter salon za izposojo po-
ročnih in svečanih oblek. 
Tel.: 040 689 228

V starem delu Krškega od-
dam v najem stanovanje, eni 
ali dvema osebama. 
Tel.: 041 991 986

Oddamo v najem poslovni 
prostor v starem delu Krškega, 
cca. 40 m2. Tel.: 041 991 986

Iščem stanovanje v najem za 
5-člansko družino s 3 odrasli-
mi otroki v Brežicah. 
Tel.: 070 375 599

AVTOMOBILIZEM

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660
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Pokličite in se naročite na termin: 031 804 238
Lokacija: staro mestno jedro Krškega, CKŽ 53 (nad Hišo Narave)
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Salon Orhideja - AnAn
ENERGETSKI TRENINGI - 

MASAŽE - HIPNOZE - 
VEDEŽEVANJE 

tel.: 090 30 14 (cena klica 2,19 €/min)
možen tudi osebni kontakt

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Mariji Hočevar, Hudo Brezje 29, 

8293 Studenec. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. STORŽIČ - Ta nagajivi čas
 2. (4.) Ans. FRANČIČ - Me gledal je
 3. (7.) PRLEŠKI KVINTET - Teče, teče čas
 4. (5.) SAVINJSKI KVINTET - Drug o drugem sanjava
 5. (6.) Ans. AZALEA - Greva na pot
 6. (2.) Ans. SPEV - Za muziko bi dala vse
 7. (4.) Ans. DINAMIKA - Polka za dekleta
 8. (10.) Ans. STANKA FAJSA - Dekle v najboljših letih
 9. (8.) PEKLENSKI MUZIKANTJE - Nekdanje dekle
 10. (-.) Ans. NOVI SPOMINI - Hej, punca

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Plus - Babica

 Kupon št. 404
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, 3. 3. 2018, ob 20. uri

Info: 031 304 239, Silvo Lah
www.nnrn.si

V KRŠKEM  PRODAMO
2-sobno stanovanje, 57,5 m²

IV. nadstropje, EI: D 
zgrajeno l. 1980, adaptirano l. 2016

Cena: 55.000,00 €
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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 
Rožman

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 

Sodelavke in sodelavci: 
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin, 
Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej 
Rožman

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (6/2018) bo izšla v 
četrtek, 15. marca 2018.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 8. marec 2018.

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

prodaja belih kilogramskih 
piščancev in jarkic 

2. marca pri Mirt Alojzu 
na Gmajni 28, Raka 

in 6. marca na Kajuhovi 3, 
Senovo.

Vsak četrtek na voljo 
enodnevni beli piščanci.
Naročila sprejemamo na 

031 676 724 
ali 07 49 73 190.

Prodam slamo v okroglih 
balah, polža (5 m), trosilec 
hlevskega gnoja in hidravlič-
nega pajka. Tel.: 041 818 669

Kupim smrekove sušice ali 
drug material za sekance. Ku-
pim bukov les, hlodovina ali 
goli - drva, dobro in takojšnje 
plačilo. Tel.: 041 637 146 

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

Prodam suha hrastova drva, 
skladiščena pod streho, stara 
že več kot 5 let. Cena 55 €/m3. 
Možna dostava v okolici Nove-
ga mesta, Trebnjega. Prodam 
bukova drva. Cena 60 €/m3. 
Tel.: 041 637 146 

Prodam bukova kalana drva. 
Možna dostava. Okolica Brežic. 
Prodam traktorski cepilec drv 
ter prašiče za zakol ali nadalj-
no rejo. Tel.: 031 594 663.

Prodam okoli 80 kock sena - 
ročno spravilo. 
Tel.: 031 304 354

Kupim suha bukova drva, žaga-
na na 25 cm. Tel.: 051 641 750

Prodam suha kostanjeva drva, 
kratko žagana, voz (16 col) in 
traktorsko prikolico za na klju-
ko. Tel.: 051 477 243

Odkup in spravilo lesa, 
odkup na panju ali na goz-
dni cesti. Zelo dobra cena 
in hitro plačilo. Tomi Li-
par s.p., Stara vas 17e, Bi-
zeljsko. Tel.: 031 276 666

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino cviček, mod-
ro frankinjo ter mešano belo 
vino. Je odlične kvaliete. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 809 209

Prodam vino zweigelt, cviček, 
modro frankinjo, žganje in dva 
prašiča, težka 80 kg. 
Tel.: 051 870 909

Prodam kvalitetno domačo 
svinjsko mast, čisto ali z ocvir-
ki, cena 3 €/kg. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam vino PTP bizeljsko 
rdeče. Tel.: 041 314 067

Vinogradniki, pozor! Hitro, 
strokovno in ugodno vam ob-
režemo in uredimo vinograde 
čez vse leto. Tel.: 031 830 637. 
Umek Babič Robert, dopolnil-
na dejavnost na kmetiji, Vitna 
vas 23, Bizeljsko

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 bikca limuzin, sta-
rega tri mesece in okrogle si-
lažne bale. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 63 058 

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 6 mesecev. Cena ob ogle-
du. Tel.: 031 590 523 

Kupimo debele krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Ta-
dej Drofenik, s.p., Nezbiše 13, 
Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam kravo simentalko, 
drugič brejo 6 mesecev, paš-
no, in bikca, težkega 150 kg. 
Tel.: 040 742 730 

Prodam telico, staro 15 mese-
cev, hranjeno s suhim senom. 
Cena 800 €. Tel.: 031 663 291

Prodam bikca LS, starega 3 
mesece in telico LS, staro 13 
mesecev ter garažna vrata. 
Tel.: 031 302 355

Prodam telice LIM, težke cca. 
350 kg, in molzni stroj Vitreks. 
Tel.: 040 236 153

Prodam dve telički simentalki, 
stari 10 tednov. Tel.: 07 49 56 
236 ali 041 380 075

Prodam odojke. 
Tel.: 031 368 615

Prodam odojke linija 12, tež-
ke okoli 30-40 kg, cena 2,30 €. 
Okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Prodam večje odojke, hranje-
ne z domačo hrano. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 778 087

Prodam prašiče, težke od 35 
do 50 kg. Cena od 2,2 do 2,4 
eur/kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135 

Prodam odojke 25-30kg, pra-
šiča 150 kg, trosilec za ume-
tno gnojilo na dva krožnika. 
Tel.: 030 642 265 

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo na voljo 

v petek (2. marca) 
in soboto (3. marca). 

Vsak delavnik dobite tudi 
mlade rjave 

in grahaste jarkice.
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, obveščamo vas, 

da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 

ter mladih jarkic pred nesnostjo 
v petek, 2. marca, in soboto, 
3. marca, med 9. in 15. uro. 

Od ponedeljka, 5. marca, dalje 
pa vsak delavnik med 15. in 
17. uro do razprodaje zalog. 

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 obvešča cenjene 

stranke, da bodo imeli v prodaji 
kilogramske piščance v soboto, 
3. marca 2018, od 8. ure dalje.

 
Naročila na tel.: 07 49 61 069, 

031 695 105 in osebno.
Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

Prodam dva odojka linije 12, 
težka 40-45 kg. 
Tel.: 031 306 136

Prodam prašiča 280 kg in Kr-
škopoljca 80 kg. 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiče od 40 do 200 
kg ali menjam za bikca simen-
talca, starega 6 mesecev ali več. 
Okolica Dobove. 
Tel: 031 761 916

Prodam tri prašiče po 120 kg. 
Tel.: 041 563 404

Prodam tri prašiče od 90 do 
110 kg, odojke 25 kg ter slamo 
in otavo v kockah. 
Tel.: 030 760 018

Prodamo prašiče od 25 kg do 
100 kg in plemenskega merja-
sca, starega leto in pol. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 411 714

Prodam ovna, plemenskega, 
starega 18 mesecev, in 40 m 
mreže za ograjo ter stebričke. 
Tel.: 041 215 828

Prodam ugodno 10 glav koz, 6 
z rogom in 4 brez ter mešalec 
za kruh Kranjc. 
Tel.: 041 243 343 

Prodam mlade peteline. 
Tel.: 040 476 220

Prodam mladiče koker špa-
njel. Tel.: 040 628 547

Prodam mladiče border collie. 
Tel.: 040 628 547

Prodam 12 ovc in ovna s pa-
pirji JSP, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 635 861 

Prodam psičke mešančke, 
majhne rasti, lahko posame-
zno. Ena je psička, ostali so 
psički. Tel.: 051 472 139

RAZNO
Prodam dve cisterni 1100 l in 
gorilec za 150 €. 
Tel.: 041 755 555 

Prodam 2 otroška avto sedeža 
Romer King. Cena posamezne-
ga je 20 €. Tel.: 040 707 699 

Pospravljate in se želite znebi-
ti starih stvari? Podarite knji-
ge, stare razglednice, ključe in 
značke. Pokličite in se dogovo-
rimo za prevzem. 
Tel.: 041 871 016

Podarite odvečne knjige. Pok-
ličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225

Sem starejša gospa iz okolice 
Senovega, z mano živi tudi moj 
prijatelj. Oba sva prejemnika 
pokojnine. Imam svoj dom in 
manjšo posest. Sva starejša in 
potrebujeva pomoč v gospo-
dinjstvu in na manjši kmetiji. V 
zameno ponujam svoje imetje. 
Tel.: 07 49 70 226

Kupim brezžične slušalke, ja-
kost glasnosti od 130 do 140 
decibelov ali več. 
Tel.: 031 552 797

Prodam knjige: Heroj Tito, 
Plamenica iz Kumrovca, Mi 
smo Titovi, Ljubezni Josipa 
Broza in enciklopedijo. 
Tel.: 041 215 828

STIKI

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

Moški, 50 let, želim spoznati 
partnerico za nadaljnjih 50 let. 
Sem vesele narave in rad ple-
šem. Tel.: 051 743 901

Moški srednjih let iščem 
žensko, staro nad 35 let, za res-
no zvezo. Imam manjšo kmeti-
jo in službo. Tel.: 070 314 973

Urejen 52-letni, preskrbljen, 
brez obveznosti, želi spozna-
ti žensko za skupno življenje. 
Tel.: 031 495 729
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Čudežna svetilka iz Brežic
BREŽICE - Od Ajdovskega gradca in boginje Lune potuje-
mo k čudežni svetilki. V Posavskem muzeju Brežice namreč 
hranijo laterno magico – čudežno svetilko, napravo, ki je z 
zmožnostjo projekcije naznanjala izum filma.

Leto 2018 je v PMB v zname-
nju ognja in laterna magica je 
gotovo eden čudežnih muzej-
skih ognjenih predmetov. Gre 
za tehniško muzealijo iz film-
ske predzgodovine. Gre za le-
seno škatlo, prevlečeno s pa-
pirjem črne barve, zlatimi 
obrobami in zlatim napisom. V njej so kovinski projektor, leče z 
nastavljivim fokusom, dimnik, sedem steklenih diapozitivov z 
barvnimi prizori, priložen gorilnik, na notranji strani pokrova 
je nalepljen rožnat list z navodili v nemškem, francoskem in an-
gleškem jeziku. V kovinskem ohišju sta dimnik in stekleni cilin-
der gorilnika za osvetljevanje diapozitivov. Napravo dopolnjuje 
škatlica z dodatnimi 21 diapozitivi, vsak s štirimi ročno naslika-
nimi zabavnimi prizori. Gre za zgodnjo obliko diaprojektorja, ki 
je deloval na plamen iz gorilnika. Dim iz gorilnika se je odvajal 
skozi dimnik, ki je molel iz projektorja. Prvi uporabni svetlobni 
projektor ali laterno magico je izumil danski astronom, mate-
matik in fizik Christiaan Huygens v 2. polovici 17. stoletja. Na-
prava na fotografiji, ki jo hrani PMB, za hišno rabo (ali kot igra-
ča) je bila izdelana v drugi polovici 19. stoletja v Nemčiji. 

Najdena je bila leta 1992 pri družini Kos, v uporabi pa še v ob-
dobju med obema svetovnima vojnama. Premožne brežiške dru-
žine Kreulitsch (Krojlič), Putzek (Pucek), Del Cott in Kos so bile 
sorodstveno povezane. Stari oče, general Johann Putzek in nje-
gov zet, major Anton Kos sta lahko otrokom kupila veliko iger 
in drugih predmetov za zabavnejše preživljanje prostega časa. 
V družini Kos so denimo med obema vojnama imeli tudi pra-
vo malo gledališče z mnogimi kulisami in z desetinami ploskih 
barvnih lutk iz papirja, pa tudi laterno magico, s katero so uprav-
ljali odrasli. Na belo steno ali rjuho so projicirali ročno naslika-
ne barvne diapozitive z različnimi zgodbami, ki so jih vstavljali 
med svetilko in lečo, celotno zanimivo zgodbo okrog te napra-
ve pa zna odlično podati etnologinja dr. Ivanka Počkar.  R. R.

ESCAPE ROOM V MC KRŠKO

1 TEDEN, 1 SOBA, 1 REŠITEV
… v sobi pobega! Za več informacij nas 
spremljajte na naši spletni ter facebook 
strani.
Prijave: masa.mlakar@mc-krsko.si

Mladinski center Krško, 
od 26.2. do 4.3.2018, od 10.00 ure.

DELAVNICA: PROGRAMIRANJE 
MOBILNEGA ROBOTA MBOT

Vse otroke, stare med 9 in 14 let, ki 
ste željni znanja po elektroniki, robotiki 
in programiranju, vabimo na delavnico 
programiranja robotkov.
Prijava: rosana.cernelic@pse.si
Organizatorja: PSE poslovne komunikacije 
d.o.o. in MC Krško
Mladinski center Krško, 3.3.2018 
ob 9.00 uri.

IZKOPANINE 001 | SOUL X FUNK X 
BLUES 

Čas je za odkrivanje zakladnic. Večeri so 
namenjeni druženju in poslušanju zanimivih 
izkopanin SOUL, FUNK, BLUES glasbe 
raznih izvajalcev. 

Mladinski center bar Krško, 
8.3.2018 in 22.3.2018 ob 19.00 uri.

KONCERT: TITS, LUMBERJACK IN 
AMOK

Prihajajo tri odlične nadobudne rock 
zasedbe iz Celja in sicer slovenske rock 
skupine T.I.T.S., LUMBERJACK in Amok. 
Vstopnina: 3EUR

Mladinski center Krško, 3.3.2018 
ob 21.00 uri.

KARAOKE V MC KRŠKO 

Vabljeni stari, mladi, pevci, poslušalci, 
opazovalci, skratka vsi!

Mladinski center Krško, 2.3.2018 
ob 21.00 uri.

KONCERT: MAMUTI + RIZOL

Mladinski center Krško predstavlja...Rizol, 
garage rock band formiran 1987 leta v 
Zagrebu. Mamuti pa ponujajo sveže pakiran 
pristop in stil, ki so ga sami poimenovali 
za stoner funk. Zrelo, plesno, komično, 
globoko in poučno.
VSTOP PROST

Mladinski center Krško, 10.3.2018 
ob 21.00 uri.

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

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 KRŠKO
T: 07/488-22-80
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

SENOVO - Na dobrodelnem 
koncertu za Zalo Kozole z 
Dobrave pod Bohorjem, ki je 
minulo nedeljo, 25. februarja, 
potekal v dvorani Doma XIV. 
divizije na Senovem, so z vsto-
pnicami zbrali 3.970 evrov. 
Koncert sta z namenom pomo-
či družini pri nakupu in vgra-
dnji dvigala ali invalidskega 
dvižnega stola pri stopnicah v 
stanovanjskem objektu orga-
nizirala Prostovoljno gasilsko 
društvo Stranje in starša de-
setletne deklice s cerebralno 

Za Zalo zbrali kar 17 tisočakov
paralizo, Melita in Janko Ko-
zole. Na koncertu so nastopi-
li ansambli Potep, Jasmin, Sko-
mini, Pušeljc, Veseli Dolenjci, 
Fantje izpod Lisce in Original 
Štajerci, Anja, Klara in Leon 
Drstvenšek, pevski skupini 
Rosa in Jarice ter tudi Zala Ko-
zole s pesmijo Za Slovenijo ži-
vim, povezoval pa ga je David 
Dvoršak. 

K navedeni vsoti, zbrani na do-
brodelnem koncertu, je Serge-
ja Habinc, pomočnica ravna-

telja senovske šole, na kateri 
Zala obiskuje četrti razred, pri-
dodala še okoli 1.080 evrov, ki 
so jih zbrali na šoli in tamkaj-
šnjem vrtcu v akciji Kovanec 
za Zalo, Uroš Brezovšek iz 
ZPM Krško pa je družini ob tej 
priložnosti izročil simboličen 
ček za dobrih 12.023 evrov. 

Sredstva v navedenem zne-
sku so bila zbrana v  sodelova-
nju Zveze prijateljev mladine 
Slovenije in rubrike Pomagaj-
mo! v sklopu oddaje Tednik na 
RTV Slovenija sredi meseca ja-
nuarja.

 B. M., foto: A. Hruševar

Senovska dvorana je bila nabito polna.

Zala z mamico Melito in simboličnim čekom za vsoto, zbrano 
v sklopu oddaje Tednik

Med nastopajočimi so bili tudi Anja, Klara in Leon Drstvenšek.


