
Nekateri vidiki zdravja
nas lahko skrbijo

Podatki, zbrani v projektu NIJZ Zdravje v občini, ka-
žejo, da v posavskih občinah po številnih kazalni-
kih v negativnem smislu bodisi zaostajamo bodisi 
presegamo državno povprečje oz. da Posavje sodi 
v manj zdravo vzhodno polovico Slovenije. Kot jav-
nozdravstveni problem med drugim izstopata alko-
hol in prekomerna prehranjenost otrok.
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Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Živahno ob prazniku dela
POSAVJE – Smo tik pred prvomajskimi prazniki, ko bo tudi le-
tos po posavskih krajih potekalo precej tradicionalnih prire-
ditev oz. proslav. Začelo se bo na predvečer praznika dela, ko 
bodo marsikje zagoreli kresovi. Eden večjih bo zagorel pri lo-
vskem domu na Trški gori nad Krškim, kjer bodo organizira-
li že 34. tradicionalno kresovanje, na Skopicah pa bo poteka-
lo 12. Prvomajanje. Na prvomajski dan bodo že zgodaj zjutraj 
zadonele budnice. Številni se bodo ta dan, še posebej ob le-
pem vremenu, odpravili na prvomajske pohode. Tudi izpred 
OŠ Podbočje na Planino, kjer bo pri lovskem bivaku potekalo 
tradicionalno prvomajsko srečanje. Brežiški občani se bodo 
po tradiciji srečali na jasi pri cerkvici sv. Vida, veliko Sevniča-
nov in okoliških prebivalcev pa se bo povzpelo na bližnjo Li-
sco. Na drugi majski dan, ki je tudi dela prost dan, se bo od-
vil že 27. gorski tek na Lisco s startom na Orehovem. Več pa 
v rubriki Kam v Posavju na str. 25.  R. R.

AKTUALNO
Primer uspešne 
in stabilne zadruge
Kmečka zadruga Bohor je dopolnila 25 let. Količi-
no mleka, katerega odkup je skoncentriran na pro-
izvajalce na levem bregu Save v občini Krško, je v 
poltretjem desetletju podvojila in ga oddaja Lju-
bljanskim mlekarnam. Uspešen je tudi odkup go-
veda, ki ga zadruga prodaja različnim slovenskim 
kupcem. Vsa leta posluje na trdnih temeljih in po-
zitivno.
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Ciril Kolenc, predsednik 
Čebelarskega društva Šentjanž:

Čebela je 
človekova 
vez z naravo
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 10. maja.
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DAN ODPRTIH VRAT ČEBELNJAKOV   str. 32
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PROSLAVA NA MALKOVCU   str. 8

S SEJ OBČINSKIH SVETOV  str. 2

V »restu« je bila kar gneča

Živahno pri učnem čebelnjaku
Kjer je začela legendarna Minka

Spet bodo zadonele budnice

V spomin na prelomna dejanja

Vzdušje zdaj bolj konstruktivno
Prostorski načrt na izredni seji

ČEBELE IN ČEBELARJI SI ŽELIJO SONČNIH DNI – Minuli sončni dnevi so risali nasmehe na obraze 
številnih čebelarjev, saj je narava vzbrstela v vsej svojo krasoti, cvetoči travniki in sadovnjaki pa vabijo 
čebele, pridne nabiralke, ki srkajo nektar iz cvetov. Slovenski čebelarji pričakujejo dobro letino in se 
veselijo še enega pomembnega dosežka – Združeni narodi so na pobudo slovenskih čebelarjev 20. 
maj razglasili za svetovni dan čebel. V počastitev omenjenega dne so in se še bodo tudi v Posavju 
odvijale številne prireditve. Ena izmed njih je potekala v Šentjanžu, od koder je naslovna fotografija 
mladih čebelarjev, več pa na strani 32.  Foto: Smilja Radi

www.medle.eu

Za vas ustvarjamo nov prostor pod soncem.

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja
Krško, Žadovinek 36, 10. 5. ob 17.00 
Brežice, Trdinova 1, 11. 5. 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.
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Župan Ladko Petretič je v 
uvodnem poročilu svetnike 
seznanil, da bo maja odprtje 
obnovljenega stražnega stol-
pa v Črneči vasi, da so se zače-
la obnovitvena dela na mrliški 
vežici, da bo v kratkem odpi-
ranje ponudb za izvedbo ener-
getske sanacije šolske stavbe, 
da so dobili vodno soglasje za 
ureditev parkirišča za avtodo-
me, da se z novomeško škofijo 
in župnijo dogovarjajo o naku-
pu Otoka in starega župnišča, 
da se pripravljajo na asfaltaci-
jo določenih cest itd.  

Nato so prvi del seje zaznamo-
vale točke, povezane z opra-
vljanjem gospodarskih javnih 
služb v občini. Z namenom 
uskladitve z zakonodajo so po 
skrajšanem postopku spreje-
li popravke odloka o koncesiji 
za opravljanje določenih lokal-
nih gospodarskih javnih služb, 
ki pomeni pravni okvir za po-
delitev nove koncesije. Sedanja 
osemletna koncesija, ki jo ima 
v kostanjeviški občini podjetje 
Kostak, namreč poteče konec 
leta. Kot je svetnikom pojas-
nil strokovnjak za to podro-
čje doc. dr. Aleksij Možina, je 
predvidena podelitev enotne 
koncesije za vsa področja, lah-
ko pa bi se odločili tudi dru-
gače. Svetniki in svetnice so v 
razpravi razmišljali, ali ne bi 
bilo tega bolje prepustiti no-
vemu sklicu občinskega sveta, 

Vzdušje zdaj bolj konstruktivno
KOSTANJEVICA NA KRKI – 12. aprila se je sestal kostanjeviški občinski svet in opravil z obsežnim dnevnim 
redom 16. redne seje v tem mandatu. Največ razprave je bilo namenjene gospodarskim javnim službam v 
občini, problematiki zdravstvene postaje in nevzdrževanih objektov.

vendar jih je Možina prepričal, 
da zaradi poznih lokalnih voli-
tev nov občinski svet tega ne 
bo mogel sprejeti pravočasno, 
zato so spremembe odloka so-
glasno podprli. Z manj razpra-
ve so se nato seznanili o po-
slovanju gospodarskih javnih 
služb v letu 2017, ki so s pri-
hodki pokrile stroške, ter pro-
gram njihovega dela za letoš-
nje leto, oboje je predstavil 
Stanislav Rostohar iz občin-
ske uprave. Bistvena ugoto-
vitev za občane je, da se cene 
storitev v glavnem znižujejo, 
razen omrežnine pri oskrbi 
s pitno vodo, zaradi česar bo 
povprečna položnica za gospo-
dinjstvo, priključeno na kanali-
zacijsko omrežje, za 0,86 evra 
dražja, za gospodinjstvo brez 
kanalizacije pa za 0,31 evra 
dražja. Direktor Sektorja ko-
munale pri Kostaku Jože Le-
skovar se je občinskemu sve-
tu zahvalil za sodelovanje v 
tem mandatu in pozval k pre-
dlogom za izboljšave njihove-
ga dela.

Na željo svetnikov je bila na 
dnevnem redu točka o proble-
matiki nadomeščanja zdravnic 
v kostanjeviški zdravstveni po-
staji, saj je, kot je znova pove-
dala Melita Skušek, januarska 
odsotnost zdravnice Branke 
Cepić povzročila precej nego-
dovanja med občani, ki meni-
jo, da v tem primeru niso imeli 
zadostne zdravstvene oskrbe. 
Kot sta pojasnili direktorica in 
strokovna vodja Zdravstvene-
ga doma Krško Tatjana Fab-
jančič Pavlič in Janja Zor-
ko Kurinčič, za Cepićevo šest 
dni res ni bilo nadomeščanja, 
saj imajo zaradi pomanjkanja 
zdravnikov v primeru nepred-
videnih odsotnosti težave z or-
ganiziranjem nadomeščanja. 
Če katere od zdravnic (poleg 
Cepićeve v Kostanjevici dela 
še koncesionarka Melita Se-
ver) ni, jo običajno nadome-
šča druga, pacienti pa se lah-
ko obrnejo tudi na ambulante 
v ZD Krško. V razpravi je bila 
izpostavljena tudi visoka sto-
pnja zdravstvenega absentiz-
ma v kostanjeviški občini in 

slaba odzivnost na presejalne 
programe.

Vodja medobčinskega inšpek-
torata, ki si ga Kostanjevica 
deli še z nekaterimi bližnjimi 
dolenjskimi občinami, Nataša 
Rajak je predstavila poročilo 
o delu v lanskem letu in načrt 
za letošnje. Največ prekrškov 
še vedno zaznajo na cestnem 
področju, pa tudi na področju 
odlaganja odpadkov in plaka-
tiranja. V kostanjeviški občini 
so lani izrekli za dobrega tiso-
čaka glob. Svetniki so pozvali 
k ostrejšemu nadzoru nad od-
laganjem odpadkov v naravi, 
zlasti velikih količin kmetijske 
folije. Potrdili so tudi zaključni 
račun lanskega proračuna. Ob-
čina je lani zabeležila 2,2 mi-
lijona evrov prihodkov in ne-
kaj manj odhodkov, poslovali 
pa so na podlagi županovih 
sklepov o začasnem financira-
nju po četrtinah leta. Izposta-
vimo še sprejem odloka o me-
rilih in postopku za določitev 
nevzdrževanih objektov in za 
izvedbo vzdrževalnih del na 
objektih v občini. Gre za od-
lok po vzoru sežanske občine, 
ki daje pravno osnovo, da la-
stnike propadajočih objektov, 
ki kazijo podobo kraja in ogro-
žajo promet in mimoidoče, za-
vežejo k nujnim vzdrževalnim 
delom.

� Peter�Pavlovič

Razmerje moči spremenjeno
Po jesenskem odstopu Jožice Lešnjak, ki jo je v občinskem 
svetu nadomestil februarja izvoljeni Anton Jarkovič, se je raz-
merje moči spremenilo, saj so v t. i. svetniški skupini ostali le 
štirje svetniki, od katerih sicer nikogar ni bilo na sejo. Vzduš-
je na seji je bilo tako manj 'naelektreno', kljub živahnim raz-
pravam pa vendarle konstruktivno.

V uvodu je izvajanje regijskih 
projektov ter poslovno po-
ročilo RRA Posavje za lansko 
leto predstavila mag. Nataša 
Šerbec, vodja službe za regio-
nalni razvoj. V kratki predsta-
vitvi je dejala, da je agenci-
ja v preteklem delu poslovala 
gospodarno, presežek prihod-
kov nad odhodki v višini 8.670 
evrov pa bo namenila nakupu 
osnovnih sredstev in za razvoj 
dejavnosti. O uspešno zaklju-
čenem poslovnem letu 2017 
je spregovorila tudi direktori-
ca KŠTM Mojca Pernovšek – 
javni zavod je v lanskem letu 
ustvaril 31.596 evrov presež-
kov prihodkov nad odhod-
ki. Dodala je, da se je za okoli 
30 % povečal obisk sevniškega 
gradu, nadaljevali bodo s pro-
jektom povezovanja posavskih 
gradov, športni objekti so pol-
no zasedeni, lanskoletna ko-
palna sezona na sevniškem ba-
zenu je bila zaradi stabilnega in 
sončnega vremena odlična itd. 
Darko Groboljšek je dal pobu-
do, da bi se po zaključeni grad-
nji stadiona začela gradnja kul-
turne dvorane, kajti obstoječa 
je premajhna. Poslovanje v lan-
skem letu je predstavil tudi di-

Prostorski načrt na izredni seji  
SEVNICA – Sevniški občinski svetniki in svetnice, ki so se 11. aprila zbrali na 29. redni seji, so med 18 toč-
kami dnevnega reda prisluhnili poročilom nekaterih javnih zavodov in javnega komunalnega podjetja ter 
razpravljali o spremembah občinskega prostorskega načrta. 

rektor JP Komunala Sevnica 
Mitja Udovč in dejal, da po-
višanja stroškov storitev za 
uporabnike ne načrtujejo. Po-
tek izvajanja socialnovarstve-
ne storitve Pomoč družini na 
domu je predstavila direktori-
ca sevniškega centra za social-
no delo Danica Božič. Pomoč 
izvaja enajst socialnih oskrbo-
valk, ki skrbijo za 132 uporab-
nikov, starih nad 65 let. »Oskr-
ba se je preusmerila v nego na 
domu, kar pomeni, da se lah-
ko prilagajamo potrebam na 
terenu,« je dodala in se stri-
njala s Francijem Pipanom, 
ki je dejal, da so plače oskrbo-
valk nizke. Opozorila je še, da 
je v sevniški občini število pre-
bivalk in prebivalcev nad 65 in 
80 let nad slovenskim povpre-
čjem, čemur bo treba posveti-
ti še večjo pozornost. V razpra-
vi je bilo nato podano mnenje, 
da je ena izmed primernih ob-
lik tudi dnevno varstvo starej-
ših, zato bi ga bilo smiselno 
krepiti. Svetnice in svetniki so 
prisluhnili ter razpravljali tudi 
o subvencioniranju komunal-
nega prispevka mladim druži-
nam in mladim investitorjem 
za gradnjo individualnih sta-

novanjskih stavb, ob čemer je 
Gregor Korene opozoril na iz-
seljevanje mladih iz vasi.
 
PRED SPREJETJEM OPN

Občinski prostorski načrt 
(OPN) je temeljni prostorski 
akt občine, v katerem se določi-
jo cilji in izhodišča prostorske-
ga razvoja občine, načrtujejo 
prostorske ureditve lokalne-
ga pomena ter določijo pogoji 
umeščanja objektov v prostor. 
»Občina Sevnica že kar nekaj 
let sprejema drugo spremem-
bo občinskega prostorskega 
načrta zaradi različnih vzrokov, 
med njimi so potrebe investi-
torjev, zakonodaje, napoveda-
nega davka na nepremičnine 
in tako naprej,« je dejal župan 
Srečko Ocvirk. Prva mnenja 
za spremembo OPN (trenu-
tno je v veljavi občinski pro-
storski načrt iz leta 2012) so 
bila podana v letu 2016, ko so 
bili upoštevani predlogi in po-
bude Občine Sevnica ter splo-
šne smernice nosilcev urejanja 
prostora. Osnutek je bil posre-
dovan nosilcem urejanja pros-
tora, med drugim tudi Ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano, ki ima pri spreje-
tju glavno besedo. V letu 2017 
je potekala javna razgrnitev in 
razprava, na kateri je bilo po-
danih 221 pobud in pripomb. 
Predlog druge spremembe ob-
činskega prostorskega načrta 
je bil nato oddan v drugo mne-
nje novembra lani. »30-dnevni 
rok za izdajo končnega mnenja 
žal ni bil spoštovan. Izkušnja je, 
da ta mnenja nekoliko zamuja-
jo, vendar do 10. aprila 2018 za 
izdajo mnenja Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano ni prišlo,« je pojasnjeval 
župan in dodal, da so »krivci« 
za zamudo pri sprejemanju 
občinskega prostorskega akta 
nosilci urejanja prostora, pred-
vsem Direkcija RS za vode in 
že omenjeno ministrstvo. Gle-
de na dogovore bo do 26. apri-
la izdelano mnenje MKGP in 
pripravljeno za podpis. Po pri-
dobitvi končnega mnenja bo 
sklicana seja Odbora za oko-
lje in prostor Občine Sevnica, 
9. maja pa naj bi sledila že na-
javljena izredna seja sevniške-
ga občinskega sveta, na kateri 
naj bi bil sprejet spremenjen in 
dopolnjen OPN. 
 Smilja Radi

Še največje presenečenje 
je kandidatura Bogoviča
POSAVJE – Do predčasnih državnozborskih volitev je še 
dober mesec dni in stranke imajo še do 3. maja čas, da vlo-
žijo liste kandidatov. Vsaj pri bolj uveljavljenih strankah 
smo sicer že uspeli izvedeti, s katerimi imeni se podajajo 
v boj za poslanske sedeže.

Zmagovalka volitev pred štirimi leti, Cerarjeva SMC, v Brežicah 
pošilja v bitko seveda aktualnega poslanca Igorja Zorčiča, v 
Sevnici Franca Pavlina, nekdanjega vodjo pravnega oddelka 
na Občini Krško, v Krškem pa Nicole Rademacher, izvršno 
direktorico na Eventimu. Barve SDS bo v Sevnici branil Zorči-
čev vrstnik in kolega iz Državnega zbora Tomaž Lisec, v Breži-
cah podžupanja Katja Čanžar, v Krškem pa ponovno učiteljica 
solo petja na sevniški glasbeni šoli mag. Martina Prevejšek. 

Tudi DeSUS bodo zastopala dokaj znana imena: v Krškem 
nekdanji policist, zdaj pa občinski svetnik in predsednik sve-
ta KS Brestanica Vlado Bezjak, v Sevnici predsednik posav-
ske zveze društev upokojencev Jožef Žnidarič, v Brežicah pa 
nekdanji zastopnik pacientovih pravic za območje Dolenjske 
Robert Sotler. SD gre v Krškem v boj za poslanska mesta s 
podjetnikom, občinskim svetnikom in predsednikom sveta 
KS Raka Silvom Krošljem, v Brežicah in Sevnici pa s politič-
no manj izkušenima kandidatkama – medicinsko sestro Ber-
nardko Ogorevc v Brežicah in podjetnico, »dimnikarko« Ano 
Jelančić v Sevnici. Levica se zanaša na ista imena kot pred šti-
rimi leti: glasbenika Aleša Sušo v krškem okraju, v brežiškem 
okraju Petra Dirnbeka, prav tako znanega na glasbenem pod-
ročju, sicer pa zaposlenega pri delu z romskimi otroci v Ke-
rinovem Grmu, v sevniškem okraju pa nekdanjega policista 
Saša Jejčiča. 

Nova Slovenija stavi na znano gostinko Mileno Tomše v bre-
žiški občini, v Sevnici na občinskega uradnika Roberta Ka-
šeta, v Krškem pa na malo znanega Božidarja Humarja, 
zaposlenega na Ministrstvu za zunanje zadeve. Stranka Alen-
ke Bratušek se je na regionalnem nivoju povezala s stranko 
ROK. V Krškem jo bo zastopal nekdanji rokometni vratar Da-
vid Imperl, v Brežicah pa podjetnik Slavko Bizjak. Sevniš-
ki kandidat Bratuškove bo podjetnik Janko Rezec. Čeprav ni 
parlamentarna stranka, je v Posavju tradicionalno močna SLS, 
ki se na volitve podaja z najmočnejšo razpoložljivo »artiljeri-
jo«: v Krškem kar z evropskim poslancem Francem Bogo-
vičem, v Sevnici z direktorjem občinske uprave Zvonetom 
Košmerlom, v Brežicah pa s kmetijsko svetovalko in občin-
sko svetnico Marijo Levak.

In še nove stranke. Lista Marjana Šarca ima dokaj znanega 
kandidata v Sevnici – skrbnika tamkajšnjega gradu Roka Pe-
tančiča, medtem ko v drugih dveh okrajih nima kandidatov iz 
lokalnega okolja. V Brežicah kandidira Kamničanka Nika Vr-
hovnik, vodja odnosov z javnostmi in marketinga na Turistični 
agenciji Palma, v Krškem pa Novomeščan doc. dr. Miha Skvarč, 
specialist klinične mikrobiologije na Inštitutu za mikrobiolo-
gijo in imunologijo v Ljubljani. Informacij o kandidatih drugih 
strank, ki so nastale predvsem v zadnjem času, nismo zasledili.

� Peter�Pavlovič

RADEČE – 12. aprila se je v prostorih sejne sobe radeške občinske 
uprave sestal tukajšnji občinski svet. Med prvimi točkami dnevne-
ga reda je bila obravnava in sprejem načrta razvoja širokopasov-
nega omrežja elektronskih komunikacij. V projekt bo vključenih 
890 gospodinjstev z najbolj redko poseljenih območij. Sredstva 
so zagotovljena, gradbena dela naj bi se pričela prihodnje leto, za-
ključena naj bi bila leta 2022. V nadaljevanju so potrdili zaključni 
račun proračuna občine za leto 2017, sprejeli načrt razvojnih pro-
gramov za letošnje leto s pridobivanjem nepremičnega premože-
nja, potrdili pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občin-
skega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v občini ter nakup nepremičnin, in sicer v Krakovem pri stadio-
nu ter na Njivicah pri bazenu. Od 1. aprila veljajo nove cene ko-
munalnih storitev (oskrba s pitno vodo, zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov, odvajanje komunalne in padavinske vode 
ter čiščenje odpadnih voda), ki se minimalno povišujejo (za okoli 
8 centov). V zaključnem delu seje so obravnavali projekt dogradi-
tve kanalizacijskega sistema Radeče. Ta naj bi bil realiziran med 
marcem in decembrom prihodnje leto, zajema pa izgradnjo štirih 
ločenih sklopov kanalizacijskega sistema za kakovostno čiščenje 
odpadnih in padavinskih voda na širšem območju naselja Radeče 
– ločen sistem Krakovo, S-kanal ob Savi, prevezava na Titovo uli-
co in povezava pri VPD. Predvideno je financiranje iz nepovratnih 
sredstev evropskega kohezijskega sklada in pristojnega ministr-
stva, ocenjena vrednost izgradnje pa znaša dober milijon evrov. 
O nekaterih poročilih, podanih na seji, pa v naslednji številki ča-
sopisa.  S. Radi

V 2019 bodo dogradili kanalizacijo
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Nekateri pravijo, da je statistika največja laž, a po drugi stra-
ni je pogosto edino, na kar se lahko zanesemo, ko želimo vero-
dostojno, ne le na podlagi govoric in občutkov, predstaviti do-
ločeno temo. Tako je tudi v primeru zdravstvenega stanja na 
določenem območju, zato je projekt Zdravje v občini velika pri-
dobitev za spremljanje tega področja. 

Sodeč po teh kazalnikih je zdravstveno stanje v Posavju vsaj v 
nekaterih segmentih precej zaskrbljujoče. V prvi vrsti je treba 
omeniti 'skupni imenovalec' vseh posavskih občin (z izjemo Ra-
deč) – alkohol, kar se kaže tako v stopnji z alkoholom poveza-
nih bolezni kot prometnih nesreč (v Kostanjevici alkohol botru-
je kar 33 % nesreč!). V priljubljenem reku, da je v teh krajih 'že 
v zraku 0,5 promila', očitno ni povsem iz trte izvit. Ko že ome-
njam trto: najbrž je to eden od stranskih učinkov dejstva, da 
smo vinorodna dežela. 

Zaskrbljujoč je visok delež prekomerno prehranjenih otrok, ki 
(razen v bistriški občini) presega četrtino, v kostanjeviški, krški 
in radeški občini pa je celo blizu tretjine. Trend je sicer vseslo-
venski, a če ga ne bomo uspeli kmalu zajeziti, nas v prihodno-
sti čakajo še večje zdravstvene težave, kot jih imamo sedaj. že 
tako nas v regiji zaznamuje visok delež prejemnikov zdravil za-
radi različnih bolezni, tudi srčno-žilnih. Kljub temu, da pojemo 
veliko zdravil, nas to ne obvaruje pred visoko stopnjo splošne 
umrljivosti, ki izrazito zaznamuje predvsem sevniško občino, 
pa tudi brežiško in krško. Po samomorilnosti prednjačijo manj-
še tri posavske občine, a ti podatki zaradi majhnosti vzorca 
niso povsem zanesljivi. 

V nasprotju s pogostim prepričanjem podatki kažejo, da v Po-
savju beležimo manj novih primerov raka kot v celotni Slove-
niji. Ali je to res zato, ker je raka pri nas manj, ali pač zato, ker 
se manj od povprečja odzivamo na vabila v presejalne progra-
me, lahko le ugibamo. Kot tudi o razlogih, zakaj v kostanjeviški 
občini beležijo izrazito veliko novih primerov raka dojke, v ra-
deški občini pa nadpovprečno veliko novih primerov raka de-
belega črevesa in danke. 

Vsekakor bi nekateri vidiki zdravstvenega stanja občanov mo-
rali zaskrbeti ne le zdravstvene ustanove, ampak tudi vodstva 
občin. Navsezadnje je tudi to odraz (ne)kvalitete življenja v ne-
kem okolju.

Od zdravja ravno 
ne pokamo

komentar

Piše: Peter Pavlovič

ZDRAVJE V SLOVENSKIH
OBČINAH 2018

PREKOMERNA PREHRANJENOST OTROK UMIVANJE ZOB

IZBRANI KAZALNIKI

Zdravje v občini

http://obcine.nijz.si

Delež prekomerno prehranjenih otrok, SLOfit 2016. Delež odraslih, ki so si v zadnjem letu vsaj dvakrat 
dnevno umivali zobe, CINDI 2016.

VIDEO VODIČ PO SPLETNI STRANI IN RAZLAGA GRAFIČNEGA PRIKAZA KAZALNIKOV

https://youtu.be/KH1nYe_NP9E https://youtu.be/UkgfYn-0LS8 http://obcine.nijz.si

Seštevek kazalnikov, ki značilno
odstopajo od povprečja Slovenije

Kazalniki telesni fitnes in prehranjenost otrok, 
poškodbe in prisotnost alkohola v prometu,
umivanje zob, udeleževanje v Programu Svit
in ZORA ter preskrbljenost z mikrobiološko

kontrolirano dobro pitno vodo so upoštevani
v občinah, kjer so značilno boljši ali slabši od

povprečja Slovenije.

Telesni fitnes
osnovnošolskih

otrok in
mladostnikov

Novi primeri
pljučnega raka

Presejanost v 
programu ZORA

Občine z najvišjimi vrednostmi:
Sveti Andraž v Slov. goricah, Komenda,
Kostanjevica na Krki, Šmartno ob Paki,

Miklavž na Dravskem polju, Ribnica,
Mengeš, Trzin, Piran, Kranjska Gora

Občine z najvišjimi vrednostmi:
Žiri, Žirovnica, Bohinj, Ankaran, Bloke, 

Braslovče, Luče, Solčava, Horjul, 
Kobarid 

Občine z najvišjimi vrednostmi:
Tolmin, Miren–Kostanjevica, Železniki,
Šempeter–Vrtojba, Oplotnica, Zreče,

Cerkno, Hrastnik, Gorenja vas–Poljane,
Kobarid

DEJAVNIKI TVEGANJA IN PREVENTIVA PO OBČINAH

Novi podatki na nivoju celot-
ne Slovenije kažejo izboljšanje 
deleža delovno aktivnih prebi-
valcev, višje dosežene izobraz-
be, hkrati pa povečanje dele-
ža prebivalcev, starejših od 
80 let. Prebivalci umirajo sta-
rejši, k čemur pomembno pri-
speva manjša umrljivost zara-
di bolezni srca in ožilja pred 
starostjo 74 let. Razlike med 
občinami pri posameznih ka-
zalnikih so velike, na NIJZ pa 
ugotavljajo, da se v povprečju 
poslabšujejo proti vzhodu Slo-
venije.

Bistriška občina ni v nobe-
nem od kazalnikov značilno 
boljša od povprečja preos-
tale Slovenije. Precej poziti-
ven je podatek, da je telesni 
fitnes otrok blizu slovenske-
mu povprečju (49 % otrok 
dosega ustrezno raven gibal-
ne učinkovitosti, v Sloveni-
ji 50 %), delež prekomerno 
prehranjenih otrok (22 %) pa 
je celo nekoliko nižji od slo-
venskega povprečja (25 %). 
V negativnem smislu občina 
odstopa po bolniški odsot-
nosti delovno aktivnih prebi-
valcev, ki je trajala povprečno 
17,3 koledarskih dni na leto, 
v Sloveniji pa 14,4 dni. Skoraj 
dvakrat višja od slovenske-
ga povprečja (2,0/1000 pre-
bivalcev) je stopnja bolezni, 
neposredno pripisljivih alko-
holu (3,8/1000 prebivalcev). 
Stopnja splošne umrljivosti 
(umrljivost, ne glede na vzrok 
smrti, v celotni populaciji na 
100.000 prebivalcev) je zna-
šala 980, kar je višje od pov-
prečne na ravni države, ki je 
znašala 943. Izstopa (stati-
stično nezanesljiva) stopnja 
umrljivosti zaradi samomo-
ra (40, državno povprečje je 
20). Dokaj nizka je odzivnost 
v program Svit – presejanje za 
raka debelega črevesa in dan-
ke (58 %) in v program Zora – 
presejanje za raka maternič-
nega vratu (65 %).

V občini Brežice je telesni 

fitnes otrok skoraj enak slo-
venskemu povprečju, delež 
prekomerno prehranjenih ot-
rok pa nekoliko višji (28 %). 
Bolniška odsotnost delovno 
aktivnih prebivalcev je tra-
jala povprečno 15,1 koledar-
skih dni na leto oz. malenkost 
dlje od povprečja v državi. Iz-
stopa pa višji delež prome-
tnih nezgod z alkoholiziranimi 
povzročitelji (12 %, sloven-
sko povprečje je 9 %). Dele-

ža oseb, ki prejemajo zdravila 
zaradi povišanega krvnega tla-
ka in zaradi sladkorne bolez-
ni, sta bila višja od slovenske-
ga povprečja, prav tako tudi 
stopnji bolnišničnih obravnav 
zaradi srčne in možganske 
kapi ter zlasti stopnja bolni-
šničnih obravnav zaradi zlo-
ma kolka pri starejših prebi-
valcih (8,2/1000 prebivalcev, 
slovensko povprečje 6,2/1000 
prebivalcev). Manj kot na rav-
ni države je bilo odkritih novih 
primerov raka. Nizek je bil tudi 
delež uporabnikov pomoči na 
domu (0,9 %, Slovenija 1,7 %). 
Stopnja splošne umrljivosti je 
bila precej visoka – 1051. Tudi 
v brežiški občini beležijo niz-
ko odzivnost na programa Svit 
(61 %) in Zora (67 %).

Pri podatkih o kostanjeviški 
občini 'bode v oči' visoka sto-
pnja bolniške odsotnosti de-
lovno aktivnih prebivalcev, 
ki je trajala povprečno kar 
20,1 koledarskih dni na leto. 
Izjemno visok, kar 32,5-od-
stoten, je bil tudi delež pro-
metnih nezgod z alkoholizi-
ranimi povzročitelji. Telesni 
fitnes otrok in delež preko-
merno prehranjenih otrok sta 
približno enaka slovenskemu 

povprečju. Med Kostanjeviča-
ni je dokaj visok delež oseb, ki 
prejemajo zdravila zaradi po-
višanega krvnega tlaka (32 %, 
Slovenija 23 %), nekoliko tudi 
delež prejemnikov zdravil za-
radi duševnih motenj, višji od 
povprečja sta bili tudi stopnji 
bolnišničnih obravnav zara-
di srčne in možganske kapi. 
Čeprav statistično ni zanes-
ljiv podatek, skrbi tudi dokaj 
visoko število novih primerov 
raka, zlasti raka dojke, prav 
tako visoka stopnja umrlji-
vosti zaradi samomora. Splo-
šna umrljivost (937) je sicer 
malenkost nižja od povprečja 
v državi. Odzivnost v program 
Svit je skoraj dohitela držav-
no, s 64 % zaostaja še odziv-
nost v program Zora.

Občina Krško se po teles-
nem fitnesu otrok ne razliku-
je od državnega povprečja, ga 
pa znatno presega po deležu 
prekomerno prehranjenih ot-
rok – 31 %. Tudi delež prome-
tnih nezgod z alkoholiziranimi 
povzročitelji (12 %) je bil viš-
ji od slovenskega povprečja, 
je pa bila zato nižja stopnja 
bolnišničnih obravnav zaradi 
poškodb v transportnih ne-
zgodah – 1,1/1000 prebival-
cev, v Sloveniji 1,6. Bolniška 
odsotnost delovno aktivnih 
prebivalcev je trajala nekoli-
ko manj od povprečja v drža-
vi oz. povprečno 13,8 koledar-
skih dni na leto. Višji so deleži 
oseb, ki prejemajo zdravila za-
radi povišanega krvnega tlaka, 
zaradi sladkorne bolezni in 
zaradi duševnih motenj, viš-
ja je bila tudi stopnja bolniš-

ničnih obravnav zaradi srčne 
in možganske kapi. Tako kot 
Brežice tudi Krško zaznamu-
je visoka stopnja bolnišničnih 
obravnav zaradi zlomov kol-
ka pri starejših prebivalcih – 
8,9/1000 prebivalcev. Delež 
uporabnikov pomoči na domu 
je bil s 3,2 % znatno višji od 
slovenskega povprečja. Splo-
šna umrljivost je bila dokaj vi-
soka – 1007. Odzivnost v oba 
presejalna programa, Svit in 

Zora, še vedno nekoliko zaos-
taja za državnim povprečjem.

V radeški občini je delež te-
lesno dobro pripravljenih ot-
rok malce nižji od državnega 
povprečja, delež prekomerno 
prehranjenih pa precej visok 
oz. 32-odstoten. Že tradicional-
no občino zaznamuje visoka 
stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi poškodb v transportnih 
nezgodah (2,6/1000 prebival-
cev), tudi bolniška odsotnost 
delovno aktivnih prebivalcev 
je višja od povprečne – 16,4 
koledarskih dni na leto. Ra-
dečani so med 'pridnimi' upo-
rabniki zdravil, visok je zlasti 
delež prejemnikov zdravil za-
radi sladkorne bolezni. Opa-
zna je tudi visoka stopnja 
bolnišničnih obravnav zara-
di možganske krvi (4,5/1000 

prebivalcev), več od državne-
ga povprečja je bilo tudi novih 
primerov raka, med katerimi 
izstopajo zlasti novi primeri 
raka debelega črevesa in dan-
ke. Kot bolj pozitivne podatke 
lahko izpostavimo nižjo stop-
njo bolezni, neposredno pri-
pisljivih alkoholu (1,3/1000 
prebivalcev), visoko odziv-
nost na programa Svit in Zora, 
ki znašata okoli 75 % in visok 
delež uporabnikov pomoči na 
domu (3,8 %). Kljub že pre-

govorno visoki (a statistično 
nezanesljivi) umrljivosti za-
radi samomora (41/100.000 
prebivalcev) je splošna umr-
ljivost precej nižja od sloven-
skega povprečja – 827.

Telesni fitnes otrok v sevniški 
občini je malenkost nad slo-
venskim povprečjem, a je višji 
tudi delež prekomerno prehra-
njenih otrok (28 %). Po bolniš-
ki odsotnosti je občina povsem 
enaka državnemu povpre-
čju, se pa tako kot Radeče tudi 
Sevnica 'ponaša' z višjo stop-
njo bolnišničnih obravnav za-
radi poškodb v transportnih 

nezgodah (1,9/1000 prebi-
valcev), precej visok je de-
lež prometnih nezgod z al-
koholiziranimi povzročitelji 
(13 %) in tudi stopnja bolez-
ni, neposredno pripisljivih al-
koholu (2,8/1000 prebival-
cev). Med prejemniki zdravil 
prav tako izstopajo prejemni-
ki zdravil zaradi sladkorne 
bolezni. Je pa občina boljša 
od slovenskega povprečja po 
stopnji bolnišničnih obravnav 
zaradi zlomov kolka pri sta-

rejših prebivalcih (4,3/1000 
prebivalcev), manj od povpre-
čja ima tudi novih primerov 
raka, zlasti novih primerov 
raka pljuč pa tudi raka debe-
lega črevesa in danke ter dojk. 
Izrazito pa Sevnica izstopa po 
visoki stopnji splošne umrlji-
vosti (kar 1288/100.000 pre-
bivalcev), visoka je predvsem 
umrljivost zaradi bolezni srca 
in ožilja. Odzivnost v program 
Svit (68 %) in Zora (71 %) sta 
dokaj visoki.

In če za konec povzamemo še 
nekaj izstopajočih podatkov 
za Posavje kot celoto. Tele-
sni fitnes otrok je v okviru dr-
žavnega, delež prekomerno 
prehranjenih otrok pa s sla-
bimi 29 % skoraj 4 % višji od 
povprečja Slovenije. Posavje 
izstopa še po deležu prome-
tnih nesreč z alkoholizira-
nimi povzročitelji (12,3 %), 
deležu prejemnikov vseh ka-
tegorij zdravil, zajetih v ana-
lizo, ter stopnjah bolnišničnih 
obravnav zaradi srčne in mo-
žganske krvi ter zaradi zlo-
mov kolka pri starejših pre-
bivalcih. Regija je imela lani 
manj novih primerov raka kot 
je državno povprečje. Splošna 
umrljivost je bila dokaj visoka 
(1086/100.000 prebivalcev), 
najbolj izstopa umrljivost za-
radi bolezni srca in ožilja.

� Peter�Pavlovič

Kar 29 % posavskih otrok je prekomerno 
prehranjenih (slovensko povprečje: 25 %). 

12 % prometnih nezgod botruje 
alkohol (slovensko povprečje: 9 %).

26 % Posavcev je prejemnikov zdravil 
zaradi povišanega krvnega tlaka 
(slovensko povprečje: 23 %).

Stopnja umrljivosti v Posavju je znatno 
višja od slovenskega povprečja.

Kazalniki zdravja v posavskih občinah

POSAVJE – Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je tretje leto pripravil nove informacije o zdravju pre-
bivalcev za vse slovenske občine. Pregledali smo, kako so se pri tem 'odrezale' posavske občine, in ugotovi-
ti moramo, da zdravstveno stanje v regiji ni ravno blesteče.

Precej nas bremeni alkohol

DEJAVNIKI�TVEGANJA�IN�PREVENTIVA�PO�OBČINAH�–�Karta�
prikazuje�seštevek�kazalnikov�(telesni�fitnes�in�prehranjenost�
otrok,�poškodbe�in�prisotnost�alkohola�v�prometu,�umivanje�
zob,�udeleževanje�v�programih�Svit�in�Zora�ter�preskrbljenost�
z�mikrobiološko�kontrolirano�dobro�pitno�vodo),�ki�je�značil-
no�boljši�ali�slabši�od�povprečja�Slovenije.�Posavske�občine�so�
vse obarvane rjavkasto, kar pomeni, da prevladujejo slabši 
kazalniki.�(Vir:�NIJZ)

Še vedno ne dovolj odzivni
Odzivnost v preventivna programa Svit in Zora se je v Po-
savju v zadnjih letih izboljšala, a še vedno zaostajamo za 
državnim povprečjem odzivnosti, razen v sevniški in ra-
deški občini, kjer jo celo presegajo.
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V APRILU RAHLI PREMIKI TAL – 16. 4. ob 6.14 so seizmo-
grafi državne mreže potresnih opazovalnic 7 km JZ od Brežic 
zabeležili potres magnitude 1,7. Intenziteta potresa ni prese-
gla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, sicer pa so ga ču-
tili predvsem prebivalci območja od Cerkelj ob Krki do Pod-
bočja. Sicer pa so v prvi polovici aprila na uradu zabeležili več 
blagih premikov tal na območju Posavja, magnitude med 0,1 
in 0,8, in sicer 6. 4. ob 12.53 z nadžariščem 10 km južno od 
Obrežja, 9. 4. ob 3.08 4 km SZ od Radeč, istega dne ob 12.40 8 
km SZ od Obrežja in ob 23.00 7 km JZ od Krškega ter 10. 4. ob 
7.45 6 km JZ od Krškega.

TATVINE – 16. 4. je v dopoldanskih urah neznanec na Dela-
vski ulici v Krškem izkoristil odsotnost oškodovanke in sko-
zi vrata vstopil v hišo. Pregledal je prostore, odtujil zlat na-
kit in denar ter lastnico oškodoval za 400 €. Delo lastnice na 
vrtu je istega dne izkoristil tudi nepridiprav v kraju Dobro-
va na območju Krškega, ki je iz odklenjene hiše izmaknil tor-
bico z dokumenti, bančno kartico in denar ter povzročil za 
300 € škode. V noči na 20. 4. je bil v Kržišču, prav tako na 
območju Krškega, z dvorišča stanovanjske hiše ukraden mo-
tokultivator z rotacijsko kosilnico v vrednosti 1.300 €. Po-
licija svetuje občanom, da tudi v primeru, ko so doma, a se 
nahajajo v okolici bivalnih objektov, zaklepajo vrata in za-
pirajo možne dostope v notranjost, prav tako naj imajo iz-
ven uporabe pod ključem stroje ali drugo delovno opremo.  

PLIN RAZDEJAL HIŠO – 19. 4. je ob 7. uri zjutraj eksplozija pli-
na iz plinske jeklenke na Rimski cesti v naselju Čatež ob Savi v 
tolikšni meri poškodovala stanovanjsko hišo, da ta zaradi po-
škodb ni več primerna za bivanje. V eksploziji se je poškodo-
vala tudi ena oseba, ki je bila prepeljana v brežiško bolnišnico. 

OPIT SKUŠAL UBEŽATI POLICISTOM – 22. 4. popoldan so po-
licisti pri naselju Pleterje ustavljali voznika osebnega avtomo-
bila, ki pa njihovih znakov ni upošteval, temveč po nekaj sto 
metrih vožnje ustavil vozilo in jim skušal peš ubežati. Policista 
sta ga dohitela, med postopkom pa ugotovila da je 23-letni vo-
znik dodobra opit, saj je imel v litru izdihanega zraka 1,29 mg 
alkohola. Pridržali so ga do streznitve in mu zaradi kršitev na-
ložili zajeten plačilni nalog.
� Zbrala:�B.�M.

Jožica Penič, Podvinje: To je zelo pomemben 
dosežek, saj je čebela tista, ki drži človeštvo po-
konci, če je ne bi bilo, bi vse po vrsti propadlo. 
Za ohranjanje čebel sicer premalo skrbimo, saj 
je preveč zastrupljenih kmetijskih površin in bi 
to bilo treba na nek način ustaviti. Če ne bomo 
nekaj naredili na tem področju, potem tudi sa-

jenje medovitih rastlin ne bo veliko pomagalo.

Marija Urbanica, Krško: Zelo v redu se mi zdi, 
da smo bili Slovenci pobudniki za svetovni dan 
čebel. V Sloveniji se veliko ljudi ukvarja s če-
belarstvom, veliko imamo domačega medu in 
se lahko izognemo cenenemu uvozu iz tujine. 
Med čebelarji je veliko zavedanja o pomenu če-
bel, vprašanje pa je, koliko ga je izven tega kro-

ga. Opažam, da je ozaveščanja več, in upam, da bo dalo rezultate.

Vlasta Moškon, Senovo: Svetovni dan čebel je 
lahko dobra oblika promocije Slovenije v sve-
tu, osebno pa me zelo veseli, da se razvija pro-
jekt sajenja medovitih rastlin, ki lahko postane 
ena od oblik kulture naroda, da se s tem spoz-
navajo tudi mlade generacije, saj se mnogo teh 
rastlin tekom let ni zasajalo. Osebno uporabljam 

izključno med zasebnega pridelovalca, ki mu zaupam. 

Franc Sigmund, Budna vas: Praznovanje sve-
tovnega dne čebel je zelo pomemben dosežek, 
še posebej, ker se je to zgodilo na pobudo slo-
venskih čebelarjev. S tem smo pokazali, da nam 
ni vseeno za prihodnost, saj čebele oprašijo ve-
čino rastlin za prehrano ljudi. Za ohranjanje če-
bel in drugih opraševalcev ne skrbimo dovolj 

in prav tako ne za medovite rastline, ki jih celo odstranjujemo. 

20. maja bomo prvič praznovali svetovni dan čebel, ki ga 
je na pobudo Slovenije razglasila Organizacija združenih 
narodov. Nekaj sogovornikov smo prosili za mnenje, ali 
se jim to zdi pomemben dosežek ter ali dovolj skrbimo za 
ohranjanje čebel in sajenje medovitih rastlin.

anketa

Se zavedamo pomena čebel?

Kdaj in zakaj ste se začeli 
ukvarjati s čebelami, vas je 
za delo z njimi morda kdo 
navdušil, je bilo čebelarje-
nje že prej prisotno v vaši 
družini?
Spoznavati skrivnostni svet 
čebel je bila moja želja, saj je 
človek preko čebel najtesneje 
povezan z naravo. Za delo s če-
belami me je spodbudilo dru-
ženje s prijatelji in sodelavci, 
ki so s čebelarjenjem že ime-
li izkušnje, medtem ko v naši 
družini nihče nikoli ni čebe-
laril. V mojem čebelarskem 
dnevniku je pomenljiv datum 
9. maj 1987. Takrat sem vselil, 
kot pravimo čebelarji, prvo če-
beljo družino v novi panj no-
vozgrajenega čebelnjaka. Le-
tega sva v bližini družinske 
hiše preko zime postavila s 
prijateljem, nekdanjim sode-
lavcem Rudijem Skobetom s 
Svetega Vrha, ki mi je tudi po-
daril prvo čebeljo družino. 
Danes imam v čebelnjaku, ki 
je tipski slovenski čebelnjak, 
zgrajen po načrtu prijatelja 
Rudija, za 24 desetsatnih AŽ 
panjev. V čebelnjaku je trenu-
tno 16 panjev z vsaj 10 rezerv-
nimi družinami. 

Vam pri katerem opravi-
lu pomagajo tudi družinski 
člani, imate morda nasle-
dnika?
Seveda so opravila, ki jih laž-
je opravim s pomočjo družin-
skih članov, eno takšnih je na 
primer točenje medu, kjer je 
glavna žena Zofija, a v glav-
nem za čebele in čebelnjak 
skrbim sam. Delo in priso-
tnost v čebelnjaku je v veliki 
meri načrtovano, sicer lahko 
namesto uživanja postane če-
belarjenje ’nočna mora’. Mese-
ci, ki so pri čebelarju ’rezervi-
rani’ za čebele, so od aprila do 
septembra, medtem ko je zim-
ski čas tisti, ko neposredno s 
čebelami nimamo toliko dela, 
saj le občasno pogledamo, ali 
je vse, kot smo načrtovali. Pri 
nasledniku so še vse opcije od-
prte, bomo videli, kako se bo 
svet vrtel v naslednjih letih.

Zdi se, da čebelarji nenehno 
trepetate pred morebitnimi 
zastrupitvami čebel in nji-
hovih družin, kaj je mogo-
če storiti na tem področju?
Če gledam z očmi čebelar-
ja, bi rekel, da sem vesel, da 
je Slovenija v glavnem deže-
la manjših kmetijskih gospo-
darstev, brez večjih multina-
cionalk, ki so ’buldožerji’ pri 
doseganju ciljev – s čim manj-
šim vložkom do najvišjega do-
bička, tudi na račun onesnaže-
vanja. Na srečo ima naša vlada 
posluh za zaščito narave, kar 
se ne nazadnje vidi pri umi-
ku iz prodaje več hudih stru-
pov in herbicidov. Nedvomno 
so ob teh ukrepih tudi rezul-
tati – bistveno manj je zastru-
pitev čebel. Trenutno je na-
rava v razcvetu in izkoristil 

bi priložnost z apelom kme-
tijcem, naj nikar ne škropijo 
cvetov, škropljenje pa naj iz-
vajajo glede na časovno zapo-
ved, eno uro po sončnem za-
hodu in dve uri pred sončnim 
vzhodom. Mislim pa, da bo tre-
ba narediti še več za dosego 

zavedanja odgovornega rav-
nanja vseh, ki lahko z nepre-
mišljenimi posegi škodujemo 
čebelam. Žal tudi s kaznimi, če 
ne bo šlo drugače.

S katerimi boleznimi se če-
belarji najpogosteje spopa-
date pri čebelah in kako?
Že dolgo se zavedamo, da se 
stari časi ne bodo več povrni-
li. Nekoč bolezni skoraj niso 
poznali, če pa že, so se poja-
vljale zelo poredko. Danes so 
bolezni reden spremljevalec. 
Vse večji problem je varoja, 
ker je vir ali generator osta-
lih težav v čebeljem panju. Od 
bolezni, ki se pogosteje pojav-
ljajo in prizadenejo širše ob-
močje, pa je nedvomno huda 
ameriška gniloba čebelje za-
lege. Gre za kužno bolezen, ki 
je brez temeljitih ukrepov ne 
bomo zatrli, sploh, če vemo, da 
spore živijo prek 40 let. V Po-
savju je ta nadloga v zadnjih 
letih reden gost, v Sevnici pa 
je bila pred mesecem ukinje-
na karantena, torej je stanje 
sanirano.

Vedno več se govori o eko-
loškem čebelarjenju, za kaj 
gre?
Ekološko čebelarjenje je vr-
sta in način čebelarjenja, ki se 
le počasi uveljavlja v sloven-
skem čebelarskem prostoru. 
V Sloveniji je okoli 50 ekolo-
ških čebelarstev. Ker so narav-
ne danosti z bogato krajinsko 
členitvijo, avtohtono kranjsko 
čebelo, različnimi tipi pokrajin 
in podnebij v Sloveniji pestre, 
so odlične tudi možnosti za 
nadaljnji in pospešen razvoj 

tega načina čebelarjenja, saj 
ta pomembno prispeva k za-
gotavljanju neoporečnih če-
beljih pridelkov in ohranjanju 
oziroma izboljšanju biotske 
raznovrstnosti. Glede na to 
in glede na vse večje povpra-
ševanje porabnikov po eko-

loških pridelkih in živilih pa 
tudi glede na vse večji obseg 
prometa s temi živili je priho-
dnost ekološkega čebelarjenja 
razmeroma varna. Brez dvo-
ma je torej ekološko čebelarje-
nje velika priložnost za dose-
ganje večjih prihodkov in višje 
dodane vrednosti v naših če-
belarstvih. Prav tako je veliko 
neizrabljenih priložnosti še v 
tako imenovanem ekoturizmu 
oz. turizmu na ekoloških kme-
tijah, ki je lahko dobra alterna-
tiva ali dopolnitev klasičnega 
kmečkega turizma. Čebelarji, 
ki želijo svoje čebelje pridel-
ke deklarirati z nazivom eko-
loško pridelani, morajo pred 
tem izpolniti predpisane zah-
teve, ki jih določa zakonodaja 
o ekološkem čebelarjenju.

Kaj menite o tako imenova-
nem apiturizmu?
Če bi parafraziral, bi morda 
dejal, da je to nova muha v tu-
rističnih potovanjih. Kot vidi-
mo iz izkušenj, uspešno po-
vezuje dolgoletno uspešno 
čebelarsko tradicijo s tren-
dom potovanj ali, če hočete, 
željo turistov, ki na ta način 
odkrivajo zeleno Slovenijo, do-
življajo nekaj novega in si bo-
gatijo življenje. Apiturizem je 
rojen v Sloveniji in počasi do-
življa razcvet.

Kakšna je kakovost sloven-
skega medu, kot najbolj zna-
nega čebeljega izdelka?
Kakovost slovenskega medu je 
preverjeno dobra, kar dokazu-
jejo tudi vse pogostejše anali-
ze in kontrole. Nedvomno k 
dvigu kakovosti medu sodi vse 

večje število ekoloških čebe-
larstev in vključevanje čebe-
larjev v t. i. sheme višje kako-
vosti medu. Sam sem v sistem 
kolektivne blagovne znam-
ke, kot se je najprej imenoval, 
vstopil že leta 2001, po uved-
bi SMGO (Slovenski med z geo-
grafsko označbo, op. p.) pa ta-
koj po uvedbi 2009. Najboljši 
pokazatelj kvalitete so zagoto-
vo potrošniki našega medu, ki 
ga kar prek 80 odstotkov kupi-
jo neposredno pri krajevnem 
čebelarju, ki ga poznajo in mu 
zaupajo.

Slovenska čebela je kranj-
ska sivka, v čem je njena po-
sebnost, kakšno prihodnost 
ji napovedujete?
Ozemlje sedanje Slovenije je 
izvirno območje ’kranjice’, za-
radi barvnih odtenkov telesa 
imenovane tudi kranjska siv-
ka. Za kranjsko čebelo je zna-
čilna skromna poraba zimske 
zaloge hrane. Je zelo prilago-
dljiva, ko se je na primer treba 
prilagoditi virom hrane iz na-
rave, ko matica ob pomanjka-
nju hrane zmanjša zaleganje 
zaradi preživetja itd. Poseb-
na prednost kranjske sivke je 
tudi njena mirnost in nenapa-
dalnost. Med njene redke sla-
be lastnosti štejemo nekoliko 
povečano nagnjenost k roje-
nju, kar pa umni čebelar lahko 
prepreči z ustrezno čebelar-
sko tehnologijo. Mnogi čebe-
larji iz mnogih držav sveta so 
prepoznali kvaliteto kranjske 
sivke, zato čebelarijo z njo. Vse 
večje je povpraševanje po ma-
ticah kranjske sivke, ki se zelo 
dobro prodajajo v tujino, še 
posebno tiste iz ’čistih’ linij. 
Če bomo z njo ravnali odgo-
vorno in ob predpostavki, da 
je ’kranjica’ v Sloveniji zašči-
tena čebelja vrsta, kar pomeni, 
da drugih vrst ni dovoljeno ne 
gojiti ne kupovati ali pripeljati 
na pašo v Slovenijo, ima naša 
sivka lepo bodočnost.

Kakšno vlogo imajo učni če-
belnjaki, kakršen stoji v bli-
žini šole v Šentjanžu? 
Za usvajanje celovitih znanj je 
čebelnjak nujen. Potrebna te-
oretična spoznanja lahko pri-
dobimo v učilnici, prakso pa 
le z neposrednim delom v če-
belnjaku. Učni čebelnjaki so 
po navadi manjši, z nekaj če-
beljimi družinami, na ustrezni 
lokaciji v bližini in prilagoje-
ni radovednim krožkarjem. 
V Šentjanžu smo ga postavili 
zato, ker je tam nekoč že stal 
čebelnjak, in sicer na šolskem 
vrtu, novega pa smo iz povsem 
praktičnih namenov umaknili 
sto metrov proč. Moram se po-
hvaliti, da stoji na odlični lo-
kaciji, ki nam jo je odstopila v 
uporabo krajevna skupnost in 
že dve leti pridelujemo, ne mi, 
pač pa čebele, med za OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž. Lani so 
se z njim lahko posladkali tudi 
donatorji sredstev za izdelavo 

Ciril Kolenc, predsednik Čebelarskega društva Šentjanž:

Čebela je človekova vez z naravo
VRHEK PRI TRŽIŠČU – Ciril Kolenc je dolgoletni član in predsednik Čebelarskega društva Šentjanž. S čebelar-
jenjem se ukvarja že več kot tri desetletja. Skupaj z ostalimi člani društva si je prizadeval za ponovno uvedbo 
čebelarskih krožkov na osnovni šoli v Šentjanžu in Tržišču ter za postavitev učnega čebelnjaka v Šentjanžu.

Ciril Kolenc
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čebelnjaka in nabavo opreme. 

S prevzemom vodenja društva 
sem si zadal nalogo oživiti de-
lovanje čebelarskih krožkov 
na osnovnih šolah, kjer so ne-
koč že delovali, a z odhodom 
mentorjev tudi ugasnili. Zače-
li smo v Šentjanžu in že prvo 
leto smo imeli prijav za dva 
oddelka, zato smo imeli dva, 
mlajšo in starejšo skupino. 
To nas je opogumilo in zgo-
dilo se je tudi Tržišče. Zgodba 
se je ponovila, a žal zanima-
nje ni trajalo dolgo. Zaenkrat 
še vztrajamo, mentorici dob-
ro delata in temu primerni so 
tudi rezultati na državnih tek-
movanjih mladih čebelarjev, 
kjer med nekaj stotimi naši 
mladi čebelarji dosegajo za-
vidljive rezultate. Ob tem mo-
ram izpostaviti, da zagotavlja-
nje delovanja krožkov ni ravno 
enostavno. Nočem postavljati 
v ospredje volonterskega dela 
in strokovne podpore delova-
nju krožkov, moram pa izpo-
staviti težave pri zagotovitvi 
mentorja iz vrst pedagogov, 
materialnih sredstev idr.

Kakšna je vloga čebelarskih 
društev pri širjenju čebelar-
skega znanja?
Čebelarji smo učenci skozi vso 
dobo čebelarjenja, kar zgovor-
no pove, da čebelarjenje ni ne-
kaj stalnega, temveč je potreba 
zaradi stalno novih spoznanj 
pri oskrbovanju čebel in nji-
hovem zdravstvenem varstvu. 
Društva so osnovne celice re-
produciranja znanja. Vsako 
društvo si lahko letno organi-

zira do pet lastnih predavanj, 
ob tem da lahko zainteresiran 
član obišče katero koli čebe-
larsko predavanje, ki ga orga-
nizira druga stanovska organi-
zacija. Cilj v društva povezanih 
članov je, da bi bili v društva 
včlanjeni vsi čebelarji, ne gle-
de na število panjev, zaradi 
boljše informiranosti ter več-
je verjetnosti hitrejšega odkri-
vanja morebitnih hujših bolez-
ni, ki se pojavijo pri čebelah. 
Naše čebelarsko društvo ima 
38 članov, povprečna starost 
je 51 let, kar še ni problema-
tično – naša povprečna starost 
je okoli osem let pod sloven-
skim povprečjem, torej smo 
še ’mladi’.

Koliko je vseh čebelarskih 
društev v sevniški občini, 
kako so povezana na občin-
ski, regijski in državni rav-
ni?
V sevniški občini je najstarej-
še društvo Čebelarsko dru-
štvo Sevnica, ki danes šte-
je okoli 100 članic in članov. 
Leta 1985, ko sem se sam še 
odločal o čebelarski poti, so se 
napredni, vidni in večji čebe-
larji iz Šentjanža, Krmelja in 
Tržišča odločili, da ustanovijo 
svoje društvo, saj so tako lažje 
zadovoljevali potrebe članic in 
članov ter se povezovali z lo-
kalnimi skupnostmi. 
Čebelarsko društvo Sevnica in 
Čebelarsko društvo Šentjanž, 
ki je pred tremi leti praznova-
lo 30-letnico delovanja, dobro 
sodelujeta, še posebej, ko go-
vorimo o interesnih področjih 
v lastni občini, navzven pa bolj 

vsako zase. Obe društvi sta re-
gijsko povezani v Svetu posa-
vskih čebelarjev, ki pa žal ne 
deluje kot regijska zveza. Za-
radi večje aktivnosti smo se 
z mojo včlanitvijo v društvo 
priključili Regijski čebelarski 
zvezi Petra Pavla Glavarja iz 
Novega mesta, ki je po zaslu-
gi odličnega vodstva zelo ak-
tivna in prepoznavna v sloven-
skem prostoru. Nasploh lahko 
rečem, da je društvo toliko ak-
tivno, kot je aktivno vodstvo 
oziroma upravni odbor. In 
naše je, saj smo prepoznavni 
med 210 stanovskimi društvi, 
ki so vsa vključena v Čebelar-
sko zvezo Slovenije kot najviš-
jo stanovsko organizacijo. 

Prizadevate si tudi, da bi 
sevniška občina postala tudi 
čebelam prijazna občina, bo 
uspelo?
Res je. Čebelarstvo je veliko 
več kot zgolj sredstvo za pri-
dobivanje medu, človek je pre-
ko čebel najtesneje povezan z 
naravo, v kateri imajo čebele 
pomembno vlogo. Vesel sem, 
da živim v občini, ki je okolj-
sko naravnana, da imamo žu-
pana, ki v okviru okoljskih 
ukrepov in ukrepov za razvoj 
podeželja deluje tudi v korist 
čebel in čebelarstva kot go-
spodarske dejavnosti. Neka-
teri ukrepi za varstvo in zaš-
čito čebel so že sprejeti in celo 
izpeljani, nekateri so v teku ali 
pripravi. Mislim, da smo na 
dobri poti, da tudi občina Sev-
nica, moja občina, postane če-
belam prijazna občina. 
 Smilja Radi

Odpadno jedilno olje je odpadek, s katerim pogosto ravnamo ne-
odgovorno, ko ga preko kuhinjskega lijaka ali straniščne školjke 
zavržemo v greznico, malo komunalno čistilno napravo ali v kana-
lizacijo. Tako lahko v kanalizacijski sistem privabimo različne ško-
dljivce, povečamo verjetnost zamašitve cevi in povzročamo one-
snaženje površinskih voda in podtalnice. Po strokovnih ocenah 
lahko 1 liter odpadnega olja onesnaži kar 1 milijon litrov vode. 
Prebivalec Slovenije v povprečju odvrže 10 litrov odpadnega olja 
na leto. Če je odvrženo na nepravilen način, lahko s tem onesna-
ži 10 milijonov litrov vode. 

ZAKAJ ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA NE SMEMO ZLITI V 
KUHINJSKI LIJAK ALI STRANIŠČE? 

Če odpadno olje zlijemo v kuhinjski lijak ali stra-
niščno školjko:
• lahko pride do zamašitve odtočnih cevi in te-

žav v čistilnih napravah,
• hitreje se namnožijo majhni glodavci, pred-

vsem podgane,
• olje preide v kanalizacijski sistem in naprej v 

sistem površinskih voda in podtalnice, kjer za-
radi nepropustne plasti, ki jo ustvari na povr-
šini vode, onemogoča kroženje kisika in moč-
no škoduje vodni favni in flori.

OLJE POTREBUJE TUDI DO 100 LET ZA RAZGRADNJO 
V NARAVI

Odpadno jedilno olje predstavlja kar 3500-krat večjo obremenitev 
za okolje kot komunalne odpadne vode. Če odpadno olje konča v 

greznici ali mali komunalni čistilni napravi, se izloči na površino in 
onemogoči vnos zraka do odplak in lahko pride do slabega delo-
vanja ali okvare greznice ali komunalne čistilne naprave. Prav tako 
polivanje po kompostih ali travnatih površinah zaradi visoke organ-
ske obremenitve popolnoma onemogoči naraven razkroj in življe-
nje mikroorganizmov. Sčasoma se spere v podzemlje do podtalni-
ce, ki je v Sloveniji glavni vir pitnih voda. Ko se podtalnica enkrat 
onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi ali izboljša.

KAKO PRAVILNO RAVNATI Z ODPADNIM JEDILNIM OLJEM?

Odpadno jedilno olje je po drugi strani lahko odlična surovina za 
proizvodnjo alternativnega pogonskega goriva (biodizla), kakor 
tudi ostalih okolju prijaznih energentov in produktov. Zato stopi-
mo skupaj in naredimo nekaj za naše okolje. 

Odpadno jedilno uvrščamo med nevarne odpadke, zato ga je pot-
rebno zbirati ločeno in shranjevati ter oddajati posebej. Ko odpa-
dno jedilno olje nastane, sledite naslednjim navodilom:
• ohlajeno olje prelijte v hišno posodico, odpad-

no plastenko ali steklen kozarec,
• zaprto plastenko ali kozarec hranite na balko-

nu, lahko pa tudi v notranjih prostorih,
• ko vsebino napolnite, jo oddajte: 

BREŽICE: v zbiralne posode, ki se nahajajo pri OŠ Brežice, pri Mla-
dinskem centru Brežice in pri ekološkem otoku v Slomškovi ulici, 
v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov v Brežicah ali pa jo od-
dajte na Zbirno reciklažnem centru Boršt

KRŠKO: v zbiralnih posodah, ki bosta v začetku maja postavlje-

ni na ekoloških otokih na parkiriščih pri OŠ Jurija Dalmatina v Kr-
škem in pri OŠ Leskovec pri Krškem, v mobilni zbiralnici v času 
akcije zbiranja nevarnih odpadkov ali v Centru za ravnanje z od-
padki Spodnji Stari Grad 

KOSTANJEVICA NA KRKI: v zbiralno posodo, ki bo v začetku maja 
postavljena na ekološkem otoku pri OŠ Jožeta Gorjupa v Kosta-
njevici na Krki, v mobilni zbiralnici v času akcije zbiranja nevarnih 
odpadkov ali v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad 

POMEMBNO!

Odpadnega jedilnega olja ni dovoljeno mešati z ostalimi odpad-
nimi olji (odpadnim hidravličnim oljem, strojnim in drugim ma-
zalnim oljem, tekočino za toplotno izolacijo ali prenos toplote). 
S pravilnim ravnanjem z odpadnim oljem boste izkazali svojo od-
govornost do okolja. Od nas vseh je odvisno, ali bomo tudi v pri-
hodnje pili čisto in zdravo vodo iz vodovodne pipe ter ohranili 
druge naravne dobrine za naše zanamce. 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Odpadno jedilno olje – nevaren odpadek, ki ga lahko ponovno uporabimo
V sklopu projekta Zeleno Posavje – za naravo in zdravje ozaveščamo o pomenu pravilnega odlaganja odpadnega olja, o nevarnostih nepravilnega ravnanja z odpadnim oljem 
ter o priložnostih za njegovo ponovno uporabo. Ob primernem skladiščenju, oddajanju in predelavi lahko odpadno jedilno olje postane obnovljiv vir energije. 

V sklopu projekta Zeleno Posavje 
– za naravo in zdravje je Komu-
nala Brežice postavila tri zbiral-
ne posode v Brežicah, Kostak pa 
bo dve zbiralni posodi postavil 
v Krškem ter eno v Kostanjevi-
ci na Krki.
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LESKOVEC PRI KRŠKEM 
– Pokrajinska zveza dru-
štev upokojencev (PZDU) 
Posavje je 23. aprila v goste 
povabila evropskega poslan-
ca dr. Igorja Šoltesa (Zeleni/
ESZ). V prostorih gostilne in 
hotela Kunst v Leskovcu pri 
Krškem je spregovoril pred-
vsem o področju oskrbe in 
nege starostnikov. 

Kot je dr. Igor Šoltes izjavil 
za Posavski obzornik, je bil 
njegov obisk namenjen pred-
vsem podpori programa Sta-
rejši za starejše, ki v Bruslju ni 
bil neopažen in mu je Evrop-
ski parlament podelil tudi nag-
rado Državljan Evrope 2017. 
Po njegovih besedah to giba-
nje kaže, da sočutje, prosto-
voljstvo in solidarnost še niso 
izumrle kategorije, čeprav jih 
dnevna politika pa tudi odnos 
v EU postavljata ob stran. Prav 
je, da te programe podpremo, 
je poudaril, in izrazil željo, da v 
EU tovrstne programe podpre-
jo ne samo s priznanji, ampak 
tudi s finančnimi sredstvi, 
»ker so lahko zelo dober pri-
mer tega, da profesionalizem 
na številnih področjih nikoli ne 
more v celoti nadomestiti soli-
darnosti in občutka do sočlo-
veka«. »To bi morala biti tudi 
zaveza za Republiko Sloveni-
jo, da ta program prepozna in 

umesti v t. i. institucionalne 
programe, kar pomeni, da ga 
uvrsti v sistem financiranja,« 
je poudaril Šoltes in izrazil 
upanje, da se s sodelovanjem 
Zveze društev upokojencev 
Slovenije (ZDUS) in programa 
Starejši za starejše končno ob-
likuje ustrezno zakonsko be-
sedilo za dolgotrajno oskrbo 
starejših, saj starostna slika 
Slovenije pa tudi Evrope ni naj-
boljša, »zato smo že danes od-
govorni za to, da zagotovimo 
tovrstne okvirje in ne poriva-
mo starejših na stran«.

Predstavil je aktualne teme, 
ki se dogajajo znotraj EU, npr. 
predlog nove direktive o t. i. 
žvižgačih, dotaknil pa se je 
tudi pobude za izvzetje živil iz 
sistema javnega naročanja, ka-
tere cilj je spodbuditi poveča-
nje deleža kakovostne lokalno 
pridelane hrane v domovih za 

starejše in bol-
nišnicah. De-
jal je, da se bo 
končno lah-
ko začelo or-
ganizirano in 
strukturirano 
sodelovanje z 
lokalnimi po-
nudniki, kar 
pomeni veli-
ko bolj zdra-
vo, svežo hra-

no, krajše transportne poti, 
večjo samooskrbo in ne na-
zadnje ustvarjanje okvirja no-
vih delovnih mest. »Najpo-
membneje pri vsem tem pa 
je pomen zdravja in izboljša-
va krvne slike najranljivejših 
skupin,« je še povedal Šoltes 
in dodal, da je PZDU Posavje 
ena od najaktivnejših zvez in 
si za svoje prizadevno delo za-
služi vse njegove pohvale ter 
je lahko vzgled mnogim. Upo-
kojencem je nekaj besed spre-
govoril tudi predsednik PZDU 
Posavje Jožef Žnidarič, omizje 
pa so sestavljale še podpredse-
dnica ZDUS Vera Pečnik, vod-
ja programa Starejši za sta-
rejše pri ZDUS Rožca Šonc 
in moderatorka Alenka Čer-
nelič Krošelj. S svojo priso-
tnostjo je delo prostovoljcev 
podprl tudi krški župan mag. 
Miran Stanko.
 R. Retelj

Programom za starejše 
omogočiti financiranje

Dr.�Igor�Šoltes�(levo)�in�Jožef�Žnidarič
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KRŠKO – Septembra lani so Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Krško (vodilni partner), Občina Krško, Šolski cen-
ter Krško-Sevnica, Hrvaška obrtna zbornica, Obrtničko uči-
lišče – center izobraževanja odraslih, Regionalna razvojna 
agencija Baćka iz Novega Sada ter Kroatische Wirtschaftsve-
reinigung e.V. zaorali ledino v projekt Master 5, v sklopu ka-
terega si bodo prizadevali po nemškem vzoru pripraviti pro-
gram mojstrske šole. 

Slednji bo temeljil tako na pridobivanju znanja skozi polletni teo-
retični učni proces na šoli kot z izvajanjem vajeništva pri sodelu-
jočih pravnih in fizičnih osebah. Na ta način partnerji v projektu 
sledijo cilju, da bi v mladih spodbudili interes za izobraževanje 
na področju kovinarstva ter z izšolanim kadrom zapolniti kad-
rovske primanjkljaje v kovinsko-predelovalni panogi, ki bo omo-
gočala mladim več zaposlitvenih možnosti pa tudi karierni na-
predek. Sicer bodo imeli mladi, ki bodo dokončali mojstrsko šolo, 
možnost tudi nadaljnjega šolanja oz. študija. Po drugi strani bo 
kader, ki se bo tako teoretično kot praktično kalil skozi obdobje 
srednješolskega izobraževanja, prispeval k večji konkurenčnos-
ti malih in srednje velikih podjetij ter obrtnikov. S pravnimi in 
fizičnimi osebami s področja kovinarstva so sicer že vzpostavili 
stik, med prvimi aktivnostmi pa jim razposlali vprašalnik, ki bo 
na podlagi vrnjenih odgovorov omogočal izdelavo natančnejše 
analize, pomanjkanje katerih profilov je najbolj pereče, katera 
so najpomembnejša znanja in veščine, ki jih morajo mladi skozi 
proces šolanja osvojiti ipd. 
Z namenom pridobitve čim več informacij in podlag, saj ima moj-
strstvo v Nemčiji že zelo dolgo in bogato tradicijo, so v začetku 
meseca marca letos partnerji v projektu opravili tudi študijski 
obisk v Frankfurtu, kjer ima sicer sedež tudi partner Kroatische 
Wirtschaftsvereinigung e.V. - Hrvaška gospodarska zveza. Med 
drugim so obiskali Pokrajinsko strokovno šolo, ki deluje v sklopu 
Ceha avtoservisno-remontnih dejavnosti za avtomobilski sektor, 
podjetje Roger & Scheu Metallbau GmbH ter izobraževalni center 
Obrtne zbornice Rheinhessen, kjer jim je dr. Michael Naumann, 
vodja izobraževalnega oddelka, predstavil delovanje in organizi-
ranost mojstrske šole, ki deluje v okviru zbornice, ter poseben 
program – kurikulum strojne in kovinske panoge.
� B.�M.

V projektu Master 5 se seznanjajo 
z modeli mojstrskih šol

Po besedah direktorice LU Kr-
ško Nataše Kršak je v sklopu 
projekta, ki je v celoti finan-
ciran s strani Evropskega so-
cialnega sklada ter Ministr-
stva za izobraževanje, znanost 
in šport, v drugi polovici leta 
2016 jezikovne in računalni-
ške tečaje, usposabljanja za 
živ ljenjsko uspešnost, začetno 
integracijo priseljencev ter v 
krajša usposabljanja uspeš-
no zaključilo 69 udeležencev, 
v minulem letu 404, le v nekaj 
mesecih letošnjega leta pa že 
142 zaposlenih iz območja ce-
lotnega Posavja. Na LU Krško 
se je izobraževalo 615 udele-
žencev, pri partnerskih orga-
nizacijah pa še okoli 200. Si-
cer pa je trenutno v izvajanju 
pet v povprečju tri mesece 
trajajočih programov usposa-
bljanja zaposlenih, vzporedno 

Zaposleni se veliko izobražujejo
KRŠKO – 16. aprila so na Ljudski univerzi (LU) Krško podelili potrdila o zaključenih izobraževanjih tečaj-
nikom v projektu Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju. Od sredine leta 2016, ko je LU pridobila 
projekt, ki ga izvaja v sodelovanju z ETrŠ Brežice in Izobraževalnim centrom Prah, je kompetence pridobi-
lo že skupno 810 udeležencev. 

pa na LU potekajo tudi dru-
gi projekti, kot so Svetovanje 
zaposlenim v Posavju 2016–
2022, Večgeneracijski center 
ter ostala izobraževanja ter 
svetovanja, od osnovne šole za 
odrasle, usposabljanja za pri-

dobitev nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij, mesečna predava-
nja, Univerza za tretje življenj-
sko obdobje idr. 

Ob glasbenem programu, ki 
sta ga izvedli mladi kitaristki 

Žana Živič in Ana Lesjak iz 
Glasbene šole Krško, učenki 
Mihe Koretiča, je Kršakova 
v družbi mentorjev posame-
znih tečajev in Ane Kramper-
šek, organizatorke izobraže-
vanj za odrasle, na navedeni 
podelitvi v Dvorani v parku 
slavnostno izročili potrdila o 
pridobljenih kompetencah 71 
udeležencem, ki so v obdob-
ju od novembra lani do kon-
ca marca letos zaključili nas-
lednje izobraževalne tečaje: 
začetna tečaja španščine (34 
uspešnihi udeležencev; men-
tor Simona Kovač), začetni te-
čaj francoščine (12 uspešnih; 
mentor Maša Grad), začetni 
tečaj angleščine (12 uspešnih; 
mentor Mojca Šterk) in zače-
tni tečaj nemščine (13 uspe-
šnih, mentor Irma Šribar). 
� Bojana�Mavsar�

Na�podelitvi�udeleženi�tečajniki,�ki�so�obnovili�znanja�ali�pri-
dobili dodatne kompetence

MARIBOR – Brežiška humanitarca Jure Poglajen in David Zor-
ko, živeča v Krški vasi, ki sta se pred tremi leti srečala z begun-
ci na grškem otoku Lezbos, sta sredi marca pričela s kampanjo 
»Otrokom sveta«, katere namen je pomagati begunskim druži-
nam, ki so obtičale v slabih življenjskih razmerah v uradnih in 
neuradnih begunskih centrih na Lezbosu, in sicer z nakupom 
otroških vozičkov. Kampanja se bo zaključila z veliko dobrodel-
no glasbeno-plesno prireditvijo, ki bo potekala 4. maja v Mari-
boru in na kateri bodo med drugimi nastopili Darja Švajger, Ta-
nja Ribič, reper Nikolovski in Jure Ivanušič. Poglajen in Zorko 
še navajata, da so si kot nevladna organizacija Državljani sveta 
zadali zbrati 20.000 evrov za nakup 300 otroških vozičkov. Tre-
nutno so skupaj prejeli dobrih 12.000 evrov donacij večinoma 
državljank in državljanov, zato so z odzivom javnosti zadovolj-
ni. Še pred poletjem bosta odpotovala na Lezbos in tam osebno, 
ob pomoči nekaterih drugih humanitarnih organizacij, nabavila 
in predala vozičke begunskim družinam v uporabo. 
 R.�R.,�vir:�Državljani�sveta

Vozički za begunske družine

Franc Bogovič je povedal, da 
so ustanovitvi zadruge botro-
vale organizacijske in zakon-
ske spremembe po osamo-
svojitvi Slovenije, predvsem 
pa razhajanja v videnju razvo-
ja in poslovne politike z vod-
stvom tedanjega podjetja Mer-
cator Agrokombinat Krško, ki 
je v zgodnjih 90. letih na obmo-

čju občine Krško predstavljalo 
osrednje podjetje združevanja 
kmetijstva in pridelovalcev v 
sklopu temeljne organizaci-
je kooperantov. Iniciativne-
mu odboru za ustanovitev, ki 
so ga ob Bogoviču sestavljali 
še kmet je Franc Gorjup, Ivan 
Bogovič, Justin Bogovič, An-
drej Šerbec, Peter Planinc, 
Franc Župevc in Alojz Resnik, 
je služil za podlago tudi konec 
februarja 1992 uveljavljen nov 
Zakon o zadrugah, po katerem 
so bile tedaj ob KZ Bohor, v ka-
tero so se povezali rejci gove-
da in pridelovalci mleka, na 
območju občine Krško ustano-
vljene še KZ Krško in KZ Kosta-
njevica na Krki.  KZ Bohor, ki je 
uradno pričela s poslovanjem z 
začetkom leta 1993, je z vpla-
čilom zadružnega deleža v pro-
tivrednosti tedanjih 500 nem-
ških mark in po principu, da 
ima vsak član zadruge ne gle-
de na obseg proizvodnje pri 
odločanju en glas, ustanovilo 
64 kmetov z območja krajev-
nih skupnosti Koprivnica, Se-

Zgled uspešnega zadružništva
SENOVO – Na Porebru nad Senovim so člani Kmečke zadruge Bohor 22. aprila ob letnem zboru članstva 
slavnostno obeležili 25-letnico zadruge. Kot je dejal njen soustanovitelj in prvi predsednik upravnega od-
bora Franc Bogovič, »so uspeli v tem obdobju vzpostaviti kapitalsko močno zadrugo, ki je članom v oporo«. 

novo, Rožno-Presladol, Bre-
stanica in Krško. Po razpadu 
Agrokombinata je zadruga do-
bila v last tudi poslovni prostor 
v Brestanici, v katerem imajo 
od leta 2009 pisarno, ter po-
slovna prostora na Rožnem in 
Velikem Kamnu, ki so ju po ne-
kaj letih oddajanja v najem od-
prodali.

V prvem letu je zadruga od 
172 proizvajalcev odkupi-
la 1.274.504 litrov mleka, v 
minulem letu, kot je povedal 
predsednik upravnega odbora 
Ivan Kožar, pa od 18 proizva-
jalcev 2.521.839 litrov. Namreč 
ne glede na to, da se je število 
proizvajalcev mleka drastično 
znižalo, sodobna mehanizacija 
omogoča, da namolzejo skoraj 
dvakrat več mleka, v primerja-
vi z obdobjem po ustanovitvi 
pa so lažja tudi ostala opravi-
la, od priprave krme do oskrbe 
krav. Vse od začetkov poslova-
nja oddajajo mleko Ljubljan-
skim mlekarnam. Vsa količina 
mleka se uvršča v najvišje ka-
kovostne razrede, lani je bilo 
kar 91 odstotkov oddanega 
mleka po kvaliteti v E, to je naj-
višjem kakovostnem razredu, 
preostala količina pa v I. razre-
du. Leta 1998 je bila zadruga 
s preostalimi zadrugami, ki so 

imele delež v Ljubljanskih mle-
karnah, soustanovitelj družbe 
Mlekodel, ki je zastopala za-
druge v Ljubljanskih mlekar-
nah, in bila tudi med tistimi, ki 
so se zavzemale, da bi zadru-
ge ob prodaji delnic leta 2010 
tudi kupile vodilno slovensko 
mlekarno, a je večinski lastnik 
te zaradi nepoenotenega sta-
lišča zadrug leta 2013 postala 
francoska skupina Lactalis, za-
druge pa so dobile izplačan so-
razmeren poslovni delež.

Skozi leta se je spreminjal tudi 
odkup govejih pitancev, krav 
in telet. V letu 2017 so od-
dali v odkup rekordno števi-
lo mladega goveda za pitanje, 
in sicer 450 komadov, in prav 
tako do sedaj največjo števi-
lo krav – 253. Medtem ko se 
je nekoliko zvišal odkup telic, 
lani 118, so v 25 letih zabele-
žili najnižji odkup telet, samo 
19. Meso goveje živine trenu-
tno odkupujejo od okoli 150 
rejcev, v minulem letu pa so v 
kategoriji govedo prejeli certi-
fikat z nazivom Izbrana kako-
vost Slovenije. Kožar, ki je na 
čelu zadruge od leta 2009, je 
še povedal, da sledijo cilju, da 
zadruga obratuje z najnižjimi 
stroški. Vsa leta posluje pozi-
tivno. V minulem letu so ime-

li več kot 1,5 mio evrov pri-
hodkov in za okoli 100.000 
evrov manj odhodkov ter za-
beležili okoli 3.000 evrov čis-
tega nerazporejenega dobička. 
Pri bankah imajo vezanih oko-
li 90.000 evrov sredstev, pri-
delke pridelovalcem in rejcem 
v največ primerih izplačujejo 
pred zakonsko določeno va-
luto oz. ni zadruga v 25 letih, 
ne glede na to, ali je od kup-
cev prejela plačilo ali ne, niko-
li zamudila s plačili. V zadnjih 
letih kmetom omogočajo bre-
zobrestno obročno odplače-
vanje nabavljenega repro ma-
teriala, nudijo tudi strokovna 
izobraževanja in organizira-
jo ekskurzije, ki so hkrati tudi 
priložnost za sproščeno dru-
ženje članov. Zato je lahko so-
delovanje kmetov v KZ Bohor, 
trenutno ta šteje 45 članov, lep 
zgled uspešnega zadružništva, 
saj niso uspeli zgolj povečati 
pridelave mesa in mleka, tem-
več tudi ohraniti urejene kme-
tijske površine na za obdelavo 
zelo zahtevnih območjih. Ali, 
kot je še dejal Kožar ob jubile-
ju: »Ni stvari, ki se je ne dá na-
rediti, samo volja je potrebna. 
Držimo skupaj in še bomo lah-
ko kmetovali!«
� Bojana�Mavsar,�
� foto:�Boštjan�Colarič

Člani�zadruge�z�družinskimi�člani�in�gosti�na�25-letnici

Ivan�Kožar�in�Franc�Bogovič

GLOBOČICE – Člani OO NSi Brežice so 14. apri-
la na občnem zboru, ki je potekal na Turistič-
ni kmetiji Pri Martinovih v Globočicah, poleg 
pregleda opravljenih aktivnosti v minulem letu 
in sprejema programa za tekoče leto soglasno 
podprli svojo kandidatko za poslanko Mileno 
Tomše, ki je nosilka turistične dopolnilne de-
javnosti na domači kmetiji Pri Martinovih. Za 
udeležbo na junijskih parlamentarnih volitvah 

se je odločila, ker ji ni vseeno, v kakšno smer gredo stvari v naši 
državi in po svetu. Po njenem razpadajo družinske vrednote in 
pomen družine v družbi, ki bi morale biti temelj in pogoj za poš-
teno in urejeno državo brez korupcije in kriminala. Nova Slove-
nija – krščanski demokrati je stranka, ki temelji na krščanskih 
vrednotah in je ena redkih brez »afer«, zato Tomšetova vidi mož-
nosti v njej za gradnjo boljše prihodnosti za nas in naše zanam-
ce. Predsednik OO NSi Brežice Franc Vranetič je med gosti ob-
čnega zbora pozdravil tudi predsednika OO NSi Kostanjevica na 
Krki Silva Kirna ter predsednika OO NSi Sevnica in hkrati tudi 
regijskega odbora NSi Posavje Roberta Kašeta, ki je tudi kan-
didat za poslanca.  R.�R.,�vir:�OO�NSi�Brežice

Soglasno podprli Mileno Tomše

Milena�Tomše

www.PosavskiObzornik.si
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BREŽICE – Turistično društvo Zakot Bukošek Trnje je v soboto, 
14. aprila, organiziralo akcijo čiščenja in urejanja okolice nekda-
nje brežiške Blagovnice. Sobotni dan so od jutra škripale škar-
je, pelo je motorno in električno orodje, lopate, sirkove metle v 
pridnih rokah odraslih in mlajših krajanov, saj je okolica zapuš-
čene Blagovnice predstavljala sramoto ne le omenjeni krajevni 
skupnosti, temveč celotni občini. Okoli Mercatorjevega objek-
ta so odstranili odvečno in posušeno rastje, obrezali grmovje, ki 
je predstavljalo zakladnico vsemogočega odpadnega materiala, 
obrezali so manjše drevje, počistili pločnike in zasadili cvetje. 
Predsednik društva Rok Capl se je kar nekaj časa trudil z dogo-
varjanjem pri odgovornih v Mercatorju, da bi skupaj naredili še 
kaj več, vendar je bilo dogovarjanje neuspešno. Tako so nesna-
go in zanemarjenost okolice prijeli v svoje roke in jo naredili po 
svojih močeh urejeno in zgledno. Za še boljši videz bodo akcijo 
ponovili še enkrat v mesecu maju, je povedala Anita Radkovič.
 N. J. S.

Zares udarniška akcija

Udeleženci�akcije�(foto:�Bojana�Zevnik,�Komunala�Brežice)

                      Sobota, 28. 4. 2018, od 8. do 12. ure 

                                    na tržnici Brežice 

            10:00 Otroški bralni kotiček - Knjižnica Brežice 

            Barvanje slikanic - za otroke 

            IZMENJAVA SADIK IN SEMEN - prinesite in zamenjajte     

              svoje viške semen in sadik 

            PRINESI - ODNESI: brezplačna menjava uporabnih stvari 

    POMLAD NA TRŽNICI 

Občina Kostanjevica na Krki objavlja javno 
zbiranje ponudb za prodajo parcel v obrtni coni. 

Več na spletni strani občine: 

www.kostanjevica.si
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»Naša sekcija je pred petimi 
leti razmišljala, kaj storiti, da 
bomo ohranili čim več starih 
običajev, dejavnosti, ki so se 
dogajale v času po vojni. Poleg 
treh posnetih etnoloških fil-
mov smo se odločili, da bomo 
obudili tudi eno od etnoloških 
prireditev, ki so se v Kapelah 
dogajale v tistih časih. Med 
veselico na šmarnično oz. ve-
liko nedeljo in jurjevanjem 
smo se odločili za slednje,« 
nam je povedala predsedni-
ca sekcije Mihaela Blaževič. 
Kot je pojasnila, je jurjevanje 
v Kapelah v preteklosti, nek-
je do leta 1975, prirejalo do-
mače gasilsko društvo. »Zbrali 
smo nekaj etnološkega mate-
riala, kako je takrat to pote-
kalo in kako je npr. tudi brež-
iška gospoda hodila s kočijami 
na jurjevanje v Kapele,« je še 
dejala. Tako so na letošnjem 
jurjevanju nekateri sedeli za 
etnološkim omizjem, včasih 

V »restu« je bila kar gneča
KAPELE – Sekcija za ohranitev dediščine iz Kulturnega društva Kapele je 21. aprila pri lovskem domu Ka-
pele na Ravnah četrto leto zapovrstjo organizirala jurjevanje, ki so ga v Kapelah v organizaciji domačih ga-
silcev sicer prirejali že tudi po drugi svetovni vojni.

namreč ni bilo zložljivih miz, 
ampak so kole zabili v zemljo 
in dali deske čez, da so nasta-
le klopi in mize; cvrtje so pek-
li izključno na odprtem ognju, 
tudi ženske so bile oblečene 
kot takrat; velika zanimivost 
je tudi igra »rest«, pri čemer 
se že dan prej dobijo, nasekajo 

odvečne veje z dreves, jih za-
taknejo v zemljo in tako nas-
tane zaprt prostor iz zelenih 
vej. Na jurjevanju so prisotni 
orožniki, ki jih lahko podku-
piš, da tistega, ki se ti je mor-
da čez leto kaj zameril, zapre-
jo v ta prostor – rest in potem 
mora tisti, ki sedi v njem, čaka-

ti toliko časa, dokler ga nekdo 
ne odkupi – treba priznati, da 
je bilo letos v »restu« zelo ži-
vahno; potekala je tudi licitaci-
ja svinjske glave, ki jo po nava-
di lepo okrasijo in jo eden od 
muzikantov ali kdo iz njihove 
sekcije, ki pozna ta običaj, li-
citira, nato po navadi skupine 
zbirajo denar in kdor je moč-
nejši, jo na koncu odkupi. Bla-
ževičeva je še omenila, da dan 
prej, v petek popoldne, s konj-
skimi vpregami hodijo po hi-
šah in zbirajo jajca za peko 
cvrtja naslednji dan. Letos so 
bili v Kapelah in okoliških va-
seh resnično radodarni, saj so 
zbrali skoraj 1600 jajc.

Obiskovalce jurjevanja sta 
pozdravili Blaževičeva in bre-
žiška podžupanja Katja Čan-
žar, v programu pa so nasto-
pili učenci Podružnične šole 
in vrtca Kapele, ostale sekci-
je Kulturnega društva Kapele, 
Pihalni orkester Kapele, priš-
li so tudi člani Oldtimer kluba 
Dvotaktol, za dobro voljo pa je 
skrbel Trio Suha pipa. Blaževi-
čeva je še dejala, da je na nji-
hovem jurjevanju vsako leto 
več obiskovalcev, vsa štiri leta 
so tudi imeli lepo vreme, česar 
so še posebej veseli.

 R. Retelj

Cvrtje�so�pekle�v�takratno�opravo�oblečene�članice�kapelske�
Sekcije�za�ohranitev�dediščine.

SEVNICA – V sevniški kul-
turni dvorani je potekal le-
tni občni zbor Planinske-
ga društva Lisca Sevnica, ki 
ga bo še najmanj en mandat 
vodil dosedanji predsednik 
društva Rok Petančič, ki si 
želi v društvo privabiti več 
mladih.

Po zapeti uvodni pesmi MePZ 
Lisca Sevnica in kratkem pla-
ninskem skeču sevniških 
osnovnošolk in osnovnošol-
cev, je nagovoril navzoče v 
dvorani predsednik sevniške-
ga planinskega društva Rok 
Petančič ter izpostavil, da so 
v 113. letu delovanja planin-
skega društva velik izziv mla-
di in narava. »Mladim mora-
mo dati priložnost in možnost, 
da prevzamejo odgovornosti, 
se samostojno razvijajo, a jim 
hkrati nuditi podporo pri pre-
magovanju ovir. Povezujmo se 

in delajmo dobro v sozvočju z 
naravo in sočlovekom,« je med 
drugim dejal in predstavil ne-
katere programske dejavnosti 
društva, ki so pestre in raznoli-
ke. Povedal je, da je eden izmed 
najaktivnejših markacijski od-
sek, ki skrbi, da so planinske 
in pohodne poti lepo označe-
ne ter dobro vzdrževane. Opo-
zoril je na rastišče encijana na 
Lovrencu, kjer bodo v času 
cvetenja ponovno organizirali 
prostovoljno varovanje, saj še 
vedno prihaja do kraje te edin-
stvene rastline. Spregovoril je 
o razvojnih načrtih Lisce ter o 
razstavi v Tončkovem domu, 
ki je kronološki pregled doga-
janja na tem posavskem bise-
ru skozi čas. Nanizal je še ne-
kaj načrtov, v katere sodi tudi 
vzdrževanje in obnova planin-
skega zavetišča na Slatni in 
Jurkove koče na Lisci. Delova-
nje PD Lisca Sevnica, ki spod-

buja zdrav življenjski slog, je 
pohvalil župan Srečko Ocvirk, 
ki je predstavil še nekatere ra-
zvojne načrte v zvezi z Lisco. 
Eden izmed njih je rušenje de-
pandans, ki naj bi bile popol-
noma neuporabne, v sodelo-
vanju s sevniškim kolesarskim 
društvom pa naj bi stekla ure-
ditev kolesarske poti na Lisco, 
ki je priljubljena planinska in 
izletniška točka, uredili naj bi 
tudi postajališče za avtodome.    

V letu 2017 je imelo PD Lisca 
Sevnica 557 članic in članov in 
nekaterim med njimi so pode-
lili pisna in bronasta priznanja, 
Janezu Levstiku za prehoje-
no slovensko planinsko pot pa 
posebno priznanje. Društvo je 
izdalo tudi glasilo Mladi pla-
ninec, v katerem so opisane 
mnoge dejavnosti sevniškega 
planinskega društva.
  S. Radi

V društvo želijo privabiti mlade 
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RAZBOR POD LISCO – V akustičnem cerkvenem prostoru sv. 
Janeza Krstnika na Razborju je 14. aprila ob 20-letnici de-
lovanja potekal samostojni koncert moške vokalne zased-
be Fantje z Razborja.

Skupino na nastopih sestavlja od 9 do 13 pevcev, v čigar glaso-
vih se preliva ubrano štiriglasno petje. Člani zasedbe so doma v 
vaseh in zaselkih izpod Lisce, kjer se ob različnih dogodkih, delu 
in praznovanju še vedno slišijo stare ljudske pesmi, ki jih radi za-
pojejo tudi Fantje z Razborja. Zadnja tri leta skrbi za kakovost 
njihovega petja prof. glasbe Alenka Štigl, ki s svojo glasbeno na-
darjeno družino živi v vasici pod Lisco.
Na prireditvi, ki jo je povezovala domačinka Breda Vidmar, se je 
predstavil tudi MePZ sv. Janeza Krstnika Razbor, ki ga prav tako 
vodi Štiglova, v njem pa prepevajo tudi nekateri člani že ome-
njene moške vokalne zasedbe. Pevski zbor je bil ustanovljen leta 
1998 na pobudo patra Karla Gržana. Na koncertih se članice in 
člani zbora predstavljajo s starimi ljudskimi pesmimi kakor tudi 
z modernimi skladbami avtorjev posvetne in sakralne glasbe. 
Ob zaključku koncerta je predsednik ZKD Sevnica Jože Novak 
podelil bronaste, zlate in častne Gallusove značke. Za več kot pet-
letno prepevanje so bronasto priznanje prejeli Luka Hliš, Pri-
mož Palčnik, Vid Palčnik in Peter Štigl. Za več kot 15 let pre-
pevanja so zlata Gallusova priznanja prejeli Matej Imperl, ki je 
tudi vodja skupine Fantje z Razborja, Janez Jejčič, Rudi Kajtna, 
Maks Rajgl, Milan Volavšek, Rado Vidmar in Alenka Štigl. Ča-
stno Gallusovo odličje, ki se podarja za več kot 30-letno udejstvo-
vanje na glasbenem področju, so prejeli Drago Šantej, Drago 
Vresk in Jože Imperl. Koncert ob jubileju so zaključili Fantje z 
Razborja s pesmijo Se kmetič prebudi in z njimi je zapelo tudi ob-
činstvo.  S. Radi

Ključne dogodke, zaradi ka-
terih poteka na Malkovcu že 
vrsto let spominska slovesnost, 
je v svojem pozdravnem nago-
voru strnila predsednica Kra-
jevne organizacije borcev za 
vrednote NOB Tržišče Vladka 
Blas. Spomnila je, da letos mi-
neva 76 let, ko se je štirinajst 
mladih fantov z Malkovca prid-
ružilo Duletovi partizanski četi 
in zaradi česar se je okupator le 
nekaj mesecev kasneje, 2. av-
gusta 1942, kruto znesel nad 
domačini – vas je bila požga-
na, ustreljenih je bilo sedem 
talcev, šest so jih odpeljali in jih 
kasneje pet ustrelili. Sredi juni-
ja leta 1943 so skušali fašisti z 
domačimi pomagači postaviti 
v vasi postojanko, a jim ni us-
pelo. Za ohranjanje spomina na 
vse tiste, ki so padli za svobo-
do, bo omenjena krajevna or-
ganizacija prejela na dan pra-
znovanja OF zlato plaketo in 
ob povedanem se je predse-
dnik Republiškega odbora ZB 
za vrednote NOB Tit Turn-
šek še posebej zahvalil Vlad-
ki Blas, ki je pomembna tudi 
pri povezovanju organizacij 
med seboj.

Sevniški župan in državni sve-

V spomin na prelomna dejanja 
MALKOVEC –  Ob prihajajočem dnevu upora se je 15. aprila pri Vinskem dvoru Deu odvijala tradicionalna 
spominska slovesnost v spomin na odhod v Duletovo četo 1. dolenjskega partizanskega bataljona. Obeleži-
li so tudi 70-letnico ustanovitve Zveze združenj borcev NOB in 76-letnico ustanovitve Duletove čete.

tnik v Državnem svetu Repu-
blike Slovenije Srečko Ocvirk 
je v uvodnem delu svojega 
slavnostnega govora opozo-
ril na pomen ohranjanja sve-
tovnega ravnotežja: »V trenut-
ku, ko prepirljivci vabijo vsak 
na svojo stran, je molk in raz-
mislek najbolj poštena in od-
govorna drža.« V nadaljevanju 
se je dotaknil pomena zgodovi-
ne ter dodal, da smo se iz pre-
teklih dogodkov še vedno pre-
malo naučili. »Iskreno si želim, 
da besede in dejanja postanejo 

ter ostanejo usklajeni,« je pou-
daril in opozoril na vrednote, 
za katere se je vredno boriti. 
To so mir, svoboda, solidarnost, 
strpnost, enakost ob upošte-
vanju različnosti, spoštovanje, 
človekove pravice … Pohvalil je 
delovanje Zveze združenj bor-
cev za vrednote NOB Sloveni-
je, ki v letošnjem letu obeležuje 
70-letnico ustanovitve. »Iskre-
ne čestitke ob jubileju Zvezi ter 
vsem veteranskim organizaci-
jam, ki obeležujete in ohranja-
te spomin na prelomna dejanja 
v zgodovini slovenskega naro-
da. Še naprej uspešno uresni-
čujte svoje poslanstvo,« je za-
želel slavnostni govornik na 
spominski slovesnosti na Mal-
kovcu, kjer so bili med števil-
nimi obiskovalci in gosti tudi  
nekdanji borec Cankarjeve bri-
gade Stanko Kušljan, eden še 
zadnjih živih velikih partizan-

skih poveljnikov Franc Se-
ver Franta, upokojeni general 
Lado Kocjan in generalpod-
polkovnik Mirko Mirtič, upo-
kojeni polkovnik JLA in Sloven-
ske vojske Milan Gorjanc ter 
Jelena Švara, vdova znanega 
poveljnika Duletove partizan-
ske čete – Dušana Švare.

Dogodku so dodali nostalgi-
čen pomen še ljubitelji starih 
vojaških vozil društva Hrast 
iz Tržišča, ki sledijo izročilu 
Duletove čete, ter v svečanem 
postroju nasledniki izročila 
narodnoosvobodilnega boja, 
in sicer Duletova spominska 
četa 1. dolenjskega partizan-
skega bataljona, Gorjanska 
četa, Slobodanova četa, četa 
Pod svobodnim soncem in Re-
virska spominska četa. Sode-
lovali so tudi Veterani vojne za 
Slovenijo ’91, predstavniki po-
licijskih veteranskih združenj 
Sever in člani Zveze slovenskih 
časnikov. Sodelovali so tudi 
praporščaki borčevskih in ve-
teranskih organizacij.

Prireditev, ki jo je povezo-
val Peter Techmeister, so s 
spremljajočim kulturnim pro-
gramom obogatili člani in čla-
nice KD Godba Sevnica, učen-
ke in učenci OŠ Tržišče ter 
septet Fortuna iz Šentjanža. 
Pred osrednjo spominsko slo-
vesnostjo so predstavniki bor-
čevske organizacije skupaj z 
gosti položili venec k spome-
niku žrtvam fašizma, ki stoji v 
vasi Malkovec. 
 Smilja Radi

Na�Malkovcu�se�je�odvijala�tradicionalna�spominska�slove-
snost, ki je spomin in opomin.

Ubrani glasovi razborskih fantov 

Moška�vokalna�zasedba�Fantje�z�Razborja,�ki�jo�vodi�Alenka�
Štigl,�se�je�predstavila�v�domači�farni�cerkvi.

V teh pomladnih dneh se 
pričenja urejanje vrtov. Za 
obogatitev zemlje je zelo 
primeren tudi kompost, 
ki je pomembno naravno 
hranilo za zemljo, saj 
jo obogati in pomaga 
zadrževati vlago, kar 
omogoča rastlinam boljše 
pogoje za rast.

Komunala Sevnica 
ima omejeno zalogo 
kakovostnega komposta s 
certifikatom, ki zagotavlja 
primernost uporabe na 
vrtovih, zelenicah … 

Občane obveščamo, da 
je možen brezplačen 
prevzem komposta 
v količini največ ene 
avtomobilske prikolice na 
gospodinjstvo, na Centralni čistilni napravi Sevnica na Logu.

Ker je količina komposta omejena, priporočamo, da se za 
prevzem dogovorite z uslužbencem na čistilni napravi, 
v delovnem času od 7.-14. ure, na tel. št. 041 889 682.

Brezplačni kompost za 
spomladansko urejanje vrta

na
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7. aprila je Občina Radeče 
v sodelovanju s Turističnim 
društvom Radeče in JP Ko-
munala Radeče organizirala 
čistilno akcijo po ulicah Ra-
deč in vseh okoliških krajev-
nih skupnostih. V prijetno 
sončnem, a rahlo hladnem 
jutru se je v Radečah pred 
deveto zjutraj zbralo prek 
70 učencev in učiteljev OŠ 
Marjana Nemca Radeče ter 
nekaj deset prostovoljcev iz 
raznih društev in posame-
znikov. Krajevne skupnosti 
Jagnjenica (s 30 prostovolj-
ci in 27 učenci), Vrhovo (s 
30 prostovoljci in 22 učen-
ci) in Svibno (s 40 prostovoljci in 28 učenci) so organizirale zbirna 
mesta v svojih krajih in s prostovoljci čistile po vaseh in okolici. Po-
novno bi pohvalili okoliške krajevne skupnosti, kjer se povezanost 
ljudi v vaseh kaže tudi v pripravljenosti za skupne delovne akcije. V 
Radečah je opaziti trend upadanja števila udeležencev, zato je na 
mestu pohvala društvu ZŠAM Radeče, ki že vsa leta prevzame čišče-
nje zahtevne trase ob glavni cesti do Hotemeža in zagotovo pobe-
re največ plastičnih odpadkov, ter Folklornemu društvu Brusači na 
ravno tako zahtevni trasi po Titovi ulici do papirnice. Vsekakor gre 
zahvala tudi društvom, ki že v okviru svojih rednih aktivnosti čistijo 
svoje teritorije, in vsem tistim občanom, ki tudi med letom po poti, 
kjer se sprehajajo, pobirajo raznorazne smeti. 

Opaziti je, da je odpadkov manj kot pretekla leta, a vseeno je bilo 
po podatkih JP Komunala Radeče v tej akciji pobranih 89 vreč me-
šanih odpadkov, 129 vrečk z embalažo (tetrapaki, pločevinke, plas-
tenke), 20 vrečk papirja in kartona, sedem avtomobilskih gum, 150 
do 200 kg kosovnih odpadkov in nekaj stiroporja. Vrečk z nevarnimi 
odpadki in s steklom ni bilo – za steklo se predvideva, da so ga pro-
stovoljci sproti odložili v zabojnike na ekoloških otokih. 

Še enkrat hvala vsem prostovoljcem, da ste se udeležili akcije. 

Čistilna akcija 2018

Župan občine Radeče Tomaž Režun je skupaj z direktorico občinske 
uprave Brigito Stopar in strokovnimi službami sprejel malčke, rojene 
leta 2016. V spremstvu staršev, tudi starih staršev, bratcev in sestric 
so se sicer v okrnjenem številu v sredo, 11. aprila, udeležili spreje-
ma v sejni sobi občinske uprave. Leta 2016 je bilo rojenih 32 otrok, 
številčno najmanj v zadnjih 13-ih letih.  Od povabljenih 15 deklic in 
17 dečkov se je skupaj sprejema udeležilo 13 otrok. 

Že tradicionalni sprejemi najmlajših občanov so bolj sproščena, ne-
formalna srečanja župana z občani, kjer poteka razprava o aktual-
nih projektih, o željah in pripombah staršev. Preko tovrstnih pogo-
vorov se večkrat razreši kakšno vprašanje staršev, njihova mnenja 
so dobrodošla pri načrtovanju in investicijah, saj marsikatera stvar 
skozi oči uporabnikov javnih dobrin izpade drugače kot na papir-
ju, vsekakor pa smo veseli tudi kakšne pohvale na račun vrtca, ob-
čine in ostalih javnih institucij. Skozi sproščeno razpravo, ki jo ne-
malokrat preglasijo najmlajši, smo tako vsi skupaj preživeli prijetno 
druženje, ki ga župan sklene z obdaritvijo otrok s simbolično knji-
go pesmic in pravljic za najmlajše, z željo, da s knjigo v roki čim več 
časa preživijo s starši. 

Sprejem malčkov generacije 2016
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Vljudno vabljeni na proslavo ob prazniku 
KS Sevnica s podelitvijo priznanj, ki bo 

v petek, 4. maja 2018, ob 18. uri 
v Kulturni dvorani Sevnica.

Predsednica Stanka Žičkar 
in Svet Krajevne skupnosti Sevnica

A

Proslava bo posvečena 130. obletnici rojstva zaslužnega Sevničana Ernesta Kruleja. 
V kulturnem programu bosta nastopila Mešani pevski zbor Lisca Sevnica in igralska 

skupina Društva Trg Sevnica s predstavo o življenju in delu našega znamenitega krajana.

Predsednik ocenjevalne komi-
sije Andrej Bajuk iz KGZ Novo 
mesto, poleg njega so jo sestav-
ljali še Jože Simončič, Ivan-
ka Badovinac, Simon Varlec 
in Jože Kodela, je okoli 100 
udeležencem, zbranim na za-
ključku v krškem hotelu City, 
povedal, da je bil letnik 2017 
težaven: »Marsikateremu vi-
nogradu že v spomladanskem 
obdobju nista prizanesla spo-
mladanska pozeba in toča, na-
kar so visoke poletne tempera-
ture in suša narekovale hitro 
dozorevanje grozdja in zgo-
dnjo trgatev, visoka sladkor-
na stopnja pa je pri kletarje-
nju zahtevala vso pozornost, 
natančnost in pravočasno od-
ločanje glede pretokov, žvepla-
nja, filtracije idr. Na splošno se 
v letniku 2017 kažeta dva pola 
kakovosti vin – zelo kakovo-
stna in vrhunska na eni strani 
ter podpovprečna ali celo vina 
z boleznijo (cik) na drugi stra-
ni.« V nadaljevanju je Bajuk v 
družbi krškega župana mag. 
Mirana Stanka, ki se je ob tej 
priložnosti zahvalil vinograd-
nikom za vložen trud, ohranja-
nje tradicije in podobe krajine, 
in predsednika društva Jože-
ta Kodele podelil tudi letošnja 
priznanja. 

Lončena bakhusa, ki se pode-
ljujeta za rdeči in beli bizeljčan 
z oznako tradicionalnega po-
imenovanja, sta prejela Vina 
Kodela (rdeči bizeljčan PTP) iz 

»Praznik vina, kruha in 'suhe-
ga sadja' je praznik vseh pri-
delovalcev žlahtne kapljice in 
suhomesnatih dobrot ter ne 
nazadnje pridnih rok,« je v bil-
tenu prireditve zapisal kosta-
njeviški župan in predsednik 
organizacijskega odbora Lad-
ko Petretič.

Vinogradniško društvo, ki letos 
praznuje 25-letnico delovanja, 
je ocenjevanje vin organizira-
lo 10. marca pri Žolnirju. Oce-
nili so 101 vzorec vin, od tega 
54 vzorcev cvička, kar je v pri-
merjavi z lanskim letom pre-
cej manj, precej jih je bilo zara-
di previsoke stopnje alkohola 
prekvalificiranih v dolenjsko 
rdečkasto vino. Jože Simon-
čič je v imenu ocenjevalcev za-
pisal, da si bomo letnik 2017 
zapomnili po hudi pomladan-
ski pozebi, ki je na nekaterih le-
gah pobrala velik del pridelka, 
po poletni vročini in suši, zelo 
zgodnem dozorevanju grozdja 
in zato tudi trgatvi v začetku 
septembra, kar ni običajno v 
naših krajih. Vse to je povzro-
čilo zelo zahtevne pogoje za 
predelavo grozdja, še posebej 

Praznik vinarjev in mesarjev
KOSTANJEVICA NA KRKI – Društvo vinogradnikov in Društvo domačih kolin Kostanjevica na Krki sta 7. 
aprila v gostilni Žolnir družno pripravila tradicionalni Praznik vina, kruha in 'suhega sadja', na katerem so 
podelili priznanja tako pridelovalcem vin kot suhomesnatih dobrot.

za pridelavo cvička. »Veliko vi-
nogradnikov vašega društva 
se je znalo prilagoditi zahtev-
nim razmeram, zato smo ime-
li možnost oceniti veliko zares 
lepih, gladkih, pitnih, harmo-
ničnih cvičkov, ki imajo gotovo 
lepe možnosti za visoke oce-
ne na centralnem ocenjevanju 
dolenjskih vin. Žal je bilo ne-
kaj vzorcev, pri katerih smo po-
grešali svežino in sadnost, ne-
kateri pa so delovali celo malo 
starikavo.« Še posebej pa je po-
hvalil pestro paleto belih vin, 
predvsem izjemno bogata sor-
tna vina. Naziv lokalne 'kraljice 

cvička' si je prislužila Andreja 
Kuhar iz Črneče vasi z oceno 
16,37, drugi je bil Ladko Pe-
tretič iz Kostanjevice z oceno 
16,33, tretji pa Ivan Vizlar z 
Gmajne pri Raki z oceno 16,27. 
Naštejmo še zmagovalce neka-
terih drugih kategorij: pri do-
lenjskem rdečkastem vinu Ja-
nez Tršinar z Gornje Prekope 
z oceno 16,33, pri dolenjskem 
rdečem vinu Martin Sintič z 
Oštrca z oceno 16,87, pri mod-
ri frankinji Franc Koštomaj 
s Senovega z oceno 18,20, pri 
dolenjskem belem vinu Matej 
Kuhar iz Črneče vasi z oceno 

16,70. Pri belih sortnih vinih 
je večino zmag pobral Marjan 
Jelenič z Jablanc, ki je za char-
donnay premium suho vino 
letnik 2015 prejel tudi najviš-
jo oceno tekmovanja – 18,93.

Na ocenjevanje suhomesna-
tih izdelkov je 69 prideloval-
cev prineslo 97 izdelkov. Naj-
višjo oceno za salamo je dobila 
Kmetija Škrbina iz Šmarjeških 
Toplic, za dimljeno špehov-
ko Ivan Urbanč s Stojanske-
ga Vrha, za slanino Silvo Vide 
iz Grobelj, za domačo klobaso 
Peter Levičar z Dobrave ob 
Krki, za šink pa Janez Selak iz 
Šentjerneja. Ocenjevali so tudi 
kruh, kjer je bil med 16 vzor-
ci najboljši tisti, ki ga je na oce-
njevanje dalo Društvo pode-
želskih žena Pod Gorjanci, ter 
vino, kjer je v konkurenci sed-
mih vzorcev zmagalo vino To-
nija Hodnika z Orehovca. V 
kombinaciji je zmagal Franc 
Kovačič iz Turopolja pred Sil-
vom Drmažem z Dolnje Pre-
kope in Francem Štokarjem 
z Orehovca.

� Peter�Pavlovič

Organizatorji�in�ocenjevalci�na�društvenem�ocenjevanju�vin�
(foto:�DV�Kostanjevica�na�Krki)

Zahteven letnik je terjal davek
KRŠKO – 6. aprila so s podelitvijo priznanj in odličij najboljšim pridelovalcem vinske kapljice v Društvu vi-
nogradnikov Sremič zaključili že 23. Praznik vina ob Bizeljsko-sremiški vinsko-turistični cesti. Petčlanska 
komisija je ocenila 148 vzorcev vin, od tega je bilo izločenih 20 odstotkov.

Krškega ter Vinska klet Avšič 
s Sromelj (beli bizeljčan PTP). 
Prvaki letošnjega ocenjevanja 
vin pa so postali: žametna črni-
na (bronasta medalja) Vin Ko-
dela, modra frankinja (srebrna 
medalja) Antona Bromšeta z 

Anž, modra frankinja (srebrna 
medalja), laški rizling (srebr-
na medalja) in sauvignon (zla-
ta medalja) Jureta Bosteleta z 
Zdol ter rumeni muškat (zlata 
medalja) Vinske kleti Martina 
in Janko Matjašič s Sromelj. 

Najvišjo oceno ocenjevanja, s 
tem pa naziv šampion in zla-
to medaljo, si je prislužilo vino 
dišeči traminec PT 2016 pri-
delovalca Davorina Cerjaka 
iz Pesjega. Zlato medaljo so si 
prislužila še vina: chardonnay 
– Vina Kunej iz Brestanice in 
Damjan Golob iz Krškega, za 
sivi pinot Franc Hrastovšek s 
Sromelj, za renski rizling Vina 
Dular s Kostanjka, za rumeni 
muškat Janko in Martina Ma-
tjašič s Sromelj in Jure Bostele 
z Zdol ter za penino rose Vina 
Fabjančič iz Brestanice.

� Bojana�Mavsar�

Člani�Društva�vinogradnikov�Sremič,�ki�so�pridelali�najbolje�
ocenjena�vina,�z�županom�in�njegovo�soprogo

POSAVJE – Kralj cvička za leto 2018, ki ga bodo konec maja 
razglasili na Tednu cvička v Šentjerneju, je letos Jernej Mar-
tinčič iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju. Na ocenjevanju so se dob-
ro odrezali tudi številni vinogradniki z območja Posavja. Toni 
Jarkovič iz Avguštin pri Kostanjevici na Krki je dosegel najvišjo 
oceno pri cvičku (16,33), blizu vrha razpredelnice najdemo tudi 
Francija Brganta iz Krsinjega Vrha pri Tržišču, Matjaža Golo-
ba iz Tržišča (oba z oceno 16,30), Staneta Baznika iz Velikega 
Podloga (16,27), Janeza Umeka z Malkovca, Jožeta Stipiča iz 
Gradnja pri Podbočju (oba 16,23) itd. Najbolje ocenjeni modri 
frankinji sta na ocenjevanje dala Hiša vina Grabnar z Ardra pri 
Raki (18,23) in Vina Kozinc iz Dolnjih Impolj (18,20), najbolj-
še dolenjsko belo pa Andrej Repše iz Birne vasi pri Šentjanžu 
(17,43) in Robert Jarkovič z Broda pri Podbočju (17,37).  P. P.  

Posavski vinogradniki visoko 

2. 5. 2018 od 8. do 12. ure
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Cilji dela Komunale Sevnica so vseskozi usmerjeni v korektno in ob
čanom prijazno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, 
med katerimi so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda, pogrebna in pokopališka dejavnost, ureja-
nje javnih površin ter upravljanje in vzdrževanje občinskih 
cest. Dodano vrednost obveznim službam združujemo v nazivu 
tržna dejavnost. Gre za podporo dejavnostim javnih služb, pred
vsem v fazi projektiranja, gradnje in nadzora. 

V letu 2017 je Komunala d.o.o. Sevnica poslovala s celotnim dobič
kom po obdavčitvi v višini 47.856 evrov. Čisti prihodki od prodaje, 
prihodki gospodarskih javnih služb (GJS) in prihodki drugih tržnih 
dejavnosti so se glede na plan za leto 2017 kumulativno poveča
li za 24 % oziroma za 1.017.473 evrov, od tega prihodki GJS za 11 % 
(373.080 evrov) in prihodki drugih dejavnosti komunalnega znača
ja za 69 % (644.393 evrov). Povečan delež prihodkov je bil v glav
nini realiziran na področju tržne dejavnosti. Je predvsem posledi
ca odločitev lastnika, Občine Sevnica, da omogoči realizacijo večjih 
projektov in vodenje investicij na komunalnem področju. Dobiček 
je naložba v investicije za zagotovitev vse večje konkurenčnosti.

PIJMO VODO IZ PIPE 
slogan Komunalne zbornice Slovenije

Vodooskrba je dejavnost, ki je bila temelj nastanka podjetja Komu
nala Sevnica. Naloge dela na tem področju so jasno zapisane v do
kumentih HACCP, izdelanih za vsak posamezen javni vodovodni sis
tem v upravljanju in za tiste, ki jih nadziramo kot odgovorne osebe. 
Oskrba z vodo je dejavnost, ki zahteva veliko mero odgovor-
nosti. Da zdravstveno neoporečna voda priteče iz pipe vsakokrat, 
ko jo uporabnik potrebuje, je potrebno opraviti veliko aktivnosti, od 
vsakodnevnega vzdrževanja do investicijskih posegov. 

Opravljene analize so razveseljujoče, saj so bili vsi rezultati v okvi
ru notranjega nadzora in državnega monitoringa na sistemih pod 
upravljanjem in nadzorom Komunale Sevnica ustrezni. Zaradi sušne 
jeseni leta 2016 in mile zime na prehodu v leto 2017 je bilo sooča
nje s težavami manjše izdatnosti vodnih virov, predvsem tistih dre
nažnih, v letu 2017 bolj izrazito. Pa vendar nam je z več vodnimi viri 
in pred leti izvedenimi investicijami v medsebojne povezave vod
nih virov uspelo zagotavljati kontinuirano in nemoteno vodooskrbo.

VRNIMO REKI OČIŠČENO VODO

Zanesljivo so v preteklem letu delovala tudi kanalizacijska omrež-
ja s pripadajočimi objekti, med njimi črpališča, razbremenilniki in 
zadrževalni bazeni. Seštevek danih pretočnih kapacitet kanalizacij
skih vodov in intenzivnost poletnih kratkotrajnih nalivov nikjer nis
ta povzročila prelivanja vode iz kanalizacijskih sistemov, kar bi sicer 
lahko povzročilo škodo na posameznih podkletenih objektih. V teku 
je načrtovanje novih in obnova obstoječih kanalizacijskih sistemov 
v Sevnici, na Blanci, v Krmelju in Loki pri Zidanem Mostu. Za prečr
pavanje fekalnih in meteornih voda, tudi tistih s povratno dobo 10, 
25, 50 in več let, je v pripravljenosti redno vzdrževanih in servisira
nih več deset črpalk. O ustreznosti delovanja čistilnih naprav so po
kazatelj ustrezni izmerjeni rezultati čiščenja. 
Eden pomembnejših projektov leta 2017 je bila rekonstrukcija čis
tilne naprave Impoljca, ki jo je Komunala Sevnica izvedla kot prija
vljeni najugodnejši ponudnik javnega razpisa. Čistilna naprava s ka
paciteto 500 PE je bila konec leta predana v poskusno obratovanje. 
Prve meritve kažejo na učinkovito čiščenje v mejah zakonsko do
ločenih parametrov za komunalno odpadno vodo, kar pomeni, da 
reka Sava postaja še čistejša.

 
OD NEKDANJIH 100 % ODLOŽENIH ODPADKOV 

DANES LE ŠE 3,7 %

Odpadkom in odgovornem ravnanju z njimi so več pozornos
ti namenili v koledarju za leto 2018, ki so ga prejela vsa gospodinj
stva. Ozaveščanje in podajanje informacij je stalna naloga in je na
menjena vsem generacijam, tudi zato se nam zdi tovrsten pristop 
dober in poučen. Vsi smo namreč povzročitelji odpadkov in s tem 
odgovorni za zbiranje in ustrezno predajo. 
Če smo leta 2003 odložili vse nastale odpadke, smo jih v lanskem 
letu odložili le še 3,7 %. Razlog ni samo prilagajanje zakonodajnim 
okvirom, je tudi plod odločitev Občine Sevnica in občinskega sve
ta o najprimernejšem konceptu nadaljnjega plasiranja mešanih ko
munalnih odpadkov. Zbirni center na Savski cesti je razširjen na ka
tastrske meje javnega dobra in s podaljšanim časom obratovanja 
omogoča uporabnikom sprejem kosovnih, ločeno zbranih in ne
varnih odpadkov.

 
NOVOSTI NA PODROČJU POGREBNE  

IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

Naše delo in dejavnosti se dotikajo vsakega občana na različnih seg
mentih. Tudi v tistem najbolj osebnem in občutljivem. Pogrebno 
in pokopališko dejavnost Komunala Sevnica izvaja v krajevnih 
skupnostih na levem bregu Save in v Boštanju, pri čemer se zave
damo spoštovanja krajevno običajnih načinov izvajanja pokopov 
in obreda. 

Obseg nalog se z uveljavitvijo Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti postopoma veča. Za prihodnje zagotavljanje 24urne 
dežurne službe in nadaljnje izvajanje pogrebne dejavnosti je bilo 
potrebno izvesti aktivnosti pridobitve dovoljenja za opravljanje de
javnosti. Predvsem za ureditev novega ločenega prostora za ureja
nje pokojnikov v mrliški vežici Sevnica je bilo potrebno zagotoviti 
investicijska sredstva.

UREJENOST CEST IN JAVNIH POVRŠIN:  
POGOJ MOBILNOSTI IN UGODJA

Naloge rednega vzdrževanja zelenih in sivih javnih površin 
vestno in z občutkom urejenosti upravljajo zaposleni v enoti za ure
janje javnih površin, ki se je razvila v zelo dobro organizirano enoto. 
Zaposleni v mestu in po posameznih krajevnih skupnostih s skrb
jo za čistočo in urejanjem javnih in zelenih površin skrbijo za dobro 
počutje tako občanov kot tudi obiskovalcev.

Na podlagi Odloka o vzdrževanju občinskih cest v občini Sevnica je 
Komunala Sevnica kot občinsko podjetje v 100 % lasti Občine Sev
nica postalo izvajalec rednega vzdrževanja 247 kilometrov 
občinskih lokalnih cest na celotnem območju razgibane in 
prostrane občine. Dela na lokalnih cestah so v letu 2017 obsega
la naloge rednega in investicijskega vzdrževanja. V lastni režiji in de
loma s podizvajalci je bilo obnovljenih več dotrajanih odsekov lo
kalnih cest. Zaupana nam je bila izvedba razpisa in koordinacija del 
z izbranim izvajalcem asfalterskih del na vseh cestah v pristojnosti 
občine in posameznih krajevnih skupnosti. Izveden je bil tudi dve
letni javni razpis za zimsko vzdrževanje lokalnih cest. V prihodnosti 
se načrtuje Komunala Sevnica še bolj opremiti z vozili in ostalo opre
mo za vzdrževanje cest, predvsem za čas zimskega vzdrževanja. To 
je pomembno predvsem takrat, ko za posamezne storitve ni ponu
dnikov, storitve pa morajo biti opravljene. 

Odgovornost za razvoj tudi v bodoče sloni na ciljih podjetja, da nudi 
okoljsko sprejemljive, družbeno odgovorne in hkrati ekonomsko 
učinkovite komunalne storitve. Cene komunalnih storitev, ki so iz
računane na podlagi državne Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, si tudi v prihodnje prizadevamo ohraniti v obstoječih okvirjih.  

S strokovnostjo, organiziranostjo, odgovornostjo in motiviranostjo 
vseh zaposlenih bo Komunala Sevnica tudi v bodoče opravljala svo
je delo po najboljših močeh, v zadovoljstvo občanov in za ugod
je bivanja.

www.komunala-sevnica.si

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica 
z zlato boniteto odličnosti

Komunala Sevnica je javno podjetje, katerega delo se vsakodnevno dotika potreb vsakega občana – posameznikov in podjetij. Učinkovito izvajanje in stalna urejenost de-
lovanja gospodarskih javnih služb je pogoj urejenega bivanjskega prostora in kakovostnega življenja občanov sevniške občine. Naše vodilo je trajno sodelovanje z okoljem 
ter pristen in prijazen pristop do občanov, pa tudi odgovornost do javnosti. Predstavljamo delo v preteklem letu in izpostavljamo novosti, s katerimi krepimo kakovost dela.

CERTIFIKAT ZLATE BONITETNE ODLIČNOSTI 
POTRJUJE ZANESLJIVOST  

IN KREDIBILNOST PODJETJA
Bonitetna hiša Bisnode kot naj
večja partnerska družba bonitet
ne hiše Dun & Bradstreet po ana
lizah za leto 2017 uvršča podjetje 
Komunala d.o.o. Sevnica med 
6,8  % najboljših poslovnih 
sub jektov v Sloveniji, kar po-
meni, da je podjetje uvršče-
no v najvišji bonitetni razred 
AAA. Kot zanesljivemu, kredibil
nemu in nizko tveganemu poslov
nemu partnerju je bil podjetju po
deljen certifikat zlate bonitetne 
odličnosti. V dejavnostih, ki jih 
opravlja Komunala Sevnica, je re
gistriranih 85 podjetij, od katerih 
jih poleg Komunale Sevnica le še 8 
dosega zlato bonitetno odličnost.

naročena objava

KRŠKO – 20. in 21. apri-
la je  družba Megadom iz 
Podskrajnika šesto leto za-
pored pri svoji enoti trgo-
vskega centra Megadom v 
Žadovinku pripravila Mega 
sejem s predstavitvami pro-
dajnega programa in poslov-
nih partnerjev, ki prek druž-
be zagotavljajo artikle ter 
storitve za gradnjo, tehniko, 
opremo, dom in vrt. 

Ob spremljajočem plesnem 
programu, ki so ga izved-

le plesne skupine sodobnega 
plesa Glasbene šole Krško pod 
mentorstvom Rosane Hor-
vat, so sejem ob Emilu Ben-
čini, direktorju družbe Mega-
dom, odprli župani vseh treh 
občin, kjer ima podjetje Mega-
dom svoje enote: župan druž-
bine matične občine Cerknica 
Marko Rupar, župan občine 
Ribnica Jože Levstek ter žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko. V vseh treh enotah 
družbe je skupno 71 zaposle-
nih, samo v zadnjem letu so 

jih zaposlili osem, krška eno-
ta pa trenutno šteje 22 zapo-
slenih. Ob ugodni sejemski po-
nudbi prodajnih artiklov je bil 
poudarek letošnjega sejma na 
predstavitvi centralnega ogre-
vanja na biomaso, na praktič-
ni predstavitvi vzdrževanja 
bazenov, prezentaciji kerami-
čarskega orodja, predstavitvi 
programa fugirnih in izrav-
nalnih mas ter predstavitvi 
solarnega avtomobila, ki so jo 
izvedli dijaki Šolskega centra 
Krško-Sevnica. V dveh sejem-

skih dneh so se zvrstili med 
drugim tudi rokodelska tržni-
ca, predstavitev preventivne-
ga programa Svit, degustaci-
je domačih dobrot, kuhanje 
Mega golaža ter zabava ob zvo-
kih ansamblov Pušeljc, Maria-
chi Fiesta en Jalisco, Posavski 
veseljaki, Prava stvar in Džu-
boks, s plesnimi točkami pa so 
obsejemski program popestri-
li še plesalke in plesalci Plesne-
ga kluba Lukec. 

� B.�Mavsar���

Šesti Megadomov hišni sejem

Župani�treh�občin�in�direktor�družbe�Megadom�ob�ogledu�sej-
ma�(z�leve):�Jože�Levstek,�mag.�Miran�Stanko,�Marko�Rupar�
in�Emil�Benčina��

Direktor Komunale Sevnica 
Mitja Udovč ob prejemu cer-
tifikata s strani predstavnice 
podjetja Bisnode d.o.o. Del ekipe Komunale Sevnica s področja vzdrževanja občinskih cest
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VSTOP NA ZAHTEVEN TRG NAVTIKE

Ustanovitelj in direktor 
Igor Arh je z mizarstvom 
povezan že od nekdaj, saj 
se v družini Arh s tem po
klicem ukvarja že peta ge
neracija. Prvo mizarsko 
delavnico so v Leskov
cu pri Krškem odprli že 
okrog leta 1902, najsta
rejši ohranjen pisni vir pa 
nosi letnico 1932.

V Sloveniji je mizarska de
javnost bolj povezana z 
opremljanjem bivalnih in 
poslovnih prostorov, ven
dar je imel poleg oprem
ljanja različnih poslovnih 
prostorov in stanovanj iz

kušnje tudi pri opremljanju velikih objektov, kot so banke, par
lamenti ... Ravno na osnovi tega je začel razmišljati preko usta
ljenih okvirjev. »Nosilci vseh projektov, ki smo jih izvajali, so bila 
gradbena podjetja in različni inženiringi. Potem sem začel iskati 
tržne niše, kjer bi bilo mogoče ponujati zahtevne mizarske izdel
ke,« začenja Arh pripoved, kako se je znašel v segmentu navtike in 
navtičnega opremljanja prostorov. In nadaljuje: »Segment navti
ke, predvsem velikih ladij in jaht, je precej specifičen, zahteven in 
dokaj zaprt, hkrati pa zanimiv za plasiranje zahtevnih mizarskih 
izdelkov, narejenih po naročilu. Podjetje je tako od začetka delo
vanja specializirano samo za projekte v navtiki in je po mojem vé
denju verjetno edino mizarsko podjetje v Sloveniji, ki je speciali
zirano izključno za navtični trg.«

NOVA PROIZVODNA HALA V SEVNICI

Lastno proizvodnjo so marca leta 2003 zagnali v najetih prostorih 
v Boštanju. Začeli so s tremi zaposlenimi, danes pa kolektiv šteje 
že 27 sodelavcev. V lokalnem okolju so vzpostavili verigo koope
rantov: kovinarjev, kamnosekov, tapetnikov, šivilj, steklarjev itd. 

Večinoma so to obrtniki in podjetja, s katerimi sodelujejo že pre
cej let in za katere vedo, da so zanesljivi, fleksibilni in ponujajo 
kvalitetne izdelke in storitve ter lahko sledijo njihovim potrebam. 
Zaradi vse večjega obsega dela so se v začetku leta 2005 preselili 
na novo lokacijo v industrijsko cono v Sevnici, kjer so še danes. Z 
razvojem so kmalu tudi obstoječi prostori postali premajhni, zato 
so konec lanskega leta delovne prostore povečali z dograditvijo 
nove proizvodne hale. »Inštalirali smo tudi nekaj nove sodobne 
strojne opreme. Tako se tudi pripravljamo na v zadnjem času ve
likokrat omenjeno industrijsko revolucijo 4.0,« poudarja direktor, 
ki hkrati bdi nad razvojem podjetja in pridobivanjem poslov. 

ZNANJE, RAZVOJNA NARAVNANOST 
IN ZAUPANJE KUPCEV 

V 15 letih delovanja so si pridobili precej znanja pa tudi zaupan
ja kupcev. Pri nekaterih kupcih dodatno zaupanje vzbuja tudi 
družinska zgodovina v mizarski obrti, ki jo radi izpostavljajo pri 
trženju. »V zadnjih letih delovanja se lotevamo tudi kompletnih 
inženiring projektov, kar pomeni, da stranki uredimo vse – od 
golega železnega trupa do žlice na mizi,« razlaga direktor in na
daljuje: »Bili smo med prvimi, ki so pričeli uporabljati 'nesting' 
tehnologijo v lesarstvu, investirali smo v t. i. 'lean factory' CNC 
strojno opremo, že precej časa pa pri konstruiranju uporablja
mo tudi programsko opremo za 3D modeliranje, ki je pravzaprav 
pogoj za delo na zahtevnejših projektih opremljanja plovil.« Iz
delava pohištva za navtiko ima precej specifične detajle v pri
merjavi s pohištvom za opremljanje stanovanj in drugih zgradb. 
Uporabljajo se materiali, kot so različne kompozitne plošče in 
sendvič plošče iz aluminija. »Če pri običajnem pohištvu v veči
ni primerov kot osnova služi iverna plošča, je pri nas slednja v 
uporabi predvsem za pakiranje,« pojasnjuje Arh in pravi, da za 
njihove izdelke uporabljajo različne vezane plošče – topol, oku
ma, breza ..., kar se tiče samega lesa pa uporabljajo veliko 'ek
sotičnih' vrst lesa in furnirja, predvsem zaradi zanimivega vide
za in ekskluzivnosti. Seveda se materiali spreminjajo iz projekta 
v projekt, ker delajo izdelke po naročilu, v veliki meri uporablja
jo tudi vsem znano tikovino.

Vsekakor pa so za uspeh in razvoj podjetja, poleg moderne opre
me, zaslužni visoko strokovno usposobljeni in pripadni ljudje, 
ki so zaposleni v podjetju. Trenutno je v podjetju zaposlenih se
dem inženirjev, devet tehnikov, deset mizarjev in lakirničarka. 
Vseskozi pa so za njih zanimivi kadri, kot so: mizarji, lesarski teh
niki, inženirji lesarstva, lakirničarji. Usposabljajo tudi vajence, v 
glavnem so to dijaki, ki obiskujejo srednjo šolo v Novem mestu 
ali Sevnici. Trenutno jih štipendirajo štiri, ponujajo pa tudi mož

nost štipendiranja novim potencialnim kandidatom. Sodeluje
jo tudi z Območno obrtnopodjetniško zbornico Krško, Občino 
Krško in nekaterimi posavskimi osnovnimi šolami pri projektu 
Podjetna 9ka, s katerim poskušajo že otrokom v osnovni šoli pri
bližati in bolje predstaviti različne tehnične poklice, med dru
gim tudi poklice v lesarstvu. Odprti so tudi za druge profile, ki 
bi jih delo v takšnem podjetju zanimalo. Poleg tehničnih kad
rov v podjetju potrebujejo tudi okrepitev na področju prodaje, 
marketinga, nabave in logistike.

DELAJO ZA NAJVEČJE LADJE NA SVETU

»Od leta 2004 smo sodelovali pri opremljanju vseh največjih 
ladij na svetu (Freedom of the Seas, Allure of the Seas itd.), 
opremili smo tudi največjo 'megajahto', zgrajeno v Španiji,« 
našteva svoje dosedanje uspešne projekte Arh, »trenutno pa 
opremljamo ladje za Aida Cruises, TUI Cruises, Holland America, 
Irish Ferry, Princess Cruises ter dve jahti za zasebne naročnike.« 
Projekti opremljanja ladij so odvisni od velikosti in zahtevnosti, 
kompleksnejši projekti lahko trajajo tudi do 12 mesecev, zato s 
preudarnostjo sprejemajo posle, saj so kot relativno majhno 
podjetje zelo fleksibilni, ampak imajo zaradi tega tudi omejitve, 
kako velike projekte še lahko uspešno izpeljejo.

Njihovi kupci so ladjedelnice, lastniki ladij in tudi velika svetov
na podjetja, ki delujejo v ladjedelništvu in opremljajo ladje po 
sitemu 'ključ v roke'. Poslujejo na vseh pomembnejših trgih v 
Evropi, kjer se gradijo ladje in jahte, pričeli pa so tudi s prvimi 
projekti v ZDA. Med najpomembnejša tržišča uvrščajo Špani
jo, Francijo, Finsko, Norveško, Italijo, Veliko Britanijo, Švedsko, 
Nemčijo pa tudi Rusijo, Turčijo in Hrvaško. Trenutno je podjetje 
vključeno pri projektih na Finskem, Nemčiji, Italiji, Franciji, Hr
vaški ter na Norveškem.

Največ poslov pridobijo z direktnim povpraševanjem oz. tr
ženjem, saj jih kupci že poznajo, čedalje več pa tudi na osno
vi priporočil, ki jih dobijo od zadovoljnih partnerjev. Redno se 
predstavljajo tudi na specializiranih sejmih v tujini. V segmen
tu ladjedelništva trenutno vlada konjunktura, tako da se pojav
ljajo tudi ponudniki, ki v navtiki nimajo ravno izkušenj in neko
liko mešajo štrene ustaljenim izvajalcem, vendar, kot pravi Arh: 
»Prodor in poslovanje v navtiki je proces, ki traja precej časa in 
zahteva stalno dokazovanje. Če delaš na dolgi rok, bližnjic ni.«  
Da so postali poznani kot METALIKA, so tudi sami potrebovali 
kar nekaj let. Začetki so bili v tem smislu težki, saj so bili na tujih 
trgih samo neko novo 'no name' podjetje. Danes pa jih poznajo 
v vseh evropskih državah, kjer se gradijo potniške ladje oz., kot 
v šali rečejo, jih poznajo od Španije do Rusije. Takšno prepoz
navnost so dosegli predvsem s kakovostjo, korektnostjo in za
nesljivostjo pri dobavnih rokih, zelo pomemben pa je tudi od
nos do poprodajnih storitev 'after sales servis', kjer poskušajo 
biti vedno zelo odzivni.

Tako ostaja njihova prihodnost v segmentu navtike. Vse bolj in 
bolj se poskušajo vključevati v manjše in zahtevnejše projekte, 
kjer lažje prodajo več znanja in dosežejo večjo dodano vrednost. 
V letu 2009 je bila Metalika nominirana v ožji izbor za dolenjsko
posavsko gazelo, leta 2016 so pridobili certifikat ISO 9001, kar 
samo potrjuje, da so podjetje s svetlo prihodnostjo.

Metalika – mizarsko podjetje, 
ki opremlja velike ladje in jahte
Podjetje Metalika d.o.o. s sedežem v Leskovcu pri Krškem in proizvodnjo v Sevnici se že več kot 15 let ukvarja s specifično mizarsko dejavnostjo. Speciali-
zirano je za opremljanje notranjih prostorov velikih ladij in jaht. Leta 2002 ga je ustanovil Igor Arh, ki na nek način nadaljuje družinsko mizarsko tradicijo.

V letih poslovanja in razvoja in izkušenj so ustvarili tri segmen
te, v katerih podjetje ponuja svoje izdelke in storitve:

• opremljanje javnih prostorov na velikih potniških ladjah 
(križarke, trajekti …),

• opremljanje jaht,
• opremljanje prostorov v t. i. »offshore« segmentu (različne 

delovne ladje in naftne ploščadi). Za ta segment so razvili 
tudi svoj program pohištva, ki je prilagojen specifičnim 
zahtevam in potrebam na tem področju.

Igor Arh, lastnik in direktor

Nova proizvodna hala v industrijski coni v Sevnici

Primer opremljene kabine na moderni jahti Kuhinja v jahti s specifično izdelanimi robovi in drugimi detajli Salon na rečni ladji 

w w w . m e t a l i k a . s i
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zmanjšati energijske izgu-
be z zamenjavo oken in vrat, 
izolirati streho in narediti to-
plotnoizolacijsko fasado. Šele 
potem je po besedah mag. Pir-
ca izpolnjen prvi tehnični po-
goj za učinkovito delovanje in 
prihranek. Drugi pogoj pa je 
tudi ustrezen ogrevalni sis-
tem, ki je napeljan v objektu. 
Navadni radiatorji zahteva-
jo visoko temperaturo vode, 
medtem ko nizkotemperatur-
ni sistem (talno, stensko ali 
stropno gretje) za optimalno 
ogrevanje potrebuje za polo-
vico nižjo temperaturo, kar se 
bistveno pozna pri energijskih 
prihrankih. 

Bruno Vencelj iz sevniške-
ga podjetja MKT Radej svo-

DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

o VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

o TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

o TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

Toplotne črpalke so v zadnjih letih ena izmed najpogostejših izbir vira 
ogrevanja bivalnih prostorov in sanitarne vode, njihova priljubljenost raste 
tudi v Posavju. Katere vrste toplotnih črpalk sploh ponuja tržišče in kate-
re prednosti ali slabosti prinaša vgradnja le-teh? Preberite v nadaljevanju.

Toplotne črpalke so namenje-
ne ogrevanju sanitarne vode 
in bivalnih prostorov kot tudi 
njihovem hlajenju, na tržišču 
pa lahko najdete štiri osnov-
ne tipe toplotnih črpalk, ki se 
med seboj razlikujejo glede na 
vir energije. 

Najpogostejše so t. i. zrak – 
voda, na voljo pa so tudi zem-
lja – voda, zrak – zrak in voda 
– voda, kot tudi hibridne to-
plotne črpalke zrak – voda, ki 
črpajo energijo iz zraka, elek-
trike in plina (kondenzacijski 
plinski bojler). 

Princip delovanja toplotnih 
črpalk nam je opisal Mar-
ko Pirc, mag.inž.energeti-

ke in vodja 
Energetsko 
s v e t o v a l -
ne pisarne 
v Brežicah: 
»To p l o t n o 
črpalko si 
lahko naj-
lažje pred-
s t a v l j a m o 

kot obratno delujoč hladilnik 
ali skrinjo, le da ta dva jemljeta 
toploto iz notranjosti in greje-
ta okolico. Toplotna črpalka pa 
hladi okolico, iz katere »črpa« 
toploto (zrak, zemljo, vodo) in 
preko medija, ki je v sistemu, 
s kompresorjem greje toplo 
vodo, s katero se ogreva hiša.« 

NAJPREJ TOPLOTNA 
IZOLACIJA OBJEKTA 

Pri odločitvi za nakup toplo-
tne črpalke igra pomembno 
vlogo toplotna izolacija objek-
ta. Pri novogradnjah navadno 
ni dilem, saj so grajene po no-
vih standardih, težava je pri 
starejših objektih, ki imajo vi-
soke toplotne izgube. V teh 
primerih je potrebno najprej 

Marko�Pirc

Izdelavo projektne dokumentacije je Stanovanjski sklad RS zaupal 
konzorciju, ki ga sestavljajo Kostak GIP kot vodilni partner ter pri-
znani projektantski podjetji iz Ljubljane, Jereb in Budja arhitekti, 
projektiranje, d. o. o., ter Arhitekti Dobrin, d. o. o. Podpisa pogod-
be z investitorjem so se sredi aprila udeležili direktorica družbe 
Kostak GIP, Mihaela R. Neral, ter vodilni arhitekt pri Kostak GIP 
Ervin Mahne, skupaj s predstavnikoma obeh podjetij v konzorciju. 

Kostak GIP s projektiranjem stanovanjske soseske v štajerski pre-
stolnici izpolnjuje zahteve in visoka pričakovanja naročnikov ter 
nadaljuje trend projektiranja modernih stanovanjskih sosesk. Gre 
za nov, zahteven in obsežen projekt, ki predstavlja pomembno 
projektantsko referenco po zaključenem projektu stanovanjske-
ga kompleksa Zelene Jarše v Ljubljani decembra lani.  

O STANOVANJSKI SOSESKI POD PEKRSKO GORCO

V stanovanjski soseski Pod Pekrsko gorco je predvidenih več kot 
370 stanovanj, v velikosti od 40 do 80 m2. Soseska bo razdeljena 
na 11 večstanovanjskih stavb s kletjo, pritličjem in dvema nad-
stropjema. Šestina stanovanj bo oskrbovanih, predvideni so po-
slovni prostori s storitvenimi dejavnostmi, dnevni center, name-
njen aktivnostim starejših, ter možnost vrtca z dvema enotama. 
Območje urejanja obsega okoli 5 ha, večstanovanjske stavbe bodo 
umeščene v obliki štirih nezaključenih karejev. Naselje bodo do-
polnjevali urbani parki. 

FAZNA IZGRADNJA

Zemljišče se bo postopoma razvijalo v dveh samostojnih fazah po 
funkcionalnih enotah. V prvi etapi bo zahodni del pozidan s peti-

mi enotami, v katerih je predvideno 210 stanovanj s kletnimi ga-
ražami in zunanjimi parkirnimi prostori ter celotna infrastrukturna 
ureditev s cesto. V drugi fazi sledi šest večstanovanjskih objektov 
s približno 160 stanovanji in garažami. V zadnji fazi je predvidena 
postavitev poslovnega objekta z lastno garažo in uvozom. 

Pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje je načrtova-
na v letu 2019, zaključek gradnje pa konec leta 2020. 

OSKRBOVANA STANOVANJA

Skladna zasnova stanovanjske soseske se odlikuje s prepletom na-
ravnega okolja z odprtimi površinami soseske in tvori močno ur-
bano jedro. V stanovanjski soseski je v bližini dostopa do javnega 
programa, parkirišč in internih atrijev umeščenih 60 oskrbovanih 

stanovanj, ki bodo razporejena v dveh objektih severnega kare-
ja. S tem je ustvarjeno bivalno okolje, ki zagotavlja aktivno in ka-
kovostno preživljanje tretjega življenjskega obdobja. 

PREDNOSTI STANOVANJSKE SOSESKE

Koncept ureditve prometa v naselju daje prednost stanovalcem 
in kolesarjem, vozila so umaknjena v podzemne garažne prosto-
re. Notranjost naselja odlikuje povezanost urejenih in povezanih 
zelenih in tlakovanih površin, kot so urbani parki, igrišča za otro-
ke in mladostnike. Zasaditev z rastlinami in program v  notranjih 
atrijih posameznih karejev nudi poseben čar. Izgradnja dvonad-
stropnih zgradb prispeva k ugodnemu bivanju v sodobno ureje-
nem okolju, ki je prilagojeno potrebam stanovalcem in sožitju 
različnih generacij.

Kostak GIP s partnerji projektira sosesko 
370 stanovanj v bližini Maribora 
Družba Kostak GIP iz Krškega je bila izbrana za vodilnega partnerja konzorcija za pripravo projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco 
v južnem delu Maribora, ki jo bo gradil Stanovanjski sklad Republike Slovenije. 
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N
ova stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco

Projektanti iz podjetja Kostak GIP: Mateja B. Zevnik, Tadeja Bo-
žičnik, Ervin Mahne, Vesna Lapuh Vimpolšek Urbanistična arhitekturna zasnova 

Toplotne črpalke: za toplo vodo in dom
S tehnološkim razvojem sredi 20. stoletja se je začela množična gradnja stano-
vanjskih, poslovnih in javnih objektov. Glavni energenti tistega časa so bila se-
veda drva, premog, kurilno olje, kasneje tudi zemeljski plin. Presenetljiv je 
podatek, da za stavbe danes v Evropi porabimo kar 40 % vse končne porabe 
energije. Tudi zato se je v zadnjih letih razvoj osredotočil na tehnologije ogre-
vanja in hlajenja prostorov, ki za svoje obratovanje porabijo manj energije oz. 
uporabljajo naravno obnovljive vire energije. Obema kriterijema zadostijo to-
plotne črpalke. 

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.
Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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KLIMATSKE NAPRAVE
in TOPLOTNE ČRPALKE 
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Aleš Škoberne s.p., Cesta 4. julija 133 a, Krško
Tel.: 07 492 15 70, GSM: 040 410 448
Del. čas: pon. - pet.: 8. - 18.; sob.: 8. - 12.30

Cesta prvih borcev 13, 8280 Brestanica
041 625 406 • telsat.si@gmail.com • www.telsat.si

jim strankam svetuje, da lah-
ko pri zamenjavi navadnega 
oljnega kotla s toplotno črpal-
ko stroške zmanjšajo za tre-
tjino, zavedati pa se mora-
jo, da z visoko temperaturo, 
ki jo zahtevajo navadni radi-
atorji, tudi izkoristek pada, a 
je še vedno cenejše kot ogre-
vanje s kurilnim oljem. Poleg 
tega pa obstoječ ogrevalni sis-
tem predhodno dobro očistijo, 
za zaščito pa svetuje še vgra-
dnjo magnetnega lovilca trdih 
delcev.

KAKO IZBRATI PRAVO 
TOPLOTNO ČRPALKO?

Pri izbiri in vgradnji toplo-
tne črpalke je zelo pomembna 
njena moč glede na potrebe 
objekta. Na primer pri pasiv-
nih hišah, ki jih odlikuje izjem-
na energetska učinkovitost, je 
strošek za pripravo sanitarne 
vode višji kot ogrevanje, med-
tem ko je za večino objektov 
strošek ogrevanja višji. »Pri 
odločitvi je dobro biti pozo-
ren, da vam izvajalec del pra-
vilno izračuna toplotne izgu-
be ogrevanega objekta, kar je 
ključnega pomena za pravilni 
izbor potrebne moči toplotne 
črpalke in dolgoročno varčeva-
nje v bodoče,« poudarja Bojan 
Skrbinek iz podjetja Telsat iz 
Brestanice in razloži, da se to-
plotne črpalke precej razliku-
jejo po kvaliteti, učinkovitosti 
in ceni. Zato je zelo pomembno 
najti z izvajalcem čimbolj ugo-
dno varianto v smislu razmer-
ja: znamka – cena – kvaliteta.
Tudi mag. Pirc občanom pri-
poroča izdelavo izračuna in di-
menzioniranja celotnega ogre-
valnega sistem, ki naj ga izdela 
pooblaščeni inženir ali projek-
tant strojnih inštalacij, ki poleg 
izračuna potrebne moči kotla 
določi tudi vse ostale elemen-

te ogrevalnega sistema. Tu gre 
predvsem za izbiro najprimer-
nejšega tipa toplotne črpalke 
glede na vir toplote. 

Kot je že bilo omenjeno, poz-
namo štiri vrste toplotnih čr-
palk. Zrak – voda je najpogo-
stejša in najenostavnejša za 
vgradnjo, zato je tudi cenov-
no bolj ugodna od na primer 
zemlja – voda, ki pa jo odliku-
je bistveno višja učinkovitost 
in nizki obratovalni stroški. V 
primeru izbire zrak – voda je 
potrebno upoštevati najnižjo 
zunanjo temperaturo, pri ka-
teri še deluje. Nekatere ima-
jo vgrajene dodatne električ-
ne grelce, ki se pri večdnevnih 
nizkih temperaturah (pod -15 
°C) vklopijo in povečajo pora-
bo električne energije. Pri zu-
nanjih enotah zrak-voda je po-
membna lokacija postavitve, 
ki naj ne bo na severni stra-
ni ali v senci, in naj bo zaradi 
hrupa oddaljena vsaj 10 m od 
objekta. Postavitev ni primer-
na predvsem pod spalničnim 
oknom, da ne moti spanca. Pri 
toplotni črpalki zemlja – zrak 
je vir toplote zelo učinkovit, 
vendar zahteva poseg v oko-
lici – strošek vrtanja v zemljo, 
odlikujejo pa jo nizki stroški 
vzdrževanja in zelo tiho delo-
vanje. Na izbiro imate še to-
plotno črpalko voda – voda, ki 
črpa energijo iz podtalnice in 
je energetsko najbolj učinko-
vita, vendar tehnično najzah-
tevnejša, saj je pri teh črpalkah 
potrebno predhodno izvesti 
geološke raziskave in pridobi-
ti ustrezna soglasja. Toplotna 
črpalka zrak – zrak pa deluje 
po principu klimatske napra-
ve, je zelo enostavna za monta-
žo in dobra izbira za zamenja-
vo starih električnih sistemov.

Kar se prihrankov tiče, mag. 

Pirc opozori, da je pred vsako 
novo investicijo potrebno vze-
ti v obzir vse dejavnike. Tako 
na primer tudi to, da je trenu-
tno cena električne energije 
nizka, kar pa ni nujno, da ved-
no ostane tako: »Danes v Slo-
veniji uvažamo več kot 20 % 
električne energije, ki nam je 
primanjkuje. Višja, ko je uvo-
zna odvisnost, višje bodo cene 
tudi pri nas.« Kakor pri drugih 
energentih, je potrebno misli-
ti tudi na to.

Predvsem pa pri nakupu oz. 
izbiri tipa in blagovne znamke 
energetski svetovalec poudari: 
»Bodite pozorni tudi na izva-
jalca, ki naj bo uveljavljen. Naj 
ne ponuja le naprave, temveč 
tudi vgradnjo in servisiranje 
ter vzdrževanje z rezervnimi 
deli za predvideno življenjsko 
dobo naprave. Le tak, resen in 
izkušen ponudnik lahko zago-
tavlja dolgoročno zadovoljne-
ga uporabnika.« In zaključu-
je: »Razvoj toplotnih črpalk 
gre v smeri reverzibilnih in 
hibridnih toplotnih črpalk, ki 
izkoriščajo fizikalne možnos-
ti termodinamičnih procesov 
in omogočajo tudi rabo dru-
gih energentov ob dragoceni 
električni energiji, npr. priha-
jajo plinske naprave, ki so zelo 
uporabne za območja, kjer je 
na voljo omrežje zemeljskega 
plina.«
 K. Jazbec

Zakaj za ogrevanje izbrati toplotno črpalko?
Predvsem zato, ker je to dolgoročno najcenejši vir ogre-
vanja. Toplotna črpalka pridobi od 50 pa celo do 80 % vse 
potrebne energije za ogrevanje iz okolice (brezplačno), 
preostali del pa je električna energija. Poleg tega pa s 
takim ogrevanjem odločilno vplivamo na zmanjšanje 
emisij CO2 (do 75 % manjše emisije) ter ne ustvarjamo 
izpusta trdnih delcev PM10 in PM2,5, kar zagotavlja, da 
bomo mi in naši otroci lahko živeli v čistejšem okolju.

Slika 1 levo: obnova ogrevalnega sistema s toplotno črpalko Geos
Slika 2 desno: vgradnja Geosa v novogradnjo

GEOS – geotermalna toplotna črpalka voda/voda ali 
zemlja/voda 
Podjetje Kronoterm je razvilo toplotno črpalko, ki je celo 
tišja od hladilnika (27 dB (A) zvočnega tlaka in 42 dB(A) 
zvočne moči). Deluje na osnovi geotermalne energije, ki 
je ekološko neoporečen, brezplačen in izredno učink-
ovit vir toplotne energije. Nova družina geotermalnih 
toplotnih črpalk WPG-07(21)-(K)2 HT je primerna tako za 
novogradnje kot za starejše objekte ter tako za talno kot 
tudi za radiatorsko ogrevanje. Na voljo sta različici z in-
tegriranim 200 l bojlerjem (s kapaciteto 250 l  uporabne 
vode) za enostavne zgradbe ali pa brez bojlerja za bolj 
kompleksne ogrevalne sisteme. Nova družina toplot-
nih črpalk z integriranim bojlerjem poskrbi za izjemno 
varčno pripravo tople sanitarne vode skozi celo leto, 
medtem, ko se prostori pozimi ogrevajo, poleti pa ohla-
jajo (opcijsko). Nova elegantna oblika toplotne črpalke je 
izredno kompaktna, vse je v eni notranji enoti (zunanje 
enote ni), za vgradnjo pa je dovolj že 1 m2 prostora. Poleg 
kompaktnosti, neslišnosti in okolju prijaznega delovanja 
novo toplotno črpalko odlikuje tudi izredna učinkovitost – 

sezonsko grelno število SCOP do 6,0 (pri nizko temper-
aturnem ogrevanju v povprečnem klimatskem področju), 
kar vam omogoča zelo nizke obratovalne stroške in do 
80 % prihranka pri stroških ogrevanja.

Višje subvencije Eko sklada
Z nakupom geotermalne toplotne črpalke sedaj dvo-
jno prihranite – s pridobitvijo višjega Eko sklada in s 
prihranki pri strošku ogrevanja kar do 80 %.
Za geotermalno toplotno črpalko lahko prejmete tudi do 
50 % investicije oz. max. 5.000 € za zamenjavo obsto-
ječega sistema v občinah na degradiranih območjih 
(Mestne občine Kranj, Maribor, Hrastnik, Zagorje …).  
Nekatere občine temu dodajo še občinsko subvencijo in 
tako je možna še višja skupna subvencija.

Geotermalni paketi WPGeos 
WPGeos paket omogoča uporabniku celoletno samos-
tojno ogrevanje doma in priprave tople sanitarne vode 
na najvarčnejši ter najbolj udoben in zanesljiv način. 
Vsi paketi vsebujejo visokoučinkovito toplotno črpalko 
zemlja/voda Kronoterm GEOS WPG-07(15)-K2 HT/H 3F 
E z intergiranim 200 l bojlerjem za toplo sanitarno vodo, 
melaled tekočino proti zmrzovanju, izdelavo ustrezne 
geosonde in podaljšane garancijo. Paketi tako vsebujejo 
celotno izvedbo in opremo sistema razen montaže, mon-
tažnega materiala v sami kotlovnici in zagona. 

Paket Cena z 9,5 % DDV subvencija Eko sklada

WPGeos 7 10.171 € do - 5.000 €

WPGeos 10 11.891 € do - 5.000 €

WPGeos 15 15.956 € do - 5.000 €

Kronoterm, vodilni proizvajalec toplotnih črpalk v 
Sloveniji in razvojno naravnano podjetje:
- Z več kot 40 letnimi izkušnjami razvoja, z več kot 25 let-
no tradicijo proizvodnje ter z več kot 60.000 zadovoljnimi 
uporabniki toplotnih črpalk za najrazličnejše sisteme in 
potrebe.
Za ogled in ponudbo kontaktirajte:

Velik PRIHRANEK pri strošku ogrevanja in POZITIVNI OKOLJSKI UČINKI s 
toplotno črpalko KRONOTERM

 Kontakt: 051 302 889, 041 606 730
CENTROS d.o.o., Cankarjeva cesta 63, 8281 SENOVO

www.centros.si

Centros.indd   1 23. 04. 2018   09:47:19

Toplotne črpalke: za toplo vodo in dom
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Prvi maj: spet bodo zadonele budnice

Ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju, vam iskreno čestitamo.
Prijetno praznovanje!

KRAJEVNI SKUPNOSTI

PODBOČJE in CERKLJE ob KRKI
ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO ŠUTNA

TER OSTALA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE KS
SKUPAJ Z VETERANSKIMI ORGANIZACIJAMI

IN ČASTNIŠKO ORGANIZACIJO OBČINE KRŠKO

VABIJO OB PRAZNIKU DELA NA

PRVOMAJSKO SREČANJE
S KULTURNIM PROGRAMOM

1. maj ob 11. uri
PLANINA NAD PODBOČJEM PRI LOVSKEM BIVAKU

SLAVNOSTNI GOVORNIK: 
poslanec Evropskega parlamenta FRANC BOGOVIČ

V primeru dežja prireditev odpade!

POHOD: ZBOR POHODNIH ENOT:
- pred OŠ Podbočje ob 7.00 uri
- Cerklje ob Krki (pri Dejaku)  ob 7.00 uri

Iskreno čestitamo ob 1. maju, prazniku dela, 
in vam želimo,da vas praznovanje napolni 

z energijo za nove delovne izzive.

Prvi maj – mednarodni praznik dela 
predstavlja simbol solidarnosti vseh delavcev.

Čestitamo vam ob prazniku dela
in vam želimo prijetne praznike.

Godba Blanški vinogradniki

Ni jim žal zgodnjega vstajanja
BLANCA – V Kulturnem društvu Godba Blanški vinogradniki so kmalu po nastanku začeli z igranjem 
prvomajske budnice po vaseh domače krajevne skupnosti. Godba, ki bo leta 2020 praznovala 20 let delo-
vanja, je nepogrešljiv del lokalne in širše skupnosti.

Spomini na začetke igranja 
v Godbi Blanški vinogradni-
ki so nepozabni in predse-
dnik Roman Kragl jih strne: 
»Bilo je maja leta 2000. V ku-
hinji gasilskega doma na Blan-
ci se je zbralo nekaj muzikan-
tov z Blance in okolice, ki smo 
radi prijeli inštrumente v roke 
in zaigrali katero izmed znanih 
skladb. Kaj so note, kaj pome-
nijo, kako se igra po njih, nismo 

vedeli. Note so bile kot hierog-
lifi, a ne za dolgo. Ljubezen do 
glasbe in jekleni živci našega 
tedanjega vodje Martina Mar-
ka so bili zmagovalna kombi-
nacija. Vsaka vaja, ki je sledila, 
je prinesla čistejše tone, akor-
di so lepše zveneli, čutiti je bilo 
melodijo. Prvi javni nastop, 
ki smo ga imeli v kulturnem 
domu na Blanci ob slovenskem 
kulturnem prazniku, je bil nag-
rajen z gromkim aplavzom. To 
je dalo polet, zagon. Godba je 
takrat dobila tudi ime, ki ga še 
vedno s ponosom nosi – Blan-

ški vinogradniki, kajti med čla-
ni je tudi nekaj vinogradnikov.« 
KD Godba Blanški vinogradniki 
uspešno širi svoj repertoar ter 
pridobiva nove članice in čla-
ne, ki obiskujejo glasbeno šolo 
ali pa so jo uspešno zaključili. 
Leta 2012 se jim je pridružil še 
kvartet Jarica. 

Godbeniki in godbenice se 
radi spominjajo tudi nasto-
pov: »Leta 2006 smo nastopili 
v nemškem Berlinu, naslednje 
leto v srbski Guči, leta 2015 v 
Globasnici na avstrijskem Ko-
roškem, 2016 in 2017 smo so-
delovali na snemanju oddaje 
Gostilna pr' Francet, nepozab-
no je bilo leto 2016, ko smo so-
delovali na mednarodnem fe-
stivalu narodnih noš ’Otvorena 
vrata Bikodže’ v Bosni in Her-
cegovini. V lanskem avgustu 
smo skupaj z Mažoretami Do-
bova gostovali v francoskem 
mestu Bricquebec, kjer je po-
tekal Poletni festival godb in 
mažoretnih skupin.« Posebno 
priznanje in dodatna spodbu-
da je prejem bronaste Prešer-
nove plakete ZKD Sevnica pred 
dvema letoma. Med zelo dob-
ro obiskane prireditve sodi nji-
hov božično-novoletni koncert, 
ki bo 26. decembra letos pote-
kal že 18. leto zapovrstjo. 

Posebna zgodba pa je za blan-
ško godbo prvomajska budnica 
– z njo pričnejo ob 4. uri zjut-
raj. V prazničnem jutru najprej 

zaigrajo na Blanci, nato obišče-
jo Dolnje Brezovo, Arto, Čanje, 
Poklek, Selce, Gorenji Lesko-
vec, Stranje, Kladje, Rožno in 
Dolenji Leskovec. Okoli 12. ure 
zaključijo v Brestanici. »Pov-
sod nas zelo lepo sprejmejo in 
pogostijo, tako da nam ni žal 
zgodnjega vstajanja. Budni-
ca je prijeten del prvomajske-
ga praznovanja,« pove Kragl in 
nadaljuje, da je blanško godbo 
od nastanka in do leta 2009 vo-
dil dirigent Martin Marko, nato 
je za kratek čas godbeno taktir-
ko prevzel Dejan Brečko. Leta 
2011 ga je nasledila Jasmina 
Erjavec, od leta 2014 pa god-
bo zopet vodi Marko. 

Poleg že omenjenega predse-
dnika imajo tudi blagajnika 
in ’dežurnega’ fotografa Mila-
na Kozoleta, tajnica je Iva Jo-
vanovič, za prostore, v katerih 
vadi godba, skrbi Srečko Mli-
narič. Baritonisti/tenoristi so 

Boštjan Povše, Domen Mirt 
in Andrej Stopar. Na tubo po-
leg dirigenta igra še Anton Go-
renc. Tenor sax igra Tjaša Ra-
dej, na rog Patricija Županc. 
Polona Starič in Klara Dr-
stvenšek igrata na flavto/pi-
ccolo. Klarinetisti so Bojana 
Ločičnik, Jaka Motore, Boris 
Šeško, Leon Drstvenšek, Iva 
Jovanovič in Tamara Kozole. 
Citrarka je Anja Drstvenšek. 
Trobentači so Marko Kozinc, 
Blaž Kunšek, Bojan Jankovič, 
Roman Drstvenšek in Stojan 
Žulič. Za dober ritem na tol-
kalih skrbijo Jure Mirt, Pe-
ter Mirt, Gregor Mirt, Milan 
Kozole, Jernej Stopar in Ema 
Žvar. Harmoniko raztegujeta 
Roman Kragl in Srečko Mlina-
rič. »V godbi imamo tudi častne 
člane. To so Boris Omerzu, Jel-
ko Hvala, Franci Ameršek in 
Albin Mirt,« še predstavi za-
sedbo predsednik blanške god-
be.  Smilja Radi

Roman�Kragl

Blanška�godba�med�enim�številnih�nastopov�(foto:�M.�Kozole)

Na tradicionalnih prvomajskih straneh zaključujemo 
triletno »nadaljevanko« s predstavitvami pihalnih or-
kestrov, ki poleg siceršnjega glasbenega delovanja vsa-
ko leto s prvomajskimi budnicami polepšajo tudi praz-
nik dela. V minulih dveh letih smo predstavili že sedem 
posavskih pihalnih orkestrov (Pihalni orkester Krš-
ko, Pihalni orkester Kapele, Pihalni orkester radeških 
papirničarjev, Godbo Orlica iz Bistrice ob Sotli, Godbo 
Sevnica, Gasilski pihalni orkester Loče in Pihalni or-
kester Kostanjevica na Krki), letos pa predstavljamo še 
Godbo Blanški vinogradniki, ki bo letos postala »pol-
noletna«, Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo, ki bo 
obeležil že častitljivih 90 let delovanja, in Pihalno god-
bo Pišece, ki po ponovni obuditvi godbeništva v kraju 
koraka v drugo desetletje. Praznične strani dopolnjuje-
mo z zgodbo o zanimivem pojavu, ki ga je zaneslo tudi 
v Posavje – t. i. sobi pobega oz. escape roomu. Skratka, 
dovolj zanimivega branja za prihajajoče praznične dni.
 Ur.
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Praznično vzdušje pa tudi ra-
dost spričo dela prostih dni, 
ki jih mnogi preživijo v krogu 
svojih najbližjih, sta v zadnjem 
desetletju ponovno v porastu, 
ugotavlja pred tedni na letnem 
zboru članstva novoimenovani 
predsednik godbe Niko Pavlič, 
ki sicer kot klarinetist v sesta-
vu igra že 37 let. Vsesplošni go-

spodarski krč se je namreč od-
ražal tudi preko občutij ljudi in 
posledično dojemanju pomena 
praznika, razočaranju domači-
nov ob dokončnem zaprtju ru-
dnika pred desetletjem, ki je 
mnogim družinam predstavljal 
vir preživetja, popušča, še ved-
no pa je kot ruda klen revirski 
ponos. Kakor tudi Pihalni orke-
ster DKD Svoboda Senovo, ka-
terega ustanovitev sega v jesen 
v leto 1928, ko je bila kot Dela-
vska godba ob podpori direk-
torja Alojza Kolke ustanovlje-
na pri senovskem rudniku, ki je 
tedaj deloval pod okriljem Tr-
boveljske premogokopne druž-
be. Že naslednje leto so člani 
godbe pod vodstvom kapel-
nika Alojza Kralja organizira-
no zaigrali budnico v proletar-
skem revirju, četudi so, kakor 

lahko razberemo iz pisnih vi-
rov, rudarji, ki so kot samou-
ki znali igrati na inštrumen-
te, prvomajsko praznovanje z 
glasbo in pesmijo pospremili 
že leta pred tem. Želja rudarjev 
po ustanovitvi godbe je namreč 
zorela že skoraj polno desetle-
tje pred uradno ustanovitvijo, 
saj so že leta 1921 ustanovi-
li fond, v katerega so od trdno 
prisluženega denarja namenja-
li skromne odtegljaje za nakup 
glasbil. Uradno je prvi javni 
nastop godbe zabeležen v letu 
1929. Za kapelnikom Kraljem 
so godbo, ki je prostor za vadbo 
dobila na razpolago v leta 1925 
zgrajenem Delavskem domu, 
vodili Drago Peternel, Tone 
Kink, Josip Gorišek, Martin Se-
her in Alojz Šabec. Leta 1938 
je ponovno vodenje prevzel Se-
her, ki je godbo skrivoma vodil 
tudi v letih 2. sv. vojne.

Rudarska godba je bila tudi 
med prvimi, ki je v povojnem 
obdobju skrbela za kulturni 
utrip. Pod nazivom Sindikalna 
godba se je leta 1949 vključi-
la v tedaj ustanovljeno Kultur-

no-umetniško društvo Bohor. 
Godbo je do leta 1953, leto 
pred tem se je preimenovala 
v Delavsko godbo Svoboda Se-
novo, vodil Ferdo Karat, zatem 
pa je dirigentsko palico vihtel 
Maks Umek, ki je istočasno vo-
dil tudi godbo Tovarne celulo-
ze in papirja Djuro Salaj. Veliko 
vrzel, ki je nastala z Umekovo 
smrtjo leta 1975, je za leto dni 
zapolnil godbenik Anton Žveg-
lič, nakar je vodenje prevzel 
profesor glasbe Janez Ceglar, 
pod vodstvom katerega je se-
novska godba, ki se je leta 1979 
preimenovala v Delavski pihal-
ni orkester Svoboda Senovo, 
dosegla visoko kakovostno ra-
ven in osvojila mnoga žlahtna 
odličja na tekmovanjih, pričela 
z gostovanji v domovini in tudi 
v tujini. Potem ko je v letu 2002 
za Damjanom Kozoletom, ki 
je vodil orkester le kratek čas, 
za nadaljnjih 16 let prevzel vo-
denje orkestra domačin Halid 
Tubeishat, sicer profesor na 
Glasbeni šoli Kočevje, je godba 
opravila več gostovanj v tujini 
ter izdala zgoščenko, ob gosto-
vanjih in nastopih na različnih 

prireditvah pa izvajala tudi od-
mevne novoletne koncerte, na 
katerih so se glasbenikom na 
odru pridružili priznani voka-
listi. Zaradi preobremenjenosti 
se je z letošnjim letom Tubei-
shat poslovil, za dirigentsko 
palico pa je z marcem popri-
jela mag. glasbene pedagogi-
ke Maša Žveglič Poljšak. Kot 
je slednja povedala za naš ča-
sopis, so že izvedli nekaj sku-
pnih vaj in pripravljali korač-
nice, saj je pred vrati prvi maj: 
»Do poletja pripravljamo ne-
koliko lažji program za različ-
ne nastope na prostem, na ka-
tere smo vabljeni, hkrati smo 
že začeli z branjem dela pro-
grama, ki ga bomo predstavi-

li na našem najpomembnej-
šem dogodku v tem letu, 90. 
obletnici pihalnega orkestra.« 
Kot je še dodala, skladbe izbi-
ra po dveh kriterijih, in sicer 
nekoliko manj zahtevne sklad-
be, ki orkestru omogočajo več 
dela na interpretaciji, intona-
ciji, barvi tona in artikulaciji, 
ter zahtevne skladbe, ki so po-
membne tako z vidika motiva-
cije kot napredka, saj lahko »le 

tako orkester sčasoma igra na 
višjem nivoju in z leti postaja 
kvalitetnejši«.

Sestav trenutno šteje nekaj 
prek 30 članic in članov, najsta-
rejšemu je 78 let, najmlajše 
flavtistke pa so še osnovno-
šolke, stare 12 in 13 let. Ker je 
tretjina članstva starejšega, bo 
treba tudi v prihodnje skrbeti 
za pomladitev orkestra. Dobro 
sodelujejo z ostalimi sekcijami, 
ki delujejo pri Kulturnem dru-
štvu DKD Svoboda Senovo, in 
drugimi društvi, organi ter pri-
reditvenimi akterji v krajevni 
skupnosti in občini, tako kot v 

preteklih desetletjih pa name-
ravajo ob različnih nastopih 
ostati stalnica na tradicional-
nih krajevnih prireditvah, tudi 
prvomajskih budnicah, na ka-
terih še vedno po prvih notnih 
partiturah iz 20. let prejšnje-
ga stoletja, ki jih hranijo v ar-
hivu, preigravajo tudi koračni-
ci Tancuj, tancuj in Češki prapor 
češkega skladatelja Emila Štol-
ca; na dan mrtvih na komemo-
racijah na pokopališču in pri 
spomeniku padlim ipd., 90-le-
tni jubilej godbe pa namerava-
jo svečano obeležiti ob izteku 
letošnjega leta.
� Bojana�Mavsar

Čestitamo ob prazniku dela
in vam želimo 

prijetno praznovanje.

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

Strankam, poslovnim partnerjem 
in bralcem Posavskega obzornika čestitamo ob prazniku dela.

Titova cesta 75 | 8281 Senovo | e-pošta: joze.pozun@kabelnet.net | Tel.: 07 48 81 960 | Fax: 07 48 81 967 | GSM: 041 739 485

30 let

Iskreno vam čestitamo ob mednarodnem prazniku dela 
in vam želimo prijetne prvomajske praznike.

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

Cesta kozjanskega odreda 4, Senovo

Čestitamo ob mednarodnem prazniku dela 
in vam želimo veliko delovnih uspehov. 

Prvi maj - mednarodni praznik dela 
predstavlja simbol solidarnosti vseh delavcev.

Čestitamo vam ob prazniku dela 
in vam želimo prijetno praznovanje.

Želimo vam prijetne
prvomajske praznike.

Z delovnimi mesti
soustvarjamo boljšo

prihodnost za
našo skupnost.

Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo

Prvomajsko budnico so igrali že pred 90 leti
SENOVO – Tako kot vsa desetletja do sedaj bo senovska godba tudi letos z igranjem prvomajskih koračnic namenila pozdrav ljudem in prazniku dela tako na Se-
novem kot v sosednjih krajevnih skupnostih Koprivnica in Brestanica. Več mest ob njihovi trasi bodo krasili mlaji, plapolale zastave, domačini jim bodo namenili 
pozdrave z oken, mnogi jih bodo pričakali ob cesti s pogostitvami …

Predsednik�godbe�Niko�Pav-
lič�(foto:�B.�M.)

Godba�med�izvajanjem�prvomajske�budnice�na�Bohorski�ces-
ti�na�Senovem�(foto:�arhiv�PO)�

Maša�Žveglič�Poljšak�je�po�13�
dirigentih�prva�ženska�na�če-
lu�godbe�(foto:�arhiv�Žveglič).



Posavski obzornik - leto XXII, številka 9, četrtek, 26. 4. 201816 PRAZNIČNA STRAN

Ob prihajajočih prazničnih dneh voščimo vsem 
bralcem in bralkam veselo praznovanje!

Kolektiv Komunale Brežice

Leta 1927 sta brata Franc in 
Karl Preskar, slednji je bil tudi 
dirigent, ustanovila staro pi-
šeško vaško godbo s 15 čla-
ni, ki je delovala do leta 1968, 
saj ni bilo pravega podmlad-
ka. Kot nam je zaupal pred-

sednik Pihalne godbe Pišece 
Jože Drugovič, se še dobro 
spominja, kako je godbenike 
zadnjič videl igrati pod kosta-
njem v Pišecah, kjer je danes 
spomenik. Igrali so predvsem 
v domačem kraju, največkrat 
na krajevnem prazniku, gasil-
skih prireditvah, rojstnih dne-
vih, pogrebih. Not niso pozna-
li, razen dirigenta. Drugovič 
je našel celo še njihovo me-
lodijo s partituro. Od takra-

Pihalna godba Pišece

Domov so prišli pozno popoldne
PIŠECE – Čeprav je bila Pihalna godba Pišece ustanovljena šele leta 2006, ima v tem kraju godbena dejav-
nost že bogato tradicijo, saj je prva stara pišeška vaška godba z igranjem pričela že leta 1927. Če bo vse po 
sreči, bodo lahko v Pišecah čez devet let obeležili ne samo 20-letnico, ampak celo 100-letnico godbe.

tnih članov je danes živ samo 
še Ivan Cizel iz Pavlove vasi. 
Po skoraj 40 letih zatišja, kar 
se godbenega življenja tiče, je 
22. februarja 2006 deset čla-
nov ustanovilo Pihalno god-
bo Pišece, ki deluje kot sekci-
ja Kulturnega društva Orlica 
Pišece. Ustanovili so jo kar v 
Drugovičevi garaži, na začet-
ku pa so bili še bolj »revni«, 
saj še niso imeli vseh glasbil, 
ki jih godba potrebuje za igra-
nje – imeli so celo še star bo-
ben od vaške godbe. Postopo-
ma so nabavili inštrumente 
in kmalu začeli tudi nastopa-
ti. Tako so na prvomajsko jut-
ro istega leta že igrali budnico 
po vaseh KS Pišece. Prvomaj-
ske budnice je pišeška godba 
igrala samo prva tri leta, nato 
pa so se odločili, da bodo raje 
igrali že dan prej pri postav-
ljanju mlaja v Pišecah in Pod-
gorju, to tradicijo pa ohranja-
jo še danes. »Budnico smo po 
navadi začeli ob šestih zjutraj 
v Spodnjem Podgorju, kjer je 
tudi nastala godba, in nato z 
osebnimi vozili odšli še v Pav-
lovo vas, Pišece, Zg. Podgorje 
in Dednjo vas (oz. Veseli Vrh, 
kot pravijo domačini). V Piše-
ce smo prišli ob uri, ko je veči-
na še spala in smo jih tako re-
koč prebudili, tako da je šlo za 
budnico v pravem pomenu be-
sede. V vsaki vasi smo se tudi 
okrepčali, na zadnji postaji v 
Dednji vasi pa so nas še boga-
to pogostili, tako da smo se do-
mov vračali šele v poznih po-
poldanskih urah,« se spominja 
Drugovič. 

Ustanovnim članom so se v 
naslednjih letih pridružili še 
nekateri glasbeniki, ki igra-
jo tudi v kapelskem orkestru, 
tako da jih je v godbi trenutno 
16. Drugovič godbi predsedu-
je vseh 12 let, njen strokovni 
vodja je Bojan Lugarič, tudi 
član ansambla Slovenski zvo-
ki. Godba je imela skoraj de-
set let vaje doma pri predse-
dniku, sedaj pa vadi praviloma 
ob ponedeljkih v večnamen-
skem domu v Pišecah. V letih 

po ustanovitvi so pišeški god-
beniki redno nastopali, tudi v 
tujini. Tako se njihove melodi-
je vsako leto slišijo za pišeški 
krajevni praznik, na prireditvi 
Zimski večer na vasi, ob bla-
goslovu konj in na številnih 
drugih prireditvah. Leta 2009 
so se prvič podali v tujino, in 
sicer k Slovencem, ki živijo v 
Srbiji – igrali so v Beogradu, 
Novem Sadu in Subotici. Pred 
dvema letoma so organizi-
rali tudi koncert ob 10. oble-
tnici delovanja. Na leto ima-
jo v povprečju sedem, osem 
nastopov, vendar na tekmo-
vanja zaradi manjšega števila 
članov ne hodijo. V svojem re-
pertoarju imajo približno 20 
skladb, igrajo pa pretežno ko-
račnice in Avsenikove melo-
dije. Po petih letih obstoja so 
se tudi »posodobili«, saj jim je 
družina Verstovšek iz Pavlove 
vasi kupila nove obleke, za kar 
so ji godbeniki še danes zelo 
hvaležni. 

»Včasih smo imeli štiri tro-
bentače, kar se je poznalo 
pri igranju. Trenutno imamo 
tri, pa še to se večkrat zgo-
di, da kateri od njih manjka 
in je potem veliko težje igra-
ti oz. si moramo kdaj tudi ka-
kšnega 'sposoditi',« priznava 
Drugovič in dodaja, da imajo 
tudi drugače kar težave s pri-
sotnostjo članov godbe na na-
stopih, saj imajo ti službene 
ali pa šolske obveznosti. Rav-
no zaradi tega tudi ne igrajo 
na pogrebih. Naš sogovornik 

se z nasmeškom spomni tudi 
zanimive prigode, ki se jim 
je zgodila, ko so drugič igra-
li v Dornberku: »Najprej smo 
ob igranju od hiše do hiše na 
ulici naleteli na poročno sva-
tbo, pri čemer smo cesto kar 
zaprli in pri tem še nekaj zas-
lužili. Tisti večer je bil za nas, 
godbenike, še zelo dolg, saj je 
v neposredni bližini nastopa-
la tudi Nuša Derenda, ki se ji 
je godba pridružila na odru in 
zaigrala nekaj Avsenikovih. 
Izpadlo je tako dobro, da nas 
občinstvo ni želelo več spusti-
ti z odra. Po koncertu smo se 
zadržali še dolgo v noč in na 
koncu s seboj na avtobus po-
zabili vzeti vse inštrumente. K 
sreči je bil en naš član toliko 
priseben, da jih je prinesel za 
nami.« Drugovič o prihodnosti 
godbe pravi: »Upam, da bomo 
ob 20-letnici godbe še skupaj, 
saj bomo lahko hkrati prazno-
vali tudi 100-letnico od usta-
novitve prve godbe v Pišecah, 
in da mi bo zdravje še naprej 
dopuščalo vodenje pišeške 
godbe, kajti dokler bom poleg, 
bom peljal to zgodbo naprej.« 
Godba bo tudi letos na zadnji 
aprilski dan poskrbela za glas-
beno podlago pri postavljanju 
mlaja, julija pa bo nastopila še 
na dobrodelnem koncertu ob 
110-letnici PGD Pišece (5. 7.) 
in na krajevnem prazniku (7. 
7.), ki bosta potekala v sklopu 
tridnevnega praznovanja pod 
velikim šotorom v Pišecah.

 Rok Retelj

Predsednik�godbe�Jože�Dru-
govič

Nastop�Pihalne�godbe�Pišece�na�krajevnem�prazniku

VRANJE – Stanko Kranjec iz Vranja je 14. aprila v rekordnem 
času 15 ur, 14 minut in 30 sekund opravil z vzdržljivostno 
preizkušnjo »posavski K24«. 

Gre za pohodniško pot, 
ki jo je zasnoval Mar-
tin Bedrač, z obvezni-
mi kontrolnimi točkami 
(v smeri urinega kazal-
ca) Krško – krožišče 
na Vidmu, Veliki Trn – 
cerkev, Brunk – cerkev, 
Kum – vrh, Veliko Koz-
je – vrh, Lisca – vrh, Ve-
liki Javornik – vrh, Rav-
ni Log, Grmada – vrh in 
ponovno Krško - kroži-
šče na Vidmu. Trasa je 
dolga približno 110 km, 
Stanko Kranjec pa je 
na njej zabeležil 4400 
višinskih metrov vzpo-
nov in spustov. »Mislim, 
da je dosežen čas kar 
dober izziv za ostale, še 
posebej za mojo genera-
cijo,« je po opravljenem 
podvigu povedal Kranjec, letnik 1962, sicer samostojni podje-
tnik na področju gradbeništva. 

Štartal je ob pol šestih zjutraj in cilj dosegel v večernem mra-
ku, vremenski pogoji pa so bili čez dan idealni. Na štirih oskr-
bovalnih točkah (Zabukovje, Zidani Most, Svibno – žaga in Bo-
štanj) so mu pomagali družinski člani. Z vzdržljivostno hojo oz. 
tekom se bolj intenzivno ukvarja zadnjih osem let. »Začel sem z 
enodnevnimi, kasneje z večdnevnimi planinskimi turami,« pra-
vi in našteje vrsto prehojenih tur. Tudi posavski K24 je pred tem 
prehodil že dvakrat, za tokratni poskus pa je od decembra dalje 
treniral vsak drugi dan po 8 do 12 km, bolj intenzivno pa v mar-
cu. »Skrbelo me je le, kaj bo na 35-40 km, kjer sem do sedaj ved-
no imel težave in tudi tokrat je bilo tako, a sem se z veliko volje 
'privlekel' na Veliko Kozje. Že spust v Zidani Most mi je pokazal, 
da je vse v redu ter da sem dovolj hiter in močan za načrtovan 
čas 16 ur in 10 minut, kar sem na koncu še presegel in doživel 
popolno zadovoljstvo,« je še pojasnil.  P. P.

V dobrih 15 urah po K24

Stanko�Kranjec�se�je�na�posavski�K24�
podal�že�tretjič.
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Vasa prva izbira. 

Ceneje 
v paru. 

OSEBNI PRISTOP ZA OSEBNA SPOROČILA

Izberite med številnimi storitvami Pošte Slovenije. Dodajte 
osebno noto vašemu sporočilu, ustvarite svojo osebno poštno 
znamko ali pa razveselite svoje najdražje z LX-telegramom.

OsebnaZnamka.posta.si
Telegrami.posta.si

Za najlepše
želje in pozdrave.  
Samo en naslov 
je pravi!

www.posta.si

Pri tej skupinski igri gre za to, 
da morajo udeleženci s pomoč-
jo predmetov, ki so jim na vo-
ljo v sobi, rešiti uganke, odkle-
niti ključavnice, dešifrirati 
kode in poiskati sledi, da pri-
dejo na prostost v določenem 
času. Običajno imajo sodelujo-
či na voljo za rešitev le 60 mi-
nut. Sobe so zasnovane tako, 
da morajo udeleženci med se-
boj sodelovati, se povezovati 
in uporabiti svoje sposobnosti 
logičnega sklepanja. Po bese-
dah Čatežana dr. Jerneja Agre-
ža, ki ga okolica pozna tudi po 
kinološki dejavnosti, SUP-a-
nju in še čem, je ta igra postala 
trend, ki je zaenkrat v porastu 
in ni videti, da bi bila to neka 
sezonska muha. Prvič se je z 
omenjeno igro srečal, ko so jo 
za rojstni dan odšli v Ljubljano 
preizkusit in mu je bila všeč. 
Obiskal je tudi še sobo pobe-
ga v Pragi. Vendar sama ideja 
o sobi pobega v Posavju takrat 
še ni nastala, kot pravi, na ide-
jo je prišel nekoliko kasneje: »S 
SUP-om sem se po navadi vo-
zil po Krki od gostilne Budič do 
ŠRC Grič. Že od nekdaj mi je bil 
ta teren ob vodi zanimiv in tak-
rat se mi je porajala ideja, da bi 
na tem območju naredili igro 
pobega, ki smo jo poimenovali 

Dr. Jernej Agrež, snovalec svetovno popularne igre v Posavju

Soba pobega – kjer ljudje doživljajo tudi frustracije
ČATEŽ OB SAVI – V zadnjem času se je kot ena najpopularnejših iger po svetu razširila t. i. soba pobega (ang. escape room). Gre za vrsto detektivske in avanturi-
stične igre, ki poteka v določenem prostoru, v katerem je zaklenjena skupina ljudi. Soba pobega je svoj prostor našla tudi v Posavju, glavni »krivec« za to pa je dr. 
Jernej Agrež.

Otok pobega in je bila aktual-
na lansko poletje. Odvijala se je 
ob vodi pod starim brežiškim 
mostom. Temeljila je na zgod-
bi, ki smo si jo s prijatelji izmis-
lili nekaj let prej.« Na podlagi 
pozitivnega odziva je igra po-
tekala tudi na lanskem sejmu 
POK v Brežicah, ki je bila kljub 
omejenemu prostoru uspešna, 
hkrati je bil to tudi že prvi pre-

skok iz igre na prostem v igro 
v zaprtem prostoru. Takrat je 
tudi že obstajala želja, da bi na-
redili klasično sobo pobega na 
stalni lokaciji in tako so prišli 
do prostora v gostilni Budič na 
Čatežu. Zakaj ravno ta lokacija 
in zakaj igra temelji na zgod-

bi o kólnarjih? »Z zgodbo Budi-
čeve hiše je povezana tudi kól-
narska zgodba, ki me je, odkar 
sem prvič slišal zanjo, res nav-
dušila. To je povsem lokalna 
zgodba, povezana z vodo, čol-
ni, delom na in ob vodi itd. Zde-
lo se mi je še primerneje, da jo 
vpletem v to sobo pobega.« 
Igro je zasnoval popolnoma 
sam in je vesel, da je bil v Po-

savju prvi, ki je začel s tem, saj 
ima tako popolno svobodo pri 
ustvarjanju tovrstnih iger. Prav 
tako je sam izdelal oz. priskr-
bel večino pripomočkov, ki se 
nahajajo v sobi. »V igro sem 
šel z idejo, da bodo glavna cilj-
na skupina gostje iz term, a se 

je izkazalo, da je bila do sedaj 
večina sodelujočih v igri iz Po-
savja, nekaj pa jih je prišlo še 
z Dolenjske,« razlaga in doda-
ja, da je od 1. decembra, ko se 
je igra uradno začela, do danes 
sobo pobega na Čatežu obiska-
lo več kot 70 skupin, glede na 
facebook statistiko pa ugota-
vlja, da stran Escape room Ča-
tež bolj zanima ženske kot pa 
moške. 

»LEPA« IN »GRDA« IGRA

Agrež kot vodja igre ves čas 
preko kamere opazuje doga-
janje v sobi in po potrebi daje 
tudi namige. Pravi, da je vsaka 
skupina zgodba zase. »Od sku-
pine do skupine, naj gre to za 
družino ali skupino prijateljev 
ali sodelavce v nekem podjetju, 
opažam razlike. Prijatelji med 
sabo namreč drugače funkci-
onirajo kot družina. Obstajajo 
družine in skupine prijateljev, 
ki odlično sodelujejo in rešijo 
igro, na drugi strani pa so tudi 
take, ki se nekoliko slabše lo-
tijo teh izzivov. Pavšalno oce-
no je sicer zelo težko podati, 
ker naš namen igre ni v tem, 
da postaviš skupino v zaprt 
prostor, in če ji ne uspe reši-
ti, jo vržeš ven, zato ker potem 
nastane slaba izkušnja, čeprav 
obstajajo tudi take sobe, ki to 
delajo. V našem primeru vsak-
do konča igro, nekateri prej, 
drugi kasneje, za to so na voljo 
tudi namigi. Kdo je uspešnejši 
oz. kdo manj, je težko meriti, 
saj bodo nekateri z določeni-
mi namigi v krajšem času priš-
li iz sobe, drugi pa v daljšem 
času brez namigov. Zanimiva 
so tudi podjetja, pri čemer se 
lahko dve skupini sodelavcev 
iz istega podjetja obnašata po-
polnoma različno,« pojasnjuje 
in dodaja, da določene skupi-
ne igrajo »lepo«, nekatere pa 
tudi »grdo«. »Včasih je tako, da 
skupini igra gladko teče, včasih 
pa so tudi skupine, v katerih 

opaziš frustracije, prepiranje, 
povzdigovanje glasu, ko hoče 
prevladati avtoriteta, čeprav 
ravno to ubija timsko delo. To-
vrstnih situacij ne želim ko-

mentirati pred tekmovalci, ker 
se mi ne zdi primerno,« razla-
ga. Kot še pove, skupine pred 
vstopom v sobo zanima pred-
vsem, kak naj bi bil recept, da 
bodo najuspešnejše, najhitrej-
še – ali morajo že prej pozna-
ti zgodbo, znati računati itd. 

Prvo mesto po času in števi-
lu namigov je do pred kratkim 
zelo dolgo časa držala druži-
na, ki je v sobo pobega prišla 
za rojstni dan. »Ena deklica je 
bila že prej v neki drugi sobi 
pobega, sicer pa nihče ni vedel 
kaj veliko o kólnarjih, s to igro 
niso imeli nobenih izkušenj. 
Šli so v sobo in bili brez enega 
samega namiga v 26 minutah 
zunaj. Igra se jim je res zloži-
la 'v nulo'. Dobro so sodelova-
li, niso se prepirali, poslušali so 
drug drugega, obenem je bila 
prisotna tudi sreča, na kak na-
čin so se tega lotili. Še sam ni-
sem mogel verjeti, da se jim je 
res vse 'poklopilo'. Kajti priča-
kuješ, da bodo najuspešnej-
ši tisti, ki hodijo od sobe do 
sobe, imajo razdelano taktiko 
in vedo, kako se lotiti igre, še 
preden pridejo v sobo,« pravi.

Sogovornik dodaja, da večkrat 
igro naknadno prilagodi, če 
vidi, da se skupina znajde v 
zagati, še posebej, če jo igra-
jo samo otroci. Ob tem velja 
omeniti, da starostne omeji-

AKTIVNE POČITNICE ZA STAREJŠE V NEREZINAH
Program gibalnih aktivnosti za zdravje starejših

Zveza Prijateljev Mladine Krško bo v času od 
25. maja do 1. junija 2018 organizirala:

Aktivne počitnice za starejše – 
program gibalnih aktivnosti za zdravje starejših, 

ki ga bo izvajal Stane Iskra.

Rok za prijave je 18. maj oz. do zapolnitve mest. Program bomo, 
ob zadostnem številu prijav, izvedli v Počitniškem naselju ZPM 
Krško v Nerezinah. 
Cena programa je 255 €. Možnost plačila na 3 obroke.

Več informacij na: 051 382 095 (pisarna), 041-342-095 (Vida) 
ali preko e-naslova: zpm@zpmkk.si

V�sobi�pobega�na�Čatežu�ob�
Savi se najdejo tudi takšne 
stvari,�kot�je�pripomoček�za�
pletenje�mrež.

nadaljevanje�na�str.�18

Lani�so�pripravili�igro�Otok�pobega�(foto:�J.�Agrež).
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Na posamezne pohode se je OBVEZNO predhodno prijaviti!

Ned 27.5. ob 10.00 SEVNIŠKI KOLESARSKI MARATON    Start pri Športnem domu 
Sevnica  

Kolesarsko društvo Sevnica, (040/297 179, 
Robert Kosaber kdsevnica@kolesarstvo.org)

Pet 1.6. ob 17.00 PO UČNI POTI SAVUS TRC Savus, Radeče KTRC Radeče (03/568 79 41)

Sob 
2.6. ob 9.00 POHOD OKOLI BRESTANICE Start Trg Brestanica TD Brestanica (031/663 319,Tone Zakšek)
2.6. ob 9.00 POHOD PO POTI ŠTIRIH SLAPOV Jablance TD Senovo (031/866 831, Tone Petrovič)

Ned 3.6. ob 9.00 POHOD PO MARINKINI POTI Start Kulturni dom Lukovec KŠD Lukovec, 031/827 482
Sob 9.6. ob 9.00 KOLESARJENJE OKOLI BRESTANICE Start Trg Brestanica TD Brestanica (031/663 319,Tone Zakšek)

Sob
16.6. ob 15.30 POHOD PO OSTROVRHARJEVI VINSKI POTI (daljši pohod) Zagrad (Cumarjev mlin) TD Ostrovrharji Svibno,  (041/629 912, Janez Kmetič) 

(031/832 339, Tone Renko), td.svibno@gmail.com 

16.6. ob 18.00 POHOD OD ZIDANICE DO ZIDANICE Zagrad (domačija Celestina) TD Ostrovrharji Svibno, (041/629 912, Janez Kmetič) 
(031/832 339, Tone Renko), td.svibno@gmail.com 

Ned 17.6. ob 8.30 VIDOV POHOD Bizeljsko (Etnografska zbirka 
Marije Sušnik) TD Bizeljsko, 041/970 215

Ned 25.6. ob 9.00 ŠENTJANŠKI VINOGRADNIŠKI POHOD Start in cilj v Šentjanžu DV Šentjanž (031/ 344 669, Renata)

Sob 30.6. ob 20.00 POHOD NA TK-PAV ob polni luni Izpred informacijske table v 
Koludrju TD Šentjanž (031/825 053, Cveta)

Ned 1.7. ob 9.00 BOSONOGI POHOD NA SV.VID Z LOJZETOM OGOREVCEM Parkirišče Avtocestnega 
počivališča Grič (Motel) Lojze Ogorevc, 040 881 146

Sob
26. 5. 10.00; ob 
13 17.00:00 in 

VODEN POHOD SKOZI MESTO KRŠKO
(ob minimalnem številu 10 - tih udeležencev) Start pri Mestnem muzeju Krško CPT Krško (07/490 22 20)

Dan Datum in ura Naziv prireditve Lokacija / izhodišče Organizator in informacije

Pet 27.4. ob 8.00 TRADICIONALNI POHOD PO POTEH KS LOKA Start pred Trubarjevim hramom 
v Loki pri Zidanem Mostu TD Loka (031/344 916)

Tor 1. 5. ob 7.30 PRVOMAJSKI POHOD NA PLANINO OŠ Podbočje ŠTD Šutna (041/971 240)

Sob

5.5. ob 10.00 Pohod po USKOŠKI POTI Črneča vas (pri cerkvi sv.Mohor) Društvo Terra vera in PD Polom (07 4988152 
tic-gbj@galerija-bj.si TIC Kostanjevica na Krki)

5.5. ob 9.00 POHOD PO POTI TRAPISTOV Start Trg Brestanica TD Brestanica (031/663319,Tone Zakšek)

5.5. ob 10.00 POHOD »AZALEJA« VRHEK Tržišče na Dolenjskem Turistično društvo Tržišče (041/270 747, Milena)
 turisticno.trzisce@gmail.com)

5.5. ob 9.00 POHOD PO NARAVOSLOVNI POTI AZALEJA BOŠTANJ Boštanj TD Boštanj (031/655 936, Aleš)

Ned 6.5. ob 8.00 POHOD PO OVNOVI POTI Sevnica PD Lisca Sevnica (041/481 697, Darinka
pdlisca@siol.net )

Sob 12.5. ob 9.00 POHOD PO POTI DR. SLAVKA SUŠINA Pišece (vaški kozolec) TD Pišece (051/225 549)

Tor 15.5. ob 20.30 POHOD PO ČATEŽEVI ENERGIJSKI PEŠPOTI ob prazni luni Parkirišče Avtocestnega 
počivališča Grič (Motel) ZPTM Brežice ( 07/620 70 35, TIC Čatež ob Savi)

Sob
19.5. ob 9.00 POHOD PO KREKOVIH STEZICAH Šentjanž izpred gostišča 

Repovž
TD Šentjanž (041/392 567, Petra,
info@sentjanz.si)

19. 5. ob 10.00 POIŠČI KULTURNI ZAKLAD (interaktivni pohod) Mladinski center Krško Mc Krško (040/742 491, Maša Mlakar)
Ned 20. 5. ob 9.00 SPOMLADANSKI POHOD PO ARTIŠKI SADJARSKI POTI Banova domačija TD Artiče (031/770 901, Primož)

Na posamezne pohode se je DOBRO predhodno prijaviti!
Pridružujemo si pravico do sprememb. Spremembe bodo objavljene na 

spletni strani: www.visitkrsko.com
maj-junij 2018
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Pod krovno znamko SLOVENIJA HODI se tudi letos, 
že šesto leto zapored, v okviru Posavskega festivala 
pohodništva odvijajo številni pohodi po tematskih 
poteh, ki so deljeni na pomladni in jesenski del. Na 
festivalu sodeluje šest občin širšega Posavja, območnih 
turističnih ponudnikov, zavodov ter društev, ki pripravljajo 
oziroma ponujajo organizirane pohodniške, kolesarske in 
konjeniške ture.

Pomladni del sestavlja več kot 25 pohodov v lokalnem 
okolju v pomladnem delu in številnimi pohodi v jesenskem 
delu. Pohodi so strokovno vodeni in vključujejo posavsko 
gastronomijo, lokalne zgodbe ter interpretacijo naravne 
in kulturne dediščine. Festival je priložnost za vse regijske 
turistične ponudnike, v katerega se vključuje čedalje 
več turističnih in drugih društev, gostincev, vinarjev ter 
ponudnikov nastanitve.

Podrobnejši aktualni program pohodov, na katere se je 
dobro predhodno prijaviti, je dosegljiv na spletni strani 
www.visitkrsko.com. Organizatorji si pridružujemo pravico 
do sprememb, ki bodo objavljene na omenjeni spletni 
strani.

V imenu vseh organizatorjev pohodov prisrčno vabljeni 
na pohodne ture! 

Posavski festival pohodništva – Pomlad 2018

Informacije: GSM: 041 297 001 
www.kostanjeviska-jama.com

Ogled jame je mogoč med 
15. aprilom in 31. oktobrom 

ob sobotah, nedeljah ter 
praznikih, v poletnih mesecih 

(juliju in avgustu) vsak dan 
ob 10h, 12h, 14h, 16h ter 18h. 

tve za igro sicer ni, priporočlji-
vo pa je, da sodelujejo taki, ki 
se lahko aktivno vključijo va-
njo in se zraven tudi zabavajo. 
Na vprašanje, zakaj se pravza-
prav ljudje odločajo za sodelo-
vanje v tovrstnih igrah, odgo-
vori s svojega stališča: »Meni 
je izziv iti v zgodbo in jo reši-
ti, dejansko izzoveš sebe, svoje 
osebnostne lastnosti, sposob-
nost svojega razmišljanja. Ko 
ugotoviš, da z določenimi ljud-
mi v taki igri dobro funkcioni-
raš, potem to postane zabava. 
Prisotna je tudi skrita tekmo-
valnost, saj igraš proti igri in si 
želiš zmagati, mogoče tudi tek-
movalnost proti drugim skupi-
nam, želiš imeti boljši čas, ime-
ti manj namigov itd.« 

PRIHAJA ČATEŽEV POBEG

Soba pobega na Čatežu kma-
lu ne bo več edina tovrstna 
igra, saj ima Agrež v svoji ga-

raži že skoraj vse pripravlje-
no za novo igro Čatežev po-
beg, ki bo približek klasični 
sobi pobega, a s to razliko, 
da se bo dogajala na pros-
tem. Šlo bo za lokalno zgod-
bo z lastnostmi mitološke-
ga bitja čatež. Bistvo igre na 

prostem bo, da se skupina, ki 
pride igrat, prelevi v popotni-
ke, ki jih čatež ujame in zvle-
če v svoje uročeno močvirje, iz 
katerega morajo ti pobegniti, 
pri čemer se bodo morali npr. 
spoprijateljiti s pticami, poi-
skati veveričje gnezdo, razvo-

zlati pomen skrivnostnih zna-
menj itd. Otvoritev igre, katere 
lokacija bo pod čateškim gri-
čem ob vodi med starim žele-
znim mostom in avtocesto, je 
načrtovana za 1. maj v poznih 
popoldanskih urah, njeno na-
daljevanje je seveda odvisno 
od vremenskih razmer, nizke-
ga vodostaja Krke itd. Kot po-
udarja Agrež, je igra prijazna 
družini, a to ni igra za otroke, 
tako da bodo morali imeti ot-
roci spremstvo odraslih oseb. 
Tako bosta v naslednjih mese-
cih v brežiški občini hkrati po-
tekali kar dve sobi pobega, s 
katerima bodo želeli privabi-
ti predvsem turiste iz bližnjih 
term. Agrež še pravi, da bo v 
gostilni Budič nekje do no-
vembra ostala nespremenjena, 
nato pa se bo zgodba o kólnar-
jih prenehala in jo nadomestila 
povsem druga zgodba, površi-
na sobe bo večja, drugačni sve-
tlobni in zvočni efekti itd. 
 Rok Retelj

Soba pobega – kjer ljudje doživljajo tudi frustracije

Jernej�Agrež�z�dvema�»čuvajema«�čateževega�močvirja,�s�ka-
terima�se�bodo�morali�udeleženci�spoprijeti,�če�bodo�želeli�po-
begniti�iz�uročenega�močvirja

nadaljevanje�s�str.�17

VELIKI�OBREŽ�–�Vaščani�Velikega�Obreža�iz�zaselka�Gmajna�
so�se�peto�leto�zapovrstjo�odpravili�v�Jovse.�Zbralo�se�jih�je�31,�
pridružili�so�se�jim�prijatelji�in�sorodniki�od�drugod.�Letos�ni-
so�mogli�narediti�standardne�poti�do�Račje�mlake�pod�Kapela-
mi,�ker�je�bilo�v�močvirju�preveč�vode,�zato�so�naredili�nekoli-
ko�krajši�krog,�na�koncu�pa�jih�je�na�Gmajni�čakalo�zasluženo�
kosilo�in�druženje.�B.�Č.�
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

NERO (18067-B) 
je pasji mladiček, ki je bil najden 
zavržen v gozdu. Star je cca. 3–4 
mesece in bo predvidoma sre-
dnje rasti. Je prijazen in nežen 
kužek, rad je v družbi ljudi. Išče 
ljubeč in skrben dom, kjer se za-
vedajo odgovornosti, ki jo v hišo 
prinese pasji mladič.

Kuža HANK (18062-P)
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.

TAČKO (18097KK) 
je odrasel kuža nižje rasti, me-
šanček terierja, poskočen in 
poln energije. Star je približno 
eno leto in je navajen na povo-
dec. Rad ima otroke ter uživa v 
družbi ljudi. Išče aktiven in psom 
prijazen dom. 

Čila slavljenka je zbranim doma-
čim, prijateljem in sosedom na 
praznovanju rojstnega dne za-
upala tudi svoj recept za dol-
go življenje: trdo delo, zmerno 
jesti in piti ter s sosedom si do-
ber biti.  
Jubilantki so poleg domačih, pri-

KDAJ: POHOD: ZBIRNO MESTO: ORGANIZATOR:

Sobota 12. 5. ob 9.00 POHOD PO POTI 
DR. SLAVKA SUŠINA Pišece (vaški kozolec) TD Pišece (051/225 549)

Torek 15. 5. ob 20.30 POHOD PO ČATEŽEVI ENERGIJSKI 
PEŠPOTI ob prazni luni

Parkirišče Avtocestnega 
počivališča Grič (Motel)

ZPTM Brežice (07/620 70 35, TIC 
Čatež ob Savi)

Sobota 19. 5. ob 10.00 POIŠČI KULTURNI ZAKLAD - 
interaktivni pohod Mladinski center Krško MC Krško (040/742 491, Maša 

Mlakar)

Sobota 19. 5. ob 9.00 POHOD PO KREKOVIH STEZICAH Šentjanž, izpred gostišča 
Repovž

TD Šentjanž (041/392 567, Petra, 
info@sentjanz.si)

Nedelja 20. 5. ob 9.00 SPOMLADANSKI POHOD 
PO ARTIŠKI SADJARSKI POTI Banova domačija TD Artiče (031/770901, Primož)

Občina Brežice in Direkcija za 
ceste sta na podlagi sklenjene-
ga sporazuma o sofinanciranju 
v mesecu septembru 2017 za-
čeli z deli na Kumrovški cesti na 
Bizeljskem na podlagi projek-
tne dokumentacije PZI -356/11 
»Ureditev ceste R3-670/1244 
s hodnikom za pešce in javno 
razsvetljavo od km 0.0+00,00 do 
km 0.5+20.00 na Bizeljskem«. 
Investicija v skupni predvide-
ni vrednosti 400.000 evrov bo 
doprinesla k izboljšani prome-
tni varnosti, saj gre za odsek 
ceste, kjer mnogi otroci peša-
čijo v šolo, ostali prebivalci pa 
peš dostopajo do pokopališča 
Bizeljsko in do cerkve. Po skle-
njenem sporazumu o sofinan-
ciranju DRSI sofinancira 70 % 
investicije, Občina Brežice pa 
preostalih 30 %. 

V sklopu investicije je bilo v ce-
loti obnovljeno vozišče ceste v 
dolžini 350 m, zgrajen pločnik 
in urejena javna razsvetljava v 
dolžini 360 m, v dolžini pločnika 
se je urejevalo tudi odvodnjava-
nje, zaščita telekomunikacijskih 
(TK) vodov ter obstoječega vo-

1. MAJ, MEDNARODNI PRAZNIK DELA
Spoštovani delavke in delavci, spoštovani občanke in občani,
čestitam vam ob mednarodnem dnevu dela, 1. maju, ko se 

spominjamo zgodovinskega boja za pravice delavcev 
in dostojanstvo človekovega dela. 

Želim vam, da vam vaše delo prinaša zadovoljstvo, uspeh 
in pošteno plačilo za dostojno življenje.

Iskrene čestitke tudi ob 27. aprilu, dnevu boja proti okupatorju, 
dnevu spomina na dogodke, ki so oblikovali življenje našega 

slovenskega naroda in tlakovali pot samostojnosti naše države. 
Zgolj spomin na boj za svobodo in samostojnost ni dovolj za 

zagotavljanje dostojnega življenja za ves slovenski narod, 
naj bo ta praznik spodbuda za odgovorno delovanje in 

odločanje za boljšo prihodnost vseh Slovenk in Slovencev. 

Naj bodo bližajoči se prazniki priložnost za počitek 
in druženje z vam dragimi ljudmi.

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Prijazno vabljeni na tradicionalno prvomajsko srečanje na jasi 
pri Sv. Vidu nad Čatežem ob Savi, 

ki bo v torek, 1. maja 2018, s pričetkom ob 11. uri.

Vljudno vabljeni tudi na prvomajsko budnico 
v mestno jedro Brežic 

v torek, 1. maja 2018, ob 7. uri.

Gradnja pločnika na Bizeljskem se zaključuje 
BIZELJSKO – Projekt gradnje pločnika ob regionalni cesti R3-670 in obnova te ceste na odseku Bizeljsko–Orešje od kri-
žišča pri gostilni Šekoranja do priključka za k mrliški vežici, ki ga sofinancirata Občina Brežice in Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo (DRSI), je v zaključni fazi. Dela se zaključujejo, izvajajo se še označbe na vozišču. Predvido-
ma v mesecu maju bo izveden pregled in prevzem del s strani DRSI. 

dovoda. Obnovljena so bila tudi 
vzdolžna parkirišča ob stavbi KS 
Bizeljsko. Dela so potekala ob 
popolni zapori ceste, zato se 
za potrpežljivost zahvaljujemo 
vsem prebivalcem in udeležen-
cem v prometu. 

Investicija na Bizeljskem se v le-
tošnjem letu nadaljuje z ureja-
njem parkirišč pri pokopališču, 
za kar je občina že pridobila 
gradbeno dovoljenje. Ocenje-
na vrednost urejanja parkirišča 
s 54 parkirnimi mesti za osebna 
vozila in tremi parkirnimi mesti, 
rezerviranimi za dostop z inva-
lidskim vozičkom, in enim par-
kirnim mestom za avtobus znaša 
cca. 290.000 evrov, pričetek in-
vesticije se načrtuje v letu 2018 
z urejanjem nasipa, ostala dela 
pa sledijo v naslednjih letih. 

Občina Brežice z obnovo in 
gradnjo cest, pločnikov ter kole-
sarskih stez skrbi za dostopnost 
in večjo prometno varnost za 
vse udeležence v prometu, s po-
sebnim poudarkom na varnos-
ti najranljivejših udeležencev v 
prometu – pešcev in kolesarjev. 

Posavski festival tematskih poti 2018

100 let Amalije Mohorčič
JESENICE NA DOLENJSKEM – V občini Brežice smo veseli visokih jubilejev občank in občanov, je dejal župan občine 
Brežice Ivan Molan, ko je voščil gospe Amaliji Mohorčič ob njenem častitljivem jubileju predvsem zdravja in dobrega 
počutja v krogu njenih najdražjih. 

jateljev in sosedov ter župana 
čestitali še predsednica Rdečega 
križa Brežice Antonija (Fanika) 
Zaniuk, predsednik KS Jesenice 
na Dolenjskem Bogdan Palov-
šnik in učenci OŠ Velika Dolina. 
Učenci so z recitacijami in glas-
bo pripravili pester program, ki 

ga je povezovala Rajka Križanac. 
S pesmijo pa so slavljenko razve-
selili tudi pevci KUD Slavček Ve-
lika Dolina.
Gospa Amalija Mohorčič se je 
rodila 23. aprila 1918 v  majhni 

vasi na Ponikvi v družini Tom-
še. Osnovno šolo je obiskovala 
na Veliki Dolini, staršem je po-
magala v vinogradu in na njivi.  
Leta 1939 se je poročila z Jože-
tom Mohorčičem iz Slovenske 

vasi in rodila se jima je hčerka 
Marija. Druga svetovna vojna 
je družini veliko prezgodaj vze-
la moža in očeta. Pozneje se je 
gospa Amalija ponovno poroči-
la in z drugim možem Francijem 
sta dobila sina Slavka. Danes jo 
razveseljujeta vnukinji Bernar-
dica in Štefica ter štirje pravnu-
ki: Luka, Natalija, Lorena in Kri-
stina.

Teta Malči, kot ji pravijo v nje-
nem kraju, je poznana in spošto-
vana po svoji delavnosti in ži-
vljenjski energiji. Do svojega 95. 
leta se je po vseh opravkih vo-
zila kar s kolesom. Svoje zado-
voljstvo in vir energije najde pri 
delu – še vedno sadi solato na 
vrtu in veže v vinogradu, in pri 
druženju s sorodniki in prijatelji. 

Jubilantka Amalija Mohorčič (v prvi vrsti druga z leve)
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To knjigo sem vzel v roke kar nekaj časa po tem, ko sem bil gost 
avtorja Grega Hočevarja na eni izmed predstavitev le te. Delo 
nam na zanimiv način približa zgradbo in delovanje človeškega 
telesa. Avtorju je uspelo povezati strokovnost, praktičnost 
in poljudnost. Visoko strokovnost drži skozi celotno knjigo, 
popestri in obrazloži pa jo z različnimi resničnimi dogodki, ki v 
praksi potrjujejo teorijo. Kot športnika me že od nekdaj zanimajo 
dela o športu, telesu in njegovem delovanju. Vedno rad prebiram 
dela avtorjev, ki so delovali tudi v praksi. Saj veste, papir prenese 
vse, na terenu pa je malo drugače. Zato mi je ta knjiga všeč. Kot 
nekdanjega triatlonca je avtorja ta šport pripeljal do skrajnih 
mej njegovega telesa in s tem tudi do poznavanja delovanja 
vsake celice le tega. In to znanje nesebično deli z nami ter nam 
na nevsiljiv način sporoča: »GIBAJTE SE!« Grega Hočevar je 
ustvaril priročnik, ki ga priporočam v branje vsakemu športniku, 
rekreativcu in navsezadnje slehernemu človeku, da spozna, kako 
pomemben del življenja je gibanje.

zagovorn ik i

b r a n j a

“

Primož Kozmus, metalec kladiva, 
mladinski državni rekorder leta 1996, 
članski rekorder leta 2000, olimpijski prvak 
v Pekingu in svetovni prvak 2008, ki je svoj nov osebni in državni 
rekord dosegel v Celju leta 2009, na olimpijskih igrah v Londonu 
2012 pa osvojil srebrno medaljo, velja za najboljšega slovenskega 
atleta vseh časov in enega najuspešnejših športnikov v zgodovini 
Slovenije. Po zaključku športne kariere se je aktivno vključil v svoje 
lokalno posavsko okolje, ki ga z različnimi pristopi, pobudami in 
delovanjem pomaga ohranjati v športnem duhu. V branje priporoča 
mnogoplastno zgodbo o človeškem telesu Ustvarjen za gibanje:

“

Glasujte za NAJ PROSTOVOLJCA/PROSTOVOLJSKO 
ORGANIZACIJO občine Krško v letu 2017 
Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost vsake lokalne skupnosti, saj prispeva k raz-
vijanju solidarnosti, zato ga je treba negovati in ustrezno vrednotiti. Občina Krško je objavila javni na-
tečaj za naziv »Naj prostovoljca« in »Naj prostovoljske organizacije« za leto 2017. Občanke in občane 
vabimo, da med kandidati, ki so jih predlagale različne organizacije in njihovo delo predstavljamo v na-
daljevanju, izberete tistega oz. tisto, ki je po vašem mnenju v lanskem letu na področju prostovoljstva 
prispeval največ. Obrazložitve v celoti si lahko preberete na spletni strani www.krsko.si.

Društva upokojencev v občini 
Krško s skupno več kot 80 aktiv-
nimi prostovoljkami in prosto-
voljci v društvih upokojencev 
Raka, Krško, Senovo in Brestanica 
s projektom medsebojne pomo-
či Starejši za starejše že leta obi-
skujejo starejše od 69 let in jim 
poiščejo pomoč v javnih usta-
novah ali pa jo nudijo sami z re-
dnim obiskovanjem, druženjem, 
vključevanjem v različne skupi-
ne, prevozi do zdravnika, ureja-
njem vrta ipd. Tako omogoča-
jo starejšim, da lažje preživljajo 
starost v lastnih domovih.

Prostovoljno gasilsko društvo 
Videm ob Savi je bilo ustanovlje-
no leta 1888 in sodi med starej-
ša društva na Slovenskem. Pripa-
dnost članov je bila in je še danes 
tista, ki goji tradicijo ter predsta-
vlja odličnost pri dobrodelnosti v 
kraju. Zavedajo se svoje odgovor-
nosti, zato skušajo z novimi ideja-
mi in pridobivanjem novih znanj 
ter mladih članov uresničeva-
ti poslanstvo in zagotoviti uskla-
jen razvoj. 

Zveza prijateljev mladine Krško 
z 278 prostovoljci je tudi v letu 
2017 izvajala številne progra-
me, od letovanja otrok in mla-
dostnikov, zimovanj za otroke iz 
socialno manj spodbudnih oko-
lij, v tednu otroka, dnevu za spre-
membe do psihosocialne po-
moči in svetovanja ter drugih, v 
katerih je bilo vključenih 61 no-
vih prostovoljcev.

Alenka Preskar sodeluje v pro-
gramu Prostovoljna psihosocial-
na pomoč uporabnikom v okviru 

CSD Krško. Prostovoljno delo z vi-
soko mero odgovornosti in em-
patije opravlja v Varni hiši, v raz-
ličnih skupinah za samopomoč, 
pomoč nudi tudi osebam s teža-
vami v duševnem zdravju. 

Anica Ivnik je prostovoljka na 
CSD Krško, ki aktivno sodeluje 
pri vseh prireditvah in delavni-
cah, že nekaj časa pa na domu 
obiskuje invalidno osebo. Bila je 
tudi ena izmed prvih prostovolj-
cev, ki se je prijavila za prostovolj-
ne prevoze starejših oseb v pro-
jektu Sopotniki, pri čemer se je 
izkazala kot ena najbolj iznajdlji-
vih, natančnih in odgovornih pro-
stovoljk.

Branko Turnšek, poveljnik Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
Dolenja vas, je gasilec že od ma-
lih nog. Danes je aktiven tudi v 
Gasilski zvezi Krško, kjer je med 

drugim prevzel tudi funkcijo 
predsednika komisije za mladi-
no, aktiven pa je tudi v Krajevni 
skupnosti Dolenja vas pa tudi v 
Športnem društvu Dolenja vas. 

Darko Anžiček je član, inštruk-
tor potapljanja Društva pota-
pljačev VIDRA Krško in dolgo-
letni član Štaba Civilne zaščite 
Občine Krško. Redno sodeluje v 
različnih reševalnih akcijah in je 
pobudnik številnih ekoloških ak-
cij. Kot ustanovni član Lions klu-
ba Krško deluje tudi na področju 
pomoči drugim, še posebej otro-
kom in mladostnikom, ostarelim, 
bolnim in nemočnim ljudem.

Ivan Šturbej je aktiven član raz-
ličnih senovskih društev. V Turi-
stičnem društvu Senovo opravlja 
funkcijo skrbnika krušne peči v 
Uradniški koloniji, v PGD Senovo 
je gospodar društvenega premo-

ženja, v Društvu upokojencev Se-
novo je član športnih ekip, v KO 
ZB za vrednote NOB pa se redno 
udeležuje akcij obnove objektov 
partizanske tehnike in bolnice.

Nazmija Hasanovič prosto-
voljsko delo v okviru CSD Krško 
opravlja z otroki in mladostniki v 
Kriznem centru za otroke in mla-
dostnike Krško. Redno se udele-
žuje mesečnih srečanj in pridobi-
va nova znanja, ki jih potrebuje 
pri svojem delu z mladimi.

Sandi Lekše je aktiven gasilec 23 
let, še posebej v domačem PGD 
Veliki Kamen. Je vodja prireditve 
Koprivniška noč, s katero zbirajo 
sredstva za dobrobit ožje lokalne 
skupnosti, kot npr. za nabavo ga-
silske opreme, defibrilatorja ipd. 
V letu 2017 je bil idejni vodja pro-
metno-varnostne akcije »Kdo te 
bo peljal domov«.

GLASOVNICA
Obkrožite po enega kandidata v posamezni kategoriji:

Naj prostovoljska organizacija:
1. Društva upokojencev v občini Krško (projekt Starejši za starejše) (predlagatelj Občina Krško)
2. Prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi (predlagatelj GZ Krško)
3. Zveza prijateljev mladine Krško (predlagatelj DPM Krško – levi breg)
Naj prostovoljec/prostovoljka:
1. Alenka Preskar (predlagatelj CSD Krško)
2. Anica Ivnik (predlagatelj CSD Krško)
3. Branko Turnšek (predlagatelj GZ Krško)
4. Darko Anžiček (predlagatelj Občina Krško)
5. Ivan Šturbej (predlagatelj TD Senovo)
6. Nazmija Hasanovič (predlagatelj CSD Krško)
7. Sandi Lekše (predlagatelj Občina Krško)

Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, s pripisom 
»Prostovoljec leta 2017«, najkasneje do 10. maja 2018. 

Občina Krško je 26. aprila 2018 na svoji spletni strani objavila Javni 
poziv za sofinanciranje počitniškega dela mladih z območja obči-
ne Krško, s katerim želi mladim omogočiti pridobivanje delovnih iz-
kušenj in navad ter spoznavanje deficitarnih poklicev.

Na javni poziv se lahko odzovejo delodajalci z območja občine Kr-
ško, ki bodo med 1. 7. 2018 in 30. 9. 2018 na podlagi napotnice 
študentskega servisa v delo vključili mlade z območja občine Krško. 
Rok za oddajo prijav je 4. junij 2018. Razpisna dokumentacija je od 
dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.
si, zainteresirani pa jo lahko v času uradnih dni prevzamejo tudi na 
Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. 
Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498 12 84, 
e-mail: bernardka.zorko@krsko.si .

Počitniško delo mladih

ŽUPAN GOSTIL IRSKEGA VELEPOSLANIKA – Župan občine Krško 
mag. Miran Stanko je 14. aprila skupaj s predstavniki KS Brestanica 
in Kulturnim društvom Svoboda Brestanica na gradu Rajhenburg 
gostil irskega veleposlanika v Sloveniji Mylesa Geirana in njegove-
ga namestnika Briana Nolana s soprogo. Irski veleposlanik je v Bre-
stanico prišel na povabilo domačega kulturnega društva in krajev-
ne skupnosti ter na pobudo nekdanjega Brestaničana Rada Likarja. 

DAN ZA SPREMEMBE – Tudi letos je v občini Krško 7. aprila pote-
kala akcija Dan za spremembe, katere pobudnica je Slovenska fi-
lantropija. Med drugim je Zveza prijateljev mladine Krško skupaj 
s prostovoljci in v sodelovanju z Občino Krško v mestu Krško prip-
ravila akcijo čiščenja Josipininega parka, akcije čiščenja okolja pa 
so potekale tudi v drugih krajih. K akciji so se pridružili tudi v Mla-
dinskem centru Krško pa tudi na Senovem, v Brestanici, na Veli-
kem Trnu, Senušah, Koprivnici, teden kasneje pa na Zdolah, Pija-
vškem, v Podbočju in na Raki. Kot sta ob akciji v Krškem poudarila 
direktorica občinske uprave Občine Krško Melita Čopar in predse-
dnik Zveze prijateljev mladine Krško Vinko Hostar, so tovrstne ak-
cije priložnost, da vsak izmed nas prispeva za svoj kraj in na ta na-
čin ustvarja spremembe. 
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Turistična zveza občine Sevnica je v sodelovanju z Osnovno šolo 
Krmelj pripravila poseben dogodek v počastitev dneva Zemlje. Na-
mreč, po desetletju saditev občinskih lip po središčih krajevnih skup-
nosti se je v letu 2016 turistična zveza odločila vsako leto v drug kraj 
zasaditi sevniško voščenko. Po Loki pri Zidanem Mostu in Bošta-
nju tako od minulega petka sevniška voščenka krasi tudi vrt pri šoli 
v Krmelju. Kulturni program dogodka so izvedli učenci podružnič-
ne šole in vrtca, navzoče pa so pozdravili podpredsednica turistič-
ne zveze Cvetka Jazbec, župan Srečko Ocvirk in ravnateljica Osnov-
ne šole Krmelj Gusta Mirt.

Male čistilne naprave kot trajnostna rešitev na 
področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena najpomembnejših gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občina Sev-
nica na tem področju sistematično dela na podlagi zastavljenih strateške ciljev za urejanje celotnega območja občine. 
Tudi letos je objavljen Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo 
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slo-
venije, na spletni strani in na oglasni deski Občine Sevnica. 

Za reševanje odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda osrednje-
ga poselitvenega jedra občine 
z mestom Sevnica je bil ključen 
regijski pristop, saj se je Občina 
Sevnica že leta 1999 vključila v 
regijsko povezovanje in za grad-
njo centralne čistilne naprave 
pridobila namenska sredstva iz 
Kohezijskega sklada. Za obmo-
čja, kjer izgradnja javnih kana-
lizacijskih sistemov s pripada-
jočimi čistilnimi napravami ni 
predvidena, Občina Sevnica že 
od leta 2010 sofinancira vgra-
dnje malih čistilnih naprav. Ob-
čina Sevnica je bila ena od prvih 
občin v državi, ki je z lastnimi 
proračunskimi sredstvi uredila 
financiranje tudi zasebnih siste-
mov odvajanja in čiščenja odpa-
dnih voda. 

Od leta 2003 do danes je bila 
tako sofinancirana vgradnja 
124 tipskih malih komunal-
nih čistilnih naprav iz proraču-
na občine in za to namenjenih 
skoraj 162 tisoč evrov. V letoš-
njem proračunu je za sofinanci-
ranje na podlagi razpisa name-
njenih 40 tisoč evrov. Sredstva 
za sofinanciranje teh ukrepov 
s področja varstva okolja so na 
voljo do porabe sredstev oziro-
ma najkasneje do konca okto-
bra 2018. Zainteresirani lastniki 
stanovanjskih objektov infor-
macije o javnem razpisu in ob-
razce za prijavo lahko pridobijo 
na spletni strani www.obcina-
-sevnica.si pod rubriko »Javni 
razpisi« ali na Oddelku za oko-
lje in prostor (Breda Markošek, 
07 81 61 219). 

NAMEN SOFINANCIRANJA

Občina Sevnica želi s sofinanci-
ranjem pomagati lastnikom ob-
stoječih stanovanjskih objektov 
pri sanaciji neurejenega od-
tekanja hišnih odpadnih voda 
v podtalje, s tem pa varovati 
okolje in vodne vire. Sofinanci-
ranje male komunalne čistilne 
naprave se odobri na podlagi 
popolne vloge za stanovanjske 
objekte na območjih, kjer po 
Operativnem programu odva-
janja in čiščenja komunalne od-
padne vode v Republiki Slove-
niji za območje Občine Sevnica 
in občinski študiji odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih 
voda ni predvidena gradnja jav-
ne kanalizacije s skupno čistilno 
napravo. Sredstva za sofinanci-
ranje se odobri tudi lastnikom 
stanovanjskih hiš, ki so obnovili 
kanalizacijski priključek ali so se 
na novo priključili na javni kana-
lizacijski sistem. 

Prijavijo se lahko lastniki obsto-
ječih stanovanjskih hiš, ki so v 
preteklem ali tekočem letu na-
bavili in vgradili malo komunal-
no čistilno napravo ali izvedli ka-
nalizacijski priključek skladno s 
soglasjem izvajalca javne služ-
be, Javnega podjetja Komuna-
la d.o.o. Sevnica, in za ta namen 
še niso pridobili javnih sredstev. 
Sofinanciranje se odobri tudi za 
gradnjo skupne male komunal-
ne čistilne naprave, manjše od 
50 PE, v kolikor se lastniki objek-
tov v manjšem naselju ali zasel-
ku med seboj sporazumno do-
govorijo o sodelovanju.

VAROVANJE OKOLJA JE 
DOLŽNOST VSEH NAS

Občina Sevnica je pripravila in 
Občinski svet Občine Sevnica 
leta 2015 sprejel Občinski pro-
gram varstva okolja, na podlagi 
katerega je eden ključnih ukre-
pov varstva voda in okolja tudi 
ureditev odpadnih voda. Na ob-
močju občine Sevnica je ogrom-
no vodih virov, ki so pomemben 
vir javne in lastne oskrbe s pitno 
vodo, kar je vidno tudi na pod-
lagi zelo velikega števila izdanih 
vodnih dovoljenj na tem podro-
čju s strani Agencije Republike 
Slovenije za okolje. Neurejene 
odpadne vode pronicajo v pod-
talnico in nato v vodotoke in za-
jetja pitne vode, ki je tako one-
snažena in ogroža naše zdravje. 
Zato je skrb za naše okolje in 
zdravo pitno vodo še toliko bolj 
pomembna. 

Zakon o varstvu okolja in grad-
beni predpisi določajo, da ob-
stoječe pretočne greznice ne 
ustrezajo več, zato jih je potreb-
no nadomestiti z vgradnjo malih 

komunalnih čistilnih naprav, ki 
so ekonomsko cenejše in dolgo-
ročno učinkovitejše kot gradnja 
novih nepretočnih greznic. Rok 
po državni uredbi je podaljšan 
do 31. 12. 2021. Zato naj lastni-
ki objektov odgovorno pristopi-
jo k sanaciji odpadnih voda in 
se čimprej odločijo za ta ukrep, 
ki bo v bodoče podvržen tudi 
državnim inšpekcijskim pregle-
dom. 

MOČAN POMEN 
OZAVEŠČANJA

Občina Sevnica bo v prihod-
njih letih ozaveščanju občanov 
glede ureditve odpadnih voda, 
varovanja okolja in vodnih vi-
rov namenila še več pozornos-
ti z izvajanjem raznih aktivno-
sti, med njimi predavanj, anket, 
predstavitev sistemov čiščenja, 
spoznavanja dobrih praks in te-
renskih ogledov skupaj z izvajal-
cem javne službe, Javnim podje-
tjem Komunala d.o.o. Sevnica, 
in drugimi. Vabljeni k pridruži-
tvi aktivnostim v skupni skrbi za 
čisto okolje. 

Dijaki in študenti, 
vabljeni k raziskovanju Lisce!

Še do 15. junija je odprta možnost prijav na raziskovalni tabor 
Lisca 2018, ki bo potekal od 9. do 14. julija 2018 na Lisci. Orga-
nizatorja tabora sta Center šolskih in obšolskih dejavnosti in Ob-
čina Sevnica, k prijavi za udeležbo in aktivno sodelovanje orga-
nizatorja pa vabita dijake in študente. 

Na prijetni in zelo priljubljeni planinski točki na Posavskem hri-
bovju bo ta lokacija v sklopu raziskovalnega tabora projektno raz-
iskana v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. V raziskovalnih 
skupinah krajinskega načrtovanja, upravljanja podeželja, etnologi-
je, meteorologije, astronomije, okoljevarstva, naravoslovja, geo-
grafije, turizma, naravne in kulturne dediščine, sociologije, športa, 
pridobivanja energije iz naravnih virov, agrarne ekonomije, ino-
vativnega pristopa učenja, sonaravnega in trajnostnega bivanja 
bodo udeleženci pripravili idejne predloge za oblikovanje nove-
ga učnega okolja, ki bo podprto s sodobno tehnologijo. Inovativ-
ni prostor bo namenjen učenju učencev različnih starostnih sku-
pin, prostoru za igro, športu in rekreaciji, druženju, spoznavanju 
sebe in sovrstnikov ter sprostitvi. Prostorsko urejen prostor bo 
nudil tudi dodatne možnosti za razvoj turizma v lokalnem okolju, 
ki bo v letu Evropske kulturne dediščine svojevrstna posebnost.

Delo udeležencev bo obsegalo aktivno sodelovanje: spremlja-
nje strokovnih predavanj, raziskovanje okolja, delo v raziskoval-
ni skupini, oblikovanje strokovnega članka, zaključnega poročila 
in predstavitev rezultatov raziskovalne skupine na dan predsta-
vitve idejnega projekta. Interdisciplinaren pristop projektnega 
dela je enkratna možnost za sodelovanje, učenje in pridobiva-
nje izkušenj ter druženje udeležencev in udeleženk srednjih šol, 
višjih šol, fakultet in univerz z interesom aktivnega raziskovanja 
v občini Sevnica.

Možnost prijav je odprta za 40 udeležencev, in sicer na e-naslo-
va andreja.tomazin@csod.si oziroma posavje@csod.si, kjer je 
na voljo tudi e-prijavnica. 

Po preteku roka za prijavo bosta končni izbor kandidatov opravila 
oba organizatorja. Pri izboru udeležencev bo komisija zagotovila 
zastopanost različnih učnih programov, ki ustrezajo vsebinam, ki 
so predmet raziskovalnega tabora. Prednost pri prijavi in udelež-
bi imajo udeleženci iz sevniške občine, vsak aktiven udeleženec 
pa bo imel stroške bivanja in prehrane poravnane s strani Obči-
ne Sevnica. Kandidati bodo o izboru obveščeni do 1. junija 2018.

Slovenske železnice–infrastruktura in Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo sta obnovili in s sodobno signalno-varnostno na-
pravo z zapornicami zavarovali nivojski cestno-železniški prehod v 
Pijavicah. Na prehodu lokalne ceste za Pijavice in Hrastovico čez re-
gionalno železniško progo Sevnica-Trebnje, pri železniški postaji Pija-
vice, so se v preteklosti ob precejšnjem prometu že dogajale nesre-
če, ki pa k sreči niso zahtevale žrtev. Nova pridobitev, ki že obratuje, 
je pomemben prispevek k večji prometni varnosti. Vse voznike po-
zivamo k doslednemu upoštevanju signalizacije.

Zavarovanje cestno-železniškega 
prehoda v Pijavicah

Ob dnevu zemlje so sevniško voščenko 
zasadili tudi v Krmelju
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BREŽICE�-�Po�štirih�poskusih�vstopa�in�odigranih�tekmoval-
nih�kvalifikacijah�za�3.�slovensko�kegljaško�ligo�je�Kegljaške-
mu�klubu�Brežice�to�uspelo.�Tekmovalno�sezono�2017/2018�so�
končali�na�odličnem�drugem�mestu�in�tako�dosegli�tihi�zastav-
ljeni�cilj.�Uspeh�gre�pripisati�tudi�domačemu�trenerju�Bran-
ku�Zoriču.�Kegljači�KK�Brežice�Gorazd�Lapuh,�Srečko�Roguljić,�
Srečko�Kodrič,�Marijan�Papić,�Ivan�Tomše,�Marjan�Golja,�Želj-
ko�Lupšina,�Jure�Zorič,�Danilo�Vukov�in�Srečko�Pavkovič�so�od-
igrali�18�tekem�v�tekmovalni�sezoni.�Zabeležili�so�12�zmag�in�
šest�porazov.��� Vir:�KK�Brežice

SEVNICA�–�14.�aprila�se�je�zaključilo�državno�tekmovanje�v�
futsalu�do�13�let.�Zmagovalec�je�Meteorplast�Ljutomer,�ki�je�bil�
v�skupnem�finalnem�seštevku�boljši�od�FC�Ptuj,�mladim�igral-
cem�KMN�Sevnica�pa�so�okoli�vratu�zasijale�bronaste�kolajne.�
V�sevniškem�klubu�se�zahvaljujejo�Nogometni�šoli�NK�Krško�
in�trenerjem�za�sodelovanje�na�področju�mladinskih�selekcij�
ter�staršem,�ki�so�spremljali�tekme.�Za�bronasto�ekipo�Sevni-
ce�so�nastopili:�Urban�Bračun,�Gal�Golob,�Luka�Kržan,�Jaka�Ču-
ber�Potočnik,�Samo�Omerzu,�Nik�Pirc,�Tai�Meze,�Lan�Milano-
vić,�Val�Medved,�Andraž�Sotelšek�in�Nikola�Ilinčić�ter�trener�
Tomaž�Blatnik.�� P.�P./vir:�KMN�Sevnica

SKOPJE, OSILNICA, BANJA LUKA – Sezona evropskih ECA poka-
lov v spustu se je drugi aprilski vikend začela v Skopju, natančne-
je na reki Treski v kanjonu Matka. Med 70 tekmovalci iz devetih 
držav, ki so se pomerili v sprintu na divjih vodah na 350 m dolgi 
progi, sta bila tudi dva člana Kajak kanu kluba Čatež. Naja Pinte-
rič, najmlajša udeleženka, je osvojila peto mesto, Vid Oštrbenk, 
ki sicer tekmuje še v mladinski konkurenci, pa je v zelo močni 
konkurenci osvojil odlično drugo mesto. Zaradi manjše napake 
v spodnjem delu mu je za prvo mesto zmanjkalo 15 stotink. Ob 
ECA pokalu so 
organizatorji 
izvedli tudi ju-
bilejni 50. Ikas 
slalom, t. i. Ilin-
denski slalom. 
Tako Naja kot 
Vid sta se za-
nesljivo uvr-
stila v finale, 
v katerem je 
Naja kljub svo-
ji mladosti pre-
udarno izpelja-
la progo brez 
večjih napak in osvojila odlično tretje mesto, Vid pa je kljub na-
paki v predzadnjih vratih osvojil prvo mesto in drugouvrščene-
ga premagal za 3,33 sekunde. Naslednji vikend sta Vid in Naja 
tekmovala na reki Kolpi v Osilnici, in sicer v klasičnem spustu 
na divjih vodah, dveh slalomih in drugi tekmi evropskega ECA 
pokala na divjih vodah, ki je štela tudi kot državno prvenstvo 
v sprintu. Vid je zmagal tako v klasičnem spustu med mladinci 
na 4,5 km dolgi progi kot slalomski tekmi in sprintu, v absolu-
tni konkurenci evropskega ECA pokala pa je bil osmi. V slalomu 
in sprintu je bila Naja med deklicami druga. Oba sta tekmovala 
še v slalomu za pokal Petra Klepca, pri čemer je Naja med de-
klicami zmagala, Vid pa je bil med mladinci tretji. Tretja tekma 
evropskega ECA pokala je bila minuli konec tedna na reki Vrbas 
v Banji Luki. Organizator je organiziral tudi tekmo v klasičnem 
spustu, na kateri je nastopil Maj Oštrbenk in bil tretji med mla-
dinci v kanuju. Njegov starejši brat Vid je zmagal med mladinci 
v kajaku. Na tretji tekmi ECA pokala v spustu, na atraktivni lo-
kaciji kanjona Tisno, se je Vid v absolutni konkurenci uvrstil na 
šesto mesto, Maj pa je bil med kanuisti enajsti. Vid po treh tek-
mah evropskega ECA pokala zaseda tretje mesto.
  R.�R.,�vir:�KKK�Čatež, foto:�M.�Oštrbenk

Vid Oštrbenk v evropskem vrhu

Vid Oštrbenk na tekmi v Skopju 

PRILIPE – Na Prilipah je AMD Brežice 21. in 22. aprila gostil dir-
ko evropskega prvenstva v kategorijah EMX 65, EMX 85 in EMX 
open, na kateri so tekmovali motokrosisti iz dvanajstih držav, 
tudi številčna udeležba domačih predstavnikov. Član brežiškega 
društva Klemen Gerčar je zmagal v odprti kategoriji. V sobot-
nih kvalifikacijah odprte kategorije je bil najhitrejši Gerčar, ki 

je s tem napovedal 
borbo za sam vrh, 
med deseterico sta 
od Slovencev kon-
čala še Luka Mi-
lec na devetem in 
Theo Urbas na de-
setem mestu. Tudi 
v kategoriji EMX 65 
so kvalifikacije na-
povedovale visoko 
slovensko uvrsti-
tev, Jaka Peklaj je 

osvojil drugi startni položaj. V kategoriji EMX 85 je bil v kvalifi-
kacijah najviše uvrščeni slovenski predstavnik Bor Brejc na 28. 
mestu. Nedelja je postregla z zelo atraktivnimi vožnjami, v kate-
rih so bili na veselje navijačev in organizatorja v ospredju tudi 
slovenski tekmovalci. 

V kategoriji EMX open je dominiral Gerčar, ki je v obeh vožnjah 
pometel s konkurenco in postal skupni zmagovalec dirke. Drugi 
je bil češki tekmovalec Martin Michek, s katerim se je Gerčar v 
drugi vožnji boril vse do cilja. Na tretji stopnici se jima je prid-
ružil ruski motokrosist Evgeny Mikhaylov. Gerčar po prvi dirki 
evropskega prvenstva vodi tudi v skupnem seštevku prvenstva. 
»Drugi start mi ni najbolje uspel, a sem k sreči Micheka prehi-
tel in prevzel vodstvo. Borila sva se vse do konca, vesel sem, da 
sem ga zadržal za seboj. Vsem navijačem se zahvaljujem za pod-
poro,« se je po dirki veselil Gerčar, ki mu je nedeljska zmaga vli-
la dodatno samozavest, kar pred nadaljevanjem sezone še kako 
potrebuje. Milec je bil na šestem mestu drugi najuspešnejši Slo-
venec. Theo Urbas je bil 12., Jaka Završan 13., Luka Frigelj 17. 
in Aljaž Žnideršič 20. V kategoriji EMX 65 je bil od Peklaja na 
koncu hitrejši le Italijan Brando Rispoli, ki je po dveh dirkah 
tudi vodilni v tej kategoriji. V tej kategoriji so tekmovali še 19. 
Lukas Osek, 23. Miha Vrh in 28. Gal Geršak. V kategoriji EMX 
85 sta tekmovala Brejc in Jaka Osek, ki sta dirko končala izven 
trideseterice. Zmagal je Španec Raul Sanchez Garcia.
  R.�R.,�vir:�AMZS

Gerčar in Peklaj navdušila

Klemen�Gerčar�(foto:�Slavko�Jalovec)
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PRIREDITVE 
V MAJU 2018

REDSTAVITEV KNJIGE »SLIKAR«  
Jože Barachini

• v sredo, 9. maja, ob 18. uri

RAZSTAVA DEL DRUŠTVA 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica

• na ogled od četrtka, 10. maja, do sobote, 2. junija
• odprtje razstave v sredo, 16. maja, ob 18. uri  

v Tednu vseživljenjskega učenja

POTOPISNO PREDAVANJE »GRAND CANYON« 
Brane Ternovšek

• v četrtek, 17. maja, ob 18. uri

AKUSTIČNI VEČER  
Modra minuta

• v petek, 25. maja, ob 18.30

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

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

BREŽICE – V sejni sobi Upravne enote Andreja Komočar z raz-
ličnimi portreti predstavlja slikarsko sekcijo Društva likovnikov 
Brežice (DLB), Tatjana Potokar pa z različnimi keramičnimi iz-
delki in skulpturami keramično in kiparsko sekcijo. Obe ljubitelj-
ski ustvarjalki in umetnici sta dolgoletni članici DLB, ki se še ved-
no izobražujeta na organiziranih delavnicah in tečajih.
V avli brežiške UE je do 6. maja na ogled skupinska razstava 
krajin, vedut in pejsažev članov Društva likovnikov Brežice. Pod 
razstavo »Do koder seže pogled« so se podpisali slikarji Mija 
Baškovč, Darko Oštrbenk, Sonja Kostanjšek, Olga Piltaver, 
Rado Romih, Vladka Sumrek, Jože Šterk, Metka Vimpolšek 
in Anton Zorko.
Brežiško društvo likovnikov se do 13. maja predstavlja tudi v 
avli Doma kulture s skupinsko razstavo »50 odtenkov rumene«. 
S paleto odtenkov rumene so se za razstavo spoprijeli: Kristi-
na Bevc, Helena Frešer, Darko Oštrbenk, Olga Piltaver, Mihae-
la Prevejšek, Vladka Sumrek, Alenka Venišnik, Metka Vimpol-
šek, Anton Zorko ter lepo osončili in pozlatili prostor. N. J. S. 

Na ogled kar tri razstave 
Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

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

7. maj, 10.00
VSAK DAR IMA SVOJ ČAR? 
Zbiramo zgodbe o preje�h 
»ponesrečenih« darilih 
Posavski muzej Brežice, Fakulteta za turizem Brežice 
Univerze v Mariboru in Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani izvajajo projekt z naslovom Vsak dar ima svoj 
čar? Kultura obdarovanja na Slovenskem.

Vabimo vas, da ga sooblikujete s svojimi zgodbami in 
s predme� – darili oziroma vas vabimo, da predstavite 
prejeta in podarjena »neposrečena« darila. 

REPUBLIKA SLOVENIJA

ZNANOST IN ŠPORT

BRESTANICA – 14. aprila pod večer je v dvorano brestaniške-
ga doma Svobode vstopila Irska. Obiskovalci Irskega veče-
ra so to oddaljeno zeleno otoško deželo in bogato kulturno 
raznolikost doživeli preko odličnih plesnih, pevskih in pri-
povedovalskih izvajalcev, ki jih je v kraj svoje mladosti pri-
peljal Rado Likar.

V dogajanje je številne obiskovalce popeljala pravljičarka Špe-
la Bešter s pravljično zgodbo o dobrohotnem irskem velikanu. 
Z živahnimi instrumentalnimi in vokalnimi skladbami, od tradi-
cionalnih pesmi, do irskih jigov, keltskih, bretonskih in škotskih 
pesmi, so jih razvnemali glasbeniki glasbenih skupin Norea, Turn 
on Irish in Beer belly, ki jim je skupno, da so se posebej posvetili 
gojenju te zvrsti glasbe.  Ta je blizu tudi Danielu Vezoji, ki se je 
predstavil kot samostojni kantavtor. Ob tihi spremljavi Noreje so 
prisluhnili recitaciji pesmi V temnem borovem gozdu v irščini in 
nato še slovenščini, njen avtor je irski pesnik James Joyce, reciti-
ral pa jo je Rado Likar, ki se je predstavil tudi kot pevec. Poseb-
no vzdušje so večeru vdahnile gibke plesalke, članice Šole irskega 
plesa iz Ljubljane, kulturne niti večera pa je spretno povezova-
la Nežka Bešter. Irskega večera, ki so ga obiskovalci zaključili 
v sproščenem druženju in pokušini irskega piva Guinness, so se 
udeležili tudi veleposlanik Republike Irske Myles Geiran, njegov 
namestnik Brian Nolan z ženo Ethel in spremljevalec Jože Jela-
čič, predstavniki Občine Krško in Krajevne skupnosti Brestanica.
� Margareta�Marjetič/B.�M.,�foto:�Matjaž�Marjetič

Pridih Irske v brestaniški Svobodi

Med�nastopom�plesalk�Šole�irskega�plesa�iz�Ljubljane,�ki�jo�je�
pred�13�leti�ustanovila�v�Sloveniji�živeča�Irka�Joan�McIntyre.

Vsebinsko je razstava razde-
ljena na dva dela. Ob vstopu 
v galerijski prostoru je razsta-
vljenih devet umetniških del s 
skupnim poimenovanjem Le-
gende. Umetnica Elena Sig-
mund je izbrala devet velikih 
osebnosti, ki so ali pa še vedno 
vplivajo na dogodke v global-
nem svetu. Med njimi je britan-
ska kraljica Elizabeta II., ame-
riški računalniški genij Steve 
Jobs, angleški glasbenik sir 
Paul McCartney, ruski pred-
sednik Vladimir Putin, tibe-
tantski menih in mislec Da-
lai Lama, ruski konstruktor, 
inženir in general Mikhail 
Kalashnikov, nemški modni 
kreator Karl Otto Lagerfeld,  
iraško-britanska arhitektka 
Zaha Hadid in ameriški teh-
nolog, izumitelj priljubljene-
ga družabnega omrežja Mark 
Zukerberg. Omenjenim sli-
karskim delom je dodala avto-
rica še svoj avtoportret, s kate-

RADEČE - 28. marca je v raz-
stavnem prostoru Caffe Ga-
lerie potekalo odprtje osme 
samostojne slikarske razsta-
ve ljubiteljice likovne umet-
nosti Irene Ameršek iz Sev-
nice. Razstava, ki nosi naslov 
Sožitje, bo na ogled do kon-
ca meseca maja, prinaša pa 
22 slik, ki so nastajale v letih 
2008–2017. 

»Zakaj Sožitje? Če delamo dob-
ro in s srcem, živimo v sožitju z 
vsem, vesolje nam je  hvaležno. 
Napolni nas z mogočno ener-
gijo, da začutimo, kako diha-
mo in smo eno z njim. Uživam 

Legende v Mosconovi galeriji
SEVNICA – V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu so 19. aprila odprli slikarsko razstavo likovne umetni-
ce Elene Sigmund iz Budne vasi pri Šentjanžu ter njenih učenk in učencev.

rim upodablja posameznika, ki 
opazuje dogajanje v svetu.

Osrednji del razstave v preo-
stalih dveh prostorih so likov-
na dela otrok, ki so ali pa še 
vedno obiskujejo Malo Akade-
mijo, kjer pod vodstvom prof. 
likovnega pedagogike pridobi-

vajo začetno akademsko kla-
sično likovno vzgojo iz risanja, 
slikanja in kompozicije. Z enim 
ali več slikarskimi deli se pred-
stavljajo 10-letni Marcel Kajt-
na iz Loke pri Zidanem Mostu, 
11-letni Julija Kermc iz Sev-
nice in Aleksandra Sigmund 
Kranjc iz Drožanja pri Sevni-

ci, 12-letna Klara Sonc iz Ra-
deč, 14-letna Neža Musar iz 
Šentjanža, 18-letni Hana Er-
man iz Šentjanža in Vita Ro-
gelj iz Ivančne Gorice ter 3-le-
tna Emilija Sigmund iz Budne 
vasi pri Šentjanžu. 

Pred uradnim odprtjem raz-
stave v Mosconovi galeriji, ki 
jo je odprl sevniški podžupan 
Janez Kukec, je potekal v Al-
bert Felicijanovi dvorani kraj-
ši kulturni program. V njem so 
nastopili učenke in učenci GŠ 
Laško-Radeče in GŠ Sevnica, 
vsem osmim  mladim likov-
no nadarjenim otrokom, ki so 
se predstavili tudi z recitacija-
mi izbranih pesmi članice lite-
rarne sekcije KUD Budna vas 
Marije Bajt ali pa so zaigrali 
na inštrumente, je Sigmundo-
va podelila priznanja za njihov 
trud in ustvarjalne umetniške 
dosežke. Razstava je na ogled 
do 17. junija.  S. Radi

V�treh�razstavnih�prostorih�Mosconove�galerije�se�predstavlja�
ruska�umetnica,�ki�živi�v�Sloveniji,�in�njeni�učenci.

Irenina osma slikarska razstava

v tem, ko prenašam svoja opa-
žanja in čutenja na platna. Ve-
sela bom, če se vas bodo slike 
dotaknile, saj prinašajo moje 
sporočilo, naj živimo v sožitju 

z vsem,« je povzetek prijaznih 
besed avtorice slikarskih del 
Irene Ameršek, ki se slika-
nju posveča predvsem zadnje 
desetletje, njen najljubši mo-
tiv pa so konji. »Če razstavo 
sprejemamo kot celoto, jo ču-
timo kakor jasno izražen pose-
ben čustveni naboj, ki smo mu 
podvrženi ljudje v iskanju svo-
je poti, s svojim pogledom na 
svet in tankočutnim čutenjem 
narave,« je med drugim dejala 
prof. likovne pedagogike Ele-
na Sigmund na odprtju raz-
stave. Za slike je značilna ak-
rilna tehnika na platnu, slog je 
realističen. 

Spremljevalni kulturni pro-
gram, ki ga je povezovala Mag-
da Sigmund, sta z glasbenim 
nastopom obogatila Nikola 
Grubešić na rogu ob klavirski 
spremljavi Ane Češnjevar ter 
Una Grubešić, ki je zaigrala na 
harmoniko v duetu z bratom. 
Zapele so  Ljudske pevke Solzi-
ce iz Budne vasi pri Šentjanžu. 
Z recitacijo lastnih pesmi sta 
dogodku dala poseben zven 
Jože Žnidarič in Marija Bajt, 
člana literarne sekcije KUD 
Budna vas, s prijaznim nago-
vorom pa tudi lastnik prosto-
ra Gregor Naglav. 
 S. R.

Irena�Ameršek�ob�svojih�delih

Andreja�Komočar�in�Tatjana�Potokar

BREŽICE – Antica Marijanac je 20. aprila v brežiški Mestni hiši 
predstavila svojo peto knjižno izdajo, ki jo je naslovila »Biseri z 
moje poti«, Rudi Mlinar pa je sinoči, 25. aprila, na Vodnikovem 
literarnem večeru v Posavskem muzeju predstavil svoj novi ro-
man »Luč v temi«. Več o obeh knjižnih novostih v naslednji šte-
vilki časopisa.

Nova pesniška zbirka in roman



Posavski obzornik - leto XXII, številka 9, četrtek, 26. 4. 2018 25KULTURA

Četrtek, 26. 4.

• od 9.00 do 18.00 v parku 
pri MC Brežice: Knjižnica 
pod krošnjami – od 14.00 
do 16.00: branje s psom, 
od 16.00 do 18.00: ustvar-
jalne delavnice, bralne uri-
ce in poslikava obraza, od 
17.00 do 18.00: akustični 
koncert Roberta Petana in 
Tjaše Rupar

• ob 15.00 v MT Senovo: risa-
nje na prostem

• ob 16.30 v cvičkovi kleti Ga-
lerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: predstavitev 
ponatisa knjige »Naš cviček« 
avtorja Jožeta Likarja iz leta 
1955

• ob 18.00 pred OŠ Jože-
ta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki: osrednja občinska 
slovesnost ob dnevu upora 
proti okupatorju in otvori-
tev likovnih del 28. otroške-
ga likovnega extempora »Ta 
stol ne bo več nikdar nov …«

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava v počasti-
tev dneva upora proti oku-
patorju in prazniku dela

• ob 19.00 v stavbi AMD Kr-
ško (CKŽ 130a): uvodno pre-
davanje o transcendentalni 
meditaciji

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

Petek, 27. 4.

• ob 8.00 izpred Trubarjeve-
ga doma upokojencev v Loki 
pri Zidanem Mostu: tradici-
onalni pohod po poteh KS 
Loka

• ob 11.00 pri lovskem domu 
v Mladju: proslava ob dnevu 
upora proti okupatorju, slav-
nostni govornik: Ivan Petri-
šič, podpredsednik Združe-
nja borcev za vrednote NOB 
Krško

• ob 13.00 pri Dolinškovem 
kozolcu na Šmarčni: 18. po-
hod Društva vinogradnikov 
Sevnica-Boštanj

• ob 17.00 v MT Raka: dru-
žabne igre

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert zasedb The Degs in Par-
nepar

Sobota, 28. 4.

• ob 8.00 v Murncah nad Šen-
tjanžem: 16. spominski po-
hod ob nemško-italijanski 
okupacijski meji 1941–1945 
od Murnc do Telč, ob 15.00 
na Telčah: kulturni program

• od 8.00 do 12.00 na tržni-
ci v Brežicah: Pomlad na tr-
žnici – otroški bralni kotiček 
(ob 10.00), barvanje slika-
nic za otroke, izmenjava sa-
dik in semen, Prinesi – od-

kam v posavju
mesto pred Domom Svo-
bode Brestanica: likov-
ni extempore Rajhenburg 
2018

• ob 17.00 v avli KD Krško: 
otvoritev razstave dr. Janka 
Božiča »Od mladega čebe-
larja do znanstvenika«

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: proslava ob pra-
zniku KS Sevnica s podelitvi-
jo priznanj

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: koncert Vokalne skupi-
ne Aria: Prepetih 5, gostje: 
Ženski komorni zbor Čar-
niCe

Sobota, 5. 5.

• ob 9.00 s Trga v Brestanici: 
pohod po poti trapistov

• ob 9.00 v Boštanju: pohod 
po naravoslovni poti Azale-
ja Boštanj

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav – 
izdelava ptičjega gnezda na 
papirnatih krožnikih in glas-
bena delavnica

• ob 10.00 v Tržišču: pohod 
»Azaleja« Vrhek

• ob 19.00 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: tekma 31. 
kroga med NK Krško in NK 
Rudar Velenje

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Grajndjomajnd – Extre-
me Smoke 57, Gemišt in Iri-
tator

Nedelja, 6. 5.

• ob 8.00 izpred picerije Ron-
do v Sevnici: pohod po Ov-
novi poti

• ob 10.00 pri planinski koči 

na Bohorju: 41. jezikova ne-
delja na Bohorju – ob 10.00 
zbiranje jezikov, ob 11.30 
ocenjevanje najtežjih, naj-
daljših in najbolj domiselno 
aranžiranih jezikov

• ob 17.00 v Domu krajanov 
Sromlje: prireditev Pozdrav 
pomladi

Ponedeljek, 7. 5.

• ob 10.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Vsak dar ima 
svoj čar? – zbiranje zgodb o 
prejetih »ponesrečenih« da-
rilih

Torek, 8. 5.

• ob 17.00 v sejni sobi A Obči-
ne Krško: predavanje in po-
govor z veleposlanico Repu-
blike Slovenije v Zagrebu nj. 
eksc. Smiljano Knez

Sreda, 9. 5.

• od 8.00 do 12.00 ter od 
14.00 do 17.00 v Društvu 
gluhih in naglušnih Posavja 
Krško (CKŽ 60): teden nag-
lušnih – svetovanje in infor-
miranje uporabnikov

• od 9.00 do 11.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
– Krško (CKŽ 44): delavnica 
»Kako se učinkovito preds-
tavim delodajalcu?«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige o Jo-
žetu Barachiniju »Slikar« 

• od 18.00 do 20.00 v Mestni 
hiši Brežice: večer piva – Pi-
vovarna Ressel

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

Na parkirišču ob šolah in pred vrtci pogosto poslu-
šam: »Veš, mama mora v službo, ti pa moraš v vrtec,« 
ali »ati mora delat in služit dinarčke.« Moram. Ti 
tudi moraš. V povezavi s službo, služenjem. Otroku 
tako marsikaj sporočamo, pa se tega niti ne zaveda-
mo. Ker me vedno zmrazi ob takšnih besedah, posku-
šam s hčerko govoriti malo drugače, v bolj pozitivnem 
tonu do mojega dela. Popoldan ji tudi na kratko opi-
šem, kaj sem počela v službi, koga vse sem srečala, 
in takoj za tem pričnem z navduševanjem za najin 
preostanek dneva, ko bova delali skupaj. Hčerka je še 
tako majhna, da ji je pomoč pri opravilih na vrtu ali 
doma v posebno veselje.

Morda se zdi tak vložek v odnos do dela moje druži-
ne zanemarljiv, a trudim se v dom prenesti dobrodo-
šle vrednote, ki so jih meni podarili domači. Če izbe-
rem samo nekaj prepričanj, ki so skozi leta ostajala z 
mano: »Potrudi se po svojih najboljših močeh in ved-
no izpelji delo do konca«, »Vedno zmoreš še bolje«, 
»Življenje je nenehna preizkušnja«, »Poti je vedno 
več, a brez truda in razgledanosti ne«, »K lastni svo-
bodi največ prispevaš sama«.  

Kako občutim svet, je seveda odvisno tudi od tega, 
v kakšni družbi se gibljem. Moji prijatelji svoje delo 
večinoma vidijo kot izziv ali nekakšen del samoure-
sničenja, kar me vedno dodatno spodbudi. Včeraj pa 
sem nekaj znancev povprašala, na kaj pravzaprav 
pomislijo ob prvem maju. Najpogostejša odgovora 
sta bila: »na otvoritev sezone piknikov« in »končno 
oddih od dela«. Pričakovano ob prvem maju redki 
razmišljajo o svojem ali, še redkeje, družbenem odno-
su do dela. 

Presek mnogih izjav teh znancev kaže, da so svoje 
službe izredno naveličani. Odhajajo na delo nezado-
voljni in štejejo sleherno minuto do prostega časa. Ko 
nadalje zapisujem njihove izrečene misli, vidim, da 
se delijo na vsaj dve večji skupini – tiste, sicer redkej-
še, ki vlagajo vse svoje kapacitete in preprosto niso 
kos razmeram in zahtevam delodajalcev, in druge, 
številčnejše, ki jim bodisi rutina sama ali pa obrat
no, odmik iz predvidljivosti predstavljata resničen 
napor. Ti v službo hodijo, tako pravijo, ker morajo. 
Imajo obveznosti in ta služba je vredna le tega, da 
z njo svoje obveznosti odplačujejo. Ni presenetljivo, 
da je njihov pogled na delo v tej službi, ki pronica 
na splošni pogled na življenje, izredno nalezljiv. Po-
sredno tako spreminjajo tudi počutje celotnih kolek-
tivov. Ko jih poslušam, vidim, da jim negodovanje 
predstavlja pomembno in nepogrešljivo palico, da se 
držijo nad vodo – čeprav se, ironično, ravno zato mor-
da utapljajo. Kot na drugih področjih, lahko takšno 
»optiko« morda spremeni le spoznavanje ljudi dru-
gačnih miselnosti in delovnih navad, ali pa delovnih 
razmer drugje, malo dlje od domačega mesta in vasi. 
Pri tretjih pa ima nezadovoljstvo s službo žal še en, 
povsem drug izvor. Izhaja iz nezadovoljstva z med-
človeškimi odnosi, pričakovanji do sodelavcev, kole-
gov, nadrejenih. 

Naša družba, ki odriva refleksijo, izvaja cenzuro in 
namesto povezovanja izbira tekmovalnost in napuh, 
bo tudi za preporod odnosa do dela morala še veliko 
narediti. Za zdaj pa tako tistemu, ki mu vrsta dela, 
način ali razmere pri delu ne ustrezajo, kot temu, ki 
mu druženje v kolektivu povzroča glavobole ali raz-
plamteva nevoščljivost, v spodbudo k spremembam 
priskočita vsaj dve dejstvi: trg dela na zahodu je na 
srečo precej odprt, življenje pa povsem prekratko za 
kakršnokoli vdanost in načrtno vztrajanje v situaci-
jah, iz katerih lahko najdemo več izhodov.

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Praznik piknikovnesi
• ob 9.00 v MT Senovo: izde-

laj letečega zmaja
• ob 10.00 pri Domu krajanov 

Sromlje: proslava ob dne-
vu upora proti okupatorju 
in 74. obletnici ustanovitve 
Kozjanskega odreda, slav-
nostni govornik: poslanec v 
DZ Igor Zorčič

• ob 10.00 v MT Raka: Poz-
drav soncu

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
športna delavnica

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert: The Degs in Parnepar

Nedelja, 29. 4.

• ob 18.00 v MC Krško: do-
kumentarna nedelja – Dave 
Chappelle's Block Party

• ob 19.00 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: tekma 29. 
kroga med NK Krško in NK 
Aluminij

Ponedeljek, 30. 4.

• od 16.00 dalje na vaškem 
igrišču na Skopicah: 12. 
Prvomajanje na Skopicah 
– kmečke igre, živa glasba, 
druženje pozno v noč

• od 18.00 pri lovskem domu 
na Trški gori: 34. tradicio-
nalno prvomajsko kresova-
nje

Torek, 1. 5.

• ob 7.00 v mestnem jedru 
Brežic: prvomajska budnica

• ob 7.30 izpred OŠ Podbo-
čje: prvomajski pohod na 
Planino; ob 11.00 pri lo-
vskem bivaku na Planini 
nad Podbočjem: tradicio-
nalno prvomajsko srečanje, 
slavnostni govornik: evrop-
ski poslanec Franc Bogovič 

• ob 11.00 na jasi pri Sv. Vidu 
nad Čatežem ob Savi: tradi-
cionalno prvomajsko sreča-
nje

• ob 11.00 pri Tončkovem 
domu na Lisci: tradicional-
no prvomajsko srečanje s 
proslavo in zabavnim pro-
gramom

Sreda, 2. 5.

• ob 10.00 na Orehovem: 
start 27. gorskega teka na 
Lisco

Četrtek, 3. 5. 

• od 18.00 do 19.00 v sejni 
sobi A Občine Krško: preda-
vanje dr. Barbare Smolej Fri-
tz »Glasba, prostor srečeva-
nja različnosti«, vstop prost

Petek, 4. 5.

• od 10.00 do 17.00 zbirno 

CERKLJE OB KRKI – Osnovna šola Cerklje ob Krki v četrtek, 10. 
maja, s pričetkom ob 17.00 v gasilskem domu Cerklje ob Krki 
pripravlja dobrodelno prireditev Veter v laseh. Namen prireditve 
je zbiranje sredstev za nadstandardne dejavnosti šolskega skla-
da (udeležba na svetovnem prvenstvu v angleščini v Barceloni 
in svetovnem prvenstvu v šahu v Atenah, glasbila ter dodatne 
ekskurzije in dejavnosti). Gostili bodo številne glasbene goste, 
povezovalec bo radijski voditelj Denis Avdić. Glasbeni priredi-
tvi bo sledil bogat srečelov in številna presenečenja na stojnicah.
  R. R.

Veter v laseh za šolski sklad

V Posavju je veliko ljubiteljev sobivanja z naravo in gozdom, ki so 
opazili, da v Slovenijo prihaja ameriški strokovnjak svetovnega 
gibanja Sharing Nature Greg Traymar, ki bo 11. in 12. maja na 
dvodnevni delavnici na Rogli z udeleženci delil različne načine 
igrivega približevanja naravi in učenja o njej. Več o tem preberite 
na www.zelena-steza.com, nekaj zanimivosti iz delavnic pa boste 
lahko spoznali tudi na junijskih tematskih straneh v Posavskem 
obzorniku, ki bodo posvečene gozdu in lesu.  M.�M.��

Greg Traymar v Sloveniji

BREŽICE – Člani Literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič 
Dobova so na svetovni dan poezije povabili na Vodnikov li-
terarni večer v mali avditorij Posavskega muzeja.

Po besedah predse-
dnika literarne sekcije 
Jožefa Pirša je večer 
potekal ob 260-letni-
ci rojstva Valentina 
Vodnika, ki je bil ro-
jen 3. februarja 1758 
v Zgornji Šiški pri 
Ljubljani, umrl pa je 
8. januarja leta 1819. 
Vodnika so pokopa-
li poleg Linhartovega 
groba na pokopališču 

pri sv. Krištofu, na prostoru sedanjega Gospodarskega razsta-
višča in okolice. Po opustitvi pokopališča so leta 1937 v Navje, 
tj. ljubljanski spominski park, prenesli Vodnikov nagrobnik. Vo-
dnik je bil prvi pomembnejši slovenski pesnik in prvi slovenski 
časnikar, poleg tega tudi slovničar, slovaropisec, šolnik, preva-
jalec, tvorec slovenskega izrazja različnih strok, uvrščen je med 
predstavnike razsvetljenstva na Slovenskem. Večinoma je delal 
kot profesor in si je s tem pridobil velik ugled. Leta 1810 je postal 
ravnatelj gimnazije, ki so jo spremenili v trirazredno, ter ravna-
telj ljubljanskih osnovnih in obrtnih ali rokodelskih šol. Vanje so 
uvedli slovenščino kot učni jezik, zato je Vodnik napisal prvo slo-
vensko slovnico, Pismenost ali Gramatika za Perve šole (1811). 
Njegove pesmi so bile enostavne (Pesmi za pokušino (1806), 
prva slovenska pesniška zbirka), pisal je narodnoprebudne in 
osebnoizpovedne pesmi, poučne knjige, v poljudnoznanstveno 
literaturo sodi Popisovanje kranjske dežele in basni.
Večer so z branjem oblikovali še Karmen Molan, Rudi Stopar 
in Zinka Žnideršič; za popolno navdušenje pa mladi harmoni-
kar Jakob Štigl, ki je bil letos prejemnik prestižnega kipca Slav-
ka Avsenika.
� N.�J.�S.,�foto:�PMB

Večer, posvečen Vodniku

Jožef�Pirš�in�Jakob�Štigl
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PREDNOSTI SAMOSTOJNEGA UČENJA:

• sami izbirate čas in trajanje učenja;
• sami izbirate hitrost in težavnost učenja;
• pomoč mentorja;
• sami ste odgovorni za svoje uspešno učenje;
• učenje je brezplačno.

Udeleženci lahko v Središču za samostojno učenje izbirajo 
med zanimivimi računalniškimi programi za osnovno uče-
nje tujih jezikov: angleščine, nemščine, italijanščine, španš-
čine in slovenščine. Usvojijo ali izboljšajo lahko svoje znanje 
računalništva, uporabo elektronske pošte in spletnega ko-
municiranja. 

Iskalci zaposlitve lahko pripravijo dokumentacijo za delo-
dajalca ter pridobijo dodatne informacije in nasvete pri 
iskanju zaposlitve. Starejšim odraslim nudimo individual-
no mentorstvo pri prvem stiku z računalnikom. Priseljen-
ce pa s pomočjo računalniško informacijske tehnologije 
spodbujamo k učenju slovenskega jezika in uporabe splet-
nega omrežja. Uporaba računalnika je na voljo tudi za pi-
sanje seminarskih ali diplomskih nalog. Pred začetkom sa-
mostojnega učenja svetovalka svetuje pri izbiri ustreznega 
učnega programa glede na potrebe in želje posameznika. 

Prav tako nudi dodatno strokovno pomoč pri uporabi uč-
nega gradiva in računalnika.

Za večjo pestrost izobraževalne ponudbe izvajamo v sre-
dišču tudi zanimive delavnice, kot so desetprstno slepo tip-
kanje, varnost na spletu, priprava Europass življenjepisa … 
ter z individualnim pristopom pomagamo različnim udele-
žencem spoznati računalnik in različne možnosti uporabe.

Središče za samostojno učenje na Ljudski univerzi Krško 

Prisrčno vabl jeni ,  da nas  obiščete vsak delovni  dan od 8.00 do 12.00 in  v  sredo do 16.00.

Pokl ič i te  na števi lko 07 48 81 160 al i  se  osebno oglas ite  na L judski  univerz i  Krško,  Dalmatinova ul ica  6,  Krško. 
Spremljajte  nas  na www.lukrsko.s i  in  www.facebook.com/lukrsko.

Središče za samostojno učenje na Ljudski univerzi Krško deluje že deset let. Prijetno opremljen učni prostor je namenjen pridobivanju, utrjevanju 
in nadgrajevanju znanja odraslih udeležencev. Učna mesta so opremljena s sodobno računalniško opremo ter interaktivnim gradivom za učenje.
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»Obisk središča priporočam vsem, ki potrebujejo 
individualno pomoč pri učenju računalništva. Sam ga 
redno obiskujem in sem zelo zadovoljen.«
 Jože

WAKE UP KRŠKO: 
Kontradikshn, BeatMyth, Leslie More

Vstopnina: 5 eur

MC Krško, 12. 5. 2018, ob 21.00

Zelemenjava & MC direndaj: Igre naših 
babic in dedkov
Vabljene vse generacije na dva vzporedna 
dogodka! Starši, stari starši in vsi mladi, ki 
vas zanima pridelava hrane, si boste lahko  
pred MC Krško izmenjali sadike in semena, 
otroci pa bodo lahko skupaj z mladinskimi 
animatorji igrali stare igre naših babic in 
dedkov (ristanc, frnikole…).

MC Krško, 12. 5. 2018, od 10.00 do 12.00

Koncert Grajndjomajnd: Extreme Smoke 
57, Gemišt, Iritator
Opala! Odvrzite oblačila, mrcvarenje 
mrhovine na veselici v MC Krško… S 
ponosom predstavljamo tri metal skupine. 
Definitivno obvezen obisk. 
Vstopnina: 3 eur
MC Krško, 5. 5. 2018, ob 21.00

Dokumentarna nedelja: Dave Chappelle’s 
Block Party
Glasbeno-humoristični dokumentarni film, 
v katerem Dave Chappell pred množico 
navdušene publike uprizori »Block party«. 
Povabi več hip hop in neosoul glasbenih 
umetnikov, to so med drugimi tudi Kanye 
West in Mos Def in Jill Scott, Erykah 
Badu. Film so v celoti posvetili spominu na 
glasbenega producenta J Dilla.
Vstop prost.

MC Krško, 29. 4. 2018, ob 18.00

Koncert: The Degs, Parnepar
Zagrebški duo na odru MC Krško.
Vabljeni!
Vstopnina: 2 eur

MC Krško, 27. 4. 2018, ob 21.00

Dom na Free
V sklopu projekta Rast(išče) sreče je za 
vas odprta »soba« oz. Dom na free. Naša 
dnevna soba vam je na široko odprla vrata, 
kjer lahko s pomočjo naše mladinske 
delavke ali prostovoljcev delate domače 
naloge, se učite novih socialnih veščin, 
se igrate, v vsakem primeru pa se družite 
s svojimi vrstniki. Vedno vam je na voljo 
nekdo, s katerim se lahko pogovarjate o 
vsem. Naučili se bomo tudi kaj skuhati ali 
izdelati.
MC Krško, od torka do petka, od 14.00 
do 17.00

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

Delovni čas:
PON – ČET: od 10.00 do 22.00 ure
PET – SOB: od 10.00 do 24.00 ure
NED: od 10.00 do 22.00 ure 

1. in 2. 5. 2018 -  ZAPRTO
30. 4. 2018, skrajšan delovni čas:
od 10.00 do 16.00 

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Urška Gramc, Brežice – 

dečka,
• Karmen Bohorč, Senovo – 

deklico,
• Nataša Mervič, Krško – 

dečka,
• Patricija Kragl, Brežice – 

deklico,
• Nives Gabrič, Lončarjev 

Dol – deklico,
• Janja Hojnik, Sremič – 

dečka,
• Ornela Šonc, Krško – 

dečka,
• Katja Mikolič, Hudo Brezje 

– deklico,
• Neđada Tursić, Tursići  

(Bosna in Hercegovina) – 
dečka,

• Dorina Slivnjek, Log – 
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

Mateja�Grobovšek�iz�Piršenbrega�in�Ibrahim�Dizdare-
vić�iz�Brezine,�17.�marec�2018,�grad�Brežice�(foto:�Gre-
gor�Molan)

• Kaja Lanšček, Dolenje 
Skopice – dečka,

• Petra Pavlič, Župeča vas – 
dečka,

• Gabrijela Kristina 
Špeljak, Bizeljsko – dečka,

• Monika Potočnik, Male 
Rodne – deklico,

• Tjaša Tušar, Mrzlava vas – 
deklico.

ČESTITAMO!

poroke

• Miroslav Hriberski iz 
Svete Nedelje (Hrvaška) in 
Martina Petelinc iz Sel pri 
Dobovi,

• Marko Bradač s Čateža 
ob Savi in Teja Bauman iz 
Unca,

• Aleš Žekš iz Pečarovcev 
in Katja Kržičnik iz 
Kostanjevice na Krki.

ČESTITAMO!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil 
nagrado (CD ploščo) Luciji Habič, Cankarjeva cesta 11, 4290 
Tržič. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 

uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (4.) Ans. UROK - Zbiram poljube
 2. (5.) MONIKA AVSENIK, GREGOR AVSENIK 
   & Ans. SAŠA AVSENIKA - Morda pa nekoč
 3. (1.) Ans. PRVA LIGA - Povej naprej
 4. (3.) Ans. PETKA - Prinesi še rundo
 5. (2.) Ans. NOVI SPOMINI - Hej, punca
 6. (7.) Ans. ŠUS - Zadnjič me poljubi
 7. (10.) TONE ŽAGAR - V Kamniški Bistrici
 8. (9.) Ans. FRANČIČ - Me gledal je
 9. (6.) Ans. STANKA FAJSA - Dekle v najboljših letih
 10. (-.) VRAŽJI MUZIKANTI & SAŠA ZAMERNIK - 
   Kako je mogoče

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans.Tonija Verderberja & Marjan Zgonc - Velika bela ptica

 Kupon št. 412
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, 28. 4. 2018, ob 20. uri

SREČANJE�IMPERIALOVCEV�–�14.�aprila�smo�se�v�večnamenskem�domu�v�Dolenji�vasi�že�8.�leto�
zapored�srečali�upokojenci�in�še�zaposleni�tovarne�Imperial�(sedaj�Žito�Šumi).�Nasmehi,�iskre-
no�veselje�in�objemi�so�dokaz,�da�se�srečanja�veselimo�vsi,�ki�smo�se�ga�udeležili.�V�pogovoru�
in�obujanju�spominov�so�privrela�na�dan�mnoga�čustva�in�ure�srečanja�so�prehitro�minile.�S�
plesom�in�petjem�so�nas�razveselile�Dubuvske�Ladarice,�zabaval�nas�je�France�Peternel,�ki�je�
z�glasbo�nekatere�tudi�pripravil�do�tega,�da�so�zaplesali.�Hvala�vsem,�ki�ste�se�udeležili�sreča-
nja�in�se�že�sedaj�veselimo�snidenja�naslednje�leto.�� B.�S.,�foto:�F.�P.

SENOVO – Prostovoljke KO RK Senovo so marca v avli Doma XIV. 
divizije Senovo organizirale tradicionalno srečanje starejših kra-
janov. Pozdravil nas je tudi predsednik sveta KS Senovo Vlado 
Grahovac. Pohvalil je delo prostovoljk, saj s svojo dejavnostjo 
skrbijo za krajane in jim tako na več načinov pomagajo. Kot go-
stje so nam zaigrali skupina Knapi s solistko Saro Ojsteršek. Za 
dobro voljo sta skrbela harmonikarja Anton Baškovč in Tilen 
Zupanc, tudi njegova sestrica Aneja je pogumno zapela. V dob-
ri družbi smo zaplesali, zapeli in se pozno zvečer razšli v upanju, 
da se drugo leto zopet srečamo v tako velikem številu.  M.�A.

Pomladno srečanje starejših 

AKCIJA�MOTORIST�–�Sveti�za�preventivo�in�vzgojo�v�cestnem�prometu�Občin�Brežice,�Kosta-
njevica�na�Krki,�Krško�in�Škocjan,�Policijska�uprava�Novo�mesto�in�Center�varne�vožnje�Ra-
celand�Krško�so�v�sodelovanju�s�Poklicno�gasilsko�enoto�Krško�in�ekipo�NMP�Zdravstvenega�
doma�Krško�8.�aprila�v�Vrbini�organizirali�že�tradicionalno�preventivno�akcijo�Motorist�s�ci-
ljem�priprave�motoristov�na�novo�motoristično�sezono�in�večjo�varnost�v�cestnem�prometu.�

GORENJE SKOPICE – Veronika in Ivan Vuger z Gorenjih Skopic 
letos obhajata 60 let skupnega življenja. Svojo diamantno poro-
ko sta obeležila na blagoslovu letošnjih zakonskih jubilantov 22. 
aprila v župnijski cerkvi sv. Marka v Cerkljah ob Krki. Veronika 
izhaja s Skopic, rojena je bila kot deseta od 11 otrok v Baškoviče-

vi družini, Ivan pa je bil starejši od dveh otrok v družini Vuger iz 
hrvaškega Zagorja. Oba sta bila kot otroka zaznamovana z grozo-
tami druge svetovne vojne, že kot zelo mlada pa sta po vojni za-
čela služiti vsak svoj kruh. Njuna skupna zgodba se je začela pri 
gradbenem podjetju Tehnika, ki je na letališču v Cerkljah gradi-
lo letališko stezo in v katerem sta bila po vojni zaposlena. Po po-
roki leta 1958 sta šla za kratek čas živet na Ivanov dom v Zagor-
je, potem pa sta se vrnila na Skopice na domačijo Petrkovičevih, 
kjer je Veronika kot otrok nekaj časa živela pri svoji teti in stri-
cu. Tam je bila le skromna hišica in pošteno je bilo treba zaviha-
ti rokave, da sta – večinoma z delom na roke in brez mehaniza-
cije ter s pomočjo sosedov in sorodnikov – začela graditi skupen 
dom. Življenje ni bilo lahko, Ivan je ostal zaposlen in je delal po 
gradbiščih, tudi dolga leta na Hrvaškem, Veronika pa je skrbela 
za dom in delala na majhni kmetiji ter skrbela za družino. V zako-
nu sta se jima rodili dve hčerki; obe sta spodbujala in jima tudi z 
odpovedovanjem omogočila šolanje. Danes se veselita tudi petih 
vnukov. Druži ju močna povezanost in ljubezen, veselje do dela na 
domači zemlji in še posebej v vinogradu, ki ga z veseljem poma-
gata obdelovati še danes. Oba sta vesele narave, imata rada dru-
žino in prijatelje, prav tako pa ju druži ljubezen do glasbe, saj se 
ob priložnosti še skupaj zavrtita. Hčerki in vnuki so jima izred-
no hvaležni za njun trden zgled ljubezni, vere, potrpežljivosti in 
vztrajnosti ter za vso njuno skrb in dobroto, ki jo vsem v obilju 
delita še danes.  I.�R./R.�R.

60 let poroke zakoncev Vuger

Veronika�in�Ivan�Vuger�(foto:�R.�R.)

SREČANJE�ČLANOV�OZARE� –�Dan�pred� svetovnim�dnevom�
zdravja,�6.�aprila,�je�sevniška�Ozara�organizirala�srečanje�iz�
enot�Novo�mesto,�Trebnje,�Krško�in�Sevnica,�ki�se�ga�je�udele-
žilo�43��članov�društva�Ozara.�Z�železniške�postaje�so�se�z�av-
tobusom�odpeljali�proti�gradu,�kjer�so�si�ogledali�kratek�film�
o�Sevnici�in�zgodovini��gradu,�nato�so�si�ogledali�še�notra-
njost�gradu.�Za�zaključek�druženja�so�se�okrepčali�v�kavarni�
Graščakova�hči.�Vir:�Ozara�Sevnica
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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. 

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

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

skozi vaš objektiv

po sledeh naše dediščine

140-letnica v dobri kondiciji
VELIKI CIRNIK – Iz bogate knjižne zakladnice Kapucinske 
knjižnice v Krškem se v tokratni rubriki odpravljamo na 
Veliki Cirnik. V hriboviti, zelo slikoviti dolenjski vasi v sev-
niški občini so ponosni na še vedno delujočo ročno gasil-
sko brizgalno, imenovano Ragin.

Ročno gasilsko briz-
galno, ki naj bi bila 
po načinu izdelave 
osnovnih batov čr-
palke izdelana okrog 
leta 1880, je rabljeno 
kupilo PGD Škofljica 
leta 1892 (dokumen-
ti v zvezi z nakupom 
so bili uničeni v itali-
janski okupaciji v času 2. svet. vojne), nato jo je leta 1954 odku-
pilo PGD Veliki Cirnik. »Največja želja ustanoviteljev našega ga-
silskega društva je bila, da bi imeli pravo gasilsko brizgalno. Leta 
1953 so v Gasilskem biltenu št. 18 našli oglas zanjo. Vzpostavili 
so kontakt. Sledil je ogled in naslednje leto so imeli želeno,« po-
jasni domači gasilec Zdravko Remar.  Še isto leto, ko so jo ku-
pili, so z njo pogasili dva velika požara – v bližini cerkve sv. Kri-
ža je gorel kozolec, sredi vasi je ogenj zajel hlev. »Če ne bi imeli 
brizgalne, bi bila oba objekta uničena,« doda sogovornik. »Naj-
pomembnejši del sta dva bata, ki z ene strani sesata vodo, ki pri-
haja do njiju po sesalni cevi, na drugi strani sta dve cevi za izhod 
vode. Za delovanje brizgalne je potrebnih osem mož, ki so po 
štirje postavljeni na levo in desno stran brizgalne, da je mogoče 
gašenje,« ponazori delovanje naprave ob pomoči gasilskih kole-
gov. Ker v vasi ni bilo primernega objekta za vzdrževanje briz-
galne, so preuredili cerkveno klet, leta 1959 dogradili še stolp 
in stavba je postala podobna gasilskemu domu.

Stara ročna gasilska brizgalna, ki zaradi rednega vzdrževanja 
brezhibno deluje, je na ogled v prostorih gasilskega doma na 
Velikem Cirniku in jo je mogoče preizkusiti ob predhodni naja-
vi. Vsako leto je ta zanimiv, skoraj 140 let star gasilski in še ved-
no delujoč eksponat, tudi del zabavnih gasilskih iger, ki bodo 
letos potekale že 22. leto zapored tretjo soboto v juliju v sre-
dišču vasi. Zadnja igra vedno poteka z ročno brizgalno.  S. R.

In pesmi – te je poslušala naj-
bolj ubrane prav tam, v druži-
ni in na vasi, in jih kasneje tudi 
sama prepevala s posebnim ža-
rom. V Ostreličevi družini, v ka-
tero se je po treh dečkih Mar-
janca rodila kot četrti otrok, so 
imeli radi knjige in glasbo. Vsi 
so radi brali in prepevali, Mar-
janca pa je v pevskih zborih in 
v odrskih igrah pogosto pela 
solistično. Postala bi poklicna 
pevka, pa je eno življenje prek-
ratko za vse talente, ki jih je 
imela mnogo. 

Neusahljivo hrepenenje po do-
mačem kraju in ljubeč spomin 
na otroštvo, zgodnjo mladost 
in dom, kjer so vsi veliko peli 
in igrali na inštrumente, poseb-
no pa jih je označeval spoštljiv 
odnos do kruha, sta Marjanco 
Dobnikar napeljala, da zapi-
še svoje življenje v knjigi Poti 
moje mladosti – Kruh kot de-
diščina. Tako kot praznične sr-
časte pletenice iz izročila tet, 
zapomnjene do vseh potan-
kosti, nam je s knjigo izročila 

S pomladjo je odšla 
Marjanca Dobnikar (1929–2018)
ARTIČE, LJUBLJANA – Rojena je bila v vasi na hribčku, obsijanem s soncem, njej nadvse ljubih Artičah pri 
Brežicah, od koder je »razgled za bogove«. O rojstni vasi je vedno govorila s posebno ljubeznijo, celo trave, 
je zapisala, ne dišijo nikjer na svetu tako opojno, kot v domačem kraju, in nikjer ne cvetijo lepše rože na 
oknih in ne pojejo ptice tako lepo, kot v njenem rojstnem kraju. 

svoje življenjske poti z vsemi 
bridkostmi, veselji in upanji. 
Po njeni zaslugi se je ohrani-
la, natanko dokumentirala in 
se nadaljuje veščina izdelova-
nja okrašene praznične plete-
nice v obliki srca. Domiselno in 
spretno pa jo je tudi nadgradi-
la z različnimi drobnimi in na-
tančno izdelanimi testenimi 
predmeti za posebne prilož-
nosti. Izdelala je 615 srčevih 
pletenic, za vsako je porabila 
5 delovnih ur, skupaj 3075 ur 
– če bi ure pretvorili v 8-urne 
delovnike, bi jih bilo 385. Zad-
nji dve, 614. in 615. srce, je z 

ljubeznijo izdelala za razsta-
vo Ženitovanjska pletenica v 
obliki srca – živa dediščina v 
Posavskem muzeju v Brežicah. 
Vitrino s pletenima srcema sta 
spremljala slikovna dokumen-
tacija s postopkom izdelave 
pletenice v 24 slikah in 12-mi-
nutni dokumentarni film Izde-
lava srčeve pletenice Marjance 
Dobnikar. Od nje smo se pos-
lovili v vežici sv. Marije, kot je 
Marjanci dodelil ime krstitelj, 
babica pa ji je dala ime Mar-
janca. Še zadnjič z njo in v njen 
spomin se je v mrliški vežici 
zavrtel film o srčevi pletenici – 

kulturni dediščini, s katero se 
je Marjanca Dobnikar zapisala 
v večnost.    

Zadnjikrat smo njeno čarobno 
petje  iz njej ljube odrske vlo-
ge – Planinske rože posluša-
li na najbolj žalosten dan prav 
na začetku pomladi, ko smo jo 
pospremili med petje ptic na 
ljubljanskih Žalah. Tolikim lju-
dem je veliko pomenila, da kar 
ni bilo konca pogrebnega spre-
voda in žalosti, ki nas je preve-
vala. Z njo so odšli posebna 
moč, živahen utrip, nenehna 
delavnost in optimizem, ki jih 
je sejala med nas, ostala pa je 
izjemna dediščina, ki nam jo je 
zapustila v veselje, uživanje in 
skrb, ter upanje, da bomo po-
gumno in s spoštovanjem na-
daljevali njeno delo, veščine, 
vrednote in ljubezen do de-
diščine, da bi na temeljih vse-
ga dobrega, kar nam je dala, 
modro gradili naprej in srčno 
ravnali, kot je bila srčna gospa 
Marjanca.  
� Ivanka�Počkar

Marjanca�Dobnikar Izdelala�je�615�pletenic.

Bralec nam je poslal nekaj fotografij v naravo odvrženih 
azbestnih plošč, folije in plastičnih (namakalnih) cevi, na-
tančneje v in ob potoku Črnivec, neposredno ob regionalni 
cesti Kostanjevica – Zameško na meji med občinama Kosta-
njevica na Krki in Šentjernej. Tako nevarne odpadke odvre-
či na tako občutljivo lokacijo je ne le barbarsko, ampak goto-
vo tudi kaznivo dejanje, zato bi bilo prav, da primer raziščejo 
pristojne službe.

BREŽICE – Naš zvesti bralec Meho Tokić, ki s svojim fotoapa-
ratom ovekoveči tako rekoč vsako dogajanje, še posebej v nara-
vi, nam je poslal nekaj zanimivih fotografij, ki so nastale 9. apri-
la med hojo po nasipu HE Brežice in pričajo o pojavu invazivne 
vrste školjk v »brežiškem morju«. Gre za invazivno tujerodno po-
tujočo trikotničarko (na fotografiji). Tokić je na BioPortal – gre 
za uporabniški vmesnik, na katerem je več kot 1.700.000 po-
datkov o razširjenosti rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji – 
poslal nekaj fotografskega gradiva nizkega vodostaja zaradi zni-
žanja gladine reke Save na akumulacijskem jezeru HE Brežice, 
omenjeni portal pa je nekaj njegovih fotografij objavil na svoji 
facebook strani in ob tem zapisal, da je invazivna tujerodna po-
tujoča trikotničarka že na meji s Hrvaško, o tej vrsti školjke pa 
je bilo v knjižici Velike školjke celinskih voda Slovenije zapisano: 
»Ne glede na vse ukrepe se bo ta vrsta iz Blejskega in Velenjske-
ga jezera dolvodno razširila v reko Savo. Nova akumulacijska je-
zera hidroelektrarn s kamnitimi brežinami so idealno okolje za 
njeno poselitev, še posebno spodnjesavske akumulacije. V pri-
hodnosti bodo z njo verjetno imeli ogromne stroške, zaradi pri-
mernejše temperature vode celo večje kot na hidroelektrarnah 
na reki Dravi.« Na BioPortalu so še dodali, da si niso mislili, da 
bodo imeli potrditev prej zapisanega že v letu 2018 in da lahko 
iz velikosti školjk na fotografiji sklepajo na hitrost rasti. 
 R.�R.,�foto:�M.�Tokić

Invazija školjk pri HE Brežice

Čas je za pametno energijo!
Skupina GEN-I se uvršča med najbolj inovativne in hitro rastoče 
akterje na evropskem energetskem trgu. Energijo dobavljamo 
vsem segmentom končnih kupcev, z novo storitvijo GEN-I Sonce 
pa gospodinjstvom in malim podjetnikom omogočamo tudi 
izgradnjo mikro sončne elektrarne na ključ. 

Skupina GEN-I vabi v svoje vrste kandidate za delovno mesto

Svetovalec v klicnem centru 
Vaši izzivi: 
• sprejemanje dohodnih klicev in nudenje vseh potrebnih 

informacij potencialnim in obstoječim strankam na področju 
električne energije in zemeljskega plina

• odgovarjanje na elektronsko pošto potencialnim in 
obstoječim strankam

• pridobivanje povratnih informacij s strani strank ter njihovo 
posredovanje internim deležnikom

• pozivanje strank k plačilu zapadlih obveznosti, z namenom 
izterjave ter reševanje prošenj za obročna odplačevanja, 
odloge plačil ipd.

Naša pričakovanja: 
• najmanj V. raven izobrazbe splošne, ekonomske, tehnične 

ali druge ustrezne smeri
• spretnost v osebni komunikaciji s strankami in visoka mera 

profesionalnosti
• pozitivna naravnanost
• sposobnost dela v timu
• obvladovanje orodij MS Office 
• dobra pisna in ustna komunikacija v angleškem jeziku

Naša ponudba: 
• delo v dinamičnem mednarodnem delovnem okolju
• delo s prodornim in zavzetim kolektivom
• priložnosti za strokovni in osebni razvoj

Delo se opravlja na sedežu GEN-I, d.o.o. v Krškem.

Vašo predstavitev s CV v slovenskem jeziku pošljite po 
elektronski pošti na naslov zaposlitev@gen-i.si s pripisom 
»Svetovalec v klicnem centru« (m/ž)« do vključno 13. 05. 2018. 

20
LET
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Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.

Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način sez-
nanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi živ-
ljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno.

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, 

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

RAJKE MIRT

ZAHVALA

Žalujoči: mož Toni in sinovi z družinami

Ob boleči izgubi naše drage mame

se zahvaljujemo vsem, ki ste jo negovali, obiskovali in nam stali ob 
strani med njeno zahrbtno boleznijo. Hvala vsem za izrečeno sožalje, 
darovane sveče in cvetje, svete maše, molitve in drugo pomoč. 
Hvala g. župniku Francu za opravljeno pogrebno mašo, pogrebni 
službi Žičkar, pevcem in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti k večnemu počitku.

s Sromelj

IVANA MOLANA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem 
in LD Videm, ki ste našega pokojnika pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Hvala za podarjeno cvetje, sveče in izrečena sožalja.

z Zdol

DAMIR HOVIĆ - NONO

SPOMIN

Vsi tvoji

Od tvojega odhoda je minilo šest let,
ljubi naš

Kjer koli smo, si z nami ti, tvoj glas, tvoj prešerni smeh,
neizmerna življenjska energija ...

Radi te imamo.

Minila�so�leta.
Vresje�in�mah�in�trave

so�vase�jih�skrile�...
(Ivan�Minatti)

RAJKO ŠULER 

SPOMIN

Vsi njegovi

Kako zelo srečni smo bili, dokler si bil z nami. 
Vsak trenutek si nam znal polepšati s pesmijo 
in nas okužiti s svojo dobro voljo. Eno leto te 
že ni in še vedno čakamo zaman na tvoj "Ja, ja". 
V hiši neverjetna je praznina in v srcih naših 
močna bolečina. 

Pogrešamo te.

Žalujoči: vsi njeni

TEREZIJE DVORŠAK

ZAHVALA
Bilo�je�daleč,

zdaj je pa blizu.
(Terezija D.)

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so kakor koli pomagali in sodelovali 
ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala sorodnikom 
za vso pomoč.

s Čateža ob Savi

Ob boleči izgubi naše mame, stare mame, 
tašče, sestre, tete, sestrične in svakinje

IVANA PINTERIČA - INČA

ZAHVALA
Ni�je�večje�bolečine,

kot�izguba�člana�svoje
je�družine!

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedam, nekdanjim sošolcem in sodelavcem gostinskih podjetij 
Term Čatež, Motela Čatež, Marche d.o.o. in Sektorja za nadzor v 
Petrolu. Hvala za vsa ustna in pisna sožalja, podarjene sveče, cvetje, 
sv. maše in denarno pomoč. Zahvaljujemo se za vso pomoč zdravnici 
dr. Žnideršičevi in osebju internega oddelka bolnišnice Brežice - 
dr. Straškovi, dr. Savnik Iskrovi in dr. Petelinčevi ter dr. Hlebanjevi 
z Onkološkega inštituta. Hvala g. Dragutinu Križaniću za ganljive 
besede slovesa, Inčevim pevcem za zapete pesmi in g. Petelincu za 
zaigrane pesmi. Hvala g. župniku Milanu Kšeli za govor, g. dekanu 
Francu Rataju za opravljen obred in pogrebni službi Komunale 
Brežice. Vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, iskrena 
hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Brežic

Ob boleči izgubi našega dragega

MARJANA ŽIBRETA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega ljubega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste se poklonili njegovemu spominu, izrazili sožalje, mu podarili 
cvetje in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Za ganljive 
besede ob slovesu najlepša hvala Mariji Krušič in Zoranu Jankoviču, 
za pesmi pa Rajhenburškemu oktetu in violinistu prof. Kristianu 
Iliću.
Za izkazano spoštovanje ob slovesu hvala Planinskemu društvu 
Videm Krško in njegovi seniorski pohodni sekciji, sošolcem 8. a II. 
Gimnazije v Celju, letnik 1957, Društvu upokojencev Krško, PZDU 
Posavje, društvu izgnancev, Združenju borcev za vrednote NOB 
Krško, Krajevni skupnosti mesta Krško, članom Kulturnega društva 
Žarek Dolenja vas ter kolektivom Okrajnega in Okrožnega sodišča 
v Krškem, Lekarne Krško in Osnovne šole Leskovec pri Krškem.

iz Krškega

Vsi njegovi

JUSTINE JARH

ZAHVALA

iz Dolenjega Leskovca pri Brestanici

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečene besede sožalja, podarjene 
sveče in svete maše.
Posebna zahvala tudi osebju Doma upokojencev Sevnica, dr. Janji 
Zorko Kurinčič za dolgoletno zdravljenje, pogrebni službi Kostak 
Krško za opravljene storitve, ge. Margareti Marjetič za besede 
slovesa, pevcem, praporščakom in gospodu kaplanu. Hvala Gostilni 
Pečnik in vsem ostalim, ki vas nismo posebej imenovali.
Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

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

Lepo�je�bilo�živeti�s�tabo.

MARIJE BUDIČ 

ZAHVALA

z Obrežja 57 a

Žalujoči: vsi njeni

se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za izrečena sožalja, 
darovane sveče in denarno pomoč. Posebna zahvala družinam 
Lupšina, Budič, Povh, Kalingar, Haler, Žalac, Šinkovec, Štojs, Tomše, 
Leskovec, Rožič in Novosel, patronažnim sestram  Gordani, Karmen, 
Perkovič, KO Rdečega križa Jesenice na Dolenjskem, gostilni 
Magdalena, kolektivu Brebus Brežice, osnovnošolcem, gospodu 
župniku Janezu Zdešarju in pogrebni službi Žičkar. Hvala vsem, ki 
vas nismo imenovali, a ste jo v tako lepem številu pospremili na 
njeni zadnji poti.

Ob boleči izgubi naše drage mame

iz Župelevca 

ATOSA MAKAROVIČA

ZAHVALA

Vsi njegovi

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In�to,�kar�je�neskončno�dragoceno,
je�večno�in�nikdar�ne�more�umreti.�

(Svetlana�Makarovič)

se iskreno zahvaljujemo vsem za izražena sožalja in podporo ter 
vse podarjeno. Posebej hvala zdravstvenemu osebju internističnega 
oddelka SB Brežice. Hvala g. župniku Milanu Kšeli za sveto mašo. 
Zahvala tudi g. Stevu Kovačeviću, ki je v imenu nekdanjih sodelavcev 
prebral govor, in g. Jusu Mandžuki za dostojanstveno spremstvo z 
medaljami in ordeni pokojnika. Hvala pevcem za zapete žalostinke 
in trobentaču za zven trobente. Hvaležni smo delegaciji Združenja 
slovenskih častnikov Brežice za spremstvo žare in poklon ob grobu 
ter prapor. Hvala tudi Društvu upokojencev Brežice za njihov prapor. 
Zahvaljujemo se pogrebni službi Komunale Brežice za njihove 
storitve. 

Že vnaprej hvala vsem, ki se boste spominjali našega Atosa, in tistim, 
ki boste obiskovali njegovo zadnje počivališče.

iz Brežic

Ob boleči izgubi našega dragega

MARIJA BOBNIČ

SPOMIN

Žalujoči: vsi njeni

30. aprila bo minilo pet let,
odkar nas je zapustila draga

roj. Uršič, iz Brestanice.

Je�čas,�ki�nikakor�ne�mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Hvala vsem, ki ohranjate lep spomin nanjo.
Hvala, naša mama Mimika, za vse trenutke, ki smo jih preživeli s tabo.
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Prodam nahrbtno motorno 
škropilnico Stihl SG17 in dvoj-
no kuhinjsko pomivalno kori-
to širine 1 m. Tel.: 041 948 191

Prodam malo rabljeno trak-
torsko škropilnico s karda-
nom ter cisterno za vino, 600 l, 
inoks. Tel.: 051 452 016

Prodam ječmen in koruzo. 
Zelo kvalitetno. 
Tel.: 051 379 204

Prodam ječmen. 
Tel.: 031 550 712

Prodam 1.500 kg ječmena in 
1.500 kg koruze. 
Tel.: 030 760 018 

Prodam koruzo v zrnju, su-
šeno v koruznjaku, in ječmen. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam koruzo v zrnju in olu-
ščene lešnike. 
Tel.: 051 361 635

Prodam koruzo, ječmen, novo, 
rabljeno spalnico, Dormeo jo-
gije, rabljene gume, inox cis-
terne. Kupim drva. 
Tel.: 031 730 830

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

m
no

se
št

vo
 Ja

kš
a 

gr
an

iti
ka

 d
.o

.o
.

NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Kupim moped Tomos APN 4 
ali podobno, lahko v okvari ali 
brez dokumentov. 
Tel.: 041 681 058, Lojze

KMETIJSTVO

Prodam pajka SIP 230, dva 
vretena, zelo malo rabljen, 
cena 520 €. Tel.: 041 436 441

Prodam kosilnico BCS 127, di-
zel, z vozičkom, in motokulti-
vator, dizel, s frezo. 
Tel.: 040 775 985

Prodam puhalnik na kardan, 
prikolico (širina 1,3 m, višina 
0,5 m, dolžina 2,3 m) ter suha 
kostanjeva in brestova drva. 
Tel.: 051 477 243

Prodam konjski komat in 
uzde, plug (12 col), trosilec 
umetnega gnoja, elektro motor 
7,5 kW in traktorsko kosilnico 
(170 cm). Tel.: 051 884 658

Prodam traktor Deutz 2506 
s kabino, v prvi barvi, prvi la-
stnik, z malo delovnimi urami, 
odlično ohranjen. 
Tel.: 041 923 192

Prodam nakladalko Menge-
le, traktorske grablje SIP in 40 
kock slame. Tel.: 07 49 74 157

Prodam ječmen in kvalitetno 
vino cviček. Tel.: 041 243 809

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

TELSAT d.o.o.

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

CPB 13, Brestanica

Prodam vinograd na Stojan-
skem vrhu, 13 arov, voda, ele-
ktrika in asfalt. Prodam tudi 
pajka na dva vretena. Cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 69 016

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

Oddam vinograd, obrezan, 
280 trt, cepljenih za cviček. 
Tel.: 051 382 118

V centru Brežic z majem odda-
mo opremljen gostinski lokal 
Bizeljska klet (Bunker). 
Tel.: 041 959 467, po 15. uri 

Oddam dvosobni apartma, 
otok Pašman: klima, TV SAT, 
terasa, parking, gril, 200 m od 
morja. Pogled na morje. 
Tel.: 041 983 525

V najem oddam prostor, pri-
meren za frizerski salon ali kaj 
podobnega, cca. 30 m2. Prostor 
se nahaja pod gostinskim lo-
kalom ob glavni cesti Trebnje 
- Sevnica. Vključuje centralno 
kurjavo, toplo vodo, sanitari-
je in parkirišče. Cena ugodna. 
Tel.: 041 333 048, Janez 

Oddamo v najem ali prodamo 
poslovni prostor, 39 m2, na Ma-
istrovi ulici 6 v Brežicah. 
Tel.: 031 653 122

Prodam 3 travnike (70 arov) 
na Gornji Pirošici. Ugodno. 
Tel.: 031 872 624

V centru Brežic oddamo v na-
jem gostinski lokal Bolero. 
Tel.: 031 421 102

Oddamo v najem poslovni 
prostor – pisarno, cca. 50 m2 v 
Krškem na CKŽ 86. 
Tel.: 031 653 122

AVTOMOBILIZEM

Ugodno prodam Laguno 
Grandtour 1.6, AC, karavan, le-
tnik 2001, 246.000 km, modre 
barve. Tel.: 070 763 118

Prodam Peugeot 307, HDi, 
let. 2004, 1.4, dizel, lepo oh-
ranjen, servisiran, prevoženih 
143.000 km. Tel.: 031 373 860

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

Info: 040 287 597, Robert 
www.nnrn.si

HIŠA DOLENJI BOŠTANJ
Cena: 63.000,00 €;
Leto prenove: 1960;
Velikost: 166,00 m²;

Parcela: 1.200,00 m²;
EI v pridobivanju

Krško – Presladol. V idilič-
ni dolini ob potoku prodamo 
vseljivo stanovanjsko hišo z 
gospodarskim poslopjem, nji-
vami, travniki in gozdom. Pri-
merno za ekološko obdelova-
nje. Cena po dogovoru. Ogled 
na tel.: 041 933 863, www.mi-
helic.de/bauernhof

Projektiranje, legalizacija ga-
raž, nadstreškov do 50 m2; hle-
vov do 100 m2; pokritih skladi-
šč do 150 m2; škarp do višine 
1,5 m. PIS biro Damjan Žibert 
s.p., Glavni trg 27, Sevnica. 
Tel.: 031 431 315

V centru Brežic prodam hišo. 
Tel.: 041 511 869

NEPREMIČNINE

V Krškem in Brežicah oddaja-
mo sobe, eno-, dvo- ali tripos-
teljne, kratkoročno ali dolgo-
ročno. Tel.: 031 421 102, Pika 
plus d.o.o., Arnovo selo 43, Ar-
tiče 

V mirnem okolju prodam vi-
soko pritlično hišo z 2.000 m2 
zemljišča. Cena po dogovoru. 
(okolica Bizeljskega). EI zago-
tovljena. Tel.: 031 471 853

Mladi družini ali starejšemu 
paru oddam stanovanjsko 
hišo v okolici Sevnice, za kraj-
ši ali daljši čas. EI: v izdelavi. 
Tel.: 041 947 780

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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Prodamo hišo v Koprivnici
pri Brestanici, 110 m2 

z gosp. poslopjem, potrebna 
obnove,  l. 1968, parcela 
1.500 m2, cena 63.000 €.

Info.: 051 311 411
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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 (10/2018) bo izšla v 
četrtek, 10. maja 2018.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. maj 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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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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Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Prodam krmo, seno v kockah 
(50 kom) in vino cviček. 
Tel.: 031 879 072

Prodam slamo v kockah. 
Tel.: 041 725 752

Prodam košnjo lucerne (3,5 
ha). Tel.: 041 508 255

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

Prodam drva, bukova in meša-
na, ter mašino Singer. 
Tel.: 031 415 574

Kupim nekaj kubikov hrastove 
hlodovine za na žago. 
Tel.: 051 254 413

Prodam bukova kalana drva, 
možna dostava, okolica Brežic, 
traktorski cepilec drv ter pra-
šiče za zakol ali nadaljno rejo. 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino, rdeče bizeljsko 
PTP, in kovinska krožna sto-
pnišča. Tel.: 041 314 067

Prodam vino cviček, 20 silaž-
nih bal in kolesa za BCS (19 
col). Tel.: 040 319 448 

Prodam cca. 200 l modre fran-
kinje. Tel.: 031 643 343

Prodam belo mešano vino in 
vinograd, okolica Pišec. 
Tel.: 031 278 754

Prodam vino cviček in menjal-
nik z reduktorjem za Nissan 
Patrol. Tel.: 041 425 309

Prodam dve cisterni, 750 l in 
250 l. Tel.: 031 858 594

Prodam kostanjevo kolje od 
1,6 m do 2,5 m ter orehov in 
hruškov suh les. 
Tel.: 041 832 189

Prodam kvalitetno olivno olje. 
Tel.: 031 594 341

Prodam malo rabljen kotel za 
žganjekuho. Cena 200 €. 
Tel.: 031 702 003

ŽIVALI
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 ter teli-
ce za zakol in suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam bikca, starega 3 me-
sece. Tel.: 07 81 89 242

Ugodno prodam poni kobilico 
in samčka, vajena uzde, otroka 
paše. Ne ščipata, sta zelo mir-
na. Tel.: 070 876 044

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

Prodam prašiče od 25 do 100 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

Prodam 6 odojkov med 30 kg 
in 35 kg po 80 €/kom. 
Tel.: 031 818 022

Prodam kozo, staro 1 leto, slo-
venske sanske pasme, in sedlo, 
16 col, skoraj novo. 
Tel.: 031 701 748

Krškopoljca, dva po 100 kg, 
prodam. Tel.: 051 634 338

Prodam rjavo kozo z mladiči, 
staro 1 leto. Tel.: 041 630 621

Ugodno prodam dve mladi 
kozi brez rogov. 
Tel.: 041 243 343

Prodam zajce za zakol ali rejo, 
breje zajkle ter belo in rdeče 
vino. Tel.: 031 304 172

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam kaminsko peč, 12 KW, 
novo z garancijo, in radio, star 
80 let. Tel.: 041 827 776

Prodam zadnje kose toplega 
poda po simbolični ceni. 
Tel.: 031 566 399

RAZNO

Trgovina Atom Krško d.o.o. 
nudi novo kolekcijo blaga 
za svečane in vsakodnev-
ne priložnosti. Če ste vide-
li oglas, vam do 31. maja 
2018 priznamo 10 % po-
pust na metrsko blago iz 
zaloge. Papirniška 22, Kr-
ško, www.atomkrsko.com

Podarite odvečne knjige. Pok-
ličite, pridem z veseljem, jih 

odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225 

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

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

45-letni moški, nealkoholik, 
preskrbljen, iščem sebi enako 
žensko za skupno prihodnost. 
Lahko si starejša. 
Tel.: 031 743 704

66-letni vdovec išče resno gos-
po za skupno življenje, od 58 
do 65 let. Tel.: 031 289 319

Fant s podeželja želi spoznati 
dekle ali mamico z enim otro-
kom, od 35 let naprej. 
Tel.: 070 314 973

Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi drža-
vi. Tel.: 031 836 378, http://
www.zau.si 

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve, za resne ljudi. Primanjku-
je žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, http://
www.zau.si

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 sredo, 9. maja, in četrtek, 
10. maja, popoldne med 16. 

in 20. uro. Mlade jarkice dobite 
vsak delavnik ob 16. uri. 

Razprodaja enoletnih nesnic 
bo 9. junija ob 16. uri. 

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
sporoča cenjenim strankam, da bo

-  30. APRILA prodaja kilogramskih belih piščancev in 
 jarkic pri Mirt Alojzu, Gmajna 28, Raka
-  4. MAJA prodaja na Senovem
-  VSAK ČETRTEK enodnevni beli piščanci
-  VSAK TOREK, PETEK rjave, grahaste, sive, bele, 
 črne jarkice
-  KONEC MAJA bele težke kokoši
-  SREDI MAJA purani, race in gosi

Vso perutnino lahko naročite na 
07 49 73 190 ali 031 676 724

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci bodo 
na voljo v torek, 8. maja.
Vsak delavnik po 18. uri 

dobite rjave enoletne kokoši 
in rjave jarkice, 

tik pred nesnostjo.
Nudimo vam tudi prašiče za 

nadaljnjo rejo ali zakol.

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

Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

že od*

12.990 € z 0%
obrestno mero**

200 € za nakup
dodatne opreme***

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 – 6,3 l/100 km. Emisije CO2 95 – 144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 
ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

*Cena modela Megane Life SCe 115 že vsebuje redni popust in popust v obliki bonusa staro za novo v višini 600 eur. **Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od 
modela. ***Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 eur za nakup dodatne opreme ali Pony by Renault. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

07 391 81 14

ŠENTJANŽ – 20. aprila je Če-
belarsko društvo Šentjanž 
v sodelovanju z OŠ Mila-
na Majcna in članicami Ma-
žoretnega društva Šentjanž 
pripravilo poseben dogodek 
ob bližajočem se svetovnem 
dnevu čebel.

Dan odprtih vrat v učnem če-
belnjaku v bližini šentjanške 
osnovne šole je ponudil ogled 
čebelnjaka in predstavitev živ-
ljenja čebel ter medenih izdel-
kov, med katerimi so bili tudi 
slastni medenjaki. V čebelnja-
ku, ki so ga predali namenu 
pred štirimi leti, dan odprtih 
vrat pa so letos pripravili tret-
je leto zapored, živijo štiri če-
belje družine, zanje pa skrbita 
domača čebelarja Andrej Ob-
lak in Jože Škoporc ter mladi 
čebelarji, ki obiskujejo čebe-
larski krožek na osnovni šoli 
v Šentjanžu. Čebelarski krožek 
deluje tudi na OŠ Tržišče, želi-
jo pa, da bi krožek zaživel še na 
OŠ Krmelj.

»Čebelarji smo zelo odvisni 
od narave. Letos se nadejamo 
dobre letine, češnje in hruške 
so v bujnem cvetenju, poča-
si se odpirajo cvetovi jablan, 
v polnem razcvetu je regrat,« 
je nagovoril navzoče predse-
dnik ČD Šentjanž Ciril Kolenc. 
»Čebelarji si prizadevamo, da 
bi uživali domač med, ki je ka-
kovostno živilo. Ob tem razve-
seljuje podatek, da je poraba 
medu v Sloveniji med najviš-

jimi v Evropi,« je nadaljeval 
in dodal, da je poleg medu, ki 
ima zdravilne učinke, zdravi-
len tudi čebelji pik. Pohvalil je 
mlade čebelarje, ki obiskujejo 
čebelarski krožek ter dosegajo 
na tekmovanjih dobre rezulta-
te. Zaželel jim je dober rezultat 
tudi na državnem čebelarskem 
tekmovanju, ki bo potekalo 5. 
maja v Krškem. V zaključku je 
predstavil še nekatere priredi-
tve, ki se bodo odvijale ob leto-
šnjem 20. maju, prvem svetov-
nem dnevu čebel. 

O čebelah in njihovi vlogi, ki 
jo imajo v naravi, je spregovo-
ril tudi sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk, ki je pred nekaj leti 
prav tako postal čebelar: »Če-
bela oprašuje rastline, je indi-
kator zdravja okolja. V okolju, 
v katerem čebele lahko živijo, 
pomeni, da skrbno ravnamo z 
okoljem. Tam, kjer imajo čebe-

le težave zaradi onesnaženja 
in pesticidov, imamo zagoto-
vo težave tudi ljudje. V našem 
okolju ne prihaja do pomorov 
čebel, kar pomeni, da je naš od-
nos do narave primeren.« Žu-
pan je nato šentjanškemu če-
belarskemu društvu predal 
točilo za med, predstavnica 
OŠ Krmelj pa je podarila panj-
sko končnico, ki so jo naslika-
li krmeljski otroci za čebelnjak 
v Šentjanžu. Mladi čebelarji so 
predstavili čebelarjenje in pri-
dobivanje čebeljih pridelkov, 
posladkati pa se je bilo mogo-
če z okusnimi medenjaki.

Prijeten dogodek so z nasto-
pom popestrile članice Mažo-
retnega društva Šentjanž, v ka-
terega so poleg plesa vključile 
še zgodbo o radovedni čebelici 
Maji in njenem najboljšem pri-
jatelju Viliju. 
 Smilja Radi

Živahno pri učnem čebelnjaku 

V�Šentjanžu�so�tretje�leto�zapored�pripravili�bogat�program�
ob�dnevu�odprtih�vrat�učnega�čebelnjaka. ANOVEC – Čebelarsko dru-

štvo Krško je tudi letos sode-
lovalo v projektu Čebelarske 
zveze Slovenije Dan odprtih 
vrat slovenskih čebelnjakov. 
Vrata sta odprla zakonca 
Rudi in Blaženka Zupančič v 
Anovcu pri Zdolah.

Čebelnjak Zupančičevih je če-
belnjak legendarne čebelar-
ke Minke Zupančič, Rudijeve 
tete, ki je na tej lokaciji začela 
čebelariti v 60. letih prejšnjega 
stoletja. Prvi čebelnjak je leta 
1969 sicer postavila malo niž-
je od sedanjega, kasneje pa v 
večjem, ki stoji še danes, uredi-
la prostor za 32 čebeljih družin 
in celo bivalni del, kjer je pre-
nočila, ko je bilo s čebelami ve-
liko dela. Zupančičeva je ora-
la ledino v čebelarstvu, bila je 
prva mentorica čebelarskega 
krožka na OŠ Jurija Dalmatina 
Krško, soustanoviteljica Čebe-
larskega društva Krško, ki mu 

zdaj predseduje njen učenec dr. 
Janko Božič, in aktivna v orga-
nih Čebelarske zveze Sloveni-
je. Po njeni smrti leta 2004 so 
pri Zupančičevih v pomanjka-
nju časa in znanja za nekaj časa 
celo prenehali čebelariti. Nato 
se je Rudi na pobudo Vojka Ši-
ška spet začel ukvarjati s če-
belami, v zadnjih dveh letih pa 
to vse bolj prevzema njegova 
žena Blaženka. »Pri tem ra-
biš veliko znanja in izkušenj, 
jaz pa se s tem ukvarjam šele 
drugo leto in se še učim, ampak 
sem vztrajna, ker me to vese-
li in bi rada to tradicijo obdr-
žala v družini,« pravi. Zupan-
čičevi sicer obdelujejo kmetijo 
z 12 hektarji zemlje, sadovnja-
kom in vinogradom, tako da je 
je čebelarstvo (trenutno imajo 
12 družin) bolj hobi kot prido-
bitna dejavnost.

Na otvoritvi dneva odprtih 
vrat je poleg gostiteljice zbra-

ne, med katerimi so bili tudi 
varovanci VDC Sonček Krško, 
nagovoril tudi predsednik 
društva Božič, ki je prav od 
Zupančičeve še v otroštvu do-
bil svojo prvo čebeljo družino. 
Kot je dejal, ga veseli, da ima-
jo v društvu velik delež čebe-
lark. Med njimi je tudi Suzana 
Pacek, naslednica Zupančiče-
ve kot mentorica čebelarske-
ga krožka v krški šoli, katerega 
člani so kot vsako leto poskr-
beli za otvoritveni program 
dneva odprtih vrat. Packova 
je izpostavila veliko zanima-
nje šolarjev za čebelarski kro-
žek in njihove številne uspehe, 
za katere bodo imeli novo pri-
ložnost že 5. maja, ko bo šola 
gostila 41. državno tekmova-
nje mladih čebelarjev. »Če ne 
bi bilo Minke Zupančič, tudi 
jaz in Janko ne bi bila v teh vo-
dah,« pa se je spomnila svoje 
čebelarske vzornice.
� Peter�Pavlovič

Kjer je začela legendarna Minka

Zbrani�na�dnevu�odprtih�vrat�pri�Zupančičevem�čebelnjaku�v�Anovcu


