
Zima je bila vsaj za 
tretjino dražja 

S snegom radodarna zima je zimskim službam na-
ložila več dela, kot so ga bile vajene zadnja leta, 
občinam pa posledično več stroškov. V vseh so vsaj 
za tretjino presegli načrtovane, zato bodo morale 
zagotoviti dodatna sredstva, v glavnem na račun 
rednega vzdrževanja cest.

 Stran 3

 

NEK z aprilom v redni remont
KRŠKO - Z aprilom se bo v NEK zaključil 29. gorivni ciklus, v 
katerem je elektrarna proizvedla več kot 8 milijard kilovatnih 
ur električne energije. Po zaustavitvi elektrarne se bo pričel 
enomesečni redni remont, v katerem bodo ob zamenjavi polo-
vice gorivnih elementov s svežimi opravili številne vzdrževal-
ne posege na sistemih, opremi in strukturah ter posodobitve. 
Osrednja dela bodo preventivno vzdrževanje tehnološke opre-
me, pregled stanja tehnoloških struktur in preverjanje tlačnih 
pregrad. Načrtujejo obsežen remont nizkotlačne turbine, pre-
gled cevi uparjalnikov, zamenjavo notranjih delov in motorja 
reaktorske primarne črpalke ter polovice hladilnikov v reak-
torski zgradbi. Najbolj kompleksen in zahteven projekt med 
posodobitvami letošnjega remonta je izgradnja pomožne ko-
mandne sobe. Zamenjali bodo tudi vzbujalnik glavnega elek-
tričnega generatorja in posodobili sistem za tesnjenje turbi-
ne. Podrobneje o remontu na str. 11.  P. P.

AKTUALNO

Turistične kmetije so 'in'
Vodenje Združenja turističnih kmetij Slovenije je 
na skupščini v Termah Čatež prevzel Matija Vim-
polšek iz Brežic. Kot je bilo poudarjeno na srečanju 
združenja, turistične kmetije predstavljajo »celice 
razvoja« na podeželju in so eden od nosilnih pro-
duktov slovenskega turizma, saj ponujajo »tren-
dovski« pristen stik z naravo in ljudmi.
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Katja Čanžar, 
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Vse se je začelo iz »firbca«

Rekordno leto za družbo Kostak

Največ nagrad Matjašičevim

»Knjigoljubci« spet berejo skupaj

Časa ne, osteoporozo pa lahko

V Brežicah kmalu novi gradbišči

VELIKA NOČ JE TU - Leto je hitro naokoli in spet smo tik pred velikonočnimi prazniki, ki bodo polni 
prazničnih dobrot, od šunke, pirhov, potice, hrena, kruha do ostalih tipičnih jedi. Največ pomenov 
imajo predvsem jajca, ki predstavljajo novo življenje, rodovitnost, začetek pomladi, rdeče obarvani 
pirhi pa simbolizirajo Kristusovo prelito kri in njegovo vstajenje. In ravno pirhi vseh barv in odtenkov 
ter narejeni v različnih tehnikah v teh dneh krasijo župnišče na Bizeljskem, kjer so članice tamkajšnjega 
aktiva kmečkih žena drugo leto zapored postavile razstavo pirhov (na fotografiji). Največji krščanski 
praznik so v Posavju naznanile tudi nekatere druge prireditve, o čemer pišemo na strani 17. Prijetne 
velikonočne praznike v krogu najdražjih želimo!  Foto: Rok Retelj

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja
Krško, Žadovinek 36, 6. 4. ob 16.00 
Brežice, Trdinova 1, 16. 4. ob 16.00

Info: 051 33 99 88
www.prah.si

Redno usposabljanje poklicnih voznikov 
za leto 2018: 23. 6. 2018 ob 7.00.

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

6. MEGA SEJEM
KRŠKO, 20. - 21. APRIL 2018 

MEGADOM KRŠKO • 07/488 1 200
www.megadom.si

Sejem GRADNJE,
TEHNIKE, OPREME

ter vse za DOM in VRT. 
NAGRADE • NASVETI
PROMOCIJE • AKCIJEMEGA
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KRŠKO, BREŽICE - V Stranki Alenke Bratušek na stojnicah po 
vsej Sloveniji zbirajo podpise podpore za spremembo Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 26. marca so s stoj-
nicami med drugim gostovali tudi pred Mestno hišo v Brežicah 
in pred pošto na Vidmu. »Dejstvo je, da pokojnine v primerjavi 
s plačami padajo že zadnjih 15 let, skratka, vedno nižje so glede 
na plačo, ki jo je imel človek. Zdaj so res prišle do nedostojne-
ga roba. Zato je naš predlog, ki je še vedno javnofinančno spre-
jemljiv, da se odmerni odstotek, ki znaša 57 % plače, zviša za 
pet odstotnih točk, kar pomeni, da bi bile pokojnine višje za ne-
kaj manj kot devet odstotkov,« je za naš časopis pojasnila pred-
sednica stranke Alenka Bratušek, ki je obiskala stojnice. Poleg 
tega se zavzemajo tudi za vrnitev regresa za upokojence na pred-
krizno raven. »Zdi se nam prav, da ljudje pokažejo, da to podpi-
rajo in da to ni samo želja Stranke Alenke Bratušek, ampak tudi 
ljudi,« pa je pojasnila namen zbiranja podpisov pod peticijo kot 
obliko javnega pritiska. V Posavju jim je pri zbiranju podpisov 
pomagala Stranka za razvoj občin in krajev (ROK). P. P.

LJUBLJANA, POSAVJE - Na seji odbora za gospodarstvo je vlada 
RS sprejela poslovni načrt javnega podjetja Infra, izvajanje inve-
sticijske dejavnosti d. o. o., za leto 2018, so sporočili iz vladnega 
urada za komuniciranje. Ob tem so povzeli stanje vodne, državne 
in lokalne infrastrukture ob doslej zgrajenih hidroelektrarnah na 
spodnji Savi (HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško in HE Breži-
ce). Kot so zapisali, izgradnja lokalne infrastrukture ob HE Krško 
še ni izvedena v celotnem obsegu oz. se letos načrtuje nadalje-
vanje izgradnje kanalizacijskega sistema na Pijavškem, ureditev 
priobalnega območja ob Brestaniškem potoku z izvedbo parki-
rišč ob železniški postaji Brestanica ter dokončanje izgradnje TK 
vodov. Na območju DPN za HE Brežice je gradnja ureditev na ob-
močju akumulacijskega bazena skoraj dokončana, manjkajo še 
manjše ureditve na habitatih ter manjša zaključna gradbena dela. 
Sočasno je treba dokončati s pričeto gradnjo ureditev poplavne 
varnosti na območju DPN za HE Brežice ter gradnjo ureditev na 
pritokih, so še zapisali v sporočilu.  P. P.

Vlada sprejela poslovni načrt 
Infre za leto 2018

BRESTANICA – 90 najmlajših iz vrtca Palček pri OŠ Adama Boho-
riča Brestanica je 21. marca zjutraj prvič prestopilo prag novega 
objekta, saj je gradnja vrtca zaključena in pridobljeno uporabno 

dovoljenje. Nov objekt, za katerega je Občina Krško s pomočjo dr-
žavnih sredstev in Eko sklada odštela nekaj manj kot dva milijo-
na evrov, ima pet oddelkov in enega rezervnega. Gre za tako ime-
novani »skoraj nič-energijski objekt« z zelo visoko energetsko 
učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije 
za delovanje (ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimati-
zacijo in razsvetljavo). V novem vrtcu so tako za najmlajše kot za 
vzgojiteljice zagotovljeni bistveno kakovostnejši pogoji bivanja 
in dela. Vrednost novega objekta znaša 1,95 milijona evrov, od 
tega je občina iz državnih sredstev pridobila 478.500 evrov ne-
povratnih sredstev ter 538.170 evrov povratnih sredstev, hkra-
ti se je prijavila tudi na javni poziv Eko sklada za nepovratne 
finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-ener-
gijske stavbe ter pridobila nekaj manj kot 417.000 evrov, pre-
ostalo je strošek občine. Kot poudarja župan občine Krško mag. 
Miran Stanko, ima Občina Krško v načrtu še izgradnjo novega 
vrtca na Senovem, za katerega je v izdelavi projektna dokumen-
tacija, in vrtca v Velikem Podlogu.  Vir: Občina Krško

Malčki že v novem vrtcu

Ena od igralnic v novem vrtcu

MEP Awards so namenjene 
priznavanju uspešnega dela 
poslancev Evropskega parla-
menta na različnih področjih 
dela parlamenta, zmagovalce 
kategorij pa je izbrala osem-
članska strokovna komisija, 
ki so jo sestavljali predstavniki 

Bogoviču »bruseljski oskar« 
BRUSELJ - 21. marca je bil evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) na slavnostni razglasitvi zmagoval-
cev natečaja za najboljše poslance leta 2018 (ang. 2018 MEP Awards) razglašen za zmagovalca v kategoriji 
Raziskave in inovacije. Natečaj MEP Awards, ki ga neuradno imenujejo tudi »bruseljski oskarji«, vsako leto 
organizira časnik The Parliament Magazine.

nevladnih organizacij, evrop-
skih institucij in gospodar-
stva. Bogovič je ob prejemu 
nagrade izrazil zahvalo stro-
kovni komisiji in predlagate-
ljem njegove nominacije, kon-
zorciju Bio-Based Industries 
Joint Undertaking (BBI JU), v 

katerem so prepoznali njego-
va prizadevanja na področju 
novih tehnologij v kmetijstvu, 
promociji bio- in krožnega go-
spodarstva ter tudi pri odloče-
nosti glede evropske pobude 
»Pametne vasi«, s katero bo 
EU skrbela za zmanjšanje ra-
zvojne vrzeli med urbanimi 
in ruralnimi območji v pri-
hodnosti. Bogovičeva nomi-
nacija je bila utemeljena tudi 
z uspešno izvedbo Evropske-
ga tedna biotehnologije, ki 

jo je lani septembra gostil v 
Evropskem parlamentu, pre-
poznana so bila njegova priza-
devanja za prenos dobrih pra-
ks v Slovenijo, od organizacije 
obiska slovenskih sadjarjev 
in zelenjadarjev v Belgiji ter 
konference na temo organiza-
cij proizvajalcev, obiska pri-
delovalcev sladkorne pese na 
univerzi Wageningen na Nizo-
zemskem do promocije pobu-
de Zavezništvo za mlade, ki je 
že obrodila konkretne sadove 
povezovanja med posavskim 
gospodarstvom in izobraže-
valnim sektorjem. Bogovič je 
v preteklem letu v Sloveni-
ji priredil serijo posvetov na 
področju krožnega gospodar-
stva, s poudarkom na potenci-
alu novih tehnologij v kmetij-
skem sektorju, konec lanskega 
in v začetku leta 2018 pa svo-
je »terensko« delo nadaljuje s 
serijo konferenc na temo »Pa-
metnih vasi in novih tehnolo-
gij na podeželju«. 

 B. M./vir in foto: Pisarna 
poslanca EP Franca Bogoviča

Franc Bogovič s prestižno 
nagrado

Peticija za višje pokojnine

Stojnico pred videmsko pošto je obiskala tudi nekdanja pred-
sednica vlade RS Alenka Bratušek, ob njej še podporniki iz 
stranke ROK.

Z županom Ivanom Molanom 
sta pogodbi v skupni vrednos-
ti dobrih 1,58 milijona evrov 
podpisala direktor podjetja 
KOP mag. Dejan Bibič in di-
rektorica podjetja Rafael Mari-
ja Možina. Kot je dejal župan, 
sta investiciji zelo pomemb-
ni tako za občino kot občane, 
zato so tudi pripravili svečan 
podpis pogodb. »Bizeljska ces-
ta je glavna vpadnica v mesto, 
pričakujejo se določene zapo-
re, z dobrim sodelovanjem ob-
čanov bo ta investicija hitreje 
narejena,« je povedal in dodal, 
da je obnova te ceste tudi del 
celostne prometne strategije 
občine. Glede starega železne-
ga mostu pa je pojasnil, da je 
pomemben tudi s tega vidika, 
ker gre za simbol Brežic, hkra-
ti pa gre za zelo zahtevno inve-
sticijo, saj je treba upoštevati 
določene zakonitosti v zvezi s 
Savo. V preteklosti so za sana-
cijo mostu že imeli razpis, a ga 
je občina morala razveljaviti, 
prav tako ni bilo na razpolago 
dovolj sredstev, tako da je žu-
pan izrazil zadovoljstvo, da so 
končno le uspeli priti do sko-
rajšnjega začetka investicije. 
V nadaljevanju je vodja občin-
skega oddelka za komunalno 
infrastrukturo in gospodarske 
javne službe Alenka Laznik 
podrobneje predstavila obe 
investiciji. Pogodbena vred-
nost obnove Bizeljske ceste je 
približno 487 tisoč evrov, rok 
izvedbe pa je 130 dni od uved-
be v delo (določena za 28. ma-

V Brežicah kmalu novi gradbišči
BREŽICE - Brežiški župan Ivan Molan je 27. marca v Mestni hiši Brežice v imenu Občine Brežice podpisal 
pogodbi z izvajalcema dveh investicij, ki se v občini pričenjata v kratkem - s podjetjem KOP Brežice d.d. za 
obnovo Bizeljske ceste in podjetjem Rafael d.o.o. Sevnica za sanacijo železnega mostu čez Savo.

rec). Med predvidenimi ukre-
pi obnove je naštela ukrepe za 
izboljšanje prometne varnos-
ti - ločene površine za pešce 
in kolesarje, dva prehoda za 
pešce v platoju (pri tržnici in 
marketu), razširitev obstoje-
čega pločnika na levi strani, 
kjer je mogoče, v večnamen-
sko površino za pešce in ko-
lesarje, parkiranje ob Bizeljski 
cesti se ohrani, predvidene so 
posebne ploščadi za ustrezno 
preglednost pri vključevanju 
na Bizeljsko cesto ter ureditev 
odvodnjavanja ceste in celot-
na obnova voziščne konstruk-
cije. Obnova zajema področje 
od krožišča Trdinove, Bizeljske 
in Maistrove ulice do križišča 
z Ulico stare pravde v dolžini 
približno 500 metrov ter od 
omenjenega križišča (v dolži-
ni približno 40 metrov) proti 
Cesti prvih borcev, kjer bo pos-

tavljena samo nova vertikalna 
in horizontalna signalizacija. 
Kot je še omenila Laznikova, 
so na Bizeljski cesti v letu 2017 
že izvedli sanacijo kanalizacije 
s sistemom relining (metoda s 
prevlečenjem cevi), vzporedno 
s sanacijo vozišča na Bizeljski 
cesti pa bo izvedena tudi obno-
va vodovoda.

Kot že omenjeno, bo star že-
lezni most čez Savo v Breži-
cah saniralo sevniško podjetje 
Rafael d.o.o. s partnerjem Slo-
venske železnice - ŽGP Ljublja-
na, pogodbena vrednost pro-
jekta pa je skoraj 1,1 milijona 
evrov. Most, ki je bil zgrajen 
leta 1907, je bil nazadnje sa-
niran pred več kot 20 leti. Po 
dveh pregledih mostu je Za-
vod za gradbeništvo Sloveni-
je ugotovil, da neugodno oko-
lje nad gladino reke pospešuje 

propadanje konstrukcije. Več-
je število spodnjih pasov glav-
nih nosilcev ter vozlišč vertikal 
in diagonal je utrpelo močne 
korozijske poškodbe, zgornji 
deli konstrukcije so sicer bo-
lje ohranjeni, tam korozija ne 
vpliva na oslabitve nosilnosti, 
v dobrem stanju so tudi novo-
zgrajena armirana betonska 
plošča in oporniki. Sanacija 
mostu je razdeljena na osem 
samostojnih sanacij, njena iz-
vedba pa bo možna v času niz-
kega vodostaja Save (od aprila 
do septembra), v enem letu je 
možno sanirati eno konstruk-
cijsko polje, ki mora biti v času 
sanacije podprto, prav tako so 
ustrezni pogoji za protikoro-
zijsko zaščito. Rok izvedbe je 
oktober 2019, nato bodo sani-
rali še del mostu čez Krko in 
šele potem bo most spet v ce-
loti sproščen za promet.

Po podpisu obeh pogodb je Bi-
bič poudaril, da se bodo trudi-
li, da bo med izvajanjem sana-
cije življenje v mestu čim manj 
moteno, ter se zavezujejo, da 
bo zadeva izvedena kvalitetno 
in v roku. S cestnimi zaporami 
bodo začeli že takoj po veliko-
nočnih praznikih, prva gradbe-
na dela se začnejo že 3. apri-
la. Možinova pa je povedala, da 
trenutno tudi že v Sevnici izva-
jajo podoben projekt - obnovo 
»nadvožnjaka«, tako da se že 
veselijo izvedbe investicije v 
Brežicah.
 Rok Retelj

Župan Ivan Molan in direktor podjetja KOP Brežice mag. De-
jan Bibič sta si po podpisu pogodbe segla v roke.

KRŠKO - Danes popoldne bo krški občinski svet zasedal na 30. 
redni seji, članice in člani pa bodo prejeli v obravnavo in spre-
jem 13 točk dnevnega reda. Seznanili se bodo z delovanjem go-
spodarskih javnih služb na področju komunalnih delavnosti in 
sprejeli  z njimi povezane elaborate, za uporabnike pa je bistve-
nega pomena, da naj bi cene ostale na lanskoletni ravni. Predvi-
doma bodo svetniki potrdili tudi letno poročilo in plan za letoš-
nje leto na Tržnici Videm, letno poročilo o delu Medobčinskega 
inšpektorata - skupnega prekrškovnega organa petih občin, med 
drugim pa v sprejem prejeli tudi predlog, da se za direktorja Po-
klicne gasilske enote Krško imenuje Aleš Stopar.  B. M. 

Danes 30. seja krških svetnikov
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Kot ženska z najdaljšim stažem v našem mediju sem dobila 
zadolžitev, da nekaj napišem o ženskih praznikih. Aha, se na-
mrdnem uredniku, o katerem sedaj? O 8. marcu, ki je socia-
lističen, ali 25. marcu, ki je kapitalističen? Torej, kje naj zač-
nem? Pred domačim oz. službenim pragom: na 8. marec nas 
sodelavci vsako leto obdarijo bodisi s cvetom ali posladkom, ki 
ga, kajpak, me radodarno delimo z njimi. Dva dni kasneje, na 
dan mučenikov, jim vrnemo pozornost, le da smo praviloma - 
saj smo ženske - pri obdarovanju nekoliko bolj izvirne ali du-
hovite. Sicer ne v tradicionalni obliki, ko naj bi moški prejeli v 
dar suhe slive, trnje in klobaso, slednje naj bi bilo namreč v pri-
stojnosti njihovih partnerk, pač pa v obliki šibe, kaktusa, lani 
so denimo prejeli lične predpasnike in kuhalnico, letos pa smo 
jim namenile skoraj najbolj pekočo čili omako s prodajnih po-
lic. Da bi jih ja speklo po tistem jeziku, s katerim nas tako radi 
zbadajo! Seveda, da se razumemo, kolegialno, da si obenem 
dajemo moč in smeh, kolikor se da sproščeno vzdušje, sploh v 
dneh, ko polnimo časopis s članki, ko smo napeti kot strune, 
ko nam nenačrtovane objave ali članki zrušijo že postavljene 
strani, da zdržimo 'ubijalske' delovnike z več kot deseturnim 
neprekinjenim buljenjem v računalniške ekrane in predogle-
de časopisa. Kdo bi si mislil, kajne, ko si mnogi predstavljajo, 
da je spraviti časopis skupaj tako preprosto ...

A če se vrnem k prazniku žena in mater, še vedno ne vem, kaj bi 
napisala. Preprosto zato, ker do njiju ne čutim izrazite empa-
tije v tem pomenu, da bi zato morala imeti zaukazan praznič-
ni dan. Ker mi, če smo že pri tem, več pomenijo vsakodnevne 
drobne pozornosti s strani partnerja. In če se strinjate, izka-
zanega spoštovanja in dobro vzpostavljenega partnerskega 
odnosa ne more nadomestiti še tako dišeča roža. Tako je pri 
meni doma. Na srečo! Pred nekaj urami sem namreč pisala o 
tem, kako je moški 'nalomil' žensko, da so revo morali hospi-
talizirati. Fej in fuj! Ob takšnega moškega si še čevljev ne bi 
obrisala! Po drugi plati, če je govora o ekonomski in politič-
ni enakopravnosti žensk - kar pozabimo. Okoli tega, da so 
ženske praviloma manj plačane od moških in da se njihovo 
delo ne ceni toliko kot moško, ne bom izumljala tople vode, 
volilno pravico imamo prav takšno kot moški, a prodornost 
zaradi takšnih in drugačnih vzrokov manjšo, vsekakor pa ne 
na račun inteligence. Praviloma pa je žensk manj v hlačah že 
s tega vidika, da so bolj uglajene na političnem parketu, da 
po večini ne delijo žaljivk vsepovprek ipd. 

Najraje sem mati. Spominjam se nastopov svojih otrok ob dne-
vu žena ali materinskem dnevu, ko sem ob njunih zapetih ali 
recitiranih pesmih od ganjenosti vselej jokala kot dež. Kot 
dež sem od ganjenosti in sreče naredila solzno lužico tudi ob 
rojstvu vnukinj. In rada sem hči in obožujem svojo mamo. Pra-
zniki gor ali dol, osebno se v ženski koži in koži matere čisto 
dobro počutim. In v zameno ne potrebujem nič drugega kot le 
izkazano spoštovanje. Toliko o tem in niti besede več.

komentar

Piše: Bojana Mavsar

O ženskih 
praznikih tako 
in drugače

Na območju občine Krško, ki 
je zadolžena za 500 km občin-
skih cest in še 230 km krajev-
nih cest, je za izvajanje zimske 
službe zadolženo podjetje Kos-
tak, ki ta dela opravlja s podiz-
vajalci Kostak GIP, Požun, d. o. 
o., Žarn, d. o. o. in CGP. »V le-
tošnjem proračunu Občine 
Krško je za zimsko službo na-
menjenih 717.000 evrov. Pred-
vidoma bodo stroški glede na 
letošnjo količino snega viš-
ji, ocenjujemo okoli milijon 
evrov, zato je z rebalansom 
predvidenih dodatnih 300.000 
evrov,« so nam na vprašanje o 
stroških te zime odgovorili s 
krške občine. Kot so še pojas-
nili, je bilo v zadnjih štirih letih 
za zimsko službo porabljenih 
od 450.000 do 710.000 evrov, 
v povprečju pa so v zadnjih šti-
rih letih za zimsko vzdrževanje 
namenili 540.000 evrov. »Ven-
dar so bile pred leti tudi hujše 
zimske razmere, ko je bilo tre-
ba za zimsko službo nameniti 
tudi do 1,4 milijona evrov,« so 
še dodali za ponazoritev, da le-
tošnja zima, katere posebnosti 
so bile predvsem izredno nizke 
temperature in močan sever-
ni veter, ki je gradil zamete, s 
stroškovnega vidika niti ni bila 
najhujša.

V občini Brežice za vzdrže-
vanje 300 km kategoriziranih 
lokalnih cest, s tem pa tudi za 
zimsko službo, kot koncesio-
nar zadolženo podjetje KOP 
Brežice d.d. s partnerji CGP 
d.d., JP Komunala Brežice d.o.o. 
in podizvajalcem HPG Brežice 
d.o.o. Kot so izračunali na obči-
ni, bo strošek izvajanja zimske 
službe z vključenim mesecem 
marcem znašal cca. 850 tisoč 
evrov. »Občina Brežice ima v 
proračunu za leto 2018 načr-
tovanih 570 tisoč evrov za iz-
vajanje zimske službe, kar bo 
glede na poročila zimske služ-
be premalo. Zato občina že 
išče načine, kako zagotoviti 

Zima, zima bela - in draga
POSAVJE - Zima 2017/18 je bila po nekaj letih spet takšna, kakršnih smo bili vajeni nekoč - mrzla in z ve-
liko sneženja. Kolikor je to po eni strani razveselilo ljubitelje zimskih radosti, pa po drugi strani povzroča 
glavobol občinam, ki imajo zato znatno višje stroške zimske službe, kot so jih načrtovale.

sredstva za pokritje vseh stro-
škov,« so še dodali. Občinske 
službe ocenjujejo, da je bil ob-
seg del dvakrat večji kot v pre-
teklem letu, saj je bilo treba ob 
obilnih padavinah ceste čistiti 
večkrat dnevno. 

Občina Sevnica skrbi za plu-
ženje 241 kilometrov lokal-
nih cest, krajevne skupnosti 
pa za 385 kilometrov javnih 
poti, skupaj je to 626 kilome-
trov javnih cest. Redno vzdrže-
vanje občinskih lokalnih cest, 
vključno z zimsko službo, iz-
vaja Javno podjetje Komunala 
d.o.o. Sevnica, za vzdrževanje 
kategoriziranih javnih poti pa 
krajevne skupnosti same izve-
dejo postopke za izbor izvajal-
cev. »Ker so bila zadnja pluže-
nja izvedena še ta mesec, pred 
nekaj dnevi, vseh podatkov o 
porabi sredstev za namen zim-
ske službe še ne moremo po-
dati. Stroški vzdrževanja lo-
kalnih cest bodo predvidoma 
znašali okoli 455.000 evrov,« 
so nam sporočili z občine. Kra-
jevne skupnosti – v sevniški 
občini jih je 11 – podatkov o 
stroških zimske službe na jav-
nih poteh pred prejemom vseh 
računov s strani vseh izvajal-
cev še ne morejo podati oz. bo 
skupen izračun možen predvi-
doma konec meseca. »Splošna 
ocena pa je, da je bil obseg ak-

tivnosti na zimskem vzdrževa-
nju cest v prvem delu zime re-
lativno majhen, v drugem delu 
pa izredno intenziven, tako da 
je skupen obseg gotovo prese-
gel obseg povprečnih zim,« so 
zaključili na občini.

Za vzdrževanje približno 100 
km občinskih cest v občini 
Radeče je zadolženo tamkaj-
šnje Javno podjetje Komunala 
Sevnica. Kot pravijo na obči-
ni, je bil skupen strošek zim-
ske službe cca. 160.000 evrov, 
izvajalci pa so bili na terenu 
37 dni - gre za približno trik-
rat večje številke kot v lanski 
zimi. »Ti stroški so bili v okviru 
skupne proračunske postavke, 
namenjene zimski službi in le-
tnemu vzdrževanju cest, kar 
pomeni, da je za slednje sedaj 
na voljo manj proračunskih 
sredstev. V primeru krajevnih 
skupnosti pa stroški presegajo 
načrtovane, zato bodo potreb-
ne prerazporeditve med pro-
računskimi postavkami,« so še 
dodali v Radečah.

V občini Kostanjevica na 
Krki za izvajanje zimske služ-
be na 75 km občinskih cest, od 
tega jih je več kot 80 % v hribo-
vitem območju Gorjancev, kar 
povečuje njeno zahtevnost in 
jo podraži, skrbi podjetje Kos-
tak, operativno pa jo je izvajal 

njihov podizvajalec Marko Lu-
štek s.p. »V obdobju samostoj-
ne občine smo do sedaj ime-
li tri zahtevnejše zime (2010, 
2013 in 2015), ko so stroški 
presegli 100.000 evrov. Naj-
zahtevnejša je bila zima 2010, 
ko smo imeli za 119.034 evrov 
stroškov, ostala leta pa so ti 
stroški znašali med 54 in 62 
tisoč evri,« smo izvedeli na 
kostanjeviški občini. Ker pod 
zimo še niso 'potegnili črte', 
lahko podajo le oceno, ki te-
melji na dosedanjih stroških. 
»Popolnoma jasno je, da je to 
najbolj zahtevna zima. Pose-
bej to velja za mesec februar, 
ko se je zimska služba izvaja-
la 20 dni, od tega 7 dni, ko se 
je izvajala več kot ena aktiv-
nost na dan. Ocenjujemo, da 
bodo stroški znašali med 120 
in 125 tisoč evri. V proračunu 
za leto 2018 smo imeli plani-
rano 'normalno' zimo, tj. 60 
tisoč evrov. Posledično to po-
meni, da bomo morali cca. 60 
do 65 tisoč evrov prerazpore-
diti iz ostalih postavk, poveza-
nih z letnim in investicijskim 
vzdrževanjem cest, torej se 
bo manj urejalo in investiralo 
v ceste, kot bi se sicer,« so po-
jasnili.

Proračunska sredstva, name-
njena za izvajanje zimske služ-
be v občini Bistrica ob Sotli, 
so do sedaj že presežena za 
približno 20 %, saj je bilo za 
to namenjenih 30 tisoč evrov, 
do sedaj porabljenih pa 36 ti-
soč evrov. »Ker bodo stroški 
verjetno še nastali, bo treba 
s popravkom proračuna pre-
razporediti sredstva s postavk 
rednega vzdrževanja. Glede 
na realizacijo leto poprej pa 
je strošek že do sedaj dvakrat 
višji,« so nam pojasnili na ob-
čini. Zimsko službo na 102 km 
občinskih cest sicer opravlja 
izvajalec Marjan Hudina s.p.

 Peter Pavlovič

Zimske službe so imele to zimo precej dela, posledično so se-
veda tudi stroški višji (foto: B. M.).

Prvi mož energetskega trgovca 
s sedežem v Vrbini dr. Robert 
Golob je 17. prejemnik t. i. go-
spodarskega oskarja iz 15 raz-
ličnih posavskih podjetij, od ka-
terih so vsa razen enega (Vino 
Brežice) še živa, kar dokazuje, 
da so šle nagrade v prave roke, 
je povedal direktor posavske 
zbornice Darko Gorišek. »Šte-
jem si v posebno čast, da sem 
bil predlagan s strani posavske 
gospodarske zbornice, čeprav 
živim in delam na drugem kon-
cu Slovenije, v Novi Gorici,« je 
uvodoma dejal Golob. Projekt 
GEN-I je zanj eden boljših pro-
jektov, »ker združuje najboljše, 
kar ima Slovenija na področju 

energetike, ne glede na lokal-
no pripadnost«, kar je po nje-
govem mnenju eden ključev do 
uspeha. »Osnovna naloga me-
nedžerja je vedno, da se jas-
no zaveda, da posameznik lah-
ko naredi zelo malo, če pa uspe 
sestaviti pravo ekipo, potem 
pa za podjetje ni meja. GEN-I 
je imel doslej pri sestavi ekipe 
veliko srečo in to je eden glav-
nih razlogov, zakaj smo lah-
ko tako uspešni,« je izpostavil 
375-članski kolektiv podjetja. 
Poudaril je, da je GEN edina 
slovenska energetska skupi-
na, ki pokriva celoten spekter 
na tehnološkem področju, od 
jedrske elektrarne do mikro 

sončnih elektrarn. Dosegli so 
40-odstotni tržni delež pri os-
krbi z električno energijo (tu so 
največji dobavitelj v Sloveniji) 
in 20-odstotnega pri oskrbi z 
zemeljskim plinom. »Tržni de-
lež ni naš ključni cilj, bolj nam 
je pomembno, da se širimo na 
področje energetskih storitev, 
želimo postati energetski sve-
tovalec tako za poslovni kot 
gospodinjski segment. Obe-
ma želimo pomagati pri ener-
getski tranziciji, predvsem pri 
bodoči elektrifikaciji tudi vo-
znega parka,« dodaja Golob. 
Glede gibanja cene električne 
energije meni, da bo velepro-
dajna cena zaradi povečevanja 

porabe zmerno rasla, pri malo-
prodajni pa zaradi močne kon-
kurence in vnaprejšnje regula-
cije ne vidi potrebe po dvigu 
cen. »Ravno GEN-I je stabiliza-
tor med veleprodajnim trgom, 
kjer cene lahko vsak dan niha-
jo, in odjemalci, ki tega ne čuti-
jo, za razliko od naftnih deriva-
tov, kjer vsakih 14 dni gledamo, 
kam bo šla cena.«

Predsednik upravnega odbora 
posavske zbornice in podpred-
sednik upravnega odbora GZS 
Martin Novšak, hkrati tudi ge-
neralni direktor skupine GEN, 
je dejal, da je podjetje GEN-
-I uspešno ravno zaradi pri-

mernega odnosa in selekcije 
kadrov. Družba je pomembno 
prispevala h konkurenčnosti 
gospodarstva, saj je prispeva-
la k stabilizaciji cen električne 
energije in drugih energentov. 
Poudaril je tudi pomemben 
delež podjetja na balkanskih 

in srednjeevropskih trgih. »To 
motivacijsko strukturo v GEN-I 
želimo ohraniti dolgoročno in 
seveda imeti na vodilnih mes-
tih ljudi, ki prinašajo rezulta-
te in se identificirajo s tem,« je 
zaključil.
 Peter Pavlovič

Golob: Če imaš pravo ekipo, za podjetje ni meja
KRŠKO - Med devetimi prejemniki nagrad Gospodarske zbornice Slovenije, ki jih je slednja 26. marca v 
Cankarjevem domu v Ljubljani podelila že 50-ič, je tudi predstavnik Posavja - predsednik uprave družbe 
GEN-I dr. Robert Golob, ki se je dan zatem predstavil na območni gospodarski zbornici v Krškem.

Dr. Robert Golob z Martinom Novšakom in Darkom Goriškom
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Z NOŽEM NAPADEL VRSTNIKA IN NJEGOVA OČETA - 24.  3.  
dopoldan je 22-letni storilec na pragu stanovanja v enem iz-
med brežiški blokov z nožem poškodoval 22-letnega stanoval-
ca in njegovega 51-letnega očeta. Po naših neuradnih podatkih 
naj bi šlo za tožilca krškega okrožnega sodišča Bogdana Ma-
tjašiča in njegovega sina, ki sta bila prepeljana v oskrbo v bre-
žiško bolnišnico. Napad naj ne bi bil povezan z delom tožilca, 
sicer pa so 22-letnemu osumljencu policisti odvzeli prostost 
in ga s kazensko ovadbo prepeljali k preiskovalnemu sodniku.

SMRTNA NESREČA V GORNJEM BREZOVEM - 21. 3. je v pro-
metni nesreči ugasnilo življenje 29-letnega moškega. Nesreča 
se je pripetila okoli 22.30, ko je voznik začetnik, ki je peljal po 
regionalni cesti med Sevnico in Brestanico, zaradi prehitre vo-
žnje z vozilom Renault twingo v Gornjem Brezovem v ostrem 
in nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom, trčil in dr-
sel po varnostni ograji ter zatem trčil še v gospodarsko poslo-
pje. Voznik ni bil pripet, zaradi poškodb, ki jih je utrpel, pa je 
preminil na kraju nesreče.  

SUROVEŽ PRETEPEL PARTNERKO - Brežiški policisti so 24. 3. 
v večernih urah s prisilnimi sredstvi obvladali 27-letnega nasil-
neža, ki se je v tolikšni meri fizično znesel nad svojo partnerko, 
da so jo morali prepeljati na zdravljenje v bolnišnico. Moškega 
so kazensko ovadili in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. 

VLOMI V PORASTU - Med 11. 3. in 13. 3. je v kraju Boršt ne-
znani storilec vlomil skozi teraso v stanovanjsko hišo. Ukradel 
sicer ni ničesar, z vlomom pa povzročil za okoli 500 € škode. V 
kraju Račica je bilo 13. 3. vlomljeno v hišo skozi okno, vlomilec 
pa si je prisvojil zlat nakit  v višini 1000 €.  Na Malem Kamnu si 
je 15. 3. vlomilec utrl pot v hišo skozi teraso in lastnikom odtu-
jil zlatnino, prav tako v višini okoli 1000 €. Istega dne je bil vlo-
milec na pohodu tudi v Krškem. V hišo na Kidričevi ulici je vlo-
mil skozi balkonska vrata in stanovalce oškodoval za 1000 €. 
Iz hiše v Brestanici, v katero je nepridiprav vlomil 16. 3., sta iz-
ginila denar in orožje, istega dne pa je bilo vlomljeno tudi skozi 
balkonska vrata v hišo v Artičah, a je 'samopovabljeni' obisko-
valec iz nje odšel praznik rok, z vlomom pa povzročil za okoli 
100 € škode. Vsem vlomom je skupno, da so bili izvedeni med 
16. in 21. uro in da so bili stanovalci očitno opazovani, saj v vseh 
primerih ni bilo doma nikogar.  Zbrala: B. M.

Ema Gorjup, Krško: Sama skrbim, da ostanem 
zdrava. Pripravim si tinkturo iz timijana in jo 
uživam od novembra do konca februarja in vem, 
da pomaga, saj že deset let nisem bila bolna. Ce-
pim se ne. Naravno ohranjam dober imunski sis-
tem, pazim, kaj jem, pa tudi za dovolj vitaminov. 
Kadar sem kje, kjer je možnost okužbe, si doma 

takoj umijem roke in grgram svojo tinkturo.

Izidor Babič, Bukovje: To zimo sem bil kar po-
gosto prehlajen, ampak nič hujšega. Proti obole-
njem sem se boril s čajem, medom, toplimi ob-
lačili, zadrževanjem v toplih prostorih ipd., pri 
tem zagotovo pomaga domača lekarna. Ko sem 
imel vročino ali kak glavobol, sem predvsem po-
čival in je hitro minilo. Proti gripi se ne cepim, jo 

raje prebolim in na ta način vzdržujem odpornost.

Karolina Šinkovec, Golek: V letošnji zimi sem 
se prvič odločila za cepljenje proti gripi in jo, ra-
zen kratkotrajnih in blažjih nahodov ter bolečin 
v križu, ki pa so posledice obremenitev, pres-
tala v dobri kondiciji. Nekoliko več uživam C 
vitamina, čaj z limono in medom, tu in tam pa 
še kašno šilce domačega 'jegrmajstra' (smeh). 

Špela Senica, Radeče: Večjih težav z zdravjem 
oziroma prehladi v letošnji zimi nisem ime-
la. Proti gripi se nisem cepila oziroma sem se 
doslej le enkrat in nisem opazila nobenih spre-
memb ne na boljše ne na slabše. S čaji, ki jim do-
dam domač med in limono, se uspešno borim 
proti prehladu. Upam, da bo, kar se zdravja tiče, 

podobnih zim še veliko, kajti nihče ni rad bolan.

Letošnjo zimo si bomo zapolnili kot kar dolgo in ostro, 
zato je bila za marsikoga tudi zdravstveno težavna. Ko se 
končno le poslavlja, nas je zanimalo, kako so jo preživeli 
naši sogovorniki oz. kako so se borili s prehladi in drugi-
mi obolenji ter ali so se cepili proti gripi.

anketa

Zdravstvena »inventura« zime

V lokalno politiko ste se 
vključili že zgodaj, saj pri še 
ne 34 letih zaključujete dru-
gi mandat občinske svetnice 
in ste že šest let (poklicna) 
podžupanja. Če kar zač-
nem malo provokativno: je 
to zgolj rezultat sposobnos-
ti ali tudi prave strankarske 
izkaznice ob pravem času?
Članica stranke sem že 15 let, 
od leta 2003, to me je vedno 
zanimalo in zato sem tudi šla 
študirat politologijo. Za ob-
činsko svetnico sem kandidi-
rala že leta 2006, ampak tak-
rat sem bila res še premlada. 
Dejansko sem bila vseskozi 
družbeno aktivna državljanka 
in sem delovala v kraju. Leta 
2010 sem bila izvoljena v ob-
činski svet in glede na razplet, 
ko je dotedanja poklicna po-
džupanja, zadolžena za evrop-
ske projekte, Patricia Čular šla 
na ministrstvo v Ljubljano, mi 
je župan dal priložnost, ki je 
ne dobiš kar tako, zato sem 
jo zgrabila z odprtimi rokami. 
Najpomembnejše je bilo, da 
mi je župan dal v veliki meri 
proste roke, kar se mi je zde-
lo težje, kot če bi me zadolžil 
le za določene zadeve. Prevze-
ti sem morala le en projekt, ki 
je že potekal, v prvem letu pa 
sem ugotovila, da želim dela-
ti na evropskih projektih in jih 
čim bolj povezati s turizmom.

Kot podžupanja ste se spe-
cializirali za razpise in pro-
jekte pri Evropski komisiji. 
Tudi politična konkuren-
ca vam priznava, da ste pri 
tem uspešni. Ponoviva: ka-
tere projekte ste pripelja-
li v občino in zakaj so po-
membni?
V obdobju 2007–2013 je bila 
Občina Brežice najuspešnej-
ša slovenska občina glede na 
število prebivalcev pri črpanju 
evropskih sredstev za investi-
cije, z mojim prihodom na ob-
čino pa se je ta težak investicij-
ski cikel za občine zaključeval. 
Takoj smo našli nove možnos-
ti, saj so že takrat najbolj iznaj-
dljivi na tem področju govori-
li, da je Slovenija v prejšnjem 
obdobju vzpostavljala infra-
strukturo, zdaj pa prihaja ob-
dobje, ko bomo tej infrastruk-
turi dali vsebino. Glede na to, 
da smo v Brežicah neverjetno 
aktivni - imamo več kot 250 
aktivnih društev, na področju 
prostovoljstva smo res odlič-
ni -, sem spoznala, da imajo 
društva vedno nove projekte, 
ki včasih presegajo društve-
no raven dela, zato sem zače-
la iskati možnosti evropskega 
financiranja in našla sem raz-
pise Evropske komisije. Prvi 
dve leti smo vodili projekta 
na področju kulture, Medna-
rodne glasbene delavnice in 
Kulturna mreža jugovzhodne 
Evrope, leta 2015 pa je Evrop-
ska komisija začela financira-
ti tudi področje športa, kar je 
bilo za nas zelo zanimivo, saj 

imamo vzpostavljeno špor-
tno infrastrukturo. Zadnja tri 
leta torej delamo na tem po-
dročju. Prvi projekt, Šport za 
zdravo starost, je bil usmerjen 
na starejše, drugi projekt, Ob-
čuti svobodo vode, pa na inva-
lide. Doslej je bilo v te projek-
te vključenih že več tisoč naših 
občanov. Zagotovo ste zasledi-
li interes starejših občanov po 
vključitvi občanov v brezplač-
ne vodene vadbe v vodi, saj 

imamo več kot 70 prijav že za 
jesenski del, tako da smo rekli, 
da moramo s tem nadaljevati. 

Torej so to projekti, name-
njeni predvsem ranljivim, 
odrinjenim skupinam.
Projekt mora biti napisan 
tako, da bo odobren, torej da 
zadosti kriterijem, po drugi 
strani pa poskušam vanj vklju-
čiti čim več ljudi. Potem 'vozi-
mo slalom' med tem.

Koliko dela je potrebnega 
za prijavo na takšen razpis?
Razpise pri Evropski komisi-
ji imam raje kot razpise preko 
Interrega in podobne, ki so ko-
ordinirani in ocenjevani nacio-
nalno, ker imamo na njih nep-
rimerno večjo, 100-odstotno 
uspešnost. S prijavo na razpis 
je nekje dva meseca dela, pri 
čemer smo sedaj že 'utečeni'. 
Če dva meseca nekaj delaš, po-
tem pa od tega ni nič, kot se 
lahko zgodi pri Interregu, je 
hudo. Nihče me ne bo prepri-
čal, da niso bili izbrani na raz-
pisu na nek način povezani z 
vlado, tega pa pri Evropski ko-
misiji ni in to mi je všeč.  

Kako sicer po vašem mne-
nju brežiška občina izko-
rišča možnost črpanja EU 
sredstev tudi za druge, 
infrastrukturne projekte?
Možnosti sofinanciranja in-
frastrukturnih projektov ni 
več oziroma so ozko javno-za-

sebno usmerjeni v energetske 
sanacije. Kot sem že poveda-
la, smo bili v prejšnji finančni 
perspektivi zelo uspešni, sko-
zi projekte smo v občini reali-
zirali za 100 milijonov evrov 
investicij, od tega je bilo 40 % 
evropskih sredstev. Tudi sama 
sem bila vključena v nekatere 
med njimi, denimo v obno-
vo večnamenskega doma Bi-
zeljsko, prosvetnega doma 
Artiče itd. Zdaj gredo razpisi 

v smeri energetske učinkovi-
tosti, tako da spremljam tudi 
to področje. Gre predvsem za 
adaptacijo obstoječih objektov 
in ni denarja za novogradnje. 
Tako kot druge posavske ob-
čine imamo tudi v Brežicah te-
žavo s tem, da imamo šole in 
vrtce, ki so potrebni prenove, 
vendar država že od leta 2009 
ni objavila nobenega razpisa 
v ta namen, občine pa si tega 
same ne moremo privoščiti. Ni 
pa pošteno, da bi na račun ren-
te zaradi NEK in turistične ta-
kse mi lahko gradili, drugi pa 
ne, potrebni bi bili razpisi.

Kakšen je vaš pogled na na-
daljnji razvoj občine Breži-
ce, katerim področjem bi 
morali posvečati največ po-
zornosti?
Priložnost za razvoj Brežic po-
meni umestitev hidroelektrar-
ne v naš prostor. To območje, 
ki še nastaja, bi lahko izkoris-
tili za športno-rekreativno-
-turistični razvoj, v prvi vrsti 
za naše občane, z inovativno 
športno ponudbo pa tudi za 
turiste, tako za tiste, ki so že 
tukaj, kot za nove. Tukaj smo 
spet polni idej, želimo si vod-
ni center s kajak-kanu ste-
zo na divjih vodah, zip-line 
iz starega mestnega jedra na 
drugi breg itd. Na splošno je 
priložnost naše občine zeleni 
trajnostni turizem in poveza-
va s kmetijstvom, ki je še ved-
no najpomembnejša panoga 

tega prostora. Številnim kme-
tijstvo predstavlja primarni 
vir prihodka, še številčnejši 
pa se s kmetijstvom ukvarja-
jo kot z dopolnilno dejavno-
stjo in mnogi med njimi ima-
jo tudi kaj prodati. To lahko 
občina z razpisi in vzpostavi-
tvijo prodajnih mest omogo-
či tudi v povezavi s turistično 
ponudbo. 
Najbolj pogrešamo držav-
ne investicije v naše okolje. 
Vsi smo brali zgodbo o Magni 
Steyr na mariborskem obmo-
čju, seveda bi si takšno želeli 
tudi v Brežicah. Posavje ima 
veliko industrijskih in poslov-
nih con, ne nazadnje imamo 
sprejet tudi državni prostor-
ski načrt za gospodarsko cono 
Feniks, a se stvari ne premika-
jo naprej, ker ni dovolj dobre 
volje in moči. Mislim, da potre-
bujemo decentralizacijo, skla-
den razvoj in državne investi-
cije tudi v Posavju.

Poudarjate pomen turizma, 
ki je močna brežiška pano-
ga, a še vedno v veliki meri 
sloni na le enem oz. dveh 
večjih ponudnikih, kajne?
Pred desetimi leti so Terme 
Čatež predstavljale 99 % turi-
stične ponudbe v naši občini, 
vendar se ta delež manjša, po 
zadnjih podatkih je padel na 
95 %, se pravi, da ukrepi ob-
čine za razvoj manjših ponu-
dnikov delujejo. Pomembne 
so seveda tudi Terme Para-
diso. Občina namenja precej 
sredstev tako za promocijo 
kot za neposredno financira-
nje preko razpisov in finan-
ciranje turističnih društev, ki 
opravijo res ogromno dela. 
Menim, da se zaznavajo učin-
ki teh ukrepov.

Predavate tudi na brežiški 
Fakulteti za turizem, in sicer 
o osnovah turizma in mene-
džmentu prireditev. Kako je 
prišlo do tega sodelovanja?
Že po funkciji podžupanje 
imam nenapisano vlogo po-
vezovalke javnih zavodov kot 
podaljšane roke te hiše, od 
muzeja, mladinskega centra, 
knjižnice do šol. Projektno 
sem začela sodelovati tudi s 
fakulteto, nato pa sem dobila 
povabilo, da opravim habilita-
cijo za predavateljico. Preda-
vam enkrat tedensko tri šolske 
ure in v predavalnici se odlič-
no počutim.

Na fakulteto oz. predvsem 
na občino letijo očitki, da 
sofinancira študij študen-
tom iz drugih okolij in manj 
domačim. Kaj pravite o tem?
Sama trenutno v predavalni-
ci res nimam nikogar iz ob-
čine Brežice. Študentje pri-
hajajo predvsem iz vzhodne 
polovice Slovenije, z obrob-
ja Ljubljane, Prekmurja, ma-
riborskega območja in širše 
Dolenjske. Fakulteta si zagoto-
vo ne želi in tudi ne more pri-

Katja Čanžar, podžupanja občine Brežice:

V politiki se je treba kaliti
BREŽICE - Podžupansko funkcijo v brežiški občini že šest let opravlja diplomirana politologinja in magi-
strica poslovnih ved Katja Čanžar iz Arnovega sela. Ukvarja se predvsem s t. i. mehkimi, neinfrastrukturni-
mi projekti, namenjenimi v prvi vrsti starejšim in invalidnim občanom.

Katja Čanžar
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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.

Ob tem, ko je minilo 15 let 
uspešnega delovanja društva, 
za kar so zaslužni predsedni-
ca Milena Jesenko in čla-
ni upravnega odbora, so se 
v prvem delu srečanja zadr-
žali na lanski prehojeni poti 
(zbor članov). Brez posebnih 
sprememb so izvolili nove or-
gane društva (2018-2022) in 
se posvetili letošnjemu pro-
gramu. Tako kot lani se bodo 
tudi letos posvečali izobraže-
vanju s predavanji (letos že: 
revmatske bolezni in osteopo-
roza, Mojca Savnik Iskra, dr. 
med.; bolezni dihal, preventi-
va in zdravljenje, Zdenka Ma-
rinček, dr. med., ter osteopo-
roza in pravilna telesna drža, 
Aleksandra Kerec, dipl. fizi-
ot.), delavnicam, terapevtski 
vadbi, merjenju MKG in FRAX, 
gibanju za zdravje, načrtujejo 
izlete in udeleževanje na prire-
ditvah, saj je druženje na le-teh 
dober vir za fizično in dušev-
no zdravje. Izpostavljajo dobro 
sodelovanje s partnerji, zlasti s 
strokovnimi delavci iz ZD Sev-
nica, ZC Aristotel d.o.o. Krško 
in v tem letu tudi z ZD Brežice. 
SB Brežice nudi strokovno po-
moč ter omogoča uporabo sej-
ne sobe za predavanja in ses-
tanke, program pa uresničujejo 
s finančno podporo občin Bre-
žice, Krško in Sevnica ter FIHO.

Časa ne, osteoporozo pa lahko
BREŽICE - Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje (DPOP) je 16. marca v dvorani MC Brežice po 
opravljenem letnem občnem zboru in predavanju o pravilni drži telesa s slovesnostjo počastilo 15 let svo-
jega obstoja. Društvo od vsega začetka vodi Milena Jesenko.

Na uvodu slovesnosti je po-
tekal krajši kulturni program 
Vokalne skupine Aria. Nato je 
polno dvorano članic pa tudi 
nekaj članov nagovorila Je-
senkova, ki je dejala, da so se 
prva društva osteoporotikov 
porajala ob koncu 90. let prej-
šnjega stoletja, danes je teh 
društev 18. Leta 2003 je bilo 
ustanovljeno tudi posavsko 
društvo. Izpostavila je proble-
matiko dela v društvu, ki po-
staja vedno bolj zahtevno, a v 
njihovem društvu imajo srečo, 
da vodenje finančnega poslo-
vanja društva in izpolnjevanje 
prijav na razpise za pridobi-
tev javnih sredstev prosto-
voljno opravlja profesionalna 
računovodkinja, vsako leto pa 

dela tudi med 18 in 22 prosto-
voljk, ki so vodje skupin, dežu-
rne v pisarni, organizatorke in 
vodje dejavnosti, ki poprime-
jo za vsako redno in občasno 
opravilo. Jesenkova je zaklju-
čila z enim od gesel svetovne-
ga dneva osteoporoze: »Časa 
ne moremo zaustaviti, lahko 
pa zaustavimo osteoporozo.« 
Predsednici ZDBOS Duši Hla-
de Zore, dr. med., je posebej 
ostal v spominu dogodek ob 
svetovnem dnevu osteoporo-
ze, ki ga je DPOP leta organi-
ziralo na Čatežu ob Savi pod 
geslom »Smo, kar jemo«. Do-
dala je, da so z akcijami ozave-
ščanja, predvsem presejalnimi 
meritvami mineralne kostne 
gostote, številnimi predavanji 

in tem, kar izvajajo društva, 
dosegli že kar veliko stopnjo 
ozaveščenosti prebivalcev o 
nevarnosti osteoporoze. Kot 
velik dosežek je izpostavila 
tudi vključitev osteoporoze v 
referenčne ambulante, katerih 
število se povečuje. Društvu je 
veliko uspeha v prihodnje za-
želel tudi brežiški župan Ivan 
Molan in dejal: »To, kar poč-
nete, počnete najprej zase in 
tudi za družbo, kar je nepre-
cenljivo.«

Ob jubileju so bile podeljene 
tudi pisne zahvale za dolgole-
tno požrtvovalno delo v dru-
štvu, ki so jih prejele Anica 
Pavlin, Majda Piltaver, Met-
ka Žlak, Nada Černe, Emi-
lija Držanič, Ljudmila Vim-
polšek, Viktorija Koprivec, 
Marija Kovačič, Ana Vrhov-
šek, Slavka Kuhelj, Neda 
Busar, Stanka Pucko, Ljubi-
ca Roguljić, Aleksandra Kerec 
ter Zdravstveni dom Sevnica, 
Zdravstveni center Aristo-
tel Krško in Splošna bolni-
šnica Brežice. Za vseh 15 let 
uspešnega sodelovanja so se 
zahvalili tudi Hlade Zoretovi, 
slednja pa je izbrane besede 
namenila tudi Jesenkovi.

 R. Retelj, 
 N. Jenko Sunčič

Hlade Zoretova in Jesenkova sta se zahvalili tudi direktorici 
ZD Sevnica Vladimiri Tomšič.

KS Cerklje ob Krki najavlja javni razpis 
za sofinanciranje društev v letu 2018.

Roki za oddajo vlog:
• 15. 04. 2018 - za prireditve izvedene od januarja do aprila
• 15. 07. 2018 - za prireditve izvedene od maja do avgusta
• 15. 11. 2018 - za prireditve izvedene od septembra do 

decembra

Višina sredstev na pp 00327 – 3.000 €.

Pravico do sofinanciranja projektov imajo društva, zavodi in 
neprofitne organizacije, ki:
1. imajo sedež na območju KS Cerklje ob Krki in so 

organizatorji ali udeleženci projekta,
2. imajo sedež na območju Posavja in delujejo kot krovna 

oziroma zvezna organizacija, tudi za krajane KS Cerklje ob 
Krki, ki organizira projekt na območju Posavja.

Razpis bo objavljen na spletni strani občine Brežice.
Dodatne informacije lahko dobite v pisarni KS Cerklje ob Krki 
v času uradnih ur.

Za ponudbo se vam v naprej zahvaljujem.

Predsednica sveta KS Cerklje ob Krki: 
Jelena Ilišević Gramc

Kerin Janko s.p.
CKŽ 65A, 8273 KRŠKO,
Tel.: 07/49 02 560,
Fax: 07/49 02 571,
Poslovalnica SENOVO,
Tel.: 07/49 79 121

  rhododendroni
semenski krompir

sezonsko urejanje grobov

  
70 l - zemlja za balkonsko cvetje

 Velika izbira 
trajnic

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

čakovati samo posavskih štu-
dentov, ker je študij specifičen 
in zaposlitve za vse v tem pri-
meru ne bi bilo. Absolutno je 
tudi to eden od momentov de-
centralizacije Slovenije, vseeno 
pa je prav, da gre za resno fa-
kulteto in da v naš kraj pridejo 
tudi ljudje iz drugih okolij. Ne 
strinjam se s tem, da bi mora-
la fakulteta služiti le domačim 
študentom, prav nasprotno, fa-
kulteta je v postopku priprave 
doktorskega študija, kar pome-
ni, da bomo v Brežicah imeli še 
več tujih študentov.

Večkrat opažamo, da posa-
vske občine - ob sodelova-
nju na številnih področjih 
- tudi tekmujete med sabo, 
namesto da bi se povezova-
le. Ali to drži in kako bi še 
lahko izboljšali sodelova-
nje?
To prepoznam kot tekmova-
nje in kot sodelovanje. Ker se 
vse začne in konča pri denar-
ju, smo prišli vsaj na to, da se 
lahko dogovorimo o skupnih 
projektih, odličen primer je 
urejanje tržnic v sklopu pro-
jekta Posavska špajza. Mis-
lim, da so župani našli rešitev 
za to tekmovalnost v razde-
litvi sredstev po ključu števi-
la prebivalcev. Tekmovalnost 
razumem, saj vsak želi za svo-
jo občino največ. Tudi v pri-
hodnosti, ker bomo preko re-
gionalne sheme očitno dobili 
kar nekaj sredstev, namenje-
nih vsebini, nekaj pa tudi in-
frastrukturi, bo verjetno ena-
ko. Pripravili bomo projekte, 
se glede njih uskladili in raz-

delili sredstva po tem ključu. 
Nekaj zdrave tekmovalnosti 
ne škodi.

Ker smo še v »ženskem me-
secu« marcu - kako se je 
mladi ženski, hkrati tudi 
ženi in mami, uveljavljati v 
svetu politike, se vam zdi, da 
vam je bilo zaradi tega težje 
ali kdaj tudi lažje?
Če pogledamo statistiko, vidi-
mo, da smo ženske v politiki še 
vedno v manjšini, to velja tudi 
za naše okolje. Ne morem reči, 
da sem kadar koli v teh šestih 
letih, ko sem bolj izpostavlje-
na, čutila, da mi kaj ne bi us-
pelo zato, ker sem ženska. 
Ne strinjam se s tem in ni mi 
všeč, da za določene ljudi po-
litika pomeni nekaj umazane-
ga. Verjamem, da bomo, če se 
bomo mladi v večji meri vklju-
čili vanjo in ko se bo v njej po-
večal delež žensk, prišli do no-
vega, boljšega stanja v družbi. 

Ste imeli kdaj občutek, da 
vas na sejah občinskega 
sveta, ko ste za govorniškim 
pultom, predvsem nekateri 
svetniki iz opozicijskih vrst 
ne jemljejo preveč resno?
Absolutno se je treba v politi-
ki kaliti. Sistem, da greš po sto-
pnicah, je edini pravilen in se 
ne strinjam s tem, da stranke 
pred volitvami zato, da zagoto-
vijo ženske kvote, na liste pos-
tavljajo profesorice s fakultet, 
managerke itd. Sicer pa vedno, 
kadar se oglasim, poskušam 
biti pripravljena, sama do sebe 
sem zahtevna in vem, da imaš 
le tako lahko dober nastop 

kjer koli, v občinskem svetu 
ali na občnem zboru društva.

Precej obiskujete občne 
zbore in druge prireditve 
društev, kako ste se znašli v 
tem svetu?
Mislim, da so me odlično spre-
jeli in da sva jih z županom že 
tako navadila, da so razočara-
ni, če nihče ne pride. Meni je to 
pomembno, ker dejansko tak-
rat izveš, kaj ljudje rabijo na 
terenu in sem to sprejela kot 
del mojega posla. Marec in ok-
tober sta pač takšna meseca in 
menim, da moramo na teren, 
kjer izvemo za težave in dobi-
mo kakšno dobro idejo.

Kako pa vaši vrstniki spre-
jemajo, da ste pri teh letih 
že tako močno vpeti v sfe-
ro, ki je načeloma v dome-
ni starejših?
Najbolj poznam mnenje mo-
jih kolegov, med katerimi jih 
je tudi nekaj v politiki, s ka-
terimi se, čeprav smo vsak v 
svoji stranki, dobro razume-
mo. Upam, da so iskreni, am-
pak vsaj moji sokrajani, s kate-
rimi se zjutraj srečujem pred 
vrtcem, so veseli in se obrača-
jo name z zadevami, ki jim de-
lajo težave. Slovenski problem 
so govorice, nihče mi še ni pri-
šel v pisarno povedat, da se z 
menoj ne strinja, čeprav bi to 
zelo cenila. Ampak na to se ne 
oziram.

Znani ste tudi kot borka za 
pravice in zaščito živali - za-
kaj je to za vas pomembno 
področje?

Že od malega imam rada ži-
vali. Moja strast je kinologija 
in sem bila tudi predsednica 
vseslovenskega društva ljubi-
teljev in vzrediteljev kraških 
ovčarjev, ki je edina slovenska 
avtohtona pasma psov in bo 
verjetno izumrla, ker ne zago-
tavljamo 100 mladičev letno. 
Zdaj za društvo nimam časa, 
čeprav bom vedno imela rada 
to pasmo in se z njo ukvarjala, 
trenutno imam eno psico. Bila 
sem tudi pobudnica sofinanci-
ranja sterilizacije in kastraci-
je zapuščenih mačk, ker se je 
strošek za zavetišče malih ži-
vali vsako leto višal in stroka 
je predlagala ta ukrep. Ponos-
na sem, da sta župan in občin-
ski svet to odobrila, in vidim, 
da nas posnemajo tudi druge 
občine, tako posavske kot dru-
ge po Sloveniji. Sodelujem tudi 
z zavetiščem za male živali, a 
žal nimam časa, da bi bila pro-
stovoljka.

Dokaj zgodaj ste napoveda-
li kandidaturo za poslanko 
v Državnem zboru, se čutite 
zreli in pripravljeni za nov 
korak v politični karieri?
Absolutno. V teh šestih letih 
sem res spoznala naše okolje, 
ljudi in naše razvojne prilož-
nosti. Vem, kaj potrebujemo, 
in za to se želim boriti.

 Peter Pavlovič

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info

BREŽICE - V Komunali Brežice so se pridružili projektu Naprej, 
v okviru katerega bodo pridobili analizo stanja na področju du-
ševnega stanja zaposlenih in obvladovanja psihosocialnih dejav-
nikov tveganja v podjetju, zaposlenim in njihovim ožjim družin-
skim članom pa bo na voljo stalna zaupna psihološka pomoč v 
obliki telefonskih, osebnih in e-svetovanj. S tem so se pridružili 
še devetim pilotskim podjetjem, s katerimi bodo sodelovali v pro-
jektu, ki bo trajal od marca 2018 do aprila 2021.

Brežičani v projektu Naprej
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Vabljeni na shod simpatizerjev liste

DAVKOPLAČEVALCI 
SE NE DAMO VEČ, 

ki bo v gostilni Žolnir v Kostanjevici na Krki 

v torek, 10. aprila, ob 18 uri.

Vabi bivši direktor podjetja RESISTEC 
iz Kostanjevice in Krškega.

Za pijačo in prigrizek bo poskrbljeno.

Zaželene so prijave na j.trkman@trkman.net.
Naročnik: Davkoplačevalci se ne damo, Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana

Poziv v Dobro družbo
Društva in zavodi, vabimo vse, ki skozi svoje de-
lovanje na različnih področjih izboljšujete življe-
nja svojih članov in podpornikov ter s tem tudi 
celotne družbe.

Se zavedate, da zmorete veliko več, vendar bi 
vam tu in tam prav prišla še kakšna roka, novo 
znanje ali nov načrt?

Vabimo vas, da se priključite programu krepitve in 
razvoja nevladnih organizacij v Posavju. Brezpla-
čen program sestavljajo izobraževanja, delavnice, 
mentorstva in svetovanja.
 

Rok prijave je do 5. aprila 2018 
na info@dobra-druzba.si 

ali 051 777 794.

www.dobra-druzba.si

K PZDU Posavje se je z letoš-
njim letom priključilo tudi Dru-
štvo upokojencev Radeče z več 
kot 800 člani, zato zvezo po no-
vem tvori 14 društev, v katera 
je včlanjenih prek 8000 upo-
kojenk in upokojencev iz posa-
vskih občin. Predsednik Jožef 
Žnidarič je v uvodu poudaril, 
da so v minulem letu »delali ve-
liko, veliko postorili in se ime-
li lepo«. Člani vseh društev so 
se konec avgusta zbrali na Stu-
dencu, kjer je v organizaciji DU 
Kostanjevica potekalo tradici-
onalno regijsko srečanje, na 
športnem področju pa so se 
srečevali na tekmovanjih v ba-
linanju, streljanju z zračno pu-
ško, pikadu, kegljanju na vrvi-
ci, šahu, kartanju, skupaj so se 
v večjem številu podali tudi na 
pohod, ki so ga organizirali v 
DU Krmelj. Osemkrat so letova-
li v izolskem hotelu Delfin Zve-
ze društev upokojencev Slove-
nije, ob tem so letovali tudi na 
Dugem otoku in zdravilišču v 
Fojnici ter organizirali izlet Po 
poteh gorskega zdravnika in 
v Dolomite. Pevska zbora, ki 
delujeta pri DU Senovo in DU 
Sevnica, sta se udeležila revi-
je zborov zasavsko-posavskih 

Žnidariču zaupali še en mandat
GUNTE, POSAVJE - Predstavniki društev upokojencev iz Posavja, združeni v Pokrajinsko zvezo društev upo-
kojencev (PZDU) Posavje, so se 20. marca zbrali v Gostilni Pečnik na Guntah na letnem zboru. Zvezo bo tudi 
v prihodnjem štiriletnem obdobju kot predsednik vodil Jožef Žnidarič.

upokojenskih pevskih zborov, 
članice ročnodelskih sekcij 
pri društvih pa so na Razbor-
ju v organizaciji tamkajšnje-
ga društva postavile na ogled 
skupno razstavo ročnih del z 
naslovom Šepet cvetlic. Kultur-
na prireditev Vesela jesen je v 
minulem letu potekala v orga-
nizaciji DU Raka, ob tem so se 
tradicionalno udeležili tudi Fe-
stivala za tretje življenjsko ob-
dobje v Ljubljani, ki ga je sicer 
obiskalo skupno prek 12.000 
domačih in tujih obiskovalcev. 
Slednji ni minil brez nastopov 
iz posavskih društev, saj so na 
odrih Cankarjevega doma na-

stopili: plesna zasedba Mlade 
žurerke iz DU Tržišče, s stari-
mi godčevskimi vižami Koša-
karjev Anžek iz DU Razbor pod 
Lisco, s pevskim nastopom »Z 
ljudsko pesmijo v preteklost« 
članice in člani Kulturno špor-
tnega društva Telče, pod naslo-
vom »Sromlje za Slovenijo« je 
zapel MPZ Sromlje ter z nasto-
pom »Zaigrajmo in zapojmo 
po domače« upokojeni Raški 
č'bularji. Regijska koordinato-
rica projekta Starejši za starej-
še Ida Križanec je v povzetku 
aktivnosti v minulem letu po-
vedala, da je v Posavju dobrih 
11.000 starejših oseb od 69 
let. 176  prostovoljk iz društev 
upokojencev je uspelo opravi-
ti skoraj enkrat več obiskov, kot 
so jih načrtovali, in sicer 7.000, 
s čimer so pokrili dobrih 80 % 
celotne populacije nad 69 let 
po posavskih občinah.

Med glavnimi aktivnostmi 
v letošnjem letu izstopajo 
obisk Evropskega parlamen-
ta v Strasbourgu, ki ga bodo 
organizirali v sodelovanju z 
evropskim poslancem Ivom 
Vajglom, v aprilu bodo izved-
li dvodnevno delavnico ročnih 
del in mesec kasneje regijsko 
razstavo ročnih del z naslovom 
»Moje sanje, moja domišljija«, 
v oktobru regijski kulturni ve-
čer Vesela jesen, medtem ko 
bodo letovanja za svoje člane 
organizirali v juniju ter v sep-
tembru v Luki na Dugem oto-
ku, Zdravilišču Reumal v Foj-
nici in zdravilišču v Veli Luki 
na Korčuli. Zbrane na letnem 
zboru sta pozdravili tudi pod-
predsednica ZDUS Mija Pukl 
ter direktorica Hotela Delfin 
Nina Golob. 

 Bojana Mavsar 

Jožef Žnidarič je bil izvoljen 
za drugi mandat vodenja PZ-
DU Posavja.

BREŽICE – Člani Društva za oživitev mesta Brežice so na ob-
čnem zboru 5. marca ugotovili, da so z aktivnostmi v pre-
teklem letu lahko zadovoljni. Društvo opozarja na slabo sta-
nje stavb v mestu, neživost mesta ipd.

Kot je povedala predsednica društva Alenka Černelič Kroš-
elj, je bil program skorajda v celoti realiziran, razen izdaje Brež-
iških študij 5, posvečene 100. obletnici brežiškega potresa (1917-
2017), zato je obveznost zaradi obsežnosti dela prenesena v to 
leto. Marca lani se je precejšnje število udeležencev napotilo na 
sprehod pod zahodno mestno fasado ob reguliranem potoku 
Struga. Z njim so opozorili na to izredno brežiško veduto, ki je 
lepo vidna sedaj, ko je Vrbina dobila drugačno podobo. Ob obe-
ležitvi 15-letnice društva so pripravili dobro obiskano okroglo 
mizo v spomin na dr. Jožeta Toporišča z naslovom »Ali lahko jav-
ni spomeniki sooblikujejo istovetnost mesta?«. Predavanje dr. To-
maža Goloba z naslovom »Upravljanje z zgodovinskimi mestnimi 
območji« je bilo prav tako posvečeno 15-letnici društva. V začet-
ku decembra je Vinko Šebrek s samostojno fotografsko razsta-
vo »Tik ob morju« privabil številne obiskovalce v avlo brežiške 
upravne enote, kjer je društvo omogočilo šest razstav.
V letu 2018 nameravajo z javnim vodstvom na temo »Nova zaho-
dna podoba mesta in nova pot ob HE Brežice« s strokovnim pog-
ledom opozoriti, da se ob novih prostorskih ureditvah ne pozabi 
na mesto. Nova ideja društva je, da mesto dobi tudi javne pomni-
ke o pomembnih ljudeh v parkih in javnih površinah. V sodelova-
nju s člani Foto kluba Brežice bodo v oktobru pripravili razstavo 
na temo »Stavbna dediščina 9: Brežiške nadrobnosti«. Vse delo 
Društva za oživitev mesta Brežice je pomemben del Evropskega 
leta kulturne dediščine, pri čemer je treba izpostaviti članice in 
člane upravnega odbora, ki so bili in so pobudniki in nosilci šte-
vilnih aktivnosti, opravljajo pa jih v svojem prostem času brez na-
domestil in pogosto tudi ob svojem strošku. N. J. S. 

Za ohranjanje vrednot mesta

Brežiškemu jamarskemu klu-
bu, ki je bil tudi organizator 
dogodka, predseduje Aleš 
Orešar, ki se je v govoru do-
taknil začetkov jamarstva v 
brežiški občini, ki segajo v leto 
2003, ko so se prijatelji odlo-
čili, da pogledajo, kaj se skri-
va za železnimi vrati stare-
ga opuščenega vodovoda pod 
Ponikvami. Odkrili so jamo, 
ki so jo poimenovali Lisičina. 
Od takrat naprej so se zače-
li z jamarstvom ukvarjati ak-
tivno. Kmalu so postali člani 
Kluba jamarjev Kostanjevica 
na Krki in Speleološkega klu-
ba Samobor. Opravili so šola-
nje za jamarja pripravnika in 
se dodobra spoznali z jamar-
sko opremo. Leta 2008 so se 
odločili, da ustanovijo svoj 
klub, Jamarski klub Brežice. 
Pri nakupu osnovne jamarske 
opreme jim je pomagala tudi 
Občina Brežice, s katero ima-
jo sklenjeno pogodbo za zaš-
čito in reševanje. Natančno so 
raziskali jami Kreščak in Lisiči-
na (uradno se ji reče Jama nad 
Dolinskim jarkom), ki pa še 
vedno nista raziskani do kon-
ca. Prostor za shranjevanje 
opreme so jim ponudili v go-
stilni Šparakl na Veliki Dolini, 
kasneje še v prostorih KS Jese-
nice na Dolenjskem. Pohvalijo 
se lahko z organizacijo huma-
nitarne akcije, saj so zbirali de-
nar za Nastjo, hčerko njihove-
ga prijatelja. »Naši dosežki na 

Vse se je začelo iz »firbca«
ČATEŽ OB SAVI - Jamarska zveza Slovenije (JZS) je letošnjo slavnostno sejo predsedstva opravila 10. mar-
ca v občini Brežice, natančneje v Domu krajanov Čatež ob Savi, in to z namenom, saj Jamarski klub Brežice 
(JKB) v tem letu obeležuje 10-letnico svojega delovanja.

jamarskem področju pa tudi 
niso tako skromni. Jama Lisi-
čina trenutno meri 1850 m ro-
vov, Kreščak pa skoraj 1300 m. 
Najprepoznavnejše pa so prav 
gotovo jamarske odprave v 
Zverinjačke rupe v Črni gori. 
Brezno Pala skala je trenutno 
globoko 667 m in je najgloblje 
kraško brezno, ki smo ga tu 
raziskali,« je še povedal in do-
dal, da so postali prepoznavni 
tudi izven meja naše države. 
JKB sodeluje tudi s CZ občine 
Brežice, OŠ Velika Dolina, OŠ 
Raka, kinološkim društvom, 
njihov nadaljnji cilj je sodelo-
vanje z mladimi jamarji in po-
stavitev bivaka, kjer bi si ure-
dili svoj skromen dom.

Tajnik JKB Jure Tičar je zelo 

podrobno predstavil delovanje 
kluba in omenil, da so bili brež-
iški jamarji vsa ta leta zelo de-
javni tudi na področju varstva 
okolja, saj so preprečili uniče-
nje kakšne jame, organizira-
li čistilne akcije, izobraževali 
najmlajše ipd. JKB so ob jubi-
leju čestitali tudi predsednik 
JZS Igor Benko, brežiški žu-
pan Ivan Molan, predstavnik 
URSZR Janez Melanšek, dr. 
Nadja Zupan Hajna z Inštitu-
ta za raziskovanje Krasa ZRC 
SAZU, v okviru katerega deluje 
tudi Mednarodna speleološka 
zveza, in predsednik kostanje-
viških jamarjev Franc Curha-
lek. Župan je izpostavil, da so 
brežiški jamarji vključeni v sis-
tem zaščite in reševanja ter po-
sledično zadolženi za nudenje 

prve pomoči poškodovancem 
ter ob prihodu reševalcev v 
kraška brezna in jame, na viši-
nah in drugih težko dostopnih 
krajih. Na dogodku so podelili 
zahvale JKB, ki so jih med dru-
gim prejeli Občina Brežice, CZ 
občine Brežice, URSZR OI Bre-
žice, Klub jamarjev Kostanjevi-
ca na Krki, OŠ Velika Dolina, KS 
Jesenice na Dolenjskem, Dru-
štvo prijateljev mladine Veli-
ka Dolina - Jesenice in Sandra 
Povh. Priznanja JZS so preje-
li tudi člani JKB Aleš Orešar, 
Andrej Olovec, Mitja Pož-
gaj, Rok Baškovč, Tommy 
Kolman, Ilija Rašić, Roman 
Zakšek in Jamarski klub Bre-
žice kot organizator podelitve 
priznanj 2018. Med prejemni-
ki bronastega znaka JZS je tudi 
Jure Tičar. Srebrni znak JZS je 
dobil tudi Gregor Čuk iz Klu-
ba jamarjev Kostanjevica na 
Krki. Najvišje priznanje, plake-
to z zlatim znakom JZS, so iz-
ročili Davorinu Preisingerju 
(Društvo za raziskovanje jam 
Kranj) in Stojanu Sancinu (Ja-
marski odsek pri Slovenskem 
planinskem društvu v Trstu). 

Za kulturni program sta s pet-
jem poskrbela učenca OŠ Veli-
ka Dolina, prireditev je pove-
zovala Sanja Hribar. Jamarska 
zveza Slovenije je v nadaljeva-
nju dneva opravila še redni le-
tni občni zbor.
 Rok Retelj

Predsednik JKB Aleš Orešar (z zahvalo), poleg njega predse-
dnik JZS Igor Benko in predsednik komisije za podelitev pri-
znanj Silvo Ramšak

BREŽICE - Posavski seniorji so na občnem zboru v Brežicah, ki so 
ga povezali z obiskom Fakultete za turizem in ogledom HE Breži-
ce z akumulacijskim bazenom, v svoje vrste sprejeli dva nova čla-
na – Martina Dušiča iz Pišec in Miroslava Sušo iz Brežic. Dru-
štvo bo tudi naslednja štiri leta vodil Viljem Glas.  P. P.

Dušič in Suša med seniorje
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Letošnja prvaka sort in zvr-
sti sta rumeni muškat z oceno 
18,23, ki sta ga pridelala Sro-
meljčana Martina in Janko 
Matjašič, ter sauvignon (oce-
na 18,10) pridelovalca Ferda 
Pinteriča s Sromelj. Šampi-
oni 2018 so postali beli bize-
ljčan PTP (17,13, Vinska klet 
Martina in Janko Matjašič), 
rdeči bizeljčan PTP (16,87, 
VK Volčanšek s Sromelj), ru-
meni muškat (18,23, VK Mar-
tina in Janko Matjašič), modra 
frankinja (18,00, Davorin Cer-
jak s Pesjega) ter dišeči trami-
nec - pozna trgatev (18,43, Ja-
nez Cerjak s Pesjega). Podelili 
so tudi zlate medalje, in sicer 
za rumeni muškat (dvakrat VK 
Martina in Janko Matjašič, VK 
Volčanšek), sauvignon (Ferdo 
Pinterič), dišeči traminec (Ro-
man Matjašič s Sromelj), peni-
no (Vina Fabjančič iz Brestani-
ce) ter predikat dišeči traminec 
PT (Janez Cerjak). Ostali so si 
prislužili srebrne in bronaste 
medalje ter priznanja.

Ocenjevalno komisijo so ses-
tavljali dr. Dejan Bavčar 
(predsednik), Anton Pezdirc, 
Milena Rožman, Ivanka Ba-
dovinac in dr. Mitja Kocjan-
čič. Bavčar je na zaključni 
prireditvi omenil, da so senzo-
rično ocenili 111 vzorcev po-

ČATEŽ OB SAVI - Na letoš-
njem zboru članov Vino-
gradniškega, turističnega in 
kulturnega društva (VTKD) 
Cerklje ob Krki, ki je pote-
kal 16. marca v Domu kra-
janov na Čatežu ob Savi, je 
bil za častnega člana s stra-
ni predsednice Melite Oš-
trbenk in upravnega odbo-
ra društva razglašen Janko 
Mandelc, trikratni šampion 
in pridelovalec vrhunskih 
vin suho-jagodnih izborov - 
član, ki je v resnični ponos 
VTKD Cerklje ob Krki. Janko 
je doma na Radni pri Bošta-
nju, svoj vinograd pa obde-
luje v Impolju, vendar ga je 
pot leta 1986 zanesla na vi-
nogradniško področje takratnega Društva vinogradnikov Cerklje 
ob Krki. Ko sta se spoznala z ženo Jožico, je kmalu izvedel, da ima 
tast Jože Škvarč, ki je bil prav tako dolgoletni član cerkljanskega 
društva, vinograd na Piroškem vrhu. Janko ima veliko vinogra-
dniškega znanja, kletarskih veščin in volje, vse to pa je z leti »po-
dedoval« od svojega vzornika, tasta Jožeta. Član VTKD Cerklje ob 
Krki je že od leta 1990. Leta 1996 je družina Mandelc ustekleni-
čila prvo vino pozne trgatve, ki se je imenovalo Miklavževo vino. 
Tako se je uspešna pot ledenih vin suho-jagod nih izborov priče-
la. Če bi vprašali Janka, kako je potekala pridelava vin, ki so se iz-
kazala za tako kakovostna, bi pogledal izpod svojih očal in z na-
smeškom v očeh odgovoril, da predvsem ni bilo vedno lahko in 
da se lahko veliko stvari marsikdaj zapelje v napačno smer. Vrsto 
let v društvu s svojimi vini dosega visoke, celo najvišje ocene. 
Leto 2011 je bilo za družino Mandelc prelomno. Na ocenjevanju 
v Gornji Radgoni je bilo v okviru 37. ocenjevanja Vino Slovenija 
njihovo vino sauvignon, suhi jagodni izbor, letnik 2011 razgla-
šeno za prvega šampiona prireditve. Za piko na i in v ponos kle-
ti Mandelc pa je bilo leto 2017 poplačilo za ves pretekli trud, kar 
jim je vlilo pogum za nadaljnje delo. Janko je prejel oceno 20.00 
(maksimalno oceno na lestvici z 20 točkami) za vino sauvignon, 
suhi jagodni izbor, letnik 2009. Zaradi njegovega trdega dela, vi-
nogradniškega znanja in skromnega nastopa lahko Janka ozna-
čimo za pravega ambasadorja VTKD Cerklje ob Krki. 
 M. Oštrbenk/R. R.

Največ nagrad Matjašičevim
SROMLJE - Vinogradniško društvo Sromlje je 17. marca z zaključno prireditvijo 6. festivala posavskih vin 
v Domu krajanov Sromlje tudi letos nadaljevalo tradicijo podeljevanja nagrad najboljšim vinom v sklopu 
ocenjevanja vin, ki so ga opravili v začetku marca.

savskih vin, med katerimi so 
prevladovala bela vina letnika 
2017, največ belih bizeljčanov 
PTP in sortnih belih vin. Rde-
čih je bilo nekoliko manj, ver-
jetno tudi zaradi manj ugodnih 
pogojev za dozorevanje rdeče-
ga grozdja jeseni 2017. Zaradi 
istega vzroka so manjkala tudi 
predikatna vina (vina poseb-
nih kakovosti) z izjemo enega 
vzorca. Bavčar je poudaril zelo 
dobro kakovost ocenjenih vin 
in odsotnost pogostih bolez-
ni. »Predvsem dovolj dozore-
lo grozdje, pravočasna trgatev 
in ustrezni postopki pridela-
ve vina so se odrazili v odlič-
ni kakovosti predvsem belih 
sortnih vin. Rdeča vina so bila 
delno prikrajšana zaradi manj-

še fenolne zrelosti, še vedno 
pa so nekatere modre franki-
nje dosegale visoke kakovo-
stne ocene,« je dejal in dodal, 
da so izločili samo pet vzorcev, 
neustreznih za promet, a se da 
večina zaradi večjih vsebnosti 
žveplovega dioksida (bekser) 
ustrezno popraviti. Bavčar je 
še povedal, da so letnik 2017 
pri ocenjenih belih vinih zaz-
namovali predvsem izražena 
sortna aromatika, prijetna ki-
slina in skladna polnost vina 
tudi v popolnoma suhih vinih. 

Na začetku zaključne priredi-
tve je zbrane pozdravil pred-
sednik organizacijskega od-
bora festivala Ferdo Pinterič, 
za njim pa še podžupan obči-

ne Brežice Jure Pezdirc, ki je 
dejal, da vedno rad pride na 
Sromlje, tudi zaradi odlične-
ga vina, ki je prisotno tudi po 
drugih delih države. Vezna be-
seda je pripadla Maji in Katji 
Pinterič, ki sta kot vaški kle-
petulji šale stresali tudi na ra-
čun predsednika VD Sromlje 
Franca Hrastovška in Pinte-
riča. Program je bil tudi kul-
turno obarvan, za kar so pos-
krbeli člani Moškega pevskega 
zbora Sromlje, Ljudski pevci 
Sromlje, mladi harmonikar Ti-
motej Krošelj ter Elizabeta 
in Dragutin Križanić, ki sta v 
svoj nastop vpletla tudi kakšno 
o dobri vinski kapljici in vese-
lih ljudeh, ki jo pijejo.
 Rok Retelj

Mandelcu naziv častni član

Častni član VTKD Cerklje ob Kr-
ki s predsednico Melito Oštrbenk

Dobitniki nagrad za prvaka sort in šampione 2018 s Hrastov-
škom in Bavčarjem

VELIKI TRN - Društvo vino-
gradnikov Veliki Trn je mi-
nulo soboto v tamkajšnjem 
kulturnem domu obeležilo 
30-letnico delovanja. Gre za 
eno najštevilčnejših društev 
v okviru Zveze društev vino-
gradnikov Dolenjske. Več o ju-
bileju na PosavskiObzornik.si, 
v časopisu pa v naslednji šte-
vilki. 

Jubilej na 
Velikem Trnu
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DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

o VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

o TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

o TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

ZABUKOVJE - 10. marca je v večnamenskem domu v Zabukovju, 
najvišje ležeči hribovski vasi v sevniški občini, potekal koncert 
domače ženske pevske skupine Rosa (na fotografiji), ki jo vodi 
Mirica Kolarič Kink. Dekleta oz. žene in matere druži veselje do 
petja in tudi ohranjanja ljudskih pesmi. V letošnjem letu je skupi-
na vstopila v osmo leto delovanja z obljubo, da se bo njihovo petje 
še dolgo slišalo. Pri nekaterih 
pesmih je skupino na klavirju 
spremljala Valentina Žveglič, 
na klarinetu pa Nika Puc. Na 
odru so se predstavili še člani 
klape Galeb z Notranjske, ki jih 
vodi Ivan Marinović, ter oča-
rali z znanimi dalmatinskimi 
napevi. Dodaten čar večeru so 
dodali še Leon, Klara in Anja 
Drstvenšek z ubranimi glaso-
vi ter z igranjem na inštrumen-
te - klarinet, flavto in citre. Na-
stopajočim, ki so ob zaključku 
koncerta zapeli skupno pesem, 
se je za prijeten glasbeni večer 
zahvalil predsednik KS Zabu-
kovje Jože Baumkirher. 
 S. R. 

Prijeten uvod v srečanje je 
pripravila gasilska pevska sku-
pina Florjan, ki je nastala pred 
sedmimi leti na pobudo sev-
niških gasilskih veteranov, nato 
je zbrane nagovoril predsednik 
Gasilske zveze Sevnica Vinko 
Knez, ki ostaja na tem položaju 
v novem petletnem mandatu, 
saj je letošnje leto volilno leto 
tudi v gasilskih vrstah. 

O delovanju na operativnem 
področju je spregovoril po-
veljnik GZ Sevnica in regijski 
poveljnik za Posavje Gašper 
Janežič, ki prav tako ostaja na 
tem položaju v novem man-
datnem obdobju. V uvodnem 
delu je povedal, da se je 149 od 
317 operativnih gasilcev ude-
ležilo različnih usposabljanj, 

Vedno pripravljeni pomagati
KRMELJ - 16. marca je v prostorih gostišča Prehrana pri Marjani potekala 63. skupščina Gasilske zveze Sev-
nica, ki šteje 2338 članic in članov. Udeležili so se je delegati in delegatke iz 15 prostovoljnih gasilskih dru-
štev, ki delujejo v občini Sevnica, ter predstavniki sosednjih gasilskih društev in gosti.

opravili so tudi 100 zdravni-
ških pregledov za operativ-
ne gasilce, se udeležili različ-
nih seminarjev, posvetov in 

sestankov v organizaciji raz-
ličnih institucij ter tudi tek-
movanj, ki so potekala v okvi-
ru zveze, regije, države in v 
organizaciji posameznih dru-
štev. V sevniški gasilski zve-
zi in v društvih veliko pozor-
nosti namenjajo tudi mladim 
gasilkam in gasilcem na po-
dročju usposabljanja ter dru-
ženja, tako da število naraš-
ča. Sevniška gasilska zveza 
trenutno šteje 2338 članic in 
članov. Janežič je spregovoril 
tudi o opravljenih intervenci-
jah - v lanskem letu je bilo 145 
različnih dogodkov, v katerih 
so sodelovali gasilci (v 38 pri-
merih zaradi prometne nesre-
če, 49 zaradi nudenja tehnič-
ne pomoči, 13 zaradi požara 
na objektih, devet ob požaru v 
naravi itd.). Pri tem je skupno 
sodelovalo 1033 prostovoljnih 
in poklicnih gasilcev poklicne-
ga jedra. Opisal je tudi potek 

lanskoletne gasilske vaje: »V 
mesecu varstva pred poža-
rom je bila izvedena večja vaja 
v podjetju Les-Kro v Industrij-
ski coni Sevnica, katere namen 
je bil preveriti aktiviranje, pre-
verjanje in izpopolnjevanje 
usklajenosti delovanja različ-
nih sil za zaščito in reševanje 
v primeru požara v industriji, 
poleg tega smo preizkusili na 
novo urejen dovoz za gasilska 
vozila do naravnega črpališča 
požarne vode iz reke Save, ki 
nam ga je uspelo skupaj z Ob-
čino Sevnica urediti in tako za-
gotoviti neomejeno količino 
gasilne vode za gašenje v in-
dustrijski coni. Prikazali smo 
zelo dobro in usklajeno sode-
lovanje z vsemi sodelujočimi 
enotami, tako s Poklicno gasil-
sko enoto Krško, Policijsko po-
stajo Sevnica, Nujno medicin-
sko pomočjo Zdravstvenega 
doma Sevnica, Regijskim cen-
trom za obveščanje Brežice in 
ostalimi sodelujočimi na vaji. 
Na njej je sodelovalo vseh 15 
prostovoljnih gasilskih dru-
štev v Gasilski zvezi Sevnica s 
23 vozili in 111 gasilci.« 

Na skupščini so podelili tudi 
odlikovanja. Gasilsko odli-
kovanje III. stopnje je prejel 
Alojz Romih iz PGD Zabu-
kovje, gasilsko plamenico III. 
stopnje Jože Simončič iz PGD 
Boštanj, gasilsko plamenico 
II. stopnje Boštjan Zemljak 
iz PGD Loka. 
 Smilja Radi, 
 foto: Ivan Poplas

Upravni odbor GZ Sevnica

Koncert skupine Rosa s prijatelji

SEVNICA - 16. marca je Dru-
štvo konjerejcev in konjeni-
kov Sevnica izpeljalo redni le-
tni občni zbor članov društva 
v prostorih okrepčevalnice 
Pepi Ham. Zbora se je ude-
ležilo 17 članov. Predsednik 
društva Anton Grilc je podal 
vsa poročila za preteklo leto  
in predstavil načrt dela za leto 
2018. Sprejeti so bili tudi novi 
člani, a k včlanitvi v društvo 
vabijo tudi ostale ljubitelje 
konj in konjerejce. Po konča-
nem zboru je ob polno oblože-
ni mizi sledilo še prijetno dru-
ženje.  J. Kelnarič

Zbor konjerejcev 
in konjenikov

V torek, 13. marca, je bil na slovesnosti pri domačiji Alojza Kmeti-
ča na Prapretnem v uporabo predan defibrilator, katerega je v želji, 
da pripomore k zagotavljanju višje ravni varovanja njihovega zdrav-
ja, prebivalkam in prebivalcem naselja Prapretno podaril podjet-
nik Janez Zabasu.
Krajevna skupnost Vrhovo je tako z defibrilatorji dobro pokrita, saj 
je bil že v začetku leta v uporabo predan defibrilator, ki pokriva na-
selje Vrhovo, še en defibrilator pa se nahaja na HE Vrhovo.

Vsi na plac!
V mesecu marcu so se 
na Radeški tržnici za-
čele odvijati aktivnosti 
projekta »Vsi na plac!«. 
Pretekli soboti sta doga-
janje na tržnici popestri-
li priprava zmešančkov 
za otroke in degustaci-
ja domačih dobrot. V 
soboto, 31. marca, pa 
bomo pripravili Sobotni 
zajtrk na Radeški tržnici, na katerem se boste obiskovalci Radeške 
tržnice znova razvajali z bogatimi okusi lokalno pridelanih produk-
tov. V mesecu aprilu nadaljujemo z degustacijami. Dogajanje bomo 
popestrili še z dinamičnimi Delavnicami zdravega življenjskega slo-
ga, ki se jim lahko pridružite kadar koli med 9. in 11. uro. Pot pod 
noge in vsi na plac! 

TURISTIČNO DRUŠTVO RADEČE in OBČINA RADEČE
organizirata

ČISTILNO AKCIJO,
ki bo v soboto, 7. 4. 2018, od 9.00 dalje.

Zbirno mesto je pred Mercatorjem in 
na običajnih mestih po krajevnih skupnostih.

Predstavnike društev/organizacij prosimo, da najkasneje do 
četrtka, 5. aprila, na e-naslov info@radece.si in 

tajnistvo@komunala-radece.si sporočite število udeležencev 
in traso, ki jo boste pokrivali na čistilni akciji. 

V primeru dežja čistilna akcija odpade!

Že vnaprej se društvom in posameznikom zahvaljujemo za 
sodelovanje in skrb za lepšo okolico!

Vljudno vabljeni!

Predaja defibrilatorja na Prapretnem 

NOVO V KRŠKEM

www.avtoline.si
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Spoštovani uporabniki poštnih storitev, 

s 3. majem 2018 se spremeni delovni čas pogodbene pošte 
8254 Globoko.
Delovni čas pogodbene pošte 8254 Globoko:

ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 8.00 – 15.00, 
petek: 8.00 – 18.00,
sobota: 8.30 – 11.30.

S 3. majem 2018 se spremeni delovni čas pogodbene pošte 
8258 Kapele.
Delovni čas pogodbene pošte 8258 Kapele:

ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 8.00 – 15.00, 
petek: 8.00 – 18.00,
sobota: 8.00 – 11.00.

Na pogodbeni pošti lahko opravite večino storitev povsem enako kot 
na običajni pošti:
•  oddate pisemsko pošiljko ali paket,
•  prevzamete pošiljko, ki vam je pismonoša ni uspel dostaviti,
•  vplačate obrazec UPN ali poštno nakaznico, položite ali dvignete 

gotovino na oz. z osebnega računa ali hranilne vloge Nove KBM 
ter dvignete gotovino prek POS-terminala ob predložitvi kartic 
Maestro, MasterCard, American Express, Diners Club in Visa,

•  kupite znamke, vrednostne kartice, dopisnice, paketno embalažo, 
pisemske ovojnice, voščilnice in razglednice,

•  pravne osebe, ki imajo TRR pri Novi KBM, lahko opravijo ne-
gotovinsko plačilo, polog in dvig gotovine v omejenih zneskih ter 
preverijo stanje na računu,

•  storitve Športne loterije (srečke, stave…) na določenih poštah, ki 
izpolnjujejo kriterije za te storitve.
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www.posta.si

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

GORE NAD HRASTNIKOM - Komisija za planinske poti je 
znotraj Odbora za planinske poti MDO Zasavje in Posavje v 
Gorah nad Hrastnikom gostila 33 markacistov, med kateri-
mi je bilo tudi 16 članov štirih posavskih planinskih društev: 
Brežice, Lisca Sevnica, Radeče in Videm Krško.

Posamezni predstavniki markacističnih odsekov znotraj matič-
nih planinskih društev so podali poročila o opravljenem delu v 
minulem letu, se seznanili z novitetami in ostalimi informacija-
mi z republiškega nivoja ter se dotaknili tudi katastra planinskih 
poti in tekoče problematike. V zasavsko-posavski del markaci-
stičnega zduženja sicer spada 13 planinskih društev: Bohor Se-
novo, Brežice, Videm Krško, Lisca Sevnica, Radeče, Dol pri Hra-
stniku, Hrastnik, Kum-Trbovlje, Laško, Rimske Toplice, Trbovlje,  
Zagorje in Litija.
Skupno smo posavski markacisti, ki smo nosilci licence, opra-
vili okoli 1800 ur prostovoljnega dela na področju vzdrževanja 
in markiranja posavskih planinskih poti, na 19. shodu, ki je le-
tos potekal pod gostiteljsko taktirko Planinskega društva Dol 
pri Hrastniku, pa je bila izpostavljena že dalj časa pereča tema 
nezadostnega financiranja – ob dveh milijonih evrov, s katerimi 
povprečno razpolaga Planinska zveza Slovenije, se za ohranjanje 
planinskih poti, ki so osnova pohodniške dejavnosti, markacis-
tom nameni le okoli 20 tisoč evrov, zaradi česar se obeta pripra-
va protestnega pisma in po potrebi kasneje protestnega shoda.
 Doroteja Jazbec, foto: Meho Tokić

Posavski markacisti opravili 1800 
prostovoljnih ur

Zbrani posavski markacisti

Darovanje krvi v Krškem
KRŠKO - Območno združenje Rdečega križa Krško vabi na 
krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek, 12. aprila, in v petek, 
13. aprila, od 7. do 13. ure v Mladinskem centru Krško. 
Vljudno vabljeni!

Kandidacijska komisija je na 
glasovanje predložila dve pre-
jeti kandidaturi za predsedni-
ka/co zveze, in sicer je PGD 
Leskovec pri Krškem vložilo 
kandidaturo Ane Somrak, PGD 
Veliki Kamen pa je predlaga-
lo kandidata Roberta Kostev-
ca. Od 52 delegatov, prisotnih 
na letni skupščini, je Somrako-
vo podprlo 46, šest pa Kostev-
ca. Borut Arh je bil po preteče-
nem mandatu poveljnika edini 
kandidat in je bil na javnem 
glasovanju deležen podpore 
vseh navzočih. Upravni odbor 
GZ Krško bodo v prihodnjem 
petletnem obdobju poleg So-
mrakove in Arha sestavljali še 
Franci Žibert kot namestnik 
predsednice, vodja mladine 
Marko Mlakar, vodja članic 
Mojca Kerin, vodja veteranov 
Željko Selak st., blagajničarka 
Bojana Majcenič, podpred-
sednik Avgust Mlakar in taj-
nik Sandi Lekše, medtem ko 
bodo poveljstvo ob Arhu tvori-
li še njegov namestnik Zdrav-
ko Kerin, podpoveljnika Sta-
nislav Vene in Boštjan Letnar, 
poveljnika PGD iz občin Krško 
in Kostanjevica na Krki Avgust 
Mlakar in Robert Zagorc ter 
Drago Župevc, Darko Prah, 
Viktor Baznik ml., Dejan Pol-
šak, Matjaž Račič in Aleš Le-
vičar. Nadzorni odbor bodo 
v novem mandatnem obdob-
ju sestavljali Zvonimir Kerin, 
Stanislav Dvoršek in Sabina 
Omerzo, ki bo odbor vodila kot 
predsednica.

Še pred vnovično izvolitvijo sta 
tako predsednica kot poveljnik 
podala poročili za minulo leto. 
Somrakova je med drugim po-
vedala, da je v lanskem letu 
začelo delovati drugo prosto-
voljno industrijsko društvo v 
občini Krško, in sicer PIGD NEK 

Brez sprememb na čelu GZ Krško
KRŠKO -  9. marca so na skupščini Gasilske zveze Krško delegati 25 prostovoljnih in dveh industrijskih ga-
silskih društev iz občin Krško in Kostanjevica na Krki izvolili novo–staro vodstvo. Tudi v prihodnjem petle-
tnem obdobju bosta namreč zvezo vodila Ana Somrak kot predsednica in Borut Arh kot poveljnik.

kot eno od skupno le dveh usta-
novljenih v Sloveniji. Ob osa-
mosvojitvi je imelo prostovolj-
no gasilsko enoto na območju 
države kar okoli 200 industrij-
skih objektov, danes pa je teh 
le še okoli 50. Sicer pa so v zve-
zi nadaljevali z opremljanjem 
enot tako z oblačili kot prevo-
znimi sredstvi in drugo opre-
mo. V minulih dveh letih so na-
bavili za več kot 60.000 evrov 
opreme. Lani so nabavili vozi-
lo avtocisterno s 4000 l vode 
za PGD Veliki Podlog in vozilo 
Unimog za PGD Gora. V celem 
petletnem mandatu so bili ak-
tivni tudi na področju usposa-
bljanj, izobraževanj in tekmo-
vanj. Na tekmovanjih GZ Krško 
konstantno sodeluje od 61 do 
76 ekip, povprečno z 21 ekipa-
mi se vsako drugo leto udele-
žujejo regijskih tekmovanj, na 
državnih tekmovanjih pa so so-
delovali z enajstimi ekipami, ki 
so zasedla vidna mesta, med 
njimi je 3. mesto osvojila ekipa 
pionirk PGD Veliki Podlog. Več 
društev je v minulem letu obe-
ležilo tudi jubileje delovanja, in 
sicer PGD Gora 60 let, PGD Mali 
Kamen in Veliki Trn 80 let ter 
PGD Dolenja vas 90 let, v letoš-
njem letu pa bodo okrogle jubi-

leje dopolnila tri društva: PGD 
Vihre 70 let, PGD Veliki Podlog 
90 let in PGD Videm častitlji-
vih 130 let. Na izobraževanja, 
tekmovanja in vaje se je v svo-
jem poročilu navezal tudi Arh, 
ob tem pa izpostavil, da so pro-
stovoljne gasilske enote lani na 
območju občine Krško opravile 
skupno 50 intervencij. Na njih 
sta sodelovala 402 operativna 
gasilca. Največ je bilo požarov 
v naravi, in sicer 22, 16 poža-
rov na objektih, sedemkrat so 
bili gasilci vključeni v interven-
cijo zaradi poplav, štirikrat pri 
vetrolomih in enkrat pri gaše-
nju požara na komunalnem za-
bojniku. V občini Kostanjevica 
na Krki sta tamkajšnji gasil-
ski društvi posredovali devet-
krat, pri tem pa je sodelovalo 
92 operativnih gasilcev. V šti-
rih primerih so nudili tehnično 
pomoč, dvakrat so bili vpokli-
cani zaradi gašenja požara na 
objektih, po enkrat pa so in-
tervenirali pri požaru v naravi, 
požaru na prevoznem sredstvu 
in poplavi. »V mandatu 2013-

2018 so enote PGD na obmo-
čju občine Krško posredovale v 
183 intervencijah s 1788 ope-
rativnimi gasilci, v kostanje-
viški občini pa v 46 intervenci-
jah s 531 operativnimi gasilci,« 
je še povedal poveljnik Arh. 

Sicer pa so pred vrati tudi vo-
litve v organe na regijskem ni-
voju in nivoju Gasilske zveze 
Slovenije. Na nivoju regije za 
Brežicami prevzema vodenje 
posavske gasilske regije GZ Kr-
ško, zato bo po izoblikovanem 
regijskem predlogu Somrakova 
tudi regijska predsednica in s 
tem članica upravnega odbora 
GZS. Za regijskega poveljnika 
in člana poveljstva GZS je pre-
dlagan Gašper Janežič iz GZ 
Sevnica, za predstavnico mla-
dine Valerija Mirt, za pred-
stavnico članic Vesna Kozole 
in za predstavnika veteranov 
Avgust Mlakar. Volitve v orga-
ne GZS bodo potekale na kon-
gresu, ki bo 18. in 19. maja na 
Ptuju.
 Bojana Mavsar

Ana Somrak bo vodila GZ Kr-
ško tudi v mandatnem ob-
dobju 2018-2023.

RAKA - 17. februarja je potekal redni letni občni zbor Prosto-
voljnega gasilskega društva Raka, ki je bilo ustanovljeno pred 95 
leti. Na njem je bil za novega predsednika društva soglasno izvol-

jen Edvard Kern, za poveljnika Dejan Polšak, Francu Junkar-
ju pa so podelili naziv častnega predsednika društva. Junkar je 
član društva že 60 let. Pridobil si je naziv gasilski častnik II. stop-
nje, opravljal je več funkcij v društvu, zadnjih 17 let je bil njegov 
predsednik in v tem času prejel tudi eno od višjih priznanj Ga-
silske zveze Slovenije - odlikovanje za posebne zasluge. Po dolgo-
letnem opravljanju funkcije se je odločil, da bo predsednikovan-
je prepustil mlajšim. Novo vodstvo bo nadaljevalo z obstoječimi 
aktivnostmi, kot je pomoč ob nesrečah, udeležba na tekmovan-
jih, organizacija in sodelovanje na vajah, delo z mladimi in vete-
rani ter organizacija tradicionalne Lovrenške gasilske veselice. 
Poleg tega so si zadali tudi nove izzive, kot je obnova voznega par-
ka, povečanje števila aktivnih članov in več družabnih dogodkov.
 P. P. /vir: PGD Raka

PGD Raka z novim vodstvom

Novoizvoljena predsednik Edvard Kern in poveljnik Dejan Pol-
šak ter častni predsednik Franc Junkar

MOSTEC - Na včerajšnji redni letni skupščini Gasilske zveze Bre-
žice, ki je potekala v gostilni Cetin na Mostecu in je bila volilna, 
so delegati iz posameznih društev volili predsednika, poveljni-
ka in druge člane organov GZ Brežice. Po 20 letih oz. štirih man-
datih se je s funkcije predsednika zveze poslovil Mihael Bora-
nič, edini kandidat za njegovega naslednika pa je bil Herman 
Premelč, dosedanji namestnik poveljnika GZ Brežice in predse-
dnik PGD Bizeljsko. Kandidat za mesto poveljnika GZ Brežice je 
bil tudi za naslednji petletni mandat dosedanji poveljnik Darko 
Leskovec. Udeleženci skupščine so glasovali še o kandidatih za 
člane upravnega odbora in poveljstva GZ Brežice ter za predse-
dnika in člane nadzornega odbora zveze.  R. R.

Boranič nič več na čelu gasilcev
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Obvestilo o spremembi gladine 
akumulacijskega bazena HE Brežice 

in nihanju nivoja ter pretoka reke Save

Vse občane in druge deležnike obveščamo, da bo 
v terminu 

od 2. 4. 2018 do predvidoma 14. 4. 2018 

zaradi testiranj regulacije jezovne zgradbe 
Nuklearne elektrarne Krško izvedeno znižanje 
gladine akumulacijskega bazena HE Brežice s kote 
153,00 m n.m. na koto 148,50 m n.m. (znižanje 
za 4,5 m). Predvidena dinamika nižanja in dviga 
vodne gladine je vse do 100 cm/dan. V navedenem 
obdobju bodo možna nihanja pretokov reke Save 
na HE Krško, posledično tudi dolvodno od HE 
Brežice. 

Pričetek ponovnega dviga gladine je predviden za 
torek, 10. 4. 2018, in se bo zaključil s soboto, 
14. 4. 2018. 

Vse občane in druge deležnike tako ponovno 
opozarjamo, naj bodo zaradi znižane gladine 
akumulacijskega bazena HE Brežice in nihanja 
nivoja in pretoka reke Save ter ponovnega dviga 
gladine v navedenem obdobju pri izvajanju 
svojih aktivnosti v bližini reke Save še posebej 
previdni in pozorni. 

HESS, d.o.o.

w w w . h e - s s . s i

POSAVJE - Pred poslovnimi subjekti je znova obveznost odda-
je letnih poročil. Do konca meseca marca morajo gospodarske 
družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične 
stranke Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) 
predložiti letna poročila za leto 2017 ter podatke iz letnih poročil 
za državno statistiko. Prostovoljske organizacije in organizacije 
s prostovoljskim programom predložijo tudi poročila o prosto-
voljstvu. Letno poročilo poslovni subjekti oddajo prek spletne-
ga portala AJPES. Podatke lahko predloži zakoniti zastopnik po-
slovnega subjekta, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo, ali od 
njega pooblaščena oseba. Letnega poročila ni potrebno oddati le 
samostojnim podjetnikom, ki ugotavljajo davčno osnovo za da-
vek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhod-
kov (normiranci), ter fizičnim osebam, ki samostojno opravljajo 
poklic (športniki, novinarji, samostojni kulturni delavci, samos-
tojni zdravstveni delavci, notarji, odvetniki).
 Vir: AJPES Krško

KRŠKO - Fakulteta za energetiko UM v okviru mednarodnega 
projekta TOGETHER razvija kompleksne (tehnološke, finančne 
in vodstvene) rešitve za doseganje prihrankov energije s spre-
minjanjem navad uporabnikov stavb. Te rešitve ne potrebuje-
jo finančnih naložb ali pa je njihov vložek zanemarljiv. V okviru 
projekta je bila izdelana tudi video animacija, ki prikazuje vpliv 
implementacije pametnega merilnega sistema na obnašanje in 
navade uporabnikov preko energetskih informativnih točk. Vi-
deo je dosegljiv na portalu Youtube.  Vir: FE Krško

Bliža se rok za oddajo poročil

Pametni merilni sistemi za 
učinkovitejšo izrabo energije

Družba Kostak, ki jo sicer tvo-
ri osem hčerinskih družb (HPG 
Brežice, Ansat, Kostak GIP, Git-
ri, KOG, Kostag, Kostak BAU, 
GmbH in Takod), je ustvarila 
84 % prihodkov iz tržnih de-
javnosti, preostalih 16 % pa z 
izvajanjem gospodarskih jav-
nih služb, pri čemer storitve, 
zaračunane občanom, ki živi-
jo na območju krške in kosta-
njeviške občine, predstavljajo 
zgolj 6,6 % celotnih prihodkov 
skupine Kostak. Minulo leto je 
skupina zaključila z 1,4 mio 
evrov čistega dobička, v pet-
letnem obdobju pa je ta znašal 
4,6 mio evrov. V preteklih petih 
letih so za investicije namenili 
13,7 mio evrov in v tem obdob-
ju število zaposlenih povečali 
za 25 %, trenutno jih je 515, s 
čimer se uvrščajo med tri naj-
večje zaposlovalce v regiji. Le-
tos so prvič uvedli t. i. dan Kos-
taka, v prvi vrsti z namenom, 
da zaposlenim predstavijo re-
zultate in vizijo razvoja iz prve 
roke in da se ti glede na šte-
vilčnost kolektiva oz. vseh za-
poslenih na različnih lokacijah 
in delovnih mestih med seboj 
tudi spoznavajo.

V minulem letu so kot naj-
večji projekt, katerega sku-
pna vrednost znaša 17 mio 
evrov, zaključili izgradnjo sta-
novanjskega kompleksa Zele-
ne Jarše s 113 stanovanji in 
garažno hišo z 200 parkirni-
mi mesti. Po krizi v gradbeni-
štvu v Sloveniji je šlo za prvi 
projekt izgradnje tolikšnega 
števila stanovanj za trg, zato 
so morali vložiti veliko napo-
rov, da so prepričali banke, da 
so s finančnimi sredstvi pod-
prle projekt in spremljale iz-

Rekordno leto za družbo Kostak 
KRŠKO - »Minulo leto je bilo rekordno za družbo Kostak,« je na predstavitvi rezultatov poslovanja, investi-
cij in načrtovanih projektov povedal predsednik uprave družbe Miljenko Muha, »najbolj ponosni pa smo 
na to, da smo v petih letih ustvarili 80 novih delovnih mest in da smo v družbi v letu 2017 ustvarili 59,1 
mio evrov skupnih prihodkov.«

gradnjo, je povedal Miljenko 
Muha, stanovanja pa so proda-
li v petih mesecih. Kompleks je 
projektirala hčerinska družba 
Kostak GIP, v gradnjo in ure-
janje okolice pa sta bili vklju-
čeni prav tako hčerinski pod-
jetji Gitri in HPG. Pridobljene 
izkušnje na tem projektu so jih 
spodbudile, da bodo nadalje-
vali z izgradnjo na območju Ze-
lenih Jarš, tj. neposredni bliži-
ni Šmartinske ceste in mestne 
vpadnice Ljubljana-Nove Jar-
še, saj so z družbo Imobilia–
GBK iz Kranja še dokupili 1,2 
ha zemljišča v tem predelu, na 
katerem bodo razvili projekt, 
ovrednoten med 50 in 60 mio 
evrov in pri katerem bodo tudi 
večinski investitor. Dela bodo 
potekala glede na povpraše-
vanje v treh fazah, saj gre za 
izgradnjo kar 340 stanovanj 
in nekaj poslovnih prostorov, 
v prvi fazi zgrajenih 120 sta-
novanj pa naj bi dali v proda-
jo že konec leta 2019 oz. v letu 
2020. Lani so zaključili tudi z 
izgradnjo jezovne zgradbe HE 
Brežice, pri kateri je bil Kostak 
glavni konzorcijski partner.

Istočasno vlagajo v Center za 
ravnanje z odpadki (CRO) v 
Sp. Starem Gradu, kjer so v 
minulem letu vložili milijon 
evrov v proizvodnjo linijo oz. 
nadgradnjo naprave za biolo-
ško obdelavo odpadkov in 500 
tisoč evrov v zagotovitev bolj-
ših higienskih pogojev tamkaj 
zaposlenih (pralnica, tuši idr.), 
saj gre za posebne pogoje dela. 
»Ponosni smo, da smo kot 
prvi v Sloveniji uspeli prido-
biti nostrifikacijo za izvoz al-
ternativnih goriv zunaj držav 
EU,« je povedal Muha, danes 
pa Kostak plasira sekundar-
ne surovine (papir, reciklan-
ti) in alternativna goriva po-
leg Slovenije še v osem držav 
(Madžarska, Hrvaška, Avstri-
ja, BiH, Slovaška, Italija, Kitaj-
ska in Nemčija), lani v skupni 
količini prek 74.800 ton. Tre-
nutno prevzemajo mešane ko-
munalne odpadke iz Tolmina, 
Logatca, Sežane, Sevnice, Bre-
žic, Krškega, Kostanjevice na 
Krki in po novem tudi iz Ko-
čevja, s prevzemom embalaže, 
ki jo zatem predelajo, pa poleg 
posavske regije pokrivajo tudi 

več kot 50 % Ljubljane. 

Za leto 2018 so si zastavili ne-
koliko nižje cilje. Nadaljujejo 
z nadgradnjo CRO z novo teh-
nologijo, na območju upravne 
zgradbe pa so s 1. marcem po-
rušili star objekt, v katerem je 
deloval Sektor komunale, na is-
tem prostoru pa bo zrasla no-
vogradnja za omenjeni sektor v 
vrednosti med 500 in 600 tisoč 
evrov. V tem letu, predvidoma 
v juniju, bodo v sodelovanju z 
družbo Willy Stadler predali v 
enoletno poskusno delovanje 
najsodobnejšo sortirno linijo, 
ki so jo zgradili v Mariboru, na-
kar jo bodo predali naročniku, 
tj. Snagi Maribor.

V lastniški strukturi ni bistve-
nih sprememb, je še povedal 
predsednik uprave, ki je do-
sežene rezultate predstavil v 
družbi direktorja Finačno-ra-
čunovodskega sektorja Blaža 
Petroviča, direktorja Sektorja 
komunale Jožeta Leskovarja, 
svetovalca predsednika upra-
ve, zadolženega za ravnanje s 
surovinami, dr. Primoža Gab-
riča, ter Sabine Žibert, zadol-
žene za sodelovanje in stike z 
javnostmi. Družba dobro so-
deluje tako z lastniki kot z lo-
kalno skupnostjo, saj so minulo 
leto okvirno 85 tisoč evrov vlo-
žili v donacije in sponzoriranje 
športnih in drugih društev. Na 
tem mestu je predsednik upra-
ve povedal še, da lahko zainte-
resirani občani z območja obči-
ne Krško od naslednjega tedna 
dalje na CRO v Sp. St. Gradu za 
potrebe dela na vrtu, sadov-
njaku ali vinogradu brezplač-
no prevzamejo kompost. 
 Bojana Mavsar

Z leve: Blaž Petrovič, Miljenko Muha, Jože Leskovar in dr. Pri-
mož Gabrič

Za naslednjo številko, ki bo izšla 
12. aprila, ponovno pripravljamo tematske strani 

z naslovom Podjetno Posavje.
 Pisali bomo o nepremičninah in dejavnosti trga 

nepremičnin v Posavju.
Več informacij na tel.: 07 49 05 780 ali 040 302 809.
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NEK zagotavlja pomemben delež nizkoogljične električne energije 
in z zanesljivim obratovanjem sooblikuje stabilnost elektroenerget-
skega sistema. Njen prispevek k zanesljivosti delovanja elektroe-
nergetskega sistema se je v tem ciklusu še posebej potrdil v sušnem 
in vročem poletju ter ob nizkih temperaturah v obeh zimah. Izpol-
njujemo visoke mednarodne varnostne standarde in ob občasnih 
pregledih mednarodnih misij prejemamo dobre varnostne ocene.

S premišljenimi vlaganji v posodobitev opreme in procese elektrar-
ne ohranjamo visoko stopnjo varnosti ter obratovalne stabilnosti 
in konkurenčnosti. Med zadnjima remontoma smo ob zanesljivem 
obratovanju izvedli posodobitve, ki omogočajo varno in zanesljivo 
delovanje NEK tudi ob sočasnem delovanju hidroelektrarne Breži-
ce oziroma dvigu nivoja Save za tri metre. 

Nadaljevali smo s projekti po Programu nadgradnje varnosti, ki smo 
ga vzpostavili s ciljem dolgoročnega obratovanja elektrarne; vgra-
dili bomo dodatno opremo in sisteme, ki bodo prispevali k pove-

čanju varnosti elektrarne in omogočili dolgoročno zanesljivo obra-
tovanje. Intenzivno poteka projekt pomožne komandne sobe, ki 
bo omogočila nadzor elektrarne in krmiljenje sistemov v izjemnih 
razmerah. V letošnjem remontu bo zaključena prva faza tega pro-
jekta. Nadgrajuje se tudi operativni podporni center, za katerega 
potekajo gradbena dela. V začetni fazi sta projekt nove, posebej 
utrjene zgradbe z dodatnimi izvori vode in sistemi za odvod zao-
stale toplote za primer nedelovanja obstoječih sistemov ter uved-
ba suhega skladiščenja izrabljenega goriva.

Zaključuje se opremljanje zgradbe za ravnanje z opremo in pošilj-
kami radioaktivnih tovorov; med remontom bomo vanjo iz začas
nega skladišča prestavili vso tehnološko opremo za obdelavo radi-
oaktivnih odpadkov, kot je visokotlačna stiskalnica, in opremo za 
njihove meritve. V sproščeni prostor bomo skladiščili pakete niz-
ko in srednjeradioaktivnih odpadkov.  

Kakovostno opravljena remontna dela 
predpogoj za zanesljivo obratovanje 
Remont se bo začel z aprilom in bo okvirno trajal slab mesec dni. 
Pri obratovanju v 18mesečnem gorivnem ciklusu je to izredno 
delovno intenzivno obdobje, saj je treba opraviti menjavo goriva, 
preventivne preglede opreme in vzdrževalne posege ter posodo-
bitve sistemov in opreme. Visoki obratovalni standardi zahtevajo 
obsežna investicijska in ostala vzdrževalna dela. Da bi se ti procesi 
zaključili kakovostno, v zastavljenih rokih in ob stalnem zagotavlja-
nju jedrske varnosti, potrebujemo dobro pripravljenost, organizaci-
jo, zbranost ter sodelovanje delavcev NEK in delavcev pogodbenih 
partnerjev. Le dosledna in kakovostna izvedba načrtovanih del je 
lahko podlaga za dosego dobrih obratovalnih rezultatov v nasled-

njih gorivnih ciklusih. Zato smo s pripravami začeli že ob zaključku 
prejšnjega remonta, novembra 2016. Za letošnji remont je odpr-
tih 4200 delovnih nalogov, v najintenzivnejšem obdobju remonta 
pa se na elektrarni pričakuje 1800 delavcev, kar je trikrat toliko, kot 
je zaposlenih v NEK. Vse aktivnosti vodijo in nadzirajo zaposleni v 
NEK, v izvedbo pa so vključeni zunanji izvajalci iz Slovenije in Hr-
vaške ter najboljši svetovni izvajalci specifičnih del v jedrski indu-
striji. Poleg nadzora Uprave RS za jedrsko varnost bodo kakovost 
remontnih del spremljale tudi pooblaščene organizacije in ob za-
ključku remonta podale svoje strokovno mnenje. 

Med remontom bomo polovico gorivnih elementov zamenjali s 
svežimi. Opravili bomo številna vzdrževalna dela na opremi, saj 
se večina opreme, ki je vgrajena v jedrsko elektrarno, lahko vzdr-
žuje le, kadar elektrarno zaustavimo in ohladimo. Osrednja dela 
bodo preventivno vzdrževanje tehnološke opreme, pregled stanja 
tehnoloških struktur in preverjanje tlačnih pregrad skladno s pri-
padajočimi programi, ki zajemajo vso varnostno opremo in njene 
podsklope, vgrajene v jedrsko elektrarno. Gre za procesa prever-
janja in obnove opreme, da bi zagotovili njeno zanesljivo delova-
nje med obratovanjem. Letos načrtujemo obsežen remont niz-
kotlačne turbine, pregled oziroma inšpekcijo cevi uparjalnikov, 
zamenjavo notranjih delov in motorja reaktorske primarne čr-
palke ter polovice hladilnikov v reaktorski zgradbi, ki zagotavlja-
jo njeno hlajenje.

Stalna premišljena vlaganja  
v posodobitev opreme 
Najpomembnejši del strategije za dolgoročno obratovanje so 
stalna vlaganja v posodobitev opreme in procese elektrarne ter 
sistematično usposabljanje zaposlenih. Tehnološke posodobit
ve uvajamo na podlagi lastnih obratovalnih izkušenj in priporo-
čil mednarodnih strokovnih organizacij, dobaviteljev opreme ter 
upravnih zahtev. V celotnem obratovanju elektrarne smo izpelja-
li skoraj 1000 tehnoloških izboljšav, med letošnjim remontom jih 
bomo devet. 

Najbolj kompleksen in zahteven projekt med posodobitvami le-
tošnjega remonta je izgradnja pomožne komandne sobe. Zaradi 
nezmožnosti bivanja v obstoječi glavni komandni sobi iz kakršnih 
koli razlogov bi se operaterji preselili v pomožno, kar je sicer malo 
verjetno, a se vseeno pripravljamo tudi za tak primer. Ta dela so 
prednostna in so potekala skozi vse leto 2017. Za določene sekven-
ce projekta potrebujemo zaustavljeno stanje elektrarne. Do kon-
ca remonta 2018 načrtujemo preselitev zaustavitvenih lokalnih 
panelov v prostor pomožne komandne sobe in njihovo funkcio-
nalnost. V remontu 2019, ko bo povezana še ostala oprema, bo 
pomožna komandna soba dokončno funkcionalna tudi za ostale 
izredne dogodke; tako bomo lahko z dveh lokacij upravljali vso vi-
talno opremo. 

Zamenjali bomo tudi vzbujalnik glavnega električnega generatorja 
in posodobili sistem za tesnjenje turbine; ko bomo leta 2021 za-
menjali še visokotlačno turbino, bo prenovljen celotni sklop tur-
boagregata.

 Nuklearna elektrarna Krško

Lani smo uspešno izvedli prilagoditve in izboljšave, ki zagotavlja-
jo zanesljivost obratovanja NEK tudi ob sočasnem obratovanju 
Hidroelektrarne Brežice. Dvig gladine Save za tri metre je zah-
teval prilagoditev sistema obtočne hladilne vode, rekonstrukci-
jo opreme jezu ter prilagoditev sistema tehničnega varovanja in 
sistema meteorne in fekalne vode.   

Simulator pomožne komandne sobe – dodatne nadzorne lokacije 
– je že na razpolago za usposabljanje. Projekt izgradnje pomožne 
komandne sobe pa bo zaključen med remontom naslednje leto.

O hrupu pri sproščanju pare ob 
zaustavitvi in zagonu elektrarne 
Sproščanje pare iz sekundarnega – nejedrskega dela elektrarne 
se pojavlja ob redkih nenačrtovanih zaustavitvah elektrarne, ko 
je treba odvajati višek toplotne energije. Puščanje pare, ki je sli-
šno tudi v okolici, se pojavlja tudi, ko se elektrarna po remontu 
segreva in približuje priključitvi na omrežje ter se opravljajo fi-
zikalni testi reaktorja. Segrevanje je prehod od hladne do vroče 
zaustavitve, ko so doseženi delovni parametri primarnega kro-
ga. Postopek segrevanja temelji na dodajanju toplotne energi-
je s pomočjo dveh obratujočih reaktorskih črpalk in traja okvir-
no en dan. Ko so parametri doseženi, jih vzdržujemo tako, da se 
zagotavlja ravnotežje med dovajanjem in odvajanjem toplotne 
energije črpalk. Ker v tej fazi sekundarni sistemi še ne delujejo, 
se toplotna energija odvaja s pomočjo izpusta pare preko raz-
bremenilnih ventilov na glavnih parovodih. Vključitev elektrarne 
v omrežje po končanem remontu, ki jo bo spremljalo sproščanje 
pare, je načrtovana konec aprila. Prebivalce v okolici elektrarne 
že sedaj prosimo za razumevanje.

Tehnološka zasnova NEK –  
trije hladilni krogi
V reaktorski posodi NEK je 121 gorivnih elementov, ki sestavlja-
jo sredico reaktorja. Med obratovanjem elektrarne iz njih spro-
ščena toplota segreva vodo, ki kroži v zaprtem primarnem krogu. 
Toplota vode primarnega kroga se preko sten cevi v uparjalnikih 
– izmenjevalnikih toplote – prenese na vodo sekundarnega kro-
ga. Tam se upari, v turbini pa se energija pare pretvarja v me-
hansko. To energijo generator pretvori v električno in jo preko 
transformatorjev oddaja v omrežje. Primarni in sekundarni sis-
tem sta zaprta in med seboj ločena. V okolje je odprt šele tret-
ji hladilni sistem, pri katerem se za hlajenje izkoriščene pare iz 
turbine uporablja voda iz reke Save.

Dobri rezultati in premišljene naložbe 
omogočajo dolgoročno obratovanje 

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) bomo konec tedna zaključili 29. gorivni ciklus, ki se je začel novembra 2016, in po zaustavitvi elektrarne začeli redni remont. V 
iztekajočem se ciklusu je NEK proizvedla preko 8 milijard kilovatnih ur električne energije ter poslovala gospodarno. Med enomesečnim remontom bomo ob za-
menjavi polovice gorivnih elementov s svežimi opravili številne vzdrževalne posege na sistemih, opremi in strukturah ter posodobitve. 

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško
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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

VELIKA SPOMLADANSKA AKCIJA
NAJMANJ -20 % POPUSTA NA KERAMIKO

OD -10 % POPUSTA NA VSE OSTALO
Akcija traja od 3. 4. do 18. 4. 2018. Popusti ne seštevajo.

VELIKE 
ZALOGE 

KERAMIKE 

Ob svetovnem dnevu voda, 
v soboto, 14. aprila 2018, 

organizira 

ČISTILNO AKCIJO 
»OČISTIMO OBČINO BREŽICE«

ZATO POZIVAMO VSA DRUŠTVA, 
KRAJEVNE SKUPNOSTI 

IN DRUGE ORGANIZACIJE,
DA SE NAM PRIDRUŽITE.

Za vreče za odpadke in rokavice poskrbimo mi!
Za več informacij nas kontaktirajte: 

na telefonsko številko 07 62 09 283 (Mateja Klakočar) 
ali mateja.klakocar@komunala-brezice.si.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
V primeru dežja čistilna akcija odpade.

Komunala Brežice - za čisto naravo!

Na novinarski konferenci pred 
začetkom srečanja je dosedanji 
predsednik ZTKS Venčeslav 
Tušar povedal, da je združe-
nje v 20 letih obstoja ves čas 
raslo in danes povezuje že 400 
turističnih kmetij, ki imajo ok-
rog 2.600 ležišč in 11.800 se-
dežev. Poudaril je pomen lani 
sprejete uredbe, ki natančne-
je določa, kaj turistična kme-
tija je in kaj lahko dela. »Smo 
na pravi poti, a nam manjka še 
veliko. Predvsem bi morali no-
silce kmetij bolj izobraziti,« je 
dejal, prepričan, da imajo turi-
stične kmetije velik potencial 
za razvoj. Kot njihovo posebno 
prednost je izpostavil »osebni 
stik gosta z gostiteljem, ki ga 
ne dobiš v hotelu«, ter seveda 
doma pridelano hrano, prip-
ravljeno na hkrati tradiciona-
len in sodoben način.

Novi predsednik združe-
nja Matija Vimpolšek je kot 
prednostno nalogo izposta-
vil izboljšanje prepoznavnosti 
turističnih kmetij tako v Slove-
niji kot v tujini, izobraževanje 
kmetov na kulinaričnem po-
dročju, da bi svoje izdelke lah-
ko čim bolje ponudili gostom, 
ter zmanjšanje birokratskih 
nalog, ki otežujejo in obreme-
njujejo njihovo delo. V Posavju 
se s turizmom kot dopolnilno 
dejavnostjo ukvarja 33 kmetij, 
v ZTKS pa jih je vključenih 13, 
kar je v primerjavi z ostalo Slo-
venijo dokaj malo, med temi 
jih je le polovica bolj aktivnih 
v združenju. Kot pravi Vimpol-
šek, se med sabo ne vidijo kot 
konkurenca, saj vsaka na malo 
drugačen način pridela hrano 
in jo ponudi na krožniku. Kot 
neizkoriščeno priložnost iz-
postavlja večjo ponudbo pre-

Turistične kmetije - celice razvoja
ČATEŽ OB SAVI - V Termah Čatež je 22. marca potekalo jubilejno 20. srečanje članov Združenja turističnih 
kmetij Slovenije (ZTKS) ter 6. redna skupščina združenja. Predsedovanje združenju, v katerem je tudi 13 
posavskih turističnih kmetij, je prevzel Matija Vimpolšek z znane brežiške turistične kmetije.

nočitev: »Ko ljudje prespijo na 
turistični kmetiji, jo tudi doži-
vijo in bolje spoznajo ter dru-
gače gledajo na to, kaj dobijo 
na krožnik.« Opozarja tudi na 
pomanjkanje naslednikov oz. 
mladih prevzemnikov turistič-
nih kmetij, zaradi česar jih je 
kar nekaj prenehalo s to de-
javnostjo.

Srečanja se je udeležil tudi 
minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano mag. De-
jan Židan, ki je postregel s po-
datkom, da je v Sloveniji 4579 
kmetij z registrirano dopol-
nilno dejavnostjo, znotraj teh 
pa so zelo pomembne turistič-
ne kmetije, ki jih je registrira-
nih 1032, velika večina med 
njimi (1017) pa nudi tudi go-
stinske storitve. Veseli ga ob-
čutna rast tako števila nočitev 
kot dohodka na kmetijah, kar 
jim omogoča razvoj. Tudi on je 
izpostavil spremembe zakono-
daje, ki bolj natančno oprede-
ljujejo status turističnih kme-
tij, ki niso gospodarske družbe 

ali s.p.-ji, ampak kmetije z do-
polnilno dejavnostjo. »Gospo-
darske družbe in samostojni 
podjetniki, ki so do sedaj upo-
rabljali izraz turistična kmeti-
ja, se morajo temu odpovedati 
ali pa spremeniti način delova-
nja,« je poudaril in opozoril, da 
inšpekcijske službe 'delajo red' 
na tem področju. Poleg tega 
gre v javno obravnavo ured-
ba o dopolnilni dejavnosti, s 
katero želijo omogočiti mož-
nost, da so kmetije vključene 
v sistem socialnega skrbstva, 
olajšati možnost za avtodo-
me na turističnih kmetijah in 
kmetijam, ki se ukvarjajo z vi-
nogradništvom in vinarstvom, 
na lokalnih prireditvah poe-
nostaviti trženje vina. Zaklju-
čuje se tudi priprava katego-
rizacije turističnih objektov, v 
katero bodo lahko vključene 
tudi kmetije. Minister se je tu-
rističnim kmetijam zahvalil za 
izjemno dobro predstavitev na 
največjem prehranskem sej-
mu v Evropi, na Zelenem ted-
nu v Berlinu, mimo katere je 

šlo skoraj 500 tisoč obiskoval-
cev. Prosil jih je tudi za sode-
lovanje pri sprejemanju pravil 
za novo kmetijsko politiko po 
letu 2020.

Predsednik Kmetijsko-gozdar-
ske zbornice Slovenije Cvetko 
Zupančič je povedal, da so tu-
ristične kmetije gonilo razvo-
ja vasi, v katerih delujejo, torej 
dobrih 1000 turističnih kmetij 
predstavlja »1000 celic razvo-
ja«. Miša Novak iz Slovenske 
turistične organizacije je pou-
darila, da je turizem na pode-
želju eden od desetih nosilnih 
produktov v strategiji sloven-
skega turizma. Tovrstni tu-
rizem je v trendu, saj ponuja 
pristen stik z naravo in ljud-
mi, ki ga zlasti ljudje iz velikih 
mest vse pogosteje iščejo. Naj-
večji porast ležišč in posledič-
no tudi nočitev beležijo ravno 
turistične kmetije. Vrhunski 
fotograf Tomo Jeseničnik je 
predstavil pomen kvalitetnih 
fotografij za potrebe trženja 
in promocije kmetije, zlasti 
na družbenih omrežjih, kjer je 
potrebno bolj ažurno spremi-
njati vsebine kot na klasičnih 
spletnih straneh.

Na srečanju, ki se je začelo s 
pogostitvijo z dobrotami po-
savskih, dolenjskih in belo-
kranjskih turističnih kmetij, 
so udeležence poleg Tušarja, 
Zupančiča in Židana nagovori-
li še brežiška podžupanja Ka-
tja Čanžar in direktorica Di-
rektorata za turizem na MGRT 
Renata Martinčič. Med tre-
mi primeri dobrih praks se 
je predstavila tudi turistična 
kmetija Pri Martinovih iz Glo-
bočic.
 Peter Pavlovič

O pomenu turističnih kmetij so na novinarski konferenci po-
leg Matije Vimpolška (drugi z desne) spregovorili še njegov 
predhodnik Venčeslav Tušar (drugi z leve), minister mag. De-
jan Židan (levo) in predsednik KGZS Cvetko Zupančič (desno).

BREŽICE - Pomlad je pred vra-
ti in z njo se počasi prebujajo 
male pridne delavke, ki vsako 
leto poskrbijo za to, da se lah-
ko sladkamo na zdrav način - 
z medom. Čebele in njihove iz-
delke so na posebnem dogodku 
Medena tržnica, ki se je odvil 
24. marca, predstavili na me-
stni tržnici v Brežicah. Obisko-
valci dogodka so lahko pobliže 
spoznali delo čebelarjev in nji-
hovo opremo. Izvedeli so tudi, 
zakaj so čebele pomembne in kako pridelujejo med, ki velja za 
»ljudsko zdravilo« oz. eno od najbolj zdravih živil. Na tržnici so 
čebelarji poleg medu ponudili tudi ostale čebelje izdelke - cvetni 
prah, matični mleček in propolis. Poseben kotiček je bil name-
njen najmlajšim, ki so čebele spoznali skozi ustvarjalno delavni-
co in bralno pogovorne urice s knjižničarko Andrejo iz Knjižnice 
Brežice. Odrasli so medtem svoje košarice napolnili z zdravimi 
dobrotami.  Vir: Komunala Brežice 

Medena brežiška tržnica

Čebelar Tomaž je otrokom 
predstavil svojo opremo.

BISTRICA OB SOTLI - 25. marca je v organizaciji Gostilne Šempe-
ter in Turističnega društva Bistrica ob Sotli potekalo že 15. tekmo-
vanje s tradicionalnim naslovom »Jožeki in Jožice kuhajo golaž«, 
hkrati pa je potekal tudi Jožefov sejem, ki ima še daljšo tradici-
jo. Tekmovanja se je udeležilo 17 ekip, seveda je moral biti vsaj 
eden izmed članov Jože ali Jožica. Strokovna komisija, ki so jo ses-
tavljali Nejc Kunst, Ratimir Harapin, Dušan Berkovič in Dani-
ca Boštjančič, je imela pri ocenjevanju izvirnosti in okusa veliko 
dela. Po njihovi oceni je bila letos najbolj izvirna ekipa Jožekove 
frajlice, druga je bila ekipa TD Vrhnika in tretja DLSD Leskovec 
pri Krškem, nagrade pa je podelil župan Bistrice ob Sotli Franjo 
Debelak. Najbolj okusen golaž je skuhala ekipa Športniki, drugo 
mesto je osvojila ekipa Motoristi Pegaz in tretje ekipa Tomos tim 
Sokoli, nagrade pa jim je podelil Andrej Vizjak. Glavno nagrado, 
zlato kuhačo, je ob prisotnosti ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravka Počivalška podelil Srečko Kunst, prejeli pa 
so jo absolutni zmagovalci Športniki. Druženje se je ob golažu, pi-
jači in glasbi Črlenih lajbekov nadaljevalo še pozno v noč.  A. H.

Že petnajstič kuhali golaž     

Najbolj izvirne ekipe s Kunstom in Debelakom
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Glivične okužbe so torej naša 
stalnica, saj spadajo med naj-
pogostejše bolezni kože, noh-
tov, sluznice. Okoli 60 izmed 
več kot 100.000 vrst glivic je 
za človeka neškodljivih in vsak 
drugi odrasel enkrat zboli za 
glivično boleznijo nog, vsak 
deseti pa za glivično boleznijo 
nohtov. Večino glivičnih okužb 
kože pri človeku povzročijo gli-
ve iz skupine dermatofitov. Ti 
se hranijo s keratinom rožene 
plasti kože, dlak in las. K der-
matofitom spadajo dve skupi-
ni: delimo jih na zoofilne, ki jih 
najpogosteje prenašajo mač-
ke, občasno pa tudi psi, hrčki, 
morski prašički in govedo. Po-
gosteje za njimi zbolijo otroci, 
poklicno pa tudi kmetje in ve-
terinarji, ki so v stiku z okuže-
nimi živalmi. Med okužbami z 
zoofilnimi dermatofiti je naj-
bolj znana mikrosporija ozi-
roma tako imenovana mačja 
bolezen, ki je tudi v Sloveniji 
precej razširjena. Najpogoste-
je jo povzroča gliva microspo-
rum canis, ki jo prenašajo mač-
ke, bolezen pa se širi tudi v 
vrtcih, šolah ter med družin-
skimi člani. 

Druga vrsta so antropofilni 
dermatofiti, ki so prilagoje-
ni na človeka. Med ljudmi se 
prenašajo z neposrednim sti-
kom ali posredno z okuženimi 
kožnimi luskami in sporami. 
Pomemben kraj za okužbe so 
športni objekti, na primer te-
lovadnice, pa tudi kopališča in 
zdravilišča.

Zelo poznane so tudi glivice 
kvasovke imenovane kandida 
(glivica candida albicans). Ta 
se nahaja v ustih, okrog zad-
njika in na penisu. Kandida je 
naravno prisotna tudi pri zdra-
vemu človeku, vendar se lah-
ko pod posebnimi pogoji hitro 
razmnoži in povzroča vnetja. 

Vzroki za naselitev ali drastič-
no razmnožitev glivic so lah-
ko ali poškodbe, ki tako hitro 
postanejo vstopno mesto za 

glivice, kot npr. stalno mokra 
koža med prsti, ali otiščanci 
zaradi preozkih čevljev, ali pa 
oslabljen imunski sistem za-
radi pogostega zdravljenja z 
antibiotiki, ki uničijo koristne 
bakterije. Znatno k razmnoži-
tvi prispevajo tudi stresen na-
čin življenja, nepravilna pre-
hrana, uživanje hrane z veliko 
sladkorja, splošna preobreme-
njenost in preutrujenost.  

OKUŽBE LASIŠČA

Dermatofiti povzročajo tudi 
okužbe rok, obraza, telesa in 
poraščenih delov telesa, kot 
sta lasišče in brada. Na koži 
opazimo okrogla, pordela ža-
rišča, ki so ostro omejena in 
imajo poudarjen rob. Za okuž-
bo lasišča so občutljivi pred-
vsem manjši otroci, ki še ni-
majo dobro dejavnih lojnic. 
Najprej vidimo blaga, okro-
gla žarišča, ki so lahko blago 
pordela in se drobno luščijo. Z 
napredovanjem se lasje nekaj 
milimetrov nad površino kože 
odlomijo. Povrhnja okužba se 
redko razširi v globoko. Najpo-

gosteje obolevajo otroci do 10. 
leta starosti. Prisotno je lahko 
le zmerno luščenje z odlomlje-
nimi lasmi, lahko pa so pridru-
ženi močni lokalni vnetni zna-
ki. Prepoznamo jo po tem, da 
se pojavi nekoliko srbeč, rdeč 
izpuščaj, ki se lušči.  V prime-
ru, da opazite tovrstno okuž-
bo, je potreben takojšnji obisk 
zdravnika, saj je zdravljenje 
po navadi trdovratno in dol-
gotrajno.

Pri okužbah lasišča se sreča-
mo tudi z nadležnim prhlja-
jem. Prhljaj povzročajo različni 
zunanji dejavniki (način življe-
nja, prehrana, vplivi okolja) in 
notranji dejavniki (imunske in 
nevrološke nepravilnosti, hor-
monsko stanje), vendar so gli-
vice ključni vzrok za njegov 
nastanek. Celice, ki nastane-
jo v temeljni plasti vrhnjice, se 

kot nevidni drobni porožene-
li delci v suhi obliki izločajo z 
lasišča. Pri prhljaju je ta funk-
cija znatno motena. Poveča se 
celična izmenjava, vrhnjica hit-
reje raste in poroženi. Pri tem 
se ne izločajo več posamezni 
poroženeli delci, temveč večji 
poroženeli deli, ki jih sestavlja 
več sto sprijetih poroženelih 
delcev v obliki otrobov. Ta prh-
ljaj je suh. Z lahkoto se odlušči 
z lasišča in je na laseh dobro 
viden. Prhljaj na laseh ni samo 
estetska težava, je tudi idealno 
gojišče za bakterije in glivice. V 
drobnih ranicah, ki nastanejo 
s praskanjem, le-te povzroča-
jo vnetja, ta pa lahko sprožijo 
seboroični dermatitis.

KANDIDA

Gotovo ste zanjo že slišali, kaj-
ne? Glivične okužbe kože lah-

ko povzročajo tudi kvasovke, 
med katerimi je najbolj pogo-
sta candida albicans, in ple-
sni. Kvasovke rodu candida 
povzročajo kandidozo. Poleg 
povrhnjih okužb kože in slu-
znic lahko povzročajo tudi sis-
temske okužbe. Vlažna in to-
pla koža je idealna za razrast 
kvasovk, še posebej, kadar je 
okvarjena zaradi drgnjenja, 
zato so te okužbe najpogostej-
še v kožnih gubah, med prsti, 
pa tudi ob nohtih. Kandido-
za je tudi okužba sluznic, med 
bolj znanimi, s katerimi ste se 
morda že soočili, je soor pri 
dojenčkih in vnetje nožnice 
oziroma vaginalna kandidoza.
Ves čas smo deležni raznih in-
formacij o tem, da do preko-
merne naselitve slabih bakte-
rij v telesu pride, ko se poruši 
ravnovesje v našem črevesju. 
Posledično se zmanjša števi-
lo dobrih bakterij, ki skrbijo, 
da se kandida ne razraste ali 
pretirano razmnoži. Torej je 
skrb za naše črevesje izredne-
ga pomena. Ko se kandida raz-
raste, se lahko začnejo pojav-
ljati različne težave s prebavo, 
kožo, v najhujših primerih, ki 
so sicer izredno redki, pa kan-
dida lahko zaide tudi v krv-
ni obtok. Najbolj očiten znak 
razrasta kandide v prebavilih 
je bela obloga na jeziku, ki se, 
če ne ukrepamo, lahko vedno 
bolj debeli. 

Simptomi okužbe s kandido 
izgledajo zelo preprosti: ob-
čutek neprestane utrujenos-
ti, močna neprestana želja po 
uživanju ogljikovih hidratov 
ter sladkih živil, prebavne te-
žave, kot so zaprtost ali obču-
tek napetosti in napihnjenosti, 
pogosto hladne noge in roke, 
težave s koncentracijo, motnje 
spomina, razpoloženjska niha-
nja, razdražljivost, depresija, 
vaginalne okužbe, okrepljen 
beli tok, okužbe sečil, srbenje 
danke ali vaginalno srbenje.

Znaki glivične bolezni na ge-
nitalijah pri ženskah so oteče-
na in vneta pordečitev sramne 
ustnice ter nožnice, bolečina 
med spolnim odnosom, mo-
krenje ter belkasto drobljiv 
izcedek. Pri moških nastopi 
vnetje glavice in kožice, po-
gosto tudi pekoča bolečina. 
Žal zaradi mnogih dejavnikov 
za glivično boleznijo genitalij 
zboli bistveno več žensk kot 
moških in to pogosto med no-
sečnostjo, ko je telo v pravem 
vrtiljaku sprememb, zato je 
posebna previdnost v tem ob-
čutljivem obdobju posebej na 

Človek težko verjame, vendar pomlad je tu, vsaj kole-
darska, in kakor koli, prej kot slej, bo prišla tudi čis-
to prava pomlad, ki jo spremljajo bujno zelenje, prve 
cvetlice, petje ptic. In kot bi mignil, bo tu tudi pole-
tje. Ker poleti radi pokažemo nekaj več kože, že za-
radi temperatur, smo za vas tradicionalno pripravi-
li tematske strani, polne koristnih nasvetov, kako z 
lepim nasmehom in zdravim videzom sproščeno za-
korakati toplim dnem naproti. Zagotovo tudi drži, 
da lepota prihaja od znotraj, zato ne pozabite svoje-
ga telesa napolniti z lepimi, čistimi mislimi in telesu 
ter duhu ponuditi sproščujoč sprehod v prebujajo-
čo naravo, saj boste na ta način prebudili telo, nekaj 
dobrega naredili za imunski sistem in umirili svoj 
notranji duh.

Ko nas glivice spravljajo v skrbi
Čeprav se bo morda slišalo nenavadno, a prav vsi imamo po telesu glivice. Te najpogosteje najdemo na slu-
znici ust, prebavil, pa tudi na koži rok in nog. Večina jih je človeku neškodljivih. Obstaja pa kar nekaj vrst 
glivic, ki lahko povzročijo lokalne glivične okužbe, bodisi kože, lasišča, nohtov, nožnice ali ustne votline, 
včasih, čeprav redko, pa le-te lahko vodijo tudi v resnejše oblike bolezni.

mestu. Dolgotrajno jemanje 
antibiotikov, hormonske spre-
membe (med nosečnostjo, je-
manje kontracepcijskih ta-
bletk), čezmerno delovanje 
ščitnice, sladkorna bolezen 
– vse to so odlična stanja za 
kandido. Pri moških lahko na 
razvoj glivične okužbe vpliva 
fimoza. Zdravniki za umiva-
nje odsvetujejo tudi rabo dra-
žečih mil, izpiranje nožnice z 
vodo in uporabo deodorantov. 
Najprimernejša so mila z niz-
kim pH in brez dodatka dišav. 
Kadar pa se že pojavijo bole-
čine in srbež v območju geni-
talij ter nenavaden izcedek iz 
nožnice, ne oklevajte - obišči-
te zdravnika.

OKUŽBE STOPAL

Glivične okužbe povzročajo 
neprijetne, neprivlačne in po-
gosto dolgotrajne spremembe 
na koži in nohtih. Glivična bo-
lezen nog je srbeča, koža med 
prsti je mehka, na zunanji stra-
ni stopal postane rdeča in lu-
skasta, pozneje se zatrga, pri-
sotni so lahko drobni srbeči 
mehurčki na stopalu, ki poka-
jo in se luščijo. Glivične bolez-
ni na nohtih so vidne kot zade-
belitev nohta, noht se obarva 
rumeno, nima leska, se debe-
li in se drobi. Najpogosteje se 
takšne oblike pojavljajo pri 
športnikih, starejših osebah in 
bolnikih s sladkorno boleznijo.
Za kvasovke na sluznici je 
značilna belkasta obloga, za 
plesnivke pa so značilne obro-
časte, jasno začrtane, srbeče in 
luskaste pordečitve, ki se lah-
ko pojavijo povsod po koži. 

Glivične okužbe stopal so 
običajno posledica pretira-
ne namnožitve glivic, sicer te 
same po sebi niso nevarne, 
lahko pa na prizadetih mes-
tih druge klice lažje prodrejo 
v kožo in povzročijo okužbe. 
Če bolezen opazite v začetnem 
stadiju, se zadeve poskusite lo-
titi po naravni poti, saj obstaja 
nekaj zelo učinkovitih, narav-
nih rešitev tudi za to težavo. 
Zelo uspešno si tudi tu lahko 
pomagate z zelo preprosto in 
vsestransko uporabno sodo 
bikarbono. Ta bo ustvarila po-
goje, v katerih glivice ne bodo 
mogle preživeti, in odpravila 
neprijetne vonjave, ki pogos-
to spremljajo glivično okuž-
bo stopal. Obenem pa soda 
bikarbona poskrbi za odstra-
njevanje odmrlih kožnih celic 
in mehčanje kože. 

FreeImages.com/Michaela Kobyakov

DOMAČI PRIPRAVKI PROTI PRHLJAJU

Prhljaj lahko najprej poskusimo odpraviti z domačimi priprav-
ki, na primer s poparkom iz lovorovega lista. Liter vrele vode 
zlijemo na pest posušenih lovorovih listov, pokrijemo posodo 
in pustimo delovati približno 20 minut. Nato tekočino prece-
dimo in pustimo, da se ohladi. Z njo zmasiramo lasišče ter pus-
timo delovati eno uro. Lase potem speremo z vodo. Ali pa po-
skusite s sodo bikarbono: na umite in mokre lase si preprosto 
nanesite sodo bikarbono in jo temeljito vtrite v lasišče, nato 
pa sperite s toplo vodo. Sprva bo lasišče suho, po redni upo-
rabi pa bo začelo proizvajati naravna olja.

KAKO SE KANDIDI IZGOGNITI Z NARAVO?

Probiotični jogurt

Za pomoč pri vaginalnih 
okužbah se lahko obrne-
mo tudi k naravi in poskusi-
mo težave odpraviti z nava-
dnim probiotičnim jogurt kot 
obkladek, lahko pa jogurt na-
nesete tudi na tampon in tega 
potem vstavite v nožnico. S 
tem ukrepom boste spodbu-
dili pospešeno razmnoževa-
nje obrambnih bakterij. Če je 
do okužbe prišlo zaradi jema-
nja antibiotikov, bo jogurt po-
leg tega okrepil tudi črevesno 
mikro floro. 

Olje čajevca

Tudi tu si lahko pomagamo 
z oljem čajevca in si iz nje-
ga lahko pripravimo kopel, s 
katero si izpiramo vaginalni 
predel: šest kapljic eteričnega 
olja čajevca nakapajte v toplo 
vodo in si potem z njo umijte 
vaginalni predel. Čeprav ete-
rično olje čajevca velja za eno 
blažjih zdravil proti glivičnim 
okužbam, pa ga na začetku 
močno razredčimo, saj bomo 
tako preprečili draženje kože.

Nadaljevanje na str. 14
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Z laserji nad vztrajne glivice 
in virusne bradavice

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

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

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

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

http://medicina-volovec.si

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

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

Lasersko zdravljenje glivičnih okužb nohtov

Lasersko zdravljenje virusnih bradavic v nekaj tednih

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

PREJ POTEM

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

PREJ

KAKO PREPREČITI 
GLIVIČNE OKUŽBE?

V prvi vrsti je potrebno okre-
piti imunski sistem. Sem sodi 
uravnotežena prehrana, ki 
vsebuje veliko vitaminov, za-
dostna telesna aktivnost, po-
čitek. In le zdrav imunski sis-
tem se lahko uspešno bori 
proti okužbam. Ne pozabimo 
pa, da glivice lahko nekaj časa 
preživijo tudi na neživih po-
vršinah. V kopališčih in sav-
nah nosite obutev, primerno 
za vodo, in se, pred odhodom 
domov, obvezno stuširajte in 

temeljito osušite vse predele 
kože, sploh noge. Za striženje 
nohtov, ki so okuženi z glivica-
mi, ne uporabljajte istih škarij 
kot za zdrave nohte. Bodite po-
zorni tudi na domače živali, saj 
se glivice naselijo tudi na nji-
hovi koži.

DIAGNOZA ZDRAVNIKA

O glivičnih okužbah smo se po-
govarjali tudi s pedikerko Su-
zano Šagud iz Brežic, ki ima 
za sabo že bogate delovne iz-
kušnje, in pravi, da vsaka spre-
memba na nohtu ali koži ni 
nujno glivična okužba, zato je 
potrebno poleg rednega obi-

ska v pedikerskem salonu obi-
skati tudi zdravnika, ki določi 
zdravljenje na podlagi mikolo-
škega testa. Šagudova tudi pra-
vi, da so spremembe na nohtu 
in koži lahko največkrat posle-
dica poškodb nohta, prekomer-
nega potenja, sladkorne bolez-
ni, imunske pomanjkljivosti, 
tesne obutve ali drugih dejav-
nikov. Kot preventivo svetuje 
natančno telesno higieno, pri 
brisanju nog posvetite pozor-
nost brisanju medprstnih pro-
storov, svetuje uporabo bom-
bažnih nogavic, obutev naj bo 
zračna, ne pretesna in izdela-
na iz naravnih materialov, ki jo 
občasno tudi razkužite.

UKREPAJTE PRAVOČASNO

Seveda, glivice so neprijetna 
tema. A bolje se je o njej odpr-
to pogovarjati, da lahko ukre-
pamo pravočasno. Glivične 
bolezni kože so, kot opozar-
jajo strokovnjaki, pogosto z 
roko v roki z drugimi bolez-
nimi in same postanejo kro-
nične okužbe. V določeni fazi 
jih ne morete več pozdraviti 
sami, zato se je bolje čimprej 
posvetovati z zdravnikom, če-
mur sledi ustrezno zdravlje-
nje. Protiglivičnih sredstev 
oziroma antimikotikov za lo-
kalno uporabo, je na voljo na-
mreč že zelo veliko, so v ob-

liki krem, raztopin, praškov, 
razpršil, laka za nohte. Pri raz-
širjenih oblikah ali okužbi, ki 
prizadene lasišče, pa je pot-
rebno zdravljenje z zdravili v 
obliki tablet. Tudi pri glivicah 
je torej najpomembnejša naša 
»budnost« in pozorno opazo-

vanje lastnega telesa in poču-
tja. Če od težave bežimo, nas 
nezdravljena okužba namreč 
potisne v začaran krog: glivi-
ce postanejo stalen vir novih 
okužb tako za obolelega kot za 
njegovo okolico. 
 B. Kunej Rožman

Ko nas glivice spravljajo v skrbi

DOMAČA LEKARNA PRI OKUŽBAH STOPAL

Soda bikarbona

V 3 litre tople vode vsujte 3 žlice sode 
bikarbone in dobro premešajte. V 
mešanico potopite stopala za 15 mi-
nut. Na koncu stopala dobro obriši-
te. Priporočljivo pa je, da jih namaže-
te tudi s kokosovim oljem, ki je prav 
tako znano po tem, da uničuje glivice.

Jabolčni kis 

Zelo koristen uničevalec bakterij je 
jabolčni kis, še najboljši je domač. 
Ker imajo glivice rade bazično oko-
lje, jabolčni kis poskrbi za vzposta-
vitev rahlo kislega okolja in s tem za 
uničenje glivic. Zaradi protiglivičnih 

lastnosti jabolčnega kisa lahko z nje-
govo uporabo tudi zmanjšate verje-
tnost, da bi se glivice ponovno pojavi-
le. Poleg tega, da bo ublažil srbečico, 
bo zaustavil tudi lupljenje kože in 
vnetje ter ublažil bolečino, ki pogos-
to spremlja glivične okužbe stopal. 

Obkladki: Zmešajte 2 decilitra vode 
in 2 decilitra jabolčnega kisa. Me-
šanici nato dodajte 2 žlici sode bi-
karbone. Z bombažno vato nanesi-
te pripravek na stopala, posebej na 
problematična mesta. Po 30 minu-
tah sperite z vodo in osušite stopala. 
Postopek izvajajte enkrat ali dvakrat 
dnevno, dokler ne opazite izboljša-
nja stanja

Kopel: Jabolčni kis lahko uporabite v 
kombinacij z morsko soljo. Zmešaj-
te jabolčni kis in sol (v enakem raz-
merju 1:1) ter mešanico nato stresite 
v plastično kad in ji dodajte 3 l vode. 
Stopala v tako pripravljeni kopeli na-
makajte dvakrat dnevno po 30 mi-
nut. Še ena izmed možnosti upora-
be jabolčnega kisa pa je ta, da nekaj 
kapljic polijete neposredno po priza-
detem nohtu in počakate, da se kis 
dobro posuši. Postopek ponovite naj-
manj dvakrat dnevno.

Eterično olje čajevca

Kot rečeno glivice tudi ne marajo ete-
ričnega olja čajevca, sploh jim ni všeč 

kombinacija sode bikarbone skupaj z 
eteričnim oljem čajevca. Tudi čajevec 
namreč sodi v družbo tistih naravnih 
sestavin, ki so še posebej koristne za 
odpravo glivičnih okužb. Eterično 
olje čajevca poskrbi tudi za dezinfek-
cijo in zmanjša tveganje za okužbe v 
prihodnje. Potrebujete 2 žlici sode 
bikarbone, ki ji dodajte nekaj kapljic 
eteričnega olja čajevca in nekaj ka-
pljic vode, da dobite mazljivo zmes, 
ki jo nanesite na stopala. Po 15 mi-
nutah pasto zbrišite z mokro gobico. 
Nanašajte dvakrat dnevno. Pazite, da 
eteričnega olja čajevca ne boste na-
našali neposredno na kožo, saj lahko 
nerazredčeno eterično olje povzroči 
razdraženje kože.

Kokosovo olje

Pri tokratni temi ne moremo mimo 
kokosovega olja, ki smo ga že ome-
nili in je vsestransko uporabno. Med 
drugim je zelo koristno tudi v prime-
ru, da se soočate z glivicami na noh-
tih. Ena izmed maščobnih kislin v ko-
kosovem olju lahko namreč prodre 
globoko v celice različnih vrst glivic 
in jih uniči. Postopek uporabe koko-
sovega olja za zdravljenje glivic na 
nohtih je zelo preprost. Kokosovo 
olje enostavno nanesite na noht, ki 
so ga napadle glivice, in pustite de-
lovati najmanj 15 minut. Ponovite 
večkrat dnevno.

FreeImages.com/ yenhoon
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pon.–pet.: 9–19, sobota: 9–13
Qlandia Krško (vhod A)
CKŽ 141, 8270 Krško
e:  norma-krsko@norma.si
t:  07 492 51 51
w:  www.norma.si

Obiščite nas!
Z veseljem vam bomo
prisluhnili in svetovali.

 
Dalmatinova ulica 8 v starem mestnem jedru

www.stezicadozdravja.com | telefon: 070 561 071

       s
tezica  do  zdravja

BIORESONANCA
Lidija Božič s. p.

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

Že v obdobju, ko je Alexsandra 
Gramc zaključevala šolanje na 
srednji zdravstveni šoli, je leta 
2009 odprla salon v Brestanici. 
Pravzaprav so jo k temu, da se 
je odločila za šolanje za teh-
nika zdravstvene nege, spod-
budile nekdanje sodelavke v 
Domu starejših občanov Kr-
ško, kjer je po opravljenem 
šolanju za maserja in pediker-

ja tudi zaokrožila svoje izobraževanje s pripravništvom. 
Začetki dejavnosti v salonu so predstavljali v prvi vrsti boj z vra-
ščenimi in glivičnimi nohti, ki so večen problem in zahtevajo 
dolgotrajno zdravljenje. "Žal ljudje pogostokrat naivno nasede-
jo reklamam in so razočarani, ker ni želenih rezultatov. Glivič-
nih nohtov, ko je okužba prisotna že nekaj let, se nikakor ne dá 
pozdraviti v šestih tednih. Na tem področju so tržne niše zelo za-
vajajoče, tudi v ponudbi kozmetike za nego obraza, ki obljublja-
jo, da po enem nanosu gube izginejo,"  pravi Alexandra.

SKRITI OČEM, A PRVI V NOVITETAH ...

Kljub temu, da je začela dejavnost opravljati v malem, od centra 
odmaknjenem kraju, si je zadala cilj, da bo kljub črnogledim na-
povedim mnogih vztrajala oz. so ji bili ravno ti motivacija, da do-
kaže, da lahko delo in vztrajnost rezultirata v uspehu: "Kmalu se 
je pokazalo, da bi bilo dobro ponuditi še malo več, in sicer depi-
lacijo ter nego obraza. Ker je hčerka Urška ravno končala srednjo 
šolo, sva se dogovorili, da bo naredila še izobrazbo za kozmeti-
čarko na srednji kozmetični šoli v Ljubljani in začela delati v sa-
lonu kot kozmetičarka." Tako sta skupaj pričeli orati ledino in ši-
riti ponudbo. Število strank se je začelo povečevati, prihajale so 
iz raznih krajev, od Ljubljane do Samoborja, le domačinov je bilo 
malo, samo za vzorec, se spominja. "Naš salon je bil prvi, ki je 
uvajal novitete v Posavju - kavitacijo, SHR laser za odstranjevanje 

dlak, strojno limfno drenažo, diamantni piling idr. Zaposlili smo 
dodaten kader, naši stroji so bili z vsako nabavo večji, zaradi če-
sar smo na 65 m2 površine morali za izvedbo terapij izvajati pra-
vo pravcato logistiko." 

SALON NEGE IN SPROSTITVE V KRŠKEM

Zato se je Alexsandra odločila poiskati večji prostor, ki bo omo-
gočal boljše pogoje dela zaposlenim in boljše počutje strankam. 
Priložnost se je pokazala v krškem hotelu s preureditvijo prosto-
rov v kletni etaži Hotela City s samostojnim vhodom. Ponudba 
Vite Marin je v konceptu še vedno enaka, pravi Alexandra, saj so 
v devetih letih naredili veliko nadgradenj: "A slednje nas niso us-
pavale, saj delo še vedno temelji na kvaliteti, produktih kozmeti-
ke, izobraževanjih, nabavi pripomočkov in aparatur, kot je najno-
vejši aparat za nego obraza Aquapil, s katerim dosegamo odlične 
rezultate, pa IR savna za dve osebi, bipolarna in monopolarna 
radiofrekvenca, oblikovanje telesa s pilingi in masažami na bazi 
bršljana, ob tem vlagamo prizadevanja tudi v dodatna izobraže-
vanja kozmetičark in maserk." 

V Viti Marin stremijo k temu, da v salonu uporabljajo in nudijo 
kvalitetno kozmetiko, zato so obnovili sodelovanje s Kozmetiko 
Thalion, ki sodi v sam svetovni vrh proizvajalcev morske kozme-
tike in temelji na naravni kozmetiki iz morskih alg, HL kozmeti-
ko, ki po rezultatih izstopa v negi dermatološke linije za proble-
matične kože, in proizvode Šepet narave - rožice predelane po 
starih recepturah. 

S preselitvijo salona v Krško se je še povečalo število strank: "To 
nam je motivacija, da svoje stranke v določenih obdobjih prese-
netimo in razveselimo še z dodatno ponudbo, kajti v naši stroki 
idej, novitet nikoli ne zmanjka. V prihodnosti imamo še veliko na-
črtov, vendar se mora mozaik poti vedno sestavljati po vrsti," pra-
vi. Glede na večje število salonov na območju Posavja pa Alexandra 
meni, da je konkurenca resda velika, vendar (zaenkrat) še zdrava, 
kajti: "Na kakšen način pojmuješ besedo konkurenca, je odvisno 
od vsakega posameznika. Osebno mi izziv, a ne v smislu zniževanja 
cen storitvam, česar se poslužujejo nekateri saloni,  predstavlja-
jo doseganje vedno višje kvalitete izvajanja storitev, izobraževa-
nje, fleksibilnost s termini, sodelovanje s tremi estetskimi kirur-
gijami, fizioterapevti, priznanim vizažistom Evgenom Gecem idr. 
Seveda pa so v prvi vrsti najbolj pomembne zadovoljne stranke."

Vita Marin - wellnes zadovoljnih strank
Pred letom dni je v prostorih krškega Hotela City odprl vrata lično urejen Wellnes studio Vita Marin. Obiskujejo ga stranke od blizu in daleč, saj, 
kakor pravi nosilka dejavnosti Alexsandra Gramc, so prijaznost, osveščanje strank, umirjenost, strokovno delo in dodana vrednost rok zaposle-
nih največje zagotovilo, da se stranke ne le vračajo, temveč njihove storitve priporočajo tudi drugim.

V i t a  M a r i n  w e l l n e s  |  G r a m c  A l e x a n d r a  s . p . ,  Tr g  M a t i j e  G u b c a  3 ,  K r š ko  |  I n f o r m a c i j e  i n  r e z e r v a c i j e :  0 3 1  8 1 1  1 3 3

Alexandra Gramc

V današnjem času hitrega življenja pogosto pozabi-
mo na tisto, kar je najbolj pomembno, svoje zdravje.

V SKYLAB DENTALNEM IN DIAGNOSTIČNEM CEN-
TRU smo po večletnih izkušnjah dela v Sloveniji pris-
luhnili našim pacientom in združili vse "pod eno 
streho": KAKOVOST, STROKOVNOST in MODERNE 
TEHNOLOGIJE v zobozdravstvu in pri tem nismo po-
zabili na človeški in topel odnos do pacientov.

Edini v brežiški občini ponujamo kompletno 
zobozdravstveno 2D in 3D diagnostiko na najsodob-
nejših aparatih, vse na enem mestu in brez čakal-
nih vrst. Tisto, kar je zelo pomembno, je, da v našem 
Skylab dentalnem in diagnostičnem centru diagno-
stiko oz. slikanje pacientov izvajajo sami zobozdrav-
niki, ki naredijo takojšnjo analizo 2D in 3D posnet-
kov in skupaj v pogovoru s pacientom presodijo, kaj 
je najboljše za njega.

Za strokovno, moderno in tehnološki napredno 
zobozdravstvo po zmernih cenah nam ni več 

potrebno iti daleč, imamo ga tudi mi. 

Ker se kakovost vedno splača!

Naročite se na brezplačen prvi pregled 
in posvet: 031 366 188 in 064 255 977

SODOBNO ZOBOZDRAVSTVO 
NA ČATEŽU

Primož Jager, 
dr.dent.med., 

specialist oralne 
kirurgije

Mirna Franjković,  
dr.dent.med.

Ana Franjković,  
dr.dent.med.

Klinika Skylab pokriva naslednja zobozdravstvena 
področja:

• splošno zobozdravstvo
• estetsko zobozdravstvo
• zobni implantati
• oralna kirurgija
• parodontologija
• računalniško vodena 3D stomatološka protetika
• kompletna 2D in 3D zobna diagnostika
• otroško zobozdravstvo

Skylab dentalni in diagnostični center 
Savska pot 10, 8251 Čatež ob Savi, T: 031 366 188, 064 255 977, 0599 70 000, info@skylab-dental.si, www.skylab-dental.si

KAKOVOST SE VEDNO SPLAČA

V sodobno urejenih prostorih vam nudijo poleg  
strokovnosti tudi topel človeški odnos.

Čudovit ambient z infrardečno savno in masažno mizo

Vita Marin wellnes z lastnim vhodom v Hotelu City
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Za ortodontski aparat oziroma zvezdice, kot 
jim tudi laično rečemo, praktično ni starostne 
omejitve. Lahko bi celo rekli, da so edini po-
goj zdravi zobje in obzobna tkiva, pomemb-
ni pa sta tudi dobra higiena in motiviranost 
pacienta. 

Kot pojasni Živa Tatalović, dr. dent. med., ki 
opravlja specializacijo ortodontije, lahko v 
Zobozdravstvu Tatalović lep nasmeh pacien-
tu uresničijo s protetičnimi nadomestki v ob-
liki zobnih kron, lusk, implantatov ali pa z or-
todontskim aparatom.  »Veliko pacientov ima 
neravne zobe, ki jim ovirajo sproščen nasmeh 
že od rojstva. Poleg tega pa vedno več odra-
slih želi imeti lep nasmeh brez brušenja svojih 
zob. Kar je seveda mogoče, saj se tudi stoma-
tologija razvija v smeri, da poudarek dajemo 
minimalno invazivnim posegom, seveda ka-
dar so za to izpolnjeni pogoji pri pacientu,« 
pojasni Tatalovićeva.

Številni pozitivni učinki

Ortodontija pa ni pomembna le iz estetske-
ga vidika, pač pa omogoča tudi boljši zagriz 
in manjšo obrabo zob ter boljšo izgovorjavo. 
»Zavedati se moramo, da ravni zobje zagota-
vljajo veliko več kot zgolj lep nasmeh.  Omogo-
čajo nam lažjo higieno in posledično manj ka-
riesa ter manj vnetih obzobnih tkiv, prav tako 
pa tudi boljši ugriz in manjšo obrabo zob,« 
razloži stomatologinja Živa Tatalović. 
Čeprav marsikoga skrbi, kako bo videti z 
»zvezdicami« na zobeh, pa so tovrstne skrbi 
povsem odveč. Izbira zobnih aparatov je na-

mreč velika, med odraslimi pacienti pa so pri-
ljubljeni predvsem tako imenovani estetski 
keramični aparati. Ti so enaki kovinskim, ki 
so pogosti pri otrocih, le da so keramični apa-
rati bele barve in so zato praktično nevidni.

Pestra izbira

»Kateri zobni aparat je za posameznika naj-
bolj primeren, je odvisno od želja pacienta pa 
tudi od same nepravilnosti zob. Ko ortodont 
opravi vse potrebne analize, se lahko s pacien-
tom lažje odločita, kateri načrt zdravljenja je 
zanj najbolj sprejemljiv,« pojasni Tataloviće-
va in doda, da je praviloma zobni aparat ved-
no prisoten v zgornjem in spodnjem zobnem 
loku, lahko pa ga namestijo tudi na notranji 
strani zob. V tem primeru govorimo o lingval-
nem aparatu.

Pred samo namestitvijo aparata je treba opra-
viti še fotografiranje pacienta ter odvzem od-
tisov za izdelavo modelov pa tudi rentgensko 
slikanje zob, ki je pomembno za nadaljnjo di-
agnostiko in planiranje terapije. 

Vsak pacient zgodba zase

Trajanje terapije je odvisno od pacienta oziro-
ma njegovega stanja zob, povprečno pa traja  
okoli leta in pol do dveh let, z rednimi kontro-
lami na približno šest tednov. A to ni pravilo, 
saj je vsak pacient zgodba zase. 
»Na trgu je vse več ponudnikov, ki pacientom 
obljubljajo hitre in čudežne terapije, vendar 
se mora vsak posameznik zavedati, da zob 
ne premika zobni aparat, pač pa ortodont, 

ki upravlja z aparatom, kot krmar upravlja s 
krmilom barke. Tako kot je želja krmarja, da 
barko pripelje varno v pristan, si tudi orto-
dont želi, da bo pacient na koncu od njega od-
šel zadovoljen, s sijočim in zdravim nasme-
škom,« pojasni stomatologinja Živa Tatalović.

Lep nasmeh torej ni cilj, ki bo prišel čez noč, 
pač pa cilj, ki bo trajal. Tako pri pacientu kot 
pri ortodontu.
 K. A.        

Za ortodontski aparat ni nikoli prepozno
O lepem in zdravem nasmehu sanjamo verjetno vsi. A ni treba, da ostane le pri sanjah. Današnja stomatologija je namreč tehnološko zelo napredna, zato je že-
lja po lepem nasmehu še kako uresničljiva. Le pogum je treba zbrati in narediti prvi korak. In čeprav je nekdaj veljalo, da je ortodontija primerna le za otroke in 
najstnike, pa temu še zdaleč ni tako.

Akreditirani smo pri ACI (Accreditation Canada International) 
in certificirani po ISO standardu 9001:2015.

OËesni center Preskar | Kettejev drevored 32, 8000 Novo mesto | T: 07 332 41 44, M: 041 389 529 | www.preskar.si
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OkulistiËni pregledi | Operacije oËi | Optika

BREŽICE – Člani Društva di-
abetikov Posavje-Brežice so 
17. marca v restavraciji Šte-
fanič na občnem zboru preg-
ledali delo v minulem in se 
posvetili programu v teko-
čem letu, v katerem bodo je-
seni organizatorji 26. držav-
nega srečanja diabetikov.

Društvo šteje 489 članov, lan-
ska prehojena pot pa je bila 
tako uspešna, da so nanjo lah-
ko ponosni. Zato gre pohvala 
prizadevni predsednici Dar-
ji Mandžuka ter članom izvr-
šnega in nadzornega odbora, 
ki so ji bili, kot je dejala pred-
sednica, pri delu velika podpo-
ra. Na zboru so prisotni potrdili 
nove-stare odbore. Stalnica ak-
tivnega delovanja bo tudi v letu 
2018 izobraževanje in preda-
vanja z organiziranimi delav-
nicami, zelo uspešno gradijo 
izobraževanje mladih v posa-
vskih šolah, ki se udeležujejo 
tekmovanj »Kaj veš o sladkor-
ni bolezni?«. Društvo je poskr-
belo za medicinsko pedikuro, 
posebno tistim, ki imajo z no-
gami hude težave. Predsedni-
ca je povedala, da je zelo po-
nosna na pohodniške skupine, 
ki jih vodijo v Brežicah Zvez-
dana Koren, v Krškem An-
drej Petan ter v Sevnici Iva-
na Krajnc in Ivan Pucelj, ter 
na Rudija Mlinarja, ki o vseh 
aktivnostih društva piše v re-
viji Sladkorna, opozorila pa je 
tudi na projekt Sopotnik, ki je 
nastal z namenom, da bi poma-

Gostili bodo srečanje diabetikov

gali tistim, ki nimajo lastnega 
prevoza. Ob vseh načrtih se 
člani veselijo zanimivega izle-
ta v Vulkanijo v Prekmurju. Si-
cer pa bo Društvo diabetikov 
Posavje-Brežice letos organi-
zator državne proslave ob 26. 
vseslovenskem srečanju diabe-
tikov v Posavskem muzeju Bre-
žice konec oktobra ali v začet-
ku novembra. 

»Sladkorna bolezen je spre-
mljevalka človeštva že dolga 
leta. Lahko potrdim, da se čla-
ni društva z njo soočamo pogu-
mno. Ob tem se zavedamo, da 
smo združeni in povezani moč-
nejši in uspešnejši pri prema-
govanju težav, ki nam jih pri-
dno trosi. Prepričani smo, da 
društvo s svojim programom 
dela dobro in prispeva h kako-
vostnejšemu življenju članov 
ter ostale lokalne in širše skup-
nosti,« je dejala Mandžuka. Za 
uspešno delovanje društva je 
poudarila dobro sodelovanje z 
zdravstvenimi zavodi v Posav-

ju, Občinami Brežice, Krško in 
Sevnica, FIHO, Zvezo diabeti-
kov Slovenije ter posamezni-
mi podjetji in zasebniki, ki jim 
za programe zagotavljajo stro-
kovno in finančno podporo. 
Direktorica SB Brežice Anica 
Hribar je v pozdravu pohva-
lila prizadevno delo društva z 
mislijo, da mora vsak posame-
znik poskrbeti za svoje zdrav-
je sam ob pomoči zdravstvenih 
ustanov in društva; temu se je 
pridružila tudi brežiška podžu-
panja Katja Čanžar s pohvalo, 
da svoj trud vlagajo v izobraže-
vanje mladine. Prof. zdravstve-
ne vzgoje Danica Ostanek ter 
dipl. športni trener Žiga Papež 
sta poudarila pomembnost te-
lesne dejavnosti. Program je 
vodila dipl. med. s. Viktori-
ja Maksl, za kulturni program 
pa so poskrbeli Branka Jen-
žur ter solistka Nina Berger 
ob spremljavi kitarista Kristi-
ana Franića.
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: Foto Rožman

Predsednica Darja Mandžuka (desno) pred člani društva

LUKOVEC - Na prvo pomla-
dno nedeljo in na materinski 
dan so članice in člani PD Li-
sca Sevnica drugo leto zapo-
red za varnejši korak opravili 
blagoslov planincev in poho-
dnikov pri cerkvi svete Marije 
Magdalene na Lukovcu, majhni 
vasi v sevniški občini. Na cve-
tno nedeljo je blagoslov op-
ravil boštanjski župnik Fon-
zi Žibert ter ob tem zaželel še 
varne pohode in prijetna dru-
ženja v naravi. Blagoslovu je 
sledilo prijetno druženje v več-
namenskem domu, v katerem 
je Kulturno športno društvo 
Lukovec, ki ga vodi Stanko Li-
sec, pripravilo krajši kulturni 

program z glasbo in recitalom 
ob materinskem dnevu ter po-
gostitev. Pobudnika prijetnega 
dogodka, Stanko Lisec in člani-
ca PD Lisca Sevnica Darinka 
Avguštin, sta bila nad številom 
pohodnic in pohodnikov nav-

dušena ter se zahvalila vsem, 
ki so kakor koli sodelovali. 
»Brez vas te lepe nedelje ne bi 
doživeli. Nasvidenje  nasled-
nje leto,« je zaključila sporoči-
lo Avguštinova. 
 S. R., foto: V. Šeško

Blagoslov planincev in pohodnikov 

Pohodnice in pohodniki na Lukovcu
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Mirne in blagoslovljene 
velikonočne praznike!

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

Vesele in blagoslovljene 
velikonočne praznike!

Vesele in
blagoslovljene 
VELIKONOČNE 
PRAZNIKE!

Blagoslovljene velikonočne praznike, 
polne razumevanja in medsebojne topline.

Barvite in vesele velikonočne praznike vam želi
Komunala Brežice d.o.o.

DOLENJA VAS - Tradicionalna razstava ročnih del članic KD 
Libna, ki jo pripravljajo ob cvetni nedelji, je letos 24. in 25. 
marca postregla s pomladno tematiko, zato so jo naslovile 
»Korak v pomlad«. Ob tem so postavile na ogled tudi kvačka-
ne hobotnice, saj so se pridružile projektu Hobotnica.

Po besedah predsednice KD Libna Suzane Ogorevc so razstavo 
pripravljale od novega leta. Med razstavljene izdelke so vključile 
tudi hobotnice, saj so pristopile k zanimivemu projektu Hobotni-
ca, za katerega kvačkajo hobotnice kot simbolno sporočilo nedo-
nošenčkom. »Hobotnice naj bi imele na nedonošenčke pozitiven 
terapevtski učinek, stabilizirajo jim srčni utrip in dihanje ter vi-
šajo raven kisika v krvi,« sta dodali pobudnici kvačkanja Jožica 
Bogovič in Blanka Mihelin, ki sta ob tem še izpostavili, da sta 
se s to gesto priključili ostalim tovrstnim društvom v občini, ki s 
svetlimi barvami in prejo iz čistega bombaža nakvačkajo hobot-
nico po določeni meri in s predpisanim vzorcem, ki jo bodo do-
brodelno podarile za inkubatorje. »Lovke hobotnice naj bi pred-
stavljale popkovino, kot celota pa simbolno razvoj nedonošenčka 
ter njegov boj za življenje,« je še dodala Bogovičeva. 
Razstavni izdelki, ki so ponazarjali prihajajočo pomlad, so bili 
sestavljeni iz vezenin, pletenin, kvačkanja, gline ter akvarelnih 
slik. Poleg že omenjenih so izdelke prispevale še Sonja Bogovič, 
Brigita Ogorevc, Ema Gorjup, Jadranka Gospodarič, Zdenka 
Mustar in Magdalena Rešek.  M. Hrvatin

Z razstavo zakorakale v pomlad

Razstavljavke in trenutni obiskovalci razstave

KRŠKO - Minulo soboto, 24. marca, je videmska tržnica potekala 
v znamenju bližajočih se velikonočnih praznikov, temu primer-
no pa je bil okrašen tudi tržni prostor, po katerem so prvošol-
ci leskovške šole izobesili svoja likovna ustvarjanja cvetočih po-
mladnih cvetlic in barvitih pirhov ter živali, zajčkov in piščancev. 
Tematsko so s pleteninami in drugimi ročno izdelanimi izdelki 
na bližajoči se največji krščanski praznik opozorile tudi članice 
Skupine za ročna dela, ki deluje pri Kulturnem društvu Leskovec 
pri Krškem, veliko število obiskovalcev sobotnega sejma pa si je 
pod mentorstvom strokovnjaka Jožeta Lovenjaka in prostovolj-
ke Sanje Lopatič izdelalo butarico ali ostale okrasne aranžmaje 
ter si ogledalo razstavo malih živali Društva rejcev malih živali 
Brežice. Več kot običajno je bilo prisotnih ponudnikov suhome-
snatih izdelkov, tradicionalno pa so bili zastopani tudi pridelo-
valci in izdelovalci mlečnih izdelkov, moke, jajc, peciva, produk-
tov iz zelišč, zelenjave, rokodelci in drugi.  B. M. 

Živahen velikonočni sejem

Dopoldanski utrip na tržnici, ki je ob prodajnem postal tudi 
prostor druženja, je bil živahen, zlasti ob stojnicah z veliko-
nočnimi dobrotami.

BIZELJSKO - 24. marca, na predvečer cvetne nedelje, so v žu-
pnišču na Bizeljskem drugo leto zapored odprli razstavo pir-
hov, ki so jo postavile članice Društva kmetic Brežice - akti-
va Bizeljsko, njena idejna vodja pa je Lea Babič. 

Uvodni program je potekal v župnijski cerkvi sv. Lovrenca na Bi-
zeljskem, kjer je Nataša Šekoranja Špiler predstavila etnolo-
ško stran velikonočnih praznikov, Anamarija in Ema Agnič ter 
Vita Stermecki so poskrbele za kulturni dodatek, Erna Rožman 
in Vesna Kunej sta odigrali humoristični vložek, nekaj pozdrav-
nih in zahvalnih besed je namenila predsednica bizeljskega akti-
va kmetic Slavica Antolovič, razstavo pirhov pa je odprl domači 
župnik Vlado Leskovar. Na razstavi sodeluje 30 razstavljavcev 
ter otroci bizeljskega vrtca in učenci od 1. do 5. razreda OŠ Bi-
zeljsko. Pirhe so okraševale članice aktiva kmečkih žena in dru-
ge krajanke, med razstavljavci so tudi trije moški. Gre za tradi-
cionalno obarvana jajca s kuhanjem v čebulni lupini in drugih 
barvah. Na ogled so tudi praskanke, jajca, okrašena z nitko, in 
pirhi, okrašeni s filcem. Zanimiva so jajca iz gline, občudovanja 
vredne so tudi pisanke, okrašene s čebeljim voskom, z das maso 
in fimo maso, ter jajca s suhim prešanim cvetjem. Prav tako pa na 
razstavi zasledimo pirhe, obogatene s servetno tehniko, origami 
tehniko in perlicami, jajca s kvačkanimi kapicami in obkvačkana 
jajca za obesiti. Svojevrstno zanimivost predstavljajo pisanke, ku-
hane v modri frankinji in dornfelderju, ter jajca, pobarvana s svi-
lo. Razstavo dopolnjujejo še košarica pisank iz pečenega testa in 
razni velikonočni aranžmaji. Kot je za naš medij še povedala An-
tolovičeva, želijo z razstavo ohranjati in prikazati, kako so jajca 
barvali nekoč, predvsem z uporabo naravnih materialov. Razsta-
va je na ogled do 8. aprila vsak dan uro pred ali po sveti maši ali 
po dogovoru z Leo Babič oz. Mihaelo Balon. R. Retelj

Pirhe razstavljajo tudi otroci

Obiskovalci ob ogledu razstave

Velikonočni prazniki 
naznanjajo pomlad, 

upanje in rast. 
Želimo vam lepe 

praznične dni.
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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.

Kuža HANK (18062P) 
je odrasel, že starejši samec niž-
je rasti. Prijazen je do ljudi, rad v 
njihovi družbi, navajen na povo-
dec. Hank potrebuje topel dom, 
kjer bodo zanj dobro skrbeli in 
ga imeli radi.

DANTE (18056B) 
je odrasel pasji samec srednje 
rasti, star približno dve leti. Je 
prijazen kuža, rad v družbi lju-
di, navajen na povodec. Dan-
te potrebuje odgovoren dom, 
kjer bodo zanj dobro skrbeli in 
ga imeli radi.

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova cesta 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.

OBVESTILO o javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja 

v občini Brežice za leto 2018

Občina Brežice obvešča, da je objavljen javni razpis za sofinan-
ciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini Brežice za leto 2018. 

Sofinancirani bodo naslednji ukrepi:
• posodabljanje kmetijskih gospodarstev  naložbe v 

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

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

 Rok za prijavo je do vključno torka, 24. 4. 2018.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izte-
ka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Breži-
ce (www.brezice.si). V tem roku jo zainteresirani lahko dvigne-
jo osebno na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, 
kmetijstvo in razvoj, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. 

Kontaktna oseba za javni razpis je Roman Matjašič, tel.: 07 620 
55 32, elektronska pošta: roman.matjasic@brezice.si, vsak de-
lovni dan v času uradnih ur.

Občina Brežice nadaljuje z izvajanjem preventivnega ukrepa za 
zmanjšanje števila zapuščenih živali. Do porabe sredstev (5.000 EUR) 
bo občina sofinancirala ceno sterilizacije lastniških mačk, in sicer v 
obeh veterinarskih ambulantah: Vet BM v mestnem jedru in Vete-
rinarski bolnici Brežice d.o.o. Lastnikom bo v tem obdobju na voljo 
storitev sterilizacija mačke po enotni, sofinancirani ceni 35 evrov. 

Oba izvajalca  
Vet BM  Ambu-
lanta za male ži-
vali, Cesta prvih 
borcev 20, Bre-
žice in Veterinar-
ska bolnica Bre-
žice, Prešernova 
cesta 17a, Breži-
ce - bosta ukrep 
izvajala vsak de-
lovnik, podrob-
nejše informaci-
je pa so na voljo na spletnih straneh ambulant: www.vet-bm.si/ in 
www.veterinarskabolnica.si/.

Občina Brežice je začela z izvajanjem ukrepa sofinanciranja cene 
sterilizacije lastniških mačk že v letu 2014, saj je sterilizacija po pri-
poročilu stroke tudi najboljša preventiva pri zmanjševanju števila 
zapuščenih živali. 

S sprejetjem Odloka o proračunu Občine Brežice 2018 in župano-
vega sklepa o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka 
bodo v občini Brežice starši otrok, rojenih v letu 2018, prejeli za 
50 evrov višjo pomoč - 250 evrov namesto dosedanjih 200 evrov. 
V letu 2017 je bilo podeljenih 199 pomoči ob rojstvu. 

RAZLIČNE OBLIKE POMOČI, KI JIH OBČINA BREŽICE 
ZAGOTAVLJA OBČANKAM IN OBČANOM
Poleg nalog, ki jih za občane opravljajo občina in njeni javni zavo-
di, občina skrbi tudi za različne oblike pomoči občanom vseh sta-
rosti. Poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka občina na-
menja proračunska sredstva za plačilo razlike med plačilom staršem 
in ceno programa vrtca (več kot 3 milijone evrov letno); za prevoze 
osnovnošolskih otrok, za socialno varstvo starejših (oskrbnine v za-
vodih), za socialno varstvo invalidov (družinski pomočnik), za nujno 
zdravstveno varstvo (zdravstveno zavarovanje), za socialno varstvo 
materialno ogroženih (pomoč na domu in denarne pomoči), za sub-
vencije neprofitnih najemnin in sredstva za štipendije (Posavska šti-
pendijska shema).

KDO JE UPRAVIČEN DO DENARNE POMOČI OB ROJSTVU 
OTROKA?
V skladu z Odlokom o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev pro-
računa Občine Brežice imajo pravico do pomoči ob rojstvu otroka 
starši: v primeru, kadar sta eden od staršev in novorojeni otrok drža-
vljana Republike Slovenije ali tujca, ki imata dovoljenje za stalno pre-
bivanje v Sloveniji in imata na dan rojstva otroka stalno prebivališče 
v občini Brežice; v primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravi-
co do pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem 
iz prvega odstavka tega člena;  v primeru, da otrok ne živi pri star-
ših, imajo pravico uveljaviti pomoč rejniki oziroma tisti, ki je prevzel 
skrb za otroka in ima stalno bivališče v občini Brežice.

Tudi letos sofinanciranja sterilizacij lastniških 
mačk v občini Brežice

V Brežicah v letu 2018 višja denarna pomoč 
ob rojstvu otroka

V občini Brežice se zavedamo 
pomembnosti kmetijstva in po-
deželja tako z vidika pridelova-
nja hrane kot z vidika ohranja-
nja urejene krajine. Zato Občina 
Brežice vsako leto namenja del 
proračunskih sredstev za razvoj 
in pospeševanje kmetijstva ter 
delovanje društev s tega pod-
ročja. 

S pomočjo javnega razpisa za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva 
ter podeželja občina podpira na-
ložbe v kmetijska gospodarstva 
za primarno proizvodnjo in za-
gotavljanje tehnične podpore. 
To so sredstva za razvojne pro-
grame kmetij, v sklopu katerih 
se sofinancira izgradnjo hlevov 
in objektov za spravilo pridel-
kov, nakup kmetijske mehaniza-
cije, rastlinjakov, plastenjakov in 
protitočnih mrež tako v sadjar-
stvu kot v vinogradništvu. Povr-
šina mora biti najmanj 0,25 ha 
sadovnjaka ali vinograda. Drugi 
namen je sofinanciranje aktiv-
nosti društev na področju kme-
tijstva  lokalno ocenjevanje vin, 
salam in razstava bizeljskega aj-
dovega kolača ter najrazličnej-
ša izobraževanja in izmenjave 
dobrih praks. Občina Brežice 
sofinancira tudi društveno de-
javnost na področju izobraževa-
nja in promocije ekološko pride-
lane hrane. Ravno tako nameni 
sredstva društvom, ki delujejo 
regijsko ali še širše, kot so Zdru-
ženje za medsosedsko pomoč 
Posavje oz. t. i. Strojni krožek 
in Društvo rejcev krškopoljskih 
prašičev kot avtohtone pasme.

S sofinanciranjem naložb in de-
javnosti tehnične podpore želi 
Občina Brežice kmetovalcem 
pomagati izboljšati kakovost 
proizvodnje, ohraniti in izboljša-
ti naravno okolje, standarde za 
dobro počutje živali ter omogo-
čiti razvoj in ohranitev tako kme-
tijstva kot podeželja v občini. 

DODATNI UKREPI ZA 
SPODBUDE V KMETIJSTVU

Poleg neposrednih finančnih 
spodbud Občina Brežice preko 
javnega zavoda ZPTM Brežice 
organizira jesenski Podjetniško-
obrtni in kmetijski sejem (POK), 
kjer lahko pridelovalci predsta-

Kmetijstvo v občini Brežice – v petih letih 
za 520.000 evrov finančnih spodbud
Kmetijstvo predstavlja eno najpomembnejših gospodarskih panog tako v občini in Sloveniji kot v svetu, saj vsa živil-
sko-predelovalna industrija sloni ravno na kmetijstvu. O pomembnosti kmetijstva priča tudi delež sredstev v prora-
čunu Evropske unije, ki znaša skoraj polovico vseh proračunskih sredstev. 

vijo svoje izdelke in jih ponu-
dijo kupcem. Podobno vlogo 
opravlja tudi Mestna hiša, kjer 
so v vinoteki in trgovinici na vo-
ljo domači izdelki in obnovljena 
brežiš ka tržnica. Občina Brežice 
organizira tudi kmetijske forume 
(do sedaj so bili izvedeni trije), 
ki so namenjeni izobraževanju in 
seznanjanju kmetovalcev z no-
vostmi na področju kmetijstva. 
S proračunskimi sredstvi občina 
investira tudi v komunalno in-
frastrukturo na podeželju, saj ta 
predstavlja predpogoj za nadalj-
nji razvoj podeželja. Pred nekaj 
leti je Občina Brežice pričela tudi 
z vlaganjem v razvoj vinskih cest 
in to počne še danes, ker se za-
veda, da je v kmetijstvu še veli-
ko rezerve za razvoj turizma na 
podeželju. Kmetijstvo v poveza-
vi s turizmom je odlična prilož-
nost za promocijo in razvoj lokal-
ne kulinarike ter učinkovit način 
neposredne prodaje kakovo-
stnih lokalnih pridelkov (vina, 
mesnih izdelkov, sokov, sira).

V PRIHODNOSTI 
NAMAKALNI SISTEM ZA 
RAZVOJ KMETIJSTVA

Pomena lokalno pridelane hra-
ne se zavedamo tudi v naši ob-
čini, zato bo Občina Brežice v 
okviru zakonodaje poskuša-
la zagotoviti pogoje za konku-
renčnejšo pridelavo zdrave hra-
ne. Zaradi globalnih podnebnih 
sprememb bo voda za nama-
kanje izjemnega pomena za ra-
zvoj kmetijstva. Ob dokončanju 
izgradnje HE Brežice bo možno 
uporabljati vodo iz akumulacij-
skega jezera za namakanje ob-
delovalnih površin. Na ta način 
bo zagotovljen stalen vodni vir 
in s tem bodo dani pogoji za ra-
zvoj intenzivnih panog, kot je 
pridelava zelenjave, ki je v Slo-
veniji najbolj nezadostna. Izgra-
dnja namakalnega sistema bo 
omogočila tudi namakanje sa-
dovnjakov in izvedbo oroševa-
nja v primeru pozeb. 

BREŽIŠKO KMETIJSTVO 
V ŠTEVILKAH

V registru kmetijskih gospodar-
stev, ki se vodi pri Upravni enoti 
Brežice, je v občini Brežice vpi-
sanih 3.119 kmetijskih gospo-

darstev, ki obdelujejo 9.934 ha 
kmetijskih zemljišč (podatki za 
januar 2018). Od tega je največ 
njiv (5.065 ha), trajnih travnikov 
(3.725 ha), vinogradov (705 ha) 
in intenzivnih sadovnjakov (227 
ha).

SADJARSTVO

V občini Brežice je po podatkih 
iz registra kmetijskih gospodar-
stev 227 ha intenzivnih sadov-
njakov in 88 ha ekstenzivnih sa-
dovnjakov. Med sadnimi vrstami 
prevladuje jablana pred hruška-
mi. Jagode so se pokazale kot 

ena ekonomsko najperspektiv-
nejših sadnih vrst in hkrati tudi 
najbolj intenzivna sadna vrsta. V 
zadnjem času se pojavljajo tudi 
druge sadne vrste, ki jih prej ni 
bilo, kot so najrazličnejše jago-
dičevje (robide, maline, aroni-
ja, borovnice). V porastu so tudi 
površine kakija. V manjšem ob-
segu so tudi nasadi maronov in 
tudi bolj eksotičnih sadnih vrst, 
npr. asimina. 

VINOGRADNIŠTVO

Na območju občine Brežice 
imamo v registru pridelovalcev 
grozdja in vina vpisanih 1.974 
pridelovalcev, ki obdelujejo 705 
ha vinogradov s 3.008.160 trta-
mi. Posestna struktura je izred-
no razdrobljena, saj kar 75,6 % 
pridelovalcev obdeluje manj kot 
0,3 ha vinograda. Zanimivost: od 

sort je v vinogradih najbolj za-
stopana žametovka z 18,92 %, 
sledijo ji modra frankinja s 
16,68 %, laški rizling s 16,55 % 
in avtohtona sorta rumeni pla-
vec s 6,39 %. 

ŽIVINOREJA

V občini Brežice v živinoreji pre-
vladujeta predvsem govedore-
ja in prašičereja. Tako kot tudi 
drugod v Sloveniji se dogaja 
koncentracija. Število kmetij se 
zmanjšuje, tiste, ki ostajajo, pa 
imajo več živali in več obdelo-
valnih površin. Le na tak način 
si kmetije lahko znižajo stroške, 
saj v nasprotnem niso konku-
renčne z drugimi, koncentracija 
pa se dogaja tudi v poljedelstvu. 
Vir: Bilten 3. kmetijski forum Ob-
čine Brežice
� Foto:�Roman�Matjašič
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Občina Krško vabi k sodelovanju pri oblikovanju letošnjega PRA-
ZNIKA OBČINE KRŠKO, ki bo potekal v začetku meseca junija. Po-
sebna komisija bo s pomočjo predlogov oblikovala program prire-
ditev, ki bo objavljen na spletni strani www.krsko.si in na podlagi 
katerega bodo k izvedbi povabljeni potencialni izvajalci programov.

Vabimo društva in organizacije, da se prijavijo na razpis s svojo pri-
reditvijo in tako počastijo občinski praznik. Prednost bodo imele 
prireditve, ki bodo povezovale več društev v posamezni krajevni 
skupnosti. Praznični dogodki bodo potekali predvidoma od pet-
ka, 25. maja, do srede, 7. junija 2018. Razpisna dokumentacija je 
objavljena na spletni strani Občine Krško oziroma jo lahko dvig-
nete tudi v Kabinetu župana po 23. marcu 2018. Dodatne infor-
macije: 07/4981201  Metka Resnik.

Predloge sprejemamo do petka, 13. aprila 2018, na naslov: OBČI-
NA KRŠKO, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško (s pripisom: »Ne 
odpiraj  PRAZNIK OBČINE 2018«).

Prakso nemških mojstrskih šol želijo  
tudi v svojih državah

V Nemčiji je srednješolski izobra-
ževalni sistem organiziran dual-
no, kar pomeni, da imajo dijaki 
dva dni v tednu teoretični pouk, 
tri dni pa praktični pouk pri 
obrtniku. Nadgradnja tega sis-
tema je mojstrska šola, ki traja 
dve leti v obliki izobraževanja ob 
delu ali pol leta kot redno izobra-
ževanje.

V sklopu študijskega obiska so 
predstavniki partnerjev obiska-
li Pokrajinsko strokovno šolo, ki 
je organizirana v sklopu Ceha av-
toservisnoremontnih dejavnosti 
za avtomobilski sektor, kjer jim 
je ravnatelj mojstrske šole Kla-
us Kapelke predstavil delova-
nje, organiziranost in kurikulum 
mojstrske obrtniške šole ter po-
stopek opravljanja mojstrskega 
izpita za obrtnike. Ogledali so si 
šolo in oddelek za praktični pouk 
ter obiskali lokalnega obrtnika, ki 

Predstavniki projektnih partnerjev projekta MASTER 5 - Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, Občina Krško in 
Šolski center Krško-Sevnica, Hrvatska obrtnička komora,  Obrtničko učilište – center izobraževanja odraslih, Regional-
na razvojna agencija Bačka iz Novega Sada in Kroatische Wirtschaftsvereinigung  e.V. (Hrvatska gospodarska zveza) - so v 
Frankfurtu v začetku marca obiskali dve mojstrski šoli ter se seznanili s primeri dobre prakse modela mojstrskih šol.

je predstavil sodelovanje z moj-
strsko šolo.

Obiskali so tudi Rajnskohessen-
ško obrtno zbornico in center za 
izobraževanje, kjer jim je dr. Mi-
chael Naumann, vodja izobraže-
valnega oddelka, predstavil delo-
vanje in organiziranost mojstrske 
šole, ki deluje v okviru zbornice, 

ter posebni program – kurikulum 
strojne in kovinske panoge.

Na podlagi te izkušnje bodo par-
tnerji v okviru projekta pripravi-
li dokument kot osnovo za obli-
kovanje modela mojstrske šole 
v državi posameznega partnerja 
po vzoru nemške mojstrske šole. 
Na podlagi analiz bodo pripravi-

li izobraževalna izhodišča za pri-
pravo kurikuluma. Prve rezultate 
bodo predstavili na dveh okrog-
lih mizah, prva bo že spomladi.

Kot je poudarila Janja Starc z Ob-
močne obrtnopodjetniške zbor-
nice Krško, vodilnega partnerja, 
so projektni partnerji v sklopu 
študijskega obiska v Frankfurtu 
pridobili pomembne informacije 
o modelu mojstrske šole, ki po-
udarja dualni sistem izobraževa-
nja in kot takšen omogoča malim 
in srednje velikim podjetjem pri-
dobiti usposobljen kader s prak-
tičnimi znanji in veščinami. »Naj-
boljšo prakso bomo uporabili za 
oblikovanje modela mojstrske 
šole vsake države partnerice. Na 
ta način zasledujemo cilj projek-
ta  izboljšanje zaposljivosti mla-
dih in prispevek k povečanju go-
spodarske konkurenčnosti,« je 
dodala Starčeva. 

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI MOSTU 
V KRŠKEM OD 3. DO 17. APRILA

Po lanskoletni obnovi mostu v Krškem bo Direkcija RS za infra-
strukturo v sodelovanju z Občino Krško v aprilu še preplastila 
most in nadvoz nad železniško progo. Preplastitev je bila pred-
videna v sklopu menjave dilatacij, vendar zaradi nizkih tempe-
ratur teh del ni bilo mogoče izvesti v letu 2017. Most in nad-
voz bosta zato v času od 3. aprila, ko se bodo dela začela, pa do 
predvidoma 17. aprila popolnoma zaprta za ves promet. Obvoz 
bo urejen po obvoznici od HE Krško do priključka v Stari vasi.

Dela ureditve komunalne infrastrukture Jelša  Gorica se intenziv-
no izvajajo, končana je fekalna kanalizacije v obeh naseljih, vgraje-
ne vse posode za ČN, manjka še tehnološki del. Zgrajen je tudi že 
večji del meteorne kanalizacije v naselju Gorica, izvaja pa se kabel-
ska kanalizacija za optiko, javno razsvetljavo in razvod vodovoda pa 
tudi zamenjava voziščne konstrukcije. Težimo k temu, da bi za fe-
kalno kanalizacijo in ČN imeli tehnični pregled poleti 2018 in da bi 
bilo po pregledu že možno izvajati priključke na fekalno kanalizaci-
jo. Zaključek vseh del je predviden jeseni, finalni sloj asfalta pa naj 
bi bil položen spomladi 2019. V načrtu je tudi ureditev komunalne 
infrastrukture Pristava  Veliki Podlog, za kar je v proračunu 2019 
predvidenih 900.000 evrov. Trenutno je v izdelavi projektna doku-
mentacija, v letošnji jeseni naj bi bilo pridobljeno gradbeno dovo-
ljenje, sledi razpis za izbor izvajalca. Za komunalno infrastrukturo 
na področju Gržeča vas, Mali Podlog, KalceNaklo, Malo in Veliko 
Mraševo pa je trenutno izbran izvajalec za izdelavo projektne do-
kumentacije, ki naj bi bila izdelana do poletja 2019.

Prostovoljec leta 2017 v občini Krško 
Občina Krško objavlja javni natečaj za »Naj prostovoljca« DO 
in NAD 30 let ter »Naj prostovoljsko organizacijo« v letu 2017. 
Predloge pričakujejo najkasneje do ponedeljka, 9. aprila 2018, 
na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, s pripisom "PRO-
STOVOLJEC LETA 2017 V OBČINI KRŠKO" ali po e pošti na na-
slov metka.resnik@krsko.si na prijavnici, ki je na voljo na sple-
tni strani Občine Krško v rubriki Javni razpisi. Na podlagi prijav 
bodo za naj prostovoljca/ko leta 2017 do 11. maja lahko odlo-
čali občanke in občani z glasovanjem (glasovnica bo objavljena 
v Posavskem obzorniku od druge polovice aprila dalje).

Občina Krško je uspešno kandidirala na javnem razpisu in prido-
bila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju Gori-
ca. Za izvedbo vseh del je bil po postopku javnega naročanja izbran 
izvajalec AGM NEMEC. Vse lastnike zemljišč na komasacijskem ob-
močju Gorica obveščamo, da se bodo dela - ureditev poljskih poti 
na terenu izvajala od začetka aprila do konca junija letos oziroma 
se bodo prilagajala vremenskim razmeram.

Izvedba agromelioracije na komasacijskem 
območju Gorica

Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje individualnih 
hišnih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne 
vode. Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije so 
fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim pre-
bivališčem v občini Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki de-
lujejo v javnem interesu. 

Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so 
nastali od 1. 1. 2015 do oddaje vloge. Maksimalna višina upravičenih 
stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov z DDV.
Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami prič-
nejo vlagati od torka, 3. aprila 2018, na sedežu Centra za podje-
tništvo in turizem Krško, CKŽ 46. Komisijsko odpiranje in obravnava 
vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu in de-
cembru. V primeru, da bo prispelo več vlog, kot je na voljo razpo-
ložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o plača-
nem računu opravljene storitve starejšega datuma. V primeru, da 
bo več vlog z istim datumom potrdila o plačanem računu, se bodo 
te obravnavale glede na datum izdane izjave o ustreznosti oz. pra-
vilni priključitvi. Šele tretji kriterij (v kolikor bo potreben) pa bo ča-
sovno zaporedje prispetja vlog.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do prve-
ga delovnega ponedeljka v mesecu novembru. Razpisna dokumen-
tacija je dosegljiva na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Kr-
ško (CPT) ter na spletnih straneh: www.cptkrsko.si in www.krsko.si.
Dodatne informacije: CPT Krško, Mateja Jurečič, tel. št. 07 490 22 25.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih 
hišnih kanalizacijskih priključkov in malih 
čistilnih naprav v občini Krško

Dela in načrti ureditve komunalne infrastrukture 

Javni razpis za sofinanciranje dogodkov 
v občini Krško v 2018
Občina Krško tudi v tem letu sofinancira dogodke, ki jih organizirajo 
subjekti, ki delujejo na območju občine Krško ter promovirajo obči-
no Krško izven meja občine Krško. Na razpis se lahko prijavijo pravne 
in fizične osebe s sedežem oz. prebivališčem v občini Krško, ki s svo-
jim delom promovirajo ali povečujejo prepoznavnost občine Krško. 
Društvo se na  razpis lahko prijavi  enkrat letno ter z istim dogodkom 
ne sme kandidirati oz. pridobiti sredstva na drugem razpisu Občine 
Krško oz. krajevni skupnosti. 
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na na-
slov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 KRŠKO. Pisne vlo-
ge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom 
pošiljatelja in označene z oznako: »Finančna vloga - dogodek«. Raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do po-
rabe sredstev, dvignejo v času uradnih ur  v Kabinetu župana Občine 
Krško in na spletni strani www.krsko.si v rubriki Obvestila in obja-
ve/Javni razpisi. Dodatne informacije posreduje Metka Resnik, tel. 
07/4981201, epošta: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Povabilo k sodelovanju pri organizaciji 
PRAZNIKA OBČINE KRŠKO 2018
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Sevnica prejemnica srebrnega znaka 
Slovenia Green Destination
Občina Sevnica je bila kot turistična destinacija, skladno z vsemi prizadevanji na področju trajnosti, ocenjena s srebr-
nim znakom Slovenia Green Destination. S srebrnim znakom je pridobljena potrditev, da je Sevnica turizmu, okolju, 
obiskovalcem in turistom prijazna destinacija.

Novico o pridobitvi znaka in če-
stitke v imenu Slovenske turistič-
ne organizacije in akreditiranega 
partnerja, Zavod Tovarna trajno-
stnega turizma, sta sevniška ob-
čina in zavod KŠTM Sevnica pre-
jela prejšnji teden, ob tem pa je 
župan Srečko Ocvirk dejal: »V 
sevniški občini vseskozi delamo 
v smeri sonaravnega, naravi pri-
jaznega, zelenega turizma. Vese-
li smo, da je to prepoznano tudi s 
prejemom srebrnega znaka. Ra-
zvoj turizma teče kot prilagajanje 
potrebam in povpraševanju, dol-
goročen pogled in umeščanje na 
turistični zemljevid tudi v obliki 
pridobitve srebrnega znaka Slo-
venia Green Destination pa vse-
kakor pomembno utira pot na-
daljnjemu razvoju turizma.«

Z znakom se želi sevniška obči-
na na slovenskem, evropskem in 
globalnem trgu še bolj utrditi kot 
okolju in družbi prijazna destina-
cija. »Priznanja smo zelo veseli, 
saj potrjuje vsa naša prizadeva-
nja. Zelena shema slovenskega 
turizma in znak Slovenia Green 
Destination je k trajnostnemu 
razvoju zavezan proces, kar nas 
zavezuje k nadgradnji, dopolnje-
vanju, izboljševanju in spremlja-
nju različnih segmentov razvoja 
turizma v Sevnici tudi v prihod-
nje. V primeru, da kateri od sev-
niških ponudnikov nastanitvenih 
možnosti tudi sam pridobi Gre-
en Destination znak, je v obdob-
ju dveh ali treh let ob obnovitvi 
znaka vnovič možna kandidatu-
ra za pridobitev zlatega Slovenia 

Green Destination znaka,« pa je 
povedala direktorica Javnega za-
voda za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti Sevnica 
Mojca Pernovšek.

VEČ O ZELENI SHEMI 
SLOVENSKEGA TURIZMA IN 
PRIDOBITVI ZNAKA

Gre za celovito zasnovan naci-
onalni sistem za pospeševanje 
razvoja trajnostnega turizma v 
Sloveniji na vseh stebrih trajno-
stnega razvoja, okoljskem, druž-
benem in ekonomskem. Shema, 
katere lastnik je Slovenska turi-
stična organizacija, je namenje-
na tako destinacijam kot tudi 
ponudnikom turističnih nasta-
nitev in turističnim agencijam. 
Sevnica se je 12 destinacijam, 
ki so se prijavile na tretji naci-
onalni poziv Slovenske turistič-
ne organizacije za pospeševanje 
vpeljevanja trajnostnega poslo-
vanja v turizmu, imenovanega 
Zelena shema slovenskega tu-
rizma – Slovenia Green, pridru-
žila in aktivnosti pričela voditi v 
letu 2017. 

Aktivnosti za pridobitev znaka je 
vodila zelena skupina pod vod-
stvom zelenega koordinatorja 
Mateja Imperla iz zavoda KŠTM 

Sevnica. V skupini so sodelovali 
predstavniki zavoda KŠTM Sev-
nica in Turistične agencije Doživ-
ljaj Posavje, Občine Sevnica, Jav-
nega podjetja Komunala d.o.o. 
Sevnica in Turistične zveze obči-
ne Sevnica pa tudi Zavod za goz-
dove Slovenije, Kozjanski park in 
celjska območna enota Zavoda 
Republike Slovenije za varstvo 
narave. Preko različnih aktivno-
sti so zbirali podatke o trajnosti 
sevniškega turističnega razvoja 
ter osveščali lokalno prebival-
stvo, gospodarstvo, obiskovalce 
in preostale deležnike o pome-
nu trajnostnega turizma.

V procesu presoje za pridobi-
tev certifikata oziroma znaka se 
je občina Sevnica kot turistič-
na destinacija presojala skozi 
117 vsebinskih vprašanj in prek 

105 kazalnikov, ki so mednaro-
dno uveljavljeni in sistematično 
analizirajo sedem osnovnih te-
matskih vsebinskih sklopov, in 
sicer podatke o destinaciji, de-
stinacijski management, naravo 
in pokrajino, okolje in podne-
bje, kulturo in tradicijo, social-
no klimo in poslovanje turistič-
nih podjetij.

V Sloveniji je sicer skupno 37 
destinacij, 19 ponudnikov na-
stanitev, trije naravni parki in 
dve agenciji, ki prisegajo na ze-
leno strategijo in se ponašajo z 
znakom Slovenia Green. Loka-
cije so dostopne na interaktiv-
nem zemljevidu, zelena zgodba 
Slovenije pa je predstavljena na 
straneh www.slovenia.info/sl/
poslovne-strani/zelena-shema-
-slovenskega-turizma.

Povabilo k sodelovanju 
pri pripravi strategije razvoja turizma

Občina Sevnica je v sodelovanju s Fakulteto za turizem Univerze v Mari-
boru pristopila k snovanju strateškega dokumenta za razvoj turizma v 
obdobju od 2019 do 2024, s katerim želimo postaviti temelje sodobnim 
pristopom in trendom v turizmu ter hkrati slediti tudi razvoju turizma na 
nacionalni ravni. V eni od prvih faz je naš namen vzpostaviti stik z aktiv-
nimi deležniki v prostoru, ki se aktivno ukvarjate s turizmom in z njim 
povezanimi dejavnostmi oziroma imate izdelane načrte ali ideje za ra-
zvoj na tem področju. Na prvih srečanjih v okviru projektne skupine, ki 
je zadolžena za pripravo novega strateškega dokumenta, smo izpostavi-
li tri ključne tematske sklope, na katerih bomo gradili nadaljnjo ponudbo 
in razvoj sevniškega turizma: 
• gastronomija, 
• pohodništvo in kolesarstvo ter
• doživetja�podeželja.

V nadaljevanju bomo dodali še sklop kmetijskih gospodarstev, ki se ukvar-
jajo s pridelavo in predelavo živil. Z deležniki vseh sklopov predvidevamo 
tekom leta tri srečanja/delavnice.

Vabljeni, da se pridružite na 1. srečanju/delavnici, ki bo v torek, 
3. aprila 2018, v prostorih novoodprtega Hostla Trimček na Blanci 

(Blanca 36 a).

Delavnice bodo razdeljene po tematskih sklopih s pričetkom ob:
• 14.�uri�za�področje�Gastronomija,
• 16.�uri�za�področje�Kolesarstvo�in�pohodništvo�ter
• 18.�uri�za�področje�Doživetja�podeželja.

Na posamezni delavnici bomo prepoznali stanje in trende v izbrani stro-
ki ter izluščili potrebe in priložnosti na obravnavanem področju. Srečanje 
bomo dopolnili z izbranimi gosti, strokovnjaki, ki bodo predstavili dobre 
prakse in projekte na posameznih segmentih. Udeležba na delavnicah je 
brez omejitev; če se z vašo dejavnostjo prepoznate na več področjih, je 
udeležba tudi na več delavnicah zaželena. Prav tako vas naprošamo za na-
javo vaše udeležbe pri kontaktnih osebah:
• za področje Gastronomija – Rok Petančič  

(rok.petancic@kstm.si, 051 680 289)
• Kolesarstvo in pohodništvo – Matej Imperl  

(matej.imperl@kstm.si, 051 680 280)
• Doživetja podeželja – Zdravko Remar  

(zdravko.remar@kstm.si, 051 680 287)

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Na zasedanju 28. občinskega otroškega parlamenta so se v petek 
zbrali mladi parlamentarci osnovnih šol z območja sevniške in ra-
deške občine, tokrat na Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče. Tema 
letošnjega parlamenta, ki poteka pod krovno organizacijo Zveze pri-
jateljev mladine Slovenije, je šolstvo in šolski sistem. Predstavnike 
učencev iz OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, 
OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče in 
OŠ Marjana Nemca Radeče sta pozdravila tudi oba župana, radeški 
Tomaž Režun in sevniški Srečko Ocvirk. Sodelujoči na parlamentu 
so v zaključku z glasovanjem odločili, da bosta sevniško in radeško 
občino na državnem parlamentu, ki bo aprila v Veliki dvorani Držav-
nega zbora Republike Slovenije, zastopali Lea Haler iz Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica in Žana Jonozovič iz Osnovne šole Boštanj.

Aktivno soustvarjajo turistični razvoj
13. marca je v večnamenski dvorani Trubarjevega doma upokojen-
cev v Loki pri Zidanem Mostu potekal redni letni občni zbor Turi-
stične zveze občine Sevnica, ki so ga letos gostili člani domačega 
turističnega društva.

Med osrednjimi točkami so sprejeli plan dela za tekoče leto. Že us-
taljenim projektom, kot so spomladanske čistilne akcije, saditev sev-
niške voščenke ob svetovnem dnevu Zemlje, ocenjevanju krajev v 
sklopu projekta Turistične zveze Slovenije »Moja dežela – lepa in 
gostoljubna«, podeljevanju posebnih občinskih priznanj v sklopu 
istoimenskega projekta, odpiranju gozdnega okna ob svetovnem 
dnevu turizma, svetovanju in sodelovanju z društvi, ki so člani zve-
ze, bodo letos dodali še natečaj »Spomin(č)ek iz moje občine« in se 
priključili globalni akciji »Očistimo svet« v septembru. Tudi letos so 
podelili priznanja, tako imenovane azaleje za prepoznavno in priza-
devno delo na področju turizma. Prejemnica zlate azaleje je postala 
Jelka Bec, srebrno je prejel Jernej Klinc, bronasto pa Stane Gorenjc.
Občnega zbora se je poleg predstavnikov turističnih društev ude-
ležila tudi vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti Občine Sevni-
ca Vlasta Kuzmički, ki je zbranim predstavila prenovljeni pravilnik 
in merila za pridobivanje sredstev za sofinanciranje turističnih pri-
reditev. Razpis je trenutno objavljen in odprt do 10. aprila 2018.

Predstavniki�turistične�zveze�s�prejemniki�priznanj

Svetovni dan lutk na sevniškem gradu
Minulo soboto je Grajsko lutkovno gledališče Sevnica, ki ga vodi-
ta Snježana in Bernard Pungerčič, v sodelovanju s KŠTM Sevnica 
pripravilo 9. praznovanje Svetovnega dneva lutk na Gradu Sevnica. 

Dogajanje se je pričelo z otvoritveno slovesnostjo v grajskem atriju 
in branjem svečane poslanice Svetovne lutkovne organizacije Uni-
ma, ki jo je navzočim prebrala likovna pedagoginja in umetnica Nena 
Bedek. V programu, ki ga je povezoval Ciril Dolinšek, so otroke in 
starše nagovorili baron Moscon, minister za kulturo v deželi lutk g. 
Bererad, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in osrednja gostja, ve-
leposlanica Republike Češke v Sloveniji Věra Zemanová.
Sledile so tri lutkovnoigrane predstave: »Zakaj sem Ajček« v izved-
bi gostiteljev, Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica, predstava 
»Zmajevo blago« v izvedbi gostov iz sosednje Hrvaške, Srednjev-
jekovnega lutkarskega kazališta Loculatori z dvora Veliki Tabor, in 
predstava »Rusalka«, klasična pravljica z glasbo iz opere Antonina 
Dvoraka, ki so jo izvedli gostje iz češke Prage, predstavniki gledališča 
Sokol’s Czech Marionettes Theatre. V programu so bile še lutkovne 
delavnice za otroke, animacije različnih tipov lutk in razstava likov-
nih del 5. lutkovno–slikarske kolonije Lutkart 2017.

Številčno�obiskane�lutkovne�predstave�(foto:�Rok�Petančič)�

Občinski otroški parlament 
tokrat na temo šolstva
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Kaj imam v zobu?
Materiali za polnjenje koreninskih kanalov

Anatomski prostor v sredini zoba 
izpolnjuje skupek zobnih živcev, žil 
in vezivnega tkiva, kar strokovno 
imenujemo zobna pulpa. Pri njeni 
okužbi ali poškodbi pride do vne-
tja, ki je praviloma nepovratno in 
zahteva zobozdravstveni poseg tj. 
zdravljenje koreninskih kanalov oz. 
endodontsko zdravljenje. Tovrstni 
posegi imajo v zobozdravstvu dolgo 
zgodovino, saj pionirska koreninska 
zdravljenja segajo v 18. stoletje. Prvi 
resnejši poskusi pa so se začeli v 
sredini 19. stoletja. Vse od takrat 
se osnovni princip ni spremenil in 
je sestavljen iz triade postopkov: 1) 
odstranitev vnetega živca in mehan-
sko širjenje ter čiščenje koreninskih 
kanalov, 2) kemična dezinfekcija na-
stalega prostora in 3) neprepustna 
polnitev kanalov.

Za dolgoročno uspešnost korenin-
skega zdravljenja je izjemnega po-
mena dobra zatesnitev in zapora na-
stalega prostora v notranjosti zoba 
po čiščenju in dezinfekciji. Namen 
polnitve koreninskega kanala je pre-
prečiti ponoven vdor mikroorganiz-
mov iz ustne votline, vdor tkivne te-
kočine iz okolice korenine ter zapora 
preostanka mikroorganizmov v not-
ranjosti koreninskega kanala.

Danes se za polnjenje koreninskih 
kanalov najpogosteje uporablja 
kombinacija polnilnega jedra in 
polnilne paste. Naloga osnovne-
ga polnila je zapolniti čim večji del 
očiščenega kanala, medtem ko naj 
bi polnilna pasta zapolnila predele, 
ki jih osnovni material ne doseže. 
Polnilna jedra so lahko sestavljena 

iz gutaperke ali smolastih zatičkov. 
Polnilne paste pa so izdelane na 
osnovi cinkovega oksida in evgeno-
la, epoksidne ali metakrilatne smo-
le, steklastoionomernih cementov, 
silikona, kalcijevega hidroksida ali 
biokeramike.

Klasični polnilni materiali

Gutaperka je material, ki je bil uve-
den v klinično prakso že leta 1847. 
Pridobljen je iz sokov eksotičnega 
drevesa Palaquium gutta in je po-
doben kavčuku. V zobozdravstvu se 
uporablja v mešanici, ki jo sestav-
ljajo cinkov oksid (75 %), gutaperka 
(20 %), veziva (vosek, smola), ko-
vinski sulfati in barvni pigmenti. Je 
termoplastičen material – pri sobni 
temperaturi je trden in pri segrevanju 
postane tekoč.

Najpogosteje se gutaper-
ka uporablja v kombinaciji 
s klasičnimi koreninskimi 
pastami iz kalcijevega hi-
droksida, cinkovega oksida 
in evgenola ali iz epoksi 
smol. 

Raziskave so pokazale, 
da polnitve iz gutaperke in 
klasičnih koreninskih past, 
ki so izpostavljene ustni 
votlini, že v nekaj dneh pre-
puščajo mikroorganizme. 
Pomanjkljivost gutaperke je 

tudi potencialno draženje obzobnih 
tkiv, še zlasti pri pogosto uporablja-
ni kombinaciji s polnilno pasto iz 
epoksi smole, kjer pri iztisu paste 
iz kanala v obzobna tkiva pride do  
kratkotrajnega toksičnega učinka 
na celice. Gutaperka ni idealen ma-
terial za polnjenje koreninskih kana-
lov, vendar pa zadosti večini zahtev, 
kadar se uporabi v kombinaciji z 
ustrezno polnilno pasto, in je zato še 
dandanes v široki uporabi.

Sodobni polnilni materiali

V iskanju materialov, ki bi se mikro-
mehansko in/ali kemično vezali na 
zob in s tem zagotovili boljše tesnje-
nje, so znanstveniki razvili nove, so-
dobnejše polnilne materiale. Razvoj 
je tako vodil do nastanka korenin-
skih polnilnih past na osnovi meta-

krilatnih smol, silikonov, stekloiono-
mernih cementov in biokeramike.

Sodobne polnilne paste se najpogo-
steje uporabljajo skupaj z osnovnim 
polnilnim materialom, na način kot 
klasične polnilne paste, dodatno pa 
naj bi mikromehansko in kemično 
povezale osnovni polnilni materi-
al in zobno tkivo. V splošnem vez 
med sodobnimi polnilnimi pasta-
mi in zobno substanco sčasoma 
slabi in razpada, zaradi mehanskih 
obremenitev pri žvečenju, termičnih 
sprememb in kemične razgradnje, 
ter tako daje nižjo moč vezave v 
primerjavi s klasičnimi polnilnimi pa-
stami. Raziskave si tudi niso enotne, 
če ti polnilni materiali tesnijo boljše 
ali slabše v primerjavi z gutaperko in 
klasičnimi polnilnimi pastami. 

V določenih primerih lahko ob pol-
njenju kanalov iztisnemo polnilni 
material v obzobna tkiva, kar lahko 
povzroči vnetje obzobnih tkiv in 
podaljša čas njihovega celjenja. To-
ksičnost je najbolj izražena na začet-
ku, ko material še ni popolnoma str-
jen in njegove sestavine prodirajo v 
tkiva ob korenini. Biokompatibilnost 
polnilnega materiala zato lahko po-
membno vpliva na izid koreninskega 
zdravljenja.

Bioaktivni polnilni materiali

V sodobnem zobozdravstvu je razvoj 
usmerjen predvsem v bioaktivnost 
in biokompatibilnost uporabljanih 
materialov. Biokompatibilnost po-
meni sprejemljivost materiala z oko-
liškimi tkivi in s telesom kot celoto. 
Taki materiali ne smejo povzročati 

toksičnih, alergijskih ali karcinoge-
nih reakcij v telesu, hkrati pa je zaže-
leno, da izzovejo čim manjši imunski 
odziv organizma. 

Glavnina bioaktivnih materialov v 
zobozdravstvu se uvršča v skupino 
biokeramike tj. keramičnih materi-
alov, ki so proizvedeni z namenom 
uporabe v medicini, stomatologiji 
in veterini. Biokeramična polnilna 
pasta, ki se uporablja v endodontiji, 
vsebuje cirkonijev dioksid, kalcijev 
silikat, kalcijev fosfat, kalcijev hi-
droksid in druga polnila. Uporablja-
mo jih za direktno kritje zobnega živ-
ca, pri delnih odstranitvah zobnega 
živca, pri zapori predrtij korenin, pri 
zdravljenju notranjih ali zunanjih re-
sorpcij korenin, pri polnitvah pri api-
kotomiji in pri polnitvi po običajnem 
zdravljenju koreninskih kanalov.

Pri polnjenju koreninskih kanalov 
se biokeramično polnilno pasto obi-
čajno uporablja v kombinaciji s pol-
nilnim jedrom iz modificirane guta-
perke, pri čemer je zaželeno, da je 
v stiku z zobnimi in obzobnimi tkivi 
samo biokeramični material. Z upo-
rabo teh materialov se tudi poskuša-
jo premostiti težave, ki nastajajo pri 
vezavi ostalih polnilnih past; med su-
šenjem biokeramike v kanalu nasta-
jajo kristali hidroksiapatita, ki ustvar-
jajo kemične vezi z zobnimi tkivi in 
jih povežejo v enovito celoto ter na 
takšen način povečujejo odpornost 
korenine na zlom. Pri strjevanju pri-
de do blage razširitve materiala, kar 
dodatno pripomore k boljši zatesnit-
vi očiščenega kanala.

Študije so pokazale, da so tudi bi-
oaktivni materiali do neke mere ci-
totoksični, kar pa se s strjevanjem 
materiala zmanjša. Zato običajno po 
polnitvi koreninskega kanala z bio-
aktivnim materialom ni vnetnega od-
ziva obzobnih tkivih. Njihova skupna 
lastnost je tudi spodbujanje celjenja 
tkiv, skozi spodbujanje delovanja ce-
lic, ki so odgovorne za obnovo tkiv 
v okolici zobne korenine (fibroblasti) 
in celic, ki proizvajajo zobno tkivo 
(odontoblasti), ter zaviranje celic, ki 
razgrajujejo kost (osteoklasti).

Biokeramični materiali imajo tudi 
izjemen protimikrobni učinek – za-
radi bazičnega pH v prvih 24 urah 
po vstavitvi v koreninski kanal in 
sposobnosti sproščanja kalcijevih 
ionov.

TUDI VAM KRVAVIJO DLESNI?
''Bakterije, ki povzročijo nastanek granuloma, so prav tako povzročiteljice 
vnetja obzobnih tkiv - parodontalne bolezni, ki se dotika več kot 90% 
slovenske populacije. Pri zdravljenju granuloma vam lahko pomaga le 
zobozdravnik, za vnete dlesni pa lahko ogromno naredite sami. Natančno 
računalniško merjenje obzobnih žepov je prvi korak k pravilni diagnozi 
stanja vaših dlesni, ki je ključnega pomena za uspešno terapijo in vaše 
ustno zdravje.''

*akcija velja ob istočasnem obisku ordinacije za par (1 + 1 GRATIS) v obdobju do 12. 4. 2018.

PODARITE SVOJI DAMI 
ZDRAV NASMEH
Ob skupnem pregledu stanja obzobnih 
tkiv z računalniškimi meritvami 
obzobnih žepkov damam opravljeno 
storitev PODARIMO*!

Slika 1 in 2: Rentgenski posnetek zoba z globokim 
kariesom in vnetje v kosti  (granulom) pod vrškom 
korenine (levo) ter stanje po terapiji, ko je bilo opravljeno 
koreninsko zdravljenje zoba (desno).

Zaključki
1. Mnogi sodobni koreninski polnilni mate-
riali v primerjavi s klasičnimi ne prinašajo 
klinično pomembnih prednosti. Pri večini 
so prisotne pomanjkljive mehanske last-
nosti in vprašljiva biokompatibilnost.

2. Biokeramični materiali so biokompatibil-
ni, spodbujajo obnovo trdih zobnih ter ob-
zobnih tkiv, ne povzročajo vnetne reakcije 
v okolici korenine, ustvarjajo kemično vez z 
zobnimi tkivi in imajo izrazito protimikrob-
no delovanje.

3. Uspešnost endodontskega zdravljenja je 
pogosto najbolj odvisna od znanja, pravilne 
tehnike dela in usposobljenosti terapevta. 

Na kliniki Ustna Medicina stremimo k upo-
rabi biokompatibilnih materialov in sledimo 
najsodobnejšim smernicam koreninske-
ga zdravljenja. K naši visoki uspešnosti 
močno pripomore uporaba operativnega 
mikroskopa, saj nam ta omogoča delo pod 
kar 30-kratno povečavo. Ultrazvočno či-
ščenje koreninskega sistema ter uporaba 
bioaktivnih polnil še dodatno prispevata 
k dobrim rezultatom in visokemu nivoju 
zdravja v vaših ustih.

Tudi če so zobje, zaradi preteklih neuspe-
šnih koreninskih zdravljenj, izgubljeni, 
obstajajo možnosti biokompatibilne na-
domestitve manjkajočih zob. Več o tem 
oziroma o keramičnih (cirkonijevih) zobnih 
vsadkih pa boste izvedeli prihodnji mesec.
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Po mnenju občanov, ki so lah-
ko glasovali bodisi preko sple-
tne ankete bodisi glasovnice 
v Posavskem obzorniku, si je 
Nagrado občanov 2017 prislu-
žil Beno Kunst iz Telovadne-
ga društva Sokol Brežice, ki je 
lani osvojil naslov državnega 
prvaka v športni gimnastiki v 
mnogoboju mladincev ter na-
stopil tudi na Olimpijskem fe-
stivalu evropske mladine na 
Madžarskem. Strokovne na-
grade za športnico, športnika 
in ekipo leta so podelili: čla-
nici Atletskega kluba Brežice 
Lari Omerzu (nagrado prev-
zel njen oče in trener Henrik 
Omerzu; 10. mesto v skoku 
v višino (U20) na evropskem 
mladinskem prvenstvu v Itali-
ji), Larinemu klubskemu kole-
gu Ambrožu Tičarju (nagra-
do prevzel trener Jure Rovan; 
10. mesto v skoku s palico za 
člane na balkanskem dvoran-
skem prvenstvu v Beogradu in 
naslov državnega dvoranske-
ga prvaka v skoku s palico) ter 
mladinski ekipi DBV Katana 
Globoko - duo sistem v sestavi 
Krištof Strnad in Jan Zupan-
čič (trener Dejan Kink; 3. mes-
to na evropskem kadetskem in 
mladinskem prvenstvu v ju-jit-
su v Bukarešti). Plaketo ŠZ Bre-
žice je prejel Karate klub Breži-
ce za 40 let delovanja, prevzel 
pa jo je predsednik kluba mag. 
Hrvoje Teo Oršanič. Športni 
znak ŠZ Brežice pa: Nastja Ga-
lič (Karate klub Brežice, tre-
nerka Metka Galič, nagra-
do prevzela sestra Kaja Galič 

Beno Kunst osvojil srca občanov
BREŽICE - Športna zveza Brežice in Občina Brežice sta 15. marca v Domu kulture Brežice pripravili priredi-
tev Športnik leta 2017, na kateri so nagradili športnike iz brežiške občine, ki so v lanskem letu dosegli vi-
dne uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Lenkič; 5. mesto kate članice 
na svetovnem pokalu Therma-
na karate Slovenia open Laško, 
nastop za reprezentanco Slove-
nije na svetovnem pokalu Ka-
rate 1 Premier league Salzburg, 
2. mesto na DP - kate članice), 
Kaja Budič (Yuki klub Čatež, 
trener Davor Mrzak, mentor 
Velimir Jukič, nagrado prev-
zel njen oče Andrej Budič; 2. 
mesto na evropskem mladin-
skem prvenstvu EKF v Bol-
gariji - karate boji), Vid Oštr-
benk (Kajak kanu klub Čatež, 
trenerji Matjaž Avšič, Boris 
Irt, Marjanca Pečar in Mitja 
Oštrbenk; 3. mesto na svetov-
nem mladinskem prvenstvu 
Murau, Avstrija, v kajaku na 
divjih vodah - 3 x K1 šprint) in 
Beno Kunst (TD Sokol Brežice, 
trener Drago Žerjav; 1. mes-
to na DP v športni gimnastiki 
- mladinci mnogoboj, nastop 

na OFEM). Diplome ŠZ Breži-
ce za vidnejše uvrstitve na tek-
movanjih je prejelo skoraj sto 
športnikov iz Strelskega kluba 
Brežice, DBV Katana Globoko, 
AK Brežice, Karate kluba Bre-
žice, SD Rudar Globoko, KKK 
Čatež, TD Sokol Brežice, AMD 
Brežice in Orientacijskega klu-
ba Brežice.

Nagrade so podeljevali pred-
sednik ŠZ Brežice Stane Tom-
še, župan občine Brežice Ivan 
Molan, poslanec v DZ Igor 
Zorčič, predsednik Olimpijske-
ga komiteja Slovenije - Združe-
nja športnih zvez Bogdan Ga-
brovec in vodja športne enote 
Slovenske vojske Igor Primc. 
Tomše je v nagovoru poudaril, 
da se, navkljub vsem težavam, 
s katerimi se srečujejo v špor-
tu - naj bodo to denarne skrbi, 
upad zanimanja mlajših gene-

racij za posamezne športne pa-
noge ali vedno več birokratskih 
zahtev za delavce v društvih -, 
število uspehov in razširje-
nost le-teh po športnih pano-
gah niti najmanj ne zmanjšuje. 
Župan je navedel, da je obči-
na v letih 2012 do 2017 zago-
tovila sredstva za sofinancira-
nje 824 programov športa in 
za 120.000 ur vadbe ter zago-
tovila pogoje za vadbo 11.000 
posameznikom. Zorčič je pou-
daril, da je ena od raziskav po-
kazala, da k prepoznavnosti 
Slovenije največ prispevajo 
ravno športniki, v parlamen-
tu pa so lani sprejeli tudi krov-
ni zakon o športu, ki športni-
kom omogoča dvojno kariero 
in določene olajšave. Gabrovec 
pa je pohvalil brežiško občino, 
saj je po njegovih besedah celo 
na drugem mestu v državi po 
višini financiranja programov 
športa.

Za zanimivo povezovanje pri-
reditve je s hudomušnimi opa-
zkami poskrbel Uroš Bitenc. 
Himno RS je na začetku zapela 
Maja Weiss, med podelitvami 
pa so za atraktivne plesne toč-
ke poskrbele različne skupine 
Plesnega društva Imani Breži-
ce - mala skupina, Ka' Bavidas 
Pelera mlajši, velika formacija, 
Ka' Bavidas Pelera in Alter Ego. 
Pod njihove nastope so se kot 
koreografinje podpisale Anja 
Baškovč, Rosana Horvat in 
Nastja Rajkovič.

 Rok Retelj

Beno Kunst v pogovoru z voditeljem Urošem Bitencem (foto: 
Natalija Štefanič)

SROMLJE - Na velikonočni ponedeljek, 2. aprila, bo Turistično 
društvo Sromlje prvič organiziralo tek po Poti vina in sonca na 
Sromljah. Štart 5 km netekmovalnega in 13 km tekmovalnega 
teka bo ob 11. uri pred Domom krajanov Sromlje, kjer bo tudi 
cilj. Proga večinoma poteka po znani in označeni Poti vina in son-
ca, dodatne spremembe bodo označene. 13 km dolga proga ima 
600 višinskih metrov vzpona in vključuje tudi vzpon na Rucman 
vrh. Prijave so obvezne na 041 514 134. 
 Vir: TD Sromlje

Prvi tek Po poti vina in sonca

PRILIPE - 1. aprila, na velikonočno nedeljo, se bo na motokros 
progi Prilipe pričela letošnja sezona slovenskega motokros pr-
venstva. V letu 2018 bo za odprto državno prvenstvo Slovenije 
organiziranih šest dirk, od tega ena v Zaboku na Hrvaškem, ki bo 
štela tako za skupno kakor tudi za posamično prvenstvo Sloveni-
je in Hrvaške. Nobena dirka državnega prvenstva se ne pokriva s 
termini dirk svetovnega ali evropskega prvenstva. Tako bodo na 
teh dirkah v najmočnejšem razredu nastopili tudi vsi najboljši 
motokrosisti Slovenije na čelu s Timom Gajserjem, Klemnom 
Gerčarjem, Petrom Irtom in Luko Kutnarjem. Seveda je naj-
več zanimanja za nastop Gajserja, ki se je že vrnil na tekmoval-
ne proge po hudi poškodbi, ki jo je doživel letos na pripravljal-
ni dirki v Italiji. Po poškodbi je popolnoma okreval tudi Gerčar, 
ki prav tako že nastopa na dirkah svetovnega prvenstva. Kutnar 
bo branil lanski naslov v najmočnejšem razredu. Domače barve 
v najmočnejšem razredu bosta poleg Gerčarja branila še Matic 
Žitnik in Luka Frigelj, med veterani pa Stanko Oštir in David 
Babič. Nastopili bodo tudi vozniki iz sosednje Hrvaške, pričaku-
je pa se tudi nekaj voznikov iz ostalih sosednjih držav, ki bodo to 
dirko izkoristili za spoznavanje proge pred dirko evropskega pr-
venstva, ki bo na Prilipah 22. aprila.
Treningi se pričnejo ob 8. uri, prve finalne vožnje pa ob 10.50 
s kategorijo veterani. Štart prve vožnje najmočnejšega razreda 
MX OPEN bo ob 13.20. Ker organizator pričakuje veliko število 
gledalcev, poziva, da greste pravočasno od doma, da ne zamudi-
te katere od finalnih voženj. Upoštevajte navodila organizator-
ja, da ne naredite nepotrebnih zastojev na cestah, ki morajo biti 
vedno prevozne za NMP. Prav tako upoštevajte navodila redar-
ske službe. Poleg tega pa organizator opozarja tudi, da na progi 
ne sme biti nihče drug kot službe na dirki. Cene vstopnic bodo 
nespremenjene: do 12. leta starosti je vstop prost, od 12. leta do 
18. leta 5 €, od 18 dalje 10 €. Na ta dan bo od 7. do 19. ure popol-
na zapora državne ceste Čatež – Obrežje. V tem času bo obvoz po 
avtocesti, po načelu zadnji vstop na avtocesto pred zaporo in prvi 
izhod iz avtoceste za zaporo. V času trajanja zapore in obvoza po 
avtocesti vinjeta ni potrebna.  Vir: AMD Brežice

Na veliko noč na Prilipah 
začetek motokros prvenstva

KRŠKO - V novi klubski pisarni oz. sosednji učilnici v stavbi AMD 
Krško je 22. marca potekal redni letni zbor članov, na katerem 
je bilo predstavljeno delovanje kluba v letu 2017 in plan dela 
za letošnje leto. Po nekaj letih prenove obeh šolskih bazenov in 
posledično upadu števila vadečih otrok je začetek tega šolske-
ga leta, ko je tudi začetek plavalne sezone, z opravljenimi tečaji 
plavanja prinesel večje število vpisov v redne programe. Posle-
dično so zabeležili tudi nekoliko povečan finančni priliv iz 'pla-
varin', ki so ob sredstvih s strani Občine Krško glavni vir prihod-
kov, potrebnih za nemoteno delovanje programov. Organizirali 
so že 46. Pokal Krškega na bazenu v Brestanici v sklopu občin-
skega praznika, plavalci so osvajali medalje in postavljali oseb-
ne rekorde na tekmah po Sloveniji in v tujini. Treninge trenutno 
obiskuje več kot 100 otrok v starosti od 6 do 18 let, aktivni so 
veterani, ki prav tako uspešno tekmujejo. Zbor članov se je zak-
ljučil s slavnostno otvoritvijo klubske pisarne, ki so jo s soglas-
jem PK Celulozar zaradi potreb nogometnega kluba preselili iz-
pod tribun štadiona.  Vir: PK Celulozar 

Zbor plavalcev v novi pisarni

Športnik leta občine Sevnica 
2017 je postal rokometaš Blaž 
Janc, športnica leta košarkari-
ca Aleksandra Krošelj, per-
spektivna športnika pa Žan 
Škoda in Maša Medvešek, čla-
na DBV Ippon Sevnica, ki dose-
gata odlične rezultate v ju-jitsu 
borbah. Športni osebnosti leta 
sta postala nekdanja uspešna 
sevniška telovadka Estera Sa-
vič Bizjak, ki je še vedno de-
javna v športu kot vaditeljica, 
in mentor številnih mladih ša-
histov Ludvik Cvirn. 

Župan Srečko Ocvirk, pred-
sednik sevniške športne zve-
ze Rok Vodenik in selektor 
slovenske nogometne repre-
zentance Tomaž Kavčič so 
podelili še zahvale športnim 
društvom in klubom, ki so v 
lanskem letu obeležili okrog-
li jubilej delovanja. Člani ve-
teranskega Rokometnega klu-
ba Sevnica so prejeli priznanje 
za 10-letnico delovanja, Košar-
karski klub Sevnica za 15 let. 
Za 20 let delovanja so prizna-
nje prejeli Judo klub Olimpija 

Izbrali so Blaža in Aleksandro
SEVNICA - 15. marca je v sevniški kulturni dvorani potekala prireditev »Športnik leta 2017« z razglasitvi-
jo perspektivnih športnikov, športnice in športnika ter športne osebnosti leta. Osem športnih društev oz. 
klubov je prejelo jubilejna priznanja.

Krmelj, Odbojkarsko društvo 
Bombe Sevnica in Klub male-
ga nogometa Sevnica, za 25 let 
Atletski klub Sevnica. Šahovski 
klub Milan Majcen Sevnica je 
prejel priznanje za 60-letnico, 
Športno društvo Partizan Sev-
nica za 65 let delovanja. Špor-
tna zveza Sevnica je poleg ju-
bilejnega priznanja podelila še 
posthumno priznanje za Rafka 
Povheta, ustanovitelja in dol-
goletnega trenerja sevniškega 
atletskega kluba. Sine Karlov-
šek je v imenu atletinj in atle-
tov sevniški športni zvezi pre-

dal trenirko Rafka Povheta, ki 
bo uokvirjena na častnem mes-
tu v Športnem domu Sevnica.

Podeljevalci pohval in pri-
znanj so tudi nagovorili zbra-
ne na prireditvi ter pouda-
rili pomembno vlogo športa 
v vseh življenjskih obdobjih. 
Ob tem je osrednji gost špor-
tne prireditve Tomaž Kavčič v 
sproščenem pogovoru z mo-
deratorjema dogodka, mladim 
malonogometašem Samom 
Omerzujem in zaposleno v 
kabinetu župana Tanjo Žibert, 

orisal še del svoje športne poti, 
ko je na nogometnih zelenicah 
odigral 45 prvoligaških tekem 
in se dvakrat vpisal tudi med 
strelce. »Vedno sem iskal svo-
jo pot; igral sem v tretji, drugi 
in prvi nogometni ligi. Talent je 
premalo; če želiš uspeti, je tre-
ba trdo delati in verjeti v to, kar 
delaš,« je dejal.  

Športni dogodek je popestril 
še razgiban in športno obar-
van spremljevalni program. 
Za začetek je prisotne z vajami 
za razgibavanje ogrela sevniš-
ka skupina »Šola zdravja« pod 
vodstvom Mici Jeler in nato 
v nadaljevanju Športno dru-
štvo Partizan Sevnica, učen-
ke in učenci plesnega krožka 
OŠ Boštanj pod vodstvom Se-
bastijana Vodlana iz Plesne 
šole Lukec ter članice in čla-
ni plesnega krožka OŠ Krmelj 
pod vodstvom Polone Starič. 
Slovensko himno je v uvodu 
zapela Polona Vencelj, učen-
ka Glasbene šole Sevnica iz ra-
zreda učiteljice Martine Pre-
vejšek.  Smilja Radi

V imenu prejemnic in prejemnikov priznanj se je zahvalil Lud-
vik Cvirn (desno).

KRMELJ - 10. marca se je v Krmelju odvijal še zadnji tek Sevni-
škega pokala sezone 2017/18. Na zadnjem teku so po kategori-
jah slavili: Ajda Budna, Jure Slapšak, Nika Radej, Jan Dolmo-
vič, Kiara Blatnik, Timotej Krašovec, Živa Slapšak, Tomi Bajc, 
Nina Lisec, Luka Lazar, Lea Martinšek, Žan Vozelj ter Miha 
Povšič in Urška Krašovec, ki sta bila tudi absolutna zmagoval-
ca 4-kilometrske proge. Skupni zmagovalci že sedmega Sevni-
škega pokala petih tekov v mlajših kategorijah so postali: Ajda 
Budna in Žiga Belic, Kiara Blatnik in Jan Dolmovič, Tjaša Radej 
in Timotej Krašovec, Ajda Slapšak in Tjaš Pelko, Lea Haler in 
Luka Lazar ter Lea Martinšek in Matija Rizmal, v članskih ka-
tegorijah pa Tija Senica, Miha Povšič, Martina Možic, Gorazd 
Slemenšek, Brigita Karlovšek, Jure Rizmal, Milka Zupan in 
Anton Derganc. Absolutna zmagovalca 7. Sevniškega pokala sta 
postala Tija Senica (AD Kladivar) in Matija Rizmal (AK Radeče). 
 Vir: AK Sevnica

Zaključil se je 7. sevniški pokal
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ZAKAJ CBCT? 
Glavni razlog za napotitev na preiskavo je potreba po 3D prikazu 
anatomskih in morebitnih patoloških struktur. Preiskava je za pa-
cienta varna in bistveno manj neprijetna kot slikanje s klasičnim 
CT aparatom. Je tudi cenovno ugodna glede na ogromno količino 
informacij, ki jih ponuja. Izreden uvid v obravnavano klinično situ-
acijo omogoča primerno pripravo na terapijo. S 3D diagnostiko so 
tudi možnosti za zaplete med posegi bistveno manjše. Danes je 
preiskava s CBCT nepogrešljiva pri vse več bolezenskih stanjih in 
pri vedno številčnejših posegih.

KDAJ POTREBUJEMO CBCT?
Tridimenzionalna diagnostika je v zobozdravstvu bistveno pogo-
stejša, predvsem zaradi visoke specifičnosti, občutljivosti in nje-
ne natančnosti. Priporoča se v diagnostične namene pri ljudeh z 
nejasnimi in pogosto nasprotujočimi si kliničnimi znaki in simp-
tomi nezdravljenih oz. zdravljenih zob (slika 1), pred koreninskim 
zdravljenjem zob z zapleteno anatomijo, med zdravljenjem pri 
identifikaciji kalcificiranih kanalov, diagnostiki zlomov korenine, 
pri kompleksnih ponovnih koreninskih zdravljenjih ter pred načr-
tovanjem kirurškega koreninskega zdravljenja - apikotomije. V oral-
ni in maksilofacialni kirurgiji je CBCT v veliki meri zamenjal klasične 
CT posnetke razen, kadar je bolj pomembno prikazati mehka tki-
va. Nepogrešljiv je pri skoraj vseh implantoloških zdravljenjih, pri 
poškodbah obraznega skeleta, pri načrtovanju kirurško  ortodont-

skih posegov, pred odstranjevanjem ukleščenih zob, katerih polo-
žaj predvideva bolj tvegan poseg (bližina korenin sosednjih zob, 
pomembni živci v bližini spodnjih modrostnikov, ukleščeni zobje, 
ki se segajo v področje sinusov, itd).

KAJ NAM CBCT POKAŽE?
CBCT rentgenski posnetek omogoča pravilno predstavitev 3D ana-
tomskih struktur skeleta glave in poda natančne informacije o vaši 
čeljustni kosti. Iz njega lahko razberemo vse morfološke lastnos-
ti alveolarnega grebena – od širine in višine do stotinke milimetra 
natančno, kot tudi njegov naklon in različne oblike. Vidijo se tudi 

vse anatomske strukture v zgornji čeljusti, sinus in nosna votlina, 
v spodnji čeljusti pa mandibularni živec in njegov kanal (slika 2).  

KAKO POTEKA CBCT SLIKANJE ?
Slikanje  je popolnoma neboleče in traja približno 5,9 sekund. Po-
sebne priprave niso potrebne, potrebno je le odstraniti očala, 
snemljive proteze, uhane, verižice itd.
• Prva faza je faza skeniranja, ki poteka 5,9 s. Izvor rentgenskih žar-

kov in senzor zaokrožita okoli pacienta. Ta se med skeniranjem 
ne sme premikati, sicer bo slika zamegljena.

• Druga faza je primarna rekonstrukcija, kjer računalnik razde-
li podatke iz posnetka v majhne kocke, imenovane voxle. Nato 
preračuna absorpcijo rentgenskih žarkov za vsak voxel posebej. 

• Tretja faza se imenuje sekundarna rekonstrukcija in je povsem 
odvisna od izurjenosti radiološkega inženirja. V tej fazi izvajalec 
izbere velikost voxla in obdela rentgenski posnetek na ta način, 
da so jasno vidne vse pomembne strukture.

ALI JE CBCT ŠKODLJIV?
CBCT naprave minimalno sevajo, saj je doza, ki jo prejme pacient 
pri slikanju nižja od tiste pri slikanju s klasičnim CT, a višja od doze 
pri 2D slikanju. Prejeta doza sevanja se enakomerno spreminja s 
časom, ko je oseba izpostavljena rentgenskim žarkom. Daljši kot 
je čas, višja je prejeta doza. 
O naravnih in umetnih virih sevanja ter vplivu na naše zdravje se 
danes veliko govori, o fizikalni naravi sevanja in dejanskih dozah 
pa je slišati premalo. Kakšna sevanja poznamo, katera so škodljiva 
in kakšne so običajne, neškodljive vrednosti, boste lahko prebrali 
v naslednjem Green CT prispevku v aprilski številki.

Zobozdravstvena rentgenska diagnostika
Uporaba 3D rentgenskega slikanja - CBCT v dentalni medicini

V februarskem prispevku o zobozdravstveni rentgenski diagnostiki ste izvedeli, da s 3D rentgenskimi posnetki pridobimo ključne informacije o zdravstvenem stanju vaših ust, ki 
jih na 2D posnetkih pogosto ne vidimo. 

NOVO MESTO, T: 040 334 548
BTC Novo mesto, Dvorana b1, prostor p05
Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto

LJUBLJANA, T: 040 334 548
BTC City, Grška ulica, Hala 9
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

TRIDIMENZIONALNO JE REALNO 

Dobra zobozdravstvena oskr-
ba se začne s kakovostno in 
natančno rentgensko diag-
nostiko, saj leta pogojuje 
načrt terapije in z njim uspeh 
zdravljenja. 

info@rentgen.si    http://rentgen.si/

Slika�1:�Granulom�na�zgornji�levi�dvojki�v�treh�različnih�prerezih�
(a,b�in�c)�ter�rekonstrukcija�obraza�(d).

Slika�2:�Pravilna�lokalizacija�mandibularnega�živca�je�zelo�
pomembna�pri�načrovanju�implantološkega�zdravljenja�in�v�fazi�

vstavitve�zobnega�vsadka.

Želite tudi vi vedeti, kaj se skriva v vaših ustih?

"Še dobro, da sva naredila 3D 
rentgenski posnetek čeljusti, šele zdaj 

vidim kaj se skriva v vaših ustih …"

Triatlonci ŠD Posavje si lasti-
jo štiri kategorizacije Olimpij-
skega komiteja Slovenije in so 
posebej zablesteli ob minu-
lem sprejemu najboljših špor-
tnikov v občini Krško. Najbolj-
ši rezultati v zgodovini krškega 
triatlona so plod temeljitega 
znanstvenega pristopa, visoka 
tehnologija in digitalizacija vse 
bolj skrbita, da ni nič prepuš-
čeno naključju. Trenažni pro-
ces na ravni najmočnejše PRO 
skupine dosega do 30 ur tre-
ninga na teden, tekmovalne 
skupine pa 15 ur na teden.

Najbolj izpostavljeni triatlon-
ci ŠD Posavje v 2018 bodo Ja-
roslav Kovačič in Denis Ške-
tako, ki se jima pridružuje 
še mladi Matic Močnik. Jaro, 
športnik mednarodnega ra-
zreda, je po težavah z ahilovi-
mi tetivami rešil preteklo sezo-
no z vrhunskima rezultatoma 
- 3. mestom na EP v Almere-
ju (Nizozemska) in najtežjem 
triatlonu na svetu, legendar-
nem Embrunmannu (Franci-
ja). Kazalniki s treningov mu 
letos obetajo najboljšo sezo-
no doslej, v kateri bo naska-
koval zmago v svetovni seri-
ji Challenge, najvišje mesto na 
SP v dolgem triatlonu na Fynu 
(Danska), EP v srednjem tria-

Vrhunski triatlonci iz ŠD Posavje 
POSAVJE - Vsaka sezona triatlona prinaša nova nepozabna doživetja. Pretekla je že dolgo pozabljena, nad-
človeški napori nove so delno že za triatlonci ŠD Posavje, ki iščejo nove mednarodne izzive. Znanstven pri-
stop pri treningu daje vse boljše rezultate tako najbolj izpostavljenim PRO triatloncem kot tistim, ki iščejo 
izzive v kakovostnem tekmovalnem športu in vrhunski športni rekreaciji.

tlonu na Ibizi (Španija), izziv 
bo ponovno Embrunmann v 
Franciji. Denis bo iskal pot do 
potrditve vrhunskega rezul-
tata svetovnega razreda. Po 
odlično opravljenih zimskih 
pripravah na Kanarskih oto-
kih, ki sta jih opravila skupaj 
s Kovačičem, je zgradil odlič-
no bazo za ponoven napad na 
evropski vrh.

Matic je sveža zgodba v sve-
tu triatlona. Uspešni plavalec 
domačega PK Celulozar je pod 
vodstvom trenerja Boštjana 
Bajca zgradil odlično osno-
vo za uspešno udejstvovanje v 
plavanju. Kasneje so mu siste-

matično dodajali še kolo in tek, 
kjer je v zadnji sezoni padel 
pod budno oko trenerja Aleša 
Suhadolnika. Pred Maticem je 
letos sezona, polna ambicij. V 
mesecu aprilu je povabljen na 
mednarodni razvojni kamp za 
perspektivne triatlonce v Ali-
canteju (Španija). Ob domačih 
tekmah in tekmah evropskega 
mladinskega pokala mu bosta 
največja izziva predstavljala iz-
birna tekma za slovensko eki-
po v Lignanu (Italija), s katero 

se lahko uvrsti na kvalifikacij-
sko tekmo za Olimpijske igre 
mladih v Banyolesu (Španija). 

ŠD Posavje je z zadnjo sezo-
no bogatejše še za dva ama-
terska reprezentanta Slo-
venije. Slavko Petrič se je 
ponovno okitil z zmago v slo-
venskem triatlonskem poka-
lu v svoji starostni kategori-
ji, letos dodaja treningom še 
dodaten obseg in sistematiko 
dela. Življenje je posvetil špor-
tu in je kot tak svetál zgled svo-
ji generaciji, ki se vse manj po-
sveča športu in izgublja stik z 
naravo. Egon Ivanjšek, špor-
tni pedagog na OŠ Leskovec, 
se je pridružil svetu triatlona 
v zadnjih treh sezonah ter je z 
delom in prizadevnostjo hitro 
napredoval med najboljše slo-
venske triatlonce na srednjih 
razdaljah. Egon pomeni še do-
daten stik z mlado generacijo, 
na katero prenaša pozitivne 
športne vzorce z upanjem, da 
bomo v Posavju še dolgo sle-
dili uspehom v vzdržljivostnih 
športih.
 Luka Šebek

Egon Ivanjšek, Slavko Petrič in Jaroslav Kovačič

BREŽICE - Z dvakrat 2. mestom v skupni uvrstitvi in tremi 
posamičnimi zmagami so brežiški strelci dosegli enega naj-
večjih uspehov v 53-letni zgodovini kluba.

S  šestim ligaškim turnirjem v Kidričevem se je končalo letošnje 
tekmovanje za Pokal Slovenije v streljanju z zračnim orožjem. 
Tekmovalke in tekmovalci strelskega kluba Brežice so z osvoje-
nim 2. mestom še enkrat dokazali, da v tem olimpijskem športu 
sodijo v sam slovenski vrh. V skupnem seštevku za velik pokal 
so v seštevku točk disciplin puška in pištola na 2. mestu samo za 
dve točki zaostali za zmagovalci iz Železnikov, drugi so bili tudi v 
tekmovanju za mali pokal, kjer so bili v disciplini zračna pištola 
po dramatičnem razpletu (Brežičani so bili v vodstvu od prvega 
do predzadnjega turnirja) boljši od njih samo Ptujčani. 
Prvič v zgodovini kluba so zmagali kar v treh posamičnih katego-
rijah: Anže Gmajnič med mladinci, Sara Ščuri med kadetinjami 
ter kadetinje ekipno v postavi Sara Ščuri, Pia Srpčič in Nasiha 
Žilić. Poleg omenjenih so za enega največjih pokalnih uspehov 
posavskih ekip v katerem koli športu zaslužni še: David Rož-
man, Matej Krajnčič, Božidar Štampek (člani), Gregor Ku-
har, Urška Gmajnič, Lara Zorko (mladinci), Matias Srpčič ter 
Anže in Benjamin Pšeničnik (kadeti). 
Po koncu zelo uspešne sezone se od aktivnega dela v klubu pos-
lavlja dosedanji dolgoletni trener in predsednik Ernest Sečen.

 Vir: SK Brežice

Brežiški strelci državni 
pokalni podprvaki

Med kadetinjami je zmagala Sara Ščuri (v sredini) pred Pio 
Srpčič (levo), Nasiha Žilić pa je bila četrta. 

www.PosavskiObzornik.si
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BREŽICE - Na strokovnem oddel-
ku Knjižnice Brežice so 16. marca 
odprli gostujočo razstavo Celjski 
87. pehotni polk, ki sta jo pripra-
vila Janja Jedlovčnik in Srečko 
Maček iz Osrednje knjižnice Ce-
lje. Gradivo za namen razstave in 
razstavnega kataloga so odstopili 
številni posamezniki in ustanove, 
med njimi tudi Knjižnica Brežice. 
Razstava, ki zadnjega pol leta go-
stuje po ustanovah v nekdanjem 
nabornem območju polka v ob-
dobju Avstro-Ogrske, nas ob zgo-
dovini 87. pehotnega polka popelje vse od njegove ustanovitve 
leta 1883 do bojišč Balkana, Galicije, Tirolske in Škabrijela na so-
ški fronti. V programu ob odprtju razstave v Brežicah sta sprego-
vorili Jedlovčnikova in direktorica brežiške knjižnice mag. Tea 
Bemkoč. Ljudski pevci Fantje artiški iz KUD Oton Župančič Ar-
tiče so dogajanje obarvali s pesmijo. Razstavo si lahko v odpiral-
nem času knjižnice ogledate do vključno petka, 6. aprila 2018.
  M. Kus/R. R.

SEVNICA - Osrednja gostja vsakomesečnega dogodka Ra-
dogost, ki se odvija na sevniškem gradu, je bila na predve-
čer mednarodnega praznika dneva žena pesnica in slikar-
ka z Gorenjske, vendar s »sevniškimi koreninami«, Valerija 
Sever.

»Sevnica igra v mojem 
življenju neprecenljivo 
vlogo. Nimam pravih be-
sed, s katerimi bi opisa-
la vse počitniške dni, ki 
sem jih preživljala pri 
teti Roziki in stricu Pe-
piju. Pomagala sem pri 
kmečkih opravilih, tudi 
pastirica sem bila, če je 
bilo potrebno,« je pove-
dala Valerija Sever na 
kulturnem dogodku, ki 
ga že osmo leto zapored 
vsako prvo sredo v me-
secu pripravlja sevniški umetnik Rudi Stopar. Valerijina stara 
starša sta pred desetletji kupila domačijo v zaselku Drožanje v 
bližini priljubljene cerkve sv. Roka na istoimenskem hribu. Na 
domačiji danes gospodari že tretji rod, a del posebnih spomi-
nov na Valerijino otroštvo predstavlja 90-letna teta Rozi, ki se je 
odzvala povabilu nečakinje in se udeležila prijetnega dogodka 
na sevniškem gradu ter z zanimanjem spremljala kulturni pro-
gram. Le-tega so oblikovale tri odlične citrarke GŠ Laško-Rade-
če pod vodstvom mentorice Janje Brlec, pesnica in slikarka pa 
je med posameznimi citrarskimi nastopi prebrala tri pesmi iz 
svojega  knjižnega prvenca Reka časa. V pesniški zbirki se skozi 
89 pesmi razkriva tudi umetničina življenjska pot in preizkuš-
nje, med katere sodi tudi njeno nekajletno bivanje v švicarskem 
Luzernu; njena slikarska dela pa razkrivajo predvsem človekovo 
notranjo bit. »Že dlje časa me privlači vprašanje povezanosti člo-
veka z nebom kot simbolom duha, njegove odprtosti, celosti, ran-
ljivosti, drugačnosti, kot tudi osebno in splošno človeško arhetip-
sko prepoznavanje duše in njene simbolike,« je dejala, stoječa ob 
eni izmed svojih slik v Stari galeriji, medtem ko se je njena teta 
Rozalija Motore ustavila ob sliki ženskega akta. Slikarska dela 
so na ogled v oknu Radogost in v Stari galeriji do začetka aprila. 
 S. Radi

Besedna in likovna umetnica
s sevniškimi koreninami

Slikarka in pesnica Valerija Sever v 
Stari galeriji na sevniškem gradu

Uvodoma je v. d. direktorice 
muzeja Alenka Černelič Kroš-
elj povedala, da je prva letošnja 
Posavska muzejska vitrina po 
obsegu manjša, vendar zelo 
zanimiva, saj lahko pokažejo 
dosežke svojega dela, ki so ga 
naredili v konservatorsko–re-
stavratorski delavnici. Razsta-
vo sta predstavila konservator-
sko-restavratorski tehnik Jože 
Lorber in arheologinja Jana 
Puhar. Kot je povedala slednja, 
je spomladi 2017 ekipa Arhos 
d.o.o. v okviru del ob izgradnji 
parkirišča Centra starejših ob-
čanov Brežice raziskala skraj-
ni severozahodni del keltskega 
grobišča. Grobišče je datirano v 
čas mlajše železne dobe, in si-
cer med leti 250 in 100 pr. n. št. 
Z zadnjimi izkopavanji je bilo 
na grobišču odkritih okrog 
150 žganih grobov, med njimi 

Na ogled keltske najdbe
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 15. marca v Posavski muzejski vitrini predstavili razstavo resta-
vriranih najdb iz groba 114 s keltskega najdišča na bivšem sejmišču v Brežicah. Med grobnimi pridatki iz-
stopajo bronasta situla in deli bojnega voza.  

doslej najrazkošnejši grob z za-
poredno številko 114. V njem 
so bili poleg bojevniške opra-
ve odkriti tudi ostanki bojne-
ga voza, ki je doslej tretji odkrit 
keltski bojni voz na grobišču v 
Brežicah in tudi v Sloveniji. Po-

sebej zanimiva je najdba bro-
naste okrašene situle, ki je 100 
do 200 let starejša od ostalih 
grobnih pridatkov, kar je naj-
verjetneje uvožen proizvod et-
ruščanskih delavnic. Z navado 
dodajanja starejših – etruščan-

skih – predmetov v keltske gro-
bove se arheologi srečujejo na 
območju Padske nižine, v naših 
krajih pa je to prvi odkrit tovr-
sten pokop. Postopek konser-
viranja/restavriranja železnih 
predmetov ter restavriranje 
bronastih in keramičnih pred-
metov (skupno 24 predmetov) 
je predstavil Lorber.

Razstavo je odprl ddr. Mitja 
Guštin ter ob tem izredno po-
hvalil dolgotrajno, vztrajno in 
zahtevno restavratorsko delo, 
ki so ga opravili tako arheolo-
gi kot muzealci. Razstavo, na 
ogled bo do 10. maja, sta omo-
gočila Ministrstvo za kulturo 
RS, saj je predstavljeno delo 
dediščina nas vseh in sodi v 
Evropsko leto kulturne dediš-
čine, ter Občina Brežice. 
 N. Jenko S., foto: PMB

V Posavski muzejski vitrini so na ogled najdbe s keltskega naj-
dišča na bivšem brežiškem sejmišču.

Razstava o pehotnem polku

Soavtorica razstave Janja 
Jedlovčnik

RADEČE - Glasbena šola Laško-Radeče se je udeležila 47. držav-
nega tekmovanje mladih glasbenikov TEMSIG, ki je potekalo od 
5. do 17. marca, ter 15. tekmovanja Davorin Jenko v Beogradu, 
ki je potekalo od 1. do 13. marca. Dosežki na državnem glasbe-
nem tekmovanju TEMSIG, ki je potekalo v prostorih glasbenih šol 
na Gorenjskem, so: Klara Zemljak, citre, kategorija 1. a, srebrna 
plaketa; Julija Knez, citre, kategorija 1. b, srebrna plaketa; Klara 
Sonc, citre, kategorija 1. b, bronasta plaketa (njihova učiteljica je 
Janja Brlec). Kaja Rainer, violina, kategorija 1. a, srebrna plake-
ta (njena učiteljica je Maja Glavač, korepetitorka na tekmovanju 
je bila Nina Mole). Dosežki glasbenega tekmovanja Davorin Jen-
ko v Srbiji so: Maj Kovačič, klarinet, predkategorija A, prva na-
grada - laureat; Pia Mlakar, klarinet, predkategorija A, prva na-
grada (njun učitelj je Primož Razboršek). Zala Kajtna Poženel, 
trobenta, predkategorija A, prva nagrada (njen učitelj je Marko 
Razboršek). Jošt Kavšek, trobenta, predkategorija B, druga na-
grada; Ana Kmetič, trobenta, predkategorija B, druga nagrada; 
Žiga Kmetič, bariton, kategorija B, prva nagrada (njihov učitelj je 
Boštjan Župevc). Vse učence je korepetiral Dejan Jakšič. »Učen-
kam in učencem, učiteljem in korepetitorjem čestitamo za dose-
žene uspehe, staršem pa se zahvaljujemo za podporo,« je sporo-
čila ravnateljica GŠ Laško-Radeče Rosana Jakšič.  S. R.

Uspehi radeških glasbenikov

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

Galerija Božidar Jakac

petek, 6. april 2018, ob 18.00
HELENA TAHIR: V VRTINCU
odprtje razstave v Lamutovem likovnem salonu 

petek, 20. april 2018, ob 18.00
KRISTINA RUTAR: O IZVORU VRST
odprtje razstave v Lapidariju

sobota, 21. april 2018, ob 10.00
MEDGENERACIJSKA DELAVNICA: Preizkusi grafiko 
v Lamutovem likovnem salonu

nedelja, 22. april 2018, ob 15.00
zadnje javno vodstvo po gostujoči razstavi 
BOJAN GOLIJA:  RETROSPEKTIVA

Vstop na dogodke je brezplačen. Vljudno vabljeni!

APRIL V GALERIJI

Kostanjevica na Krki
Slovenski orkester klarinetov

koncert
sreda, 4. 4., ob 18. uri

Znanost na cesti
dr. Tomaž Žagar: Jedrska energija 

je energija prihodnosti
poljudnoznanstveno predavanje

torek, 10. 4., ob 19. uri

Drama SNG Maribor & Opera SNG Maribor 

Glorious!
glasbena komedija 

za Zeleni in Modri abonma ter izven
petek, 13. 4., ob 19.30 uri

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

KRŠKO - Do 5. aprila bo v avli Kulturnega doma Krško na 
ogled 22. marca odprta razstava likovnih del in skulptur 
Jožice Petrišič iz Krškega z naslovom ONA. Gre za avtoričin 
poklon dekletom, ženam in materam, v prvi vrsti pa njeni 
mami in družini, ki ji je v aktivni življenjski dobi posveča-
la vso skrb.

Razstavljena dela av-
torice, ki se je po upo-
kojitvi posvetila tudi 
slikarstvu in kiparje-
nju in je bila leta 1996 
tudi soustanoviteljica 
Društva likovnikov 
Krško OKO, je opisa-
la profesorica likov-
ne umetnosti Alen-
ka Venišnik, ki je ob 
tem poudarila, da je 
ustvarjalna energi-
ja Jožice Petrišič ne-
ustavljiva, da vselej išče nove izzive, se izobražuje na raznih de-
lavnicah in seminarjih »in še vedno polna idej in novih načrtov 
preseneča s svojimi deli«. Kot slikarka ustvarja v oljnih tehnikah, 
najpogostejši motiv pa sta ženska figura in tihožitje, predvsem 
cvetje. »Izjemen kolorit z nežnimi prehodi, premišljenimi barva-
mi in svetlobnimi kontrasti deluje toplo, nežno in prijetno. Rea-
listična podoba motiva nastaja postopoma s konkretno potezo 
slikarske lopatice, s katero gradi in sestavlja kompozicijo v že-
leno celoto,« je med drugim dejala Venišnikova, medtem ko nje-
na mala plastika, vrsta kipov v terakoti in kamenini, razkriva ki-
parsko zgodbo, ki popelje obiskovalca razstave skozi mladost, 
odraščanje, zaljubljenost, rojstvo: »V človeškem telesu – v aktu 
se izraža z mehkobo čistih ovalov, polnega volumna, z njim pou-
darja ženstvenost, njeno vlogo in pomen za ohranitev človeške 
vrste /.../ Pri oblikovanju kipa razmišlja tudi o barvi in je konč-
ni izgled našla v patiniranju. Pri beli kamenini pušča material 
v surovem stanju in tako kip poudari z igro svetlobe in sence.« 
Priznanje Petrišičevi je z obiskom ob otvoritvi, ki so jo z instru-
mentalnim nastopom glasbeno popestrile Klara Drstvenšek in 
Helena Jovič ter njuna mentorica Andreja Istenič Lipovšek, iz-
kazalo večje število obiskovalcev, tako njenih kolegov iz krškega 
kot drugih stanovskih društev ter znanci in prijatelji. 
 B. Mavsar

Poklon ženam, materam, družini

Razstavljavka Jožica Petrišič (levo) s 
prof. Alenko Venišnik
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Četrtek, 29. 3.

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

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: li-
terarni večer s Sonjo Dolžan 
(ob začetku projekta Posavci 
beremo skupaj 2018)

• ob 19.00 v KD Krško: pre-
davanje dr. Bojana Polaj-
nerja »Kako starši z odnosi 
vplivajo na vedenje in zdrav 
razvoj otroka«

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: 3. dobrodelni kon-
cert Mirno morje 

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer »Četrtkove 
goldies oldies«

Petek, 30. 3.

• ob 17.00 v MT Raka: napiši 
svojo pesmico

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmski večer

Sobota, 31. 3.

• ob 9.00 v igralnici MC Bre-
žice: sobotni živ žav - barv-
na drevesa

• ob 9.00 v MT Raka: pojdimo 
v gozdiček

• ob 10.00 v MC Krško: veli-
konočna zabava za otroke

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
športna delavnica

• ob 15.00 pri planinski koči 
na Grmadi: tradicionalno se-
kanje pirhov

• ob 17.00 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: nogometna 
tekma 25. kroga 1. SNL med 
NK Krško in NK Domžale

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: jam session 

• ob 22.00 v Klubu Metulj 
v Bistrici ob Sotli: koncert 
skupine Broken Lock

Nedelja, 1. 4.

• od 8.00 (treningi) oz. od 
10.50 (finalne vožnje) dalje 
na Prilipah: motokros dirka 
za odprto državno prven-
stvo Slovenije

• ob 18.00 v Klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: velikonoč-
ni jam session

Ponedeljek, 2. 4.

• ob 9.00 v Toplični: 12. veli-
konočni pohod na Armez

• ob 10.00 v MC Krško: veli-
konočni lov na zaklad

kam v posavju
ne predstave na 56. Linhar-
tovem srečanju 

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: ladies stand up show - 
Martina Ipša in Marina Or-
sag

Sobota, 7. 4.

• ob 9.00 v igralnici MC Bre-
žice: sobotni živ žav - telo-
vadba

• od 9.00 do 11.00 na kmeč-
ki tržnici v Sevnici: predsta-
vitev prostovoljskih organi-
zacij

• od 9.30 do 16.00 v Cen-
tru varne vožnje Raceland v 
Vrbini: akcija Motorist

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj

• ob 10.00 v MC Krško: delav-
nica ustvarjanja bitov

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: drugi polfinalni večer pe-
sniškega turnirja

• ob 19.30 v dvorani Doma 
krajanov na Razborju pod 
Lisco: prvi samostojni kon-
cert Jakoba Štigla z naslo-
vom »Naj se sliš’ - koncert s 
prijatelji za prijatelje«

• ob 19.30 v dvorani Kultur-
nega doma Bistrica ob Sotli: 
koncert MePZ Bistrica ob 
Sotli in MePZ Pomlad Novo 
mesto

• ob 21.30 v Klubu Metulj 
v Bistrici ob Sotli: koncert 
skupine Na lepem prijazni

Nedelja, 8. 4.
• ob 16.55 na stadionu Mati-

je Gubca v Krškem: nogome-
tna tekma 26. kroga 1. SNL 
med NK Krško in NK Olim-
pija Ljubljana

• ob 18.00 v KD Krško: muzi-
kal Mamma Mia!

Ponedeljek, 9. 4.

• od 16.00 do 18.00 v Večge-

neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): teoretični 
in praktični prikaz oživljanja

• od 17.00 do 19.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: delavnica »Snovanje in 
kreiranje dekorativnih ele-
mentov iz štukatur« pod 
vodstvom akademskega re-
stavratorja Aleša Veneta 

Torek, 10. 4.

• ob 9.30 v sejni sobi MC Bre-
žice: brezplačno predavanje 
dr. Jane Goriup »Ko ne zmo-
remo več samostojnega živ-
ljenja«

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična urica z ustvar-
jalnico

• ob 19.00 v klubu MC Breži-
ce: Dobra poteza - torkov ve-
čer družabnih iger

• ob 19.00 v KD Krško: polju-
dnoznanstveno predavanje 
dr. Tomaža Žagarja »Jedr-
ska energija je energija pri-
hodnosti«

Sreda, 11. 4.

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

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Emilije Pavlič 
»Ekološko kuhanje in peka 
za vse generacije«

• ob 18.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: literarni ve-
čer - predstavitev romana 
Vinka Möderndorferja »Dru-
ga preteklost«

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: bralno-pogovorno o Gr-
čiji in tamkajšnji (novejši) 
književnosti

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis »Kako smo ra-
ziskovali Tajsko«

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

• ob 11.00 pred Domom kra-
janov Sromlje: tek po Poti 
vina in sonca na 13 in 5 km 

Torek, 3. 4.

• ob 9.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: odprtje razstave 
ilustracij Tine Brinovar

• od 9.00 do 11.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): ročna dela 
z Ireno Kožuh

• ob 16.00 na stadionu Mati-
je Gubca v Krškem: zaostala 
tekma 21. kroga 1. SNL med 
NK Krško in NK Triglav Kranj

• ob 16.30 na mladinskem 
oddelku Knjižnice Breži-
ce: pravljica z ustvarjalnico 
(predhodne prijave)

• ob 19.00 v Domu kultu-
re Brežice: ogled gledališke 
predstave Feniks, zmagoval-
ne predstave na 56. Linhar-
tovem srečanju 

• ob 19.00 v klubu MC Breži-
ce: Dobra poteza - torkov ve-
čer družabnih iger

Sreda, 4. 4.

• ob 18.00 v KD Krško: kon-
cert Slovenskega orkestra 
klarinetov

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

Četrtek, 5. 4.

• v odpiralnem času v Knji-
žnici Sevnica: razstava del 
Nevenke Flajs

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: predavanje Darje Seku-
lić »Zdravljenje notranjega 
otroka«

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: literarno-pogo-
vorni večer »Čarna beseda« 
z gostjo Tajdo Lekše

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

Petek, 6. 4.

• od 10.00 do 12.00 v MC 
Sevnica: vseslovenska pro-
stovoljska akcija »Dan za 
spremembe v Sevnici«

• ob 18.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kostanje-
vici na Krki: odprtje razsta-
ve Helene Tahir »V vrtincu«

• ob 19.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: ogled gledališke 
predstave Feniks, zmagoval-

BREŽICE - V kavar-
ni »Rosca« razstavlja 
pejsaže in tihožitja v 
tehniki akril ljubiteljska 
slikarka Sonja Kostanj-
šek, od leta 2009 člani-
ca Društva likovnikov 
Brežice. Udeležuje se iz-
obraževanj in tečajev, 
rada se spomni tečajev 
pri Rajku Čubru in Jože-
tu Marinču. Svoje likovne stvaritve je že pokazala na samostoj-
nih in na skupinskih razstavah. K pogumu, da se predstavi s svo-
jimi deli, jo je spodbudila prijateljica Vladka Sumrek. Kot pravi 
Sonja, dela za svojo dušo, saj ob paleti barv in izbranih motivih 
najde mir in zadovoljstvo ustvarjanja.
 N. J. S. 

Ob slikanju najde svoj mir

TINA BRINOVAR: ILUSTRACIJE – 
odprtje razstave

• torek, 3. april, ob 9. uri – Knjižnica Krško

V počastitev mednarodnega dneva knjig za otroke bomo 
odprli likovno razstavo, na kateri bomo Tino Brinovar 
predstavili kor ilustratorka otroških slikanic. 

ČARNA BESEDA – pogovorni večer

• četrtek 5. april, 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.

DRUGA PRETEKLOST, 
Vinko Möderndorfer -  literarni večer

• sreda, 11. april, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Veliki zgodovinski roman, pisateljevo najambicioznej-
še prozno delo doslej, ki je konec lanskega leta izšel pri 
založbi Goga, bomo v sodelovanju z založbo predstavili 
na pogovoru v knjižnici.

POHOD Z GORIČKEGA V PIRAN – 
tematsko predavanje

• četrtek, 12. april, ob 18. uri - Knjižnica Krško

Ljubiteljica narave in avtorica istoimenske publikacije 
Staša Lepej Bašelj nam bo predstavila zanimivo izku-
šnjo spoznavanja lepot Slovenije skozi oči skupine nav-
dušenih pohodnikov.

LORENA V KNJIŽNICI: Katalonija - 
tematsko predavanje

• torek, 17. april, ob 19. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Lorena Fernandez, EVS prostovoljka pri društvu Terra 
Vera, nam bo skozi predavanje in spoznavanje okusov 
predstavila del sončne in živahne Španije, Katalonijo.  

BEREMO – pogovorni večer

• torek, 17. april, ob 19. uri -  Knjižnica Senovo

V aprilu, mesecu osveščanja o avtizmu, bo naša gostja 
mag. Janja Kranjc, psihologinja, šolska svetovalna de-
lavka in predsednica Društva Tudi jaz. O njej ljubih knji-
gah, avtizmu, (alternativni) glasbi in še čem, se bo z go-
stjo pogovarjal bibliotekar Vili Planinc.

PODARIMO KNJIGO IN CVET

• ponedeljek, 23. april -  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic bomo po-
darjali in omogočili izmenjavo starih knjig, tematsko obo-
gatili park, se z otroki družili v igralno-ustvarjalnih uri-
cah in dan zaključili z literarnim večerom s Prešernovim 
nagrajencem Milanom Jesihom. Na ta dan bo osrednja 
enota knjižnice za bralce in obiskovalce odprta do 20. ure.

PODARITE ČLANARINO

Če želite svojim dragim pokloniti malce drugačno dari-
lo, vam v Valvasorjevi knjižnici ponujamo možnost, da 
podarite enoletno članarino. 

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE 

Od 23. do 28. aprila vam v vseh enotah knjižnice omo-
gočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V APRILU

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

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

ZNANJE IN VEŠČINE IZ DEPOJA 2: ŠTUKATURE

 Delavnice: snovanje in kreiranje 
 dekora�vnih elementov štukatur
  9. april 17.00–19.00 
  16. april 17.00–19.00 
  23. april 17.00–19.00   kotizacija

  12. april 10.00–14.00 

Dan konservatorsko-restavratorske delavnice 
Posavskega muzeja Brežice

  10.00: Javno vodstvo po Posavski muzejski
  vitrini: Restavriranje najdb iz groba 114 
  keltskega najdišča Brežice – Sejmišče 

  12.00 in 13.00: Voden ogled    
  konservatorsko-restavratorske delavnice
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Agata Šoln, Dovško – 

deklico,
• Mojca Strašek Dodig, 

Brežice – deklico,
• Maja Pušnik, Verače 

(Podčetrtek) – deklico,
• Anita Glogovšek, Gabrje 

pri Dobovi – deklici 
(dvojčici),

• Alenka Žabkar, Dolnja 
Prekopa – dečka,

• Franja Kocjan, Pavla vas – 
dečka,

• Sergeja Grabnar, Kočarija 
– dečka,

• Katja Simonišek, Mrtvice 
– deklico,

• Tina Petaci, Bojsno – 
deklico,

• Simona Stipič, Planina v 
Podbočju – deklico,

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

Anita Umek in Danijel Glogovšek, oba iz Gabrja pri Do-
bovi, 22. julij 2017, grad Brežice (foto: Gregor Molan)

• Anela Nukić, Bučerca – 
dečka,

• Jerneja Ambrožič, Župeča 
vas – dečka,

• Tadeja Teodorovič, 
Brežice – deklico,

• Manca Omerzu, Dečno 
selo – deklico,

• Petra Mirt, Koprivnica – 
dečka,

• Katja Škrlec, Log – dečka,
• Denica Šomova, Malo 

Mraševo – deklico,
• Nataša Lukše, Oštrc – 

dečka.

ČESTITAMO!

poroke

• Ibrahim Dizdarević 
iz Brezine in Mateja 
Grobovšek iz Piršenbrega.

ČESTITAMO!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Slavku Bobincu, Dolga Lesa 11, 

8270 Ormož. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (4.) Ans. PLUS - Babica
 2. (1.) Ans. NOVI SPOMINI - Hej, punca
 3. (2.) Ans. STANKA FAJSA - Dekle v najboljših letih
 4. (6.) MONIKA AVSENIK, GREGOR AVSENIK & Ans. SAŠA
   AVSENIKA - Morda pa nekoč
 5. (7.) Ans. AZALEA - Greva na pot
 6. (3.) Ans. FRANČIČ - Me gledal je
 7. (10.) Ans. PRVA LIGA - Povej naprej
 8. (5.) SAVINJSKI KVINTET - Drug o drugem sanjava
 9. (8.) PRLEŠKI KVINTET - Teče, teče čas
 10. (-.) Ans. PETKA - Prinesi še rundo

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Urok - Zbiram poljube

 Kupon št. 408
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, 31. 3. 2018, ob 20. uri

PRIREDITVE 
V APRILU 2018

PRAVLJIČNE URICE Z USTVARJALNICO
• v sredo, 11. aprila, in v sredo, 25. aprila, ob 17. uri  

v Knjižnici Sevnica
• v torek, 10. aprila, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

RAZSTAVA DEL
Nevenka Flajs 

• na ogled od 5. aprila do 5. maja

Predavanje
EKOLOŠKO KUHANJE  

IN PEKA ZA VSE GENERACIJE
Emilija Pavlič

• v sredo, 11. aprila, ob 18. uri

PREDSTAVITEV KNJIGE »BRATA«  
IN POGOVOR Z AVTORJEM

Ernest Jazbinšek
• v četrtek, 19. aprila, ob 18. uri

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 23. aprila, ob 18. uri

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

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

APRIL – MESEC KNJIG
V KNJIŽNICI BREŽICE

V Knjižnici Brežice za vas pripravljamo brezplačne dogodke:

 torek, 3. april 2018
PRAVLJICA Z USTVARJALNICO
ob 16.30 na mladinskem oddelku
za otroke, starejše od treh let; 
predhodne prijave

 četrtek, 5. april 2018
DARJA SEKULIĆ: ZDRAVLJENJE 
NOTRANJEGA OTROKA
ob 18. uri v Dvorani Savice Zorko
v sodelovanju s KZA Brežice

 sobota, 7. april 2018
(DRUGI) POLFINALNI VEČER 
PESNIŠKEGA TURNIRJA
ob 18. uri v Dvorani Savice Zorko
v sodelovanju z Založbo Pivec

 sreda, 11. april 2018
BRALNO-POGOVORNO O 
GRČIJI IN TAMKAJŠNJI 
(NOVEJŠI) KNJIŽEVNOSTI
ob 18. uri v prostorih uprave

 četrtek, 12. april 2018
MAG. SEVERIN LIPOVŠEK:
PREHRANA Z NIZKIM VNOSOM
OGLJIKOVIH HIDRATOV IN
NJEN VPLIV NA BOLEZNI
SODOBNEGA ČASA
ob 18. uri v Dvorani Savice Zorko
v sodelovanju z Založbo Primus

 torek, 17. april 2018
TORKOVO DRUŽENJE3:
OD ZRNA DO …
ob 17. uri na mladinskem oddelku
za osnovnošolce od tretjega do šestega
razreda; predhodne prijave

 četrtek, 19. april 2018
DR. PETER JURGEC: IZJEMNOST
MOŠČANSKIH NOSOV – ZAKAJ
SO NOSNI GLASOVI NA MOSTECU
POMEMBNI ZA SVETOVNO
JEZIKOSLOVJE
ob 18. uri v Dvorani Savice Zorko v
okviru projekta Spoštujemo svoj jezik 

 ponedeljek, 23. april 2018
KNJIGOVEŠKA DELAVNICA Z
ROKODELCEM IGORJEM
KUŽNIKOM
ob 17. uri na mladinskem oddelku 
za otroke, starejše od šest let; 
predhodne prijave

Do vključno ponedeljka, 30. aprila, 
najmlajši člani knjižnice lahko sodelujete v 
programu BRALNA MAVRICA in si z 
izpolnjenimi ter oddanimi izkaznicami 
prislužite ogled brezplačne in nadvse 
zanimive gledališke predstave. Za vse 
sodelujoče jo pripravljamo v mesecu maju.

Do vključno 6. aprila bo na strokovnem 
oddelku na ogled gostujoča razstava. 
Avtorja razstave sta Janja Jedlovčnik in 
Srečko Maček iz Osrednje knjižnice Celje.

BREZPLAČNI VPIS NOVIH ČLANOV bo potekal od
petka, 20. aprila, do vključno ponedeljka, 30. aprila. 

NAUŽIJMO SE POMLADNEGA SONCA IN DOBREGA BRANJA.

Več informacij na www.knjiznica-brezice.si.

RAKA - 13. marca je dopolni-
la 94 let Jožefa Bajc, po do-
mače Zofka iz Podulc pri Raki. 
Ob njenem častitljivem jubi-
leju so jo z iskrenimi čestitka-
mi in dobrimi željami obiska-
li predsednik raške KS Silvo 
Krošelj, predsednica KO RK 
Marija Vrhovšek in pred-
stavnica KO DIS Raka Mimica 
Gabrič. Še vedno zelo čilo Jo-
žefo odlikujejo dobrosrčnost, 
prijaznost in vselej dobra vo-
lja, ki jo deli z obiskovalci in 
s svojimi najbližjimi. In ker 
se dobro z dobrim vrača, za-
njo lepo skrbita sin Franci in 
snaha Darinka, še posebno 
pa se Jožefa razveseli obiskov vnukov in pravnukov.
 Marija Vrhovšek

94 let Zofke iz Podulc

Jubilantka Jožefa s predsedni-
kom KS Raka Silvom Krošljem

www.PosavskiObzornik.si
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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 20a (poleg 
Mestne hiše), 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

Popoldan sem se peljal iz Celja. Skoraj nobenega prometa ni bilo. 
Nič nisem hitel, ker se mi ni nikamor mudilo. Po klancu navzdol pro-
ti Rimskim Toplicam nisem gledal na števec hitrosti. Cesta je bila 
povsem prazna. Iz skritega dela, kjer je skrit za grmom stal tudi 
policijski avto, je skočil policist in me ustavil. Pokazal mi je meritev 
»strašnih« 66 km/uro, dovolj veliko prekoračitev za globo. Prika-
zal se je tudi drugi policist in postopek je bil korekten. Popolnoma 
nič nimam proti policistoma, ki sta izvajala predpisane ukrepe, saj 
sta v primeru opustitve lahko sama kaznovana. Globo sem prevzel 
in jo tudi v roku polovične cene plačal.
Moje pisanje naj gre preko posavskih poslancev do državnega zbo-
ra, kjer sprejemajo odločitve, kako smiselne ali nesmiselne so pred-
pisane kazni in kako naj ravna policija. Na kritičnih mestih so mi 
všeč opozorilni prikazovalniki hitrosti, ker me opozorijo in jih upo-
števam. Vse več je indicev, da gre za državno naročeno lovljenje glob 
tudi v primerih, ko ni nihče ogrožen. Na to me navaja tudi skrit po-
licijski avto in skriti policisti. Rast pobranih glob na državnem ni-
voju raste. Ne le zaradi resnega ogrožanja prometa. Kaj pomeni vi-
soka denarna globa, se ozkogledni poslanci ne sprašujejo. Denarja 
vendar ne »jemo in ne kurimo«. Ves je v obtoku. Če moramo pla-
čati visoko globo tako in tako nima preventivnega učinka. Saj smo 
prej jezni, kot preventivno opozorjeni. Je pač za ta znesek država in 
gospodarstvo prikrajšano nekje drugje. Glob ni malo. Državljan le 
prerazporeja razpoložljiv denar. Vse preveč je tudi zlobiranih ukre-
pov s strani posameznih izvajalcev storitev, obveznih po kazenskih 
točkah. Dejanskega učinka, razen finančnega, za izvajalce ni. Tudi 
odvzem vozniškega dovoljenja ima sicer pozitivne, a hkrati nega-
tivne učinke. Starejši se ne odločajo več za ponovno pridobitev vo-
zniškega dovoljenja. Ni več novih vozil, ni porabe goriva, ni cestne-
ga prispevka, ni zavarovanj. Ti zneski prav tako niso majhni. Toda 
če zakonodajalec gleda le posamezen del brez vpogleda na celot-
no ekonomijo, so odločitve take, kot so.
Prav nič drugače ni s posamičnim, gospodarskim in organiziranim 
kriminalom. Tudi tu ima država največje finančno breme, čeprav to 
zakriva pred državljani. Zakaj? Predvsem zaradi slabega prepre-
čevanja kaznivih dejanj, počasnega ukrepanja, lukenj v zakonoda-
ji, počasnega sojenja in udobja, ki ga nudi v zaporih. Ni samo moja 
ugotovitev, da kriminalec ob spretnem dobro plačanem odvetni-
ku še dodatno zasluži na račun države. Novinarji to v člankih ne-
nehno potrjujejo.
Tisti, ki boste nenamerno storili kaznivo dejanje in boste ogloblje-
ni, ne obtožujte policije, pač pa tiste v parlamentu, ki ste jih izvolili.
Svojo globo sem javno izpostavil zaradi množice tistih, ki prav tako 
niso povzročali nobene nevarnosti, a so bili po predpisih kaznovani. 
»Skoraj ni še nikoli zajca ujel«. To trdi slovenski rek in jaz mu ver-
jamem. Poslanci ga ne poznajo in skozi zakonodajo »skoraj« uza-
konijo kot storjeno. Torej kaznivo.
 Franc Černelič, Podbočje

Kriv sem, plačal sem globo.

SLAVICA JESENKO

SPOMIN

iz Krškega.

Vsi njeni

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, ji prižgete svečko
in se spomnite nanjo.
Ostal je lep spomin.

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

So vezi močnejše.
Brez pomena zanje

so razdalje, kraj in čas ...
(Mila Kačič)

2. aprila bo minilo žalostno leto,
odkar se je za vedno poslovila od nas

ŽELIMIR CIGLAR 

SPOMIN
Mrzel veter proč te žene, 

pojdi, kamor te veseli!

iz Zagreba, Siget 18 b

Žalujoča: Jože in Pavla iz Dobove, Selska cesta 26

Spominjamo se te v globoki žalosti in ohranili te bomo 
v trajnem spominu!

Obenem se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
ki ste prišli na pogreb v Zagreb - Mirogoj.

SLAVKA BOSTIČA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka

se od srca zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem 
in ostalim, ki so ga spremljali na njegovi zadnji poti, izrazili sožalje 
ter sočustvovali z nami in darovali sveče.

Žalujoča družina Bostič

JOŽE PREGRAD

SPOMIN

Letos mineva 10 let.

Sin Jože

(10. 10. 1937 - 5. 4. 2008)

IVAN VRHOVŠEK

SPOMIN

Žena in sinova z družinama

1. aprila bo minilo 10 let,
odkar je nepričakovano in tiho odšel

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

Težko je živeti 
brez upa, brez srca,

še težje je izgubiti,
kar človek rad ima.

iz Ardra pri Raki.

MIRAN SRPČIČ

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

2. aprila bosta minili dve leti, odkar te ni več med nami, naš dragi

Hvala vsem, ki se ga še spominjate, mu prižigate sveče
in postojite ob njegovem preranem grobu.

Usoda kruta je hotela,
da te nam prezgodaj je odvzela,

odselil si se tja,
kjer ni več trpljenja, ne gorja.

Odkar utihnil je tvoj glas,
žalost, bolečina domujeta pri nas.

iz Podvinj 1 b.

Zahvala
vsem, ki ste sodelovali pri gašenju požara 

v Brezju pri Dovškem 11. 

Gasilcem iz Krškega, Senovega, Stranj, Velikega in Male-
ga Kamna. Vsem, ki ste nas obiskali, poklicali ter ponudili 
kakršno koli pomoč. Posebej vodstvu in sodelavcem Plasto-
forma, PVD Kališovec, anonimnim darovalcem in g. Pajku.
Naj nas velikonočni prazniki ohranjajo povezane!
 Družina Erjavec

MARJANCA DOBNIKAR

OSMRTNICA
KUD Oton Župančič Artiče sporoča žalostno vest,

da je umrla dolgoletna članica in vaščanka

 avtorica knjige o kulturnem življenju na vasi po 2. svetovni vojni
z naslovom "Poti moje mladosti"

ter poustvarjalka etnološko zaščitene praznične pletenice.

Pogreb drage pokojnice bo v petek, 30. 3. 2018, ob 13. uri
iz Marijine vežice na ljubljanskih Žalah.

rojena Ostrelič, iz Ljubljane,

V prejšnji številki časopisa se mi je v članek z naslovom »Pose-
bej ljuba ji je ljudska pesem« (predstavitev zborovodkinje Ane 
Češnjevar) prikradla vsebinska napaka: zapisal sem, da je Če-
šnjevarjeva opravila avdicijo za substituta glavnega zborovodje 
v Zboru slovenske filharmonije, kar pa ne drži, saj je opravila av-
dicijo za substituta pevke v omenjenem zboru. Za napako in mo-
rebitne nevšečnosti se opravičujem.  Peter Pavlovič

Popravek

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

CERKLJE OB KRKI – PGD Cerklje ob Krki je 18. marca v dvorani 
gasilskega doma pripravilo že 22. prireditev Korajža velja, na ka-
teri spet ni manjkalo glasbe, petja, smeha in dobre volje obisko-
valcev, ki so skoraj do zadnjega napolnili dvorano. Nagovoril jih 
je novi predsednik PGD Cerklje ob Krki Franc Vegelj, ki je pred 
kratkim vajeti prevzel od svojega predhodnika Jožeta Arha. Poz-
dravil je vse, ki so prišli na prireditev, tudi vse mame, žene, babi-
ce, prababice … ter se jim zahvalil za vso skrb in dobroto. Ome-
nil je tudi, da bodo prireditev še naprej organizirali, a pod malo 
drugačnim imenom. Nato se je občinstvo predalo glasbenim užit-
kom, za katere so poskrbeli: Hajdi Haler in Eliška Škaler iz OŠ 
Cerklje ob Krki, Manca Mihelin,  harmonikarji KD Ivan Kobal Kr-
ška vas, ansambel Nebo, Sara Rubin, Klapa Parangal, Klapa Sti-
ne iz Zagreba (kot prvo so zapeli tudi zmagovalno pesem po iz-
boru občinstva na festivalu dalmatinskih klap v Omišu 2017) in 
ansambel Jerneja Kolarja. Med nastopi so z žrebom vstopnic, pri 
katerem je pomagala mlada pevka Sara Rubin, posameznim obi-
skovalcem podelili tudi deset nagrad, ki so jih prispevali sponzorji 
in donatorji prireditve, brez katerih bi le-to težko izpeljali. Koraj-
žo velja je kot že pretekla leta vodil Darko Povše z radia Sraka, ki 
je občinstvo spet zabaval z raznimi šalami in prispodobami tudi 
iz svojega življenja. Dveinpolurna prireditev je med obiskovalci 
prinesla veliko zadovoljstva in obljub, da se je naslednje leto spet 
udeležijo ter uživajo v glasbenih nastopih in humorističnih vlož-
kih voditelja, četudi bo nekoliko drugače poimenovana.  R. R.

Smeha spet ni manjkalo

Harmonikarji KD Ivan Kobal Krška vas
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MARIJE BOGOVIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Kako srčno si ti želela,
da še med nami bi živela ...

A smrt pač tega ni hotela,
prezgodaj, mama, te je vzela.

Je konec trpljenja, dela in skrbi,
miru ti bog naj podari. 

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. 
Hvala pogrebni službi za organizacijo pogreba, govor in za izvedbo 
Tišine. Gospodu župniku za opravljen cerkveni obred in pevcem s 
Čateža ob Savi za zapete žalostinke.
Hvala vsem, ki ste našo Marijo pospremili na njeni zadnji poti.

iz Brežic

Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame, babice, sestre, tete in sosede

Žalujoči: vsi njegovi

FRANCA 
GERJEVIČA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem 
in prijateljem za izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjene 
svete maše, sveče, cvetje in denarne prispevke ter spremstvo na 
njegovi zadnji poti. Hvala osebni zdravnici, Onkološkemu inštitutu 
Ljubljana in Splošni bolnišnici Brežice. Hvala gospodu župniku za 
opravljen obred, govorniku Francu Balasu, pevcem za zapete pesmi 
in trobentaču za zaigrano Tišino, praporščakom, pogrebni službi 
Žičkar in gostišču Štritof za gostinske storitve.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu 
poslovili od Francija na artiškem pokopališču.

iz Zgornjega Obreža pri Artičah

Ob boleči in nenadni izgubi našega

AMALIJA JUREČIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali in nam stali ob 
strani. Hvala za vsa izrečena pisna in ustna sožalja, podarjene sveče 
in svete maše. Hvala Splošni bolnišnici Brežice, patronažni službi in 
gospe Danici iz CSD Krško za nego na domu. Iskrena hvala gospodu 
župniku Francetu Novaku iz Svetega Križa za vse obiske na domu in 
lepo opravljen obred. Hvala pogrebni službi Žičkar za vse storitve 
in organizacijo pogreba. Hvala pevcem za lepo zapete pesmi. Hvala 
vsem, ki ste ji še zadnjič izkazali spoštovanje in jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

iz Velikega Mraševega 3.

V 88. letu starosti je odšla v svet večnega 
miru naša mama, stara mama, prababica, 

sestra, teta in svakinja

FRANCA
ZEMLJAKA

ZAHVALA

iz Dovškega (Poreber)

Žalujoči: žena Marija in hčerka Tatjana z družino

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za izkazano sočutje, vsa izrečena sožalja, 
pristen stisk roke, podarjeno cvetje in sveče kakor tudi svete maše.

Hvala pogrebni službi Kostak, Cvetličarni Lilija, pevcem 
Rajhenburškega okteta, g. Arhu za zaigrano Tišino, g. župniku Janezu  
Turinku in diakonu Primožu Megliču za lepo opravljen obred.

Posebna zahvala tudi Centru za socialno delo, oddelku pomoči na 
domu, ki so mu dnevno nudili pomoč pri negi.

Ob boleči izgubi našega dragega

MARTINA PAVLOVIČA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega ljubega moža, očija
in starega ata

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste se od njega poslovili, nam izrekli 
ustna in pisna sožalja, darovali za sv. maše, Slomškov dom in sveče 
ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebno zahvalo smo dolžni sosedom, zdravnici dr. Marjetki 
Blaževič za vso skrb v času njegove dolgotrajne bolezni, UC Brežice, 
patronažni sestri Manči, prijateljem Jožetu Kelharju, Marjanu 
Adamiču in Stanetu Golobiču za tedenske obiske in poročanje o 
delu v župniji.
Hvala g. župniku Milanu Kšeli, g. dekanu Francu Rataju in gospodu 
Jožetu Packu za lep pogrebni obred. Hvala pevcem za sodelovanje 
pri sv. maši, praporščakom, Združenju šoferjev in avtomehanikov ter 
vsem faranom za moralno in molitveno podporo v času pokojnikove 
bolezni. 

Žalujoči: žena Zinka, sinova Viljem in Tine z družinama

iz Brežic

Nad zvezdami srebrne so poljane,
tam zdaj prebivaš - v spokoju spiš ...
in sanjaš sanje nove, nam neznane,

za tabo življenja težki križ.
(Adriana P.)

MARIJA KOSTEVC

ZAHVALA

V 82. letu starosti se je od nas poslovila

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, tašče, sestre 
in svakinje se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, tolažilne besede, cvetje, 
podarjene sveče in sv. maše. Posebna zahvala delavcem Trubarjevega 
doma, kardiološkemu oddelku SB Celje, Pogrebni službi Žičkar, 
sodelavcem Alkobap Pišece in OŠ Sava Kladnika Sevnica, govornici 
ge. Ivanki Zupančič za poslovilne besede, g. Arhu za zaigrano Tišino, 
pevcem za zapete žalostinke ter g. župniku za lepo opravljen obred. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

rojena Mlakar, iz Pavlove vasi pri Pišecah, 
zadnja leta oskrbovanka Trubarjevega doma Loka.

Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,  
a ostala je tišina, ki močno boli.

(T. Pavček)

JOŽEFA DIRNBEKA

ZAHVALA

Ob težki in nenadomestljivi izgubi dragega 
moža, atka, ljubečega dedka, brata in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrim sosedom, 
prijateljem in znancem za pomoč in podporo v najtežjih trenutkih. 

Posebna zahvala Dirnbekovim iz Brezine, Anici Slak ter Stanki, 
Ivici in Olgici. Hvala gospodu Martinu Dušiču za besede slovesa, 

sopevcem okteta Orlica Pišece in pevcem iz Kapel, kvartetu 
pozavn, gospodu župniku in pogrebni službi Žičkar. Hvala 
kolektivu OŠ Leskovec pri Krškem. Hvala vsem, ki ste nam 

pomagali, za vse darove in vaš čas.

Žalujoče: žena Manja, hči Romana, vnukinja Sara

iz Pišec

"... čas bo hitel. Znova bo 
stoletje mimo

in k tebi leže, kar živi  
in kar živimo."

(Matej Bor)

IVANA PIRCA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi dragega ata,
dedka, pradedka, tasta in bratranca

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.

s Ponikev 19 pri Studencu

se iskreno zahvaljujemo vsem za tolažilne besede, stiske rok, 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.

Zahvala gospodu župniku, pevcem, sorodnikom, znancem in 
pogrebni službi Blatnik.

Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in vas nismo posebej imenovali.

LJUDMILE FORNAZARIČ

ZAHVALA

Žalujoči: mož Edvin, hčeri Edvina in Vitka z družino

Bremena v življenju te niso zlomila,
a bolezen te je spremenila.

Za tabo ostala je velika praznina,
ki z našim spoštovanjem in mislijo

do tebe - se bo polnila.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, tolažilne besede, 
darovane sveče, denarno pomoč in svete maše.

Posebna zahvala ekipi NMP Zdravstvenega doma Krško za ves trud. 
Zahvaljujemo se kolektivu Hrib ši d.o.o., zaposlenim v DRPD Novo 
mesto, gospodu župniku za opravljen obred in pevcem za zapete 
pesmi. Hvala Martini in Marjani za vso pomoč in vsem, ki vas nismo 
posebej imenovali.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili k njenemu večnemu počitku.
Ohranite jo v lepem spominu.

iz Krškega

Ob boleči izgubi drage žene, mame,
babice, sestre, tete in botre

ANTONA 
PUNTARJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
vaščanom, nekdanjim sodelavkam Mercatorja in kolektivu 
Finančnega urada Brežice za izrečeno sožalje, stisk roke, darovane 
sveče in denarno pomoč.
Zahvala pogrebni službi Kostak za pogrebne storitve, gospodu 
župniku Mitji za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke 
in gospodu Staniču za zaigrano Tišino. Zahvala zakoncema Repše za 
besede slovesa, Onkološkemu inštitutu Ljubljana in gospe doktor 
Meliti Planinc za skrb in zdravljenje.
Iskrena hvala vsem, ki ste našega Toneta pospremili na zadnji poti 
in ga boste ohranili v lepem spominu.

iz Spodnjega Starega Grada

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, 
dedka, pradedka, tasta, strica in svaka

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

IVANA ZORKA

ZAHVALA

iz Sel pri Dobovi

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vso pomoč in podporo v najtežjih trenutkih.
Posebno se zahvaljujemo Andreji Cerjak in Nataliji Žibert, Katji 
Hotko, družinama Cerjak in Ivačič, družini Sonje Molan, sodelavcem 
družbe VTS Dobova, kolektivu Makoma iz Novega mesta, članom 
društva Sonček Posavje, pevski skupini Lavrencij z Rake, župniku 
Mateju iz Dobove za opravljen obred, Jožetu Petelincu za zaigrano 
Tišino, zastavonošama, pogrebni službi Komunale Brežice ter 
Gostilni Cetin.
Zahvaljujemo se za vse darovane sveče, svete maše in denarno 
pomoč. Iskrena hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali.

Ob težki in nenadomestljivi izgubi
dragega moža, očeta, dedka in strica
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Prodam plug, dvobrazdni, 10 
col, visoki, in luščilec koruze. 
Tel.: 070 815 003 

Prodam traktor Same-Auro-
ra 45, letnik 1974, 3.200 del. 
ur, odličen (cena 4.200 €), in 
stransko koso. Vse originalno, 
od prvega lastnika. 
Tel.: 051 660 993

Prodam sejalnico Olt, dvored-
na, za koruzo, krožne brane, 
20 diskov, in škropilnico Wolf, 
200 l. Tel.: 031 769 865

Prodam frezo Barbieri v okva-
ri, 80 širine, ugodno. 
Tel.: 041 985 403

Prodam 20 kock detelje, 70 
kock otave in 100 kock slame. 
Tel.: 040 796 830 

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

tor 1,6 16V. Ugodno. 
Tel.: 041 847 896

Prodamo Chevrolet Aveo 1.3, 
diesel, l. 2012, nov model, li-
muzina, 1. lastnik, 73.000 km, 
lepo ohranjen, nizka poraba. 
Tel.: 040 750 079

Prodam Opel Astro karavan, 
1.7 TDI, 190.000 km, letnik 
1999, dobro ohranjen. Možna 
menjava za drva z dostavo na 
dom. Tel.: 041 281 490

Za 400 litrov dobrega vina za-
menjam praktično nove letne 
gume, dimenzija 215/65 R16. 
Tel.: 041 769 809

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

Prodam traktor T.V. 821, letnik 
1990, mulčer in kardan. Lepo 
ohranjen. Tel.: 041 729 860

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja Orion 25 (gorski) in ro-
tacijski plug za Gorenje Muta 
na dva vijaka. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 581 652 

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 
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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

Prodam vinograd z lesenim 
hramom na Stankovem, 480 
trt, 30 arov, elektrika na parce-
li, sončna lega. Tel.: 031 872 624

Prodam vikend z manjšim vi-
nogradom in gozdom na lepi 
sončni legi ob glavni cesti. 
Tel.: 051 483 103

Oddam sobe za delavce v Bre-
žicah, za krajše ter daljše ob-
dobje. Tel.: 031 252 970

Oddamo sobo v okolici Krškega 
za daljši čas. Tel.: 031 421 102

Oddam dvosobni apartma, 
otok Pašman, klima, sat TV, nad-
krita terasa, parking, gril, 200 m 
od morja. Tel.: 041 983 525

AVTOMOBILIZEM
Kupim manjši osebni avto z 
avtomatskim menjalnikom, 
star do 6 let (VW Up, Corsa, 
Škoda, Ford). Menjava za Golf 
TDI. Tel.: 051 382 118 

Prodam Opel Corso, letnik 
2012, 1.3 dizel, prevoženih 
113.000 km, servisna knjiga, 
cena 6.500 €. Tel.: 040 797 730

Prodam Laguno Grandtour 
1.6, AC, karavan, letnik 2001, 
246.000 km, cena 3.000 €. Tel.: 
03 58 04 196, med 9. in 12. uro

Prodam Opel Astro, letnik 
2011, 48.000 km, 85 kW, sre-
brne barve, servisirano, odlič-
no ohranjeno garažirano, mo-

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660
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Terapije izvaja terapevtka in maserka z dolgoletnimi izkušnjami. 
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

Na sončni lokaciji kupim par-
celo, primerno za gradnjo sta-
novanjske hiše, v okolici Krš-
kega in bližnji okolici. 
Tel.: 031 758 597

Menjam nizkopritlično 
hišo na Bizeljskem, ogra-
jeno, z vrtom, zelenico in 
veliko nadkrito teraso, za 
dvosobno stanovanje v 
Brežicah. Tel.: 051 355 626

Stanovanje v Krškem pod Goro 
v izmeri 65 m2 ugodno pro-
dam. EI: da. Tel.: 031 849 888

Prodam takoj vseljivo eno-
sobno opremljeno stanovan-
je z garažo v Brežicah. EI: da. 
Tel.: 040 156 250

NEPREMIČNINE
Projektiranje in pridobivan-
je gradbenih dovoljenj za gara-
žo; nadstrešek do 50 m2; hlev 
do 100 m2; kozolec, skladišče 
do 150 m2; škarpe do višine 1,5 
m. PIS biro Damjan Žibert s.p., 
Glavni trg 27, Sevnica. 
Tel.: 031 431 315

Kupim zazidljivo posest, 
manj šo kmetijo oz. domači-
jo, potrebno obnove v okoli-
ci Brestanice, Blance, Rake. 
Sončna in mirna lega, velikost 
vsaj 0,5 ha. Tel.: 031 333 490 

V Dobovi prodamo ali zamen-
jamo stanovanje za hišo v oko-
lici Brežic z našim doplačilom. 
Tel.: 041 436 770 

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča 
da bo 30. MARCA prodaja 

kilogramskih belih piščancev 
in jarkic pri Mirt Alojzu, 

Gmajna 28, Raka, 
3. APRILA prodaja na Senovem.

- VSAK ČETRTEK 
enodnevni beli piščanci.

- VSAK TOREK, PETEK, SOBOTO  
rjave, grahaste, sive, bele, 

črne jarkice.
- ZAČETEK APRILA 
bele težke kokoši.

- SREDI MAJA  
purani, race in gosi.

Vso perutnino lahko naročite 
na 07 49 73 190 ali 

031 676 724

Servis električnega orodja

SERVIS IN TRGOVINA
Alenka Drobnič Ježovnik s. p.

Hrastje 25, 8263 Cerklje ob Krki, Tel./Fax: 07/49 69 150
E-mail: franc.drobnic.servis@siol.net

UREJANJE ZELENE OKOLICE
Opravljamo naslednje storitve:

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

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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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 (8/2018) bo izšla v 
četrtek, 12. aprila 2018.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 5. april 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.

Prodam vrtni traktor Husqvar-
na (kot nov), Tomos Alpina mo-
tor, molzni stroj in okopalnik 
koruze. Tel.: 040 236 153

Prodam sejalnico za koru-
zo Olt, dvoredno, kot nova, in 
škropilnico, 220 l, s 6 m palica-
mi (5x je bila rabljena). 
Tel.: 041 233 834 

Prodam spiralni transporter 
za zrnje, obračalnik Pajk na 
2 vreteni in puhalnik Grič na 
kardan. Tel.: 070 731 017

Prodam vrtavkasto brano Rabe 
Werk, širina 2,60 m, polni valj; 
zgrabljalnik, delovna širina 4,5 
m s tandem podvozjem, in mlin 
kladivar MBS 650 z elektromo-
torjem. Tel.: 041 243 343

Prodam sadilec sadik Go-
renc, dvoredni, 2 bali sena in 
5 okroglih bal slame. 
Tel.: 051 268 211

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

Prodam koruzo, ječmen, ra-
diatorje, rabljene gume raznih 
dimenzij, vhodna hrastova vra-
ta. Kupim odojke.  
Tel.: 031 730 830

Prodam okrogle silažne bale. 
Tel.: 051 340 437

Prodam ječmen, koruzo, sla-
mo v kockah, vino (rdeče in 
belo) in nov aparat za vakumi-
ranje. Tel.: 031 767 394 

Prodam suhe okrogle in silaž-
ne okrogle bale, krmo v refu-
zi ali kockah (po dogovoru) in 
cviček. Tel.: 041 208 430

Odkup in spravilo lesa, od-
kup na panju ali na gozd-
ni cesti. Zelo dobra cena in 
hitro plačilo. Tomi Lipar 
s.p., Stara vas 17e, Bizelj-
sko. Tel.: 031 276 666

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

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

Kupim hlodovino bukev, gaber 
za drva. Plačilo takoj ob prev-
zemu. Tel.: 040 738 059

Prodam bukova kalana drva 
(možna dostava, okolica Bre-
žic), traktorski cepilec drv in 
prašiče za zakol ali nadaljno 
rejo. Tel.: 031 594 663

Kupim les na rasti (bu-
kev, hrast, gaber, črni ga-
ber …), lahko tudi že na 
rampi. Imam svoj vitel ter 
gozdarsko prikolico z dvi-
galom, tako da sam uredim 
vse. Tel.: 041 841 964

ŽIVALI
Kupim mlajšo kravo za pitan-
je. Tel.: 041 508 255 

Prodam prašiče, težke okoli 
130 kg, ter svinjo, težko oko-
li 250 kg, ugodno, možen tudi 
zakol. Tel.: 041 682 865 

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

Kupimo debele krave 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 5 mesecev, in ple-
mensko svinjo krškopoljske 
pasme za pripust ali zakol. 
Tel.: 041 243 343

Osla (večje rasti), 2 burski kozi 
z mladiči in vietnamsko svinjo 
z mladiči, prodam. 
Tel.: 041 683 261

Prodam 2 prašiča, težka 100 kg. 
Možen zakol. Tel.: 031 784 893

Prodam odojke, težke 30-35 
kg, v začetku aprila. Cena po 
dogovoru. Tel.: 040 862 947

Prodam krškopoljsko mladico, 
brejo 2 meseca. Vzreja št. 88-
1075-12, pripust 26.1.18, mer-
jasec 88-581-71. Cena 590 €. 
Tel.: 041 644 778, 051 339 593 

Prodam odojka, dva prašiča 
(cca. 70 kg) in silažne bale dru-
ge košnje. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam odojke, deset čebelj-
ih družin in ovite okrogle bale. 
Tel: 041 784 230 

Prodam pujske, težke 35-40 
kg. Okolica Sevnice. 
Tel.: 051 306 556

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 v petek, 6. aprila, 
in soboto, 7. aprila, med 9. in 17. uro. 

Mlade rjave grahaste in črne jarkice pa si lahko 
priskrbite vsak delavnik ob 16. uri.
Sprejemamo naročila za purane.

Nudimo vam sveža domača jajca ter vam želimo 
prijetne in blagoslovljene velikonočne praznike.

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 obvešča cenjene 

stranke, da bo prodaja 
težkih belih piščancev za zakol 

od 3. aprila naprej.
 

Naročila na tel.: 07 49 61 069, 
031 695 105 in osebno.

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci bodo na voljo 
6. in 7. aprila.

Vsak delavnik dobite mlade rjave in grahaste jarkice 
pred nesnostjo ter piščance za rejo ali zakol.

Nudimo vam prašiče za nadaljnjo rejo ali zakol.
Želimo vam prijetne velikonočne praznike.

Prodam dva prašiča, težka od 
40 do 50 kg. Tel.: 031 299 638

Prašiča (350 kg) in krškopolj-
ca (30 kg), prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam manjšo čredo kame-
runskih ovc, 5 živali. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 543 628

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Ugodno prodamo vino cviček, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 051 394 023

Prodam vino cviček po 0,90 
€/l in seno v kockah (100 
kom). Tel.: 031 879 072

Prodam rdeče vino in jabolč-
ni kis iz neškropljenih jabolk. 
Menjam za pšenico ali koruzo. 
Tel.: 031 484 058

Prodam kolje za vinograd, 
motorno škropilnico Oleo Mac 
in predsetvenik, 2 m, z ježi. 
Tel.: 030 694 956

Prodam kostanjevo kolje (2 
m) in mešan hlevski gnoj (ule-
žan). Tel.: 07 49 65 331 

Prodam kostanjevo kolje, dol-
žine 1,6–2 m in 2,5 m ter ore-
hov suh les. Tel.: 041 832 189

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžine 2 m. Cena 1,30 
€/kom. Tel.: 031 439 645

Prodam prešo na zrak ali vodo 
(rostfrei) in mlin. Ugodno. 
Tel.: 07 47 78 069

Prodam vinogradniške stebre, 
pnevmatsko prešo in inox cis-
terne. Tel.: 041 652 714

Prodam semenski krompir 
Desiree, sojo, krmni grah, plug 
Kverneland ter molzni stroj. 
Tel.: 031 845 064

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obnova. 
Tel.: 041 493 455, Marko Kra-
njec s.p., Rožno 15a, Brestani-
ca

Obiščite stalno razstavo novo-
meškega slikarja F. Urbančiča v 
Brežicah, na naslovu Bizeljska 
cesta 81 (Beli konjiček) - Na-
ložba za prihodnost! Tel.: 041 
730 235 ali 051 805 698

Ugodno prodam večjo koli-
čino gradbenega odra (cevi, 
spojke). Tel.: 031 849 888

Za zbirko kupim stare vojaške 
stvari (čelade, bajonete, uni-
forme, medalje, sablje in osta-
lo opremo). Tel.: 040 422 023

Spoštovani upokojenci - po-
vratniki iz Švice in Nemčije, 
sem eden izmed vas in želel 
bi, da se združimo. 
Tel.: 051 805 698

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

Sem 45-letni moški, preskrb-
ljen. Želim spoznati žensko za 
prijateljstvo, resno zvezo, sta-
ro 45-57 let. Kličite le resne. 
Tel.: 031 832 672

Ti visoka, stara do 63 let, in jaz, 
situiran, visok, star 67 let, sva 
lahko par za skupna potovan-
ja, ples in resno zvezo. 
Tel.: 070 279 839
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po sledeh naše dediščine

Popotovanje v knjižni barok
KRŠKO – Prav tako kot čudežno laterno magico iz naše 
prejšnje rubrike navdušujoča simbolnost in skromnost 
prežemata knjižnični katalog kapucinske knjižnice v Val-
vasorjevi knjižnici Krško. 

Kot nam je zaupala Urška 
Šoštar iz domoznanskega 
oddel ka omenjene knjižnice, 
pogled na kapucinsko knjižnico, 
knjižno dediščino in osuplji-
vo baročno opremo prebu-
di občutek človeške majhnos-
ti in minljivosti. Vonj knjižnice, 
doda, pripoveduje o umir-
jenosti in duhovni poglo-
bljenosti, spoštovanju, znan-
ju, poučevanju, ljubezni do knjig. In to dediščino Valvasorjeva 
knjižnica s ponosom upravlja od leta 1988. 
Če še niste v živo doživeli kapucinske knjižnice v Krškem, res 
veliko zamujate. Knjižnica s svojo skrivnostno svetlobo očara. 
Združuje skromnost, neprecenljivost in občudovanja vredno 
urejenost. Ta še zdaleč ni naključna in pravi vodnik po bogati in-
telektualni dediščini preteklosti predstavlja t. i. knjižnični kata-
log samostanske knjižnice. Pogled nanj vam bo razkril latinski 
naslov, ki pravi: »Iz navedenih črk boš zajemal knjige vseh vrst«. 
Na podlagi častitljive letnice 1695 je katalog uvrščen v skupino 
najstarejših knjižničnih katalogov na Slovenskem. Katalog sledi 
tedanji praksi v samostanskih knjižnicah in organizira splošno, 
teološko, filozofsko, medicinsko, zgodovinsko znanje med leti 
1502 in 1830 v kar 21 vsebinskih sklopov, združenih v abecedne 
oznake (A-X) ter v pet skupin glede na velikost, torej od Biblij v 
skupini A do tematsko raznovrstnega gradiva v skupini X. Gre 
za zvezek s 137 stranmi v velikosti folio (35 cm), ki prinaša os-
rednje podatke o 1322 knjigah. Katalog je popisan s sedmimi 
različnimi rokopisi, kar razkriva, da je sedem bratov kapucinov 
opravljajo knjižničarjevo delo. Tako so ohranjali knjižno bogas-
tvo z jasnim zavedanjem o pomembnosti bibliotekarjevega po-
slanstva v krški samostanski knjižnici. Zahvaljujoč tej predano-
sti imamo v Krškem pravi časovni stroj, ki nas popelje skozi 
različna stoletja, jezike in mejnike v človeškem znanstvenem 
razvoju.   M. M.

MC Krško, DI Zaupanje, MD Bistrica 
ob Sotli in KTRC Radeče 

Vas vljudno vabimo na

 začetno predstavitveno konferenco 
projekta

RAST(IŠČE) SREČE (RIS),
ki bo potekala v Mladinskem centru Krško 

(CKŽ 105), 

v četrtek, 5.4.2018, ob 13.00.

Na začetni konferenci vam bomo 
podrobneje predstavili naš regijski projekt, 

partnerje in aktivnosti ter novosti, ki jih 
prinaša v naše okolje. 

Kontakt: snezana.covic@mc-krsko.si
MC DIRENDAJ

Tokrat bomo naredili zajčke, takšne koristne 
ki jih bodo otroci lahko vzeli domov. In 
če bo vreme primerno, bomo naslednjo 
soboto skupaj uredili gredice pred MC-jem 
z rožami. Ne bo manjkalo  iger, kreativnega 
izdelovanja na temo delavnic, druženja in 
dobre volje. Primerno za otroke od 5. do 
12. leta starosti.

MC Krško, 7. 4. in 21. 4. 2018 ob 10.00

Beatmaking Session:
Delavnica ustvarjanja bitov

Če imaš svojo opremo, jo prinesi s 
seboj. Zaključimo z open sessionom. 
#BEATMAKING
Prijave: bayromusic@gmail.com

MC Krško, 7. 4. 2018 ob 10.00

VELIKONOČNI LOV NA ZAKLAD

Otroci, vabljeni na najbolj zabavno in barvito 
dopoldne!

MC Krško, 2. 4. 2018 ob 10.00

Kuharska delavnica za mladostnike: 
Tortilje

Čas je za kuharske delavnice! Ime tortilla 
v španščini pomeni majhna torta: mehiška 
tortilja, ki spominja na slane palačinke. Na-
rejena je iz pšenične ali koruzne moke. Sliši 
se zelo okusno, kajne!? Pridruži se nam!
Participacija: 3 eur
Prijave obvezne na: 
barbara.masnik@mc-krsko.si
MC Krško, 13. 4. 2018 ob 17.00

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

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

Vanj so vključene krška, bre-
žiška in sevniška knjižnica, ki 
so tudi letos v nabor literarnih 
del vključile 30 romanov ter 
po pet pesniških in esejističnih 
del. Direktorica krške knjižni-
ce Urška Lobnikar Paunović 
je na otvoritvenem večeru po-
vedala, da poleg 12 slovenskih 
avtorjev, pri čemer so zajeli li-
terarna dela, ki jih je izdalo 17 
slovenskih založb, predsta-
vljajo tudi 21 tujih narodnih 
književnosti. V knjižnicah pri 
tem tako kot pretekla leta sle-
dijo cilju, da ljubitelje pisa-
ne besede z izborom naslo-
vov opozorijo na pomembne 
predstavnike literarnega ube-
sedovanja tako pri nas kot po 
svetu. Projekt poteka tako, da 
bralci s ponujenega seznama 
knjig preberejo vsaj pet knjig, 
ob vrnitvi čtiva na knjižne ka-
zalke napišejo ime in priimek, 
zaželena, a neobvezujoča, pa 
so tudi mnenja o prebranem 
delu oz. vtisi bralca. Po zaklju-
čenem projektu, ki bo potekal 
vse do 20. novembra, bodo vsi, 
ki bodo prebrali vsaj pet lite-
rarnih del, prejeli tudi knjižno 
nagrado.

Med literarna dela je uvrščen 
tudi roman Jezero, katerega av-
torja Tadeja Goloba je krška 
knjižnica gostila na uvodnem 

»Knjigoljubci« spet berejo skupaj
KRŠKO - Z literarnim večerom v Valvasorjevi knjižnici Krško, na katerem je gostoval Kresnikov nagrajenec, 
slovenski pisatelj Tadej Golob, ki se uvršča med najboljše in s svojimi literarnimi deli najbolje prodajane 
slovenske pisce, je 23. marca že osmo leto zapored stekel knjižni projekt Posavci beremo skupaj.

večeru. Kriminalni roman, ki 
je doživel že tretji ponatis in 
ga je izdala založba Goga, ve-
lja za najbolj prodajano lite-
rarno delo, saj so ga prodali že 
prek 5000 izvodov, 1600 bral-
cev je že prebralo elektronsko 
verzijo, vse knjižnice pa bele-
žijo dolge čakalne vrste bral-
cev za izposojo navedene-
ga dela. Kot je povedal Golob 
v pogovoru z novinarko, ure-
dnico in producentko Jedrt Jež 
Furlan, naj bi v jeseni izšlo že 
nadaljevanje romana Jezero, 
pred tem pa bo dokončal pisa-
nje kar nekaj biografij. Golob 
je namreč ovekovečil že življe-
nje glasbenika Zorana Predi-
na, košarkarjev Petra Vilfana 
in Gorana Dragića, pravkar je 

dokončal biografijo igralke Mi-
lene Zupančič, ki bo izšla 16. 
aprila, sočasno piše biografijo 
znanega odvetnika Petra Če-
ferina, ki bo izdana ob njego-
vem 80-letnem jubileju v juni-
ju, pred dnevi je izšla Golobova 
biografija Alenke Bratušek z 
naslovom V svojih čevljih … 

»Vsaka dva meseca vržem knji-
go ven in imam vse več naro-
čil,« je med drugim povedal 
trenutno najbolj plodovit pisa-
telj na Slovenskem, ki je, pre-
den se je posvetil profesional-
nemu pisanju literarnih del, 

pisal za različne revije, pred-
vsem kolumne, kot pisatelj, 
četudi je kot alpinist že pred 
tem izdal knjigo Z Everesta, 
na katerega se je tudi osebno 
povzpel, pa prišel v ospredje 
leta 2010 z romanom Svinjske 
nogice - zanj je prejel nagra-
do Kresnik. Leto zatem je iz-
šel njegov pustolovski roman 
Zlati zob, po dveh biografijah 
leta 2013 roman za odrasle 
Ali boma ye! in zgodba za ot-
roke Kam je izginila Brina? V 
lanskem letu izdana uspešni-
ca Jezero, ki tudi v strokovnem 
pogledu izstopa, saj se je av-
tor poučil z različnih področij 
(največ so mu pomagali, kot je 
povedal, Dorijan Keržan, di-
rektor Nacionalnega forenzič-
nega laboratorija, Jože Bala-
žic, predstojnik Inštituta za 
sodno medicino, dr. mikrobio-
logije Blaž Stres idr.), je prese-
gla vsa pričakovanja, v teku pa 
so tudi že priprave na snema-
nje istoimenske nadaljevan-
ke. Osebni cilj bo dosegel, je še 
med drugim povedal, ko bo v 
izložbi knjigarne na frankfurt-
skem letališču zagledal svojo 
knjigo …
 Bojana Mavsar 

Pisatelj Tadej Golob v pogovoru z Jedrt Jež Furlan

www.PosavskiObzornik.si

Katalog krške kapucinske 
knjižnice: pravi spomenik 
knjižne kulture


