
 

Kampanja že teče
Volilna kampanja pred volitvami v Državni zbor, ki 
bodo 3. junija, je zajela tudi Posavje. Čeprav obce-
stnih plakatov še ni kaj veliko, so se kandidatke in 
kandidati začeli na razne načine javno predstavlja-
ti in nagovarjati volilno telo. Nekateri so že pripra-
vili tudi »uradne« predstavitve oz. novinarske kon-
ference, še več jih je pričakovati v naslednjih dneh 
in tednih.
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Državni svetniki v elektrarnah

FILMSKI ROP BANKOMATA – Krško je bilo v noči s 3. na 4. maj prizorišče odmevnega, tako glede 
glasnosti kot zanimanja javnosti, ropa bankomata ob vhodu v trgovski center Spar na Vidmu. Ob 
približno 1.40 je bližnje stanovalce zbudil močan pok, saj so se roparji bankomata lotili z eksplozijo, 
se nato z vozilom – šlo naj bi za Volkswagen Touran, ki so ga kasneje našli zapuščenega pri Spodnjem 
Starem Gradu – zaleteli v vrata trgovine, pobasali denar in se odpeljali, domnevno v smeri Brežic 
oz. Hrvaške, kjer je bilo nedavno nekaj podobnih ropov. Eksplozija je povzročila pravo razdejanje v 
okolici trgovine, ki smo ga zjutraj ujeli v fotografski objektiv.  P. P., foto: Bojana Mavsar
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Debelak regijsko žezlo za eno leto predal Molanu
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Včeraj je v Hotelu Kunst potekala 75. 
redna seja Sveta regije Posavje, na kateri je bil za predsednika 
sveta za čas enega leta imenovan župan občine Brežice Ivan 
Molan, ki je tako zamenjal bistriškega župana Franja Debela-
ka. Slednji je bil na čelu sveta v zadnjem letu dni, v tem obdob-
ju pa so po njegovih besedah storili zelo veliko, zato s ponosom 
predaja žezlo naprej. Izpostavil je dobro sodelovanje med vsemi 
posavskimi župani, še posebej pri usklajevanju glede razvojnih 
projektov v regiji, pri čemer apelirajo na vlado, naj pospeši po-
stopke, da se bodo lahko prvi projekti že začeli izvajati. Molan 
je dodal, da bo v času njegovega predsedovanja glavna nalo-
ga, da podpišejo partnerske sporazume oz. pogodbe z ministr-
stvi za črpanje evropskih sredstev za regijo Posavje. Na seji so 
predstavili tudi novosti na področju mobilnih aplikacij v turiz-
mu – primer mobilne aplikacije Vision One.  R. R.

AKTUALNO

Franjo Debelak (levo) in Ivan Molan



Posavski obzornik - leto XXII, številka 10, četrtek, 10. 5. 20182 UTRIP REGIJE

Med udeleženci srečanja sta 
bila tudi predsednica ZSSS 
Lidija Jerkič in predsednik 
SSSH Mladen Novosel, ki sta 
podpisala tudi skupno izjavo 
o kakovostnih delovnih mes-
tih. »V Sloveniji se spopada-
mo s prekarnimi oblikami de-
lovnih razmerij, odhajanjem 
predvsem mladih in kvalifici-
ranih v druge države, pomanj-
kanjem socialnega dialoga, 
težavami pri sklepanju kolek-
tivnih pogodb, vprašanjem 
zdravstvene in pokojninske 
zakonodaje,« je v izjavi za me-
dije povedala Jerkičeva in do-
dala, da sindikati z obeh strani 
meje medsebojno sodelujejo, 
izmenjujejo izkušnje, dobre in 
slabe prakse, si pri tem poma-
gajo ter uresničujejo geslo, da 
smo skupaj močnejši. Zatrdila 
je, da bosta oba sindikata na-
daljevala dobro sodelovanje 
tudi v bodoče in skušala, tako 
kot se globalizira kapital, glo-

Sindikata za kakovostno delo
OBREŽJE – 26. aprila so se na mejnem prehodu Obrežje že 12. leto srečali predstavniki Zveze svobod-
nih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške (SSSH). Srečanje »Sindikati brez 
meja« vsako leto organizirajo pred mednarodnim praznikom dela, 1. majem.

balizirati tudi delo. Novosel pa 
je predstavnikom medijev de-
jal, da v obeh državah kapita-
lizem delavca in delo še vedno 
obravnava kot strošek, ki ga je 
treba neprestano zmanjševati. 
»Ne sprejemamo trditev, da je 
kakršno koli delo dobro delo, 
ampak zahtevamo kakovostna 
delovna mesta,« je poudaril in 
dodal, da mora biti plača, tako 
v javnem kot zasebnem sek-

torju, tolikšna, da se lahko de-
lavec normalno preživlja in da 
zaradi tega ne gre delat v tuji-
no, kjer so veliko boljši pogoji 
za delo, ampak ostane doma, 
pri svoji družini, v svoji domo-
vini. »Morali se bomo boriti in 
si izboriti socialno varnost tudi 
za zaposlene v prekarnih ob-
likah dela ter podpreti njiho-
vo napredovanje k varnejšim 
oblikam dela. Pogodba o za-

poslitvi za nedoločen čas mora 
(p)ostati osnovna oblika de-
lovnega razmerja, prilagodlji-
ve oblike dela pa naj postanejo 
izbira delavca in ne delodajal-
ca,« so še med drugim naved-
li v skupni izjavi, ki sta jo pod-
pisala. 

Jerkičeva in Novosel sta ob tej 
priložnosti zaželela še lepe 
prvomajske praznike, ob sni-
denju pa so si predstavni-
ki obeh sindikatov, med kate-
rimi so bili tudi Posavci Igor 
Iljaš, sekretar Sindikalne pi-
sarne ZSSS Novo mesto, La-
dislav Rožič, sekretar Sindika-
ta delavcev trgovine Slovenije, 
in Ivica Sotelšek, sekretarka 
območnega odbora Sindikata 
delavcev v vzgojni, izobraže-
valni in raziskovalni dejavnosti 
Slovenije Dolenjska, Bela kra-
jina in Posavje, izmenjali rde-
če nageljne.
 R. Retelj

Udeleženci srečanja sindikatov z obeh strani meje

LJUBLJANA, POSAVJE – 26. aprila je Vlada RS na 178. seji 
sprejela akte za dokončno preoblikovanje 62 obstoječih 
centrov za socialno delo (CSD) v 16 novoustanovljenih CSD. 
Za območje Posavja bo sedež CSD v Krškem, za v. d. direkto-
rice pa je bila imenovana Marina Novak Rabzelj.

Uradno bo 16 območnih CSD, med njimi tudi v Krškem, pričelo z 
delovanjem 1. oktobra. Poleg delovanja na sedežu v Krškem bo 
poslovanje potekalo tudi zunaj tega, in sicer v enotah zdajšnjih 
CSD v Brežicah, Sevnici in Krškem, v katerem poleg krške pokri-
vajo tudi občino Kostanjevica na Krki. Na sedežu CSD kot območ
ni enoti bodo izvajali vodenje in upravljanje enot preko skupne 
splošne službe. Ta bo med drugim vključevala tudi mobilno stro-
kovno enoto, ki bo na voljo vsem zgoraj navedenim enotam (ses-
tavljali jo bodo strokovnjaki različnih profilov: psiholog, pravnik, 
specialni pedagog idr.). Kot ena izmed treh služb v območni eno-
ti bo tudi služba za vodenje in odločanje o pravicah in dodeljeva-
nju sredstev iz javnih sredstev (t. i. letnih pravicah), medtem ko 
bodo enote CSD ostale avtonomne oziroma pristojne za odloča-
nje o pravicah starševskega varstva in družinskih prejemkih, z 
izjemo odločanja o pravici do dodatka za veliko družino, ki bo v 
pristojnosti območnega CSD. 
Nova organizacijska oblika delovanja CSD naj bi prvenstveno pri-
spevala k razbremenitvi strokovnih delavcev oziroma se bodo 
lahko ti, razbremenjeni upravnih postopkov, lahko posvetili stro-
kovnemu delovanju. Vsi zaposleni bodo ohranili delovna mes-
ta, s tem, da bo dosedanjim direktorjem CSD z vpisom območ-
ne enote v sodni register prenehal mandat oz. bodo za preostali 
čas do izteka mandata razporejeni na delovno mesto pomočni-
ka direktorja na enoti CSD. Hkrati bo prenehal mandat tudi pred-
stavnikom sveta v dosedanjih CSD. Marina Novak Rabzelj, zdaj 
direktorica CSD Krško, je kot v. d. direktorice do imenovanja di-
rektorja CSD – slednji bo moral biti izbran oz. imenovan v ob-
dobju enega leta oz. najkasneje do konca junija 2019 – pooblaš-
čena, da pripravi vse potrebno za uradni začetek dela v mesecu 
oktobru. B. Mavsar

Mreža CSD dorečena za delovanje

KRŠKO – V današnjem popoldnevu bo potekala 31. redna seja kr-
škega občinskega sveta, ki bo prejel v obravnavo in sprejem pester 
dnevni red. Nanj je uvrščena že na 29. sejo uvrščena, a z dnevnega 
reda umaknjena informacija o ureditvah oz. dokončanju del, ve-
zanih na poplavno varnost, in drugih posegih v prostor, ki bi mo-
rali biti izvedeni v sklopu gradnje HE Krško. Med točkami dnev-
nega reda, ki utegnejo sprožiti več razprave, tudi spričo tega, ker 
se konec tega meseca izteka rok gradbene inšpekcije za porušitev 
nelegaliziranih gradenj v romskem naselju Loke pri Leskovcu pri 
Krškem, je obravnava osnutka Strategije reševanja romske pro-
blematike v občini Krško za obdobje 2018–2022. V sprejem bodo 
svetniki prejeli tudi predlog zaključnega računa občine za minulo 
leto, izvedbenega načrta kulture v letošnjem letu, letnega poroči-
la družbe Rudar Senovo, sklepa o letnem izobraževanju odraslih 
v sklopu Ljudske univerze Krško in višini financiranja posame-
znih programov v letošnjem letu, novelacije lokalnega energet-
skega koncepta občine, predlaganih prejemnikih priznanj občine 
ob občinskem prazniku v juniju ter o dopisov dolgov in terjatev v 
višini okoli 520.000 evrov. Večina dolga, ki se je nakopičil že v le-
tošnjem letu v višini dobrih 516.000 evrov, izvira iz naslova ne-
poravnanih plačil institucionalnega varstva občanov, pogrebnih 
stroškov in drugih iz tega naslova povezanih terjatev, ki jih ni mo-
goče izterjati in jih iz proračuna krije Občina Krško.  B. M. 

Zadnja seja pred praznikom

RADEČE – Na seji občinskega 
sveta, ki je potekala 12. apri-
la v prostorih sejne sobe ra-
deške občinske uprave, je 
občinski svet prisluhnil tudi 
nekaterim poročilom. 

Martin Cerjak, vodja Medob-
činskega inšpektorata – sku-
pnega prekrškovnega organa 
občinskih upravnih enot Bi-
strica ob Sotli, Brežice, Krško, 
Sevnica in Radeče, je v letnem 
poročilu za leto 2017 med dru-
gim izpostavil zapuščena vo-

zila v nevoznem stanju, ki jih 
last niki puščajo na neprimer-
nih mestih, medtem ko je v na-
ravi opaziti manj odpadkov, a 
težavo še vedno predstavljajo 
ekološki otoki in ločeno zbira-
nje odpadkov. Podžupan Janez 
Prešiček je v razpravi opozoril 
na staro propadajočo hišo na 
Trubarjevem nabrežju, za ka-
tero se že vodi inšpekcijski po-
stopek in ugotovljeno je bilo, 
da jo namerava lastnik podre-
ti. Komandir PP Laško Alan 
Hrapot je v poročilu med dru-

gim predstavil vrste in število 
kaznivih dejan. Poleg vlomov 
v stanovanjske hiše in poslov-
ne objekte so v lanskem letu 
obravnavali tudi nasilje v dru-
žini, poslovne goljufije, promet 
s prepovedanimi drogami ter 
kršitve javnega reda in miru. 
Na področju prometne var-
nosti je bilo v radeški občini v 
lanskem letu obravnavanih 23 
prometnih nesreč s telesnimi 
in materialnimi poškodbami. 
Predsednik Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prome-

tu Občine Radeče Rado Ribič 
je spregovoril o aktivnostih, 
ki se izvajajo in se bodo tudi v 
prihodnje – mednje sodijo tudi 
predavanja za različne ciljne 
skupine (kolesarje, motoris-
te, invalide …). Razprava se je 
razvila pri sprejemu odloka o 
spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda ZD Radeče. Leta naj bi 
omogočil  razširitev patronaž-
ne dejavnosti na oskrbo starej-
ših in invalidnih oseb.
  S. Radi

Na radeški seji tudi o zapuščenih vozilih

BREŽICE – Po skoraj treh mesecih od zadnje seje se v svetniške 
klopi vračajo člani Občinskega sveta občine Brežice, ki bodo ime-
li 14. maja v sklopu 24. seje, šele druge v tem letu, na dnevnem 
redu 19 točk. Med drugim bodo obravnavali predlog odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o OPN za območje občine 
Brežice, s katerim bodo zagotovljene dodatne razvojne površine 
naselij, jasnejše opredelitve nekaterih določil odloka OPN, uskla-
ditve morebitnih ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in 
kartografskim delom akta, določitev podrobnejše rabe na obmo-
čjih razpršene gradnje zaključenih celot in natančnejša določitev 
načinov urejanja prostora ter meril in pogojev za gradnjo. Nada-
lje bodo razpravljali tudi o predlogu odloka o turistični in promo-
cijski taksi. Od 1. 1. 2019, ko se bo kot novost začela pobirati tudi 
promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse, bos-
ta obe taksi skupaj znašali 2,50 evra, kar pomeni 97,6odstotno 
podražitev v primerjavi s trenutno višino turistične takse. Svetni-
ki bodo potrjevali tudi zaključni račun občinskega proračuna za 
leto 2017 in predinvesticijski zasnovi dveh projektov – ureditev 
prostorov Fakultete za turizem ter rekonstrukcija in dograditev 
OŠ Artiče. Na področju kadrovanja bodo glasovali o imenovanju 
direktorja Posavskega muzeja Brežice – kandidatka je sedanja v. 
d. direktorice Alenka Černelič Krošelj, ter podali mnenje k ime-
novanju ravnatelja Gimnazije Brežice in Višje strokovne šole Bre-
žice. V prvem primeru je edini kandidat aktualni ravnatelj Uroš 
Škof, v drugem pa sta kandidata dva, in sicer dosedanji ravnatelj 
mag. Jože Kranjc in Hermina Vučajnk.   R. R.

V Brežicah druga seja letos

Kot je ob obisku povedal go-
stitelj, direktor GEN energije 
Martin Novšak, je do obiska 
prišlo na obojestransko pobu-
do in interes, saj je Posavje po-
membna energetska regija, Dr-
žavni svet pa ima pomembne 
naloge tako pri oblikovanju 
javnega mnenja kot v formal-
nih postopkih. »Zelo smo ve-
seli, da se vodstvo Državne-
ga sveta zanima za energetiko, 
prihodnost energetske oskr-
be Slovenije in našo dejavnost. 
Seznanili smo jih z našimi pro-
jekti, načrti za bodočnost in 
konceptom, ki Sloveniji lah-
ko dolgoročno zagotavlja niz-
koogljično oskrbo z električno 
energijo,« je dejal Novšak.

Predsednik Državnega sveta 
RS Alojz Kovšca je vtise z obi-
ska ocenil kot zelo pozitivne. 
»Državni svet kot soodločeva-
lec pri energetski politiki mora 
vedeti kaj več, kot ve povprečna 
javnost. V preteklosti smo bili 

Državni svetniki v elektrarnah
POSAVJE – Delegacija Državnega sveta RS je 8. maja obiskala energetske družbe v Posavju. V okviru obiska 
v skupini GEN so si predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca ter državni svetniki Srečko Ocvirk, Bojan Ke-
kec in Tomaž Horvat ogledali Nuklearno elektrarno Krško, HE Brežice in Termoelektrarno Brestanica. 

deležni nekaj poti in stranpoti 
v energetskih konceptih, zato 
smo se želeli na kraju samem 
prepričati najprej o varnosti, 
nato o ekološki sprejemljivosti 
posameznih energetskih reši-
tev in v NEK smo dobili odgo-
vore na vprašanja, ki smo jih 
imeli pripravljena,« je nada-
ljeval Kovšca, ki je od decem-
bra na čelu Državnega sveta. 
Predstavili so jim tudi težave 

pri umeščanju hidroenerget-
skih objektov v prostor, kar je 
Kovšco precej začudilo: »Očit
no v Sloveniji energetski kon-
cept ni samo stvar strokovne, 
ampak tudi politične oprede-
litve, kjer posamezni lobiji in 
družbene skupine poskušajo 
iz tega črpati politično in eko-
nomsko moč ter določenim re-
gijam priboriti določene pravi-
ce na račun drugih.« 

Pobudnik obiska je bil držav-
ni svetnik iz Posavja, sevniški 
župan Srečko Ocvirk. »Kot 
predstavnik te lokalne skup-
nosti sem kot prvo, najširšo 
temo izpostavil posavsko ener-
getiko, kajti Posavje je energet-
ska regija in je zelo odvisna od 
energetskih družb, ki delajo v 
Posavju,« je pojasnil svojo po-
budo. Srečanje je označil za 
seznanitveno in nepolitično. 
»Verjamem, da bo ta obisk pri-
pomogel k dolgoročni, stabilni 
politiki v energetiki in posle-
dično v celotnem ostalem go-
spodarstvu. Smo regija, ki ima 
močno predelovalno industri-
jo, ta pa je ključno odvisna od 
energetskih virov in njihova 
cena zagotavlja ji delno zagota-
vlja konkurenčnost, saj je izvo-
zno usmerjena. Le na tak način 
bo Slovenija uspešno razvijala 
predelovalno industrijo, ki bo 
na podlagi izvoza ustvarjala 
gospodarsko rast,« je še dejal.
 Peter Pavlovič 

Delegacija Državnega sveta z direktorjem GEN energije Mar-
tinom Novšakom (foto: B. Colarič)
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SEVNICA – Na junijskih parlamentarnih volitvah se bo za 
tretji zaporedni poslanski mandat na listi SDS v volilni enoti 
Novo mesto in v volilnem okraju Sevnica potegoval univerzi-
tetni diplomirani politolog Tomaž Lisec iz Boštanja.

Potek dela v Državnem zboru 
RS dobro pozna, saj je poslanec 
že dva mandata. V mandatnem 
obdobju, ki se izteka, je aktiven 
kot predsednik Odbora za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
je član Odbora za izobraževa-
nje, znanost, šport in mladino 
ter Odbora za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno samo-
upravo. Poleg tega je tudi tret-
ji mandat svetnik v Občinskem 
svetu Občine Sevnica. Prepričan 
je, da sta njegovi osnovni pred-
nosti poznavanje delovne za-

konodaje in izvršilne veje oblasti, v tem času je vzpostavil tudi 
številna znanstva v DZ in na ministrstvih, dobro pa pozna tudi 
potrebe lokalne skupnosti. Tomaž Lisec je mož in oče treh si-
nov ter navdušen športnik, že nekaj let sodeluje tudi pri pripra-
vi dobrodelnih tekov.

Ob predstavitvi svoje vnovične kandidature za poslanca je 
predstavil program stranke SDS in v nadaljevanju konkretna 
prizadevanja za kakovostno življenje v lokalni skupnosti. Med 
drugim si bo še naprej prizadeval za vzpostavitev Satelitskega 
urgentnega centra v okviru ZD Sevnica, kar pomeni poleg hitre 
zdravstvene oskrbe tudi večji vozni park, nove zaposlitve in nove 
ordinacije. Na njegovo pobudo je potekal ogled mostu čez reko 
Savo in v pripravi je že dokumentacija za njegovo obnovo, ki naj 
bi stekla v letih 20202021. Dobro sodelovanje z ministrstvom 
za infrastrukturo je pripeljalo do obnove nadvoza v Šmarju in sa-
nacije regionalne ceste Sevnica–Planina–Celje. Na njegovo pobu-
do ostaja v državnem proračunu za leto 2021 gradnja podvoza v 
Boštanju, dosegel pa je tudi plovnost z vozili na motorni pogon 
na akumulacijskem jezeru pri HE Boštanj, HE ArtoBlanca in HE 
Krško. »Če poslanec ve, kaj je njegovo delo v Državnem zboru, 
lahko veliko naredi,« je zaključil in pohvalil sodelovanje s posa-
vskima poslancema, Matjažem Hanom in Igorjem Zorčičem. 

 S. Radi

Lisec v boj za še tretji mandat

Tomaž Lisec

DOSTOPNO ZDRAVSTVO  
BREZ ČAKALNIH VRST
Vsakdo si bo lahko sam izbral zdravnika 
bodisi v javni zdravstveni mreži bodisi 
zasebnika, kjer ne bo čakalnih vrst.  
Za zdravljenje ne bo potrebno dodatno 
plačilo, saj ga bo krila zdravstvena 
zavarovalnica zavarovanca.  

DO VIŠJIH PLAČ  
Z NIŽJIMI DAVKI
Imamo vedno več ljudi, ki ne morejo 
dostojno preživeti od svojih plač in 
pokojnin. Zato bomo znižali davke in 
omogočili višje plače. Tako ne bomo več 
delali kar 12 dni za davke in prispevke,  
ki jih odvajamo od naših mesečnih plač.

POŠTENO IN PRAVIČNO ZA VSE
Postopki, ki potekajo pred sodišči,  
ne smejo zastarati. Razvpiti sodni primeri 
politikov in gospodarstvenikov morajo 
biti obravnavani hitro in prednostno. 
Potreben je učinkovit in takojšen odvzem 
premoženja, pridobljenega  
s kaznivimi dejanji.

15 REŠITEV ZA SLOVENIJO,  
ZA UVRSTITEV MED 15 NAJBOLJŠIH  
DRŽAV SVETA NAJDETE NA WWW.NSI.SI
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NAŠI PRVI TRIJE KORAKI
ZA UVRSTITEV SLOVENIJE MED  
15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA BOŽIDAR

HUMAR
MISLI RESNO

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

BREŽICE – 7. maja se je v pisarni OO SDS Brežice javno 
predstavila 33-letna Katja Čanžar, kandidatka za poslanko 
Slovenske demokratske stranke na prihajajočih predčasnih 
parlamentarnih volitvah. Njen predvolilni program temelji 
na osmih izhodiščih.

Kot je bilo rečeno, ima Ka-
tja Čanžar, ki je tudi poklic-
na podžupanja, za sabo večlet-
no uspešno delo, ki je prineslo 
konkretne rezultate. Na podro-
čju zdravstva si je med drugim 
zadala zagotoviti razvoj pro-
gramov in nove investicije v SB 
Brežice in ZD Brežice ter uves-
ti spodbude za nadgradnjo pre-
ventivnih in presejalnih progra-
mov s ciljem izboljšanja zdravja 
občanov. Na področju kmetij-
stva je pripravila ukrepe, med 
katerimi je tudi še intenzivnej-

ša promocija slogana 'kupujmo in jejmo kakovostno – domače'. 
Na področju gospodarstva je izpostavila pomen in širitev indu-
strijskih con ter oživitev projekta Gospodarsko središče Feniks. 
Na področju športnega turizma urejena območja ob HE Brežice 
vidi kot priložnost za ureditev turističnega kompleksa in Vodne-
ga centra Brežice, dostopnega tudi invalidom. Po njenem spre-
membe potrebuje tudi področje šolstva, v okviru katerega si bo 
prizadevala za uvedbo štiriletnega programa zdravstvene nege in 
triletnega programa bolničarja na ETrŠ Brežice. Njen cilj je mla-
dim prijazna družba, občina in država, zato je po njenem treba 
sprejeti določene ukrepe na področju šolstva, ustaviti centrali-
zacijo državnih institucij in dati izobraženim mladim priložnost 
zaposlovanja v regiji. Na področju starejših si želi sistemsko ure-
ditev dolgotrajne oskrbe ter izpostavlja problem pomanjkanja in 
predragih domov upokojencev. Kot zadnje programsko izhodišče 
si je določila povišanje učinkovitosti črpanja EU sredstev. Pod-
poro kandidatki sta na novinarski konferenci izrazila tudi župan 
Ivan Molan in predsednik OO SDS Brežice mag. Andrej Vizjak. 
Oba sta poudarila, da ima Čanžarjeva realne možnosti za zmago 
na volitvah in lahko s svojim programom prinese politične spre-
membe v slovenskem prostoru.

 R. Retelj

Za mladim prijazno državo

Katja Čanžar

O volitvah tudi na spletu
Novice v zvezi z volitvami v Državni zbor 2018 in poročila s 
predstavitev kandidatov lahko spremljate tudi na spletni stra-
ni www.PosavskiObzornik.si, v zavihku VOLITVE 2018 – Voli-
tve v DZ RS. Tam so objavljena tudi Pravila za spremljanje vo-
litev.  Ur.

V zadnji številki Posavske-
ga obzornika (PO št. 9, 26. 
4. 2018) smo v članku na 
str. 2 z naslovom »Še naj-
večje presenečenje je kan-
didatura Bogoviča« objavili 
napačno informacijo o kan-
didatu stranke DeSUS v bre-
žiškem volilnem okraju. To 
ni nekdanji zastopnik paci-
entovih pravic za območje 
Dolenjske Robert Sotler, 
ampak direktor Zavoda za 
šport Brežice, nekdanji di-
rektor občinske uprave in 
komunalnega podjetja Fer-
do Pinterič s Sromelj. Za na-
pako se opravičujemo. 
 Ur.

www.PosavskiObzornik.si

Za DeSUS 
v Brežicah 
Pinterič, ne Sotler

Kot je uvodoma povedal pred-
sednik stranke in kandidat 
v okraju Šmarje pri Jelšah 
Marko Zidanšek, gre stran-
ka na volitve z močno in po-
mlajeno ekipo 84 kandidatov 
in kandidatk ter z gesli #Var-
no, #Gospodarno in #Lokalno. 
»Verjamemo, da se vračamo v 
slovenski parlament, kjer je 
bila stranka pogrešana kot za-
govornica lokalnih skupnosti, 
decentralizacije in slovenske-
ga podeželja. Kot je dejal, znajo 
dobre prakse iz lokalnega oko-
lja, kjer so zelo močni, prenesti 
v državno okolje. »V tem man-
datu za slovensko kmetijstvo 
ni bilo storjenega ničesar, kmet 
je nezastopan v tej državi,« je 
poudaril. Pred vstopom v vla-
dno koalicijo bodo zahtevali 
možnost, da družinske kmeti-
je ugodno odkupijo kmetijsko 
zemljo od Sklada kmetijskih 
zemljišč, kar bi jim omogoči-
lo ekonomsko preživetje, na 
področju šolstva pa se bodo 
zavzemali za ukinitev doma-
čih nalog, saj so po njihovem 
otroci, posledično pa tudi star-
ši, preobremenjeni. Njihov cilj 
na volitvah je dobiti 56 % gla-
sov za zanesljivo uvrstitev v 
parlament.

Dolgoletni župan občine La-
ško Franc Zdolšek, kandidira 
v okraju, ki, kot je dejal pove-
zuje savinjsko, zasavsko in po-
savsko regijo. Zavzemal se bo 

Ciljajo na vrnitev v parlament
KRŠKO – V Krškem so se predstavili kandidati Slovenske ljudske stranke (SLS) na volitvah v DZ v posavskih 
volilnih okrajih: Franc Zdolšek (okraj Laško z Radečami), Marija Levak (Brežice), Marko Zidanšek (okraj 
Šmarje pri Jelšah z Bistrico ob Sotli), Zvone Košmerl (okraj Sevnica) in Franc Bogovič (okraj Krško).

za nadaljevanje infrastruktur-
nih projektov, ki tečejo od Za-
savja preko občine Radeče v 
Posavje. »Mislim, da smo po-
memben člen razvoja pred-
vsem na področju turizma,« 
je dejal, kar so po njegovih be-
sedah v Laškem že dokazali, 
velik potencial pa imajo tudi 
Radeče z akumulacijskim je-
zerom ob HE Vrhovo. 

Marija Levak kot kmetijska 
svetovalka pozna problema-
tiko podeželja na obmejnem 
področju. Kot edina svetnica 
SLS v občinskem svetu opaža, 
da »so vsi drugi projekti pred 
kmetijskimi projekti in se mo-
ramo praktično vsemu umika-
ti«. Zavzemala se bo za zmanj-
šanje brezposelnosti na račun 
zaposlovanja mladih v Slo-
veniji, da bo delo spet posta-

lo vrednota in bilo pravično 
plačano, za varovanje kmetij-
skih zemljišč in delovnih mest 
na podeželju, ohranjanje po-
seljenosti podeželskih kra-
jev in mest ter dostopnost EU 
sredstev vsaki kmetiji, na ka-
teri še hočejo delati na zem-
lji, kar je občutila tudi sama 
na domačiji kmetiji v Bukošku. 

Dolgoletni direktor sevniš-
ke občinske uprave Zvone 
Košmerl pravi, da mu je pro-
gram stranke s 30letno tradi-
cijo blizu, zato ji želi pomagati 
pri vrnitvi v parlament. »Ver-
jamem, da bodo volivci pre-
poznali, da stojimo za svoji-
mi besedami in da jih znamo 
uresničiti, kajti o delu govorijo 
dejanja,« je dejal. Prednostno 
se bo zavzemal za izboljšanje 
pogojev za delovanje lokalnih 
skupnosti in zmanjšanje raz-
lik v regionalnem razvoju. Te-
žava Sevnice je, da nima jav-
nih delovnih mest, potrebuje 
pa tudi izboljšanje prometnih 

tokov proti Celju in Ljubljani. 
Zavzemal se bo tudi za vzpo-
stavitev pravičnejših razmerij 
med delom in nedelom, učin-
kovite in etične javne uprave 
ter gospodarnega upravljanja 
javnega premoženja in ena-
kopravnost državljanov pred 
zakonom.

Franc Bogovič se je, oboga-
ten z izkušnjami iz Evropske-
ga parlamentu, odločil za kan-
didaturo ob 30letnici stranke 
in 20letnici svoje prve izvoli-
tve za krškega župana, saj SLS 
kot povezovalna in izkušena 
stranka po njegovem mnenju 
sodi v parlament. Na transver-
zali od Celja proti Posavju, kjer 
je stranka v zadnjem obdobju 
imela odgovornost za razvoj, 
so po njegovih besedah poka-
zali, »da znamo stopiti skupaj 
in dvigniti glas, znamo gospo-
dariti, umestiti velike projek-
te in poskrbeti za infrastruk-
turo na podeželju«. Tudi on 
si bo prizadeval za enakome-
ren razvoj Slovenije, ustano-
vitev pokrajin, uvedbo princi-
pa subsidiarnosti in ohranitev 
ustanov v regijah. Izpostavil je 
tudi svoja prizadevanja za ra-
zvoj t. i. pametnih vasi ter pro-
jekta Zavezništvo za mlade, 
nujnost dokončanja projek-
tov na Savi ter potencial za-
jezene vode za kmetijstvo in 
turizem. Omenil je še težave 
v zdravstvu, kjer »riba smrdi 
pri glavi«, ter izboljšanje gos-
podarjenja z državnim premo-
ženjem po vzoru managerjev v 
posav ski energetiki.
 Peter Pavlovič

Z leve: Franc Zdolšek, Marija Levak, Marko Zidanšek, Franc 
Bogovič in Zvone Košmerl (foto: M. M.)

POSAVJE – V teh dneh se bodo predstavili še nekateri kandida-
ti na bližnjih državnozborskih volitvah: v Krškem kandidatka 
stranke Andreja Čuša in Zelenih Slovenije Samantha Ferlež, 
v Brežicah posavski kandidati Stranke modernega centra Igor 

Zorčič, Nicole Rademacher 
in Franc Pavlin, v Cerkljah ob 
Krki pa kandidati Levice Pe-
ter Dirnbek, Aleš Suša, Sašo 
Jejčič in Tina Kolar.

Predstavljajo se še nekateri
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DRAGE PRVOMAJSKE POČITNICE – Med prvomajskimi pra-
zniki so vlomilci izkoristili večdnevno odsotnost stanovalcev 
stanovanjske hiše v Leskovcu pri Krškem ter v Trebežu. V Le-
skovcu so vlomili v hišo skozi vrata terase, v Trebežu pa skozi 
okno, prečesali hiši in ukradli zlatnino in denar, v obeh prime-
rih so lastniki utrpeli okvirno po 12.000 evrov škode. 

POBEGA S KRAJA NESREČ – 1. maja je voznik s prednjim de-
lom vozila pri Senovem trčil v mladoletno peško, ki je pravilno 
hodila ob robu regionalne ceste. Ne da bi nudil pomoč je voz-
nik pobegnil s kraja nesreče, hudo poškodovana deklica pa je 
bila prepeljana v bolnišnico. Vozilo Opel astra je bilo poško-
dovano najdeno v okolici Krškega, izsledili pa so tudi povzro-
čitelja nesreče in sopotnika v vozilu. S kraja povzročene nes-
reče na Borštu je 6. maja okoli 21. ure pobegnil tudi voznik 
osebnega avtomobila Audi A4, ki je zaradi izsiljevanja pred-
nosti trčil v avtomobil 51letne voznice.  Voznici so lažje po-
škodbe, ki jih je utrpela, oskrbeli v brežiški bolnišnici, voznik 
pa je zapustil vozilo in  pobegnil s kraja nesreče peš. Reševal-
ci so poškodovano voznico odpeljali v  bolnišnico. Oba vozni-
ka bodo bremenile ne le kršitve cestno prometnih predpisov, 
temveč tudi kaznivo dejanje Zapustitve poškodovanca v pro-
metni nesreči brez nudenja pomoči.

V RIBNIKU NAŠLI UTOPLJENCA – 26. aprila so policisti in 
gasilci PGD Studenec in Sevnica, tudi  enote reševalcev z re-
ševalnimi psi pri ZRPS Dolenjske in vodniki psov Kinološke 
zveze Slovenije za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino na ob-
močju Zavratca iskali pogrešano osebo in jo, žal, našli uto-
pljeno v ribniku. 

FILMSKI ROP BANKOMATA – 4. maja, nekaj pred 2. uro zjut-
raj, so neznanci poškodovali in izpraznili bankomat Addiko 
Bank,  nameščen na zunanji steni prodajalne Spar na Vidmu. 
Storilci so do kaset z denarjem prišli z uporabo eksploziva in 
se za nameček z vozilom še zaleteli v steklena vhodna vra-
ta poleg bankomata. Ukradeno in zapuščeno vozilo znamke 
Volks wagen Touran so policisti še istega dne popoldan našli 
na kolovozni poti v Sp. Starem Gradu, za neuradno tremi sto-
rilci pa naj bi se izgubila vsaka sled. 
 Zbrala: B. M.

Miran Kopinč, Veliki Obrež: Danes vsi ne-
kam hitimo, službe in kariere postavljamo na 
prvo mesto, vzamemo si premalo časa za dru-
ženje. Odtujuje nas vsa nova tehnologija, vsak 
je v svoji sobi, namesto da bi se družili, pogo-
varjali, peli kot včasih. Zaradi vsega tega dru-
žina kot vrednota izgublja svoj pomen. Včasih 

se je vedelo, kdo je glava družine, danes so vloge kar pomešane.

Lidija Klenovšek, Rožno: Družinske vredno-
te so se skozi čas izgubile, družina ima v naši 
družbi vedno manjši pomen. Starši so preobre-
menjeni, otroci si dostikrat vzamejo pravice v 
svoje roke in imajo premalo dolžnosti, po drugi 
strani pa jih bremenijo šolske in druge obvezno-
sti. Prav je, da bi se družino bolj izpostavljalo in 

vsaka gesta je dobrodošla, tudi dogodki na to temo. 

Domen Urbančič, Krško: Največji problem je 
pomanjkanje časa, dolg delovni čas staršev, ko so 
otroci popoldan v varstvih in po raznih interes-
nih dejavnostih, zaradi česar so stičišče druži-
ne predvsem večerne ure. Kar pa se opravil tiče, 
menim, da so ta z leti veliko bolj enakomerno po-
razdeljena in da se moški vzgoji in druženju z ot-

roki posvečajo v veliko večji meri, kot so se nekdaj.

Jan Kuhar, Jablanica pri Boštanju: Sam še ni-
mam družine, a odraščal sem v družini, kjer je 
bilo delo enakovredno razporejeno. Mislim, da 
se mlade družine danes soočajo predvsem s te-
žavo pri popoldanskem varstvu otrok, saj mno-
gi ostajajo v službi skoraj do večera. Dobrodošla 
bi bila tudi kakšna finančna spodbuda, da bi se 

mladi hitreje osamosvojili, prišli do lastnega stanovanja.  

15. maja bomo obeležili mednarodni dan družin in an-
ketirance smo prosili za mnenje, katere so po njihovem 
mnenju danes največje težave družin, jim je družbeno 
okolje naklonjeno ali bi jim lahko bilo bolj ter ali so nalo-
ge znotraj družin dovolj enakomerno razporejene.

anketa

Je čas naklonjen družinam?

Povejte kaj več o Društvu 
diabetikov Posavje – Bre-
žice, katerega predsednica 
ste. Kakšno je njegovo pos-
lanstvo, katere aktivnosti 
organizirate in koliko čla-
nov imate?
Društvo obstaja že dobrih 30 
let in je eno najstarejših v Po-
savju. Leta 1990 je vodstvo 
društva prevzel moj predho-
dnik Ivan Živič, bogato stro-
kovno pomoč pa je članom 
nudila dr. Vanda Kostevc Zor-
ko. Z delom in zagnanostjo sta 
slednja društvo dvignila na 
visok nivo. Leta 2005 je dru-
štvo pridobilo status humani-
tarne organizacije. Njegov na-
men je predvsem ozaveščati 
in motivirati vse tiste ljudi, ki 
so zboleli za sladkorno bolez-
nijo, da bi jo znali prepoznati, 
jo obvladovati, se z njo spopri-
jemati in jo vzeti kot del svo-
jega življenja. Sladkorna bo-
lezen je zapletena bolezen, a 
prej, ko jo človek sprejme, laž-
je začne z njo živeti. Osnovni 
cilj društva je, da bolnike oza-
veščamo s permanentnim iz-
obraževanjem na delavnicah 
in predavanjih, ki jih organi-
ziramo najmanj trikrat letno v 
vseh treh največjih posavskih 
občinah, ter na raznih sreča-
njih, naj bodo to športna, iz-
leti, sedemdnevni program 
zdravstvene vzgoje v Strunja-
nu, kjer se diabetiki naučimo 
pravilno živeti – se naučiti sa-
modisciplinirati, pravilno pre-
hranjevati in na zdrav način 
pripravljati hrano, se veliko 
gibati, ozaveščati o tem, kako 
odpraviti stres, ki je tudi eden 
od pogostih povzročiteljev oz. 
pospeševalcev diabetesa. Prav 
tako smo ponosni, da imamo 
v Krškem, Brežicah in Sevni-
ci tedensko pohodno skupino. 
Naše društvo je s svojim delo-
vanjem prepoznavno tako v 
občini kot tudi širše, povezu-
je pa se tudi z ostalimi društvi 
s področja zdravja, ki delujejo 
v Posavju in izven. 

V društvo je trenutno včlanje-
nih 490 članov, med katerimi 
je večina sladkornih bolnikov 
s tipom 2, pri čemer moram 
povedati, da so naši člani pre-
težno starejši, imajo 70 in več 
let. Na splošno je članstvo v 
zadnjih letih v upadu, mlaj-
ši se težje odločajo za vpis v 
društvo, ker se še ne želijo iz-
postavljati. Je pa vedno več 
mlajših s sladkorno boleznijo 
tipa 1. Nekaj se jih je včlanilo 
tudi v naše društvo.  Člani pri-
hajajo iz skoraj vseh posavskih 
občin pa tudi iz Šentjerneja in 
Novega mesta. Naj dodam, da 
je naše društvo v tem letu tudi 
nosilec državne proslave, ki bo 
10. novembra v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Brežice. 
 

Koliko Posavcev je sladkor-
nih bolnikov in kaj so glavni 
dejavniki, da nastopi ta bo-
lezen?

Težko bi operirala s številka-
mi za Posavje. Na državni ravni 
pa jih je od 136 do 140 tisoč in 
žal so številke v porastu. Zato 
si res želimo, da se čim več 
bolnikov s to boleznijo vključi 
v društvo. Sladkorna bolezen 
je sicer lahko tudi gensko po-
gojena, največkrat pa je vzrok 
nezdravo življenje, predvsem 
poseganje po nezdravi prehra-
ni, npr. da jemo preveč slad-
kega, preveč izdelkov iz bele 
moke, morali bi dati večji po-
udarek zelenjavi in zmanjša-
ti ali se celo odpovedati slad-
karijam. Naslednji dejavnik je 
premalo gibanja, še posebej v 
današnjem času opažamo, da 
se zaradi vse te nove tehno-
logije otroci bistveno prema-
lo gibajo. Velik vpliv ima tudi 
stres. Sama sladkorna bole-
zen je res zahrbtna bolezen, 
saj najprej človek sploh nima 
pravega občutka, da je to tako 
hudo oz. nevarno, potem pa 
je kar naenkrat lahko že pre-
pozno. Zato potrebujemo veli-
ko samoodpovedi, samodisci-
pline, da sami sebi zapovemo, 
kaj smemo in kaj ne, in se tega 
strogo držimo. Zelo narobe je 
tudi to, da ljudje vse preveč-
krat odlašajo s pregledom, po-
tem pa je lahko že prepozno, ko 
se posledice že čutijo na očeh, 
ledvicah, ožilju …

Kakšna je razlika med diabe-
tesom tipa 1 in tipa 2?
Za tipom 1 zbolijo mladi ljud-
je, nekje do 30. leta. Bolezen 
se pokaže že zgodaj zaradi ne-
pravilnega delovanja trebušne 
slinavke. Za tipom 2 pa zbolijo 
ravno takšni z nezdravim nači-

nom življenja. Ljudje dolgo ne 
vedo, kaj jim je, občutijo utru-
jenost, nemoč, slabo spijo, po-
noči veliko hodijo na stranišče, 

veliko pijejo – to so prvi poka-
zatelji in prav je, da obišče-
jo zdravnika, da preveri raven 
sladkorja v krvi. Obstaja tudi 
diabetes, ki ga dobijo ženske 
med nosečnostjo, ki pa se lah-
ko popolnoma odpravi s pravil-
no prehrano in zdravim nači-
nom življenja.

Po ocenah Svetovne zdra-
vstvene organizacije se bo 
število bolnikov s sladkorno 
boleznijo do leta 2025 pod-
vojilo. Kje so vzroki?
To je bolezen, ki je dobila izre-
den zamah. Ne pravijo ji zas-
tonj kuga oz. epidemija sodob-
nega časa. Ljudje se sploh ne 
zavedajo, da je v sladki hrani 
in pijači toliko za zdravje ško-
dljivih snovi. Ko jim na delav-
nicah pokažemo, koliko kock 
sladkorja dajo v nek izdelek, 
se kar zgrozijo. Zato se v na-
šem društvu preko zveze že 
nekaj časa borimo za omejitev 
prodaje sladkih napitkov, tudi 
na šoli že lep čas zelo skrbimo, 
da imamo za učence zdrave na-
pitke – nesladkan ali le malo 
sladkan čaj in vodo – in hrano 
z manj maščobami, ogljikovi-
mi hidrati.

Ko že omenjate sladke stva-
ri. Kaj od hrane in pijače je 
zdravju najbolj škodljivo, ko 
gre za vsebnost sladkorja?
Zagotovo so ’sladkorne bom-
be’ v prvi vrsti razne čokoladi-
ce, bonboni, rogljički pa gazi-
rane sladke pijače, pivo, ki 
vsebuje veliko slada in hmelja, 
ostali industrijski sadni soko-
vi …, veliko tega je v avtomatih, 
ki jih na brežiški šoli načrtno 

nimamo, da otrokom onemo-
gočimo uživanje tovrstnih ži-
vil. Za diabetike so strup tudi 
ogljikovi hidrati, zato naj se 
izogibajo testeninam, raznim 
omakam z veliko aditivi, pol-
novrednim mlečnim izdelkom, 
na hitro pečenim stvarem, be-
lemu kruhu, jušnim zakuham, 
pire krompirju, nadalje je tre-
ba jesti čim manj ocvrtega in 
mastnega rdečega mesa. Pose-
gajmo po pustem mesu, perut-
nini in ribah, v manjših količi-
nah je priporočljivo tudi sadje, 
npr. pri jabolkih samo srednje 
velika in kisla, namesto po ba-
nanah, grozdju in lubenicah je 
bolje posegati po jagodičevju, 
raje uživajmo posneto mleko in 
lahki navadni jogurt 1,3 % itd.

Med sladkornimi bolniki je 
tudi veliko mladih oz. otrok. 
Kako se oni spopadajo s to 
boleznijo?
Predvidevam, da je za vse v 
družini najverjetneje velik šok, 
ko zboli otrok. Tudi na brežiški 
šoli imamo dve deklici z diabe-
tesom. Obe imata inzulinsko 
črpalko, kar je tako zanje kot 
za starše najprej bila zahtevna 
stvar, saj je treba strogo prera-
čunavati sladkor in ogljikove 
hidrate, se seznanjati z meri-
tvami in delovanjem sladkor-
ja v krvi ipd., kasneje to prei-
de v rutino. Poudariti moram, 
da imata obe izredno skrbne 
starše, ki zelo lepo sodelujejo 
s šolo in skupaj z roko v roki 
uspešno obvladujemo bole-
zen, se učimo živeti z njo ter 
jo sprejemati kot del življenja. 
Ker sta deklici še mlajši, ima-
ta v šoli tudi usposobljeni spre-
mljevalki, da jima pomagata pri 
navajanju na inzulinsko črpal-
ko in pri aktivnostih kontroli-
rata nivo sladkorja v krvi. Obe 
v ničemer ne zaostajata za dru-
gimi učenci. Poudarila bi rada, 
naj vse družine dajo večji po-
udarek pravilnemu prehranje-
vanju in skrbijo, da so otroci 
čim več zunaj in se gibajo.

Naše društvo je aktivno pri 
ozaveščanju mladih o tej bo-
lezni. Povezali smo kar 22 šol, 
tako osnovnih kot srednjih v 
Posavju, ki so se vključile v tek-
movanje iz znanja o sladkorni 
bolezni. Pred tremi leti je bilo 
tudi naše društvo skupaj z OŠ 
Brežice organizator tovrstne-
ga tekmovanja. Veseli smo, da s 
tem, ko ozaveščamo mlade, ti s 
pridobljenim znanjem najprej 
ozavestijo sebe, hkrati pa tudi 
svoje najbližje in okolico, v ka-
teri živijo.

Ali obstajajo nacional-
ne smernice zdravljenja in 
obravnave sladkorne bolez-
ni?
Da, obstajajo. Kar se tiče 
zdravljenja diabetesa, je stor-

Darja Mandžuka, predsednica Društva diabetikov Posavje – Brežice:

Sladkorna bolezen je epidemija 
sodobnega časa
BREŽICE – Društvo diabetikov Posavje – Brežice od leta 2009 vodi 60-letna Darja Mandžuka iz Brežic, po 
izobrazbi sicer učiteljica razrednega pouka. Pred 25 leti je tudi sama zbolela za sladkorno boleznijo, ki se 
ji posveča s posebno pozornostjo, svoje življenje pa je v celoti posvetila izobraževanju in delu z otroki.

Darja Mandžuka
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jen velik korak naprej. Še kot 
otrok sem imela sošolca s slad-
korno boleznijo in v spominu  
mi je ostala tista velika igla, 
ki jo je bilo res grozljivo vide-
ti, kaj šele zabosti v drobce-
no nogo ali roko. Danes je to 
čisto drugače in sploh ni pri-
merjave, saj inzulin vnašamo 
s peni, ki imajo drobcene igli-
ce, in sploh ne boli, ko se pičiš. 
Na podlagi napredka tehnolo-
gije nastajajo nova orodja, npr. 
črpalke, in nova zdravila, ki so 
vse bolj varna.

Kako ocenjujete pogoje de-
lovanja vašega društva? 
Kako se financirate in kdo 
vas podpira?
Kar se tega tiče, smo lahko za-
dovoljni, želimo si, da bi vsaj 
tako ostalo tudi v prihodnje. 
Naše delovanje je kakovostno 
zato, ker smo deležni odlič-
ne strokovne pomoči s strani 
zdravstvenih delavcev, ki de-
lujejo v zdravstvenih ustano-
vah, to so ZD Brežice, Krško in 
Sevnica, SB Brežice z diabeto-
loško ambulanto, še posebej 
bi izpostavila našo diabetolo-
ginjo in strokovno vodjo Živo 
Kavčič Tršinar, dr. med., ter 
vodstvo brežiške bolnišnice. 
Veseli smo, da naše delo pod-
pirajo občine Krško, Brežice 
in Sevnica, ne samo finančno, 
ampak tudi moralno, saj se nji-
hovi predstavniki – še posebej 
bi pohvalila predstavnike Ob-
čine Brežice – redno udeležu-
jejo naših aktivnosti. Ključen 
element našega delovanja sta 
tudi Zveza društev diabetikov 
Slovenije in FIHO, preko kate-
rih dobivamo sredstva za iz-
vajanje programov in smerni-
ce za delovanje. Zveza izdaja 
tudi revijo Sladkorna, v kateri 
diabetik lahko najde zelo po-
membne informacije za laž-
je obvladovanje bolezni. Velik 

posluh za naše delovanje ima-
jo tudi delovne organizacije iz 
Posavja, eden največjih pod-
pornikov je Elmont Krško, ki 
je prevzel tudi pokroviteljstvo 
državne proslave, poleg nje-
ga pa tudi NEK, Numip, HESS, 
TEB, Zavarovalnica Triglav, 
podjetje Pirnar …

Na OŠ Brežice ste že dolgo 
zaposleni, kajne?
Res je, letos končujem delov-
no dobo na tej šoli, na kateri 
sem vseh 40 let delala, živela 
z njo in je postala kar moj dru-
gi dom. 22 let sem opravljala 
delo učiteljice od 1. do 5. razre-
da, zadnjih 18 let pa opravljam 
delo pomočnice ravnatelji-
ce. Skrbela sem za pedagoški 
del, kulturne in druge aktiv-
nosti, organizacijo različnih 
aktivnosti, trudila sem se za 
kvalitetno izvajanje vzgojno-
izobraževalnega dela na šoli. 
Najprej sem torej učila in vzga-
jala otroke, nato sem pomaga-
la pri strokovni rasti kolegov … 
Delo v tako delavnem in uspe-
šnem kolektivu, kot je kolek-
tiv OŠ Brežice, je toliko lep-
še, ker vedno delamo z roko v 
roki, povezovalno za dobrobit 
vseh, ki smo v tem procesu. Če 
bi se morala še kdaj odločiti, bi 
še enkrat izbrala ta poklic.

Vaša šola je bila pred peti-
mi leti izbrana tudi za naj-
bolj kulturno šolo. S čim ste 
si prislužili ta naziv?
Osnovna šola Brežice je od 
2013 nosilka naziva Najbolj 
kulturna šola, in sicer za nad-
povprečno razvejano kulturno 
dejavnost na glasbenem, likov-
nem, plesnem, gledališkem in 
literarnem področju v okviru 
rednega pouka in izvenšolskih 
aktivnosti, ki so vpete v vse se-
gmente kulturnega dogajanja v 
šoli, občini ter med oblikoval-

ci različnih kulturnih dogod-
kov po Sloveniji in celo izven 
njenih meja. S ponosom smo 
ga nosili do leta 2017, ko smo 
ponovno kandidirali za ta la-
skavi naslov in ponovno osvo-
jili naslov Kulturna šola 2017.

Kot soavtorica ste napisa-
li tudi nekaj priročnikov za 
učence in učitelje …
To so bili priročniki za glasbo 
v 1. in 2. razredu, ampak je že 
dolgo časa od tega. Sodelova-
la sem pri številnih projektih, 
ki so bili organizirani s strani 
Zavoda RS za šolstvo ter Mini-
strstva za izobraževanje, zna-
nost in šport, v nekaterih pro-
jektih sem bila tudi inovatorka 
in ugotovila sem, da se splača 
vlagati v raziskovalno delo in 
spodbujati mlade za ustvarjal-
no, inovativno delo.

Kako kot učiteljica razredne-
ga pouka primerjate pouk 
včasih in danes? Je delo z ot-
roki danes napornejše? Kaj 
pa z otroki priseljencev, ki 
jih imate tudi na vaši šoli?
Danes so generacije otrok dru-
gačne, zato zahtevajo tudi dru-
gačen pristop. In to je izziv, ob 
katerem tudi sam osebnostno 
in strokovno rasteš. Skozi svo-
je dolgoletne izkušnje ugota-
vljam, da moraš biti pri svojem 
delu najprej človek, znati mo-
raš prisluhniti otroku, njego-
vim staršem, kolegom, jih po-
skušati razumeti, sprejemati, 
svetovati …, potem je vse laž-
je rešljivo. Vsako obdobje ima 
svoj čar, svoje pozitivne in ne-
gativne strani, težko je primer-
jati, kako je bilo takrat in da-
nes. Delo z vsako generacijo je 
izredno zanimivo, lepo in tiste-
mu, ki se je s srcem odločil za 
poklic dela z otrokom, to pred-
stavlja tudi izziv, ki ga s srcem 
in radostjo opravlja. S pogo-

vori in dobrimi didaktičnimi 
pristopi so vsi problemi več 
ali manj uspešno rešljivi.

Na šoli imamo približno 30 
otrok priseljencev, med kate-
rimi je večina albanskega po-
rekla. To seveda tudi zahteva 
drugačen pristop. Eni se sicer 
zelo hitro privadijo, največji 
problem pa je jezik. Tu iščemo 
različne poti, da pomagamo – 
organiziramo dodaten pouk 
slovenščine, prilagajamo vse-
bine pouka …, skratka, iščemo 
poti, da res pomagamo tem ot-
rokom. Večinoma smo kar us-
pešni.

S čim se še ukvarjate, tudi 
mogoče za zbistritev misli 
od delovnega vsakdana?
Trenutno nimam ravno veli-
ko časa za prostočasne aktiv-
nosti, ker sem še polno zapo-
slena, moj delovni dan zna biti 
daljši kot sicer. Drugače pa je 
moj velik hobi branje knjig in 
hoja v naravi, največje veselje 
pa mi prinaša moj vrt v rodnih 
Cerkljah ob Krki, kjer pri goje-
nju cvetja, zelišč, sadja in zele-
njave uživam ter se napolnim z 
energijo, da lahko potem nor-
malno delam dalje. Ko se bom 
upokojila, bo več časa za to, 
rada bi se obrnila bolj k sebi, 
saj sem ob vseh teh obremeni-
tvah največkrat pozabila rav-
no nase. Veliko mi pomenita 
moja starša, ki sta že v visoki 
starosti, in moja družina, zato 
bo sedaj tudi več časa zanju, za 
moža, otroke in seveda za moja 
vnučka, česar se res že zelo ve-
selim. V življenju pa si ustvariš 
tudi krog ljudi, prijateljev, ki so 
ti skozi življenje stali ob stra-
ni in ti veliko pomenijo. Tudi 
njim bi rada namenila več časa, 
ki mi ga je pogostokrat zmanj-
kovalo.
 Rok Retelj

Čebelarska zveza Slovenije si 
kot organizatorica tekmovanj 
z javno službo v čebelarstvu 
in po šolah delujočimi men-
torji čebelarskih krožkov pri-
zadeva, da bi potrebna znanja 
usvajal in utrdil tudi mladi rod 
ter nadaljeval častitljivo tradi-
cijo čebelarjenja na slovenskih 
tleh. Za udeležene tekmovalce, 
ki so se pomerili v znanju na 
nižji, srednji in višji stopnji, so 
na šoli v sodelovanju s Čebe-
larskim društvom Krško prip-
ravili tudi pester spremljajoči 
program: ogled dan pred tem 
odprte razstave o čebelarstvu 
dr. Janka Božiča v avli krške-
ga Kulturnega doma, razstave 
eksotičnih živali v telovadnici 
šole in šolskega čebelnjaka, ob 
tej priložnosti pa so goste na 
šoli seznanili tudi z zgodovino 
kraja, jih popeljali po bližnjem 
parku Jurija Dalmatina in prip-
ravili vrsto delavnico.

V uvodu tekmovanja je poleg 
ravnateljice Valentine Ger-
jevič zbrane nagovoril tudi 
evropski poslanec Franc Bo-
govič, ki je mladim ob tej pri-

KRŠKO – Pod naslovom »Od mladega čebelarja do znanstve-
nika« je bila dan pred tekmovanjem, 4. maja, v avli krške-
ga Kulturnega doma odprta razstava o čebelah in čebelar-
jenju dr. Janka Božiča. 

Razstava predstavlja posamezne čebelarske teme, vsi razstavlje-
ni panoji pa so opremljeni z aktivacijskimi kodami za dostop k 
interaktivnemu gradivu, preko katerega se lahko sodobne tehno-
logije vešči obiskovalci podrobneje seznanijo o medovitih rastli-
nah pri nas, z življenjem in delom čebel, panji ipd.
Dr. Janko Božič je domačin s Čreteža pri Krškem, ki se je za če-
belarjenje pod mentorstvom pokojne čebelarke Minke Zupan-
čič navdušil v čebelarskem krožku na krški šoli Jurija Dalmati-
na. Že kot dijak Gimnazije Brežice je izdelal raziskovalno nalogo 
Čebelarstvo v občini Krško in po srednješolskem izobraževanju, 
ki ga je zaključil z odliko, nadaljeval študij biologije na Bioteh-
niški fakulteti v Ljubljani, na kateri je diplomiral leta 1988 z na-
logo Dogajanje med čebeljim plesom – analiza vedenja sledilke 
in zanjo prejel Prešernovo nagrado. Štiri leta kasneje je z nalo-
go Socialne interakcije pašnih čebel v panju zaključil podiplom-
ski magistrski študij, leta 1996 pa doktoriral na Louisiana Sta-
te University s temo Vpliv hemolimfnega sladkorja, juvenilnega 
hormona in biogenih aminov na tri vedenjska stanja odraslih če-
bel. Danes kot izredni profesor za področje etologije poučuje na 
Biotehniški fakulteti in v sklopu nje vodi Center za čebelarstvo. 
Božič je tudi predsednik Čebelarskega društva Krško, med dru-
gim pa je še povedal, da mu je uspelo za čebelarjenje navdušiti 
tudi sina Aljaža Škvarča Božiča, ki mu je pomagal tudi pri na-
vedeni razstavi. 
Ob otvoritvi – odprla jo je podžupanja Ana Somrak – smo z dr. 
Božičem opravili tudi krajši pogovor o najbolj tipičnih medovi-
tih rastlinah pri nas, območjih, ki so najbolj ugodna za čebelar-
jenje in še več drugih zanimivostih iz življenja čebel, kar bomo 
strnili v članku v naslednji številki Posavskega obzornika, ki bo 
izšel 24. maja, in z njim hkrati obeležili 20. maj – prvi svetovni 
dan čebel.  B. M.

Mladi rod čebelarjev nadaljuje častitljivo tradicijo
KRŠKO – V organizaciji Čebelarske zveze Slovenije je bila OŠ Jurija Dalmatina Krško 5. maja gostiteljica 41. državnega srečanja in tekmovanja mladih čebelarjev. 
Zbralo se jih je kar okoli 750, največjo bero žlahtnih odličij pa so osvojili prav mladi čebelarji domače šole pod mentorstvom Suzane Pacek.

ložnosti povedal, da mu je če-
belarjenje vse prej kot tuje, saj 
je tudi njega že v najzgodnej-
ših otroških letih zanj navdu-
šil stari oče. Medtem ko se je 
sam posvetil sadjarstvu, se 
danes s čebelarjenjem ukvar-
ja že njegov sin: »Zato čestit-
ke vsem vam, ki gojite in na-
daljujete tradicijo čebelarstva 
in zagotavljate, da bomo vsi 
tisti, ki doma ali v tujini širi-
mo dober glas o čebelarstvu 
pri nas, slovenski čebeli, me-
denih zajtrkih in drugih s če-
belarstvom povezanih aktiv-
nostih, imeli kaj za povedati 
in tudi konkretno pokazati.« 
Na podlagi sodelovanja, pobu-
de Čebelarske zveze Sloveni-
je in podpori države Slovenije 
se je v Evropskem parlamen-
tu v tem mandatu zvrstila vr-
sta aktivnosti, ki so obrodile 
sadove, saj so Združeni naro-
di na slovensko pobudo 20. 
maj razglasili za svetovni dan 
čebel. Ta bo tako v tem mese-
cu tudi prvič uradno obeležen, 
osrednja slovenska prireditev 
pa bo pod pokroviteljstvom 
predsednika države Boruta 

Pahorja potekala 20. maja v 
t. i. medeni vasi pod vasjo Bre-
zovica v občini Žirovnica, kjer 
bodo obiskovalci lahko okusi-
li tudi različne medene dobro-
te iz slovenskih regij in na prek 
80 stojnicah kupili čebelje pri-
delke ter izdelke domače obrti.

Testi, ki so jih pisali mladi, so 
bili sestavljeni iz poznavanja 
najbolj osnovnih pojmov v če-
belarstvu do zahtevnih vpra-

šanj na višji stopnji, za čim 
boljše uvrstitve pa se je po-
tegovalo tudi nekaj ekip šol 
iz posavskih občin in čebe-
larskih društev: iz  OŠ Jurija 
Dalmatina Krško, OŠ Tržišče, 
OŠ Milana Majcna Šentjanž, 
OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ 
Koprivnica, OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki, Če-
belarskega društva Krško in 
Čebelarskega društva Martin 
Humek Raka. Najžlahtnejša 

odličja so osvojili: zlato odlič-
je – nižja stopnja: Tinkara 
Kranjčevič in Hana Podgor-
šek, Bruno Vogrinc in Aljoša 
Božič – vsi OŠ Jurija Dalmati-
na Krško, krožek 1, mentorica 
Suzana Pacek; srebrno odlič-
je – nižja stopnja: Žiga Bevc in 
Vid Žaren, Marija Marinčič 
(brez sotekmovalca) – vsi OŠ 
Leskovec pri Krškem, mentori-
ca Daniela Zalokar; Kristjan 
Meserko in Zarja Stojanović 
iz OŠ Jurija Dalmatina, kro-
žek 1, mentorica Suzana Pa-
cek; Maja Pečnik in Karmen 
Kavčič, Taja Krnc in Manica 
Maja Božičnik – vsi OŠ Kop-
rivnica, mentorica Mirela Za-
lokar; bronasto odličje – nižja 
stopnja: Kaja Kukovič in La-
risa Gortan iz OŠ Koprivni-
ca, mentorica Mirela Zalokar; 
Timotej Gorenc iz Čebelar-
skega društva Martin Humek 
Raka, mentor Jože Cemič; zla-
to odličje – srednja stopnja: 
Karla Maček in Daša žoher, 
Nina Dvoršak in Tia Valen-
tinc, Živa Bratkovič in Lana 
Žnideršič – vsi OŠ Jurija Dal-
matina Krško, krožek 2, men-

torica Suzana Pacek; Žan Keg-
ljevič in Klemen Mohar iz OŠ 
Jožeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki, mentor Stane Reb-
selj; srebrno odličje – srednja 
stopnja: Žan Šešet (brez so-
tekmovalca) iz ČD Martin Hu-
mek Raka, mentor Jože Cemič; 
Miha Osetič in Jan Kuselj iz 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
krožek 2, mentorica Suzana 
Pacek; Žiga Podlogar in Mati-
ja Musar iz OŠ Milana Majcna 
Šentjanž in ČD Šentjanž, men-
torica Lidija Martinčič; 
bronasto odličje – srednja sto-
pnja: Brin Lipovž (brez sotek-
movalca), Matic Žaren in Ma-
tic Turšič – vsi OŠ Leskovec 
pri Krškem, mentorica Danie-
la Zalokar; Jan Jelenc in Ma-
tevž Gačnik iz OŠ Tržišče, 
mentorica Alenka Knez; sre-
brno odličje – višja stopnja: 
Tina Zakšek in Lia Zorko iz 
ČD Krško, mentorica Suzana 
Pacek; bronasto odličje – višja 
stopnja: Nik Pribožič in Luka 
Zakšek iz ČD Krško, mentori-
ca Suzana Pacek.

 Bojana Mavsar

Pri šolskem čebelnjaku mladi čebelarji OŠ Jurija Dalmatina z 
mentorico Suzano Pacek (na sredini)

Od čebelarja do znanstvenika

Dr. Janko Božič na odprtju razstave
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Tokrat so v goste povabili asist. 
mag. Eriko Matos, specialistko 
interne medicine, ki je prisot-
nim predavala na temo Rak 
dojke – bolezen sodobnega 
časa. Povedala je, da si ne zna-
mo predstavljati, koliko vrst 
raka dojke je, bolezen pa je 
postala kronična. V Sloveniji je 
letno okrog 1.100 novih bolnic 
s to boleznijo, registriranih pa 
jih je 12.000. Število se iz leta v 
leto veča, pri mlajših od 40 let 
je redkejši, več kot tri četrtine 
novo zbolelih je starejših od 
50 let, za rakom dojk zboleva-
jo tudi moški. Medtem v svetu 
poteka več kot 2.000 raziskav 
raka, saj je več tipov raka dojk.

Predsednica društva Alen-
ka Krenčič Zagode, spec. gi-
nekologije in porodništva, je 
za minulo leto povedala, da je 
društvo delovalo po že uteče-
nem načrtu z delavnicami sa-
mopregledovanja dojk in mod, 
predstavljanjem preventiv-
nih programov Svit, Dora in 
Zora, članice izvršilnega od-
bora so se udeleževale različ-
nih dogodkov, kjer so predsta-
vljale delovanje društva in pri 
tem pridobivale nova znanja. Z 
delavnicami samopregledova-
nja dojk so pričeli v Koprivnici 
članicam Aktiva kmečkih žena, 
nato v Podbočju za tamkajšnji 
aktiv kmetic, v NEK, dvakrat v 
OŠ Brežice, v Društvu upoko-
jencev Brežice ter še za Turi-
stično društvo Koprivnica. Kot 
je dejala, se zavedajo, da tako 

Že 20. leto ozaveščajo o raku
ČATEŽ OB SAVI – Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku je aprila v Termah Čatež pripravilo le-
tno skupščino s srečanjem članov. Društvo bo oktobra letos proslavilo že 20. obletnico delovanja, ki poteka 
pod sloganom »Za naše skupno zdravje«.

centri za krepitev zdravja kot 
društva za boj proti raku tudi 
Društvo za srce in ožilje, Dru-
štvo diabetikov, Europa Donna 
in ostali vsak na svoj način pri-
spevajo k ozaveščanju prebi-
valcev proti raku, zato bi se 
morali pri delu v prihodnje še 
bolj povezati.

V letu 2018 se aktivno vklju-
čujejo v projekt Zveze sloven-
skih društev za boj proti raku, 
ki poteka pod motom »Evrop-
ski kodeks proti raku – pripo-
ročila o raku naj ne obvisijo 
v zraku«. Projekt bo predsta-
vljen v vseh treh posavskih ob-
činah (aprila v OŠ Brežice, ju-
nija v OŠ Sevnica, septembra 
na FURS, v UE Sevnica ter v 

Resistecu Krško in Kostanje-
vica ter decembra v INDE Sev-
nica).

Posavsko in obsoteljsko dru-
štvo za boj proti raku je partner 
v programu Zmanjševanje rabe 
tobaka, tobačnih in povezanih 
izdelkov ter alkohola med pre-
bivalci RS. Izvaja ga Slovenska 
zveza za javno zdravje, okolje 
in tobačno kontrolo. Program 
sofinancirata Ministrstvo za 
zdravje RS in FIHO, pri izved-
bi celotnega programa finanč-
no pomagata tudi Občini Breži-
ce in Sevnica. Ciljne skupine so 
predvsem mladi in nosečnice. 
Zato nameravajo letos kupiti t. 
i. smokelyzer za izvajanje me-
ritev ogljikovega monoksida 

v izdihanem zraku in krvi ter 
napravo za preverjanje stop-
nje vinjenosti – očala Drunk 
buster. Učence osnovnih šol 
Posavja (od 6. do 8. razredov) 
želijo tudi letos spodbuditi k 
nekajenju s programom pod-
pisovanja slovesne obljube o 
nekajenju.

Predsednica Krenčič Zagode-
tova je ob koncu ponovila ci-
lje, ki jih želijo v društvu ures-
ničiti: spodbuditi h kritičnemu 
razmisleku o zdravem načinu 
življenja, spodbuditi k prevze-
manju odgovornosti za zdrav-
je, pri tem pa želijo pomagati 
k izoblikovanju ustreznih vre-
dnot in ciljev, ki se bodo odra-
žali v kvalitetnejšemu načinu 
življenja.

Brežiška podžupanja Katja 
Čanžar in direktorica Splo-
šne bolnišnice Brežice Anica 
Hribar sta poudarili pomen 
društvenega delovanja, ki slo-
ni na izobraževanju in pomo-
či, zlasti novih ciljnih skupin 
in mladih. Program je povezo-
vala Vladimira Tomšič, dru-
žina Zagmajster z Orešja na 
Bizeljskem je s pesmijo pope-
strila druženje, priznanje pa je 
letos prejel lokalni časopis Oko 
iz Podčetrtka.
 Natja Jenko Sunčič

Levo predavateljica Erika Matos in predsednica društva Alen-
ka Krenčič Zagode, desno direktorica bolnišnice Anica Hribar

KERINOV GRM – 7. maja je Center za socialno delo Krško v 
romskem naselju Kerinov Grm predstavil projekt Večna-
menski romski center Drom (krajše VNRCD). Namenjen je 
aktivnostim za izboljševanje socialno-ekonomskega polo-
žaja pripadnikov romske skupnosti, družbeno integracijo 
in povezovanje z lokalnim okoljem.

Kot je povedala direktorica CSD Krško Marina Novak Rabzelj, 
evropski socialni projekt Večnamenski romski center Drom ali 
Romano center bogo lače nameni Drom poteka od novembra 
lani, trenutno pa ga v največjem romskem naselju v občini Krško 
izvajajo kot eden izmed sedmih izvajalcev na območju Slovenije 
(poleg navedenega ta poteka še v Mariboru, Kočevju, Trebnjem, 
Črnomlju, Novem mestu in Lendavi). Izvajajo ga s ciljem zmanj-
ševanja tveganja revščine, dviga socialnih kompetenc, opolno-
močenja in približevanja trgu dela ter aktivnega vključevanja 
pripadnikov romske skupnosti v družbo. Štiriletni projekt je 
ovrednoten na dobrih 130.700 evrov, od tega je 80 odstotkov 
sredstev zagotovljenih s strani Evropske kohezijske politike, 
preostalih 20 odstotkov sredstev pa je financiranih s strani Mi-
nistrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vodenje projekta so zaupali strokovni delavki CSD Krško Zden-
ki Žveglič in za polni delovni čas zaposlili kot samostojno stro-
kovno sodelavko iz Ljubljane preseljeno Špelo Zorič, ki se je v 
teh mesecih že dodobra vpeljala v delo. Zoričeva je povedala, 
da se projekt izvaja v večnamenskem objektu v romskem nase-
lju, ki je sicer v lasti Občine Krško, njegov upravljavec pa je OŠ 
Leskovec pri Krškem. Njeno delo vključuje spremljanje stisk 
in težav ter individualno in skupinsko svetovanje pripadnikom 
romske skupnosti vseh starostnih skupin na različnih področ-
jih. Ob tem si prizadeva povezati in pripeljati v naselje čim več-
je število vladnih in nevladnih organizacij z njihovimi vsebina-
mi. Med drugim so dobro sodelovanje vzpostavili že z Ljudsko 
univerzo Krško, Zavodom Emma, Valvasorjevo knjižnico, pod-
jetjem Kostak, Policijsko postajo in Zdravstvenim domom Kr-
ško, trenutno so v teku dogovori o izvajanju delavnic v VNRCD 
s Podjetno skupnostjo K.N.O.F. in Mestnim muzejem Krško idr. 
Delo ji kot diplomirani filozofinji predstavlja izziv, saj je v oko-
lju nova, k delu pa je pristopila neobremenjeno, kar so začuti-
li tudi pripadniki romske skupnosti. V sklopu raznih delavnic 
in organizacije različnih dogodkov, v katerih sodeluje tudi več 
prostovoljcev, formalnega in neformalnega izobraževanja pripa-
dniki romske skupnosti pridobivajo uporabna znanja in spret-
nosti, ki naj bi prispevala k boljši zaposljivosti, dvigu njihove 
samopodobe, zdravemu načinu življenja, zmanjšanju odvisno-
sti, predvsem od alkohola in cigaret, odgovornejši vlogi starše-
vstva in vzgoje, med drugim tudi k nižji stopnji delikventnega 
vedenja in manjšemu številu kaznivih dejanj, je še med drugim 
povedala Zoričeva.

Rezultati so se odražali že na predstavitvi projekta, ki so jo 
pospremili s kulturnim programom, saj je bilo naselje videti ure-
jeno, družine, ki so se najbolj izkazale pri urejanju okolice svojih 
bivalnih objektov in ohranjale čistočo, pa so nagradili z lončnica-
mi in uporabnimi delovnimi pripomočki. Z glasbenimi točkami 
so nastopili otroci tamkajšnjega vrtca, nekoliko starejši pa obi-
skovalce prijetno presenetili z igranjem na glasbila in petjem.
 Bojana Mavsar 

Večnamenski romski center 

Mladi instrumentalisti in pevci med nastopom z mentorjem 
Petrom Dirnbekom

Na sredini strokovna sodelavka Špela Zorič v družbi prosto-
voljke Metke Bernardič (levo) in prevajalke Nataše Žagar

KOSTANJEVICA NA KRKI – Da-
nes, 10. maja, v Galeriji Božidar 
Jakac v Kostanjevici na Krki po-
teka 3. mednarodna konferen-
ca o krožnem gospodarstvu 
– Circular Change, ki jo organi-
zira Pisarna Evropskega par-
lamenta v Sloveniji. Na kon-
ferenci bodo nastopili številni 
panelisti, med njimi tudi Pri-
mož Gabrič iz podjetja Kostak, 
Petra Grajžl iz Komunale Bre-
žice, evropska poslanca Franc 
Bogovič in dr. Igor Šoltes ter 
minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Poči-
valšek. Ob tem bo potekala še 
posebna umetniška razstava. V 
partnerstvu z nizozemsko or-
ganizacijo Landart Diessen se 
bo predstavilo skupno deset 
umetnikov iz Slovenije in Ni-
zozemske, ki bodo kot spre-
mljevalni dogodek konference 
v park lesenih skulptur For-
ma viva začasno umestili svo-
je »landart« postavitve iz ma-
terialov naravnega izvora ter 
v kombinaciji z uporabo biolo-
ških, predelanih in trajnostnih 
materialov, v okviru modne 
predstave pa bo predstavljena 
tudi najnovejša kolekcija mo-
dnih oblačil, ki v celoti temelji 
na krožni filozofiji, slovenske 
oblikovalke Matee Benedetti. 
 P. P.

Danes »krožna« 
konferenca
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V Osnovni šoli Jožeta Gorju-
pa vsako leto med 20 in 30. 
aprilom praznujejo dan šole v 
spomin na nekdanjega učen-
ca, umetnika Jožeta Gorju-
pa, po katerem šola nosi ime. 
»Njegova ustvarjalna moč je 
tudi vodilo naše šole. Trudimo 
se učencem ponuditi najširšo 
paleto priložnosti, da poka-
žejo vse svoje talente, najsi-
bo na področju športa, zna-
nja ali umetnosti. Letos naši 
učenci dosegajo zavidljive re-
zultate na državnih tekmova-
njih, srečanjih in različnih raz-
pisih. Ponosni smo nanje in vse 
to je spodbuda tudi za vse nas, 
ki se trudimo vsak dan poleg 
rednega šolskega programa 
dodati učencem še dobršno 
mero tistega, s čimer se lah-
ko najbolje poistovetijo in si 
pridobijo čim več izkušenj za 
življenje,« je števnim zbranim 

S proslavo so obeležili 73le-
tnico osvoboditve Brežic, 
74letnico ustanovitve legen-
darnega Kozjanskega odreda 
in 77letnico ustanovitve Osvo-
bodilne fronte pa tudi medna-
rodni praznik dela. Po prihodu 
častne straže 15. polka voja-
škega letalstva, 1. dolenjskega 
partizanskega bataljona pod 
vodstvom komandanta Mila-
na Krajnca in praporščakov je 
uvodoma lepo število navzočih 
pred Domom krajanov Sromlje 
nagovoril predsednik brežiške-
ga borčevskega združenja Sta-
ne Preskar in začel z beseda-
mi: »Smrt fašizmu, nacizmu in 
vsem njunim hlapcem!«, os-
tali pa so odgovorili: »Svobo-
da narodu!« Pred mikrofon je 
nato stopil predsednik sveta KS 
Sromlje Ferdo Pinterič in med 
drugim poudaril, da je tovrstne 
proslave treba organizirati tudi 
v današnjem času zato, »ker se 
pojavlja vedno več ponareje-
valcev zgodovine, ki hočejo pri-
kazati neko drugo resnico, kot 
se je takrat dogajala«. Dodal 
je, da bo vesel, če bodo ljudje v 
tako velikem številu tudi v bo-
doče prihajali na takšne prosla-
ve na »partizanske Sromlje«. 
V imenu Občine Brežice se je 
proslave udeležila podžupanja 

Za zdravilo ponavljati resnico
SROMLJE – Združenje borcev za vrednote NOB Brežice je 28. aprila s tradicionalno proslavo na Sromljah ob 
dnevu upora proti okupatorju obeležilo več zgodovinskih dogodkov iz preteklosti. Letošnji slavnostni go-
vornik je bil poslanec v Državnem zboru RS Igor Zorčič.

Katja Čanžar, ki je izpostavila 
pojem domoljubja, za katerega 
si po njenih besedah prizadeva 
tudi ZBV NOB Brežice, ki se mu 
je zahvalila, da skuša ohranjati 
dobre vrednote iz zgodovine in 
z vsakoletnimi proslavami opo-
zarja na najhujše stvari iz pre-
teklosti, za katere so nekateri 
plačali najhujši davek. 

Slavnostni govornik Igor Zor-
čič je povedal, da si danes tež-
ko predstavljamo, kako je bilo 
na Sromljah pred 70 in več 
leti. »Tukaj ni bilo takšne spro-
ščenosti kot danes, ob vsej re-
vščini, ki je bila v teh krajih, 
je potekal po eni strani boj za 
preživetje in po drugi strani boj 
proti iztrebljanju slovenskega 

naroda. Kdo bi si danes mislil, 
da je le streljaj od tukaj, na Si-
lovcu, skupina najbolj hrabrih, 
odločnih, domoljubnih ljudi 
tistega časa snovala in organi-
zirala upor proti okupatorju, ki 
nas je prišel podjarmit, uničit 
in izgnat,« je osvežil spomin na 
začetke Kozjanskega partizan-
skega odreda. Njegove borce je 
označil za »heroje, ki so omo-
gočili, da danes v svoji drža-
vi uživamo svobodo, varnost, 
demokracijo in svobodo go-
vora, ki pa je velikokrat zlora-
bljena za namene izmaličenja 
zgodovinskih dejstev in zgodo-
vinskega spomina, za napada-
nje zgodovinskih vrednot ter 
za poveličevanje in opravičeva-
nje nacistov, fašistov in njiho-

vih domačih pomočnikov«. Po-
udaril je, da je takšna svoboda 
bolezen demokracije, ki jo lah-
ko zdravimo samo s tem, da po-
navljamo resnico. Dejal je, da je 
ne glede na to, da želijo neka-
teri izbrisati zgodovinski spo-
min, ponosen, da je lahko go-
vornik na proslavi, predvsem 
zaradi ljudi, ki so napisani na 
številnih obeležjih po krajih v 
okolici in širše po Sloveniji, pa 
tudi tistih, ki niso napisani, a so 
se tudi borili ter svojega boja 
in udejstvovanja niso plačali z 
življenjem.

Na proslavi je delegacija ZBV 
NOB Brežice v sestavi pod-
predsednik združenja Alojz 
Godec in borec Kozjanske-
ga odreda Vincenc Blažinč 
– Cene k spomeniku padlim 
borcem Kozjanskega odreda 
na Sromljah odnesla venec in 
svečo. Program, ki ga je v celo-
ti pripravila mag. Mateja Jan-
kovič Čurič, povezovala pa Ida 
Ostrelič, so kulturno obogati-
li MoPZ Sromlje pod vodstvom 
Franca Veglja ter učenca OŠ 
Artiče Sara Zakšek in Nik 
Vovčko z mentorico Stanko 
Turšič Pungerčar.

 R. Retelj

Na Sromljah se je v lepem vremenu zbralo veliko število ude-
ležencev proslave.

Starim stolom dali nove zgodbe 
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjevičani so občinsko slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju tudi le-
tos že tradicionalno združili z odprtjem razstave likovnih del z otroškega extempora, ki so ga ob dnevu 
šole pripravili že 28-ič zapovrstjo.

na prireditvenem prostoru ob 
Krki povedala ravnateljica Me-
lita Skušek.

Ob dnevu šole so že 28ič raz-
pisali otroški likovni extempo-
re, na katerem je ustvarjalo 80 
otrok iz 21 šol pod vodstvom 
16 mentorjev, pa tudi vsi učen-
ci razredne stopnje domače 
šole, na temo »Ta stol ne bo več 

nikdar nov …«. Vodja projekta 
je bila Lidija Stipanič. »Mla-
dim likovnim ustvarjalcem in 
njihovim mentorjem smo tok-
rat postavili enostaven izziv – 
stol in vse njegove variante,« 
je še povedala Skuškova. »Na-
men naše likovne naloge je bil 
predvsem ta, da bi stoli zdru-
ževali, povezali učence v njiho-
vem ustvarjanju in nam vsem 

skupaj pokazali, zakaj vse so 
priročni stari odsluženi pred-
meti in koliko navdiha lahko 
najdemo pri čisto vsakdanjem 
kosu pohištva.« Razstava po-
barvanih, drugače okraše-
nih in preoblikovanih stolov 
je bila na prostem na ogled v 
času prvomajskih praznikov.

Številne zbrane je nagovoril 
ter jim čestital ob dnevu upo-
ra proti okupatorju in pra-
zniku dela tudi župan Ladko 
Petretič. Opozoril je na krše-
nje delavskih pravic ter pog-
labljanje razlik med revnimi 
in bogatimi. Krajši program 
na prireditvi so pod mentor-
stvom Metke Povše in Mojce 
Jevšnik pripravili učenci OŠ 
Jožeta Gorjupa, zaigral je tudi 
Pihalni orkester Kostanjevica 
na Krki.
 P. Pavlovič

Stoli so bili osrednja tema tako likovnega ustvarjanja učenk 
in učencev kot otvoritvenega programa razstave.

KRŠKO, TRŠKA GORA – Na predvečer praznika dela je Kra-
jevna skupnost mesta Krško v sodelovanju z Lovsko družino 
Krško in Občino Krško pripravila že tradicionalno prvoma-
janje pri lovskem domu na Trški gori. Kot simbol praznika, 
prijateljstva in solidarnosti so udeleženci ob prihodu na že 
34. kresovanje na tej lokaciji prejeli nagelj.

Ob tem je KS mesta Krško poskr-
bela za pogostitev udeležencev z 
divjačinskim golažem ter zabavo 
z Ansamblom Folk & Špas, v uvo-
du pa zaigrala koračnice nepo-
grešljiva krška godba pod vod-
stvom Dejana Žnideršiča. V 
imenu organizatorjev so zbrane 
pred prižigom kresa nagovorili 
podpredsednik sveta KS mesta 
Krško Zoran Jankovič, podžu-
panja Ana Somrak in predse-
dnik Lovske družine Krško Miha 
Gabrič. Jankovič, ki je na kratko 
povzel obdobje od minulega do 
letošnjega praznika, je dejal, da 
je tudi to minilo ob vrsti pogajanj, protestov in tudi stavk: »Mis-
lim, da je pravi čas in da je prav, da si zopet postavimo temelje, na 
katerih smo bili že pred časom gospodarske krize oz. da si posta-
vimo takšne temelje, da bomo na njih stabilno, razvojno in trajno-
stno delovali v dobro vseh nas in nikakor ne samo posameznikov 
oziroma vsemogočnega kapitala. Ne smemo poklekniti pred ka-
pitalom in pohlepnimi družbami ter njihovim vrečam brez dna, 
ki jih polnijo tudi z našimi žulji.« Kot je še med drugim dejal, smo 
Slovenci poznani kot delaven narod, a je napočil čas, da ta jasno 
zahteva, da je delo delovnih ljudi primerno ovrednoteno in ustre-
zno plačano, ter zaključil z željo, da bi večer praznovanja minil v 
sproščenem vzdušju, druženju in veselju: »Praznik dela se pra-
znuje, če je delo, ne smemo pa pozabiti tudi tistih, ki bi se radi od-
javili z zavoda za zaposlovanje. Skupaj – z roko v roki – smo močni 
in vsak, ki dela in se trudi, je spoštovanja vreden! Naj živi praznik 
dela! In naj nam kres kot simbol dodatne svetlobe daje moč, da 
bo jutri boljše!« B. Mavsar

Že 34. zagorel kres na Trški gori

Podpredsednik KS mesta Kr-
ško Zoran Jankovič

LESKOVEC PRI KRŠKEM, ZALOKE, SENUŠE – Člani PGD Lesko-
vec pri Krškem so tudi letos z avtodvigalom postavili mlaj, 
visok 34 metrov. Čeprav se ponekod postavlja še na star na-
čin (ročno), je tako bolj varno. Mlaj dolžine 25,65 m so pos-
tavili tudi mladi krajani Zalok v KS Raka, in sicer v t. i. koš 
ali že vnaprej pripravljeno in zabetonirano železno košaro, 
kar je zaradi varnosti tudi zelo praktično. Mlaj, ki je meril 
16 m, so postavljali tudi člani PGD Senuše (na fotografiji). 
Tako vaščani Zalok kot člani obeh društev so kasneje prip-
ravili večerni piknik. Leskovčani in Senušani, da spodbudijo 
moralo delovanja v društvu, vaščani Zalok pa predvsem za-
radi druženja. A. H.

POKLEK – Kulturno umetniško društvo Poklek 2. maja že 
tradicionalno organizira pohod za krajane in vse ljudi dobre volje. 
Zbrali so se pred gasilskim domom na Pokleku, kjer jih je pozdra-
vila predsednica društva Mateja Strnad, nato so se odpravili čez 
Selce in Kališovec ter se mimo cerkvice sv. Pavla spustili do Pre-
sladola. Ob poti so jih v zidanicah in domovih z dobrotami priča-
kali prijazni domačini. Ob prihodu v Presladol jih je čakal avtobus 
in jih odpeljal nazaj na Poklek, kjer so zaključili pohod ob dobro-
tah z žara in prijetni glasbi. Da pa je dan potekal, kot je treba, sta 
poskrbela Jože Mirt in Janja Gorišek. Vir: KUD Poklek

Pohod na praznični dan 
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Na slovesnosti v počastitev 
mednarodnega praznika dela, 
ki sta jo povezovala Ivica So-
telšek in Marjan Urbanč (se-
kretarja območne organizaci-
je ZSSS), je številne navzoče 
najprej nagovoril župan ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk. 
Opozoril je na nepravična raz-
merja v družbi, v kateri delavec 
in njegovo delo nista dovolj ce-
njena. »Želeli smo pravičen sis-
tem, a ni uspelo, zato ste sin-
dikati pomemben dejavnik 
družbe. Iščete pravico za naj-
manjšega, najšibkejšega …« je 
med drugim dejal in nadalje-
val, da se oblike dela ter de-
lovnih mest spreminjajo in to 
predstavlja izziv za prihodnje 
generacije. Ob tem je tudi vpra-
šal: »Kako v tem hitro razvija-
jočem se svetu zaščititi temelj-
ne pravice tistega, ki dela?«  

Na 280 tisoč ljudi, ki živijo pod 
pragom revščine, je opozoril 
osrednji govornik – predse-
dnik Sindikata lesarstva Slo-
venije Lojze Raško s Koroške. 
»Nekako smo izplavali iz kri-

Kako zaščititi tistega, ki dela?
LISCA – 1. maja je na 947 metrov visokem posavskem biseru potekalo tradicionalno prvomajsko srečanje 
v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Osrednji go-
vornik je bil predsednik Sindikata lesarstva Slovenije (SINLES) Lojze Raško.

ze, obljubljene 'trojke' ni bilo, 
blaginja se je malo dvignila, 
predvsem pa so obogateli bo-
gati. Vsi so vedeli, da bodo v 
krizi bogati še bogatejši, revni 
pa bodo mogoče pridobili kak-
šen evro. Nekdo je rekel, da bi 
morali ob začetku osamosvo-
jitve vsakemu politiku, direk-
torju, delodajalcu dati dvaj-
set žepov na suknjič, da bi si 
jih takoj napolnil, da bi bil mir. 
Ker jih je bilo premalo, si jih še 

vedno polnijo,« je dejal in bil v 
nadaljevanju kritičen tudi do 
sindikalistov, med katerimi so 
posamezniki, ki skrbijo zgolj 
za lasten vzpon. Zaključil je: 
»Stremeti moramo za tem, da 
se povezujemo, kajti le skupaj 
bomo močnejši in lažje bomo 
premagovali vsakodnevne te-
žave, s katerimi se sooča nava-
den ali mali človek.«   

Na Debencu pri Mirni, kjer je 

prav tako potekala prvomajska 
slovesnost, pa so podelili le-
tošnja regijska sindikalna pri-
znanja. Prejemniki so predse-
dnik sindikata krškega podjetja 
Resistec ter član Sindikata ko-
vinske in elektro industrije Slo-
venije Jakob Gašpir, dolgole-
tna članica Sindikata kemične, 
nekovinske in gumarske in-
dustrije Slovenije Stanislava 
Penca iz sindikalne podružni-
ce družbe Kremen ter pred-
sednik sindikata v sevniškem 
podjetju Kopitarna in član Sin-
dikata tekstilne in usnjarsko-
predelovalne industrije Slo-
venije Ivan Kneževič.

Slovesnost, ki se je odvija-
la na prostem pri Tončkovem 
domu na Lisci, je popestril na-
stop KD Godba Sevnica ter mla-
de citrarke GŠ Brežice Timeje 
Račič Ogorevc in z recitalom 
lastnih pesmi Rudi Stopar. Za 
prijetno popoldansko druže-
nje je skrbel ansambel Fantje 
izpod Lisce. 

 Smilja Radi

Po zaigrani prvomajski budnici v Sevnici in nekaterih okoliš-
kih krajih so sevniški godbeniki in godbenice zaigrali še na 
prvomajskem srečanju na Lisci.

Zbrane na dogodku, ki je bil 
posvečen tudi 130letnici 
rojstva enega najpomembnej-
ših in za razvoj Sevnice zavze-
tega rojaka Ernesta Kruleja, 
sta nagovorila predsednica KS 
Sevnica Stanka Žičkar in žu-
pan Srečko Ocvirk. »Lahko 
smo ponosni na našo pretek-
lost, na zavzeto delo posame-
znikov, ki so se trudili za ra-
zvoj, a naš izziv so dogajanja 
v sodobnem času, v ustvarja-
nju  konkurenčnega okolja za 
bivanje,« je dejal župan, pred-
sednica krajevne skupnos-
ti pa je povedala, da bo zaradi 
stroškov, ki so nastali v letoš-
nji dolgi zimi, nekoliko manj 
sredstev za investicije. Tako je 
v načrtu ureditev Kladnikove 
ulice in nekaj dodatnih parkir-
nih mest.

V nadaljevanju je Stanka Žič-
kar podelila letošnja krajev-
na priznanja. Zlato plaketo za 
dolgoletno humano in preda-
no delo, za prizadevanja na 
področju osveščanja in izo-
braževanja v domačem ter re-

Izzivi so v sedanjem času
SEVNICA – 4. maja je sevniška krajevna skupnost v domači kulturni dvorani četrto leto zapored obeležila 
svoj praznik. Dan praznovanja je povezan z vseslovenskim taborom, pomembnim političnim in kulturnim 
dogodkom, ki se je 2. maja 1869 odvijal v Sevnici.

gionalnem okolju za boj pro-
ti raku in za velik prispevek k 
ugledu sevniškega zdravstva 
je prejela ginekologinja Alen-
ka Krenčič Zagode. Zlato pla-
keto je prejelo tudi Društvo bo-
rilnih veščin IPPON Sevnica, ki 
ga vodi Miran Grubenšek, in 
sicer za dvajset let uspešnega 
dela in odličnega predstavlja-
nja mesta, krajevne skupnosti 
in celotne občine Sevnica v lo-
kalnem, državnem ter medna-
rodnem okolju.

Kulturni program je pripra-
vila igralska skupina Društva 
Trg Sevnica s skrbno izbrani-
mi odlomki iz življenja in dela 
Ernesta Kruleja. V predstavi, ki 
je imela tri dejanja, je Domen 
Sladič upodobil Kruleja v nje-
govem mladostnem času, ko je 
deloval v sevniškem sokolskem 
in gasilskem društvu. Oskar 
Zoran Zelič je skozi govorje-
no besedo predstavil delovanje 
sevniškega rojaka kot srbskega 
dobrovoljca in političnega emi-
granta  v Ženevi, kjer se je boril 
tudi za združitev južnoslovan-

skih narodov v skupno drža-
vo. Robert Kaše se je zbranih 
v dvorani dotaknil z besedami: 
»Najpomembnejše je, da zna-
mo Sevničani skupaj stopiti. V 
slogi je moč. En sam človek ne 
more veliko narediti, vsi sku-
paj pa lahko veliko.« S temi be-

sedami je januarja 1938 nago-
voril Ernest Krulej prijatelje, 
s katerimi je praznoval v svo-
ji zidanici na Zajčji gori 50. roj-
stni dan. Prireditev, ki jo je po-
vezovala Annemarie Culetto, 
je obogatil še nastop MePZ Li-
sca Sevnica.  Smilja Radi

Prejemnika zlate plakete KS Sevnica s predsednico krajevne 
skupnosti ter članicami in člani MePZ Lisca Sevnica

Povabilo na »DAN ODPRTIH VRAT« 
tovarne Tanin Sevnica

Tovarna bo imela odprta vrata za obiskovalce 
19. maja 2018. 

Organiziran bo voden ogled tovarne ob 9. in 10. uri.  
Ogled bo trajal približno 45 minut.

Zbirno mesto bo pri vratarnici tovarne, na Hermanovi cesti 1.

Vljudno vabljeni.
Uprava

Tanin Sevnica d.d.
Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 64 400
e-pošta: tajnistvo@tanin.si

www.tanin.si

Na predvečer praznika, 26. aprila, se je v Domu kulture Radeče od
vijala proslava v počastitev dneva upora proti okupatorju in pra
zniku dela. Organizator proslave, JZ Kulturno turistično rekreacijski 
center Radeče, je kot goste in nastopajoče povabil učence in spre
mljevalce Glasbene šole Laško – Radeče ter najmlajše, učence Po

družnične šole Svibno. Ob zvokih koračnice, z mimohodom zbra
nih praporščakov in s himno, ki so jo odpeli najmlajši, se je pričela 
tokratna slovesnost. V programu so z glasbenimi nastopi sodelova
li učenci Glasbene šole Laško – Radeče, ki so v preteklih mesecih na 
različnih tekmovanjih dosegli vrhunske rezultate. S pesmijo, skečem 

in recitacijami pa so učenci navzoče ob obujanju spominov popelja
li v čase, ko so se naši predniki borili proti okupatorju in v čase dela
vskih demonstracij 1. maja 1886 v Chicagu. V spomin nanje namreč 
praznujemo mednarodni praznik dela. Proslave so se udeležili tudi 
praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij, katerih pred
stavniki so ob tej priložnosti tudi prižgali sveče in položili venca pri 
spomeniku žrtvam okupacije in pri spomeniku vojne za samostojno 
Slovenijo. Slavnostni govornik na proslavi je bil predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB v Laškem, tovariš Andrej Mavri. Spomnil je 
na dogajanja v času upora proti okupatorju in v času boja za pravi
ce delavstva ter tudi opomnil, da ta dejstva ne bi smela iti v pozabo. 
Zbranim je čestital ob praznikih in jim zaželel prijetne praznične dni. 

Glede na to, da so letos prazniki za marsikoga pomenili podaljšan 
konec tedna, smo se v Radečah in v okoliških krajih tako kot vsako 
leto še toliko bolj razveselili prvomajske budnice,  ki jo tradicional
no izvaja domači Pihalni orkester radeških papirničarjev. Prva od
igrana budnica v centru Radeč se sliši že pred 6. uro zjutraj. Poleg 
mlajev in pohodov po okoliških hribih je to eden od prijetnih opo
mnikov na ne tako prijetna dogajanja v zgodovini. 

Proslava in praznovanje ob dnevu upora 
proti okupatorju in prazniku dela
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ARTIČE – 21. aprila je v Prosvetnem domu Artiče potekala že 21. 
salamijada v organizaciji Društva salamarjev Štritof. Strokovna 
komisija v sestavi Franc Sotošek, Jože Hudina, Braco Miroše-
vič, Miran Kozmus, Miha Pribožič in Dejan Kokot je ocenila 
83 prejetih salam. Za povsem dolenjsko zmagoslavje v Artičah so 
poskrbeli Kmetija Fabjan iz Šentjerneja s prvim mestom, Zlat-
ka Komljanec iz Škocjana z drugim mestom in Matjaž Peterlin 
iz Šmarjeških Toplic s tretjim mestom. Komisija je bila s kvalite-
to prejetih salam zadovoljna, saj ni izločila nobene. Organizator 
je poskrbel za izredno lepe nagrade. Zmagovalec je prejel večjo 
TPV avto prikolico, drugouvrščeni je prejel 100 žetonov avtop-
ralnice podjetja Avtoline Krško, tretjeuvrščenega pa je nagradila 
kmetija Pribožič iz programa družinske prašičereje.
Številne obiskovalce je zabaval ansambel Jerneja Kolarja, ki je 
prisotne dobro ogrel na plesišču, zaigral je tudi že tradicionalno 
prisotni Pihalni orkester Kapele. Nagrade in priznanja za sode-
lovanje so podeljevali: starosta salamijade Društva salamarjev 
Štritof Franc Štritof, poslanec v Državnem zboru Igor Zorčič, 
aktualna vinska kraljica Bizeljskega Laura Omerzo in brežiški 
župan Ivan Molan. Obiskovalci so se potegovali tudi za več kot 
8 kg težko domačo prekajeno šunko, ki je odromala tik za Sotlo, 
v naselje Kraj Donji na Hrvaškem. Povezovalec programa Ivan 
Urek je na koncu vse prisotne povabil že na naslednjo salami-
jado 2019 v Artiče.
 Vir: Okrepčevalnica Štritof, foto: Anton Hruševar

21. Štritof salamijada v Artičah

Zmagovalci salamijade s podeljevalci nagrad in Francem Štri-
tofom

KOSTANJEVICA NA KRKI – Društvo vinogradnikov Kostanjevica 
na Krki je ob 25letnici društva in 90letnici ustanovitve Vinarske 
zadruge Kostanjevica na Krki, predhodnice današnje Kleti Krško, 
ponatisnilo knjigo »Naš cviček« avtorja Jožeta Likarja iz leta 1955. 
26. aprila so jo predstavili v cvičkovi kleti Galerije Božidar Jakac v 
Kostanjevici na Krki. Kot je povedal predsednik kostanjeviških vi-
nogradnikov Stane Tomazin, so se za ponatis odločili, ker je knji-
ga danes še vedno aktualna in želijo, da bi bila spodbuda za razvoj 
vinogradništva in kletarstva tudi v bodoče. Njen avtor Jože Likar 
je bil med soustanovitelji omenjene zadruge in jo je vodil kar 36 
let, v knjigi Naš cviček pa je temeljito opisal značilnosti, zgodovi-
no ter način pridelave »sina dolenjske zemlje in njenega neba«, 
kakor ga je poimenoval v predgovoru knjige. O knjigi, ki je izšla v 
2000 izvodih, in avtorju so se na predstavitvi ponatisa s prvo cvič-
kovo princeso doc. dr. Leo-Marijo Colarič-Jakše pogovarjali zna-
ni zdravnik prim. Peter Kapš, zasl. prof. dr. Slavica Šikovec in 
vinogradnik Matej Kuhar. Za uvod so zapeli kostanjeviški vino-
gradniški pevci.  P. P.

Ponatisnili Likarjev »Naš cviček«

S Colarič-Jakšetovo (levo) so se o knjigi in cvičku pogovarja-
li zdravnik Kapš, enologinja Šikovčeva in vinogradnik Kuhar. 

Na prireditvenem prostoru pri 
lovskem bivaku se je v lepem 
pomladnem vremenu zbrala 
množica ljudi, med njimi vsa-
ko leto številčnejši pohodniki, 
ki so na Gorjance prišli iz raz-
ličnih smeri. V imenu organi-
zatorjev je zbrane pozdravil 
in jim zaželel prijetno počutje 
predsednik sveta KS Podbočje 
Jani Barbič.

Slavnostni govornik, posla-
nec v Evropskem parlamen-
tu Franc Bogovič, je spomnil 
na korenine praznika, ki sega-
jo v leto 1886 in takratne dela-
vske demonstracije v Chicagu. 
Ponekod tudi danes na ta dan 
potekajo demonstracije, pri 
nas pa, je menil Bogovič, ima-
mo lepšo navado: »Na predve-
čer se zberemo na kresovanju, 
zjutraj nas zbudi budnica, pre-
ko dneva pa potekajo številna 
takšna srečanja.« Zahteve de-
lavcev so danes podobne, kot 

Organizatorja že nekaj let 
skrbita za ohranjanje prvomaj-
skih srečanj na Šentvidu, ki 
jih je v preteklosti organizi-
ral sindikat. V imenu gasilske-
ga društva je zbrano množi-
co pozdravil predsednik Jože 
Savnik ter se zahvalil občini 
in županu za pomoč ter čate-
škemu župniku Jožetu Pac-
ku, ki odstopi prostor za or-
ganizacijo proslave. Tudi letos 
je osrednji nagovor ob prvem 
maju pripadel županu Ivanu 
Molanu. Poudaril je, da de-
lavske pravice niso same po 
sebi umevne, temveč so rezul-
tat skupnih prizadevanj gene-
racij pred nami, ki so se borile 
za osemurni delovnik, pošteno 
plačilo in človeka vredno živ-
ljenje. »Želja po boljšem živ-
ljenju je del nas, gibalo razvoja 
posameznika in družbe. Naše 
lokalne skupnosti so bile usta-

Zahteve podobne, izzivi drugačni
PLANINA – Planina nad Podbočjem je vse bolj priljubljeno prizorišče prvomajskega srečanja, ki ga organi-
zirata krajevni skupnosti Podbočje in Cerklje ob Krki v sodelovanju z nekaterimi društvi in organizacijami. 
Slavnostni govornik je bil evropski poslanec Franc Bogovič.

so bile skozi desetletja: dostoj-
no delo, primerno plačano, 
da omogoča človeku normal-
no preživetje, zdravo delov-
no mesto, na katerem ima-
mo možnost za izobraževanje 
in napredovanje. Izpostavil je 
težave, kot so prekarno delo, 
50 tisoč delavcev, ki zaslužijo 
manj od praga revščine, šte-
vilne čudne pogodbe, ki de-

lavcem ne zagotavljajo pravic. 
»Zamisliti se je treba, kaj nare-
diti in kje so rešitve, da bomo 
lepše in bolje živeli. Zagotovo 
je zelo pomembno mednaro-
dno okolje, v katerem živimo. 
Kot evropski poslanec imam 
priložnost spremljati razvoj v 
Evropi in zelo spodbudno je, 
da je danes število brezposel-
nih v Evropi na najnižji točki 
v vsej njeni zgodovini. Po dru-
gi se odpirajo številna tržišča, 
na katerih so slovenska pod-
jetja dobro znajdejo. Sloven-
ski izvoz, ki je gonilo našega 
razvoja in blaginje, iz leta v 
leto narašča. Tako zaposleni 
kot njihovi delodajalci, doka-
zujemo, da je Slovenija v pravi 
skupini držav, kar nam lahko 
zagotovi boljšo prihodnost,« 
je razmišljal. Opozoril je tudi 
na vprašanja, za katera bomo 
morali najti odgovore: »Ali 
imamo pravilno dohodninsko 
lestvico, je delo preveč obdav-

čeno, ali imamo primeren izo-
braževalni sistem, ki odgovarja 
na potrebe današnjega časa?« 
Po njegovih besedah je para-
doksalno, da delavske pravice 
najbolj ureja demografska sli-
ka, ki kaže, da bo v prihodno-
sti vedno manj ljudi na trgu 
dela, vedno več ljudi pa je tis-
tih, ki se v iskanju dela selijo 
v tujino. »To je pritisk na de-
lodajalce, da izboljšajo pogo-
je za delo, po drugi strani pa 
tudi bojazen, ali bomo Sloven-
ci znali naš perspektiven mlad 
kader obdržati doma,« je zak-
ljučil. 

V kulturnem programu, ki ga je 
povezovala Hana Kerin, so na-
stopili dueta Neža Jurečič in 
Tadej Kraševec ter Matic La-
vrenčič in Matej Pirman, za 
zabavo je skrbel ansambel Po-
savski veseljaki.

 Peter Pavlovič

Slavnostni govornik Franc 
Bogovič

Samo delovna mesta niso dovolj
ŠENTVID – Tradicionalnega prvomajskega srečanja na jasi pri cerkvici sv. Vida, katerega organizatorja sta 
Občina Brežice in PGD Sobenja vas, se je udeležilo veliko število ljudi, ki so na mednarodni praznik dela iz-
koristili lepo vreme in se podali na Šentvid, bližnjo vzpetino nad Čatežem ob Savi.

novljene z namenom, da omo-
gočijo boljše in kakovostnejše 
življenje za vse občanke in ob-
čane. Občina ni sama sebi na-
men, njen namen je zagotoviti 
pogoje za rast in razvoj lokalne 
skupnosti,« je povedal in nada-

ljeval: »Delovna mesta so po-
membna, niso pa dovolj. Tre-
ba je zagotoviti spoštovanje 
delavskih pravic in plačilo, ki 
bo ljudem omogočilo človeka 
vredno življenje.« Župana ve-
seli, da se je stopnja brezposel-

nosti v občini v zadnjih štirih 
letih znižala za šest odstot-
kov, s skoraj 17 % na sedanjih 
10,9 %. Dodati velja, da veči-
na navzočih nagovora pa tudi 
programa na splošno ob jeda-
či in pijači, ki so ju nudili čla-
ni PGD Sobenja vas, ni preti-
rano poslušala, vendar je to že 
kar stalnica prireditev na pros-
tem. Za glasbeno popestritev 
je poskrbel Pihalni orkester 
Kapele, ki je pod vodstvom 
Sebastjana Borovšaka odi-
gral nekaj značilnih prvomaj-
skih koračnic. V programu sta 
sodelovala tudi Reneja in An-
ton Mihelič, gonilni sili Kluba 
esperantistov Posavja, ki v tem 
letu obeležuje petletnico svo-
jega delovanja. Za povezovanje 
dogodka je poskrbela Jasmina 
Spahalić.
 R. Retelj

Udeleženci srečanja so s Šentvida lahko občudovali tudi lep 
pogled na »brežiško morje«, kot se je prijel izraz za akumu-
lacijsko jezero HE Brežice.

Pridruži se nam na rekreativnem pohodu skozi prebujajočo se naravo 
in se napolni s svežo energijo, ki jo po dolgi in zaspani zimi potrebuje prav vsak.

Dobimo se v nedeljo, 20. 5. 2018, ob 9. uri 
pred Banovo domačijo v Artičah.

Prispevek za hrano in pijačo znaša za odrasle 9 €; za otroke brezplačno.

Informacije: 031/611-311 ali 031/770-901
V primeru slabega vremena pohod odpade.

Turistično društvo Artiče 
v sklopu Posavskega festivala tematskih poti organizira

POHOD PO SADJARSKI POTI

www.artice.si

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Dru-
štvo ljubiteljev suhomesnatih 
dobrot Leskovec pri Krškem 
je letos gostitelj 22. finala slo-

venskih salamijad, saj je na 
lanskem finalu v Straži pri No-
vem mestu zmagal njihov član 
Damjan Bizjak (na fotografi-
ji). Prireditev bo v soboto, 12. 
maja, od 18. ure dalje na prire-
ditvenem prostoru Kleti Krško. 

V soboto finale 
slovenskih salamijad

Nov obrat sevniškega Tanina
SEVNICA – 19. maja bo sevniško podjetje Tanin, ki omenjene-
ga dne pripravlja tudi dan odprtih vrat, predalo v uporabo nov 
obrat za proizvodnjo aditivov za prehrano živali. V njem naj bi 
bilo na letni ravni proizvedenih 840 ton prehranskih dodat-
kov. Nova investicija, ki je vredna pol milijona evrov, prinaša 
tudi osem novih zaposlitev. 
 S. R.
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KRŠKO – Nuklearno elektrar-
no Krško so 1. maja po eno-
mesečnem remontu ponovno 
vključili v elektroenergetski 
sistem ter po preverjanjih na 
nizki moči postopoma zviše-
vali moč elektrarne. Med re-
dnim remontom, ki se je začel 
1. aprila, so v elektrarni opra-
vili menjavo jedrskega goriva. 

V reaktorski sredici, ki jo tvori 
121 gorivnih elementov, so 56 
gorivnih elementov zamenja-
li s svežimi. Izvedli so obsežen 
standardni program vzdrže-
vanja in preverjanja strojne, 
električne in merilnoregula-
cijske opreme. »Z nadzornimi 
testi smo potrdili, da so siste-
mi, strukture in komponente 

sposobne opraviti svojo na-
logo. Zaključili smo načrtova-
ne naložbe s področja tehno-
loške nadgradnje. Izvedli smo 
devet posodobitev; razdelimo 
jih lahko v dva sklopa: posodo-
bitve za povečanje zanesljivosti 
obratovanja in posodobitve po 
Programu nadgradnje varnos-
ti,« so sporočili iz NEK.  P. P.

Remont zaključen, NEK spet dela

Med dobrimi izbrali najboljša
BREŽICE – V Mestni hiši Bre-
žice so 25. aprila razglasi-
li rezultate ocenjevanja vin 
v sklopu izbora Župano-
vo vino za leto 2018. Letos 
so ocenjevali cviček PTP in 
modro frankinjo, naziv žu-
panovo vino sta si z najviš-
jima ocenama prislužila cvi-
ček PTP Matjaža Črpiča in 
modra frankinja Borisa Ra-
danoviča.

Ocenjevanje vin je potekalo 17. 
aprila v Mestni hiši, komisija v 
sestavi Milena Rožman (pred-
sednica), Roman Baškovč, 
Branko Bosina, Jože Prah in 
Adi Brod je ocenila 25 vzorcev 
cvička PTP (trije izločeni) in 25 
vzorcev modre frankinje (štirje 
izločeni). Najvišjo oceno med 
cvički, 16,23, so dodelili članu 
DV Jesenice – Dolina Matjažu 
Črpiču iz Gaja, najvišje ocenje-
no modro frankinjo, 18,20, pa 
je pridelal član VD Pišece Boris 
Radanovič iz Kapel. Pri letoš-
njem izboru županovega vina 
so z vzorci svojih vin sodelova-
li še vinogradniki iz preostalih 
štirih vinogradniških društev 
v brežiški občini (VTD Gado-
va peč, VTKD Cerklje ob Krki, 
VD Sromlje, DV Bizeljsko). Kot 
je na razglasitvi povedala pred-
sednica komisije Rožmanova, 
je bil vinski letnik 2017 zelo 
težaven zaradi vremenskih 
nevšečnosti, kar je narekovalo 
zgodnjo trgatev in hitro dozo-
revanje grozdja. Po njenih be-
sedah se v letu 2017 srečujemo 
z dvema poloma kakovosti vin 
– na eni strani imamo vrhun-
ska, zelo kakovostna vina, na 
drugi pa povprečna, tudi vina 

z napakami. »V izbor za župa-
novo vino pridejo samo vina, 
ki že gredo skozi sito društve-
nih ocenjevanj, zato je na na-
šem ocenjevanju zelo malo iz-
ločitev, pa še to gre za majhne 
napake, ki se z ustreznimi eno-
loškimi postopki v sedanjem 
času še dajo odpraviti,« je de-
jala in dodala, da so cvički kot 
vsa leta tudi letos odlični, dol-
ga tradicija društvenih ocenje-
vanj se pozna v kvaliteti vina, 
saj odklonov od pravilnika 
skorajda ni. Tudi predstavljeni 
cvički so bili tipični, lepe, svetlo 
rubinaste barve, sveži v okusu, 
s prijetno in ne premočno ki-
slino. »Predstavljene frankinje 
so bile ravno take, z lepo rdečo 
barvo, polne v okusu in s pri-
jetno kislino. Zmagala je naj-
boljša, ki se je v svojem razvo-
ju srečala z lesom, zorela je v 
lesu in tanini so poudarili kom-
pleksnost arome ter zaokroži-
li njen okus,« je še pojasnila. 
Dodala je še, da so vsako leto 
vina boljša, delež izločitev se 
zmanjšuje in ocenjevalci imajo 
kar težko nalogo, da med dob-
rimi izberejo najboljše.

Priznanja in diplome vino-
gradnikom je ob pomoči Ro-
žmanove podeljeval brežiški 
župan Ivan Molan, ki je ob tej 
priložnosti poudaril, da gre pri 
izboru županovega vina pred-
vsem za promocijo vin, ki se 
pridelujejo v brežiški občini, 
pri čemer so se dogovorili, da 
bodo izbirali dve vini, saj sta 
v občini dva vinorodna okoli-
ša. Vinarje je povabil tudi že 
na tradicionalni uvodni do-
godek festivala Brežice, moje 
mesto, ki bo tudi letos Dan 
kruha, vina in salam 24. ju-
nija na grajskem dvorišču, na 
katerem se bodo promovirali 
tako pridelovalci žlahtne ka-
pljice kot salamarji, nekate-
ri pa se bodo ponovno preiz-
kusili v peki kruha. Navzoče je 
pozdravila tudi vinska kraljica 
Bizeljskega Laura Omerzo, za 
glasbeni točki je poskrbel har-
monikar Matej Franko, pod 
mentorstvom prof. Nika Ogo-
revca iz Glasbene šole Brežice, 
dogodek je povezovala Barba-
ra Srečković Žlak.

 R. Retelj

Zmagovalca izbora z županom, predsednikoma obeh društev, 
vinsko kraljico Bizeljskega in predsednico komisije

www.rotar.si
 PE Krško tel. 07/49 88 385

www.eurogarden.si
PE Dobrova tel. 01/24 25 135
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S 1. oktobrom 2010 je družba pričela tudi operativ-
no poslovati, zabeležila prve zaposlitve in preselitev v 
lastne poslovne prostore v Brežicah. Trenutno družba 
zaposluje 46 zaposlenih in obratuje ter vzdržuje šti-
ri hidroelektrarne: HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE 
Krško in HE Brežice. Pred nami je še izgradnja zad-
nje načrtovane HE v verigi spodnje savskih hidroelek-
trarn – HE Mokrice. Izgradnja slednje je bistvenega 
pomena, saj bo le tako mogoče izkoristiti polno na-
črtovano moč spodnjesavskih hidroelektrarn in ma-
ksimalno fleksibilnost celotne verige.

Cilji družbe HESS, zastavljeni v Razvojnem načrtu, 
so vezani predvsem na varno in zanesljivo proizvo-
dnjo električne energije, kar je naša primarna dejav-
nost, in gradnjo novih, okolju prijaznih energetskih 
objektov. Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji 
Savi je bila zasnovana kot večnamenski projekt z in-

frastrukturnimi ureditvami, ki jih v imenu konceden-
ta (t.j. Republika Slovenija in v njenem imenu Mini-
strstvo za okolje in prostor) operativno izvaja družba 
Infra d.o.o. Z medsebojnim sodelovanjem lahko lo-
kalnemu okolju z infrastrukturnimi ureditvami zago-
tavljamo protipoplavno zaščito, urejenost vodotokov, 
omogočamo namakanje kmetijskih površin, varstvo 
podzemnih voda, dvig podtalnice in posledično ohra-
njanje zalog pitne vode. Večnamenski projekt izgra-
dnje hidroelektrarn predstavlja tudi možnost za oži-
vitev gospodarstva, odpiranje novih delovnih mest, 
urejanje lokalne infrastrukture, novih cestnih pove-
zav, ponuja številne možnosti za razvoj turistične in 
športne dejavnosti ter izboljšanje kvalitete življenja. 

V družbi HESS tudi v letošnjem letu poslovanje usmer-
jamo k zagotavljanju kvalitetnega, varnega, zaneslji-
vega obratovanja in vzdrževanja že zgrajenih hidro-
elektrarn ter optimalnemu vodenju investicij. Prvo 
trimesečje je zaznamovala ugodna hidrologija, kar se 
je odrazilo tudi na višji proizvodnji električne energije, 
ki je kar za 25 % presegla načrtovano. Na objektih HE 
Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice je 
bilo v obdobju januar - marec 2018 skupaj proizve-
deno 200 GWh električne energije, od tega 62,8 GWh 
na HE Brežice. Poleg proizvedene elek trične energi-
je iz hidroelektrarn je družba v prvem kvartalu pro-
izvedla še 17.736 kWh električne energije iz sončne 
elektrarne MFE Evrovartrade v Kisovcu. 

Poleg rednega obratovanja elektrarn so se na podro-
čju vzdrževanja HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Kr-
ško in HE Brežice izvajale predvidene preventivne in 
prediktivne vzdrževalne aktivnosti ter zakonsko do-
ločeni pregledi opreme. 

www.he-ss.si

Prve mesece leta 2018 zaznamovala ugodna 
hidrologija za proizvodnjo električne energije

Nosilec trenutno največjega hidroenergetskega projekta v Sloveniji, družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., je pred krat-
kim zabeležila 10-letnico prvega vpisa v sodni register. Ustanovljena je bila leta 2008 z namenom racionalne izgradnje verige HE 
na spodnji Savi in varne ter zanesljive proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije.
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PROIZVODNJA – APRIL 2018

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4 KOEL 9 - 94 400 9 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 80 300 0 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 in 

PB5
266.177 6 11

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

POSAVJE, PIEMONTE – Re-
gionalna razvojna agenci-
ja Posavje kot vodilni partner 
LAS Posavje je za člane LAS 
Posavje med 12. in 14. apri-
la organizirala strokovno ek-
skurzijo – ogled dobrih pra-
ks razvoja turizma v pokrajini 
Piemonte v Italiji. Ogledali so 
si področje italijanskega LAS 
Langhe Roero Leader, se sez-
nanili z njihovimi projekti in 
dobrimi praksami, se pogo-
vorili o možnostih projektne-
ga sodelovanja ter primerja-
li izvajanje mehanizma CLLD 
v Italiji in pri nas. Udeležili so 
se sestanka s predstavniki Tu-
rističnega konzorcija Langhe 
Roero in predstavniki Nacio-
nalnega centra za študijo tar-
tufov. Obiskali so tudi Italijan-
ski kulinarični inštitut (ICIF). 
V času ekskurzije sta pred-
stavnici LAS Posavje Lucija 
Avguštin in Nataša Kežman 

LAS Posavje na obisku v Piemontu

skrbeli za informiranje članov 
LAS Posavje.

Pokrajina Piemonte se že da-
nes postavlja ob bok Toskani 
v Italiji in Provansi v Franci-
ji, ki svojo ponudbo razvija v 
butične pakete z visoko doda-
no vrednostjo. V sklopu stro-
kovne ekskurzije so člani LAS 
Posavje spoznali metode grad-
nje dodane vrednosti destina-

cije iz prve roke, saj so obiska-
li organizacije, ki skrbijo za 
skrbno načrtovan razvoj ob-
močja. Od blizu so spozna-
li dobre poslovne prakse ra-
zvoja podeželja, ki s pomočjo 
turistične prepoznavnosti do-
segajo nam nepredstavljive 
dodane vrednosti in spadajo 
v sam svetovni vrh turistične 
ponudbe podeželja. 
 Vir: LAS Posavje

Udeleženci ekskurzije
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Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice

IŠČEŠ ŠTUDIJ?
Te zanima, kje se boš zaposlil/a? 

Turizem je odgovor!
Pridi na informativni dan: 

Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice
T:  +386 8 205 4010, M:  +386 51 679 683

E:  ft@um.si, W:  www.ft.um.si, FB:  Fakulteta za turizem v Brežicah

Vpiši se na

 Vabimo na informativni dan:
16. 5. 2018, ob 17. uri.

BREZPLAČNI MAGISTRSKI 
ŠTUDIJ TURIZMA.

OTOČEC 
PUSTOLOVSKI PARK

www.terme-krka.si
booking@terme-krka.si 
08 20 50 300 

Živeti zdravo življenje.

Ste za 

PUSTOLOVŠČINO?

Prvi dan je potekala roko-
delska delavnica nakita iz fimo 
mase pod vodstvom mentori-
ce Mihaele Kežman iz Večge-
neracijskega centra Brežice. 
Pri tem so ji pomagale članice 
delavnice ročnih del »Zanke« 
DU Brežice, ki pridno ustvar-
jajo pod »pletilko« Vere Boh. 
Zvečer je nato potekal prikaz 
ustvarjenih ročnih del in kul-
turni program. Ker je bilo DU 
Brežice gostitelj dvodnevne-
ga dogodka, je lepemu šte-
vilu prisotnih spregovorila 
predsednica Jožica Sušin, ki 
je najprej postavila vpraša-
nje, kaj bi v današnjem času, 

v katerem nimamo časa, z roč-
nimi deli in delavnicami roč-
nih del? »Pa vendar so ročna 
dela bila in bodo izziv k razvi-
janju spretnosti in občutka za 
lepo, so spričevala marljivos-
ti, ustvarjalnosti in estetskega 
čuta človeka, ki jih je izdelal. 

Izdelki kot spričevalo estetike
BREŽICE – Društvo upokojencev Brežice in Komisija za tehnično kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slo-
venije sta 18. in 19. aprila v MC Brežice organizirala srečanje rokodelcev in rokodelk. Udeležilo se ga je 19 
upokojenk in upokojencev iz 12 društev, ob tem tudi štiri rokodelke iz PZDU Posavje in Dolenjska.

Od pradavnine je bila nit gra-
divo za ustvarjanje vsakdanjih 
in prazničnih potrebščin. Ge-
neracija mladostnih upornikov 
v 60. in 70. let prejšnjega sto-
letja je dekleta usmerila v dru-
ge vrednote in drugačen način 
preživljanja prostega časa. Ce-
neno blago v trgovinah in TV 
programi so pritegnili mladino 
in odrasle. Ročna dela so pos-
tala staromodno blago. Vese-
li in hvaležni smo, da je prišel 
čas, ko se tem dejavnostim vra-
ča ugled, vrača povpraševanje, 
vrača mesto v naših domovih, 
hotelih, galerijah, muzejih, šte-
vilnih razstavah. Ker je to naša 
dediščina, smo jo dolžni zava-
rovati, čuvati, razvijati in pre-

našati na naše otroke in vnu-
ke,« je dejala. In gre na bolje, 
je še povzela, saj se ustanav-
ljajo številni krožki, tudi v šo-
lah, saj je leta 2008 izšel učbe-
nik Vezenje v osnovni šoli za 
izbirni predmet v 7., 8. in 9. 
razredu osnovne šole. Vse več 
žensk in tudi moških se spop-
rijema s pripomočki za ustvar-
janje, nitmi vseh vrst, ki v sek-
cijah in društvih tkejo mostove 
do drugih.

Predsednik Komisije za teh-
nično kulturo pri ZDUS Bran-
ko Suhadolnik je dejal, da ima 
komisija v svojem programu 
širitev rokodelskih aktivnosti 
med upokojenci v DU po Slove-

niji. Cilj rokodelskih aktivnosti 
je prikaz rokodelskih izdelkov 
na različnih razstavah po dru-
štvih in v lokalnih okoljih, pre-
nos rokodelskega znanja med 
vrstnike, zlasti prenos roko-
delskih izkušenj na mlade. Po-
hvalil je organizacijo srečanja, 
predsednico Sušinovo, temu  
pa so se pridružili še župan 
Ivan Molan, podpredsedni-
ca ZDUS Vera Pečnik, predse-
dnik PZDU Posavje Jože Žni-
darič in drugi.

Zbrane v dvorani je navdu-
šil tudi kulturni program, ki 
so ga spletle: vokalna skupi-
na UP (DU Dobova Kapele, 
del njih deluje v Zankah), Ma-
šine smrečice (učenke 8. in 9. 
r. OŠ Brežice, mentorica Maša 
Žveglič Poljšak), na skeč Na 
kavo so povabile Elizabeta 
Križanić, Stanka Pernišek in 
Ivana Vatovec iz Jagodnega 
izbora DU Brežice ter folklor-
na skupina, ki deluje pod men-
torstvom Zdravka Dušiča. 
Pod vodstvom Sušinove so si  
drugega dne ogledali kultur-
ne in turistične znamenito-
sti Brežic – vodovodni stolp, 
Mestno hišo, Posavski muzej 
in se sprehodili do HE Breži-
ce s pogledom na novo jezero.

 Natja Jenko Sunčič

Vodja »Zank« Vera Boh in 
predstavnik ZDUS Branko 
Suhadolnik

Nastop vokalne skupine UP (foto: Rudi Mlinar)

BREZOVSKA GORA – 26. aprila so v Zavodu Svibna zaključi-
li letošnji mozaik dogodkov ob pomladanskih okolijskih in 
drugih pomembnih dnevih, ki ga tradicionalno imenujejo 
Zeleni festival. Letos so jih povezali tudi z Evropskim letom 
kulturne dediščine, saj se zlasti skozi našo nesnovno dedi-
ščino odraža naš odnos do narave, kulturna krajina, pest-
rost in avtohtonost kulturnih rastlin.

Tako so v pogovoru z raziskovalcem staroverskega izročila v Po-
sočju Pavlom Medveščkom Klančarjem slišali, da niti ni šlo to-
liko za staro vero kot način življenja, ki je bil zaradi težkih bivanj-
skih razmer močno povezan z naravo. Podobno jim je zdravilnost 
dreves predstavila Andreja Novak in tudi razloge, zakaj se pri 
vrtnohortikulturnih ureditvah zasajuje točne določene grmov-
nice in drevesa. Naša dediščina, ki se odraža v kvaliteti našega 
okolja, so tudi odpadki v naravi in tako so tudi letos organizirali 
čistilno akcijo, hkrati pa z Jernejem Božičem razpravljali, kako 
s pomočjo sodobnih tehnologij (kot so npr. sončne celice) tudi 
na ravni samooskrbe prispevati k zmanjševanju obremenjevanja 
okolja. S Klavdijo Božič so se ob mednarodnem dnevu zdravja 
učili nordijske hoje, ki, čeprav izhaja iz drugega kulturnega oko-
lja, tudi pri nas postaja vse bolj popularna in zdrava oblika re-
kreacije v naravi.
Posamezni dogodki so bili tudi del srečanj študijskih krožkov 
Zavoda Svibna v sezoni 2017/18, in sicer Energija prostora, Sa-
mooskrbna skupnost in Manjkajoči koščki zgodovine. Dogodke 
je delno sofinancirala tudi Občina Krško.
 Vir: Zavod Svibna

V Zavodu Svibna so zaključili 
letošnji Zeleni festival

Eno od predavanj v okviru festivala
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Z vinogradi gosto posejana pobočja Krškega gričevja in Gorjan
cev izpričujejo, da si je tu vinska trta ukoreninila rastno pravico 
ne le pred stoletji, temveč tisočletji, saj so jo že v prvem stoletju 
našega štetja na našem območju sadili Rimljani. V času rimskega 
cesarstva so latinsko ime vinum povzeli vsi slovanski, germanski 
in romanski jeziki, zaton imperija pa je v dobršni meri predstav
ljal tudi zaton pridelave vina. Oživljanje slednje so se v 13. stolet
ju lotili kostanjeviški menihi, ki so svoja znanja prenašali tudi na 
kmečko prebivalstvo. Hkrati se je začelo s postopnim oživljanjem 
gorskega prava, ki je določalo razmerja med gospodom, lastni
kom vinograda, in zakupnikom, pravice in dolžnosti vinograd
nikov ter z vinogradništvom povezana opravila. Gorske bukve 
je leta 1582 v slovenski jezik prevedel raški župnik Andrej Recelj. 
O razširjenosti vina in vinogradništva se je leta 1689 razpisal po
lihistor Janez Vajkard Valvasor, kljub temu pa se obdelovanje po
vršin v 18. in 19. stoletju ni bistveno razlikovalo od prejšnjih sto
letij, predvsem pa je šepalo kletarjenje. V 18. stoletju, ko je bilo 
gospodarstvo Šrajbarskega turna oz. gradu Leskovec pri Krškem 
na vrhuncu, je bila leta 1770 zgrajena še danes lepo ohranjena 
Vinska klet Krško. Slednjo je v 18. st., ko je bil Šrajbarski turn v po
sesti plemiške rodbine Auersperg, kot gost tamkajšnjega grofa 
Antona Aleksandra Auersperga, s pesniškim imenom Anastazij 
Grün, večkrat obiskal tudi največji slovenski pesnik France Pre
šeren, ki naj bi ob druženjih dobil navdih in spisal marsikatero 
pesniško hvalnico vinu. 

OD VINARSKE ZADRUGE DO KLETI KRŠKO

Postopnemu uničenju domala vseh vinogradniških površin na 
območju Dolenjske, Posavja in širše po Sloveniji so botrovale 
trtne bolezni, ki so se po letu 1850 razširile iz Amerike, predvsem 
oidij, peronospora in trtna uš. Zaradi nemoči posameznih pride
lovalcev v boju z boleznimi pa tudi tedanjih neugodnih gospo
darskih in ekonomskih razmer tako v Evropi kot na Slovenskem 
po 1. svetovni vojni, ko mali kmetje po večini niso mogli ali so le 
redki pridobili bančna posojila, so se bili primorani zadolževa
ti pri premožnejših oderuhih. Kmetovalci vinogradniki so z na
menom obnove vinogradniških površin, skupnega nastopa pri 
prodaji in promociji dolenjskih vin, predvsem že dodobra uvel
javljenega avtohtonega vina cviček, konec leta 1928 v Kostan
jevici na Krki ustanovili specializirano Vinarsko zadrugo s kletjo 
v nekdanji samostanski zgradbi. 

Kar 36 let je zadrugo vodil Jože Likar, ki je med drugim pripravil 
vinogradniški kataster za Gadovo peč z okolico, uredil matične 
knjige s popisom površin, lastnikov, sortiment, količine pridel
kov idr., pa tudi prvi elaborat za zaščito cvička, ki je bil deset let 
po ustanovitvi zadruge posredovan na Bansko upravo. Vendar je 
vse aktivnosti prekinila vihra 2. sv. vojne, cviček pa je kot zaščite
no vino z geografskim poreklom pridobilo licenco šele 63 let kas
neje – v letu 2001. Likar, prvo ime vinarske zadruge, je napisal več 
publikacij na temo vinarstva in kletarjenja, med drugim je leta 
1955 izdal knjigo Naš cviček, ki jo je konec aprila letos ponatisni
lo Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki, ki je s tem, četu
di več ne deluje v kraju, obeležilo 90letnico vinarske zadruge. 

Vinska klet Kostanjevica je bila 
leta 1952 pripojena h Kmetijski 
zadrugi Kostanjevica na Krki. V 
letu 1965 so se v slednji združi
li s Kmetijsko zadrugo Krško, ki 
je bila še istega leta preimeno
vana v Agrokombinat Krško. Ker 
je kostanjeviška klet zaradi širit
ve vinogradniških površin po
stala premajhna, zaradi zašči
te spomeniškega varstva pa je 
ni bilo mogoče razširjati, je bila 
v letu 1971, v katerem je cviček 
dobil svoje mesto tudi v Zako
nu o označevanju vin, preselje
na v klet dvorca Šrajbarski turn 
v Leskovec pri Krškem, kjer je 
bil dograjen tudi obrat za pre
delavo grozdja. V Agrokombina
tu Krško so z združitvijo z Mer
catorjem leta 1981 zgradili še 
novo polnilnico, s čimer so svo
jo ponudbo razširili tudi s sorta
mi belih vin, modro frankinjo in 
s predikatnimi vini, hkrati pa je bil tudi sedež kleti uradno pre
nesen na naslov leskovške grajske kleti. 

ODLOČILNA VLOGA ZADRUGE PRI ZAŠČITI VINA 
CVIČEK PTP

Ustanovljena je bila skupina strokovnjakov za pripravo elabo
rata o cvičku PTP, elaborat je bil potrjen s strani takratnega mi
nistra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Cirila Smrkolja. Na 
osnovi Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega 
poimenovanja (PTP) iz leta 2000 ter z novelo Zakona o vinu 
leta 2001, ki jo je sprejel takratni Državni zbor, je dolenjski po
sebnež dobil želeno zaščito. Zadruga je vseskozi aktivno sode
lovala pri zakonski zaščiti cvička in ustanovitvi Konzorcija cviček 
v letu 2004, ki združuje 12 članov z namenom skupnega nasto
pa na trgu. Odločilno vlogo za dokončno in zgodovinsko zašči
to vina cviček sta v imenu KZ Krško odigrala nekdanji direktor 
vinske kleti Darko Marjetič in enolog Zdravko Mastnak. Skup
ne aktivnosti stroke, vinogradnikov in politične volje so omo
gočile ponovno uveljavitev dolenjskega posebneža in s tem so 
bili ustvarjeni pogoji za uspešno poslovanje tudi zadruge, kar 
se je odrazilo v vsakoletnem povišanju odkupnih cen grozdja 
in v tekočem izpolnjevanju obveznosti do članov zadruge. Tre
nutno zadruga šteje 221 članov.

VINSKA KLET KRŠKO DANES ...

Od leta 1993 vinska klet deluje v sklopu Kmečke zadruge Krš
ko, ki ima lastne vinogradniške površine na posestvu Sremič, 
kjer pridelujejo vrhunska bela in rdeča ter predikatna vina. Še 
vedno ostaja paradni konj krške kleti blagovna znamka cviček 

PTP, katerega so tudi največji 
proizvajalec. Grozdje za cviček 
PTP odkupujejo od članov svo
je zadruge, s katerimi uspeš
no gradijo in ohranjajo dobre 
medsebojne odnose. V sklopu 
kleti je bil v letu 2011 ustanov
ljen Klub ljubiteljev Vinske kle
ti Krško, katerega člani neguje
jo kulturo pitja, Klet Krško pa je 
tudi največja med skupno 12 
partnerji, večjimi pridelovalci 
cvička, ki so združeni v Zadru
go Konzorcij cvička, s sedežem 
v Kostanjevici na Krki.
 
Od ustanovitve v letu 1928 so 
zadrugo poleg že omenjenega 
Jožeta Likarja in Darka Marjeti
ča vodili Franci Češnovar, Mar
jana KostanjšekBožič, Tone 
Planinc, od leta 2004 pa je na 
čelu Kmečke zadruge Krško 
in s tem tudi kleti Janez Živič. 

Predsedniki zadruge pa so bili Janez Žaren, Jože Urbanč in Gab
riel Metelko, ki to funkcijo uspešno opravlja še danes.

… GRADI SVOJO PREPOZNAVNOST NA TRADICIJI

»Gradimo na tradiciji, večletnih izkušnjah, dobrem poznavanju 
dolenjskih značilnosti in sodobni tehnologiji, kar zagotavlja, da 
je Klet Krško danes opazen ponudnik visoko kakovostnih vin 
in hkrati vodilni proizvajalec najboljšega cvička PTP, ki je pravi 
vinski posebnež,« poudarja direktor. Dokaz za visoko kakovost 
vin so najžlahtnejša odličja na domačih in tujih ocenjevanjih vin. 

»Ustanovljen je tudi Konzorcij Cviček, z. o. o., z namenom, da 
ohranimo tradicionalno pridelavo avtohtonega vina cviček PTP 
in s prodajo v višjem cenovnem razredu zagotovimo obstoj do
lenjskih vinogradnikov. To nam uspeva s skupnimi promocijski
mi nastopi in enotno podobo navojnih zamaškov, kjer je poleg 
napisa Konzorcij Cviček zaščitni znak majolika,« razlaga glavne 
promocijske aktivnosti Živič.

PREJEMNIKI ŠTEVILNIH MEDALJ IN PRIZNANJ

Žlahtni sijaj neštetih medalj in priznanj priča o mogočni 
zgodovini in navdušenem zrenju v prihodnost pri pridelovanju 
najkakovostnejših vin z blagovno znamko, ki odraža najboljše, 
kar lahko ponudijo z 90letno tradicijo. S ponosom bodo 
obeležili visok jubilej s številnimi spremljajočimi dogodki in 
osrednjo prireditvijo – Prvo revijo slovenskih napitnic o vinu, 
kjer bo nastopalo osem izbranih slovenskih pevskih zborov z 
odličnimi glasbenimi gosti. Revija bo v nedeljo, 13. maja, ob 19. 
uri v Kulturnem domu Krško. 

Svojo družbeno odgovornost pa že vrsto let dokazujejo z aktiv
nim sodelovanjem z donacijami, namreč nobena prireditev v na
šem ožjem in širšem območju skorajda ne mine brez krškega so
dčka cvička, ki je vseskozi prisoten na terenu.

www.kz-krsko.si

90 let vinske kleti Krško
Letos Kmečka zadruga Krško praznuje visok jubilej – 90 let od prvih začetkov delovanja. Natanko leta 1928 je začela navduševati s kakovo-
stnimi in vrhunskimi vini. Prihajajočo nedeljo, 13. maja, bo z osrednjo prireditvijo v krškem Kulturnem domu, organizacijo Prve revije slo-
venskih napitnic in pesmi o vinu, obeležila 90-letno tradicijo pridelovanja najkakovostnejših vin.

Kmečka zadruga Krško, z. o. o.

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Janez Živič v prelepem ambientu Kleti Krško

Janez Živič, direktor (prvi z leve), Rudi Kos, tehnologija in kletarjenje (drugi z leve), Katarina Si-
mončič, marketing in sistem vodenja kakovosti (prva z desne), in ostali kolektiv, ki z vestnostjo 

in vztrajnostjo z leta v leto ustvarja kakovostna in vrhunska vina, nagrajena s številnimi odličji

Pobočja Krškega gričevja, posejana z vinogradi, v ozadju Gorjanci, kjer domuje cviček PTP, vinski 
posebnež z geografskim poreklom
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POMAHAJTE 
KOVINSKEMU 
NASMEHU V 
SLOVO!

Vabljeni na 
BREZPLAČEN posvet.
Pokličite nas na 01 23 23 235 
ter si povrnite sproščen, predvsem 
pa samosvoj nasmeh!

ne vsebujejo kovin

ne povzročajo alergij in preobčutljivostnih reakcij

se odlično zlijejo z naravnimi zobmi

nudijo izjemno udobje pri žvečenju

ne povzročajo neprijetnega kovinskega okusa

Kaj narediti, ko 
ostanem brez zob?

Biološko sprejemljivi ter popolnoma brezkovinski snemni
protetični nadomestki so odlična funkcionalna in estetska

rešitev v primeru delne ali popolne brezzobosti.

Izguba zob neposredno vpliva na naše 
ustno zdravje ter posredno tudi na te-
lesno zdravje in stanje duha. Ustno, 
telesno in duševno zdravje so namreč 
povezani tesneje kot se nam morda 
dozdeva na prvi pogled. Manjkajoči 
zobje spremenijo naš videz, govor in 
močno vplivajo na žvečenje ter s tem 
na prehranjevanje. Torej pomembno 
narekujejo kvaliteto nekaterih osnovnih 
funkcij našega življenja. Popolnoma 
brezkovinska oskrba s snemljivimi, 
visoko estetskimi protetičnimi nado-
mestki, ki so nameščeni na zobeh, 
zobnih vsadkih ali dlesni v brezzobih 
čeljustih, pripomore k visokemu nivoju 
vašega ustnega zdravja in ne nazadnje 
k boljšemu počutju.

Danes, v času holističnega zobozdra-
vstva, visoko estetski brezkovinski pri-
pomočki počasi izpodrivajo klasične 
delno kovinske protetične pripomočke. 
S posnemanjem naravnega videza zob 
ter rožnate dlesni v vseh pogledih pre-
kašajo klasične kovinske nadomestke, 
saj nudijo biološko in estetsko bolj dovr-
šeno rešitev. Odsotnost kakršnekoli ko-
vinske zlitine pa preprečuje tudi negativ-
ne imunske reakcije, ki so v današnjem 
času pogost problem zobozdravstvene 
oskrbe.

Dentalne zlitine in alergije

Kovinske zlitine, uporabljane v 
zobozdravstvu, so danes pomemben 
predmet razprave na področju alergo-
logije, saj vse pogosteje izzovejo ne-
želene reakcije organizma. Tako kot v 
naravi, so kovine tudi znotraj naših ust 
podvržene koroziji oziroma kemične-
mu raztapljanju zaradi vplivov okolja. 
Nihanje pH-ja sline, mehanske obrabe 
pri žvečenju in temperaturne spre-
membe sprožajo izločanje sestavin iz 
kovinskih zlitin, ki niso biokompatibilne 

Slika 1: Zdrav nasmeh močno vpliva na kvaliteto našega življenja.

z našim telesom in delujejo toksično 
na celice. Alergija in preobčutljivostne 
reakcije se lahko kažejo kot izjemno 
suha usta, občutek pekočih ust ali kot 
spremembe v obliki razjed in rdečine 
na sluznici ustne votline. Našteti preko-
merni imunski odzivi so lokalne reakci-
je, saj nastanejo zaradi stika izločenih 
raztopljenih sestavin s sluznico ust. 
Prisotnost kovinskih zlitin pa lahko iz-
zove tudi sistemske težave, ki se kaže-
jo v obliki različnih sprememb na koži 
na različnih delih telesa, avtoimunskih 
obolenj ter glavobolov.

V kolikor je v ustih prisotnih več različ-
nih vrst kovin, ki se nahajajo na primer 
v amalgamskih zalivkah, kovinsko-por-

Slika 2 in 3: Različne kovinske zlitine v vaših 
ustih posnemajo delovanje baterije, saj v ustih 
nenehno nastajajo električni tokovi nizke 
napetosti.

info@ustna-medicina.com •  www.ustna-medicina.comUstna Medicina Ljubljana, T: 01 23 23 235 • Slovenska cesta 54  • 1000 Ljubljana • Ustna Medicina Novo mesto, T: 05 90 16 814 • Seidlova cesta 30 • 8000 Novo mesto

Slika 4: Cirkonijev most s polzili (desno) in proteza, ki sidri 
na mostu, cementiranem na zobeh in dlesni.

Slika 5: BioHPP proteza (iz slike 4) v ustih odlično 
posnema naraven videz zob in omogoča dobro žvečno 
funkcijo. Pacient J.Š. rešitev uporablja že 4 leta brez 
kakršnih koli težav in je z njo zelo zadovoljen.

Manjkajoče zobe lahko nadomestimo 
tudi s snemljivimi pripomočki brez 
priprave (brušenja) nosilnih zob za na-
menske prevleke. Izdelamo snemni pri-
pomoček z zaponami, ki je kakovosten 
in estetsko sprejemljiv, ne sodi pa v sam 
vrh zobozdravstvene protetične oskrbe.

V primeru parodontalno oslabljenih ma-
loštevilnih zob, je najprimernejša rešitev 
snemni most ali snemna proteza na 
dvojnih cirkonijevih prevlekah. Majave 
zobe s takšno oskrbo in pravilno obre-
menitvijo učvrstimo ter podaljšamo 
njihov dolgoročen obstoj v vaših ustih 
(sliki 6 in 7). 

Slika 6: Cirkonijeve prevleke, cementirane na 
zobeh, na katerih sidri BioHPP visoko estetski 
snemni pripomoček.

Slika 7: Izgled popolnoma brezkovinske, 
biološko sprejemljive protetične rešitve, ki sidri 
na cirkonijevih prevlekah iz slike 6.

celanskih prevlekah ter v kovinskih 
delnih protezah, postanejo usta prizo-
rišče različnih kemičnih reakcij, ki jim 
pravimo galvanski tokovi. Ti posnemajo 
delovanje baterije, saj zaradi različnih 
fizikalnih lastnosti kovin v ustih neneh-
no vzpostavljajo električni tok nizkih 
napetosti. Prepoznamo jih po izjemno 
neprijetnem kovinskem okusu, ki ga je 
zagotovo že marsikdo občutil v ustih.

Pri brezkovinskih protetičnih nado-
mestkih škodljivega kemičnega razta-
pljanja ni, prav tako ni pojava negativnih 
električnih tokov v ustih. Posledično je 
možnost za nastanek preobčutljivostne 
reakcije minimalna.

Estetski vidik

Sivi deli klasičnih kovinskih protez, ''wi-
sil protez'' oziroma ''vizilk'', vsekakor 
močno izstopajo ob govoru in vidno 
krivijo estetiko nasmeha. Uporabniki to-
vrstnih protez začnejo podzavestno ali 
pa že celo zavestno svoje zobe skrivati, 
zaradi česar se spremeni mimika ob-
raza, obrazne linije upadejo, sproščeni 
nasmehi pa so čedalje redkejši. Vse to 
kaže na zavedanje, da temen kovinski 
nasmeh ni nič kaj privlačen tako za vas, 
kot za oko zunanjega opazovalca.

BioHPP – biokompatibilna in estetska 
izbira

BioHPP (Bio High Performance 
Polymer) je visoko zmogljiv polimer, ki 
se že več kot 30 let uspešno uporablja v 
medicini, in sicer na področju ortopedije 
kot nadomestek različnih sklepov. Je bi-
okompatibilen material, kar pomeni, da 
v telesu ne povzroča nikakršnih alergič-
nih, toksičnih ali imunskih reakcij, katere 
zaradi porasta alergij na umetne mate-
riale danes predstavljajo veliko težavo.

Velika prednost je njegova kemična sta-
bilnost. V ustih se tako ne raztaplja in ne 
izloča škodljivih produktov. Z njegovo 
uporabo se izognemo neprijetnemu ko-
vinskemu okusu in motečim električnim 
tokom znotraj ust, ki potekajo ob pri-
sotnosti različnih kovinskih protetičnih 
nadomestkov.

S pravilno obdelavo lahko BioHPP ma-
terial natančno spoliramo in je tako ob 
dotiku z jezikom izjemno gladek. Poli-
mer ima že v osnovi zelo nizko afiniteto 
za nabiranje zobnih oblog, kar vpliva na 
razvoj manjšega števila bakterij v vaših 
ustih ter posledično zmanjša možnost 
vnetja dlesni in s tem povezanih zdra-
vstvenih težav.

Odlikujejo ga tudi odlične mehanske 
lastnosti – trdnost materiala zagotavlja 
njegovo dolgotrajno stabilnost na no-
silnih zobeh, hkrati pa se zaradi elastič-
nosti lepo prilagodi zobem ter dlesni, 
katero pokriva. Elastični modul (tj. fizi-
kalna enota, ki opisuje prožnost neke-
ga materiala) BioHPP je zelo podoben 
elastičnem modulu kosti. To pomeni, da 
se sile preko nosilnih zob na kost prena-
šajo optimalno, če je ogrodje snemnega 
pripomočka narejeno iz tega biokompa-
tibilnega materiala.

V primerjavi s kovinskimi protetičnimi 
nadomestki se na BioHPP snemni pri-
pomoček privadimo veliko hitreje, saj je 
lažji in mehkejši ter posledično nudi več-
je udobje ob žvečenju. Zaradi bele barve 
povezovalnih delov protez in morebitnih 
zapon, ki obdajajo zobe, pa se neopa-
zno zlije s preostalimi zobmi. 

Snemne protetične rešitve iz biokom-
patibilnega polimera torej izpolnjujejo 
vse strokovne zahteve dolgoročne pro-
tetične rešitve in hkrati ugodijo želji po 
estetskem rezultatu.

Kako izgleda protetični nadomestek iz 
BioHPP materiala?

Za nadomestitev manjšega števila zob, 
ki so močno obrabljeni ali imajo večje 
zalivke, predstavlja najboljšo dolgotraj-
no rešitev BioHPP snemni protetični 
nadomestek, sidran na zobeh, oskrblje-
nimi s fiksnimi cirkonijevimi prevlekami 
s polzili (sliki 4 in 5), ki jim pravimo na-
menske prevleke. 

V zadnjih nekaj mesecih ste skozi naše 
prispevke dodobra spoznali filozofijo 
klinike Ustna Medicina ter pomen ce-
lostne obravnave ustnega zdravja. Torej 
veste, da slednjega sestavljajo štiri pod-
ročja - biološko, mehansko, funkcijsko 
in estetsko, ter da prav vsakemu izmed 
naštetih moramo posvetiti posebno 
pozornost. Prihajajoči, že skoraj poletni 
prispevek, bo tako posvečen različnim 
primerom celostne obravnave naših 
pacientov.

Polzila so del prevlek, na katera se 
proteza sidra in tako omogoča vertika-
len prenos sil na nosilne zobe. Takšen 
prenos sil je najbolj optimalen, torej za 
zobe najmanj obremenjujoč. Posledič-
no omogoča njihov dolgoročen obstoj 
in s tem tudi obstoj celotne fiksno – 
snemne brezkovinske protetične kon-
strukcije.
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VSE O SEVANJU V ZOBOZDRAVSTVENI 
DIAGNOSTIKI KAR NE VESTE, PA BI ŽELELI
Sevanje ima v današnjem času prej negativen kot pozitiven prizvok. 
Ta beseda vzbuja v nas različne predstave, ki najpogosteje s fizikal
nim pojavom sevanja nimajo nič skupnega. O sevanju kroži toliko 
resnic in neresnic, da se je nestrokovnjaku težko prebiti skozi vse 
razlage in izluščiti, kaj je res in kaj ne. 

DOZE IN ENOTE SEVANJA
Absorbirana doza je merilo za absorbirano energijo ionizirajočega 
sevanja. To je energija, ki jo sevanje pri prehodu skozi snov preda 
enemu kilogramu te snovi, npr. tkivom v našem telesu. Osnovna 
enota je J/kg oziroma gray (Gy).
Ekvivalentna doza je merilo za škodo, povzročeno s sevanjem. Do
bimo jo tako, da prej omenjeno absorbirano dozo pomnožimo s 
faktorjem relativne biološke škodljivosti. Slednji je skupek preda
ne energije sevanja tkivu in njegove povzročitve biološke škode. 
Osnovna enota je sievert (Sv).

UČINKI SEVANJA NA ČLOVEKA
Resnost bioloških učinkov ionizirajočega sevanja je lahko nepos
redno sorazmerna s prejeto dozo sevanja in temelji na poškodbah 
celic. Lahko pa je pogostost odziva sorazmerna z odmerkom in ni 
nobenega praga ali "varnega" odmerka prejete doze sevanje. V 
tem primeru gre za poškodbe DNK. Prizadeta je lahko torej dedna 
informacija celice, ki določa, kaj se bo v njej dogajalo. Kljub temu 
ionizirajoče sevanje pogosto koristno uporabljamo v današnjem 
času. Lastnost, da sevanje poškoduje celico, izrabljamo za uniče
vanje tumorjev (radioterapevtsko obsevanje). Lastnost, da prodi
ra skozi goste in trdne snovi, pa izrabljamo v medicini za preiska
ve notranjih organov. Če vire ionizirajočega sevanja uporabljamo 

pametno in upoštevamo načela varnega ravnanja z njimi, se nam 
jih ni potrebno bati.

NARAVNO SEVANJE 
V vsakodnevnem življenju smo izpostavljeni naravnim virom se
vanja (slika 1). Po zadnjih študijah prejme vsak posameznik v Slo
veniji letno v povprečju 2,4 mSv iz naravnega ozadja, ki ga sestav
ljajo naravne radioaktivne snovi in kozmično sevanje iz vesolja. 
Samo v vednost - če z letalom letimo preko Atlantika, prejmemo 
približno 0.8 mSv. 

SEVANJE ZOBNEGA RENTGENA
Rentgenska diagnostika predstavlja ključni del zobozdravstvene 
prakse. Z vsakim slikanjem prejmete določeno količino sevanja, 
zato mora biti odločitev zanj smotrna. Odmerek, ki ga prejmete 
med 2-D panoramskim slikanjem obeh čeljusti, t.i. ortopan, je maj
hen (okrog 0,014 mSv) in ga lahko primerjamo z vrednostjo izpo
stavljenosti sevanju v okolju v nekaj dneh, letalskim poletom ali s 
smučanjem v visokogorju (tabela 1).
Pri načrtovanju preiskav je tako potrebno upoštevati načeli upra
vičenosti in optimizacije, ang. ALARA – as low as reasonably achi
evable. Rentgenska diagnostična informacija, ki pripomore k pra
vilnemu zdravljenju, mora biti torej večja od tveganja oz. škode 
zaradi prejete doze sevanja. 

PREISKAVA POVPEČNA 
PREJETA DOZA

PRIMERJAVA 
Z NARAVNIM 
SEVANJEM

Klasičen CT glave 2 mSv 10 mesecev

CBCT – stožčast snop 0.05 mSv - 1 mSv 7 dni - 5 mesecev

Ortopan 0.02 mSV 3 dni

Intraoralno slikanje 0.006 mSv manj kot 1 dan

Povprečna prejeta doza za določeno preiskavo v primerjavi  
z dozo prejeto iz naravnega ozadja.

CBCT DOZE
Danes je preiskava s CBCT nepogrešljiva pri vse več bolezenskih 
stanjih in načrtovanjih različnih posegov. Glavni razlog za napoti
tev na to preiskavo je seveda potreba po 3D-prikazu anatomskih 
in morebitnih patoloških struktur. Pogosto nadomesti večje števi
lo drugih preiskav in je tako ravno zaradi upoštevanja načela ALA
RA velikokrat prva izbira. Je varna in njena efektivna obsevalna 
doza je nekajkrat nižja kot pri preiskavi s klasičnim CT-aparatom. 
V rentgenskem centru Green CT smo izbrali aparature, ki jih pro
izvajajo z namenom zmanjšati obsevanje našega telesa na mini
mum. Podjetju Vatech je znižanje doz uspelo v popolnosti, hkrati 
pa so obdržali visoko kvaliteto posnetkov in imajo trenutno naj
bolj prodajani CBCT na svetovnem trgu.

Zobozdravstvena 
rentgenska 
diagnostika

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

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

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

1. Radon 48,3 %
2. Notranje 
obsevanje 8,6 %
3. Sevanje gama iz 
zemeljske skorje 
17,10 %
4. Kozmični žarki 
14,50 %
5. Medicina 11,20 %
6. Izpus�, poklicno 
obsevanje, Radio 
ak�vni used 0,30 %

Viri naravnega sevanja

USTREZNA IN KAKOVOSTNA RENTGENSKA DIAGNOSTIKA 
LAHKO REŠI VAŠE ZOBE … 

… IN MORDA ŠE KAJ DRUGEGA
Izberite diagnostični rentgenski center z najnižjimi dozami 

sevanja s Sloveniji – Green CT rentgenski center.

Naravni viri sevanja in naša izpostavljenost le-tem.
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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. 

TIMI (18101-B) je prijazen pas
ji mladiček, verjetno mešanec 
bernskega planšarja, star prib
ližno 6 mesecev. Je igriv, razigran 
in prijazen kuža, rad je v družbi 
ljudi, je že navajen na povodec 
in lepo vodljiv. Išče prijazen, lju
beč in aktiven dom, kjer se za
vedajo odgovornosti, ki jo v hišo 
prinese pasji mladič.

Kuža ZLATKO (18105-Š) je od
rasel samec, podoben zlatemu 
prinašalcu. Je prijazen, dobro
voljen in lepo vodljiv na povod
cu. Je večje rasti, star približno 4 
leta. Potrebuje topel dom, kjer 
bodo zanj dobro skrbeli in ga 
imeli radi.

DINO (18103-KK) je pes več
je rasti, zelo podoben nemške
mu ovčarju, prijazen in živahen, 
navajen na povodec in lepo vo
dljiv, star je približno 2 do 3 leta. 
Dino išče aktiven, odgovoren in 
ljubeč dom.

Občina Brežice 
kot pripravljavec prostorskega akta obvešča javnost, 

da bo na podlagi sprejetih stališč do pripomb iz javne 
razgrnitve in javne obravnave SDOPN 2 opravila seznanitev 
javnosti z dodatnimi spremembami in dopolnitvami akta.

OBRAZLOŽITEV 
V času javne razgrnitve, ki je potekala od 12. 3. 2018 do 10. 4. 
2018, je imela javnost možnost podajati pripombe in predlo
ge na razgrnjen dokument. Bistvo sodelovanja javnosti je, da 
lahko občani in pravne osebe izrazijo svoje stališče v zvezi s 
posegi v prostor, ki so zajeti v SDOPN2 z vidika svojih ustav-
no zagotovljenih pravic. Prav tako je namen sodelovanja jav
nosti, da lahko občani in pravne osebe sooblikujejo občinski 
prostorski načrt oziroma sodelujejo pri njegovi pripravi. Obča
ni in pravne osebe torej lahko dajejo pripombe in predloge na 
dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta, če meni
jo, da bi bile lahko s sprejetjem občinskega prostorskega načrta 
kakorkoli ogrožene njihove pravice. Do pripombe se zavzamejo 
stališča, ki so strokovno utemeljena in sledijo zakonodaji. Ker 
je Občina Brežice želela podanim pripombam v čim večji meri 
ugoditi, smo sledili priporočilu Ministrstva za okolje in pros
tor, da je o dodatnih spremembah potrebno seznaniti javnost. 

V primeru, da so bili predlogi že v aktu in niso bili povzeti v do
polnjen osnutek na osnovi mnenja nosilcev urejanja prostora 
in ne vplivajo na odločitev glede izvedbe CPVO (torej se ne po
sega na varovano ali zavarovano območje) ter so predlogi do
datno podkrepljeni z novimi dejstvi in dodatni argumenti, se je 
do pripomb zavzelo pozitivno stališče. Občina z dodatnimi spre
membami in dopolnitvami akta, ki so sprejete na podlagi sta
lišč do pripomb, seznanja javnost.

KRAJ IN ČAS SEZNANITVE
Seznanitev javnosti bo trajala od 16. maja 2018 do vključno 
25. maja 2018. 

Ogled je možen v času uradnih ur v prostorih Občine Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, Brežice – Oddelek za prostor in na sple-
tni strani Občine Brežice www.brezice.si. 

Na fazo »Seznanitev javnosti z dodatnimi spremembami in do
polnitvami akta« ni mogoče podajati dodatnih pripomb in pred-
logov.  
 Ivan Molan, župan

Župan občine Brežice Ivan Molan je predal defibrilator ravnateljici 
OŠ Globoko Roziki Vodopivec. Defibrilator je nameščen v posebni 
omarici pri vhodu v šolo, v neposredni bližini prostorov KS Globoko 
in Prosvetnega doma Globoko, kjer je dostopen vsem krajanom 24 
ur na dan za pomoč v primeru srčnih zastojev. 

Občina Brežice v sodelovanju s civilno zaščito, šolami in krajevni
mi skupnostmi namešča avtomatske defibrilatorje po krajih, ki so 
oddaljeni od Brežic. Pri tem je ključnega pomena, da znajo krajani 
v primeru srčnega zastoja izvesti temeljne postopke oživljanja z in 
brez defibrilatorja, zato sodelavec civilne zaščite občine Brežice Ro-
man Zakšek v ta namen izvaja v sodelovanju s šolami in krajevnimi 
skupnostmi predstavitve temeljnih postopkov oživljanja.
Učenci OŠ Globoko so pod vodstvom mentoric pripravili pester glas
beni in plesni program v telovadnici osnovne šole. Zbrane je na
govoril župan Ivan Molan, svetovalec za področje civilne zaščite in 
reševanja Roman Zakšek pa je predstavil delovanje defibrilatorja.

Na OŠ Globoko namestili avtomatski zunanji 
defibrilator (AED)

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

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 – 031 770 901, Primož

Sobota 26. 5. ob 10:00; 
13:00 in 17:00

VODEN POHOD SKOZI MESTO KRŠKO
(ob minimalnem številu 10-ih udeležencev) Start pri Mestnem muzeju Krško CPT Krško – 07 490 22 20
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Otroci iz skupine Gumbki iz vrtca Mavrica Brežice so obiskali župana 
občine Brežice Ivana Molana. Ogledali so si županovo pisarno in se 
z njim pogovorili o njegovem delu. Novembra lani so otroci z vzgoji
teljicama gostili župana na slovenskem zajtrku in župan jih je pova
bil na obisk na občino. Sončno aprilsko dopoldne je bilo kot nalašč 
za prijeten sprehod do občinske stavbe v centru mesta.

Gumbki iz vrtca Mavrica Brežice 
obiskali župana

10. maja 1992 je v Dobovi na 
pobudo PGD Mihalovec, PGD 
Loče in PGD Rigonce prvič v ob
čini Brežice potekala slovesna 
gasilska oz. Florjanova maša po 
več desetletjih prekinitve ga
silske tradicije, ki izvira iz časa 
pred drugo svetovno vojno. Te
danji župnik Damjan Vračko je 
blagoslovil gasilska vozila, sle
dilo je prvo srečanje vseh ga
silcev iz društev na področju KS 
Dobova. Od samega začetka pri 
dogodku, ki je praznik vseh ga
silcev in gasilk, sodeluje tudi Ga
silski pihalni orkester Loče. Pri 
organizaciji se v sodelovanju z 
župnijo Dobova izmenjujejo šti
ri gasilska društva – PGD Miha
lovec, PGD Mostec, PGD Loče in 
PGD Rigonce. Organizatorji so 
veseli, ker se praznične maše s 
srečanjem udeležuje vedno več 
gasilk in gasilcev, letos so našte
li 102 gasilca. 

Florjanova nedelja v Dobovi
Gasilke in gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev na področju KS Dobova so se letos že 27. leto zapored zbrali pri slo-
vesni nedeljski maši ob godu zavetnika pred požarom in poplavami ter patrona gasilcev svetega Florijana. Tradicional-
nega srečanja in svete maše, ki jo je daroval domači župnik Matej Užmah, se je udeležil tudi župan občine Brežice Ivan 
Molan, ki se dogodka kot gasilec udeležuje vse od leta 1996. 

Gasilstvo ima v občini Brežice 
močno tradicijo in številne ak
tivne članice in člane, v občini 
deluje 31 prostovoljnih gasilskih 
društev, od tega kar devet dru
štev v KS Dobova. 

Florjanova nedelja je praznik za 
vse gasilce, ta dan se v sveča
nih uniformah srečajo člani pro

stovoljnih gasilskih društev pri 
bogoslužju v svojih župnijah ter 

tako obeležijo svoje poslanstvo 
ter spomin na nekdanje člane.
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V Brestanici namenu predali novo krožišče 
z navezovalno cesto
Župan občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik Sveta KS Brestanica Vlado Bezjak sta 25. aprila namenu predala 
novo krožišče na državni cesti Brestanica – Podsreda z novo navezovalno cesto pri bazenu Brestanica. Projekt v skupni 
višini 1, 1 milijona evrov je vključeval še ureditev parkirišča pri bazenu, izgradnjo mostu preko potoka ter ostalo infra-
strukturo, od javne razsvetljave, pločnikov, kolesarske steze, dveh avtobusnih postajališč, meteorno in fekalno kanali-
zacijo. Hkrati so namenu predali tudi nekaj več kot 388 000 evrov vredno novo kanalizacijsko omrežje Jetrno selo.
Kot je poudaril župan mag. Mi-
ran Stanko, je bil projekt izgra
dnje krožišča, ki je potekal od 
novembra 2016 do konca leta 
2017, zasnovan predvsem z na
menom izboljšati prometno var
nost na območju križišča držav
ne ceste Podsreda – Brestanica 
in odcepa na lokalno cesto pro
ti Armeškem, cestne povezave 
proti Jetrnemu selu ter razbre
menitev območja ob osnovni 
šoli in vrtcu. Zdaj ves promet, ki 
je prej potekal mimo šole in vrt
ca, teče po krožišču, mimo ba
zena in po preurejenem križišču 
proti Jetrnemu selu. Del ceste 
mimo šole in vrtca je sedaj na 
voljo le pešcem in kolesarjem, 
za motorni promet pa je zaprt. 
V sklopu projekta so zgradili 
novo krožišče na državni cesti, s 
pločniki, kolesarsko stezo, javno 

razsvetljavo in novima avtobu
snima postajališčema, mostom 
čez Dovški potok in cestno pove
zavo med krožiščem in mostom. 
Druga faza projekta je obsegala 

ureditev parkirišča pri bazenu, 
cestno povezavo med novim 
mostom in rekonstruiranim kri
žiščem proti Jetrnemu selu ter 
del obnovljene Šolske ulice do 

šole in vrtca. V sklopu tega je bil 
zgrajen pločnik, javna razsvetlja
va, meteorna in fekalna kanali
zacija ter ostala infrastruktura. 
Hkrati z novo cestno infrastruk
turo so namenu predali tudi v 
lanskem letu zgrajeno kanaliza
cijsko omrežje v Jetrnem selu, ki 
je vključevala 1265 metrov ka
nalizacije, 220 metrov tlačnega 
voda, dve črpališči, hkrati pa so 
položili tudi cevi za širokopasov
ne povezave. Skupna vrednost 
te naložbe je znašala nekaj več 
kot 388 tisoč evrov.

Dogodek, ki ga je povezovala 
Margareta Marjetič, so pope
strili učenke in učenci OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica, Rajhenbur
ški oktet ter člana Kulturnega 
društva Svoboda Brestanica.

Projekt izgradnje krožišča je bil zasnovan predvsem z namenom 
izboljšati prometno varnost na območju križišča državne ceste 
Podsreda - Brestanica in odcepa na lokalno cesto proti Armeškem, 
cestne povezave proti Jetrnemu selu ter razbremenitev območja 
ob osnovni šoli in vrtcu.

S Sopotniki sodeluje že 75 starejših

UREDITEV POLJSKIH POTI NA 
KOMASACIJSKEM OBMOČJU 
GORICA DO KONCA JUNIJA  
Občina Krško je uspešno kandi-
dirala na javnem razpisu in pri-
dobila sredstva iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) za izvedbo 
agromelioracij na komasacij-
skem območju Gorica. Za izved-
bo vseh del je bil po postopku 
javnega naročanja izbran izva-
jalec AGM Nemec. Vse lastnike 
zemljišč na komasacijskem ob-
močju Gorica obveščamo, da se 
bodo dela ureditev poljskih po-
ti na terenu izvajala do konca 
junija letos oziroma bodo pri-
lagojena glede na vremenske 
razmere.

Zavod Sopotniki, ki nudi storitev brezplačnih prevozov za starejše, 
je v občini Krško pričel z izvajanjem storitve s 15. januarjem 2018 v 
sodelovanju z Občino Krško in Centrom za socialno delo Krško. Sto
ritev se lepo povezuje s storitvijo pomoči na domu, ki jo zagotavlja 
CSD Krško, in cilja Občine Krško pri zagotavljanju kakovostnega živ
ljenja vseh občanov. Krški Sopotniki so ponosni na štirimesečni us
peh, saj so v kratkem obdobju v bazo uporabnikov sprejeli 75 sta
rejših občanov. Od ponedeljka do petka prevoze nudi deset aktivnih 
prostovoljcev in prostovoljk, ki so z namenskim vozilom, ki ga za
gotavlja Občina Krško, opravili 121 prevozov in prevozili preko pet 
tisoč kilometrov, pri tem pa oddelali preko 420 prostovoljskih ur.
»Starejše smo v občini Krško zapeljali iz različnih vasi, kot npr. z Bre
zij v Podbočju, Bučerce, Gmajne, Gore, Gradenj, Kremena, Libelja, 
Lomna, Narpla, Pleterij, Rake, Reštanja, Spodnje Libne, Spodnje
ga Starega Gradu, Zdol, Senovega in iz mesta Krško. Zapeljali smo 
jih k zdravniku, v zdravstvene domove in bolnišnice, k okulistu, k 
zobozdravniku, na specialistične preglede, v trgovine, na obiske k 
sorodnikom, srečanja društva upokojencev itd.
Vsak dan od ponedeljka do petka, po urniku CSD Krško, rezervaci
je prevozov sprejema koordinatorka enote na tel. št. 031 441 999. 
Pisarna koordinatorke se nahaja na CSD Krško. Če ste starejši od 60 
let in ste v pokoju, vabljeni, da nas pokličete in se zapeljete z nami 
po opravkih. Za rezervacijo pokličite nekaj dni prej, saj nam tak sis
tem omogoča, da nudimo prevoze kar največjemu številu starej
ših občanov. V prostovoljske vrste vabimo vse, ki radi pomagate, ki 
se radi družite s starejšimi ali pa bi to želeli spoznati. Preprosto nas 
pokličite na zgornjo številko in dogovorili se bomo, " še sporočajo 
iz Zavoda Sopotniki.

Vabljeni, da si več preberete na www.sopotniki.org ali 
www.facebook.com/Sopotniki/

PRIZNANJE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE TUDI OBČINI KRŠKO - 
Skupnost občin Slovenije je na redni letni skupščini Skupnosti ob-
čin Slovenije 24. aprila med drugim podelila tudi priznanja obči-
nam, ki so zakoličile temelje za vzpostavitev in razvoj Skupnosti 
občine Slovenije, med katerimi je bila tudi Občina Krško, prizna-
nje pa je prevzela podžupanja občine Krško Ana Somrak. Februar-
ja 1992 so se namreč v Mariboru sestali predstavnice in predstav-
niki 30 občin, z namenom ustanovitve združenja lokalnih skupnosti 
Slovenije. Ocenili so, da je združenje nujno potrebno, saj bi mora-
lo sodelovati pri pripravi nacionalne zakonodaje na področju lo-
kalne samouprave ter za vzpostavitev institucionalnega okvira so-
delovanja s Svetom Evrope. Večina občin, prisotnih na takratnem 
ustanovnem srečanju, so tudi danes aktivne članice skupnosti. Za 
sodelovanje ter pripravljenost za povezovanje jim je Skupnost ob-
čin Slovenije podelila posebno priznanje, ki so ga poleg Občine Kr-
ško prejele še občine Cerknica, Idrija, Vrhnika, Kamnik, Trbovlje, 
Izola, Črnomelj, Metlika, Lendava, Pesnica, Tržič, Laško, Ravne na 
Koroškem, Ruše, Lenart, Sevnica, Jesenice, Škofja Loka in mestne 
občine Murska Sobota, Velenje, Slovenj Gradec, Ptuj in Maribor  
 Foto: Skupnost občin Slovenije

V novem poslovilnem objektu v 
izmeri okoli 600 kvadratnih me
trov bodo poleg štirih mrliških 
vežic in prostora za obrede še 
dve čajni kuhinji in sanitarije 
ter pomožni prostori. Sestavni 
del bo tudi manjši zvonik. Nov 
poslovilni objekt je umeščen na 

novem razširjenem delu poko
pališča, na jugovzhodnem vo
galu obstoječega pokopališča. 
Nov dostop do novozgrajenega 
poslovilnega objekta bo urejen 
preko vhodnega portala s ceste, 
ki pelje proti Žadovinku. V nas
lednji fazi, ki naj bi se po načr

tih začela v naslednjem letu, je 
po besedah župana občine Kr
ško mag. Mirana Stanka predvi
dena širitev pokopališča z novi
mi grobnimi polji ter objektom 
žarnih grobov, vrednost te dru
ge faze pa je ocenjena na okoli 
milijon evrov.

Gradnja novega poslovilnega objekta 
na pokopališču v Krškem

Gradnja v teku

Na pokopališču v Krškem se nadaljuje gradnja novega poslovilnega objekta z dostopi, 
parkiriščem in spremljajočo infrastrukturo, ki se je začela konec prejšnjega leta. Gre za 
prvo fazo širitve pokopališča v Krškem v vrednosti okoli 1, 4 milijona evrov, ki bo predvi-
doma trajala do konca letošnjega leta.
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CHALLE SALLE
ROCK DEFECT

19.MAJ // IGRIŠČE PRI ŠPORTNEM DOMU (BAZEN SEVNICA)

VEZJDE

95. rojstni dan je v začetku meseca maja praznovala Stanislava Vaj-
dič iz Sevnice. Na povabilo slavljenke in njenih najbližjih so se pra
znovanja udeležili in ji veliko zdravja voščili župan Srečko Ocvirk, 
podpredsednica Krajevne skupnosti Sevnica Irena Klenovšek, pred
sednica sevniškega območnega združenja Rdečega križa mag. Breda 
Drenek Sotošek in predsednik sevniškega koordinacijskega odbo
ra Društva izgnancev Slovenije Vinko Zalezina, ki je organizacijsko 
povezal potek obiska. Obiska se je gospa Stanislava Vajdič zelo raz
veselila, spregovorila je o svojem življenju in goste prijazno še po
vabila v svojo družbo.

Vabljeni k podaji projektnih idej s področja 
turizma in kakovosti življenja
V sklopu izdelave Strategije razvoja turizma občine Sevnica, ki jo 
občina in KŠTM Sevnica pripravljata skupaj z brežiško Fakulteto za 
turizem, občanke in občane vnovič vabimo k interaktivnemu so-
delovanju pri pripravi strateškega dokumenta na področju razvo-
ja in trženja turizma in z njim povezanih dejavnosti. 
Vabljeni, da izpolnite projektni list in nam posredujte vaše pro-
jektne ideje, ki jih želite udejanjiti v naslednjih petih letih na po-
dročju turizma ter kakovosti življenja na območju občine Sevnica. 
Ideje bodo umeščene v akcijski načrt, kar posledično pomeni laž-
je izvajanje aktivnosti, saj bodo prepoznane in na ta način sestav-
ni del strategije razvoja turizma. 
Obrazec lahko najdete na spletni strani www.obcina-sevnica.si, 
izpolnjenega pa lahko oddate v vložišče Občine Sevnica ali pos-
redujete po e-pošti obcina.sevnica@siol.net do 20. maja 2018.

Razpis s področja gospodarstva še do 18. maja
Še do 18. maja je odprt rok za prijavo na Javni razpis o dodelje
vanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodar
stva v občini Sevnica v letu 2018. 
Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospe-
ševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem več ukrepov, 
med njimi: promocije izdelkov in storitev na sejmih, pospeševa-
nja odpiranja novih delovnih mest, naložb v nakup nove opreme 
in nematerialnih investicij ter finančnih spodbud za lokalne turi-
stične ponudnike. 
Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo jav-
nega razpisa, je 96 tisoč evrov.

Sopotniki v Sevnici ob prvi obletnici delovanja
Sevniška enota Sopotnikov je v aprilu 2018 praznovala prvo obletnico delovanja. S solidarnostjo in združenimi močmi 
je storitev brezplačnih prevozov v lokalnem okolju postala nepogrešljiva. Do sedaj so prevozili že 20.000 km, opravili 
prek 700 prevozov iz prek 45 krajev občine Sevnica, prostovoljci pa so v delo vložili prek 1.500 ur dela.

V sodelovanju Zavoda Sopotni
ki, Občine Sevnica in Družinske
ga inštituta Zaupanje je v apri
lu 2017 v Sevnici zaživel projekt 
Sopotniki, ki je v lokalno oko
lje prinesel novo možnost mo
bilnosti starostnikov in krepitve 
njihovih družbenih vezi. Starej
ši občani iz podeželskih krajev 
največkrat potrebujejo prevoze 
k zdravniku, v lekarno in trgovi
ne v mestnem središču Sevnice 
ter v večje bolnišnične centre. S 
storitvijo brezplačnih prevozov 
imajo starostniki večkrat mož
nost oditi od doma, se s prijate
lji udeležiti srečanj upokojencev 
in obiskati sorodnike. Ta druže
nja ljudem veliko pomenijo, saj 
se poveselijo in tako popestrijo 
svoje dneve.

Dobre zgodbe se nadaljujejo 
tudi v letu 2018, ko Zavod So
potniki nadaljuje sodelovanje z 
Javnim zavodom KŠTM in Obči
no Sevnica. Do sedaj imajo že 
prek 120 uporabnikov, ki pokli
čejo na telefonsko številko in se 
vnaprej dogovorijo za prevoze. 
»Sopotniki pa nismo le prevoz, 
naš slogan je Človek človeku So-
potnik, kar pomeni, da deluje
mo v skladu s solidarnostjo in 
medsebojno pomočjo«. 

KDO SE LAHKO PELJE S 
SOPOTNIKI? 
Sopotniki so namenjeni starej
šim občanom, upokojencem. 
Predvsem tistim iz oddaljenih 
vasi, ki ne morejo koristiti jav
nih prevoznih sredstev. Nekate
re zapeljejo k zdravniku, saj so 
svojci in sosedje v službah in si 

težko uredijo dopust. Starostni
ke počakajo, po potrebi sprem
ljajo in pomagajo, nato pa jih 
zapeljejo nazaj domov. »Staro-
stniki nas lahko za rezervacijo 
prevoza pokličete teden dni ali 
nekaj dni vnaprej na telefonsko 
številko 031 338 187, in sicer od 
ponedeljka do petka, od 8. do 
16. ure, z izjemo praznikov. Za 
rezervacijo prevozov in podpo-
ro prostovoljcem na poti sem na 
zvezi koordinatorka enote Sevni-
ca, Klaudija Cigole.«

KAKO POTEKA DELO 
PROSTOVOLJCA?
Starostnike po poteh zapelje
jo prostovoljci – ljudje različnih 
starosti in poklicev, ki so se od
ločili del svojega časa nameni
ti nesebični pomoči starejšim. 
Prav prostovoljci so srce organi
zacije in ključen člen za uspešno 
delovanje. Ti pravijo, da jim pro
stovoljsko delo bogati življenje, 

navdaja jih s pozitivno energijo 
in zadoščenjem, da so storili ne
kaj dobrega za sočloveka. Prijet
ne medčloveške vezi se pletejo 
tako med uporabniki in prosto
voljci ter tudi med prostovoljci 
samimi. »Pogosto se srečujemo, 
si zaupamo in med seboj poma-
gamo. Smo kolektiv podobno 
mislečih in prijetnih ljudi. Pro-
stovoljstvo kot aktivna drža člo-
veka, ki po svoji svobodni odlo-
čitvi in brez materialnih koristi 
opravlja delo v dobro drugih ali 
za skupno javno korist, je tudi 
odlična priložnost za širjenje 
mreže poznanstev in pridobiva-
nje novih znanj, izkušenj in kom-
petenc,« so prepričani.
Bi postal prostovoljec tudi ti? 
Vsakega, ki bi si želel postati 
prostovoljec, povabijo na pogo
vor, da se bolje spoznajo. Nato 
sledi mentorstvo, pri čemer se 
prostovoljci hitro uvedejo in 
postanejo samostojni na tere

nu. Vsak prostovoljec si dan, ko 
želi pomagati, izbere sam. Dan 
prej je obveščen o prevozih, ki 
ga čakajo, in po razporedu vo
ženj opravi prevoze z namen
skim vozilom, po potrebi nudi 
tudi spremstvo. Med prevozom 
se prostovoljec s starostniki po
govarja in izmenjuje izkušnje in 
mnenja, in prav to je tisti pravi 
duh Sopotnikov.

»Naše poslanstvo je zmanjšati 
izoliranost in osamljenost sta-
rejših, ki vedno redkeje zapuš-
čajo svoje domove. Ko nam sta-
rejši zaupajo, da imajo željo 
obiskati sorodnike, ki jih že dol-
go niso videli, se potrudimo in 
organiziramo dan, ki jim še dol-
go ostane v lepem spominu. 
Tako so se spomladi z našo po-
močjo po dolgem času ponovno 
videle sestre. Pri eni od sester, 
ki ima v lasti kmečki turizem, 
so se okrepčale s svežimi izdelki 
ter poklepetale. Pravo veselje je 
bilo videti, kako se jim je čez ob-
raz razlezel nasmešek in hvale-
žnost. Gospe so s svojo energijo 
dan polepšale tudi prostovoljki, 
ki pravi, da je bil tudi zanjo to 
nepozaben dan. Vabljeni vsi, ki 
si želite pomagati starejšim, da 
nas pokličete na telefonsko šte-
vilko 031 338 187 ali nam piše-
te na info@sopotniki.org in z ve-
seljem vas bomo sprejeli v super 
ekipo.«

Več: http://www.sopotniki.org/ 
ali https://www.facebook.com/
Sopotniki
 Klaudija Cigole, 
 koordinatorka enote Sevnica

Prireditve v času nacionalnega tedna 
prostovoljstva
Slovenska filantropija med 14. in 20. majem 2018 že tradicional-
no organizira Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je 
predstavitev in praznovanje prostovoljstva ter prostovoljskih or-
ganizacij, druženje, povezovanje in zahvala prostovoljcem za nji-
hovo udejstvovanje. V tem tednu potekajo številni lokalni dogod-
ki po različnih krajih Slovenije, tudi v Sevnici. Program je objavljen 
tudi na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

V času Nacionalnega tedna prostovoljstva so tradicionalno podelje
na posebna priznanja Slovenske filantropije. Podelitev bo letos pote
kala v Krškem 15. maja, strokovna komisija pa se je po podrobnem 
pregledu vsebin odločila, da naziv Prostovoljstvu prijazno mesto 
potrdi oziroma v letu 2018 vnovič podeli tudi Občini Sevnica. 

95 let Stanislave Vajdič



Posavski obzornik - leto XXII, številka 10, četrtek, 10. 5. 2018 19KULTURA

SEVNICA – 25. aprila je v Albert Felicijanovi dvorani na sev-
niškem gradu potekala predstavitev vsebinsko obsežne in 
slikovno bogate monografije o enem najpomembnejših sev-
niških veljakov, ki si je predvsem v prvi polovici 20. stol. pri-
zadeval za razvoj in razcvet Sevnice.

V monografiji z nas-
lovom »Ernest Krulej, 
domoljub, publicist in 
kladivar prve Jugosla-
vije« vesten raziskova-
lec sevniške preteklo-
sti Oskar Zoran Zelič 
oživlja življenjsko pot 
in delo pomembnega 
Sevničana, ki si je pri-
zadeval predvsem v 
času med obema sve-
tovnima vojnama za 
napredek domačega 
kraja in širše okolice. 
Ernest Krulej se je ro-
dil 12. januarja 1888 v 

Laškem (letos mineva 130 let od njegovega rojstva). V Sevnico se 
je preselil skupaj s starši, ko je imel pet let. Šolal se je za geome-
tra, a mladostni čas ga je popeljal v tujino. V času 1. svet. vojne je 
bil prostovoljec v srbski vojski, potem je odšel kot politični emi-
grant v Ženevo, kjer se je začelo zanj obdobje uspešne politične 
dejavnosti za združitev južnoslovanskih narodov v novo državno 
skupnost. Lahko bi postal izjemen politik, a se je vrnil v Sevnico, 
kjer je po očetu prevzel pekarno in gostilno. Bil je ustanovitelj in 
predsednik Splošne gospodarske zadruge, prvi sekvester Kopi-
tarne, sevniški župan in član Banskega sveta Dravske banovine 
za brežiški srez. Po njegovi zaslugi je Sevnica dobila električno 
razsvetljavo, prvo kanalizacijo in vodovod, organiziral je izobra-
ževalne tečaje, kmetijske razstave in sejme, si prizadeval za ra-
zvoj turizma, zadružništva in strokovnega šolstva … Z ženo Sido, 
s katero nista imela otrok, pa je bil predvsem velik dobrotnik.
Jezikoslovec dr. Milan Dolgan, ki je del otroštva preživel v Sev-
nici in je bil prisoten na predstavitvi monografije, je v recenziji 
med drugim zapisal: »Knjiga obravnava tudi Ernestove predni-
ke in sorodstvo, dobro razlaga evropsko in svetovno zgodovino, 
izčrpno opisuje gospodarstvo in celo arhitekturo Sevnice, bližnje 
pokrajine, v velikem časovnem razponu prav do Ernestove smrti 
leta 1957 in še po smrti.« Smilja Radi, foto: J. Hvala

Monografija o Ernestu Kruleju

Moderatorka Jožica Prah, avtor mono-
grafije Oskar Zoran Zelič in pisec re-
cenzije dr. Milan Dolgan

RAZBOR  POD LISCO – 7. aprila se je v Domu krajanov Razbor 
na samostojnem koncertu z naslovom Naj se sliš’ predsta-
vil domačin Jakob Štigl, mladi virtuoz na harmoniki, 13-le-
tni absolutni zmagovalec letošnjega 12. mednarodnega Av-
senikovega tekmovanja harmonikarjev.

Jakob Štigl je pričel z igranjem harmonike pri sedmih letih in 
kmalu se je začel redno udeleževati harmonikarskih tekmovanj, 
na katerih je dosegel lepe uspehe. »Dosežki ne pridejo sami in 
čez noč in ne brez talenta ter truda,« pravi mladi harmonikar, ki 
najmanj enkrat tedensko vadi z mentorjem Žanom Bregarjem. 
Pri njegovi glasbeni rasti ga spremljajo in spodbujajo tudi nje-
govi domači  štiri sestre, Jana, Neža, Monika in Ema, oče Peter 
in mami Alenka, ki je profesorica glasbene vzgoje. V letošnjem 
letu se je sedemčlanska, glasbeno izjemno nadarjena družina 
Štigl razveselila donacije Rotary kluba Sevnica  sredstva, zbra-
na na dobrodelnem koncertu, ki je potekal v mesecu marcu, bo 
namenila za nakup glasbil.
V prijetnem glasbenem večeru, ki sta ga spretno vodila Jakob Šti-
gl in njegov prijatelj Jure Palčnik, se je predstavila tudi družin-
ska vokalna zasedba Hliš pa duet Modra minuta, ki ga sestavljata 
Milan Mitrovič na kitari in vokalistka Ema Štigl, ki včasih zaigra 
tudi na kitaro, na Razborju pa je ob klavirski spremljavi Špele 
Troha Ogorevc zaigrala skladbo Čardaš na violino. V zaključku 
koncerta se je Jakobu na harmoniki in Juretu na kitari pridružil 
še njun mentor Žan Bregar.
Obiskovalke in obiskovalki, ki so do zadnjega kotička napolnili 
dvorano, so vedno znova z dolgim aplavzom nagradili ubran na-
stop skrbno izbranih talentiranih mladih, ki jim glasba pomeni 
več kot samo prijetno druženje.  S. Radi

Slišalo se je daleč ... 

Jure Palčnik, Jakob Štigl in Žan Bregar

BREŽICE – Mešani pevski zbor KUD Brežice je 5. maja gostil 
prijateljski Pevski zbor Josip Vrhovski Nedelišće. Goste je poz-
dravil predsednik domačega zbora Janez Avšič in jim čestital 
za uspešno 20-letno prepevanje, ker že ves ta čas v domovini 
in izven meja domovine predstavljajo in čuvajo dediščino skla-
datelja Josipa Vrhovskega, ki je bil rojen v mestu Črečan v obči-
ni Nedelišće. Brežiški zbor je bil in tudi sodeloval na njihovem 
slavnostnem koncertu, ki jim je ostal v nepozabnem spominu. 
To sodelovanje je že dolga leta vzajemno. Tudi tokratno, ko 
je Viteško dvorano Posavskega muzeja zajelo veličastno pet-
je gostujočega zbora, ki so se mu pridružili še pevci brežiške-
ga pevskega zbora. Zbora sta zapela pod dirigentsko taktir-
ko Branimirja Magdalenića, Elizabete Križanić in Dragitina 
Križanića, na klavirju jih je spremljala Maja Magdalenić Ba-
rić. Posamezne skladbe je spremljalo igranje na harmoniko, 
flavto in solo petje. Glasbeno in prijateljsko druženje je s pri-
sotnostjo počastil župan Ivan Molan.  N. J. S., foto: PMB 

KRŠKO – Pihalni orkester Krško, ki je lani obeležil 60letnico de-
lovanja, je 14. aprila v Kulturnem domu Krško pripravil pomladni 
koncert, na katerem se je številčnemu občinstvu predstavil s pe-
strim programom. 76 godbenikov pod vodstvom dirigenta Deja-
na Žnideršiča je ob pomoči povezovalca Gorana Miljanovića in 
kratkih filmov poslušalce najprej popeljal v čas 2. svetovne voj-
ne, natančneje v t. i. dan D oz. zavezniško izkrcanje v Normandiji. 
Sledil je izlet na 'goro zmajev' oz. na švicarski Pilatus, zatem pa 
fantaziranje o prihodnosti v skladbi Fantasy, pri kateri se je kot 
solist na alt saksofonu predstavil Maj Brinovec, učenec Glasbe-
ne šole Krško, s katero je orkester tesno povezan. Četrta sklad-
ba večera je bila posvečena ladji duhov oz. znameniti potniški 
ladji Americana, za zaključek pa so godbeniki zaigrali še orkes-
trsko verzijo slovite melodije iz oglaševalske akcije »Slovenija, 
moja dežela«. Pihalni orkester je na koncertu predstavil tudi dva 
nova člana: pianista Urbana Učanjška in rogista Maja Maleč-
karja Novaka. Napovedali so še predstavitev monografije o Dra-
gu Gradišku (urednica Darja Dobršek) z naslovom »Za vse je 
kriva ta vražja godba!«, ki bo 1. junija v Kulturnem domu Krško.
 P. P.

SENOVO – 20. aprila je v Domu XIV. divizije na Senovem po-
tekalo tradicionalno letno območno srečanje folklornih sku-
pin, ki ga je pripravila Območna izpostava JSKD Krško. Na 
njem je sodelovalo sedem skupin, prireditev je povezoval 
Boštjan Arh. 

Odrske deske so na Senovem ogreli folkloristi Folklorne skupi-
ne DKD Svoboda Senovo, vodi jih Bojan Vovčko, ki je pripravil 
tudi koreografijo. Nato je nastopila Folklorna skupina KD Franc 
Bogovič iz Dobove, vodi jo Jožica Povh, avtorji koreografije pa 
so bili člani skupine. Srečanja so se udeležili člani Folklorne sku-
pine Spomin DU Sevnica, vodi jih Majda Hriberšek, ki je s čla-
ni skupine pripravila tudi koreografijo. Iz DU Veliki Gaber je na-
stopila Folklorna skupina Večerna zarja, vodita jo Anica in Jože 
Zakrajšek, ki sta bila tudi avtorja koreografije. Iz DU Brežice je 
na oder stopila njihova folklorna skupina, ki jo vodi Zdravko 
Dušič, tudi avtor koreografije, mentorica poleg Dušiča je še Mil-
ka Cizelj. Folklorna skupina Nasmeh CIK je prišla iz Trebnjega, 
vodi jo Branka Moškon, ki je bila avtorica koreografije. Folklor-
na skupina KUD Oton Župančič deluje v Artičah, vodi jo Gregor 
Tuljak, ki je poleg Anje Čurič tudi mentor, avtor koreografije, ki 
so jo odplesali na Senovem, pa je bil Vasja Samec. 
 M. Hrvatin  

Pomladne melodije krške godbe

Kot solist na alt saksofonu je z nastopom navdušil Maj Bri-
novec (desno).

Območno srečanje folkloristov

Folklorna skupina DKD Senovo (foto: A. L.)

KRŠKO – Od 25. aprila do 24. junija je v Galeriji Krško raz-
stavljena serija slik z naslovom Stene. Kot prvi razstavljavec 
v letošnji razstavni sezoni v nekdanji poznobaročni cerkvi 
sv. Duha jih je na ogled ljubiteljem likovne umetnosti posta-
vil akademski slikar, 30-letni Adrijan Praznik iz Ljubljane. 

Kot je ob odprtju raz-
stave povedala njena 
kustosinja Nina So-
telšek, se tokrat ume-
tnik predstavlja z novo 
serijo slik manjše-
ga formata, ki dopuš-
čajo tudi združeva-
nja v tematske oblake 
in grozde, na njih pa 
v ospredje prihajajo 
teksture z različnimi 
vzorci, ki so sicer kra-
sili mnogo sten bival-
nih objektov v prvi po-
lovici 20. stoletja. Sotelškova je povedala, da je Praznik v začetni 
fazi dekorativne valjčke zbiral in kupoval na bolšjih sejmih, soča-
sno pa tudi raziskoval njihov izvor: »Pri delu je uporabljal tako 
originalne kot tudi tehnološko predelane valjčke. To pomeni, da 
jih je skeniral, povečal in tiskal s 3D tiskalnikom. Od prvotne na-
membnosti valjčkov se je usmeril k svobodnejšemu načinu njiho-
ve uporabe: namesto fasadne je uporabil oljno barvo, jo nanašal 
na slikarsko platno in vanjo odtisnil vzorec valjčkov. Zaradi go-
stote oljne barve in večje količine nanosa ni mogoče vedno raz-
brati jasne risbe, ki jo valjčki puščajo na površini, postane pa te-
kstura barvnih nanosov likovno bogata.« Na ta način površine 
slik, četudi ustvarjene na sodoben način, mnoge oglednike raz-
stave vračajo nostalgično v desetletja prejšnjega stoletja. Razsta-
vo je odprl krški župan mag. Miran Stanko, o razstavi, sočasno 
pa tudi razstavnem prostoru, ki služi za galerijsko dejavnost od 
leta 1966 dalje, pa sta zbranim spregovorili tudi direktorica Kul-
turnega doma Krško Darja Planinc in vodja muzejskih enot pri 
KD dr. Helena Rožman.  B. Mavsar

Napovedujemo:

Lutkovno gledališče Ljubljana 
Groznovilca

Igrana predstava za otroke
sreda, 23. 5., ob 18. uri

za Rumeni abonma in izven

PG Kranj in MG Ptuj 
Stenica

satira / komedija 
sobota, 26. 5., ob 19.30 uri
za Modri abonma in izven

Zmagovalna predstava 
48. Tedna slovenske drame, 2018

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

Stene na galerijskih stenah 

Gostujoči umetnik Adrijan Praznik s 
Heleno Rožman in Darjo Planinc
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BREŽICE – Antica Marijanac je 20. aprila na literarnem do-
godku v brežiški Mestni hiši predstavila svojo peto knjižno 
izdajo, ki jo je naslovila Biseri z moje poti.

Naj spomnimo: od leta 
2005 do leta 2016 je 
izdala Anci, ti presneti 
mulc, Kdo gre z nami ter 
v Zbirki Kletka besed 
Literarne sekcije Bese-
da pri KD Franc Bogovič 
Dobova Metulj brez po-
mladi, Razsuti cvetovi in 
še svoje zadnje Bisere.
Antici je večerne bise-
re v pogovoru pomaga-
la trositi Ivana Vatovec.
Slišali smo, da zbirka ni nastala čez noč, zato je tudi razdeljena 
v deset sklopov. V prvem sklopu je avtorica naredila nekakšen 
obračun prehojene poti, drug sklop je namenjen hčerkam (Ve-
sni, Nadi in Mileni) in vnukom, ko ima svet svetlejše odtenke z 
nežnimi nitmi radosti. Potem je pesmi posvetila dragim osebam, 
ki že uživajo v mavričnem valovanju, nato bo lahko bralec užival 
v ugibanju, kdo je ta nevidni umetnik, ki zna ustvarjati najdra-
gocenejše čudovitosti. In prideta sklopa, namenjena ženskemu 
svetu, ki je čuteč, romantičen, pričakujoč. V pričakovanju odgo-
vorov spozna, da teh ni in da je ženska duša v odtekanju časa ved-
no na nekem drugem bregu in v neprestani bitki za svetlobo in 
razumevanju. Najverjetneje bi se smeli čuditi, če ne bi bilo naj-
ti v zbirki biserov o rojstni vasi v Loški dolini, ko na koncu raz-
mišljajočemu ljubitelju lirike pove, da ta svet ni več njen, da ga 
kot dolgoletna pedagoška delavka, učiteljica, s srcem težko do-
jema, še manj sprejema, ko so v duši nasedline … Pa toliko tega 
bi še rada povedala …
Bisere v Anticinem večeru so lepo dodajali Zinka Žnideršič (tudi 
kot ilustratorka zbirke), Tone Mihelič, Reneja Mihelič in Rudi 
Stopar ob branju poezije ter s petjem pesmi MePZ KD Franc Bo-
govič Dobova.
 N. J. S., foto: Rudi Mlinar

BREŽICE – Literat Rudi Mlinar se je 25. aprila v malem avdi-
toriju Posavskega muzeja v kratkem času predstavil že dru-
gič (v brežiški knjižnici se je z romanom Večernice), tok-
rat z biografskim romanom o Antonu Chráski »Luč v temi«.

Rudi Mlinar in Drago Pirman sta v pogovoru odstirala življenj-
sko zgodbo Antona Chráska, ki je dal Slovencem na začetku 20. 
stoletja največ in najbolje, kar je kakemu narodu mogoče dati 
– slovenski prevod Svetega pisma, »luč v temi«, o kateri govo-
ri Chráskova življenjska zgodba. Mlinar je povedal, da je roman 
zahteval veliko časa, saj je vanj vloženega veliko zgodovinsko raz-
iskovalnega časa, s pisanjem romana pa se je podal na ne prav 
lahko področje. Chráski je bil pridigar božje besede, ki je velel: 
»Moliti in brati vsak dan!«
Anton Chráski je bil češki protestantski teolog, rojen 3. 10. 1868 
na Češkem, kjer je 15. 3. 1953 tudi umrl. Pri 21 letih se je odločil 
za teološki študij. Leta 1897 se je poročil in se z ženo Pavlino pre-
selil v Ljubljano, imela sta 11 otrok. Študij je končal v Glasgowu 
na Škotskem. Po stikih s Slovenci na Westfalskem se je naučil 
slovenščine in se odločil obnoviti protestantsko propagando na 
Slovenskem. Zavedal se je svojih jezikovnih pomanjkljivosti, zato 
je rad iskal pomoči pri uglednih slovenskih književnikih tistega 
časa. Živel je namreč v času, ko je mnogo Slovencev odhajalo na 
Češko in  mnogo Čehov v Slovenijo. Njegov prevod Svetega pisma 
v slovenščino je izšel leta 1914 in nosi naslov Sveto pismo Stare-
ga in Novega Zakona. To je druga in do sedaj zadnja protestant-
ska izdaja celotnega Svetega pisma v slovenskem jeziku, prva je 
seveda Dalmatinova Biblija. Mlinarju je bila v pomoč monogra-
fija dr. Daniela Brkiča »Anton Chráski med Slovenci« in podat-
ki vnukov Antona in Pavla Chráski.
Večer je popestrila Čehinja iz Budne vasi Eva Keber z branjem 
poezije in igranjem na kitaro. Zanimive odlomke iz romana sta 
brala Ivana Vatovec in Drago Pirman.
 N. J. S., foto: PMB

Biseri z Anticine poti

Nov Mlinarjev roman »Luč v temi«

Antica Marijanac (levo) in Ivana Va-
tovec

Rudi Mlinar (levo), ob njem Drago Pirman in Eva Keber

BREŽICE – Vstop v prvomajske počitnice so v Mladinskem cen-
tru Brežice preživeli v prijetnem, bralnem in glasbenem vzduš-
ju. Knjižnica pod krošnjami je popestrila dogajanje v parku pri 
MC, kjer so otroci kreativno ustvarjali. Izdelali so svoje knjižne 
kazalke, brali psičkom in uživali v bralnih uricah s Knjižnico Bre-
žice. Namen programa Knjižnice pod krošnjami je spodbujanje 
branja med mladimi. V znamenju Svetovnega dneva knjige in 
avtorskih pravic so tako dogodek izpeljali v družbi najmlajših 
bralcev in bralk, ki so bili nad knjigami več kot navdušeni. Pro-
gram sta glasbeno popestrila Robert Petan in Tjaša Rupar, ki 
sta ne le začarala obiskovalce s svojo glasbo, ampak vključila v 
svoj program tudi otroke, ki so z njima nastopali. V MC Brežice se 
zahvaljujejo vsem obiskovalcem in sodelujočim pri organizaciji. 
 S. Senica, foto: L. Rudman

Knjižnica pod krošnjami

Otroci so v knjižnici pod krošnjami kreativno ustvarjali.

KRŠKO – Unesco je 23. april leta 1995 razglasil za svetovni dan 
knjige in avtorskih pravic, pri izbiri datuma pa se je zgledoval po 
Kataloncih, kjer na jurjevo, ki je pri njih obenem praznik vrtnic, 
že tradicionalno praznujejo tudi dan knjige, običaj pa jim nare-
kuje, da moški dekletom kot simbol lepote podarjajo rožo (vr-

tnico), one pa njim knjigo kot simbol znanja. V Sloveniji je 23. 
aprila na mnogih krajih že petič potekala tudi noč knjige, vanjo 
pa so vodila celodnevna dogajanja, ki so tako ali drugače osvet-
ljevala in polnila svet s knjigami in avtorji. V Valvasorjevi knji-
žnici Krško že vrsto let ta dan poudarimo z izmenjavami knjig 
in podarjanjem cvetov, park napolnimo z literaturo (v letošnjem 
letu lahko mimoidoči prebirajo poezijo sodobnih slovenskih pe-
snikov), z najmlajšimi pa se v popoldanskem času družimo pra-
vljično in ustvarjalno. 
Iz želje, da bi knjižnica preraščala svoje zidove in bi bile knjige 
še lažje dostopne bralcem, so se razvile Potepinke iz knjižnice – 
to so knjige, ki jih zbiramo za knjižne police, ki jih najdete že na 
enajstih različnih lokacijah – Občini Krško, Qlandiji, Mladinskem 
centru Krško, Dializnem centru, osrednjem parku na Senovem, 
bazenu Brestanica, Kostanjevici na Krki, od letos dalje tudi na 
gradu Rajhenburg v hiški na šolskem vrtu, kjer smo jih 23. apri-
la postavili s pomočjo učencev Osnovne šole dr. Mihajla Rosto-
harja, ki so knjižne police izdelali in jim omogočili začasen dom. 
Knjige s teh knjižnic polic so namenjene temu, da jih prebirate 
na mestu samem, lahko jih odnese domov in jih obdržite, prav 
tako pa lahko na te knjižne police odlagate svoje, ki jim je dose-
danji dom postal pretesen, da poiščejo nove bralce. 
Zvečer pa smo v sklopu praznovanja svetovnega dneva knjige in 
avtorskih pravic gostili pesnika in prevajalca, dobitnika mnogih 
nagrad, Milana Jesiha, ki nas je ob pogovoru z Vilijem Planin-
cem obdaril z dobro mero pesniškega branja.
 Renata Vidic

Svetovni dan in noč knjige

12. maj  
10.00–12.00: »ZAKAJČKI« GOSPE IVE STIPLOVŠEK
14.00–18.00: HOMMAGE FRANJU STIPLOVŠKU, ustvarjanje 
posavskih umetnikov v čast Franju Stiplovšku
19.00: odprtje razstave »VLJUDNO VABLJENI, NIČ SILJENI«  
MUZEALCA FRANJO IN IVA STIPLOVŠEK: PROTI SEDMIM DESETLETJEM 
POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE 

15. maj 
Mednarodni dan družin
19.00: VEČER Z / ZA IVO STIPLOVŠEK 

17. maj, odprtje  
Posavske muzejske vitrine
10.00: #izpreteklostivprihodnostzvlakom

18. maj  
Mednarodni muzejski dan
11.00: Javno vodstvo: KAJ IMATA SKUPNEGA 
#izpreteklostivprihodnostzvlakom IN POSAVSKI OBRAZI S KIPARKO 
ALENKO ERŽEN ŠUŠTARŠIČ

 

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

BRATISLAVA, BREŽICE – Vokalna skupina Solzice Glasbene šole 
Brežice je 26. aprila odpotovala na mednarodno tekmovanje 
»Slovakia Cantat 2018« v Bratislavo. Na tekmovanju so se v 15 
kategorijah predstavili zbori in sestavi iz 13 držav, vseh udele-
žencev tekmovanja je bilo 700. Solzice so nastopile v treh katego-
rijah, v »Spiritual, gospel, pop in jazz« in »Ljudski pesmi a cappel-
la« so bile nagrajene z zlatima diplomama, v »Sakralni glasbi a 
cappella« pa so z najvišjim številom točk v kategoriji prejele sre-
brno priznanje. Na Zvezdoslavovem trgu so Solzice s svojo pre-
dano zborovodkinjo Marjetko Podgoršek Horžen dobile vno-
vično potrditev ter vzpodbudo za nadaljnje pevsko ustvarjanje 
in druženje. V štirih dneh so Solzice dodobra spoznale prestolni-
co Slovaške in domov odšle z obljubo, da se v Bratislavo še kdaj 
vrnejo. Še prej pa se s svojimi zvestimi poslušalci srečajo na tra-
dicionalnem koncertu, ki bo 13. maja v Viteški dvorani Posavske-
ga muzeja Brežice.  M. L.

Solzice dvakrat zlate in srebrne 

Članice  Solzic z zlatima diplomama in srebrnim priznanjem

CERKLJE OB KRKI – Mešani pevski zbor Cerklje ob Krki je 22. 
aprila v domači dvorani gasilskega doma priredil svoj 5. le-
tni koncert, ki je bil tokrat namenjen vsem tistim mladim in 
mladim po srcu, ki imajo radi pravljice oz. pesmi iz njih. Kon-
cert »Vse naše pravljice« so s prepevanjem različnih pesmi iz 
vsem znanih pravljic obogatili tako člani MePZ Cerklje ob Kr-
ki z zborovodjem Andrejem Resnikom kot tudi otroški pevski 
zborček s Skopic (na fotografiji). Med drugim so zapeli Vse 
naše pravljice (Pustite nam ta svet), Maček Muri, Čebelica 
Maja, Bila je huda mravljica, Kekčeva pesem, Sreča na vrvi-
ci, Pika Nogavička, Can you feel the love tonight, Halleluyah 
in Uspavanka za Evo. Pesmi je priredil Resnik, vezno besedilo 
sestavil domači župnik mag. Janez Žakelj, prebiral David Kri-
žman, za sceno sta poskrbela Guni Fabjančič in Simona Pre-
danič, na cajonu je pevce spremljal Julijan Andrejaš, na kla-
virju pa Jernej Fabijan. R. R. 
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• v odpiralnem času Knji-
žnice Sevnica: razstava del 
društva Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Sevnica 
(do sobote, 2. 6.)

• ob 15.00 v MT Senovo: ri-
sanke

• ob 17.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
dobrodelna prireditev Veter 
v laseh

• ob 17.00 v parku skulptur 
Forma viva v Kostanjevici 
na Krki: Landart Kostanje-
vica na Krki – Diessen, od-
prtje začasnih prostorskih 
instalacij

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje fotograf-
ske razstave Olafa Lovren-
čiča »Pred štiridesetimi leti 
– Kulturni dom Krško«

• ob 19.00 v baru MC Krško: 
Izkopanine 005 – večer soul, 
funk, blues glasbe

• ob 19.00 v MC Krško: pre-
davanje Vesne Lapornik 
»Kvaliteta naših odnosov 
definira kvaliteto naših živ-
ljenj«

• ob 20.00 v KD Krško: kome-
dija Denisa Avdića »Moški 
so z Marsa, ženske so z Ve-
nere«

Petek, 11. 5.

• od 8.00 do 12.00 v Društvu 
gluhih in naglušnih Posavja 
Krško (CKŽ 60): teden nag-

kam v posavju
ci MC Brežice: sobotni živ 
žav – slikanje dreves z od-
tisi dlani

• ob 9.00 v MT Senovo: »hu-
lahoopajmo« z Anjo Herc

• ob 9.00 v MT Raka: pohod 
v gozdiček

• ob 9.00 v MT Veliki Kamen: 
izdelovanje ročnih lutk iz 
blaga

• ob 9.00 izpred vaškega ko-
zolca v Pišecah: pohod po 
poti dr. Slavka Sušina

• od 9.00 dalje na parkirišču 
pred Qlandio Krško: delavni-
ca varne vožnje »Vozi varno 
in odgovorno«

• ob 10.00 (predšolski otro-
ci in prvošolčki) in ob 11.00 
(starejši) v Domu obrtnikov 
na CKŽ 67 v Krškem: Bra-
inobrain urice odprtih vrat 
za otroke in starše

• ob 10.00 v MC Krško: Diy 
music – izdelaj svojo piščal 

• ob 10.00 v MC Krško: Ze-
lemenjava in MC direndaj – 
igre naših babic in dedkov

• od 10.00 dalje v Posavskem 
muzeju Brežice: Vljudno va-
bljeni, nič siljeni, že od leta 
1949 – od 10.00 do 12.00: 
»Zakajčki« gospe Ive Stiplov-
šek – iskanje zaklada in dru-
žinska grajska dogodivšči-
na, od 14.00 do 18.00: 
Hommage Franju Stiplov-
šku – ustvarjanje posavskih 
umetnikov v čast Franju 
Stiplovšku, ob 19.00: od-
prtje razstave »Vljudno va-
bljeni, nič siljeni« – Muzeal-
ca Franjo in Iva Stiplovšek: 
proti sedmim desetletjem 
Posavskega muzeja Brežice

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
kuharska delavnica

• ob 16.50 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: nogometna 
tekma 33. kroga 1. SNL med 
NK Krško in NK Maribor

• ob 18.00 na prireditvenem 
prostoru vinske kleti KZ Kr-
ško: 22. finale slovenskih sa-
lamijad

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: posvet posavskih 
čebelarjev »Od začetka če-
belarjenja do organizirane-
ga delovanja«

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
v Boštanju: 2. koncert 45. 
revije odraslih pevskih za-
sedb Posavja »Pesem Po-
savja 2018«

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Šentjanž: kulturna prire-
ditev »Mesec maj«

• ob 21.00 v MC Krško: Wake 
up Krško – Kontradikshn, 
BeatMyth in Leslie More

• ob 21.00 v kulbu MC Breži-
ce: koncert Prismojenih pro-
fesorjev bluesa

Nedelja, 13. 5.
• od 10.00 do 18.00 pod 

Dolinškovem kozolcem na 
Šmarčni: razstava zbira-
teljskih modelov avtomo-
bilčkov in igrač zbiratelja 
Roka Britovška

• ob 16.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: brez-
plačno vodstvo za vse gene-
racije po razstavi »Primož 
Kozmus: Odličja« ob med-
narodnem dnevu družin, 
prost vstop

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: koncert Vokalne skupi-
ne Solzice

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: prva revija sloven-
skih napitnic in pesmi o vinu 
– 90 let Kleti Krško

Ponedeljek, 14. 5.

• od 9.00 do 11.00 v dvora-
ni MC Brežice: predavanje 
Lidije Umek »101 obraz de-
mence«

• od 10.00 do 12.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): tečaj slo-
venskega jezika

• od 16.00 dalje na Lisci: 
Evropske noči opazovanj 
nočnih metuljev, od 16.00 
do 17.00: sprehod po trav-
nikih Lisce, opazovanje 
dnevnih vrst metuljev, od 
16.00 dalje: priložnostna 
razstava pred kočo na Lisci, 
ob 16.30: predstavitev me-
tuljev v spodnji dvorani, od 
20.00 dalje: nočno opazo-
vanje metuljev

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
območna revija mladinskih 
pevskih zborov Pesem mla-
dih src 2018

Torek, 15. 5.

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: mednarodni dan dru-
žin – prost vstop v muzej za 
družine, ob 19.00: Večer z/
za Ivo Stiplovšek

• ob 14.00 v KD Krško: prire-
ditev ob Slovesnem dnevu 
prostovoljstva

• od 16.00 do 18.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): glasbena 
delavnica za otroke

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: Naredimo fanzin! – 
večgeneracijska ustvarjalna 
delavnica ob mednarodnem 
dnevu družin, prost vstop

• ob 18.00 v Domu Svobode 
Brestanica: gledališka igra 
»Bosa v parku« 

• ob 20.30 s parkirišča avto-
cestnega postajališča Grič 
na Čatežu ob Savi: pohod po 
Čateževi energijski poti ob 
prazni luni

Sreda, 16. 5.

• od 9.00 do 11.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): pogovori v 
krogu – temelji medosebne 
komunikacije

• od 11.00 do 18.00 na plo-
ščadi pred KD Krško: Para-
da učenja 2018

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: odprtje razstave del 
društva Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Sevnica

• ob 19.00 v mali dvorani KD 
Krško: predavanje mag. Mi-
rana Možine »Dvojni obraz 
depresije«, iz cikla Pot do 
sreče obstaja

• ob 19.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: Vodnikov literarni večer 
»Ples besed«

lušnih – svetovanje in infor-
miranje uporabnikov

• od 8.00 do 9.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): telovadba

• ob 17.00 v MT Senovo: do-
mači kinetični pesek

• ob 18.00 v prostorih nek-
danje banke v Brestanici: 
odprtje samostojne likov-
ne razstave Avgusta Gunija 
Fabjančiča »Utrinki s Sinje-
ga vrha«

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
v Boštanju: 1. koncert 45. 
revije odraslih pevskih za-
sedb Posavja »Pesem Po-
savja 2018«

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: koncert Dobovskih 
pevcev ob 15letnici delova-
nja, gosti: Tamburaši KUD 
»Božo Račič« Adlešiči, Vo-
kalna skupina Aria, Marjet-
ka Petelinc – sopran

Sobota, 12. 5.

• ob 8.00 na tržnici na Vidmu: 
Eko tržnica

• od 8.00 do 12.00 v Sevnici: 
Dan zdravja – ob 8.00 pri SŠ 
Sevnica: test hoje na 2 km, 
od 8.00 do 12.00 na tržnici 
v Sevnici: predstavitev pre-
ventivnih zdravstvenih pro-
gramov

• ob 8.30 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: ustvar-
jalnica »Ex tempore Stara 
Libna 2018«

• od 9.00 do 12.00 v igralni-

Četrtek, 17. 5.

• od 9.00 do 12.00 v avli MC 
Brežice: dan evropskih pri-
ložnosti

• ob 10.00 v prostoru pred 
Viteško dvorano Posavske-
ga muzeja Brežice: od-
prtje Posavske muzejske 
vitrine #izpreteklostivpri-
hodnostzvlakom

• od 10.00 do 17.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): Večgenera-
cijski center – prostor med-
generacijskega in medkul-
turnega druženja

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predavanje 
Braneta Ternovška »Grand 
Canyon«

• od 18.00 do 19.30 v dvora-
ni MC Brežice: predavanje 
dr. Viljema Ščuke »Prepre-
čimo staranje možganov«

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: Izdelajmo si arhivsko 
mapo, delavnica v organiza-
ciji Zavoda Trismegistus

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: komedija Vida Va-
liča »Tvoj bodoči bivši mož« 

• ob 20.00 v KD Krško: kome-
dija »Čakalnica«

Petek, 18. 5.

• od 8.00 do 9.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): telovadba

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
mednarodni muzejski dan 
– prost vstop v muzej, ob 
11.00: javno vodstvo »Kaj 
imata skupnega #izprete-
klostivprihodnostzvlakom 
in Posavski obrazi s kipar-
ko Alenko Eržen Šuštaršič?«

• od 10.00 do 18.00 v 
Mestnem muzeju Krško, 
Galeriji Krško in gradu Raj-
henburg v Brestanici: med-
narodni muzejski dan 2018 
– dan odprtih vrat in vode-
nja po stalnih in  občasnih 
razstavah

• od 10.00 do 18.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki: mednarodni dan 
muzejev – prost vstop v ga-
lerijo; ob 18.00: medgene-
racijska delavnica s Kristi-
no Rutar

• od 15.00 do 22.00 v sta-
rem mestnem jedru Sevni-
ce: Sevn'ška kuhinja na trgu

• ob 18.00 z grajskega dvori-
šča v Brežicah: voden spre-
hod »Brežice in mestni par-
ki ter njihovo nastajanje in 
življenje«

• ob 19.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: 3. 
koncert 45. revije odraslih 
pevskih zasedb Posavja »Pe-
sem Posavja 2018«

• ob 20.00 v nekdanji samo-
stanski cerkvi Galerije Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: Janez Vrečko: KON-
S:O:VEL, gostovanje pred-
stave Anton Podbevšek Te-
atra (še 20. in 21. 5.)

klubski večer – jam sessionSobota, 19. 5.

• od 9.00 do 13.00 pred 
Mestno hišo Brežice: Maj v 
mestu Brežice – festival Po-
joči vrtiljak

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– izdelovanje čebelic iz tul-
cev toaletnega papirja

• ob 9.00 izpred gostišča Re-
povž v Šentjanžu: pohod po 
Krekovih stezicah

• ob 10.00 v MC Krško: inte-
raktivni pohod »Poišči kul-
turni zaklad«

• od 10.00 dalje v Športni 
dvorani Brežice in ob 17.00 
na Cesti Pod obzidjem: 4. 
odprto državno tekmovanje 
Mažoretne zveze Slovenije

• ob 18.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: odpr-
tje fotografske razstave Bo-
štjana Puclja »WYSIWYG / 
TKVTD – What you see in 
what you get / To kar vidiš, 
to dobiš«

• ob 19.00 v cerkvi sv. Roka 
v Brežicah: 4. koncert 45. 
revije odraslih pevskih za-
sedb Posavja »Pesem Po-
savja 2018«

• ob 19.30 v KD Krško: slav-
nostni koncert ob 25letnici 
Simfoničnega orkestra Glas-
bene šole Krško »K večne-
mu miru – glasbeni etos za 
21. stoletje

• ob 20.00 na igrišču pri 
Športnem domu Sevnica: 
Vejžde žur – Big Foot Mama, 
Challe Salle, Rock Defect

Nedelja, 20. 5.

• ob 9.00 z Banove domačije 
v Artičah: spomladanski po-
hod po Artiški sadjarski poti

• od 10.00 dalje v Športni 
dvorani Brežice: 4. odprto 
državno tekmovanje Mažo-
retne zveze Slovenije

• ob 16.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: svetovni dan 
čebel v Mestnem muze-
ju Krško – vodstvo po Sobi 
medičarstva in lectarstva 
ter ustvarjalna delavnica za 
vse generacije, prost vstop

Ponedeljek, 21. 5.

• ob 10.00 pred Večgenera-
cijskim centrom v Krškem 
(CKŽ 44): delavnica »Ali 
sem fit?«

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: zdravstveno preda-
vanje Mojce Savnik Iskra 
»Kronično srčno popušča-
nje – poslušajmo svoje srce 
in ukrepajmo«

• ob 19.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Bre-
žice: okrogla miza »Brežice, 
naše morje in Vrbina«

• ob 19.00 v kavarni Grašča-
kova hči na gradu Sevnica: 
Grajska tlaka, gost: kinolog 
Anton Es

Torek, 22. 5.
• ob 18.00 v Viteški dvorani 

Posavskega muzeja Brežice: 
letni koncert Mešanega mla-
dinskega pevskega zbora Gi-
mnazije Brežice

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: Izdelajmo si arhivsko 
mapo, delavnica v organiza-
ciji Zavoda Trismegistus

Sreda, 23. 5.

• ob 17.00 v Domu kulture 
Brežice: Prepojeni s plesom 
– regijska revija plesnih sku-
pin Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja 2018

• ob 18.00 v KD Krško: igrana 
predstava za otroke »Groz-
novilca«, za rumeni abonma 
in izven

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

Galerija Božidar Jakac

četrtek, 10. maj 2018, ob 17. uri
Landart Kostanjevica na Krki – Diessen
odprtje začasnih prostorskih instalacij
v parku skulptur Forma viva

petek, 18. maj 2018, od 10. do 18. ure
Mednarodni dan muzejev 
prost vstop v galerijo

ob 18. uri
Medgeneracijska delavnica s Kristino Rutar

18., 20. in 21. maj 2018 
ob 20. uri
Janez Vrečko: KONS:O:VEL
gostovanje predstave Anton Podbevšek Teatra
v nekdanji samostanski cerkvi

petek, 25. maj 2018, ob 19. uri
OBRAZI EKSPRESIONIZMA / ODTISI DUHA
odprtje mednarodne razstave

Vljudno vabljeni!

MAJ V GALERIJI

Kostanjevica na Krki
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ZDOLE – Na Zdolah je 21. aprila potekal šesti Jurjev tek v orga-
nizaciji Športnega društva Zdole, tretji v letošnji sezoni dolenj-
skega tekaškega pokala. Lepo spomladansko vreme je na tekaški 
praznik in eno lepših prog v pokalu privabilo številne rekreativ-
ce od blizu in daleč. Daljšo, 9kilometrsko preizkušnjo, na kate-
ro se je podalo 95 tekačev in tekačic, je suvereno dobil član ŠD 
Posavje Boštjan Vimpolšek (36:25) pred Bojanom Vidmar-
jem iz DTP Trebnje (37:13) in Gregorjem Bučarjem (37:32). 
Med ženskami je bila najhitrejša Breda Škedelj iz Šentjerneja 
(42:10) pred Tino Leščanec iz TKD Bela krajina (45:11) in Pe-
tro Kavčič, članico Fit kluba Novo mesto (45:18). Na krajši, 3,5 
km dolgi progi, sta bila med 19 tekmovalci najhitrejša Martin 
Jevševar iz OK Brežice (13:42) in Tina Šmit (18:12). Otroci so 
tekmovali na 800 m.  P. P., foto: Rok Germovšek

Na Zdolah najhitrejša 
Vimpolšek in Škedljeva

Štart osrednjega teka na 9 in 3,5 km

Na eno težjih preizkušenj v 
gorskem teku, kjer je bilo treba 
premagati tudi kar precejšnjo 
višinsko razliko, se je podalo s 
starta na Orehovem pri Sevni-
ci 60 tekačev (11 žensk in 49 
moških), ki so tekmovali v raz-
ličnih starostnih skupinah.

V kategoriji A (do 25 let) je sla-
vila Tjaša Sotlar iz Hrastnika 
s časom 69:57. V kategoriji B 
(od 25 do 35 let) je osvojila 
prvo mesto Mateja Ožanič iz 
hrvaških Delnic s časom 55:17. 
V kategoriji C (od 35 do 45 let) 
je bila s časom 58:27 najboljša 
Petra Kavčič iz Fit kluba Novo 

Tek na Lisco postaja mednaroden
OREHOVO, LISCA – 2. maja je potekal v organizaciji sevniškega društva Berg-lauf Lisca in ob pomoči Atlet-
skega kluba Sevnica 27. gorski tek na Lisco. Organiziran je bil tudi pohod z vodičem, ki se ga je udeležilo 
deset pohodnic in pohodnikov.

mesto. V kategoriji D (od 45 do 
55 let) je bila prva Marta Pla-
huta iz kluba GFit s časom 
60:42. V kategoriji E (56 let in 
več) je s časom 65:58 osvojila 
prvo mesto Brigita Karlovšek 
iz Atletskega kluba Sevnica.
V moški konkurenci je v kate-
goriji A (do 19 let) slavil s ča-
som 55:55 Matevž Sluga iz 
Rimskih Toplic. V kategoriji B 
(od 20 do 29 let) je bil najbolj-
ši nekdanji sevniški tekač Jan 
Samide iz kluba Fizioterapi-
ja Rudolfovo s časom 44:11. V 
kategoriji C (od 30 do 34 let) 
je osvojil prvo mesto Sebasti-
jan Drobne iz AK Sevnica s ča-
som 54:51. V kategoriji D (od 
35 do 39 let) je s časom 62:14 
slavil Dejan Zajber iz Fit klu-
ba Novo mesto. V kategoriji 
E (od 40 do 44 let) je bil prvi 
Ambrož Rožman iz Fit kluba 
Novo mesto s časom 52:24. V 
kategoriji F (od 45 do 49 let) 
je s časom 57:21 osvojil prvo 
mesto Silvester Rak iz KD Ta-
nin Sevnica. V kategoriji G (od 
50 do 54 let) si je prvo mesto 
s časom 41:15 pritekel Miran 
Cvet iz KGT Papež Kamnik. V 
kategoriji H (od 55 do 59 let) je 
s časom 55:18 slavil Jože Zu-
pan iz Vzajemna kluba. V ka-
tegoriji I (od 60 do 64 let) je 
bil prvi Bojan Galin iz Komen-
de s časom 49:27. V kategoriji J 
(od 65 do 69 let) je osvojil prvo 
mesto Štefan Lešnik. V kate-

goriji K (70 let in več) je bil s 
časom 87:46 najboljši Ameri-
čan John Boyd, ki pa že več kot 
desetletje živi v Posavju, od ko-
der je doma njegova žena.
Prvim trem v vsaki starostni 
kategoriji je sevniški župan 
Srečko Ocvirk podelil meda-
lje, medtem ko so spominsko 
medaljo in spominsko majico 
ter diplomo dobili vsi udele-
ženci teka. Nekdanji perspek-
tiven sevniški tekač Pavle 
Drobne, ki je tudi tokrat prip-
ravil in organiziral gorski tek 
na Lisco, je razglasil tudi ab-
solutna zmagovalca – pokal 
za najhitrejšo tekačico je pre-
jela 33letna hrvaška rekrea-
tivka Mateja Ožanič, pokal za 
najhitrejšega tekača pa 50le-
tni član Kluba gorskih tekačev 
Papež Miran Cvet. Najmlajši, ki 

se je v teku podal na Lisco, je 
bil 15letni Mitja Janc iz Bo-
štanja, najmlajša je bila Tjaša 
Sotlar iz Hrastnika. Najstarejši 
udeleženec gorskega teka je bil 
71letni John Boyd, najstarej-
ša tekačica pa 61letna Alen-
ka Novak iz novomeškega klu-
ba Marathon.

Na vrhu Lisce so potekali tudi 
otroški teki v treh starostnih 
kategorijah. Tekmovali so ot-
roci, letnik 2009 in mlajši, v 
teku na 300 metrov; letnik 
2006 do 2008 v teku na 600 
metrov in letnik 2003 do 2005 
v teku na 1000 metrov. Vsi, ko 
so pritekli na cilj, so prejeli 
praktične nagrade, na podeli-
tvi pa prvi trije v posamezni 
kategoriji tudi medalje. 
 S. Radi

Večkratni zmagovalec teka 
na Lisco Miran Cvet je imel 
ob prihodu na prvo kontrol-
no točko v zaselek Zleteče že 
lepo prednost pred zasledo-
valci.

Na vrhu Lisce so potekali po zaključenem gorskem teku tu-
di otroški teki.

BREŽICE – Tekmovalka Teniškega kluba 
Brežice, 8letna Veritsa Yaneva, je pre-
tekli vikend znova potrdila svoj talent. 
Na teniškem turnirju v Celju je v kate-
goriji MIDI tenis (811 let) zmagala brez 
izgubljenega niza. Že eno leto sodeluje 
z ameriško šolo Complete Performan-
ce by Mattek, kar se je izkazalo za zelo 
uspešno, saj se veliko nauči. Več kot po-
nosen nanjo je tudi njen trener Robert 
Jankovič.  Vir: TK Brežice

BREŽICE – 8. aprila smo člani PAK in PAK ŠPO Brežice po več le-
tih premora ponovno organizirali tekmo Vzhodne lige, tokrat v 
balvanskem plezanju. Tekmovanje je potekalo po novih pravilih, 
in sicer šest balvanskih problemov, šest skupin v vsaki katego-
riji, ki so bile združene po starosti, dečki in deklice so tekmova-
li skupaj, priznanja pa so si razdelili po spolih. Klubske barve je 
na tekmi predstavljalo kar 23 mladih nadobudnežev.

Čez cel dan se je zvrstilo 230 tekmovalcev iz 24 športnoplezal-
nih klubov vzhodne Slovenije, dvorano pa napolnilo še približ-
no 500 spremljevalcev in obiskovalcev. Balvansko plezanje je 
izredno atraktivno, pleza se brez vrvi, samo do določene viši-
ne, potrebna pa je velika moč in spretnost v steni. Temu primer-
no so bili glasni tudi navijači, vzdušje pa resnično fenomenalno. 
Sistem tekmovanja je bil dobro preštudiran in natančno zamiš-
ljen, kar je pripomoglo k tekoči tekmi, brez večjih zamud. Da je 
vse potekalo tako, kot je treba, je poskrbelo 40 prostovoljcev/
članov kluba. Z izvedbo prireditve na tako visokem nivoju smo 
pokazali, da smo klub sposobnih ljudi, da znamo stopiti skupaj, 
ko je treba, in da lahko tudi na drugih področjih storimo precej 
več, kot si sami mislimo, da zmoremo. Vir: PAK

Tekma Vzhodne lige v Brežicah

Nova zmaga mlade tenisačice

Krški nogometaši, ki so včeraj v 
32. krogu v gosteh odigrali tek-
mo proti Ankaran Hrvatinom, 
so s 33 točkami zanesljivo na 
sedmem mestu med prvoliga-
ško deseterico, kljub temu da 
so na zadnjih tekmah dožive-
li več porazov kot zmag. Temu 
zagotovo botruje naporen ri-
tem tekem v zadnjem času, saj 
se te igrajo tudi med tednom. 
Zadnjo zmago so dosegli minu-
li vikend doma proti Rudarju iz 
Velenja, ko je za edini gol de-
vet minut pred koncem tekme 
poskrbel Luka Vekić. Predtem 
so izgubili pri Triglavu iz Kra-
nja (0:2), doma proti Alumini-
ju (1:2, strelec Aleksandr Ku-
linitš), s katerim so nekaj dni 
prej na zaostali tekmi remizi-
rali (1:1) – po dolgem času je 
svoj 12. gol v sezoni zadel Mi-
ljan Škrbić –, v nekaj dneh ig-
rali tekmi proti Gorici, pri če-
mer so domačo dobili z 1:0 
(strelec Josip Balić), drugo v 
gosteh pa izgubili z 0:2. Najviš-
ji poraz v zadnjem obdobju so 
14. aprila doživeli v Celju, ko je 
bilo kar 5:0 za domačine. Krča-
ne ta vikend (sobota ob 16.50) 
čaka domača tekma proti Ma-
riboru, ki je trenutno v šampi-
onski formi.

Eni mirni, drugi še trepetajo
KRŠKO, BREŽICE – Pred obema posavskima kluboma, NK Krško v prvi ligi in NK Brežice – Terme Čatež v 
drugi, je ostalo le še nekaj tekem do konca sezone. Medtem ko so si Krčani praktično že zagotovili obsta-
nek, pa se Brežičanom obeta še hud boj za to, da bodo tudi naslednjo sezono del drugoligašev.

NIČ VEČ Z NAPISOM JSP NA 
DRESIH

Iz NK Krško so sicer konec 
aprila sporočili, da je uprav-
ni odbor kluba na zadnji seji 
sprejel sklep, da klub preki-
ne sodelovanje z družbo JSP 
Group in športnim direktor-
jem Petrom Djordjevićem. 
Vodstvo se je za potezo od-
ločilo, saj je mnenja, da začr-
tan razvoj kluba z dosedanjim 
partnerjem ni več mogoč. »Z 
uresničitvijo razvojnega načr-
ta želimo v NK Krško do leta 
2022, ko bomo proslavili 100. 
obletnico kluba, klub dvigni-
ti iz amaterskega društva v 
profesionalno športno orga-
nizacijo, ki dosega visoke or-
ganizacijske in športne cilje 
ter je pomemben soustvarja-
lec športnega in nogometnega 
dogajanja v Posavju in Sloveni-
ji. Z naravnim razvojem kluba, 
ki temelji pretežno na doma-
čem znanju, domačih igralcih, 
zvestih navijačih in lokalnem 
gospodarstvu, bomo ohranili 
svoje zeleno srce, svojo pripa-
dnost Posavju in zrasli v mali 
veliki klub,« so še zapisali v 
sporočilu za javnost. V krškem 
klubu so sodelovanje z JSP 

Group sklenili jeseni 2016, ko 
je klubu predsedoval Boštjan 
Blažinčič. Projekt in ljudje, ki 
stojijo za njim, javnosti nikoli 
niso bili transparentno pred-
stavljeni, številni so menili, da 
ima investitor premočno vlo-
go v klubu, kar se je odrazilo 
tudi v javno izraženem neza-
dovoljstvu dela navijačev s slo-
vitim transparentom »Moj ži-
vot nije Švicarska«.

Nogometaši brežiškega klu-
ba so na zadnjih petih tek-
mah v 2. SNL dosegli eno zma-
go – 22. aprila so po nizu kar 
14 tekem brez zmage poln iz-
kupiček točk dosegli na Koro-
škem pri Fužinarju z Raven, 

za zmago 4:2 so zadeli dvak-
rat Edi Horvat, Žiga Jurečič 
in Kristijan Krajček –, remi-
zirali proti Zarici Kranj (1:1, 
strelec Luka Čagalj) in Roga-
ški (1:1, Rok Rožman) ter iz-
gubili proti ekipama Kalcer 
Radomlje (0:1) in Ilirija 1911 
(1:2, Luka Vareško). Brežiča-
ni so tri tekme pred koncem s 
26 točkami dvanajsti in imajo 
samo dve točki več od predza-
dnje, 15., Zarice Kranj, pri če-
mer igrajo še v gosteh proti 
Nafti 1903 (sobota ob 17.00) 
in ptujski Dravi ter doma proti 
že odpisanemu Veržeju. Vsaka 
osvojena točka bo torej še kako 
pomembna.
 R. Retelj

LOGATEC, KRŠKO – V Logatcu se 
je na slovenskem super pokalu ter 
na državnem prvenstvu v duatlonu 
zbralo 65 tekmovalk in tekmovalcev. 
Nina Mandl, tekmovalka Multisport 
kluba iz Krškega, je s časom 1:06:56 
postala članska državna prvakinja. 
Ker je bila hkrati to zadnja tekma 
slovenskega duatlonskega pokala, 
je Nini zmaga prinesla tudi skupno 
pokalno zmago med članicami. 
Mandlova je sicer začela triatlonsko 
sezono z zmago na sprint triatlonu v 
Lignanu, ki je štel za italijanski tria-
tlonski pokal. V močni mednarodni 
konkurenci je zmagala med članicami s časom 1:06,49. Minuli 
konec tedna je tekmovala še na 17. mednarodnem Ptujskem tri-
atlonu in v sprint triatlonu zmagala med članicami, v absolutni 
konkurenci pa osvojila 4. mesto s časom 1:06:31.
 Vir: Multisport klub Krško

Mandlovi naslov v duatlonu

Nina Mandl
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MURSKA SOBOTA, LJUBLJANA, POSAVJE – 14. in 15. aprila je v 
Murski Soboti potekalo šahovsko posamično in ekipno držav-
no prvenstvo za osnovnošolce (odprto in dekleta) do 9 in 12 let. 
Na tekmovanju so nastopali tudi šahisti osnovnih šol iz Krške-
ga in okolice, med katerimi so nekateri tudi člani ŠK Triglav Kr-
ško, ter dosegli odlične rezultate. Učenci OŠ Jurija Dalmatina so 
v konkurenci do 12 let premagali vso konkurenco in postali eki-
pni osnovnošolski državni prvaki, uspeh pa so še potrdili učen-
ci iste šole v konkurenci do 9 let z osvojitvijo naslova državnih 
podprvakov. Uspeh so v konkurenci do 12 let dopolnili učenci 
OŠ Leskovec pri Krškem z osvojitvijo 17. mesta, v konkurenci 
do 9 let pa druga ekipa OŠ Jurija Dalmatina z 10. mestom in tre-
tja ekipa OŠ Jurija Dalmatina z 20. mestom. Zmagovalno ekipo 
do 12 let iz OŠ Jurija Dalmatina so sestavljali Anej Bizjak, Kri-
stjan Kodrič Plevnik, Bruno Glas in Filip Radej, ekipo podpr-
vakov do 9 let pa Bruno Glas, Lamir Molan in Bleron Kolukaj. 
Njihov mentor je bil Hilmija Ahmatović.

V Ljubljani pa je od 27. aprila do 4. maja potekalo 28. posamič-
no državno prvenstvo v standardnem šahu za člane in članice. 
Letos so ob odsotnosti najboljšega krškega domačega šahista 
Sama Štajnerja nastopili drugi krški šahisti in šahistke ter pri-
kazali odlične igre. Med ženskami se je Jana Krivec uvrstila na 
5. mesto, sledili so ji pri moških Jan Gombač na 15. mestu, Pe-
ter Urbanč na 24. mestu in kadetinja Larisa Kuhar na 30. mes-
tu. Larisa je od vseh domačih šahistov in šahistk dosegla najvišje 
zvišanje ELO ratinških točk in osvojila prvo nagrado v kategori-
ji do 1850 ELO ratinških točk.
 P. P./vir: ŠK Triglav Krško

Dobri nastopi šahistk in šahistov

Zmagovalna ekipa do 12 let z mentorjem

Vendar pa je, kot pravijo, v 
slogi moč, zato so tudi pretek-
lo leto uspešno zaključili. Tak 
je bil namreč zaključek članov 
po sprejetem dnevnem redu in 
vseh diskusijah občnega zbo-
ra. Če se v kateri zvrsti športa 
v občini Krško pozna finančna 
kriza,  predvsem zaradi neure-
jenih razmer na samem špor-
tnem objektu – hipodromu, je 
to v kriza v KK Posavje Krško. 
Število tekmovalnih konj se ne 
povečuje, tudi članstvo v klu-
bu ne, nagradni skladi na dir-
kah so simbolični, stroški pri-
reditve in udeležbe na dirkah 
pa izredno visoki. KK Posavje 
Krško je bil lani organiza-
tor enega tekmovalnega dne, 
in sicer 4. junija, v počastitev 
praznika občine Krško. Člani 
kluba so v pretekli sezoni na-
stopili z desetimi konjikasači 
na vseh tekmah po slovenskih 
hipodromih, ki so v soorgani-
zaciji Kasaške zveze Slovenije. 
Opravili so 79 štartov in do-
segli 17 prvih, po 11 drugih in 
tretjih ter deset četrtih in šest 
petih mest. Kot že vrsto let je 
bil najuspešnejši hlev Mars, 
drugi je bil hlev Bernardič, 
tretji hlev Šepetavc in četr-
ti hlev Cetin-Vedenik. V tuji-
ni, predvsem v Italiji, so člani 
nastopili s petimi konjikasa-
či in dosegli odlične rezultate, 

Kljub krizi z dolgoročno vizijo
BRESTANICA – 24. marca so se člani, ljubitelji konj in simpatizerji konjeniškega kluba Posavje Krško zbrali 
na rednem letnem občnem zboru v prostorih gostišča Ribnik v Mačkovcih pri Brestanici. Leto 2017 je bilo 
za člane, ki v klubu aktivno sodelujejo kot organizatorji, tekmovalci in rejci, naporno. 

še posebej Samurai Be, v so-
lastništvu družine Bratkovič 
in Bernardič, ki je v štirih letih 
nastopov zbral kar 25 zmag. 
Tudi galopska sekcija kluba 
je bila uspešna, nastopila je z 
dvema konjema iz hleva Ra-
čič-Kiš.

V letošnji sezoni 2018 je KK 
Posavje Krško po sklepu Ka-
saške zveze Slovenije 3. junija 
spet organizator Šampionata 
Slovenije. Ta dan bodo orga-
nizirali v sklopu prireditev ob 
praznovanju občinskega pra-
znika ter praznikov KS mesta 
Krško in KS Krško polje. Pred 
tem je treba na hipodromu 
urediti ogromno stvari: prip-
raviti kasaško stezo, saj je po 

marčevskih vdorih podtalnice 
resno poškodovana, popravi-
ti in prebarvati sodniški stolp 
ter zaščitno ograjo na kasaški 
stezi, dosipati galopsko stezo 
z mivko, nabaviti cisterno za 
polivanje stez in brane za rah-
ljanje stez ter še mnogo dru-
gih opravil, saj je urejevanje 
kompleksa hipodroma za tako 
majhno društvo enormen zalo-
gaj. Člani kluba so zelo zaskr-
bljeni, ker je v spomladanskih 
mesecih podtalnica zalila hlev 
hipodroma, vključno s kasaško 
stezo. Pristojne službe so o tem 
takoj obvestili in upajo, da se to 
ne bo ponavljalo. Opozorili so, 
da se pogoji za delovanje kluba 
slabšajo, ker je hipodromska 
steza dostopna vsem, poseb-

no pa vandalom, ki uničujejo 
vse, kar še ni uničenega.

Toda kljub vsemu ima klub 
tudi dolgoročno vizijo, ki pa 
je uresničljiva samo s podpo-
ro širše skupnosti in vlagate-
ljev. Veseli so, da so postopki za 
razrešitev vseh lastniških vpra-
šanj na kompleksu hipodroma 
v zaključni fazi, saj je želja, da 
bi hipodrom na Bregah postal 
moderen konjeniškorekrea-
cijski center z vso potrebno in-
frastrukturo, ki bi omogočala 
več letnih prireditev in dogod-
kov, rekreacijski del pa bi zaje-
mal šolo jahanja, skrb za vzgo-
jo mladih konjenikov, vožnje 
s kočijo, terensko in terapev-
tsko jahanje itd., za kar pa ima 
po strokovni oceni dobre po-
goje. Želja članov je še vedno, 
da v svoje vrste pridobijo čim 
več mladih, zainteresiranih za 
ta šport, in tudi vseh drugih, ki 
bi bili pripravljeni s svojim de-
lom, idejami in entuziazmom 
pomagati klubu, da bo leta še 
bolje deloval in se razvijal. 

 Vir: KK Posavje Krško

Z lanske dirke ob občinskem prazniku (foto: R. R.)

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info

Zelemenjava & MC direndaj: Igre naših 
babic in dedkov (Projekt Slovenija se igra, 
pobudnik društvo Naturo)
Starši, stari starši, vsi mladi oziroma vsi, ki vas 
zanima pridelava hrane, si boste lahko na naši 
ZeleMENJAVI pred MC Krško izmenjali svoje 
sadike in semena, otroci pa se bodo lahko na 
igrišču igrali stare igre naših babic in dedkov 
(ristanc, frnikole…). Lepo vabljeni!
MC Krško, 12. 5. 2018, ob 10.00

Pot do sreče obstaja: DVOJNI OBRAZ 
DEPRESIJE
Predaval bo mag. Miran Možina, psihiater in 
psihoterapevt, direktor in dekan Fakultete za 
psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 
Freuda v Ljubljani.
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško
Kulturni dom Krško, sreda, 16. 5. 2018, ob 
19.00

Izdelaj svojo piščal/DIY MUSIC
Piščal je eno izmed najstarejših glasbenih 
inštrumentov. V narodnem muzeju Slovenije 
ponosno hranijo 60.000 let staro piščal. Ima 
svetovni pomen, ki je bil najden med arheološkimi 
izkopavanji najdišča Divje babe. 
Prijave: 
info@mc-krsko.si, admir.bajrovic@mc-krsko.si
MC Krško, 12.5.2018, ob 10.00

Poišči kulturni zaklad
Vabljeni vsi ljubitelji pohodništva, narave ter 
dobre družbe na interaktivni pohod po Krškem, 
ko bomo odkrivali skrite kotičke lokalne kulturne 
dediščine. Zbor pred MC Krško.
Organizatorji: Videm, ŠC Krško-Sevnica, 
MC Krško
MC Krško, 19. 5. 2018, ob 10.00 

WAKE UP KRŠKO: Kontradikshn, BeatMyth, 
Leslie More
Koncert. Kontradikshn se zopet vračajo na 
domači oder, kjer nam bodo poleg standardnega 
repertoarja predstavili svež material za novi 
album! BeatMyth tvori vsestranski producent 
Igor Vuk, v živo pa se mu na mikrofonu pridruži 
N’toko! Leslie More (prej Static Age) so 5-članski 
alternativni rock bend iz Krškega. 
Vstopnina: 5 eur
MC Krško, 12. 5. 2018, ob 21.00

ZNANJE ZA RAVNANJE (IZOBRAŽEVALNI 
DAN ZA POSAVSKE PROSTOVOLJCE)
Prostovoljci  in mentorji se lahko prijavite 
na eno izmed treh izobraževanj: KAKO 
POSKRBIM ZASE, DA LAHKO DAJEM IZ 
POLNEGA SRCA (Darja Taisa Cerkovnik); 
SPOPRIJEMANJE S STRESOM (Samanta 
Hervol); VIDIKI PROSTOVOLJSTVA SKOZI 
PRIZMO MENTORJEV IN PROSTOVOLJCEV 
(Carmen Rajer).
Info:  Miša, 041 637 662
Več na: www.mc-krsko.si
MC Krško, 22. 5. 2018, od 17.00 do 20.00.

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

Delovni čas:

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

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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Na pogovornem večeru v senovski knjižnici Beremo z Bo-
žo Ojsteršek je v kulturnem programu nastopila Glasbena 
skupina Knapi. Člani zasedbe, vsi člani Pihalnega orkestra 
DKD Svoboda Senovo, so se pred kratkim imenovali še trobil-
ni sekstet, v zadnjem času pa se jim je pridružila še fagotist-
ka Živa Žveglič in za tokratni nastop so si prvič nadeli ime 
Knapi. Aranžmaje jim sicer piše Dejan Učakar.  Eno pesem je 
z njimi zapela tudi Sara Ojsteršek, snaha osrednje gostje ve-
čera. (P. P., foto: B. C.)

na muhi ...

Na marčevski prireditvi Korajža velja v Cerkljah ob Krki sta se 
na odru skupaj znašla tudi muzikanta, ki ju pozna tako rekoč 
vsakdo iz Posavja pa tudi širše. Franc Vegelj z Boršta in Jernej 
Kolar iz Dolenje vasi pri Artičah sta doma v narodnozabavni 
glasbi, kar sta dokazala tudi na omenjeni prireditvi. Vegelj bi 
bil še »popolnejši« s harmoniko v naročju, čeprav svojega an-
sambla že nekaj let nima več, saj se je posvetil predvsem zbo-
rovskemu in klapskemu petju, a se je izkazal tudi samo kot 
spremljevalni vokal Kolarjevemu ansamblu, katerega začet-
ki sicer segajo v leto 2000. Tako Vegelj kot Kolar sta obvezno 
del vsakoletne cerkljanske prireditve, ki jo prirejajo tamkaj-
šnji gasilci, Vegelj je letos prvič navzoče pozdravil tudi v vlo-
gi predsednika PGD Cerklje ob Krki. (R. R.)

Predsednik PGD Kapele Franc Urek (desno) je od 28. marca 
tudi častni poveljnik Gasilske zveze Brežice. Ta naziv so mu 
namreč dodelili (priznanje izroča poveljnik GZ Brežice Darko 
Leskovec) na skupščini, na kateri so poleg njega za častnega 
funkcionarja zveze, natančneje častnega predsednika, ime-
novali tudi dolgoletnega prvega moža zveze Mihaela Bora-
niča, ki je organizacijo vodil kar dve desetletji. Obema so ča-
stni funkciji podelili za dolgoletno izjemno uspešno in aktivno 
delo ter v zahvalo za zelo pomemben osebni prispevek pri ra-
zvoju gasilstva. (R. R.)

Vesna Perko, profesorica slo-
venščine in nemščine, ki je 
tudi 11. cvičkova princesa, 
prihaja iz vinogradniške dru-
žine in je članica mladega ak-
tiva Društva vinogradnikov 
Šentjanž. Mlada dama ima v 
grajskem vinogradu, ki se ši-
ri na utrjenih terasah graj-
skega pobočja pod sevniškim 
gradom, svojo trto modre 
frankinje, čeprav je cviček tis-
ti, ki mu še vedno posveča naj-
več pozornosti, saj meni, da si 
tudi ta »dolenjski posebnež« 
zasluži spoštovanje. (S. R.) Gajo Prestor in Daneja Pukla povezuje ljubezen do glasbe, so-

rodstvene vezi in domač kraj. Sta bratranec in sestrična, pri-
hajata iz Radeč. Oba sta se že preizkusila v enem izmed zna-
nih glasbenih šovov. Skupaj tvorita prijeten duet, ki očara in 
začara. Gaja se trenutno predstavlja tudi z avtorsko skladbo 
To je, kar imam, ki jo je ustvarila z mladim glasbenikom Ža-
nom Serčičem. Mlada dama, ki je pred dnevi postala polnole-
tna, je tudi umetnica ličenja. Ta njen talent je opazila pevka 
Raiven in Radečanka jo je naličila za njen nastop na lanskole-
tni Emi, za letošnji nastop na Poprock festivalu pa je naličila 
zmagovalko Anabel. O tem, da je pred Gajo lepa prihodnost, 
pove tudi to, da je bila letošnji marčevski obraz na naslovni-
ci znane revije za ženske. Danej je kot kitarist aktiven v raz-
ličnih skupinah, orkestrih in duetih. Za njim je večje število 
koncertov tako v Sloveniji kot v tujini. (S. R.)

Na prvomajskem srečanju na Planini sta se širši publiki prvič 
predstavila pevka Neža Jurečič iz Podbočja ter kitarist in ob-
časno tudi pevec Tadej Kraševec iz Velikega Mraševega. Za 
sabo imata sicer že nekaj nastopov, ravno nekaj dni prej sta 
imela mini koncert na kavarniškem večeru v Kavarni Lilija. 
Neža in Tadej, par tudi zasebno, izvajata pretežno slovenske, 
zlasti ljubezenske pesmi, ki, kot pravi Neža, v akustični izved-
bi izpadejo čutno, skromno, ampak vseeno bogato. Predsta-
vila sta tudi že tri Tadejeve avtorske pesmi, ki jih namerava-
ta posneti. Nova moč na posavski glasbeni sceni torej. (P. P.)

KOMPAS 
francoski avtor 
Mathias Enard
prevedla 
Suzana Koncut
Mladinska knjiga 
2017
483 strani

Roman sooča z večstoletno zgodovino 
povezovanja in duhovnega oplajanja 
Zahoda z Vzhodom. Z neverjetnim 
razponom privlačnih enciklopedičnih 
vsebin ter imeni mnogih zahodnjakov, 
ki so se očarani spogledovali s 
skrivnostno drugačnostjo Vzhoda, 
ga tkali v svoje osebne zgodbe in 
njegovo izročilo predelano prenašali 
v evropski del sveta, odpira vprašanje, 
v kolikšni meri in na kakšen način 
bi bila kulturna zgodovina Zahoda 
drugačnejša od vzpostavljene, če do 
teh prehajanj in jemanja idej ne bi 
prihajalo. 

NASAD 
ORANŽEVCEV
kanadski avtor 
Larry Tremblay
prevedel 
Jaroslav Skrušný
Družina 2017
111 strani

Roman, katerega osrednji temi 
sta terorizem in novačenje mladih 
samomorilcev, je postavljen nekam 
nedoločeno na Bližnji vzhod, kjer v 
senci pomarančnih dreves idilično 
odraščata mlada dvojčka Ahmed in 
Aziz s staršema, nedaleč od njiju pa 
živita njuna stara starša, ki ju ubije 
bomba Družino obiščejo vojaki in 
očeta prepričajo, da se mora eden od 
dvojčkov maščevati za smrt. Kateri 
od otrok naj postane teroristični 
samomorilec, še posebej ob dejstvu, 
da je eden od dvojčkov bolan?

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

SEVNICA – 4. maja se je v Albert Felicijanovi dvorani na sev-
niškem gradu odvijal glasbeni večer, v katerem sta Ema 
Štigl in Milan Mitrovič, ki sestavljata duet Modra minuta, 
predstavila bogat izbor glasbena ustvarjanja angleške pop-
-rock skupine The Beatles.

Skupina, ki je pustila v svetovnem glasbenem prostoru ne-
izbrisljivo sled, je delovala v 60. letih 20. stoletja. Ob nastanku 
leta 1960 se je imenovala Silver Beetles, kasneje se je preime-
novala v The Beatles. Prodor na vrh glasbenih lestvic ji je us-
pelo leta 1962 s pesmijo Love Me Do. Leto kasneje se je v Veliki 
Britaniji pričela »Beatlomanija«  množice navdušenih poslu-
šalk so na koncertih vreščale in padale v nezavest. Beatli so se 
razšli leta 1970. Posamezni člani skupine so imeli kasneje us-
pešne samostojne kariere, a najuspešnejši med njimi je bil Paul 
McCartney. Skupino so sestavljali še John Lennon, George Har-
rison in Ringo Starr.
Na koncertu v spomin na legendarno angleško skupino je bilo 
mogoče prisluhniti skladbam, ki so imele in še vedno imajo spo-
ročilno vrednost – All you need is love, Imagine, Yesterday, Hey 
Jude in še mnoge druge. 
 S. R.

Večer glasbe skupine The Beatles

Duet Morda minuta je majski večer popestril s skladbami an-
gleške legendarne skupine.
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PROGRAM PARADE UČENJA 2018 
»Učenje razgiba življenje«

sreda, 16. 5. 2018, od 11.00 do 18.00 
PLOŠČAD PRED KULTURNIM DOMOM KRŠKO, 

TRG MATIJE GUBCA, KRŠKO

PROGRAM NA ODRU BO POVEZOVAL NIK ŠKRLEC

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

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

11.00–18.00

Ploščad pred Kulturnim domom Krško, 

Trg Matije Gubca, Krško

URA IZVAJALCI

11.00 Plesni nastop, Vrtec Kerinov Grm

11.15 Nastop harmonikarjev, Glasbena šola Krško

11.30

Otvoritev in slavnostni nagovori: 
• mag. Miran Stanko, župan občine Krško,
• Nataša Kršak, Ljudska univerza Krško,
• predstavnik Andragoškega centra Slovenije.

11.45 Plesni nastop, Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško

12.00 Pevski nastop, Ljudski pevci Ljudske univerze Krško

12.15 Plesni nastop, Osnovna šola Leskovec pri Krškem

12.30 Predstavitev ponudbe na stojnicah in podelitev nagrad nagrajencem natečaja »Gremo 
mi zeleno«

13.30 Haiku rock, Gimnazija Krško

14.00 Sodobni ples, Glasbena šola Krško

14.30 Nastop narodno-zabavne glasbene skupine Folk&Špas, Šolski center Krško-Sevnica

15.15 Glasbeni nastop, Večnamenski romski center Kerinov Grm

15.30 Nastop tolkalne skupine, Glasbena šola Brežice

15.45 Nastop mažoret, Mažoretni klub Baton

16.00 Nastop učencev Brainobrain Krško

16.30 Plesni nastop, Plesni klub Lukec

17.00 Hip hop in sodobni ples, Plesno društvo Imani

17.15 Nastop narodno-zabavne glasbene skupine Folk&Špas, Šolski center Krško-Sevnica

18.00 Zaključek Parade učenja

PROGRAM NA STOJNICAH: 
IZVAJALCI

Center Sonček Krško: Predstavitev vsebin in izdelkov.

Dom starejših občanov Krško: Prikaz ročnih spretnosti in izdelkov stanovalcev doma.

Društvo kmetic Krško: Predstavitev društva.

Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola:
»Vodna zabava« – predstavitev pravljice in eksperimentalno delo.
»Trije možje« – predstavitev poslovne ideje – kulturna pot Krškega in Brestanice.
»Igrajmo se« – razstava izdelkov, iger in didaktičnih pripomočkov za predšolske otroke.

GEN energija, d. o. o.,: Interaktivni prikaz delovanja energetskega sistema in simulacije delovanja 
Nuklearne elektrarne Krško.

Kostak, d. d.,: Ogled smetarskega vozila in prikaz ločevanja odpadkov.

Ljudska univerza Krško:
Svetovalno središče Posavje se predstavi.
Spoznajte aktivnosti Večgeneracijskega centra Posavje.
Predstavitev aktualnih projektov.
Nagradna igra.

Mladinski center Krško: 
»Free dom – soba druženja«. Predstavitev sobe za druženje. 
Delavnice za mlade, družabne igre ter glasbene delavnice.
Predstavitev projekta RIS.

Šolski center Krško-Sevnica:
Predstavitev Gimnazije Krško in prostovoljnega projekta OČISTIMO SVET 2018!  (World cleanup day).
Predstavitev Srednje poklicne in strokovne šole Krško in solarnega avtomobila.
Predstavitev Srednje šole Sevnica – frizerstvo in mizarstvo.

Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško: Delavnica izdelave darilnih vrečk, sitotisk in aplikacija.

Osnovna šola Leskovec pri Krškem: »Reciklirana hrana«. Predstavitev ponovne uporabe hrane.

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško: 
»Od ideje do izdelka«. Predstavitev 3D tiskalnika, izdelkov in uporabe.
Razstava izdelkov, narejenih pri pouku tehnike in tehnologije ter pri izbirnih predmetih.

Poklicna gasilska enota Krško: Ogled gasilskega vozila.

Policijska postaja Krško: Predstavitev policijskega motorja.

Planinsko društvo Bohor Senovo:
Predstavitev opreme za tabor in tabornega šotora.
Preizkusite se v plezanju.

Posavski muzej Brežice:
Predstavitev muzeja, razstav in prihajajočih dogodkov.
Ustvarjalna delavnica za otroke.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Krško: 
Predstavitev programov in dejavnosti s praktičnimi prikazi.
Nagradni kviz s področja energetike.
Delavnica izdelave papirnatih vetrnic.

Valvasorjeva knjižnica Krško: Predstavitev vsebin.

Zdravstveni dom Krško: Promocija preventivnega programa SVIT in predstavitev dejavnosti.

Zveza prijateljev mladine Krško: Predstavitev in delavnica za obiskovalce.

Dalmatinova 6, Krško; Telefon: +386(0)7 48 81 160; 
e-naslov: info@lukrsko.si; www.lukrsko.si; facebook.com/lukrsko

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

evropsko 
leto kulturne
dediščine

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil 
nagrado (CD ploščo) Luciju Blatnik, Gornje Lepovče 71, 1310 
Ribnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (5.) VRAŽJI MUZIKANTI & SAŠA ZAMERNIK  
   Kako je mogoče
 2. (1.) Ans. PETKA  Prinesi še rundo
 3. (6.) TONE ŽAGAR  V Kamniški Bistrici
 4. (2.) Ans. UROK  Zbiram poljube
 5. (8.) Ans. TONIJA VERDERBERJA & MARJAN ZGONC  
   Velika bela ptica
 6. (4.) Ans. PRVA LIGA  Povej naprej
 7. (3.) MONIKA AVSENIK, GREGOR AVSENIK 
   & Ans. SAŠA AVSENIKA  Morda pa nekoč
 8. (7.) Ans. NOVI SPOMINI  Hej, punca
 9. (9.) Ans. ŠUS  Zadnjič me poljubi
 10. (.) Ans. DOLENJSKIH 5  Jaz sem ta

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Mladi godci - Slikar

Kupon št. 414
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, 12. 5. 2018, ob 20. uri

www.PosavskiObzornik.si

1. nagrada:  delna masaža telesa
2. nagrada:  masaža hrbta
3. nagrada:  manikura

Geslo križanke pošljite do četrtka, 17. maja, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

VELESA SPROSTITVENI STUDIO
MITJA KERIN S.P., CESTA 4. JULIJA 44, KRŠKO 

Geslo 08/2018 številke:

V POMLAD Z MODNO 
FRIZURO

Nagrade, ki jih podarja  Frizerski salon Alenka, prejmejo:

1. nagrada:  vrednostni bon v višini 20 €; 
  Ines Pešić, Cirnik
2. nagrada:  vrednostni bon v višini 15 €; 
  Magdalena Kerin, Krško
3. nagrada:  vrednostni bon v višini 10 €; 
  Antonija Kozole, Koprivnica

Išče se Nova zvezda Slovenije, Nuška Drašček se je pok-
lonila Edith Piaf, avtorski prvenec Tadeje Molan. Tok-
rat preberite:

Zagotovo ste že zasledili slovenski tekmovalni pevski šov 
Nova zvezda Slovenije. Gre namreč za slovensko različico 
srbskega šova Pinkove zvezde, kjer tekmovalce ocenjujejo 
žiranti: Uroš Smolej, Natalija Verboten, Tomaž Mihelič, 

Nuška Drašček in Goran Lisica – Fox. V drugi avdicijski 
oddaji Nova zvezda Slovenije je svoj pevski talent predsta-
vila tudi Brežičanka Adrijana Lorber (na fotografiji), ki 
ste si jo poleg lepega vokala nedvomno zapomnili po krat-
ki pričeski v stilu irske pevke Sinéad O'Connor. 23letni-
ca je žiriji zapela pesem Killing me softly in navdušila tako 
z nastopom kot vizualno podobo. »Držim se načela, da se 
je treba vedno nekaj naučiti tudi iz slabih izkušenj, vendar 
je bila na srečo današnja izkušnja na avdicijskem nastopu 
naravnost imenitna,« je po nastopu, s katerim se je uvrsti-
la med najboljših 24, navdušeno povedala študentka soci-
ologije in filozofije. Držimo pesti tudi naprej!

In ko smo že pri Nuški Drašček (na fotografiji), v maju se 
bo naša priljubljena pevka, ki sicer prihaja iz Radeč, od-
pravila na vseslovensko 
turnejo s projektom RE-
BELLE (Posvečeno Piaf). 
Za začetek bo nastopi-
la v Tolminu, Kočevju in 
Gornji Radgoni, v nasled-
njih mesecih pa še v dru-
gih mestih. Po devetih le-
tih je namreč izdala nov 
samostojni album – tok-
rat s francoskimi šanso-
ni, s katerimi je zaslove-
la Edith Piaf in s katerimi 
Nuška že nekaj let navdu-
šuje na koncertnih odrih. »Želja po zgoščenki s takšno te-
matiko se je z vsakim koncertom povečevala, saj so bili od-
zivi publike resnično navdihujoči,« je zaupala medijem. Na 
zgoščenki lahko torej prisluhnete Nuškinemu izboru šan-
sonov, ki jih povezujejo v slovenščino prevedene pesmi Ja-
cquesa Preverta v interpretaciji Borisa Cavazze.

Tadeja Molan (na fotografiji), izkušena pevka, pisateljica, 
pianistka, učiteljica glasbenega pouka in članica mnogih 

zasedb, je skle-
nila, da je čas, 
da se slovenski 
glasbeni krajini 
predstavi tudi 
z avtorskim 
prvencem. Prvi 
singel z naslo-
vom Tujca, ki 
ga kot uvod v 
debitantski al-
bum pošilja na 

radijske valove, je zgodba boema, razpetega med svobo-
do in odgovornostmi, ki jih prinaša življenje. Tadeja je bila 
kar 15 let redna pevka pri skupini Majolka. Pot jo je med-
tem odnesla tudi v jazzovske vode. Sodelovala je z Big ban-
dom Sevnica, že več kot desetletje je članica Big banda Kr-
ško, pela je tudi z Big bandom RTV Slovenija. Leta 2009 je 
nastopila na festivalu EMA z lastno skladbo Sanje, še sne-
ma back vokale za različne slovenske izvajalce, za name-
ček pa se je preizkusila v mjuziklu Kurent. Trenutno poje 
s hrvaško skupino Beatta band. Za pomlad 2019 napove-
duje prvi samostojni album, kjer se bo podpisala pod veči-
no skladb. Pri nastajanju prvenca sodeluje z glasbenikom 
in kitaristom Primožem Hudoklinom ter producentom 
Rokom Lopatičem.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

izvodov. Nobena druga knjiga v zgodovini ni dosegla niti približno 

tolikšne naklade. 

V celoti ali deloma je bilo doslej razdeljenih štiri milijarde izvodov 

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

Society je Biblija trenutno dosegljiva 98 odstotkom državljanom. 

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

prevodom celotnega Svetega pisma priključilo še osem novih, med drugim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na vsa družbena področja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Timoteju, Pismo Titu.  Juda, učenec (Jezusov brat) (ok. 65. n. š.) – Judovo pismo.  Janez, ribič,
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Biblijsko besedilo je zapisovalo 40 mož in vsi ti sopisci so bili Hebrejci. 

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

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

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

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

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

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

vsi enako privrženi suverenosti Boga, razglašali iste nauke ter se 

skladali tudi v prerokbah za prihodnost.

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

dokumentov izpod peresa prejšnih piscev, ki so osebno bili priče 

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

skompiliral dele Prve Mojzesove knjige iz takšnih osebnopričevalnih 

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

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

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

Sveto pismo ali Biblija je zbirka knjig, o katerih 

so bili ljudje, pri katerih so nastale, vseskozi 

globoko prepričani, da je imel Bog pri njihovem 

nastanku odlučujoč delež in so jih zato imeli za 

svete. Čeprav so na zunaj podobne drugim 

knjigam, vendar nobena od njih ni nastala tako, 

da  bi  Bog  pri  njenem  nastanku tako vplival na

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

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

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

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

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

pismo ali Biblija.

ČAS NASTAJANJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POT SVETEGA PISMA DO NAS SVETO PISMO DANES

velesastudio@gmail.com
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BREŽICE – Krajevna organizacija Rdečega križa Brežice, ki 
poleg KS Brežice pokriva še krajevni skupnosti Šentlenart 
in Zakot-Bukošek-Trnje, je 4. maja organizirala srečanje sta-
rejših krajanov nad 75 let iz omenjenih krajevnih skupnosti. 

Množico prisotnih, željnih srečanja, je pozdravila predsednica 
KO RK Brežice Irena Kržan in jim zaželela, da bi si na srečanju 
ob glasbi, druženju in veselju nabrali novih moči. Prisrčen do-
brodošel pozdrav je bil namenjen tudi najstarejšima prisotni-
ma Mariji Šetinc in Dušanu Jovanoviću ter podžupanji Katji 
Čanžar. Slednja je dejala, da zaradi vedno večjega pomanjkanja 
časa premalo pozornosti namenjamo našim babicam, dedkom in 
staršem, za vse obiske nemočnim se je zahvalila prostovoljkam, 
ki jih obiskujejo, ponudijo lepo besedo in jih tolažijo, tiste, ki so 
še pri dobri moči, pa je povabila na delavnice, ki jih organizira-
jo na občini. Kržanova je izrazila veselje, da se je srečanja udele-
žila predsednica Območnega združenja RK Antonija Zaniuk, ki 
je ob Kržanovi in Čanžarjevi izrekla toplo zahvalo prostovoljkam 
in prostovoljcem za ves njihov trud skozi vse leto, saj ti z moč-
jo volje na terenu s svojo prisotnostjo pomagajo razrešiti mar-
sikatero stisko. »Naše vodilo v Rdečem križu je pomoč brez raz-
likovanja, brez predalčkanja po strankah, veroizpovedi ali kako 
drugače. Videti moramo le človeka, njegovo trenutno stanje, nje-
gove težave in mu po svojih močeh pomagati. Le z močjo volje 
bomo zmogli odpraviti tudi duševne stiske in če nam bo to uspe-
lo, bomo s tem odpravili ali vsaj zmanjšali tudi osamljenost na-
ših starejših krajanov,« je poudarila.
Za dobro voljo so poskrbele: amaterski umetnici Francka in 
Pepca z Bizeljskega ter solistka Nika Čižmek iz Globokega.
 N. J. S. 

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Nina Šepetavc Voglar, 

Brežice – deklico,
• Suzana Petretič, Jablance 

– dečka,
• Melvija Komljanc, Malo 

Mraševo – dečka,
• Laura Rožman, Župelevec 

– deklico,
• Aleksandra Rajšel, Sremič 

– deklico,
• Mateja Zlobko, Kalce

Naklo – deklico,
• Ana Žagar, Dolenji Boštanj 

– dečka,
• Urška Smole, Poklek pri 

Podsredi – dečka,
• Irena Majerič, Ješovec pri 

Kozjem – deklico,
• Sara Masnik, Veliko 

Mraševo – deklico,
• Barbara Herga, Jablance – 

deklico,
• Tadeja Perčič, Zabukovje 

nad Sevnico – deklico,
• Tadeja Božičnik, Veliki 

Kamen – dečka.

ČESTITAMO!

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 epošti 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 Lubšina iz Dobove in Toni Preskar iz Globokega, 
30. september 2017, Viteška dvorana gradu Brežice (fo-
to: Mitja Mladkovič)

poroke

• Marko Fabjan in Marjana 
Rupar, oba iz Gorjan 
(Kozje),

• Gregor Colner in Špela 
Beuc, oba iz Krškega,

• Jože Škoda z Viher in 
Barbara Ferlin iz Krškega,

• Janez Butkovič in 
Anamarija Dernikovič, 
oba z Bizeljskega,

• Alen Dražetić iz Sevnice in 
Klara Rabič iz Košnice pri 
Celju,

• Benjamin Štrucl iz Pišec in 
Natalija Ozimc iz Sobenje 
vasi,

• Aleš Valentinčič in Janja 
Filipčič, oba iz Brežic,

• Gregor Vodopivec z 
Razteza in Sanja Kelhar iz 
Gornjega Pijavškega,

• Matjaž Vizlar in Nina 
Novak, oba z Gmajne.

ČESTITAMO!

BRESTANICA – 5. maja sta v Brestanici v krogu vnukov, so-
rodnikov in prijateljev obeležila 60 let skupnega življenja 
Karolina in Ivan Petan. Oba sta po rodu s Senovega, vendar 
sta po nakupu hiše v Brestanici oba postala ponosna prebi-
valca brestaniškega trga. 

Karolina, rojena Radič, se je kot drugi od treh otrok rodila na Po-
rebru, Janko, kakor ga kličejo prijatelji, pa kot šesti od dvanajstih 
otrok na Armezu. Skromnost, delavnost in spoštovanje do solju-
di so jima bili položeni v zibelko. Že kot otroka sta se oba nau-
čila poprijeti za vsako delo na domači kmetiji. Ko je med njima 
preskočila iskrica ljubezni, sta se odločila 3. maja 1958 poročiti. 
Najprej sta živela na njenem domu, po rojstvu hčerke edinke pa 
se je družina preselila v stanovanje na Senovo. Janko je najprej 
delal v rudniku, potem pa se je zaposlil v Metalni, kjer je delo naš-
la tudi Karolina. V podjetju sta bila cenjena sodelavca, oba sta v 
Metalni tudi dočakala pokoj. Njuno skupno življenje so močno 
zaznamovale bolezni, še posebej Janko je bil pogost pacient bol-
nic, zahrbtna bolezen jima je mnogo prezgodaj vzela tudi hčer-
ko. Njena prezgodnja smrt je v njunem življenju pustila močno 
brazgotino, ki se ne bo nikoli zacelila.
Na jesen življenja sta še vedno mlada v srcu, rada se družita s pri-
jatelji, najraje pa sta v družbi svojih vnukov in razposajenih prav-
nukov. Karolina še vedno skrbi za gospodinjstvo, rada se ukvarja 
z rožami in vrtom, Janko pa jo pri tem po svojih močeh podpira.
 J. J.

BRESTANICA – Krajevna organizacija Rdečega križa Brestanica 
in Društvo upokojencev Brestanica sta 15. aprila v gostišču Du-
lar na ribniku v Brestanici družno pripravila tradicionalno sre-
čanje starejših krajanov KS Brestanica, ki so dopolnili 72 in več 
let. Prisotne sta pozdravili predsednica KO RK Brestanica Dragi-

ca Kolan in predsednica Društva upokojencev Brestanica Vida 
Mešiček. Veliko prijetnih besed in čestitk je vsem zbranim na-
menil predsednik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak in še dodal, 
da podpira takšna druženja in da Krajevna skupnost pomaga, 
kolikor le more, za izvajanje takšnih programov preko name-
njenih sredstev.  
Pred dobro pogostitvijo gostišča Dular so se udeleženci poslad-
kali z dobrotami, ki so jih pripravile aktivistke Krajevne organi-
zacije RK Brestanica. Za prijetno razpoloženje s prisrčnim kul-
turnim programom so poskrbeli učenci Osnovne šole Adama 
Bohoriča Brestanica pod vodstvom mentorice Metke Vutkovič, 
pevci okteta Moškega zbora Svoboda Brestanica pod vodstvom 
Janka Avsenaka, harmonikarica Lucija Župevc in Martin Bo-
žič z baritonom. Ob zvokih harmonike smo naredili celo nekaj 
plesnih korakov in tudi zapeli lepe slovenske pesmi s pevci ok-
teta.
Druženje in klepet prisotnih sta bila živahna ne glede na to, ko-
liko so stari. V sleherni prijazni besedi, smehljaju in pogledu je 
bilo začutiti, da smo nekaj posebnega in da si takšnih srečanj 
še želimo, ker jih tudi potrebujemo. Prisrčna hvala vsem, ki ste 
nam s svojim delom in prispevki pomagali pri organizaciji in iz-
peljavi srečanja. 
V imenu Krajevne organizacije Rdečega križa Brestanica in 
Društva upokojencev Brestanica smo ob zaključku vsem priso-
tnim še zaželeli trdnega zdravja in srečnih dni do naslednjega 
snidenja. 
 Vir: KO Rdečega križa Brestanica    

Diamantna poroka zakoncev 
Petan iz Brestanice

Srečanje starejših KS BrestanicaPomagati brez razlikovanja

Prostovoljke KO RK Brežice

RADEČE – Na Občini Radeče sta 5. maja, ob prisotnosti župana 
Tomaža Režuna, ki je kot pooblaščenec za sklepanje zakonskih 
zvez potrdil zakonsko zvezo, tajnice Marinke Titovšek, prija-
teljev in sorodnikov ter pevcev MoPZ Papirničar iz Jagnjenice, 
sklenila zlato poroko – 50 let skupnega življenja zakonca Ma-
nja in Egon Železnik.  

Gospa Manja se je rodila 3. maja 1946 v Radečah. Osnovno šolo 
je zaključila leta 1961 in se vpisala na srednjo ekonomsko šolo. 
Bila je 'vozačka' in na vlaku je spoznala bodočega moža Egona, 
ki se je vozil iz Laškega na Gimnazijo v Celje. Gospod Egon se je 
rodil 5. junija 1944 v Udmatu pri Laškem. Manja se je po končani 
srednji šoli zaposlila v računovodstvu slovenskih železnic v Lju-
bljani, Egon pa se je vpisal na Biotehniško fakulteto, smer vete-
rina. Tam sta se ponovno srečala in se leta 1968 poročila, Manja 
kot računovodkinja, Egon pa kot doktor veterinarske medicine. 
Leta 2013 se je rodil vnuk Jurij, ki ju prijetno razveseljuje in sta 
ga zelo vesela. Sin s partnerko živi v prijetni vasici Vrhje pri Bre-
žicah, hčerka pa z možem in sinom Jurijem v Ljubljani. 
Sedaj, ko imata več prostega časa, se ukvarjata z delom na vrtu, 
Manjo veselijo tudi cvetice, še vedno pa se malo ukvarja tudi z 
računovodstvom. Knjigovodstvo vodi še za tri društva in si s tem 
krepi spomin. Rešujeta tudi križanke. Poleg vnuka Jurija pa jima 
družbo dela še sivobela velika muca Compi. Najbolj pa sta vese-
la, ko ju obiščejo sin s partnerko, hčerka z možem in sinom Juri-
jem, velikokrat pa jih obiščeta tudi sama. 
Ob obnoviti zakonske zveze sta prejela zlatnik Občine Radeče, 
zlatoporočno listino in šopek, čestitke vseh prisotnih, pevci pa so 
jima s pesmijo polepšali že tako svečan lep sončen dan. 
 Vir: Občina Radeče

Zlata poroka zakoncev Železnik 

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info

KRŠKO – V aprilu je v Sloveniji potekala tradicionalna spomla-
danska študentska krvodajalska akcija Častim pol litra! v organi-
zaciji Študentske organizacije Slovenije. Akciji, ki poteka dvakrat 
letno, se vsako leto pridruži tudi Zveza ŠKIS s svojimi članicami, 
med drugim tudi Klub posavskih študentov. Na krvodajalsko ak-
cijo v Krškem, ki je potekala 12. in 13. aprila v prostorih Mladin-
skega centra Krško, se je v obeh dneh skupaj odzvalo 386 Posav-
cev, od tega 20 dijakov oziroma študentov. Organizatorji študente 
in ostale pozivajo h krvodajalstvu skozi vse leto.

Skoraj 400 Posavcev darovalo kri
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč 
in mnenj uredništva.

prejeli smo

Brežice, maj in še kaj
Ne trdim, da je vse narobe. Ne trdim, da se nekateri ne trudijo. Ne 
trdim niti, da je kje kaj lepše, bolje … Toda – azimut ni pravi!
Brežice dopoldne: davčna, sodišče, upravna enota, občina, dve, tri 
banke in dijaki. Brežice od 15. ure popoldne dalje: nič od nič. Prazni-
na. Zapuščene hiše, prazni lokali. V centru ne moreš kupit kruha. 
Kaj šele vijaka … Brežice zvečer (razen treh, štirih izjem na leto – 
dogodki ): mesto duhov. Nedelja, prazniki: izgubljenci, ki tavajo ...
Dobili smo ulice in kocke na njih. Dobili športne dvorane, ki pre-
mnogo ur samevajo in štejejo izgube: ogrevanje, čiščenje, osvetli-
tve ... Samevajo tudi pisarne na UE, na občini, toliko njih je tam, ki 
nimajo česa početi … Vem, vidim, ne le jaz ...
Sam ljubi strošek. Neproduktivnost. Ni nove vrednosti, nihče se ne 
trudi za izgradnjo tovarne, ki bi zaposlila 300, 500 občanov. Čas 
Jutranjke, čas Tovarne pohištva, čas Vina Brežice, Prevoza … Kje je 
ta čas, kje je nadomestilo???
Množično se zapirajo trgovine v naši občini. Pokazatelj stanja je to: 
eden od nakupovalnih centrov je na pol prazen, lokali so temni ...
Morda prihajam vanjo ob nepravem času, toda v brežiški bolnišni-
ci ni nobene gneče, najbrž ne bi smelo biti niti čakalnih vrst, saj po-
gosto dopoldne ni nikjer pacientov ...
Ljudje v blokih so večinoma starčki, pol stanovanj je praznih 
...  Revščina je velika, ena največjih v Sloveniji ...
Savske elektrarne so rodile izjemno malo delovnih mest, menda tudi 
malo električne energije. 
Ulice, ki bodo sijale v novem blišču v času volitev (in potem kma-
lu nič več), delujejo kot lišp, ki ga nanesemo mrliču, da bo lepši po-
kopan ...
Škoda! Predispozicija Brežic je bila boljša.

 Ernestina Rožman, Arnovo selo

Za drage 
medicinske 
instrumente
Namesto cvetja in sveč za 
pok. Cvetkovič Ljudmi-
lo Mileno so: družina, so-
rodniki, prijatelji, znanci 
in sosedje prispevali 880 
evrov. Finančna sredstva 
so namenjena Enoti inten-
zivne terapije Anestezio-
loškega oddelka Splošne 
bolnišnice Novo mes-
to. Vsem darovalcem se 
iskreno zahvaljujemo.

 Splošna bolnišnica 
 Novo mesto

Šolska pot 5, 1433 RADEČE
Tel.: (03) 56 87 004, 56 88 138
Epošta: gs.laskoradece@guest.arnes.si
Splet: www.gsradece.si

PROGRAMI:
 PLESNA PRIPRAVNICA I., II., III., letniki rojstva 2012, 2011, 2010
 SODOBNI PLES, leto rojstva 2009 in starejši
 PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, leto rojstva 2013
 GLASBENA PRIPRAVNICA, leto rojstva 2012

 PROGRAM GLASBA - INŠTRUMENTALNI POUK 
(priporočljiva starost: od 7 let dalje)

INFORMATIVNA DNEVA ZA STARŠE IN OTROKE: 
 ENOTA LAŠKO, ponedeljek, 21. 5. 2018, ob 17.00
 ENOTA RADEČE, torek, 22. 5. 2018, ob 17.00

SPREJEMNI PREIZKUS ZA INŠTRUMENTALNI POUK 
IN VPIS K OSTALIM PROGRAMOM BO V OBEH ENOTAH: 

 V ČETRTEK, 24. 5. 2018, ob 17.00 in
 V PETEK, 25. 5. 2018, ob 17.00

Več informacij na spletni strani www.gslasko-radece.si
Vabljeni

VPIS V GLASBENO ŠOLO 
ZA  ŠOLSKO LETO 2018/2019

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2018/2019, ki bo v soboto, 26. maja 2018,  
ob 9. uri v dvorani Glasbene šole Krško.

5- in 6-letni otroci se vpisujejo v programe predšolske glasbene vzgoje ter glasbene in plesne 
pripravnice. Ti otroci nimajo sprejemnega preizkusa, po kratki predstavitvi programa jih boste 
lahko takoj vpisali v tajništvu šole. 

Otroci, stari 7 let in več, se vpisujejo na instrument, petje in ples. Opravljali bodo preizkus glasbenih 
in plesnih sposobnosti. 

 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 40
gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

Jadranka Gabrič 
(1955–2018)

Vsaka nenadna smrt nas močno osupne, 
takrat se čas za trenutek ustavi in 
ostanemo brez besed. Tudi prezgodnje 
slovo Jadranke Gabrič nas je pretreslo.

Najprej bi želeli izraziti hvaležnost za izjemno priložnost, 
da smo lahko z Jadranko Gabrič sodelovali. Spominjamo se 
je kot odlične in delovne osebe, ki je bila dolgoletna članica 
nadzornega sveta družbe Kostak. Njena strokovnost in 
osebnostne lastnosti so prispevale k uspehu in delovni 
predanosti, pri tem pa je ostajala načelna in odločna. Kot 
članica nadzornega sveta je od jeseni leta 2003 do avgusta 
2008 zastopala interese Občine Krško. Pri delu si je prizadevala 
in tudi uspela v tem, da je iz družbe Kostak naredila največ. Bila 
je namreč ena redkih, ki so umirjeno, preudarno, premišljeno 
in postopno spremljali zakonske norme, in prispevala k temu, 
da je Občina Krško postala največja posamezna lastnica 
družbe Kostak. Obenem pa so bili v tem času jasno zastavljeni 
pomembni cilji za podjetje v prihodnosti. Njena prizadevanja v 
času lastninjenja so bila usmerjena in se tudi odvijala v dobro 
občine, občank in občanov Krškega. 

Zahvaljujemo se za njen velik prispevek. Vztrajnost, pogum in 
doslednost so vrline, ki so jo odlikovale in oblikovale v veliko 
osebnost. 

Spomin spoštovane Jadranke bomo ohranjali tako, da bomo 
vztrajno uresničevali skupne vrednote in postulate, ki so vtkani 
v njeno in naše delo. Vse to za naše skupno dobro.

Ob boleči izgubi izrekamo družini in vsem žalujočim iskreno 
sožalje. 

 Miljenko Muha, predsednik uprave družbe Kostak 

IN MEMORIAM

Kandidat za poslanca SLS je v prvem delu govora na Planini na-
vedel nekaj resničnih problemov. A zadnji stavek povzetka njego-
vega govora kaže, da je politika SLS, ki jo zastopa Franc Bogovič, 
del problema in nikakor ne rešitev!
Bogovič: »Kot težave, ki jih bo treba rešiti, je poudaril še doho-
dninsko lestvico, previsoko obdavčitev dela in primernost izobra-
ževalnega sistema.«
1. Program SLS zagovarja dvig meje najvišjega dohodkovnega ra-
zreda. A ta je že danes tako visoka, da 50-odstotno dohodnino pla-
čuje manj kot 5 promilov najbogatejših zavezancev! Slovenija z 
davki na kapital zbere pol manj, z davki na premoženje pa štiri-
krat manj sredstev od povprečja EU. Slovenija je davčna oaza za 
nosilce kapitala in premoženja velike vrednosti.
2. Povprečna plača je v Sloveniji obdavčena manj kot v Avstriji, 
na Češkem ali Madžarskem. Nižja obdavčitev plač bistveno bolj 
kot običajnemu delavcu koristi prejemnikom najvišjih dohodkov, 
hkrati pa siromaši državo in občine. Slovenija ni visoko obdavče-
na država: z davki in prispevki zberemo le 37 % BDP sredstev, pre-
cej manj od povprečja EU (40 %) in bistveno manj kot sosednja 
Avstrija (43 % ). Edini način, kako hkrati povečati blaginjo posa-

Komentar na prvomajski govor 
evroposlanca

www.PosavskiObzornik.si

DOLENJA VAS – 6. in 7. aprila je ekipa Nujne medicinske po-
moči ZD Krško v sestavi dr. Milko Zrnić, Marko Miklič in 
Robi Martinčič v Večnamenskem domu v Dolenji vasi izved-
la usposabljanje za prve posredovalce. 

Usposabljanja se je udeležilo in tudi uspešno opravilo preizkus 
znanja deset članov PGD Dolenja vas. Prvi posredovalci so tako 
postali: Valentina Jamnik, Tanja Omerzel, Manja Omerzel, 
Zdenka Cerjak, Stanko Kostrevc, Matjaž Gomilšek, Damjan 
Planinc, Jernej Repše, Andrej Cerjak in Davorin Cerjak. V Slo-
veniji se vzpostavlja sistem prvih posredovalcev (PPO), katerega 
namen je izboljšati preživetje oseb z nenadnim srčnim zastojem 
na terenu in nekaterimi drugimi življenjsko ogrožajočimi stanji. 
Na dvodnevnem tečaju, ki je obsegal deset ur teorije in praktične-
ga dela, so se tečajniki posvetili predvsem temi temeljnih postop-
kov oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibri-
latorja (AED). Tako so pri teoretičnem delu ponovili glavne točke 
prvega pristopa do poškodovanca, oceno odzivnosti in prizade-
tosti poškodovane osebe ter pravilen postopek oživljanja z upo-
rabo pripomočkov prvih posredovalcev. Pri praktičnem delu so 
tečajniki na različnih delovnih točkah vadili scenarije intervencij 
– tujek v dihalni poti, nezavestne osebe, neodzivne in v srčnem 
zastoju odrasle osebe, oživljanje dojenčkov, otrok, utopljencev in 
druga življenjsko ogrožajoča stanja. Izpit je obsegal teoretični in 
praktični del pred komisijo zaposlenih v NMP.
  Vir: PGD Dolenja vas

V Dolenji vasi usposobili 
deset novih prvih posredovalcev

Tečajniki so med drugim ponovili pravilen postopek oživlja-
nja z uporabo pripomočkov prvih posredovalcev.

meznika in družbe, je, da radikalno zvišamo plače, najprej seve-
da minimalno, ne da bi znižali obdavčitev. SLS dvigu minimalne 
plače nasprotuje.
3. Izobraževalni sistem po meri kapitala namesto človeka: Bogo-
vič ni zadovoljen z izobraževalnim sistemom. SLS bi določala, ka-
teri šolski programi bodo javno financirani »za potrebe podjetij«. 
A če je izobraževalni sistem neprimeren, kako to, da naši delav-
ci dobijo delo v razvitejših državah in nekaj kilometrov čez mejo 
v Avstriji ustvarijo dvakrat več dodane vrednosti kot doma? Pro-
blem ni v izobraževalnem sistemu, ampak v nosilcih kapitala. Se-
veda ne najdejo kadra, če pa zagotavljajo neprimerno slabše pla-
če in pogoje dela! Seveda ne rabijo najvišje izobraženih delavcev, 
če pa so pristali na vlogo podizvajalcev tujih firm, ki jih lahko ka-
dar koli nadomestijo »kitajci«.
SLS je v vladnih koalicijah sedela skoraj najdlje (6900 dni), pred 
njo je le še Desus (7500 dni). 
Vzroke za vse probleme, ki jih je Bogovič omenil v govoru (slabo 
plačane delavce, prekarno delo, agencijske zaposlitve, revne za-
poslene z minimalno plačo), bi moral torej najprej poiskati v po-
litiki lastne stranke. SLS je od leta 1990 sodelovala skoraj v vseh 
vladah, javna uprava in državna podjetja pa so polna njenih »za-
služnih« kadrov, ki so se ugnezdili na dobre službe. SLS ponuja 
»rešitve«, ki bi dodatno razbremenile kapital in najbogatejše, osi-
romašile državo in občine, izobraževanje pa razvrednotila za pot-
rebe trenutne, vedno bolj podizvajalske proizvodnje. Vse to potr-
juje, da desnica, v tem primeru SLS in njena matična Evropska 
ljudska stranka (katere španska podružnica Katalonce raje zapi-
ra, kot da bi jim priznala pravico do samoodločbe, njena avstrij-
ska izpostava pa je v vlado pripeljala neonaciste), ne bo rešila no-
bene resnične težave Slovenije ali EU.
 Aleš Suša, Levica
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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. 

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

JANEZ LIPEJ

SPOMIN

SPOMIN

Z bridko žalostjo v srcu: vsi njegovi

18. maja bo minilo leto dni,
odkar nas je zapustil naš dragi

iz Glogovega Broda.

Bolečina, ki nam v srcu tli,
te v življenje več ne obudi.

Slej ko prej čas zabriše bolečino,
a spomin ostane, nikdar ne izgine.

Zahvaljujemo se vsem, ki postojite ob njegovem grobu
in ga ohranjate v lepem spominu.

MILKE ZORKO

ZAHVALA

iz Dolenje vasi pri Artičah 1
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjeno 
cvetje, sveče in svete maše. Hvala njeni osebni zdravnici dr. Nadi 
Cesarec, patronažni sestri Tei in osebju kirurškega oddelka Splošne 
bolnišnice Brežice za oskrbo in nego. Hvala gospodu župniku Francu 
Rataju za opravljen obred, gospe Erni Ernestini Rožman za besede 
slovesa, pevcem z Rake, praporščakoma, pogrebni službi Žičkar za 
vso pomoč pri organizaciji pogreba ter osebju Restavracije Štefanič 
za gostinske storitve.
Še enkrat hvala vsem, ki ste si vzeli čas, se s spoštovanjem poklonili 
naši mami in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni 

Ob boleči izgubi naše drage

Pomlad bo na tvoj vrt prišla.
Čakala, da prideš tudi ti.

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

JOŽEFA GORENCA

ZAHVALA

z Gmajne
se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, nam 
pomagali v težkih trenutkih, izrekli sožalje, prinašali cvetje, sveče, 
denarne prispevke, darovali za maše, jokali z nami ter nas tolažili 
z objemi. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob izgubi našega dragega 

Ker zemlja si je vzela,
kar je njeno,

a to, kar je neskončno
dragoceno, je večno

in nikdar ne more umreti.

DOLFIJA 
KOČARJA

ZAHVALA

z Bevkove ulice v Brežicah

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, njegovim 
sošolcem in znancem, ki ste se poklonili njegovemu spominu in 
izrekli sožalja. Hvala za vso pomoč, podporo, za podarjene sveče in 
cvetje. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti. 

Vsi njegovi

Ob izgubi našega dragega 

16. maja bo minilo deset let, odkar je ni več med nami. 
Hvala vsem, ki se je spominjate, ji prižigate sveče 

in postojite ob njenem grobu.

DARJO BREC

Mož Silvo in sin Silvester

na drago

MARIJE 
LESKOVŠEK

ZAHVALA

iz Brestanice

Vsi njeni

se zahvaljujemo vsem, ki ste ji ob poslednjem slovesu izkazali 
spoštovanje in jo pospremili k večnemu počitku. Hvala za darovano 
cvetje, sveče in izraze sožalja. Posebna zahvala pogrebni službi 
Kostak, gospodu župniku za lepo opravljen obred, govornici za 
ganljive besede, pevcem za zapete žalostinke in trobentaču za 
odigrano Tišino. Zahvalo izrekamo tudi dr. Janji Zorko Kurinčič iz 
ZP Senovo, osebju internega oddelka SB Brežice in vsem, ki ste nam 
kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.

Ohranite mamo Minko v lepem spominu, kot jo bomo tudi mi.

Ob boleči izgubi naše drage

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

SLAVKE KLENOVŠEK

ZAHVALA

Žalujoče hčerke Sonja, Anica in Slavica z družinami
ter brat Vlado z družino

Ob boleči izgubi naše drage mame,
tašče, stare mame, babice, sestre,

tete, sestrične, botre in sosede

se zahvaljujemo vsem, ki ste jo spremljali v njenem življenju, jo 
razveseljevali, ji bili v pomoč in oporo, jo pospremili na njeni zadnji 
poti ter se poklonili njenemu večnemu spominu.

rojene Kobal, iz Podvrha 39, Zabukovje nad Sevnico,

Vsi njeni

ANGELA KOVAČIČ

SPOMIN
Zaman je bil tvoj boj,

zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila

močnejša od življenja.

Hvala vsem, ki ohranjate lep spomin nanjo, ji prižigate sveče in z 
lepo mislijo postojite ob njenem grobu.

iz Osredka pri Podsredi.

2. maja je minilo žalostno leto,
odkar si nas zapustila, naša draga

FRANCA VAVTARJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, 
dedka, pradedka, tasta, brata in strica

iz Sevnice

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste v teh težkih trenutkih z nami delili žalost in bolečino, 
nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, denarne prispevke in svete 
maše ter ste pokojnika v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

ANGELE PRAH

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljube 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 
se poklonili njenemu spominu, izrazili sožalje, podarili cvetje in sveče. 
Hvala g. župniku Milanu Kšeli za obred, pevcem za zapete žalostinke, 
pozavnistu za Tišino in g. Ivanu Ureku za ganljive besede ob slovesu. 
Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Komunale Brežice ter g. Žičkarju. 
Hvala vsem zaposlenim v Trubarjevem domu, kjer je naša ljuba mama, 
babica, prababica in sestra bivala zadnje dni. Hvala tudi SŽS ter vsem 
sodelavcem sinov in hčera naše pokojne. Hvala vsem, ki vas nismo 
posebej imenovali, a ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ko jutri se začne brez mene,
vedite, da nisem zares odšla,

saj vsakič, ko se spomnite name,
me boste našli sredi srca!

iz Brežic

JOŽEFA UREK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

V 86. letu starosti nas je zapustila
naša draga mama, stara mama,
prababica, tašča, sestra in teta

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Posebna zahvala osebju Doma starejših občanov Trebnje, enota 
Šmarjeta, za strokovno nego in prijaznost v času njenega bivanja 
pri njih.
Hvala pogrebni službi Žičkar, pevcem, izvajalcu Tišine in g. župniku 
za lep obred. Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

iz Drenovca pri Bukovju 8 z Bizeljskega.

Zdaj se spočij, izmučeno srce.
Zdaj se spočijte, zdelane roke.

Zaprte so utrujene oči,
le moja drobna lučka še brli.

(S. Makarovič)

 
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.
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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 teličko simentalko, 
staro 4 mesece. 
Tel.: 041 240 315

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

Prodam odojke, težke 2530 
kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 07 49 67 656 

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

Prodam 2 prašiča, težka okrog 
80 kg, in bikce šarole, težke ok-
rog 250 kg, za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 051 483 103

Prodam odojke mangulice, 
težke cca. 30 kg. 
Tel.: 031 608 760

Prodam 9 koz s kozlički in 

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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USTANOVITEV 
PODJETJA 

NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV 
PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV 
PODJETJA 

V ČRNI GORI!

USTANOVITEV 
PODJETJA 
V BOSNI!

Agencija SPIN d.o.o., CPB 11, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

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

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

vse ostale storitve...

070 77 77 66

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam 600 kg ječmena po 
0,22 €/kg. Tel.: 040 262 867

Oddam košnjo v Podgorju pri 
Sevnici. Tel.: 041 617 569

Prodam ječmen, 400 kg. 
Tel.: 031 550 712

Prodam bukova kalana drva. 
Možna dostava. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino cviček, mod-
ro frankinjo ter mešano belo. 
Cena 1,30 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Prodam vino cviček, večjo ko-
ličino, cena 0,50 €/l. 
Tel.: 041 581 852

Ugodno prodam vino letnik 
2017 (belo in rdeče). Tel.: 031 
306 559, po 17. uri

Prodam belo vino in domača 
jajca. Tel.: 07 49 51 577

Prodam hidravlično stiskal-
nico za grozdje Vitanje, 150 l 
(150 €), mlin za grozdje Liv z 
el. motorjem (100 €) in inox 
cisterno s tremi pipami, ena na 
dnu (150 €). Tel.: 041 430 770

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

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

Ugodno prodam dobro oh-
ranjeno Toyoto Yaris 1.5, let. 
2002, 230.000 km, sive barve, 
športni model. 
Tel.: 041 911 060

Prodam motorno kolo Yama-
ha Dragster, 125 ccm, letnik 
2000, 25.000 km, cena 800 €, 
Sevnica. Tel.: 031 702 003 

KMETIJSTVO

Prodam kosilnico BCS 127, di-
zel, z nizkimi kolesi, in frezo za 
motokultivator Gorenje Muta. 
Tel.: 040 775 985

Prodam nakladalko SIP 19 in 
aluminijasta platišča za Peuge-
ot 207. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 301 876

Prodam motokultivator Gore-
nje Muta Maestral s priključ-
ki, nerabljen, in motorno 
nahrbtno škropilnico. 
Tel.: 030 694 956

Prodam motor Ekotech, dizel, 
ali Acme 480 (levo vrteči) za 
BCS 127. Tel.: 031 584 819, po-
poldne 

Prodam koruzo v zrnju. Tel.: 
041 879 779 ali 031 742 298

Prodam pajka SIP 340 (malo 
rabljen), kosilnico SIP 165 (oh-
ranjena, s kardanom) in kabi-
no za Deutza (40–45–48), kot 
nova. Tel.: 041 233 834

Prodam prevozni molzni stroj 
in kole za paradižnik. 
Tel.: 070 815 003

Prodam pant žago, draksler za 
les (dreipank), mlin čekičar in 
planirno desko za traktor. 
Tel.: 041 560 136

Prodam šrotar za zrnje "Li-
fam" in koruzo v zrnju. 
Tel.: 040 772 634

Prodam koruzo in ječmen, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 041 587 261

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

Prodam mešana drva bu-
kev, hrast, cer, žagana na 33 
cm ali po dogovoru. Možna 
tudi dostava v okolico Se-
novega, Brestanice in Kr-
škega. Tel.: 041 914 304

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

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

MASAŽE - HIPNOZE - 
VEDEŽEVANJE 

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

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

Prodam kmetijsko zemljišče 
3.842 m2 (Skopice). 
Tel.: 040 595 666

AVTOMOBILIZEM

Prodam Opel Corso 1.4, letnik 
2003, 57.300 prevoženih km, 
registrirano. Ugodno. 
Tel.: 041 847 896

Prodam Peugeot 307, HDi, 

NEPREMIČNINE
Prodam stanovanjsko hišo v 
občini Sevnica z nekaj zemlje. 
EI v izdelavi. Ugodno. 
Tel.: 031 863 724

V najem oddam 3sobno sta-
novanje na Bizeljski cesti 18 v 
Brežicah. Tel.: 040 281 638

Prodam bivalni vikend (105 
m2) na parceli cca. 2.300 m2 s 
550 trtami na lokaciji Vinji Vrh 
pod Gadovo pečjo. Cena po do-
govoru. Tel.: 070 874 081

Prodam ali brezplačno oddam 
vinograd na lepi legi v Drenov-
cu pri Leskovcu, cca. 400 trt. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 389 307

Oddam v najem gostinski 
lokal v Krškem, velikosti 
cca. 100 m2. Terasa in ve-
lik parkirni prostor. 
Tel.: 041 679 189

Prodam vikend z vinogradom, 
13 arov, na lepi sončni legi v 
okolici Bojsnega. 
Tel.: 041 440 048

UREJANJE ZELENE OKOLICE
Opravljamo naslednje storitve:

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

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 14085917) – 
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
Epošta: 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
Epošta: 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
Epošta: 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, epošti 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 (11/2018) bo izšla v 
četrtek, 24. maja 2018.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 17. 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

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

enega kozla. Lahko menjam 
za ovce. Tel.: 041 754 991

Prodam domače očiščene pi-
ščance. Cena 3,5 €/kg 
Tel.: 070 313 927

RAZNO
Prodam 6 stolov za jedilnico, 
oreh, cena 50 €, in 3 kolesa (2 
ženska, 1 moško), 18 prestav, 
cena 50 €/kos, za vse 3 skupaj 
100 €. Tel.: 041 430 770

Ugodno prodam rabljen tram-
polin, kuhinjsko korito z odce-
jevalnikom in pipo ter alarmno 
napravo Eravital. 
Tel.: 041 843 116 

Podarim cca. 1,5 t črnega pre-
moga za kurjavo. Predmestje 
Brežic. Tel.: 068 169 568 

Trgovina Atom Krško d.o.o. 
nudi novo kolekcijo blaga 
za svečane in vsakodnev-
ne priložnosti.  Papirniška 
22, Krško, 
www.atomkrsko.com

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

Brezplačno oddam večje ko-
ličine zemlje za nasipavanje, v 
okolici Krškega. 
Tel.: 051 833 524

STIKI

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

Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi državi. 
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

Preprost 50letni vdovec, pri-
jazen, z odraslimi in samostoj-
nimi otroki, želim spoznati 
prijetno žensko za resno vezo. 
Tel.: 051 364 422

Želim spoznati upokojenca, 
vdovca med 65. in 70. letom, 
urejenega, voznika, nekadilca, 
brez obveznosti. 
Tel.: 070 244 970

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 obvešča cenjene 

stranke, da bo prodaja kilogram-
skih piščancev v soboto, 

12. maja, od 18. ure dalje.
 

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

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

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 soboto, 12. maja, 

med 8. in 10. uro. 
Od ponedeljka, 14. maja dalje 

(vsak delavnik ob 16. uri), dobite 
mlade jarkice in bele kilogramske 
piščance. Razprodaja enoletnih 
nesnic bo 9. junija ob 16. uri. 

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli piščanci bodo na voljo 
v soboto, 12. 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.

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
sporoča cenjenim strankam, da bo

 4. JUNIJA prodaja kilogramskih belih piščancev in jarkic  
 pri Mirt Alojzu, Gmajna 28, Raka
 5. JUNIJA prodaja na Senovem
 VSAK ČETRTEK enodnevni beli piščanci
 VSAK TOREK, PETEK rjave, grahaste, bele, črne jarkice 
 ter težki mladi petelini za meso
 15. MAJA  purani (2 kg)
 okoli 18. MAJA enodnevne race in gosi
 22. MAJA bele težke kokoši
Vso perutnino lahko naročite na 07 49 73 190 ali 031 676 724

Društvo vinogradnikov in kle-
tarjev Šempeter je s prireditvi-
jo sklenilo že 26. praznik vina 
in 18. salamijado. Med vinar-
ji je najbolj bučen aplavz po-
žel Tomaž Zorenč iz kleti Zo-
renčHohnjec, ki si je zmago 
prislužil z vzorcem rumenega 
muškata, slamnato vino z le-
tnico 2015, ocenjenim z 19,20 
točke. V izboru suhih vin si je 
za vzorec sauvingnona (18,17 
točke) naziv šampion prislužil 
Martin Juričko. Tudi nagrade 
za prvake sort so kljub dobri 
udeležbi vinarjev s sosednje-
ga Bizeljskega ter Kumrovca 
povečini ostale pri domačinih. 
V zvrsti laški rizling je slavilo 
Vinogradništvo Debelak, Vi-
nogradništvo Kralj je slavilo 
v chardonnayu in beli zvrsti, v 
zvrsti sauvignon in rumeni mu-
škat je zmagala Majda Jurše s 
Sladke Gore, najboljšo modro 
frankinjo je pridelala Klavdija 
Malus, v rdeči zvrsti je slavil 
Bogo Knez iz Lastniča. Ocenje-
valna komisija v sestavi Anton 
Vodovnik, Andrej Berkovič, 
Igor Horvat, Milena Rožman 
in Marjan Preskar je na tok-
ratnem ocenjevanju oceni-
la 102 vinska vzorca v kar 25 
zvrsteh. Kot je h končni oceni 
zapisal predsednik komisije 
Vodovnik, se vedno boljša kva-
liteta vina kaže skozi vse manj 
izločenih vzorcev. Zaradi napak 
so izločili le osem vinskih vzor-
cev, podelili pa so kar 27 zla-
tih, 57 srebrnih in 8 bronastih 
diplom.

Na lokalni salamijadi je ocenje-
valna komisija v sestavi Jože 
Hudina, Dean Kokot, Franc 
Štritof, Jože Zorenč, Franc 
Sotošek in Braco Miroševič 
ocenila 32 vzorcev salam in 
prav vse so prejele zlato ali sre-
brno priznanje. Zmagovalno 
salamo je izdelal Tomaž Ha-
binc iz Boštanja z oceno 51,6 
točke, drugo mesto je osvojil 

Vinska šampiona domačina, 
najboljši salamarji iz Sevnice
BISTRICA OB SOTLI – Od 24. marca do 14. aprila je bilo dogajanje v Bistrici ob 
Sotli v znamenju šempetrskega praznika vina in salam. Po obeh ocenjevanjih 
v mesecu marcu so z razglasitvijo rezultatov in druženjem številni obiskovalci 
proslavili lansko zelo kakovostno vinsko in salamarsko letino.

Anton Es z oceno 50,6 točke, 
tretje Damjan Habinc z oce-
no 49,6 točke in četrto z 49,50 
točke Roman Kragl, vsi trije iz 
Sevnice. Najboljši domači sala-
mar je postal Dušan Planinc. 
Z 49,0 točke se je na skupni le-
stvici zavihtel na peto mesto..  

Praznik vina in salam v Šem-
petru že vrsto let velja za ene-
ga izmed večjih spomladanskih 
dogodkov. Predsednik Društva 
vinogradnikov in kletarjev 
Šempeter Blaženko Černelč 
je v uvodnem nagovoru dejal, 
da lani narava s pomladansko 
pozebo in kasnejšimi sušnimi 
obdobji vinogradnikom ni pre-
več prizanesla, da je bilo zato 
pridelka manj, kletarjenje je 
bilo težje, a da so vinogradniki 
svoje delo opravili zelo dobro. 
Tudi župan Franjo Debelak 
je izrekel pohvalo vinogradni-
kom in salamarjem. Dejal je, da 
se mnogokrat izkaže, da pri to-
vrstnem delu niso dovolj samo 

znanje, izkušnje, delavnost in 
vztrajnost, pač pa mora služi-
ti tudi vreme in to jim je v zad-
njih letih večkrat obrnilo hrbet. 
Gost prireditve in podeljevalec 
priznanj je bil tudi minister za 
gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo Zdravko Počivalšek, ki se 
je v nagovoru zazrl v čas, ko je 
služboval še v Kmetijski zadru-
gi Šmarje pri Jelšah in povzel, 
da je območje od tedaj beleži-
lo vrhunski napredek na vino-
gradniškem in prehrambenem 
področju. Prireditev je z be-
sednimi nitmi prepletala Sara 
Stadler, po zaslugi kraljevanja 
slovenskemu vinskemu dvoru 
v letu 2016 tudi častna člani-
ca društva. V kulturnem pro-
gramu so obiskovalce s pesmi-
jo razveselili Godba Orlica in 
pevci Mešanega pevskega zbo-
ra Bistrica ob Sotli, za dobro 
vzdušje do zgodnjih jutranjih 
ur je skrbel ansambel Posluh.

 Emilija Šterlek

Najboljši vinogradniki in salamarji na prazniku v Bistrici ob 
Sotli z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, žu-
panom Franjem Debelakom in predsednikom Društva vino-
gradnikov in kletarjev Šempeter Blaženkom Černelčem
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Kot je v uvodnem nagovoru 
občinstvu povedala vodite-
ljica programa Klavdija Ko-
tar, sicer vodja novomeške iz-
postave JSKD, so tako posavski 
kot novomeški ljubitelji knjig 
Mavsarja doslej poznali kot 

urednika in založnika poezije 
ter avtorja različnih strokov-
nih knjig. Pesniška zbirka Sa-
mobeg, ki je izšla leta 1982, v 
ponatisu pa 2012, je bila nje-
govo edino samostojno lepo-
slovno delo. Temu se zdaj prid-
ružuje knjiga kratkih zgodb 
Postelja iz knjig, ki jo je, kot se 
je izrazila Kotarjeva, »prebrala 
na dušek« , saj sedemnajst zelo 
raznolikih zgodb tako pritegne 

bralca, da knjige enostavno ne 
more odložiti.

Avtorica spremne besede, 
slovenska pesnica in literar-
na mentorica Marjanca Ko-
čevar, je povedala, da gre v 

tem primeru za nenavadno, 
celo magično knjigo, ki daje 
videz, kot da jo je pisalo več 
avtorjev. »Zgodbe so napisa-
ne z velikim darom pripove-
dovanja, polne so miselnih in 
vsebinskih obratov, slikovitih 
podob, humorja, ironije, re-
miniscenc na otroštvo, druž-
benokritičnih zapisov pa tudi 
poetičnih in sanjskih prizorov, 
ki spominjajo na magični rea-

lizem in so nekakšne refleksi-
je avtorja kot pesnika po duši, 
za kar se tudi sam največkrat 
deklarira.« 

Avtor Silvo Mavsar je v od-
govorih na vprašanja vodite-
ljice med drugim povedal, da 
je bila poezija dolga leta na 
prvem mestu njegove ljubez-
ni do literature. Vendar se je v 
njegovem življenju z leti mar-
sikaj spremenilo in tako je ob 
njegovem novinarskem delu 
v ozadju ves čas tlela želja, da 
bi spet na drugačen način iz-
razil svoja občutenja in do-
življanja sveta okoli sebe. To 
je bilo očitno mogoče šele, ko 
je nekoliko zmanjšal intenziv-
nost redne-
ga dela, krat-
ke zgodbe 
pa so, vsaj za 
zdaj, v njego-
vem ustvar-
janju dobi-
le prednost. 
Meni, da taka 
knjiga ustre-
za sodobne-
mu bralcu, 
ki v pomanj-
kanju časa 
in potreb-
ne koncen-
tracije lahko 
seže po njej 

ob različnih priložnostih in si 
z branjem posamezne zgodbe 

obogati delček dneva ter hkra-
ti poteši željo po branju.

K branju knjižne novosti sta 
s po tremi odlomki iz treh od 
skupno petih vsebinskih cik
lov Postelje iz knjig v zanimi-
vem dramatiziranem nasto-
pu povabila Zdenko Perec in 
Klavdija Mirt. Kulturni večer, 
ki je navdušil občinstvo, pa je 
s svojimi virtuozno izvedeni-
mi skladbami tako iz klasič-
nega kot popularnega reper-
toarja obogatil še saksofonist 
Simon Širec iz Novega mesta, 
ki sicer poučuje tudi na glasbe-
ni šoli v Brežicah. 
 Ur., foto: B. Colarič 
 in P. Brenčič

26. maja festival 
kraft piva v Krškem

Z namenom oživljanja stare
ga mestnega jedra se bo tudi 
letos v Krškem odvijal festival 
piva s ponudbo mikro pivo
varjev MI(KK)RO BEER FEST 
2018. V soboto, 26. maja 
2018, se bo od 14. ure da
lje predstavilo 12 pivovarjev, 
med njimi tudi tri lokalne pi
vovarne in lokalni gostinski 
ponudniki s kulinarično po
nudbo iz naravnih, lokalnih 
sestavin. 

Več: www.visitkrsko.com

Sodelujoče pivovarne:
• Pivovarna Ressel 

(Podbočje) 
• Bohorska Pivovarna 

(Senovo)
• Komunajzer (Novo mesto)
• The HumanFish Brewery 

(Vrhnika) 
• Craft Pivovar MATT (Stara 

Cerkev)
• The Garden Brewery 

(Zagreb)
• Pivovarna APE (Sevnica)
• Lobik Brewery (Maribor)
• Pivovarna Hopsbrew 

(Domžale)
• Pivovarna Berwolf 

(Škocjan) 
• Zmajska pivovara (Zagreb) 
• Pivovara Medvedgrad 

(Zagreb)

Praznovali z Mavsarjevo »Posteljo iz knjig«
NOVO MESTO – Za letošnji dan knjige in avtorskih pravic (23. april) so združili moči posavski in novomeški kulturni ustvarjalci ter v 
prijetnem ambientu ob reki Krki v dvorani gostišča Loka predstavili novo knjigo kratke proze Silva Mavsarja. Knjiga z nenavadnim 
naslovom Postelja iz knjig prinaša bralcem sedemnajst zanimivih in raznolikih zgodb.

Trdo vezana knjiga forma-
ta 15 x 22 cm na 288 straneh 
prinaša 17 zgodb z naslovi: 
Postelja iz knjig – Radion – 
Gospod Petelin – Avtogram 
– Mačka – Območje lova – 
Igra – Carmen –  Majorka – 
Pepelka – Termopile – Knji-
žni klub – Na drugi strani 
– Nočno srečanje – Pravlji-
ca o pekarni – Zlata leta – 
Ready for landing. 

Cena za izvod: 25,00 EUR.
  
Več o knjigi in avtorju najde-
te na spletni strani: 

www.silvomavsar.si, 

knjigo lahko naročite na na-
slovu: Zavod Respecta, Ces-
ta prvih borcev 20 a, 8250 
Brežice ali na e-naslovu: 
respectabooks@gmail.com; 
mob. tel.: 040 164 654.

Zdenko Perec in Klavdija Mirt med »družinskim« branjem 
zgodb

Marjanca Kočevar vabi k 
branju Mavsarjeve knjige.

Simon Širec je navdušil ob-
činstvo.

Prireditev si je ogledal tudi Mitja Ličen, direk-
tor založbe Goga (v sredini), ob njem Klavdija 
Kotar in avtor.

Avtor Silvo Mavsar 


