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V modi so športni terenci
ZIMA JE POBEGNILA ŽE PRED PUSTOM – Pustne šeme letos res niso imele težkega dela z odganjanjem
zime, saj se je ta – kot kaže, kar dokončno – poslovila že v zadnjih dneh februarja, pustne prireditve
pa so tako minile v toplem, tako rekoč že povsem spomladanskem vremenu. Da je res pustno središče
ne le Posavja, ampak celotne jugovzhodne Slovenije, je znova dokazala Kostanjevica na Krki, kjer si
je nedeljsko pustno povorko (o njej in drugih pustnih prireditvah podrobneje na zadnji strani časopisa)
ogledalo na tisoče obiskovalcev. Zgodnji pomladi primerno je v njej korakala tudi skupina simpatičnih
metuljčic. Metulji namreč veljajo ne le za znanilce pomladi, ampak tudi za simbol upanja in vsega
novega. Naj bo takšna tudi vaša pomlad. 
Foto: Peter Pavlovič

SPROSTITEV PROMETA 
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Krško je zdaj mesto treh mostov
KAJ JE V SKLADIŠČU CUNDROVEC?  str. 16

Odpadki samo še v zaprtem delu
Naslednja številka Posavskega obzornika
bo izšla 21. marca.
AKTUALNO

Svetniške sejnine in
(pod)županske plače
Vas zanima, koliko zaslužijo posavski občinski svetniki s sejninami, koliko znašajo plače županov in
podžupanov? Zbrali in primerjali smo podatke za
vseh šest posavskih občin.
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Napake bodo sanirali
V leta 2017 novozgrajeni OŠ Cerklje ob Krki je
najprej »zatajilo« ogrevanje, zdaj pa so popisali
še nekatere druge napake, potrebne sanacije. Po
sestanku z glavnima projektantoma bo tudi znano, koliko sredstev bo morala občina zagotoviti v
letošnjem proračunu za dodatne ureditve, ki jih še
želijo v šoli.


Stran 7

Gospodarski oskar Posavcu
POSAVJE – Kot so sporočili iz posavske gospodarske zbornice,
bo tudi letos med prejemniki nagrade GZS gospodarstvenik iz
Posavja. Njegovo ime sicer do podelitve, ki bo nocoj, 7. marca,
ob 18. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, ostaja skrbno varovana skrivnost. Spomnimo: lani je nagrado GZS, imenovano tudi »gospodarski oskar«, prejel dr. Robert Golob (GEN-I), v minulih letih pa še Alen Šinko (Kovis,
2016), Martin Novšak (GEN energija, 2015), Andrej Repše
(Armat, 2013), Stanislav Rožman (NEK, 2011) in Ivan Mirt
(Tanin, 2009). Že malce bolj časovno oddaljene so nagrade,
ki so jih prejeli Stanislav Zorko (Numip, 2002), Marija Jazbec (Inplet, 2000), Viljem Glas (Lisca, 1999), Igor Pečovnik
in Stanko Šinko (Form tehnik, 1999), Borut Mokrovič (Terme Čatež, 1997), Karel Recer (Vino Bizeljsko-Brežice, 1996),
Silvo Gorenc (Videm, 1990), Stane Koselj (Tovarna dokumentarnega in kartnega papirja Radeče, 1977) in Vinko Božič (Lisca, 1970). 
P. P.

ŽELITE DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Predstavite svojo
dejavnost
v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več
zanimivih možnosti
oglaševanja.
Pokličite na 040 302 809
ali pišite na
marketing@posavje.info.
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Tečaj CPP - za B kategorijo
Krško, 11. 4. 2019, ob 15.30
Brežice, 12. 4. 2019, ob 15.30
Tečaj CPP - za A kategorijo
Krško, 22. 3. 2019, ob 17.00

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
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Proračun in višja cena vrtca
RADEČE – 1. marca se je na tretji redni seji v prostorih sejne sobe radeške občinske uprave sestal tukajšnji občinski
svet. Osrednja tema je bila obravnava osnutka proračuna
za leto 2019, ki je precej investicijsko naravnan. Sprejeta je
bila tudi višja cena za vrtčevsko varstvo.
Višina proračuna znaša slabih pet milijonov evrov in Občina Radeče bo v letošnjem letu namenila 40 % sredstev za investicije.
Med njimi je načrtovana obnova večnamenskega doma na Jagnjenici in izgradnja pločnika ter ostale javne infrastrukture med
naseljema Jagnjenica in Stari Dvor (gre za nadaljevanje lanskoletnega projekta skozi naselje Jagnjenica). V Radečah je načrtovana
ureditev pločnika in javne razsvetljave ob glavni cesti skozi Radeče, in sicer na relaciji Trg–Šolska pot–Gaj. Občina bo soudeležena tudi pri ureditvi območja okoli ZD Radeče z ureditvijo parkirišč. 50 tisoč evrov je namenjenih za obnovo kulturnega doma,
ki naj bi dobil novo fasado. V pripravi je projekt za ureditev kolesarske poti ob Savi, in sicer od konca ribiškega doma na Hotemežu do Vrhovega. Projekt Posavski ribji krog bo v višini 120 tisoč
evrov financiran iz javnega razpisa, plačilo DDV bo zagotovila občina. V primeru pridobitve kohezijskih sredstev se bo v letu 20202021 začelo urejanje kanalizacijskega sistema v naselju Krakovo
in S-kanal ob Savi, opravljena bo prevezava na Titovi ulici, zgrajena pa bosta tudi nova kanalizacijska kraka v spodnjem Močilnem
in Prnovšah (Cesta za gradom). Eden izmed načrtov je tudi obnova cerkve na Brunku. Župan Tomaž Režun, ki je predstavljal načrtovane investicije, je še povedal, da v Radečah potrebujejo nova
stanovanja, zato bo potreben nakup zemljišč za novogradnje. Nekaj besed je namenil tudi štirim krajevnim skupnostim v občini,
ki bodo za svoje delovanje dobile enako vsoto finančnih sredstev,
kot v preteklem obdobju. Izjema je le KS Vrhovo, ki se odreka štiriletnemu plačilu financiranja v korist nakupa hiše v Vrhovem, v
kateri imajo prostore krajevna skupnost, pekarna in okrepčevalnica. Stavbo ki ima tudi večji parkirni prostor, kupuje PGD Vrhovo za boljše pogoje delovanja. Predstavitvi vsebine proračuna je
sledila razprava in nato sklep, da se postopek sprejemanja proračuna za leto 2019 nadaljuje, in sicer tako, da občinski svetniki
in svetnice do 11. marca v pisni obliki predložijo občinski upravi pripombe ter predloge.
V nadaljevanju občinske seje so svetnice in svetniki s 15 glasovi za in enim proti potrdili višje cene oskrbe v vrtcu. Ta bo v skupini za prvo starostno obdobje višja za 11,85 %, za drugo starostno obdobje se povišuje za 6,99 % in v kombiniranem oddelku
za 12 %. Nove cene za celodnevni program bodo začele veljati s
1. aprilom 2019. 
S. Radi

Sedež CSD Posavje na Vidmu

KRŠKO – Z združitvijo centrov za socialno delo z območja Posavja v ustanovo regijskega pomena Center za socialno delo
Posavje sedež slednjega od 19. februarja dalje posluje na novi
lokaciji, in sicer v prostorih nad NLB banko na Vidmu, na naslovu Trg Matije Gubca 1 (samostojen vhod). Medtem ko so na
sedežu CSD Posavje organizirane skupna splošna služba, služba ZUPJS (za odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev)
in skupna strokovna služba s koordinacijo za preprečevanje
nasilja in koordinacijo obravnave v skupnosti, poslujejo enote centra po vseh treh posavskih občinah na dosedanjih lokacijah: torej v Krškem na CKŽ 11, v Sevnici na Trgu svobode 9
in v Brežicah na naslovu Cesta prvih borcev 24. Po imenovanju dolgoletne direktorice CSD Krško Marine Novak Rabzelj
za v. d. direktorice CSD Posavje vodi krško enoto CSD Mirjana
Mlakar, sevniško in brežiško enoto pa tako kot do sedaj Danica Božič in Marjetka Kostevc. 
B. M.

V svetih KS še pet krajanov

CERKLJE OB KRKI, DOBOVA, VELIKA DOLINA – 24. februarja so
v treh krajevnih skupnostih v občini Brežice potekale naknadne
volitve za člane svetov KS, ker na rednih lokalnih volitvah novembra 2018 nekatere volilne enote niso imele svojega kandidata za
svet KS. V KS Cerklje ob Krki sta bila v svet KS naknadno izvoljena Andrej Pungerčar (zastopa Župečo vas) in Andrej Junkar (Hrastje), v KS Dobova sta med štirimi kandidati iz Dobove
preostali dve mesti v svetu KS zasedla Gregor Černoga in Miran Petelinc, premagala sta Jožeta Humeka in Petro Močan,
v KS Velika Dolina pa je krajevna svetnica postala Vesna Godec,
ki zastopa Veliko Dolino. Vsi sveti KS v brežiški občini so zdaj izpopolnjeni. 
R. R.

Zvone Dragan v Krškem

KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško bo v torek, 12. marca, gostoval Zvone Dragan, nekdanji politik in diplomat, ki bo v pogovoru z bibliotekarko in zgodovinarko Polono Brenčič predstavil
svojo knjigo Od politike do diplomacije. Avtor, ki izhaja iz znane
družine Draganovih iz Mladja pri Podbočju, je bil med drugim veleposlanik na Češkem, Poljskem in Kitajskem, v 80. letih pa celo
podpredsednik zvezne vlade, s tem pa eden tistih Krčanov in Posavcev, ki so v preteklosti dosegli najvišje funkcije. 
S. M.
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Krški NE hrvaškim odpadkom
KRŠKO – Pretežni del 3. redne seje 28. februarja je krški občinski svet namenil dvema točkama: delovanju gospodarskih javnih služb in dvigu cen za oskrbo z vodo, zbiranje odpadkov in odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter stališču Občine Krško okoli skupnega odlaganja NSRAO z R Hrvaško.
Občinski svet je po več razpravah potrdil predlagano povišanje cen. Povprečna položnica za štiričlansko družino, ki
porabi 12 kubičnih metrov
vode na mesec, katere gospodinjstvo je priključeno na kanalizacijsko omrežje, s streho
površine 150 m2 ter s subvencionirano omrežnino, bo poslej višja za 2,82 evra/mesec
ali za dobrih 5,20 %, od tega
na račun izvajanja storitev za
1,28 evrov in iz naslova omrežnine za 1,54 evra. Gospodinjstva, ki niso priključena na kanalsko omrežje, bodo prejela
za 2,4 % višji znesek položnice ali za 0,99 evra, od tega iz
naslova storitev 0,82 evra in
na račun omrežnine 0,17 evra.
Ob tem so svetniki potrdili tudi
ceno 24-urne dežurne pogrebne službe, ki bo znašala 263
evrov za odvoz pokojne osebe, medtem ko sama pogrebna
dejavnost ne sodi več v pristojnost izvajanja gospodarske javne službe in zanjo veljajo tržne
cene. Vendar zaenkrat tarif za
izvajanje pogrebne dejavnosti
Kostak ne spreminja oz. ostajajo enake sedaj veljavnim.

NE skladiščenju
institucionalnih odpadkov
z območja Hrvaške

Če povzamemo: v letošnjem
letu mineva že deseto leto, odkar je tedanji krški občinski

svet s sklepom o izdaji pozitivnega mnenja k predlogu Državnega prostorskega načrta
(DPN) za odlagališče NSRAO v
Vrbini prižgal zeleno luč za njegovo načrtovanje in izgradnjo
na lokaciji Vrbine. Vse od tedaj
še nobena ne slovenska ne hrvaška vlada nista izkazali zadosti politične volje in zrelosti, je na seji povedal direktor
Uprave RS za jedrsko varnost
dr. Andrej Stritar, da bi – v
njunem imenu Meddržavna
komisija za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vladama Republike Slovenije in Republike
Hrvaške o ureditvi statusnih
in drugih pravnih razmerij,
povezanih z vlaganjem v NEK,
njenim izkoriščanjem in razgradnjo – to področje tudi dokončno dorekli. Meddržavna
komisija je v novembru 2017
v ta namen ustanovila Koordinacijski odbor z namenom
strokovnega spremljanja izvajanja tretje revizije programa skladiščenja RAO in izrabljenega goriva ter programa
razgradnje NEK in za obravnavanje in zbliževanje stališč
skupnega odlaganja NSRAO.
Če namreč do sklenitve dogovora med državama ne pride,
morata med letoma 2023 in
2025 z lokacije NEK odpeljati
vsaka svojo polovico NSRAO,
medtem ko bodo visokoradioaktivni odpadki obeh strani (še

naprej) skladiščeni v začasnem
odlagališču NEK.

Od ustanovitve dalje se je koordinaciji odbor sicer sestal
na 17 sejah in med drugim izoblikoval predlog, da bi se poleg odpadkov iz NEK in skladišča v Brinju pri Ljubljani na
odlagališču v Vrbini odlagali še
institucionalni odpadki iz skladišč na Hrvaškem. To možnost
je krški občinski svet tokrat odločno zavrnil z argumenti, da
ne le, da slovenska zakonodaja
tega ne omogoča, v nasprotju
pa je tudi z mednarodno konvencijo, ki narekuje, da se morajo radioaktivni odpadki odlagali v državi, v kateri so nastali,
pač je bilo že v DPN zavzeto
stališče, da v Vrbini ne sme biti
odpadkov s Hrvaške. Dr. Stritar
je sicer menil, da naj bi hrvaški
odpadki predstavljali drobtinico v prostorsko razpoložljivih
podzemnih silosih, da bi samo
gradnjo odlagališča to pocenilo, mnenja pa je tudi, da Hrvaška ni sposobna do leta 2025
zgraditi svojega odlagališča,
kaj šele dveh, kot napovedujejo. Hrvaška je namreč formalno
že predstavila načrt skladiščenja NSRAO v podzemnem vojaškem skladišču Čerkezovac v
bližini meje z BiH, vendar, kot
je dejal Franc Bogovič, ki si je
ogledal omenjeno lokacijo, gre
slednje zgolj za zavajanje ali

izsiljevanje, saj so se temu že
odločno uprli tamkajšnji prebivalci, poleg tega tudi ni pričakovati, da bi k temu podala
potrebno soglasje BiH. Župan
mag. Miran Stanko je opozoril še na prav tako sporno načelo, ki govori, da morata projekt
izgradnje odlagališča skupno
voditi obe državi v razmerju
50:50 ter enakopravno sodelovati pri izboru izvajalcev in
pri njegovem kasnejšem obratovanju, kar je v nasprotju s
pravnim redom RS, na območju katerega se bo odlagališče
nahajalo.

Poleg tega, da ne podpira izhodišč koordinacijskega odbora,
je občinski svet z dopolnitvijo svetnika Aleša Zajca sprejel sklep, da morajo nadaljnja
pogajanja s Hrvaško temeljiti
zgolj na že sprejetih odločitvah
v zvezi z izgradnjo odlagališča
tako na lokalnem kot državnem nivoju, na Ministrstvo za
infrastrukturo oz. Agencijo za
radioaktivne odpadke pa naslovil zahtevo, da najkasneje do
konca maja 2019 izdela veljavni Program razgradnje NEK in
odlaganja NSRAO ter izrabljenega jedrskega goriva. Ob tem
je občinski svet ponovno opozoril ministrstva in vlado, da po
desetih letih od podpisa protokolov večina teh še vedno ni realiziranih.  Bojana Mavsar

Sevnica kot zakladnica doživetij

SEVNICA – Na 4. redni seji sevniškega občinskega sveta, ki je potekala 27. februarja, so med 18 točkami
dnevnega reda prisotni med drugim sprejeli predlog proračuna, se seznanili s spremembami in dopolnitvami OPN ter z nekaterimi usmeritvami za razvoj turizma v občini.
»Z občinskim proračunom izvajamo izredno veliko nalog,
za katere smo odgovorni in s
katerimi si želimo pospeševati razvoj,« je dejal v uvodu
predstavitve vsebine proračuna za leto 2019 župan Srečko Ocvirk. Ob tem je poudaril
še pomen dolgoročnega strateškega načrtovanja, za kar je
treba iskati tudi različne vire
financiranja, od občinskih do
državnih in evropskih. Direktor občinske uprave Zvone
Košmerl je predstavil nekatere investicije, kjer bo večji del proračunskih sredstev
namenjen nadaljnjemu urejanju odsekov lokalnih cest (med
zahtevnejšimi bo prenova območja Kvedrove ceste v Sevnici, pri OŠ Blanca bo urejeno
obračališče za avtobuse). Temu
sledijo vlaganja v obnovo bazena in nadaljevanje projekta
gradnje stadiona ter vlaganja v
objekte na Lisci. Del finančnih
sredstev je namenjenih tudi
odkupu zemljišč, ki so osnova
in pogoj za nadaljnje prostorsko načrtovanje ter gradnjo. Po
razpravi, ki je sledila, so svetnice in svetniki potrdili proračun
za letošnje leto, ki znaša dobrih
17 milijonov evrov.

Možnosti stanovanjske
gradnje na Studencu

Občina Sevnica je v preteklih
letih vložila znatna sredstva v
razvoj infrastrukture in objektov na Studencu, temu sedaj
sledi potreba po površinah za
stanovanjsko gradnjo. Občina Sevnica je zato pristopila k
širitvi naselja s predvidenim
OPPN, ki predvideva pozidavo vzhodno od šole na približno dveh hektarjih površine,
pri tem pa je treba upoštevati neposredno okolico varovanega območja kozolcev, zato
mora ostati okolica kozolcev
vse do ceste na vzhodni strani
nepozidana. Predlog so svetnice in svetniki podprli, saj »bo z
naseljevanjem mladih družin
tudi podeželje ohranjalo svojo
vrednost in hkrati omogočalo
nadaljnji razvoj«.
V nadaljevanju so se prisotni
seznanili še s pripravo tretje in četrte spremembe občinskega prostorskega načrta. Dva pobudnika prostorske
spremembe, ki zaradi načrtovanih investicij ne moreta čakati na sprejem tretjih sprememb OPN, ki so bile v javni
obravnavi, sta se odločila, da

bosta denar za spremembo
občinskega prostorskega načrta prispevala sama. Ena razvojna prostorska pobuda
se nanaša na razvoj ranča s
kmetijsko, turistično in rekreacijsko dejavnostjo na lokaciji sedanjega hleva in pašnika s konji v naselju Dolenji
Boštanj ob potoku Grahovica. Drugi investitor želi spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno
zaradi gradnje enostanovanjskega objekta v Zabukovju,
najvišje ležeči vasi v sevniški
občini. Občina Sevnica je obema omogočila takojšnjo izvedbo postopka četrtih sprememb OPN in Tomaž Lisec je
vprašal, če so vsi občani seznanjeni s to možnostjo, da če
sami plačajo, je njihova pot do
sprejema občinskega prostorskega načrta hitrejša.

Predlog strategije razvoja
turizma

Občina Sevnica, KŠTM in Fakulteta za turizem Brežice so
v lanskem letu pripravili strategijo razvoja turizma v sevniški občini. Ob tem je župan
dejal: »Nismo tradicionalno
turistično območje, smo pa

razvijajoče se turistično območje, kajti turizem se tako hitro
spreminja, da je tudi za Sevnico veliko priložnosti in možnosti.« Vizija omenjene strategije je, da bi postala občina
Sevnica s sloganom »Destinacija Sevnica – zakladnica doživetij« leta 2024 zelena butična destinacija za obiskovalca,
ki išče raznolika in aktivna doživetja ali pa samo mir in naravo; do leta 2029 pa naj bi bila
celovito povezana in na znanju temelječa, dostopna, specializirana destinacija z butično ponudbo za družine, pare
ter manjše skupine z visoko
kakovostjo sonaravnega bivanja z domačini ob uživanju v
pestri kulinarični ponudbi lokalnih dobrot, izjemnih naravnih danostih s pogledi po
vinorodni in gozdnati krajini ter privlačnimi rekreacijskimi aktivnostmi po razgibanem terenu in s poglobljenimi
doživetji kulturne dediščine.
Predlagane smernice je občinski svet po razpravi sprejel in
prav tako tudi predlog akcijskega načrta Zelene destinacije Sevnica v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.

Smilja Radi
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Najvišje sejnine Brežičanom, najnižje Radečanom
POSAVJE – V začetku februarja je precej razburjenja povzročilo povišanje sejnin, ki so si ga – z dokaj tesno večino – izglasovali brežiške občinske svetnice in svetniki. Kot smo poročali takrat, je brežiška opozicija temu ostro nasprotovala in zadeva je bila tudi v javnosti in družbenih omrežjih dokaj odmevna. Ker menimo,
da je to področje širši javnosti manj znano in zato (pre)pogosto predmet ugibanja in špekulacij, smo se ob začetku novega mandata organov lokalne oblasti pozanimali, kako je s sejninami občinskih svetnikov pa tudi plačami županov (na katere so ponekod vezane sejnine) in podžupanov še v ostalih posavskih občinah.

Brežiške sejnine na
»predkrizno« raven

Brežiški svetniki so na februarski seji s 16 glasovi za in 12
proti sprejeli sklep, ki se nanaša na spremembe Pravilnika o plačah in plačilih za
opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih
organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. Sejnine so se nominalno vrnile na
raven iz leta 2010, kar pomeni, da sejnina za udeležbo na
sklepčni seji občinskega sveta po novem znaša 285 evrov
bruto oz. 207 evrov neto (do
zdaj 225,22 evra bruto). Sejnina za udeležbo na sklepčni seji delovnega telesa občinskega sveta znaša 55 evrov
bruto oz. 40 evrov neto (prej
43,46 evra bruto), pri čemer
zunanjim članom delovnih teles in predsedujočemu na seji
delovnega telesa pripada sejnina, povišana za 50 % zneska sejnine za člane delovnega telesa. Predsednik in člani
nadzornega odbora občine so
upravičeni do nagrade za udeležbo na vsaki sklepčni redni
ali izredni seji nadzornega odbora v višini 55 evrov bruto oz.
40 evrov neto (prej 43,46 evra
bruto). Glavna sprememba je,
da se za nadaljevanje seje sejnine več ne izplača, pri čemer
mora biti posamezen član na
obeh delih seje prisoten kumulativno, izplačilo sejnine
se izvede na podlagi evidence prisotnosti, ki dokazuje več
kot 50-odstotno prisotnost na
seji. Do zdaj je veljalo, da se za
nadaljevanje seje izplača 50 %
sejnine, tako da je član občinskega sveta v primeru nadaljevanja seje lahko prejel sejnino
v znesku 337,83 evra bruto oz.
246 evrov neto.

primeru prisotnosti vseh članov na občinski seji znaša
8728,52 evra bruto, nagrada
za udeležbo na sklepčnih sejah
(prisotnost vseh članov) delovnih teles občinskega sveta
je 3880,24 evra bruto in nagrada za udeležbo na sklepčni seji
(prisotni vsi člani) nadzornega
odbora 300,80 evra bruto. Višje sejnine pomenijo, da je ena

županove plače oz. 237 evrov
bruto (172,33 evra neto), za
nadaljevanje seje pa sejnina ni predvidena. Sejnina za
seje delovnih teles občinskega
sveta znaša 0,65 % županove plače za člane OS, torej 22
evrov bruto (16 evrov neto), in
1,3 % županove plače za zunanje člane, torej 44 evrov bruto (32 evrov neto). Predsedni-

borov) občinskega sveta pripada sejnina v višini 25 evrov
bruto oz. 18 evrov neto (za
vsako udeležbo na seji za vsaj
tri četrtine časa trajanja seje),
predsedniku delovnega telesa,
ki sklicuje seje in jih vodi, pa
sejnina v višini 35 evrov bruto
oz. dobrih 25 evrov neto. Malce bolje so plačani člani nadzornega odbora, ki jim pripada

ga sveta znaša 96 evrov bruto (70 evrov neto), za predsedovanje seji občinskega sveta
(razen župana in podžupana)
pa 144 evrov bruto (105 evrov
neto). Za nadaljevanje seje ni
(dodatne) sejnine. Sejnina za
člane delovnih teles občinskega sveta znaša 17 evrov bruto (dobrih 12 evrov neto), za
predsedovanje seji delovnega

to plače župana in so bile višje
(okoli 180 evrov bruto na redno sejo), kot so od takrat dalje. V letošnjem proračunu je
za delovanje občinskega sveta, odborov in komisij načrtovanih skupno 15 tisoč evrov,
medtem ko je bilo v lanskem
letu za ta namen porabljenih
(le) dobrih šest tisoč evrov,
vendar je treba upoštevati, da
je bilo zaradi težavnih političnih razmer v občini sej občinskega sveta in delovnih teles
dokaj malo.
In za konec še k najmanjši občini – bistriški. Sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta
znaša 103,23 evra bruto (75
evrov neto), sejnina za predsedovanje seji delovnega telesa 37,42 evra bruto (27 evrov
neto), za udeležbo na seji delovnega telesa pa 25,81 evra
bruto za občinske svetnike
(19 evrov neto) in 21,94 evra
bruto (16 evrov neto) za ostale
člane. Sejnina za predsednika
nadzornega odbora znaša toliko kot svetniška sejnina, torej
103,23 evra bruto (75 evrov
neto), za člane nadzornega odbora pa 64,52 evra bruto (47
evrov neto). Pravilnik, ki ureja
sejnine, velja že od leta 2008.
V letu 2018 je bilo za delovanje občinskega sveta namenjenih 4.810 evrov, za delo odborov in komisij 565 evrov in za
delo nadzornega odbora 2.500
evrov, skupaj torej »skromnih«
osem tisočakov.

Medtem ko brežiški občinski svetniki (foto: R. R.) zaslužijo dobrih 200 evrov za udeležbo na seji, jih njihovi radeški kolegi
(foto: B. M.) dobijo (le) 70.
seja občinskega sveta (priso- ku nadzornega odbora pripada sejnina v višini 80 evrov bru- telesa pa 34 evrov bruto (25
tni vsi člani) odslej »dražja« sejnina v višini 5 % županove to oz. 58 evrov neto (ponovno evrov neto). Tudi v Radečah
za 1830,84 evra, seje vseh de- plače (169 evrov bruto oz. 123 za prisotnost na vsaj treh četr- se bolj »splača« biti član nadlovnih teles (vsi člani prisotni) evrov neto), članom nadzorne- tinah časa seje), sejnina pred- zornega odbora, saj jim pripaza 1289,52 evra in ena redna ga odbora pa 3,5 % županove sednika nadzornega odbora da sejnina v višini 100 evrov
seja nadzornega odbora (pri- plače (118 evrov bruto oz. 86 pa znaša celo 115 evrov bruto bruto (73 evrov neto), za predsotni vsi člani) za 63,12 evra.
evrov neto). Razen (relativno) oz. slabih 84 evrov neto. Z od- sedovanje seji pa 150 evrov
dobro plačanega nadzornega daljevanjem od državne meje bruto (109 evrov neto). Letni
Na Občini Brežice smo povpra- odbora torej kar precej nižje torej pada vrednost svetni- znesek sejnin vključno s sejšali še, kolikšen znesek je na številke kot v Brežicah. Zad- škega dela, bi lahko rekli. Ve- ninami za seje delovnih teles
letnem nivoju namenjen za nja sprememba je bila spre- ljavni pravilnik, ki ureja plače občinskega sveta, ki se izpladelovanje občinskega sve- jeta v letu 2016, nanašala pa župana in podžupana, svetni- ča posameznemu občinsketa. »Proračunska postavka za se je ravno na povišanje sej- ške sejnine in druge prejem- mu svetniku, ne sme presegati
delovanje občinskega sveta je nin za nadzorni odbor. V leto- ke, je bil sprejet leta 2015, ko 15 % bruto letne plače župabila v letu 2018 določena v vi- šnjem občinskem proračunu je so ga uskladili z zakonodajo, na. Zadnja sprememba pravilšini 90.000 evrov. Na podla- sicer za sejnine občinskih sve- niso pa spremenili oz. poviša- nika o sejninah sega v konec
gi sprejetega pravilnika so se tnikov, članov delovnih teles, li posameznih vrst sejnin. Kot leta 2008. V lanskem prorazneski sejnin povečali, a se strokovnih komisij ipd. name- so nam še pojasnili na Občini čunu so za občinski svet poraSevnica, je v predlogu prora- bili 10.816,46 evra, za odbore »Velikim« županom
zaradi spremenjene določbe njenih 100.050 evrov.
pravilnika, po kateri se sejničuna za leto 2019 za delova- in komisije 5.648,26 evra ter višje plače
na za nadaljevanje sej več ne … Sevničani pa
nje občinskega sveta namenje- za nadzorni odbor 2.180,67 Seveda bi bilo 'nepravično' in
nih 38 tisoč evrov, za nadzorni evra, skupno torej dobrih 18 tudi neumestno izpostavljabo izplačevala, stroški na le- 65 evrov manj na sejo
tni ravni ne bodo povečali,« so Še bolj »varčni« so v občini odbor 9.290 evrov, za delova- tisočakov.
ti zgolj svetniške sejnine, pri
nam pojasnili.
Sevnica, kjer svetniška sejni- nje komisij in odborov pa 6 titem pa pozabiti na plače žuna znaša »le« 195 evrov bruto soč evrov, skupno torej dobrih Člani kostanjeviškega občin- panov ter tudi podžupanov oz.
Krčani dobijo
skega sveta prejemajo sejnino podžupanj. Pravna podlaga za
oz. 142 evrov neto. Občinske- 53 tisočakov.
mu svetniku ta znesek pripav višini 115 evrov bruto (sla- določitev višine njihovih plač
skoraj 40 evrov manj …
Pa poglejmo v občino Krško, da za vsako sejo občinskega Manjše občine –
bih 84 evrov neto) za redno sta predvsem zakon o lokalni
Znesek, vključno s sejninami s katero se Brežičani radi pri- sveta, katere se je udeležil in nižje sejnine
sejo in 60 evrov bruto (sla- samoupravi in zakon o sisteza člane delovnih teles občin- merjajo (velja seveda tudi bil na njej prisoten vsaj tri če- Tako kot so manjše po površi- bih 44 evrov neto) za izredno mu plač v javnem sektorju pa
skega sveta, ki se izplača po- obratno). Tam so sejnine ob- trtine časa trajanja seje, če je ni in številu prebivalcev, so v sejo. Za nadaljevanje prekinje- tudi že omenjeni občinski prasameznemu članu občinskega činskih svetnikov ter članov bil na seji prisoten minimal- preostalih treh posavskih obči- ne seje, ki traja manj kot 3 ure, vilniki o plačah in drugih presveta, ne bo presegal 7,5 % žu- delovnih teles občinskega sve- no polovico časa trajanja, mu nah precej nižje tudi svetniške se sejnina ne izplačuje, enako jemkih občinskih funkcionarpanove plače (ta se ni poviša- ta vezane na županovo pla- pripada polovični znesek sej- sejnine. Če začnemo v »največ- velja tudi za dopisno sejo. Sej- jev (nazivi pravilnikov se med
la), pri čemer se ne upošteva čo (o tem več v nadaljevanju nine. Za udeležbo na nadalje- ji med najmanjšimi«, v radeški nina za predsedovanje seji de- občinami malce razlikujejo).
dodatka za delovno dobo. Na- članka). Tako sejnina za sejo vanju sej sejnine ni. Članom občini: sejnina za udeležbo na lovnega telesa znaša 60 evrov
grada občinskim svetnikom v občinskega sveta znaša 7 % delovnih teles (komisij in od- redni ali izredni seji občinske- bruto (slabih 44 evrov neto), Vsi trije »veliki« posavski žuza predsedovanje seji nadzor- pani, torej krški župan mag.
Bogdan Palovšnik (SD), brežiški občinski
Damjana Pirc (Dobra država), krška obnega odbora 80 evrov bruto Miran Stanko, brežiški župan
svetnik: Osebno sem bil proti povišanju sejčinska svetnica: Višina sejnine zame nika(58 evrov neto), za udeležbo Ivan Molan in sevniški župan
nin na zadnji seji občinskega sveta. Sejnina je
kor ni bila faktor pri odločitvi za kandidaturo
ostalih članov delovnih teles, Srečko Ocvirk, so na podlapo mojem mnenju primerno nadomestilo za
v občinski svet. Istočasno sem tudi svetnica
vključno z nadzornim odbo- gi omenjenega zakona uvrrom, pa 40 evrov bruto (29 ščeni v 53. plačni razred, tako
'aktivnega' svetnika, za kar štejem svetnika,
v Krajevni skupnosti, kjer smo se vsi svetnievrov neto). Pravilnik, ki ure- da njihova osnovna plača znaki komunicira s krajani ter sprejema njihoki, vključno s predsednikom, odpovedali sejja sejnine, je bil nazadnje spre- ša 3.385,03 evra bruto (nekaj
ve pobude in predloge, ki nameni svoj čas in
ninam. V kolikor želi občinski svetnik ali svemenjen leta 2012, pred tem je manj kot 2.500 evrov neto). »V
podrobno pregleda gradivo za posamezno sejo, ki svoje pretnik v KS aktivno delati in prispevati k razvoju občine, ima s
tem tudi veliko dela, kar s sabo prinese tudi stroške (potne
veljal pravilnik iz leta 2007, na času lanskega usklajevanja s
dloge in pripombe tudi predstavi bodisi na sami seji bodisi
samemu vodstvu občine ter s tem pripomore k boljšemu delostroške, priprava gradiv), zato je sejnina smiselna. Višina sejpodlagi katerega so bile sejni- sindikati župani oziroma druvanju občine, predvsem pa k temu, da vsem prebivalcem naše
ne določene v odstotku od bru
nadaljevanje na str. 5
nine zadošča za pokritje teh stroškov. Menim, da aktivni sveobčine zagotovimo dostojno, varno in prijetno življenje. Ker
tnik k razvoju občine lahko prispeva veliko več, kot je strošek
Blaž Zagorc, kostanjeviški občinski svedo prvega nakazila sejnine sploh nisem vedel, kolikšna je ta
njegove sejnine. Aktivni svetnik poskrbi, da so gradiva usklajena že pred sejo, kar pomeni veliko komuniciranja z vsemi
tnik: Osebno menim, da je sejnina v naši obsejnina, ta faktor resnično ni bil pomemben pri moji odločislužbami na občini, kar pa zahteva čas, odsotnost iz rednega
čini primerna obsegu dela, menim pa, da bi
tvi. O tem sem začel razmišljati v zadnjem letu svojega manse morali občinski svetniki odločevati za svodelovnega mesta in tudi potne stroške. Pomemben pa je tudi
data kot predsednik KS, saj sem videl, da se želje in predlojo funkcijo zaradi svojega doprinosa k boljšepodatek, da občina financira tudi stranke, ki imajo izvoljenegi krajevnih skupnosti pri investicijah bolj malo upoštevajo.
mu jutri v občini. Pri moji kandidaturi je bila
ga svetnika v OS. V kolikor bi se odprla debata o višini sejnin,
Potrudil se bom, da je ta odločitev dobra za vse nas, ki živimo
svetniška sejnina nepomembna za vstop v
bi vsekakor podprla zvišanje sejnine na račun zmanjševanja
v občini Brežice, in ne samo za tiste, ki so mi namenili glas za
politiko, sicer pa jo v celoti namenjam šolskemu skladu.
financiranja strank.
občinskega svetnika.
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Katera ženska je lahko zgled?

Jutri bomo obeležili mednarodni dan žensk. Ob tej priložnosti smo izbrali moške sogovornike in jih pobarali,
katera izmed žensk iz sveta znanih ali iz njihove okolice
je po njihovem mnenju primeren zgled za naslednje generacije deklet oz. žensk in seveda zakaj.

Bojan Budič, Čatež ob Savi: Ženska se danes
zavestno vključuje v družbeno sfero. S časom
se je spremenila njena vloga v družbi. Klasični
cankarjanski lik je na videz zamrl, a ženske so
ohranile pristno materinsko vlogo, posvetijo pa
se tudi karieri. Mnogo je prepoznavnih ženskih
likov, še več pa anonimnih mam, ki so marsikaj
naredile, čeprav se niso zapisale v zgodovino.

Aleks Biondič, Radeče: Ena izmed tistih, ki je
dober zgled, je ameriška filmska in televizijska
igralka ter režiserka Angelina Jolie. Skrbi za sirote in nekatere je tudi posvojila ter jim omogočila boljše življenje. Rada pomaga tudi drugim
in to ne glede na to, da ima tudi sama zdravstvene težave. Mislim, da bi njenemu zgledu dobrih
dejanj lahko še marsikdo sledil.

Stanislav Golobič, Brežice: Svetel vzgled je
Patricia Čular z Občine Brežice, ki je poštena,
komunikativna, ustrežljiva. Marsikdo v državni upravi in na občini bi se moral zgledovati po
njej in bi bilo marsikje boljše. Kot vodja oddelka za družbene dejavnosti dobro sodeluje tudi z
Zavodom Sopotniki, katerega prostovoljec sem.
Patricia je ogledalo mladim in starejšim za vzgled.

Jure Tičar, Veliko Mraševo: Mogoče govorim
o idealih, ampak to je zame tista ženska, ki se je
sposobna posvetiti svojim primarnim nalogam
žene, mame, gospodinje ipd., obenem pa si upa
stopiti v javnost in biti odločna na svojem področju. Konkretno takšne ženske med znanimi
osebnostmi ne poznam oziroma najbrž ne poznam dovolj znanih oseb, da bi kakšno izpostavil.

kronika
HUD UDAREC Z VEJO – 25. 2. popoldan se je v gozdu pri naselju Čelovnik težje poškodoval 68-letni moški. Ta se je po ugotovitvah policije peljal s traktorjem po brežini in z vitlom vlekel drevo, pri čemer se je ena izmed vej sprostila in ga močno
udarila. Moški je utrpel hude poškodbe in je bil s kraja nesreče prepeljan s helikopterjem v celjsko bolnišnico.

IZROPAN TUDI KOKOŠNJAK – V Pesjem pri Dolenji vasi pri
Krškem so v noči na 25. 2. iz delavnice ob hiši izginile tri motorne žage, električna vrtalnika in gorivo, lastnik pa je oškodovan za 1200 evrov. V isti noči so nepridipravi v Artičah iz
kokošnjaka ukradli 21 kokoši in petelina. 22. 2. je bilo med odsotnostjo stanovalcev vlomljeno v hišo v Pleterjah nad Krškim,
iz nje pa je zmikavt odnesel nakit v višini 1000 evrov.

V večernih urah 23. 2. je bilo v Šentjanžu vlomljeno v dve vozili, parkirani na parkirišču, iz njiju pa si je storilec prisvojil
denarnici z denarjem. Denar je izginil tudi iz tretjega tamkaj
parkiranega vozila, a vanj ni bilo vlomljeno, saj ga je lastnik
pustil odklenjenega. 28. 2. popoldan je neznanec skozi balkonska vrata vlomil v hišo v Cerkljah ob Krki, a po prvih ugotovitvah policistov vrednejših predmetov ni odtujil. Med enotedensko odsotnostjo lastnikov je nepovabljen gost vlomil v
hišo v Starem Gradu, v njej pa si je prisvojil denar, nakit in sesalnik v vrednosti okoli 700 evrov.

VEČ POŽAROV NA OBJEKTIH – 23. 2. nekaj po 20. uri so ognjeni zublji uničili pritličje, mansardo ter poškodovali klet 7 x
10 m velike hiše na Vinjem Vrhu. Po ugotovitvah kriminalističnih tehnikov naj bi požaru botrovala napaka na električni napeljavi. Pogasili so ga gasilci petih prostovoljnih gasilskih društev. Dva dni kasneje, prav tako v večernih urah, je v eni izmed
hiš na Mrtvicah zagorelo v bližini dimnika peči na trda goriva,
ogenj pa se je razširil in uničil 10 m2 ostrešja ter po prvih ocenah povzročil za 5.000 evrov škode. 4. 3. je okoli polnoči zagorelo v gospodarskem objektu v Dečnem selu, s požarom pa
so se spopadli gasilci sedmih gasilskih društev, ki so preprečili
tudi širitev ognja na bližnji stanovanjski objekt, iz podstrešja
odstranili seno in slamo, na požarni straži pa so ostali gasilci
PGD Dečno selo. Sicer so se tako poklicni kot prostovoljni gasilci na širšem območju Posavja v preteklih dveh tednih domala vsak dan spopadali tudi s požari v naravi.
Zbrala: B. M.
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Aleksandra Voglar, alpinistka in predsednica Posavskega alpinističnega kluba:

V steni ne trpim, pač pa uživam!
KRŠKO – Aleksandra Voglar se je z alpinizmom zasvojila že v najstniških letih in sodi med 20 do sedaj najuspešnejših slovenskih alpinistk, ki so dobile častno mesto tudi na razstavi Korajža je ženskega spola v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. V domačih in tujih gorah je preplezala prek 400 smeri, tudi v Himalaji.
Kaj vas je pravzaprav pritegnilo najprej v hribe, zatem
pa še višje?
Bila sem v prvem razredu
osnovne šole, ko je učiteljica
razdelila listke za vpis v planinski krožek. Tisti dan, tega se še
dobro spomin, sva šli z mamo
peš domov z Vidma v Vrbino.
Ustavila sem se pri zabojniku
za smeti in rekla mami: 'Jaz bi
pa hodila na planinski krožek,
a lahko?' 'Seveda lahko,' mi je
rekla. Zatem sem bila vsa šolska leta zmagovalka po obiskih planinskih izletov in hodila v planinske tabore, kjer
sem imela čast spoznati tudi
krške alpiniste, ki so pomagali
v taboru. Ko sem imela 17 let,
so me povabili k plezanju. Od
tedaj naprej sem gorništvu in
alpinizmu, vse dokler si nisem
ustvarila družine, posvetila in
podredila način življenja: čas,
denar, voljo, življenje, skratka,
vse. Pri 22 letih sem opravila
izpit za alpinistko, dve leti kasneje postala tudi inštruktorica
za alpinizem in športno plezanje ter kategorizirana športnica pri Olimpijskem komiteju
Slovenije. V tem športu sem že
30 let.
Zgodaj ste se vključili v Posavski alpinistični klub (PAK)
oz. ste bili leta 1993 med njegovimi soustanovitelji. Od
lanskega leta PAK tudi vodite kot predsednica.
Pred ustanovitvijo kluba smo
plezalci delovali v okviru alpinističnega odseka Planinskega društva Bohor Senovo.
Ker je naša dejavnost prerasla
okvirje društva, smo ustanovili Posavski alpinistični klub.
Trenutno imamo 220 članov,
njihovo število pa še narašča,
kar je v primerjavi s planinskimi društvi kar dobro. Morda
je k temu prispevala tudi popularizacija športnega plezanja, leta 2020 bo namreč športno plezanje premierno tudi na
olimpijskih igrah v Tokiu. Kot
je moč sklepati že iz številčnosti članstva, je zato tudi delo obsežno. A klub je bil vselej dobro in transparentno voden,
zato sem ga prevzela v dobri
kondiciji. Je pa treba vanj poleg poslovnega vodenja vložiti
veliko koordinacije, saj PAK ni
le alpinizem, temveč v njem izvajamo športno plezanje, vadbo za otroke, tečaje za odrasle,
se udeležujemo tekmovanj, organiziramo tabore, predavanja
in razne šole.
Iz vadbe športnega plezanja
za otroke ste diplomirali na
Fakulteti za šport. Je to tudi
razlog, da delate v vrtcu in
ne v šoli, kot bi za profesorja telesne vzgoje sicer pričakovali?
Prvenstveno sem šla na Fakulteto za šport, ker me šport zanima, ker povezuje ljudi. Poleg
tega sem se zavedala, da mi kot
dobri športnici lahko pomaga

tako na športni poti kot k širšemu znanju s tega področja.
Že tedaj sem videla svoje poslanstvo tudi v tem, da bi to,
kar sta meni dala alpinizem in
športno plezanje, ta neusahljiv
vir radosti, energije in volje do
življenja, ta čutenja nekega dne
lahko prenesla na druge bodisi skozi poučevanje športne
vzgoje bodisi skozi mojo športno panogo, kar že počnem na
vadbah, taborih, plezalnih izletih, z otroki v vrtcu, ko jih pelje-

nosti in sami načini vzpona.
Pri športnem plezanju poznamo balvansko plezanje, to je
plezanje, v katerem je izražena največja moč, plezanje kratkih športno-plezalnih smeri in
hitrostno plezanje. Alpinizem
ima tega še več, je plezanje kopnih smeri, v stenah, lednih
slapov, potem je tu plezanje
kombiniranih smeri v steni, kar
pomeni, da zajema led, skalo in
še sneg, zajema turno smuko,
obisk visokih gora. Alpinizem

Aleksandra Voglar
mo na sprehod, v naravo. Plezanje je eno od osnovnih gibanj
– lazenje, plazenje, kotaljenje,
plezanje, zato lahko pri otrocih
skozi osnovna gibanja do petega, šestega leta starosti razvijemo zelo veliko motoričnih
in umskih sposobnosti. Delala
sem seveda tudi v šolah in tamkaj, čeprav se v vrtcu med otroci dobro počutim, se bom, vsaj
upam, nekega dne tudi vrnila.
Ne nazadnje je tudi vadbo lažje
izvajati, če si pedagog po poklicu, še sploh danes, ko so otroci
po željah in gibanju na drugem
nivoju, kot so bili nekoč.

se razlikuje tudi po tem, da ni
tekmovalen in ni določenih časov. Zato je bilo treba ustvariti lestvice težavnosti, še sploh
za ljudi, ki želijo pridobiti kategorizacijo, doseči višji nivo.
In tako, kot je razlika, ali pelješ
kolo ali se pelješ z letalom, je
razlika tudi, kakšen je naklon
stene, kako veliko je oprimkov
v steni ali kako dobro zabiješ
cepin v sneg ali led, ali je stena
previsna, pokončna, položna
idr. In na podlagi tega so opredeljene težavnosti.

Alpinizem in športno plezanje veljata za zelo kompleksna športa.
Največja poanta je v tem, da se
moraš skoncentrirati, da preživiš. Da uspeš priti do vrha in
nazaj dol. In tistih pet, deset
minut, če vzamemo športno
plezanje, je koncentracija tako
visoka, da nimaš časa razmišljati o nobenem sestanku ali
da se ti je doma kaj prismodilo na štedilniku, temveč moraš biti osredotočen samo na
gibanje. V alpinizmu pa to pomeni vzdržati celodnevno koncentracijo in imeti zanesljivega
partnerja, ki mu je treba neomajno zaupati, saj je tvoje življenje v njegovih rokah.
Plezanje zajema različne
tehnike, prav tako so različno kategorizirane zahtev-

Koliko plezališč je urejenih
na območju Posavja? V MC
Krško ste v klubu zgradili
tudi balvansko steno.
Danes ima že skoraj vsaka
dvorana plezalno steno, četudi
niso vse primerne za izvajanje
kvalitetne vadbe. Če govorimo
o plezalnih stenah, ki jih uporabljamo mi in so uporabne za
resne vadbe in napredek v našem športu, je največja v bre
žiški športni dvorani. Ta je primerna za kakršno koli tekmo,
tudi svetovnega ranga. Med
prvimi v Sloveniji je bila urejena v brestaniški šoli, manjša je
tudi v sevniški športni dvorani, kjer prav tako poteka vadba,
medtem ko smo balvansko steno uredili v Mladinskem centru
Krško. Naravnih plezališč, tako
uradnih kot neuradnih, imamo
v Posavju kar nekaj. V slovenskem plezalnem vodniku sta
vpisani sicer dve, to je Arme-

ško, ki je aktualno že najmanj
35 let, in novejše plezališče nad
Savo ob cesti iz Brestanice proti Pijavškem, ki je zahtevnejše
oziroma primerno že za kar
dobre plezalce.

V klubu prirejate tudi plezalne, družinske vikende in tabore. V bistvu ste zelo pogosto 'v navezi' ...
Res je. Tako se vsaj mi čutimo,
spoštujemo, prijateljujemo, dopolnjujemo, preprosto povedano – imamo se radi in si na svoj
način pomagamo, olajšamo ali
omogočamo naša hotenja. Recimo: če želiva oba s partnerjem plezati, rabiva za otroke
varstvo. Zato plezalne družine pogosto odidemo skupaj in
si pomagamo – če gremo skupaj tri družine, to pomeni, da
jih vsak dan pleza pet, medtem
je eden od staršev pri otrocih.
Seveda gre, tako kot v ostalih
športih, večina naših otrok po
naših sledeh. Starejši sin, ki
obiskuje prvi letnik gimnazije,
je navdušen nad gorništvom.
Sploh gre rad na kakšen izlet,
na planinske tabore pa komaj
čaka. Kot družina smo že veliko preplezali skupaj, čeprav
imamo trenutno malo pavze in se nekoliko bolj ukvarjamo z mlajšim sinom, ki je v
prvem razredu osnovne šole.
Nedvomno bova pustila v njiju
pečat, kar pa je najbolj bistveno – sinova obožujeta naravo.
Definitivno je to naš način življenja, v primerjavi s katerim
nam materialne dobrine ne
pomenijo nič ali bore malo in
tudi otroka sta tako vzgojena.
Z Martinom (Bedrač, življenjski
sopotnik, op. p.) sva oba angažirana v PAK, svoj čas rada razdajava za druge, predvsem pa
smo srečni, da živimo, vsaj za
moje pojme, v najlepšem kotičku sveta.
Ali se žensko in moško plezanje razlikujeta?
Ne, nič se ne razlikujeta. Že iz
same anatomije in fizionomije
vemo, da ima ženska več maščobe, moški pa mišične mase.
Me imamo denimo bolj drobne prste in gresta dva v eno
luknjo, moški pa nekaj prepleza z enim prstom. Treba je vedeti, da je za današnji, lahko
rečem, kar komfortni način
življenja alpinizem že zahtevna stvar. Mi, starejši alpinisti,
smo za to, da doživimo dan v
steni, pripravljeni na marsikaj. Včasih mi kdo reče: 'A se
greš trpinčit?' 'Ne,' mu odvrnem, 'jaz grem uživat!' Toda
ne iz danes na jutri. To pomeni, da imaš pred vzponom že
dan, dva priprav, pozanimati se moraš, kakšno bo vreme, pripraviti vse potrebno,
poiskati partnerja. Iz Krškega
moraš odriniti denimo že ob
treh, štirih zjutraj, da se pač
do cilja pripelješ v dveh urah,
nato dve, tri ure hodiš do stene, zatem si cel dan v steni, pa
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Pripravljenosti ni nikoli dovolj
BREŽICE – V počastitev 1. marca, dneva Civilne zaščite, sta Občina Brežice in Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Brežice 4. marca v Viteški dvorani gradu Brežice organizirali osrednjo regijsko slovesnost s
podelitvijo priznanj Civilne zaščite. Najvišji sta prejela PGD Sevnica in Mihael Boranič.
Kot je v uvodnem nagovoru povedal gostitelj, brežiški župan
Ivan Molan, smo v Posavju izpostavljeni različnim vrstam
ogroženosti: požarom, poplavam, zemeljskim plazovom,
bližini jedrske elektrarne, vojaškega letališča, nevarnosti
prometnih nesreč večjega obsega na avtocesti, zadnje čase
pa čedalje večje tveganje predstavlja tudi skoraj 70 km šengenske meje. Iz izkušenj vemo,
kako pomemben je odziv ter
kako usklajeno in koordinirano je delovanje sistema zaščite in reševanja, njegova uspešnost pa posledica sodelovanja
vseh sodelujočih, tako tistih, ki
delujejo poklicno, kot prostovoljcev. »Kot prebivalec Posavja in kot občan se počutim varneje, ker vem, da lahko v času
nepredvidenih dogodkov računam na vašo pomoč,« je še dejal in se zahvalil udeležencem
prireditve, ki so vpeti v sistem
zaščite in reševanja.
Slavnostni govornik je bil namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Stanislav Lotrič. Tudi on
je poudaril, da smo »ponosni
na široko razvejano organizacijo poklicnih in prostovoljnih
dolžnostnih reševalnih služb
in operativnih sil, ki jih po potrebi okrepijo policisti in vojaponovno spust po steni, pešačenje do avta in ponovno vožnja do doma. Preko dneva ješ
bore malo, prav tako malo piješ … Zato to ni tako množičen
šport in v primerjavi s športnim plezanjem je alpinizem
v upadu ali pa lahko rečemo,
da je to šport izbrancev.

Tudi odprave povečini še
vedno sestavljajo moški ...
Definitivno drži, da je v tem
športu manj žensk, smo pa
zato tiste, ki smo v njem, veliko bolj odločne in vemo, kaj
želimo. Pri alpinizmu je tako,
da bolj kot si star, zrelejši si,
bolj varno se ukvarjaš s tem
športom. Žensk je v primerjavi z moškimi seveda manj,
ker postanemo mame. To se
odraža kar na vseh področjih,
tu pa pač toliko bolj izrazito.
Ženski se je v primerjavi z moškimi vsekakor težje odločiti,
da pusti doma družino in odrine na nekajmesečno odpravo. Bila sem večkrat članica
manjših odprav, takšnih prijateljskih, od dve- do štiričlanske, vedno pa sem si želela
biti v veliki odpravi. In se mi
je tudi ponudila priložnost, v
odpravi smo bile tri ženske in
štirje moški in bilo je posebno
doživetje. Sploh z vidika, kaj ti
preživeti mesec, dva v nekem
baznem taboru pokažeta, ko
na površje pridejo osebne
lastnosti, katerih se nisi niti
zavedal, pa tudi lastnosti drugih, in zelo hitro vidiš, kdo in
kje si. To je ponovno neka življenjska rast.

Prejemniki letošnjih priznanj z Močnikovo, Lotričem in Molanom
ki« ter »zadovoljni, da se veči- sti znak CZ so prejeli član PGD aktivnega delovanja. V imenu
na ljudi zaveda nevarnosti, se Veliki Kamen in aktivist Sandi nagrajencev se je za priznanja
zna na njih pripraviti in pravil- Lekše, predsednik PGD Sev- zahvalil Boranič. »Ta priznano ukrepati«. Izpostavil je po- nica Štefan Teraž, predsedni- nja so tudi priznanja našim
men prostovoljstva in dejstvo, ca Gasilske zveze Krško in kr- družinam, ki nas podpirajo
da letos praznujemo že 150 let ška podžupanja Ana Somrak, pri našem odgovornem delu,«
prostovoljnega gasilstva v Slo- vojak Slovenske vojske Rok je dejal in zagotovil, da bodo
veniji. »Pripravljenosti na na- Prevolšek in (na državni pri- nagrajenci tudi v bodoče pripravne nesreče ni nikoli dovolj,« reditvi na Brdu pri Kranju) po- ravljeni v vsakem trenutku poje še dejal in spomnil, da ravno veljnik PGD Prekopa Milan Za- magati pomoči potrebnim.
v teh dneh poteka predstavi- gorc. Srebrni znak CZ so prejeli
tev nove resolucije o nacional- poveljnik Civilne zaščite obči- Prireditev, ki so se je udeležini varnosti, ki sicer v podsiste- ne Brežice Darko Ferlan, re- li tudi drugi posavski župani
mu varstva pred naravnimi in gijski poveljnik Civilne zašči- in podžupan, generalna sekredrugimi nesrečami ne prinaša te za Posavje Gašper Janežič tarka Rdečega križa Slovenije
in Prostovoljno gasilsko dru- Cvetka Tomin, poveljniki Civeliko sprememb.
štvo Stara vas za 100 let delo- vilnih zaščit posavskih občin,
Vodja brežiške izpostave Upra- vanja. Zlati znak CZ je na držav- predstavniki gasilskih zvez,
ve RS za zaščito in reševanje ni prireditvi na Brdu pri Kranju Slovenske vojske in Policije ter
Zdenka Močnik in Lotrič sta prejel dolgoletni gasilec in ga- drugi posamezniki, so popepodelila priznanja najbolj za- silski funkcionar Mihael Bora- strili učenci in učitelji Glasbeslužnim pripadnikom Civilne nič, plaketo CZ pa na tokratni ne šole Brežice, povezovala pa
zaščite ter drugim posamezni- slovesnosti Prostovoljno gasil- Bojana Zevnik.
kom in organizacijam. Brona- sko društvo Sevnica za 140 let 
Peter Pavlovič
Odprave in alpinistična
oprema so verjetno povezane s precejšnjimi stroški.
Nakup opreme je res strošek,
ampak večleten. Cene so za
moje pojme zelo visoke, dejstvo pa je, da gre za izredno
kvalitetno in atestirano opremo. Vrhunski športnik lahko
na leto uniči tudi tri, štiri plezalne čevlje, pa zgolj ti niso dovolj, potrebna je še ostala oprema, vrv, cepin idr. Za naš klub
lahko zatrdim, da smo vsekakor prijazen klub, saj smo za
vadbo ali za tečaj športnega
plezanja nakupili opremo, da
lahko otrok ali odrasla oseba
poizkusi, če je ta šport zanj in
gre šele potem v nakup osebne opreme, kar sicer ni ravno
pravilo v ostalih klubih. Najmanj 20 otrok imamo pokritih
s plezalno opremo, posodimo
pa tudi svojo osebno, če je treba, čeprav pri tem obstaja tveganje. Denimo, plezalna vrv je
moja vez, moja popkovina z
življenjem. In če jo dam manj
izkušenemu plezalcu, ne vem,
kaj se je s to vrvjo dogajalo med
njegovim vzponom.
Ob nesrečah v gorah pogosto
slišimo reklo: Gora ni nora,
nor je tisti, ki gre gor. Ste se
med plezanjem že znašli v za
življenje kritični situaciji?
Imela sem kar dolg, 20-metrski
padec v Triglavski steni, iskreno povedano, zaradi podcenjevanja smeri, ker sem bila pač
preveč samozavestna. Zame je
bil šok, a je pri tem partner zelo
dobro odreagiral. Najprej me je

pomiril, da je z menoj vse dobro, da sem cela, zatem pa sva se
vrnila v dolino, v avto in direktno na plezanje za 14 dni v Dolomite. Po povratku domov sva
ponovno odrinila v isto smer
Triglavske stene. Zame je bila
to terapija, ko sem iz velike želje po plezanju uspela premagati vse tiste občutke, ki so me
preplavili med padcem. No,
vseeno pa sem imela posledice
– nadaljnjih štiri, pet let težave z išiasom. Za Mount Everest
pravijo, da hodijo alpinisti preko trupel na vrh. Res je kruto,
a sama kot alpinistka vem, da
je vsak izmed tragično ponesrečenih želel doseči cilj in da
se v takšna gorstva ne odpraviš nepripravljen. Morda je šel
preko sebe ali pa tudi ne, lahko je bilo le slabo vreme, splet
okoliščin. A tako je: v življenju
se sam odločiš, kaj boš počel. In
gora kot takšna ni nora, je del
narave, mi pa smo tisti, ki nas
gore in izzivi po osvajanju le-teh privlačijo.
Kateri vzpon vam je ostal
osebno najbolj v spominu
ali ste nanj najbolj ponosni?
Človek raste skozi šport. Jaz
sem napredovala postopno,
delala vedno boljše in zahtevnejše vzpone, vrhunce pa dosegla na odpravah. Psihično
sem bila vselej zelo stabilna,
vsaka odprava mi je predstavljala izziv, na vsaki sem doživela nekaj, česar do tedaj
nisem, in vselej dosegla cilj.
Uspešno sem opravila športnoplezalne vzpone do 7c, 7b

na pogled, alpske smeri 7a, definitivno pa si kot zelo velik uspeh štejem smer Eternal flame
na Trango Nameless Tower na
višini 6251 metrov leta 2006,
ki sem jo kot prva ženska naveza v štirih dneh osvojila s Tino
Di Batista in Tanjo Grmovšek.

Kot alpinistka ste se že zapisali v anale uspehov ženskega alpinizma na Slovenskem.
Kaj vam to pomeni?
Seveda sem zelo počaščena. Vesela sem, da sem med
izbrankami, četudi je bilo to,
glede na dosežke, po eni strani
tudi pričakovano. A po naravi
sem skromna oziroma sem vse
podvige doživljala ne kot lovorike, temveč izpolnitev notranjih želja. Slovenija je v samem
svetovnem alpinističnem vrhu,
zato je zame nedvomno čast,
da sem v izboru najuspešnejših alpinistk do sedaj. Seveda
vabljeni, da obiščete Slovenski
planinski muzej in si razstavo
tudi ogledate. Na ogled bo še
do konca meseca aprila.

Trenutno ste alpinizem
podredili materinstvu. Se
boste, ko otroka nekoliko
zrasteta, ponovno posvetili
temu športu?
Definitivno! Gorništvo, alpinizem, to je šport, ki ga lahko opravljaš do groba. Zahtevnosti sicer padejo ali pa tudi
ne. Sama se zavedam, da nekih vrhunskih vzponov več ne
bo, a name čaka še veliko sten
in smeri.

Bojana Mavsar

5

Najvišje sejnine Brežičanom,
najnižje Radečanom
nadaljevanje s str. 3
gi funkcionarji niso bili deležni povišanj kot ostali javni uslužbenci. Županu pripada le dodatek za delovno dobo (funkcijo opravlja poklicno); nima dodatkov za stalno pripravljenost, tudi ne
nadur, četudi urnik dela in obveznosti bistveno presega 40 ur/
teden,« so nam ob tem pojasnili na Občini Sevnica, enako pa seveda velja tudi za ostale župane. Preverili smo še javno objavljene podatke na portalu plač v javnem sektorju (http://www.
pportal.gov.si), kjer se zadnji podatki sicer nanašajo na december 2018. Plača krškega župana Stanka je takrat znašala 3.854
evrov bruto, plača brežiškega župana Molana 3.765 evrov bruto
in plača sevniškega župana Ocvirka 3.479 evrov bruto. Po višini
plač so jim pravzaprav dokaj blizu direktorji/direktorice občinskih uprav, katerih bruto plače znašajo med 3.300 in 3.500 evrov.

Radeški župan Tomaž Režun je glede na število prebivalcev v
občini uvrščen v 49. plačni razred, kar pomeni 2.893,54 evra bruto, a ker opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % tega zneska, torej 1.446,77 evra bruto (približno 1.050
evra neto + dodatek za delovno dobo). Tudi kostanjeviški župan Ladko Petretič funkcijo opravlja nepoklicno in je prav tako
v 49. plačnem razredu, torej tudi njegovo mesečno plačilo znaša 1.446,77 evra bruto oz. 1.052,24 evra neto. Župan bistriške
občine Franjo Debelak je poklicni župan in na podlagi zakona
uvrščen v 46. plačni razred, tako da njegova osnovna bruto plača znaša 2.572,34 evra (1.870 evrov neto). Njegova decembrska
plača je, seveda z dodatki, znašala 2.844 evrov bruto (približno
2.070 evrov neto).

Pri podžupanih kar razlike

Kaj pa podžupani? Vsi trije pred kratkim imenovani krški podžupani, Ana Somrak, Vlado Grahovac in Silvo Krošelj, so v 45.
plačnem razredu, kar pomeni plačo 2.473,41 evra bruto, a ker
funkcijo opravljajo nepoklicno, prejmejo polovico tega zneska,
torej 1.236,715 evra bruto (približno 900 evrov neto). Brežiška
podžupanja Katja Čanžar, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, je
prav tako uvrščena v 45. plačni razred, torej njena osnovna plača
znaša 2.473,41 evra bruto (približno 1800 evrov neto). Skupaj
z dodatki je njena decembrska plača, kot je razvidno na portalu
plač v JS, znašala 2.555 evrov bruto. Podžupan Jure Pezdirc, ki
svojo funkcijo opravlja nepoklicno, prejema mesečno nadomestilo v višini 45 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno v 42. plačnem razredu, torej 989,48 evra bruto (720 evrov
neto). Sevniška občina v tem mandatu še nima podžupanov, sta
pa nepoklicna podžupana v prejšnjem mandatu (Janez Kukec
in Danica Božič) prejemala po 699,41 evra bruto mesečno (508
evrov neto). Podžupanska funkcija v radeški občini je glede na
število prebivalcev lahko uvrščena od 34. do 41. plačnega razreda, v radeškem primeru je uvrščena v 38. plačni razred (1.879,59
evra bruto). Ker tudi podžupan Janez Prešiček opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada polovica tega zneska, to je 939,80
evra bruto (684 evrov neto + dodatek za delovno dobo). Tudi v
Kostanjevici na Krki podžupan zaenkrat še ni imenovan, sta pa
podžupana v prejšnjem mandatu (Aleš Kegljevič in Robert Zagorc) prejemala bruto plačilo v višini 25 % vrednosti 34. plačnega razreda, kar je znašalo 401,67 evra bruto oz. 292,13 evra
neto (podatek za enega podžupana). Bistriški podžupan Dušan
Berkovič funkcije ne opravlja poklicno, zato prejema le plačo v
višini dejansko opravljenih nalog (npr. za udeležbo na seji prejme znesek v višini sejnine).

Peter Pavlovič

Podpora kandidatom do 26. aprila

POSAVJE – S 25. februarjem so pričeli teči roki za izvedbo volilnih
opravil pred volitvami poslancev v Evropski parlament, ki bodo v
nedeljo, 26. maja. Začelo se je evidentiranje podpor kandidatom
za poslance in poslanke, ki bo trajalo do vključno petka, 26. aprila. Obrazci podpor so na razpolago na upravnih enotah in krajevnih uradih ter na spletni strani Državne volilne komisije. P. P.

POPRAVEK

KRŠKO – V članku z naslovom »Svetujejo glede čistilnih
naprav«, objavljenem v Posavskem obzorniku 21. februarja, v katerem smo pisali, da so občanom, ki živijo na območju, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja,
po vseh občinah na voljo brezplačna svetovanja o vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav, se nam je prikradla neljuba napaka. V objavi lokacij, na katerih delujejo
svetovalnice, smo namreč po pomoti zapisali, da se svetovalna pisarna za zainteresirane občane občine Krško nahaja v sejni dvorani občine Krško. Svetovalna pisarna
je namreč urejena v novi zgradbi sektorja komunale
Kostak, na naslovu Leskovška cesta 2a, Krško. Vsem občanom, ki ste se v preteklih dveh tednih zaradi tega napotili na napačen naslov, se iskreno opravičujemo. Urnik delovanja svetovalne pisarne je objavljen na spletnem naslovu
https://www.kostak.si/urnik.html. 
Ur.
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Ultrazvok tudi do pacienta
BREŽICE – V Splošni bolnišnici Brežice so 4. marca predali
namenu nov ultrazvok za diagnostične preglede. Pri nakupu jim je z donacijo v višini dobrih 30 tisoč evrov na pomoč
priskočila Tovarna zdravil Krka iz Novega mesta.

Z leve: Savnik Iskra, Hribarjeva, Colarič in Prah Klemenčičeva
ob novem ultrazvoku
V letu 2018 so z nakupi nove opreme nadaljevali tudi na internem oddelku SB Brežice in konec leta pridobili nov ultrazvočni
aparat, katerega nakup je v celoti omogočila družba Krka iz Novega mesta, ki je bolnišnici zagotovila sredstva v višini 31.167
evrov. S tem so na največjem oddelku bolnišnice nadaljevali s
posodabljanjem opreme, ki so ga pričeli v letu 2017 z nakupom
ultrazvoka za kardiološke preiskave, lani so posodobili tudi endoskop za opravljanje kolonoskopije in gastroskopije ter kupili ultrazvok za ginekološko-porodni oddelek, v prihodnjem letu
jih čaka še nakup ultrazvoka za rentgenološki oddelek, podpisali
pa so tudi že pogodbo za nakup daleč največje investicije – nove
CT-naprave za računalniško tomografijo. Po besedah direktorice bolnišnice Anice Hribar je nov ultrazvok, s katerim bodo opravljali preglede srca, vratnih arterij, ožilja in trebušnih organov,
dragocen tudi zato, ker je mobilen in ga lahko po potrebi odpeljejo v sobo k pacientu. Strokovna direktorica bolnišnice Mojca
Savnik Iskra je dejala: »Minili so časi, ko smo bolnike zdravili le
z dobrim znanjem medicinske propedevtike in slušalkami, danes je treba imeti aparature.« Poleg Hribarjeve in Savnik Iskre
sta novo pridobitev namenu predala tudi predsednik uprave in
generalni direktor Krke Jože Colarič in Mojca Prah Klemenčič,
direktorica Regije Slovenija in ključnega trga Slovenija. Za krajši kulturni prispevek so z igranjem na Orffove instrumente poskrbeli učenci OŠ Brežice pod mentorstvom Mileve Kralj Buzeti.

R. Retelj

Na vojaški vaji bo tudi pokalo
CERKLJE OB KRKI – V aktivnosti Slovenske vojske v okviru
Natove vojaške vaje, ki smo ji v prejšnji številki že namenili
nekaj vrstic, bo oz. je vključeno tudi Posavje.
Kot v sporočilu za javnost navaja poveljnik sil SV brigadir Miha
Škerbinc, se bodo ključne aktivnosti v terminih od 22. marca
do 3. aprila, 10. do 22. maja in 2. do 10. junija odvijale v občinah
Brežice in Krško (območja letališča Cerklje ob Krki, Cirnika, Gaja,
Gorice, Gazic in Breg). Začetne aktivnosti se že izvajajo s premiki
vojaških vozil iz smeri avtoceste proti vojašnici in v njeni okolici.
V glavnih terminih bodo na omenjenih območjih potekali premiki vojaških enot predvsem po zraku (pretežno preleti in pristanki helikopterjev, v manjšem obsegu tudi letal) in peš po utrjenih
javnih poteh na relaciji Gaj–Gorica–Gazice–Cirnik ter občasno
ob izvajanju taktičnih postopkov tudi na terenu na zemljiščih,
ki jih je vpoklicalo Ministrstvo za obrambo (MORS). Aktivnosti
bodo potekale tako podnevi kot ponoči, načrtujejo tudi uporabo vadbenega streliva, pretežno na območju Cirnika. Za potrebe
doskoka padalcev načrtujejo 21. in 22. marca ter 13. in 14. maja
kratke izklope električne energije na območju Cerkelj ob Krki
in Črešnjic, pri čemer Škrbinc pravi, da se skupaj z distributerji
elektrike trudijo, da bodo motnje za prebivalce čim manjše, saj
bodo elektriko zagotavljali z agregati. V vaji bo po naših podatkih sodelovalo kar 900 pripadnikov zavezniških vojsk, med katerimi bodo najštevilnejši iz ZDA, Poljske in Italije, sodelovali bodo
še vojaki iz Makedonije, Črne gore, Nemčije, Nizozemske in Španije. »Vaje, čeprav po obsegu ne bodo velike in ne bodo na nacionalni ravni nad večletnim povprečjem, so za Slovensko vojsko
zelo pomembne. Brez vaj SV ne bi bila usposobljena in pripravljena za izvajanje ustavno določene naloge obrambe države,« je
zapisal Škrbinc in dodal, da se zavedajo, da bo v tem času prihajalo do povečane obremenitve okolja in se že vnaprej zahvaljujejo za strpnost, razumevanje in podporo.
Dodajmo še, da je MORS 23. januarja pri UE Brežice pridobil uporabno dovoljenje za objekt Deviacija ceste Drnovo–Črešnjice –
1. faza, 3. etapa, ki obsega novogradnjo manjkajočega vmesnega odseka na povezovalni cesti s pripadajočimi poljskimi potmi,
TK kabelsko kanalizacijo in meteorno kanalizacijo, v dolžini 53
metrov. MORS zato obvešča, da bo pogodbeni vzdrževalec ceste CGP d.d. v ponedeljek, 11. marca, spremenil prometno ureditev na lokalni cesti Drnovo–Črešnjice in promet preusmeril preko novozgrajenega dela deviacije. 
R. Retelj
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»Treba jim je bilo pomagati«
BREŽICE – Na zadnji januarski dan je v Slomškovem domu v Brežicah potekala okrogla miza v organizaciji
Slovenske Karitas, na kateri so osvetlili teme migracij in razvoja iz različnih zornih kotov, predstavili pa so
tudi akcijo ozaveščanja Kaj je dom?/#whatishome.
Na okrogli mizi, ki jo je moderiral Alen Salihović, sodelavec Radia Ognjišče, so sodelovali Zinka Žnideršič,
voditeljica Župnijske Karitas
Brežice; sestra Slavka Cekuta, 11 let misijonarka v Albaniji, danes pa kot prostovoljka
Škofijske Karitas Novo mesto pomaga albanskim družinam; Karel Bolčina, župnik
v Štandrežu pri Gorici in škofov vikar za Slovence v Italiji;
Vael Hanuna, ki je slovensko-palestinskih korenin, rojen v
Siriji in že 30 let živi v Sloveniji; Irma Šinkovec z Ministrstva za zunanje zadeve, Sektorja za razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč; ter Jana
Lampe, vodja mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na Slovenski Karitas. Uvodoma je navzoče nagovoril generalni tajnik
Slovenske Karitas mag. Cveto
Uršič, koordinatorica akcije
ozaveščanja Kaj je dom?/#whatishome na Slovenski Karitas Saša Eržen pa je podrobneje predstavila samo akcijo.
Ob tej priložnosti so predvajali tudi video vseh partnerskih
Karitas, v katerem ljudje različnih narodnosti odgovorijo
na vprašanje, kaj zanje pomeni dom.

V centru tudi 13-krat na dan

Žnideršičeva je bila ob množičnem prihodu migrantov
oz. beguncev v letih 2015 in
2016 ena prvih prostovoljk,
ki je v hipu priskočila na pomoč v migrantskem centru v

Sproščeno vzdušje na okrogli mizi: (z leve) Bolčina, s. Cekuta,
Žnideršičeva in Salihović
Brežicah in kasneje v Dobo- va in dodala, da ji je bilo v tisvi. Dejala je, da sploh ni ime- tem trenutku najpomembneje
la nobenih pomislekov, ko jo je predvsem to, da je bilo treba
v septembrski noči 2015 pok- tem ljudem pomagati. Njeno
licala Zdenka Močnik, vod- sporočilo je, naj se prebežnija brežiške izpostave URSZR, kov ne bojimo, jih ne mečemo
s prošnjo, naj pride pomagat v isti koš, ker je med njimi veprvi skupini 30, 40 mokrih, bo- liko pomoči potrebnih, zato jih
sih beguncev, ki je prišla v bre- ni vredno obsojati. Kaj je zanjo
žiško občino. »Ob pol štirih po- dom? »Dom mi je zavetišče, kanoči sem takoj poklicala še tri mor pridem in se lahko sprosvoje sodelavke in smo odšle stim, imam mir in tišino, kjer
najprej v skladišče po stvari in se dobro počutim in sem lahpotem v center, kjer smo jih os- ko to, kar sem.«
krbele. Tako se je začelo, saj jih
je bilo čez nekaj ur že 300 …« Ni več klasičnih vojn
je opisala takratne dogodke. Vael Hanuna, ki je bil v času
Ljudi, ki so množično prihaja- migrantske krize kot prevajali in med katerimi je bilo veli- lec pol leta v Brežicah, je svoje
ko družin s številnimi otroki, je otroštvo preživel v Siriji, a ker
videla kot reveže, prizadete od kot Palestinci niso bili več dovseh tegob in razmer v njihovi brodošli, so se odločili, da gredržavi. »To se me je tudi najbolj do živet v Slovenijo, domovidotaknilo. Vsi napori so šli kar no njegove matere. »Ko sem
mimo mene, sploh nisem opa- prišel v Slovenijo, sem se zelo
zila, da sem bila v resnici dnev- dobro počutil, ker so me ljudno v centru tudi do 13-krat,« je sprejeli,« je povedal in dose je spominjala Žnideršiče- dal, da se je moral potruditi

in se naučiti slovensko, in ravno zaradi tega je bil tako sprejet. Najprej se je z begunskimi
družinami iz Sirije in Iraka srečal na Obrežju, in ko je stopil
mednje in začel govoriti arabsko, so spregovorili, prej pa policistom niso niti znali izraziti svojih občutkov. Srečal je
celo nekaj svojih sorodnikov
in znancev, ki so mu zaupali,
da jih bombe, teror, kontrolne
točke in podobno silijo v bežanje. »V Siriji nista samo dve
strani, ki se bojujeta, ampak je
celo osem frakcij in vsaka ima
nekaj orožja ter bodisi ameriško bodisi evropsko podporo.
Proti komu naj se bojujem, da
bo potem po enem letu mir?
Tega tam ni, ni več klasičnih
vojn. Prav tako so v Siriji uvedli
šestletni vojaški rok, moški do
52. leta so vojaško obvezni. Bi
potemtakem ostali? Nihče ne
bi ostal,« je zatrdil in izpostavil, da si ti ljudje želijo, da bi se
pri nas počutili sprejete.
Hanuna je ob koncu še dodal,
da »dokler se bodo ZDA in zahodne sile vtikale v tiste predele Afrike in arabskega sveta,
kradle nafto, diamante, banane, bo tako ostalo in bo vedno vojna«. Posebne razprave
na vse povedano ni bilo, sta pa
v zaključku dobro sodelovanje z brežiško Karitas izpostavili tudi Močnikova in strokovna delavka v dnevnem centru
Društva Ozara v Brežicah Ana
Ferk.


Rok Retelj

Invalidom prijazen hostel
BREŽICE – Mladinski hotel Brežice je odslej dostopen tudi invalidom, prilagojene prostore so 22. februarja
uradno odprli. Gre za največjo investicijo v okviru iztekajočega se projekta Občuti svobodo vode (angl. Feel
the freedom of the water), ki ga je Občina Brežice zadnja tri leta izvajala s pomočjo sofinanciranja Evropske komisije.
Prilagoditev prostorov invalidom v MC hostlu Brežice, ki je
znašala nekje 60 tisoč evrov,
je zajela preureditev sanitarij
v sanitarije za invalide, prilagoditev apartmaja za invalide,
nakup goseničarja za premagovanje stopnic, rampo za invalidski voziček, nakup zunanje fitnes naprave za invalide
ter prenovljene napise in obrobe po stenah, ki so prilagojeni tudi slabovidnim. Po besedah župana občine Brežice
Ivana Molana, ki je preurejene prostore odprl skupaj s
podžupanjo Katjo Čanžar,
direktorico ZPTM Brežice Matejko Gerjevič in Aljo Kovačič, ki vodi MC hostel Brežice,
v zadnjem času občina prilagaja stavbe oz. prostore, ki so v
njeni lasti, invalidom (lani dvigalo v brežiškem gradu, pred
kratkim tudi vhod v občinsko
stavbo). Čanžarjeva, ki je bdela nad projektom Občuti svobodo vode, je izpostavila, da so
tekom izvajanja projekta ugo-

postavila, da gibalno oviranim večji problem še vedno
predstavljata gibanje po mestu in transport, zato bodo v
prihodnosti poskrbeli, da ne
bodo invalidi prikrajšani tudi
na tem področju.

Katja Gerdovič iz Krške vasi je preizkusila invalidom
preurejene prostore v MC hostlu Brežice (foto: Občina
Brežice).
tovili, da so pomanjkljivosti
na športnem področju v občini kar obsežne, saj kadar koli
se invalidi udeležujejo športnih aktivnosti, morajo biti zanje organizirane posebne oblike vadbe. V prihodnosti želijo
javno športno infrastrukturo
narediti dostopno vsem, torej
tudi invalidom. »Kar pomeni,

da se lahko nekdo, ki je na invalidskem vozičku, vsak trenutek odloči, da se gre ukvarjat z rekreacijo,« je pojasnila in
dodala, da so z akcijskim načrtom Občina po meri invalidov, ki je nastal tekom projekta, prenovili javne stavbe, da
so le-te zdaj prilagojene tudi
za invalide. Čanžarjeva je iz-

Kovačičeva je za naš časopis navedla, da ima MC hostel 17 sob (štiri šestposteljne
in 13 dvoposteljnih), z dodatnimi ležišči lahko namestijo
do 71 oseb istočasno. Lani so
imeli 7500 nočitev, kar pomeni 40-odstotno (glede na ležišča) in več kot 60-odstotno
zasedenost (glede na sobe).
Največ gostov (veliko jih pride v sklopu mladinskih izmenjav) imajo iz bližnjih držav
(Italija, Hrvaška, BiH, Srbija)
pa tudi Francije, Nemčije, Španije, celo ZDA in Avstralije. Kovačičeva je še dodala, da gostje
največkrat pohvalijo osebje in
čistočo.


R. Retelj

IZ NAŠIH KRAJEV
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Na šoli napake pa tudi želje
CERKLJE OB KRKI – Na zadnji občinski seji v Brežicah smo lahko slišali tudi vprašanja in pobude glede
nove OŠ Cerklje ob Krki, kjer se srečujejo z določenimi težavami. Zaradi tega se je sestal svet staršev, trenutno situacijo si je prišel ogledat tudi brežiški župan.

Med zunanjimi ureditvami je tudi zamenjava ograje iz šibja.
revalna telesa v vrtcu. Januarja so zaradi tega sklicali tudi
svet staršev, na katerem je Matrićeva predstavila trenutno
problematiko in starši so razumeli, da šola kot taka v tem
primeru ne more ničesar storiti. »Prejemali smo ogorčene
klice, da je marsikaj narobe, a
da šola nič ne naredi, celo podizvajalci so nas klicali in prosili, če jim lahko mi plačamo,
ker je podjetje AS-Primus, ki je
gradilo šolo, šlo v stečaj. Šola
pri tem ne more nič, zato smo
pozvali občino, da nam poma-

Potrjujejo proračun

ga,« je povedala Matrićeva, katere želja je, da se ureditve izvedejo do začetka naslednjega
šolskega leta.

Po navedbah župana Ivana
Molana, ki si je pred dnevi s
predstavniki oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila tudi
ogledal stanje na cerkljanski
šoli, je Občina Brežice ugotovljene pomanjkljivosti na in v
stavbi OŠ in vrtca Cerklje evidentirala in sporočila izvajalcu, ki že odpravlja napake na

objektu. Sredstva za plačilo
teh del bodo izvedena iz naslova unovčene bančne garancije izvajalca del. Evidentirane
napake, potrebne sanacije, so:
dvignjen parket na posameznih površinah, odstopanje
talne obloge, talne zaključne
letve in ometa na določenih
točkah, pokanje ometa v enem
prostoru, zamenjava vhodnih
vrat prve triade, primeri posedenih oken, poškodovanih
mehanizmov oken, nedelovanje drsnih steklenih vrat. V
času uporabe nove šole so se
po navedbah občine pojavile želje uporabnikov po dodatnih ureditvah, ki niso bile načrtovane kot del izvedenega
projekta. Med željami so tudi
preureditev skupnega prostora v vrtcu v pomožno dodatno igralnico za 12 otrok in reflektorji na igrišču. Kot pravijo
na občini, je treba za izdelavo
časovnega okvirja za izvedbo
dodatnih ureditev predlagane
ureditve najprej ovrednotiti in
uskladiti s projektantoma, zaradi česar bo sklican tudi sestanek.

Rok Retelj

POSAVSKI
VODNI
KROG

KOSTANJEVICA NA KRKI – 13.
marca bo kostanjeviški občinski svet obravnaval dopolnjen
predlog letošnjega občinskega
proračuna, ki znaša rekordnih
4,1 milijona evrov. V času javne obravnave so predlog proračuna obravnavali odbori in
komisije občinskega sveta, ki
so predlog proračuna potrdili
v predlagani obliki, s strani občanov pa nanj ni bilo prejetih
pobud. 
P. P.

Kako živimo z vodami v Posavju?
Jih smotrno koristimo?
21. marca bo v Posavskem obzorniku
znova čas za POSAVSKI VODNI KROG.

Vabljeni k sodelovanju.

Jagros d.o.o,
Laše 1/b,
3241 Podplat

Lokacija: Aškerčeva 1a, 8270 Krško

P5=11,35 m2

P4=11,40 m2

V najem oddamo pisarne v 1. nadstropju, pripravljene na uporabo.
Z lastnim vhodom, stopniščem, sanitarijami in klimatsko napravo.
Elektrika, voda in ogrevanje
P1=6,15 m2
P6=8,20 m2
WC
pavšalno po kvadraturi v uporabi.
Možnost lastnega internetnega
P2=9,85 m2
HODNIK/ČAKALNICA
dostopa.
P3=23,10 m2

PVD Sever odslej vodi
Roman Kržan
GLOBOKO – 15. februarja je v skoraj nabito polni dvorani
doma krajanov v Globokem potekal redni letni zbor članov
Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever Posavje.
Po zvokih Zdravljice pihalnega kvarteta Policijskega
orkestra iz Ljubljane ga je
odprl podpredsednik PVD
Vlado Bezjak in ob tem
opravičil predsednika Rajmunda Vebra, ki se zaradi
zadržanosti zbora ni mogel
udeležiti. Po minuti molka
v spomin padlim miličnikom in delavcem organov
Prejemnica srebrnega znaka za notranje zadeve v osaSonja Molan s podpredsednikoma mosvojitveni vojni za SloKlančišarjem in Bezjakom (foto: venijo leta 1991 in umrlim
A. Gašparič)
članom PVD v letih za tem
je delovno predsedstvo, ki ga je vodil Robert Perc, nadaljevalo z delom po soglasno sprejetem dnevnem redu. Predsednik
Nadzornega odbora PVD Stane Preskar je izpostavil pozitivno finančno stanje ter pozval članstvo na solidarnost, strpnost
in tovarištvo, ki mora, kot v času akcije Sever in osamosvojitvene vojne, krasiti dejavnost organizacije in članstva. Podpredsednik Bezjak je v poročilu Izvršnega odbora in v odsotnosti blagajničarke Pavle Sotošek tudi v finančnem poročilu nadrobno
predstavil opravljene naloge v preteklem letu, ki so zrcalile številne aktivnosti PVD, od odkritja spominske plošče na tajnem depoju orožja pri družini Gramc v Jablancah pri Kostanjevici, pohodov, predavanj do soorganiziranja proslave v počastitev prebega
pilotov in drugih zaposlenih z letališča Cerklje v strukture Policije in Teritorialne obrambe leta 1991.
Podpredsednik Zveze veteranskih društev Sever Slovenije Alojz
Klančišar je skupaj z Bezjakom najzaslužnejšim članom podelil
priznanja za delo v preteklem obdobju, in sicer zlati znak Rajmundu Vebru, srebrni znak Vinku Tuljaku, Antonu Gašpariču, Bojanu Kaplanu, Sonji Molan in Antonu Vodopivcu ter bronasti
znak Francu Slatnerju, Stanku Bogolinu in Antonu Kotarju. V
nadaljevanju je predsednik komisije za popravo Statuta Miha Molan predstavil potrebne spremembe statuta glede na spremenjeno zakonodajo, kar je članstvo soglasno potrdilo. Soglasno je bil
sprejet tudi program dela in finančni načrt za leti 2019 in 2020,
ko bodo poleg stalnih nalog prevladovale aktivnosti v počastitev
30-letnice akcije Sever. Med osrednjimi točkami zbora so bile volitve vodstva in organov PVD. Članstvo je za novega predsednika
izvolilo Romana Kržana iz odbora Brežice. Novi predsednik se
je zahvalil svojemu predhodniku in drugim članom organov PVD
za opravljeno delo v preteklem mandatu ter obljubil zavzeto in
odgovorno delo pri izvrševanju programskih zasnov PVD. Članstvo je tudi seznanil, da bo na prvi seji Izvršnega odbora predlagal za podpredsednika PVD in sekretarja dosedanja Vlada Bezjaka in Antona Vodopivca. 
S. Preskar/R. R.

Iz nakupovalnega centra smo se preselili
na Videm, na Cesto 4. julija 44.

ODDAMO V NAJEM - PISARNE - KRŠKO

Za vse dodatne informacije
pišite na email naslov
tajnistvo@trgovinejager.com
ali pokličite 03 812 10 65
ali 051 370 280.

07 49 05 780 | marketing@posavje.info

Kot je ob našem obisku razložila in pokazala v. d. ravnateljice OŠ Cerklje ob Krki dr.
Maja Matrić, so na šoli določene stvari potrebne poprav,
sprememb. Dejala je, da imata
projektanta iz arhitekturnega
ateljeja Medprostor moralne
avtorske pravice, kar pomeni, da želita biti vključena v
vse, kar želijo na šoli popraviti oz. spremeniti. Matrićeva
je izpostavila predvsem zunanje ureditve, kot so
zamenjava ograje iz šibja
z lesenim
plotom,
tlakovanje
na tribuni
Dr. Maja Matrić, zunanjev. d. ravnateljice ga igrišča,
ureditev skalnjaka pa tudi dodatna parkirna mesta v bližini šole in vrtca, saj je po njenih besedah to problem, ki so
ga izpostavili že pred gradnjo. »Če zjutraj istočasno pridejo starši in delavci šole ter
nimajo kje parkirati, je to velika frustracija. Zaradi tega
smo tudi že prejeli kar nekaj
klicev staršev,« je pojasnila in
dodala, da v notranjosti želijo namestitev klime v starem,
upravnem delu šole, v šolski
jedilnici pa bi radi izboljšali
akustiko. Ob tem velja omeniti tudi probleme z ogrevanjem,
a so jih s posredovanjem Občine Brežice načeloma uspeli rešiti. Novembra so namreč
zaradi težav z ogrevanjem
učence po razredih opozorili,
da bo nekaj dni v šoli hladneje in naj se temu primerno topleje oblečejo, ravno tako so
morali zagotoviti dodatna og-
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WC
P7=20,10 m2

P8=19,85 m2

Prodajalni smo vrnili poslanstvo izpred druge polovice šestdesetih
let, kot nam je povedala starejša Videmčanka. Včasih se je v tej
prodajalni prodajalo metrsko blago, gumbi ter »babice in dedki«.
Danes lahko izbirate med bogato izbiro zaves, dekorativnih zaves,
volne in prejic, prtov, posteljnine, v naši ponudbi imamo vse za
šivanje in ročna dela. Z 20-odstotnim popustom pa boste lahko
kupili prešite odeje in vzglavnike.

Galanterija HOTKO –
vse od igle do zaves z vami na Vidmu nasproti pošte – čisto zares.

Hotko d.o.o., PE Galanterija KRŠKO, Cesta 4.julija 44, 8270 Krško
PE BREŽICE, CPB 39; PE GROSUPLJE, GASILSKA 1.
Delovni čas: PONEDELJEK-PETEK od 9-18h, SOBOTA od 9-12h
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Žibert: Kultura je stvar srca
BOŠTANJ – 9. februarja je slovenski kulturni in krajevni praznik v domači dvorani TVD Partizan obeležila
KS Boštanj ter ob tej priložnosti podelila tudi dve priznanji posameznikoma, ki s svojim delovanjem bogatita življenje v skupnosti.

Postavitev pitnika v parku pred
občinsko stavbo

Plaketo za dolgoletno delovanje na kulturnem ter družbenem področju na območju krajevne skupnosti Boštanj in tudi
širše je prejela Marija Šuster,
ki jo prijatelji kličejo Mimi.
Med drugim z veliko vnemo,
zavzetostjo in potrpežljivostjo
že skoraj dve desetletji vodi
pevsko skupino Azalea, s katero razveseljuje občinstvo na
mnogih nastopih v domači občini kot tudi izven njenih meja.
Z velikim zanosom posreduje
svoje znanje igranja na orgle
mlajšim rodovom, z iskanjem
partitur za orgle pa tudi ohranja sakralno glasbeno dediščino. Plaketo za srčno opravljanje življenjskega poslanstva,
kjer je velik pečat pustil tudi
pri obnovi in urejanju cerkva
v boštanjski krajevni skupnosti, je prejel župnik Alfonz

Žibert. Prejemnik priznanja
svoj čas ob pastoralni dejavnosti namenja še aktivnostim
na kulturnem področju, posvetil pa se je tudi dodatnemu izobraževanju in pred šestimi
leti je doktoriral iz geštalt pedagogike na Teološki fakulteti
Univerze v Ljubljani. V KS Boštanj ga kot dobrosrčnega človeka, z zmožnostjo povezovanja ljudi v cerkvi in izven nje
ter s posluhom za sočloveka
imenujejo ambasador življenja in to je pokazal tudi v svojem februarskem slavnostnem
govoru.
V njem je spregovoril o kulturi, ki bi morala biti stvar srca,
tistega, kar čutimo in kar v resnici smo. »S tem imamo v današnjem modernem svetu kar
velike probleme. Nase dajemo

Kviz radeške gasilske mladine

Pitnik v parku pred občinsko stavbo
Javno podjetje Komunala Radeče d. o. o. se zaveda nujnosti ohranjanja narave, na katero človek v hitrem tempu življenja prepogosto
pozabi, zato se z raznimi aktivnostmi skozi celo leto trudi izboljšati
ozaveščenost prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, okolja in naravnih virov ter ekologije. Posledice človeškega delovanja se vedno
bolj kažejo na okolju in že vplivajo na kakovost našega življenja. Čisto in urejeno okolje je vrednota, za katero si moramo prizadevati vsi.

JAGNJENICA – Zadnje februarsko nedeljsko dopoldne je za
podmladek gasilske organizacije v občini Radeče minil tekmovalno. V prostorih nekdanje šole na Jagnjenici in na igrišču ob njej je namreč potekal kviz gasilske mladine Gasilske
zveze Radeče, na katerem je nastopilo 15 ekip.

S tem namenom je JP Komunala Radeče pristopilo k ekološkemu
projektu »Zeleno Posavje – za naravo in zdravje«, s katerim želi izboljšati ozaveščenost prebivalcev regije Posavje o pomenu ohranjanja narave, okolja in ekologije, in sicer o ponovni uporabi stvari, krožnem gospodarstvu, pomenu pitja vode iz pipe, zmanjšanja
zavržene hrane in ločenega zbiranja odpadkov (jedilno olje, kavna
usedlina). Tako so v sklopu aktivnosti ozaveščanja o pomenu pitja vode iz pipe v tem tednu postavili pitnik v parku pred občinsko
stavbo v Radečah. Natočite si vodo iz pipe! Ne le, da je cenejša, je
tudi veliko bolj zdrava.

različne deklaracije, na katerih
so, tako kot na izdelkih, napisane lepe, najlepše stvari, ampak, kaj nam to pomaga, če to
ni res, če to ni resnično?« je s
svojimi besedami želel spodbuditi k razmišljanju o našem
odnosu do samega sebe in do
drugih. Ob tem je obudil spomin na svojo mladost, v kateri je rad bral stripe. »V njih so
bile krasne zgodbe o zaupanju, prijateljstvu, poštenosti.
Stripovski junaki so bili vedno
na strani pravice,« je dejal in v
nadaljevanju razmišljal o humorju in smehu. »Lahko smo
na predstavi in se ves čas smejemo, ko pa je šov zaključen, ko
smo drug z drugim, se ne sme-

jemo več,« je bilo še eno izhodišče za premislek o odnosih
v sodobni družbi. V zaključku
svojega govora je vsem zaželel
veliko življenjskega poguma
ter iskrenega smeha.

Številne navzoče sta nagovorila še predsednik KS Boštanj
Jože Udovč in sevniški župan
Srečko Ocvirk, v koncertnem
delu večera, ki ga je povezovala Jelka Bec, pa je navdušil boštanjski moški vokalni sestav
Oktet Jurij Dalmatin. Prijeten
kulturni in družabni večer se
je zaključil ob dobrotah Aktiva
žena Boštanj ter rujni kapljici
domačih vinogradnikov.

Smilja Radi

V Sevnici dve salamijadi –
moška in ženska

Zmagovalna pionirska trojka PGD Radeče z enim od
mentorjev, zadaj podeljevalci priznanj in medalj

w w w. r a d e c e . s i

Fonzi Žibert in Mimi Šuster sta se razveselila plakete domače
KS Boštanj.

Uvodoma je zbrane pozdravil predsednik Komisije za delo z mladino pri GZ Radeče Sebastjan Jevševar, nakar so se pričeli teoretični in praktični prikazi znanja. PGD Radeče je bila zastopana z
dvema pionirskima ekipama in
PGD Vrhovo z eno mladinsko
ekipo, najbolj številčno pa so
se tekmovanja udeležili člani
PGD Jagnjenica s sedmimi ekipami in člani PGD Svibno s petimi ekipami.
V konkurenci šestih ekip med
pionirji je prvo mesto osvojila
ekipa PGD Radeče, med sedmimi sodelujočimi mladinskimi
ekipami je bila najboljša ekipa
PGD Jagnjenica 2, med dvema
ekipama gasilskih pripravnikov pa so premoč izkazali prav
tako člani PGD Jagnjenica.
V osrčju Jagnjenice je bilo blizu 60 pripadnikov odraslih in
mladinskih gasilskih vrst. Ob
razglasitvi rezultatov so vse
sodelujoče ekipe prejele priznanja, najboljši trije v vsaki
kategoriji pa še medalje. Uvrstitev med najboljše v GZ Radeče za slednje pomeni še nekaj dodatnega pripravljalnega
dela, saj jih že 17. marca čaka
regijsko tekmovanje v kvizu
mladine, ki ga letos gosti ravno radeška gasilska zveza.


Doroteja Jazbec

SEVNICA – V nedeljo, 10. marca, se bosta ob prihajajočem dnevu žena in dnevu mučenikov v mestu ob Savi odvijala dva zanimiva dogodka. Ob 13. uri se bo v starem sevniškem trškem
jedru začela 58. salamijada Društva salamarjev Sevnica, v Albert Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu pa se bo ob 18.
uri začel odvijati modno kulinarični večer. Na obeh dogodkih
bodo ob zanimivem spremljevalnem programu razglasili najboljša v izdelavi domačih salam.

S. R.
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Začelo se je v videmski tovarni
KRŠKO – V Planinskem društvu (PD) Videm so 22. februarja letni zbor članstva združili s priložnostno slovesnostjo ob 30-letnici delovanja društva, ki je bilo ustanovljeno na pobudo sindikalne konference v tovarni celuloze in papirja. Ob jubileju so podelili društvena priznanja in priznanja PZS.
Iniciativni odbor za ustanovitev planinskega društva se je
prvič sestal na pobudo predsednika sindikata v tovarni
Marjana Špesa 13. februarja
1989. V tem letu, ko je tovarno prevzela investicijska banka iz Prage, se je ta preimenovala v Vipap Videm, zato so si
tudi v društvu nadeli naziv Planinsko društvo Videm in kot
175. planinsko društvo v Sloveniji pričeli delovati 17. marca 1989. Eden izmed ustanoviteljev je bil tudi Vinko Novak,
ki so mu kot prvemu zaupali
vodenje društva. Nanj so, kot
je na krajši slovesnosti poudarila predsednica Irena Lekše,
izredno ponosni, saj v planinstvu deluje že polnih šest desetletij, od tega polovico obdobja v videmskem društvu, kjer
je bil ob funkciji predsednika
dolgoleten član upravnega odbora, planinski vodik in načelnik, kar dve desetletji je vodil
tudi skupino starejših planincev. Novak je zaradi predanega dela, dosežkov, spoštljivega odnosa in ljubezni do
narave in sočloveka na predlog društva 1. decembra lani
v Mojstrani prejel tudi svečano listino kot najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije.
Novakovo delo so kot predsedniki uspešno nadaljevali Loj-

Pia Peršič ob prejemu bronastega častnega znaka PZS ob
Jožetu Prahu in Ireni Lekše, levo dolgoletni predsednik Vinko
Novak in tajnica društva Zlata Božičnik (foto: PD Videm).
ze Štih, Milan Jevšnik in pokojni Marjan Žibret, že dobro
desetletje pa je na čelu društva
Lekšetova. Slednja je nekdanjim predsednikom podelila
pisne zahvale in več članom
društva za njihov dolgoletni
prispevek društvena priznanja, podelili pa so tudi častne
znake Planinske zveze Slovenije (PZS). Zlati častni znak
PZS sta prejela Ana Mlakar
in Franc Kostanjšek, srebrni
častni znak PZS Drago Kramar, Boris Hrušovar in Anton Zakšek, bronasti častni
znak PZS pa Pia Peršič, Stane
Mirtič in Vojko Omerzel. Ob
tej priložnosti je Lekšetova če-

stitala še vodnikoma Pii Peršič
in Andreju Martinčiču, ki sta
v letu 2018 prehodila najdaljšo planinsko turistično pot na
Hrvaškem z nazivom Via Adriatica, dolgo 1100 km.
Sicer so v društvu poleg izvajanja osnovne dejavnosti v letih delovanja zgradili in uredili planinski hram na Grmadi,
vrsto let organizirali kresno
noč na Libni, še danes pa prirejajo tradicionalna srečanja,
sodelujejo v različnih delovnih, čistilnih in družabnih dogodkih, v sklopu društva so
ustanovili mladinski odsek in
vzpostavili dobro sodelovanje
z osnovnima šolama Jurija Dal-

Kako si s sodobnimi storitvami
olajšamo vsakdan

Ko razmišljamo o tem, katera dejavnost je z razvojem
pustila velik pečat na vsakodnevnem življenju, večini od nas verjetno prve na
misel pridejo telekomunikacije. Morda se nam tudi
zdi, da se v bankah ni kaj
dosti spremenilo. Vendar
pa sta tehnologija in posluh
za potrebe strank botrovala
številnim izboljšavam in današnja izkušnja poslovanja
z banko je popolnoma drugačna kot pred leti.

Mirjam Jevšek, vodja NLB
Poslovalnice Krško
Ena izmed takih so gotovo
najsodobnejše plačilne kartice. Debele denarnice s svežnjem bankovcev in kovancev so namreč preteklost.
Ni nam več treba skrbeti za
to, da imamo pri sebi dovolj gotovine za plačevanje
obveznosti. S pojavom pla-

čilnih kartic je namreč tudi
plačevanje doživelo pravo revolucijo – od plačilnih
kartic z magnetnimi trakovi,
prek kartic s čipom do brezstičnih kartic. »Plačevanje
z brezstičnimi karticami je
postalo samoumevno, z njimi pa lahko plačujemo skoraj povsod – hitro, preprosto
in varno – kartico le prislonimo k plačilnemu terminalu
in pri večjih nakupih plačilo potrdimo z vnosom številke PIN,« pojasnjuje Mirjam
Jevšek, vodja NLB Poslovalnice Krško.
Gotovine tako praktično skoraj ne potrebujemo več, ko pa
jo, je ta zaradi široke mreže
bankomatov vedno na dosegu roke. Tudi bankomati se posodabljajo in postajajo prijaznejši. »Najsodobnejši
brezstični bankomati omogočajo dvige z brezstičnimi
karticami. So hitri, priročni
in varnejši, saj kartico k bankomatu le prislonimo, zato
smo lahko brez strahu pred
t. i. skimmingom,« nadaljuje Jevškova.

storitev danes ni več omejeno na čas in lokacijo bančnih
poslovalnic. V spletnih in
mobilnih bankah lahko kadarkoli in kjerkoli izvajamo
osnovne bančne storitve, v
nekaterih sklepamo tudi hitre kredite.
Včasih pa moramo ali si
želimo kaj urediti tudi v
osebnem stiku z bančnim
strokovnjakom. Takrat je
dobrodošlo, če nam banka
prisluhne in olajša dostop
do njih. V NLB si prizadevamo bančne storitve približati strankam na način,
kot vam najbolj ustreza. Tisti, ki se najbolj domače počutite s telefonom, lahko z
nami poslujete v telefonski
banki NLB Teledom, ki je
dostopna 24 ur na dan, vse
dni v letu. Če vam je ljubši bolj oseben stik, pa lahko
do bančnikov dostopate tudi
prek video klica.

»Pomembno nam je, da vam
ponudimo pomoč takrat in
tam, ko jo najbolj potrebujete, zato so naši strokovnjaki
v NLB Kontaktnem centru
Dostop do bančnih
dostopni ves čas, tudi postrokovnjakov kadarkoli
noči, in vse dni v letu, prek
in od kjerkoli
spletnega klepeta, video klica, telefona in e-pošte,« še
Prav tako izvajanje bančnih zaključuje sogovornica.
Naročnik: NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana

matina Krško in Leskovec pri
Krškem ter Vrtcem Krško, ustanovili pa tudi skupino starejših planincev. Slovesnost
in zbor članstva, ki je potrdil
poročila o delu za minulo leto
in letošnji program dela, so z
glasbenimi nastopi popestrili harmonikarja Glasbene šole
Krško in pevka Anja Kramar,
v zaključku pa se je Lekšetova zahvalila še vsem članom
društva za sodelovanje, predsedniku Meddruštvenega odbora planinskih društev Zasavja Jožetu Prahu in ostalim
gostom pa, da so z udeležbo
počastili jubilej društva.



Bojana Mavsar/
vir: Jasmina Kovačič

Krško bo gostilo
državni kviz
KRŠKO – Gasilska zveza Krško
bo 30. marca na 18. državnem
kvizu gasilske mladine gostila
tekmovalno najboljši gasilski
podmladek iz celotne države.
V okviru priprav na dogodek
so se razširjenega delovnega
srečanja na povabilo predsednice GZ Krško Ane Somrak,
ki predseduje tudi posavski
gasilski regiji, udeležili tudi
poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek v družbi strokovne sodelavke GZS
Nevenke Kerin, predsednica
Mladinskega sveta GZS Renata Rupreht, predsednica Mladinske komisije regije Posavje
Valerija Mirt in predstavniki
gasilskih zvez Posavja. Najprej
so si ogledali prostore Šolskega centra Krško-Sevnica, kjer
bo tekmovanje potekalo, in se
seznanili z vsebino spremljevalnega programa, nato so na
sedežu GZ Krško potekali še
pogovori glede podrobnosti
organizacije. 18. državni kviz
gasilske mladine bo v Krško
pripeljal do 330 tekmovalcev,
skupaj z njihovimi mentorji,
rezervnimi tekmovalci in navijači pa Gasilska zveza Krško
pričakuje blizu 500 gasilcev.

D. J.
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Zdolani s »polno paro« naprej
ZDOLE – Člani Turistično hortikulturnega društva (THD)
Zdole so se 23. februarja zbrali na 24. letnem zboru članstva, dan kasneje pa v soorganizaciji s tamkajšnjo Krajevno
skupnostjo pripravili še srečanje starejših krajanov.

S srečanja starejših krajanov na Zdolah (foto: THD Zdole)
Letnega zbora THD Zdole se je udeležila dobra polovica od skupno 80 članic in članov, ki so potrdili lanskoletno finančno realizacijo in izveden program dela, ki ga je podal predsednik društva
Marjan Gričar, in letošnje načrtovanje aktivnosti. Med glavnimi izstopajo sedaj že tradicionalne prireditve: srečanja starejših krajanov, pustovanje, materinski dan, čistilna akcija, jurjevanje, Vidov pohod, gozdarske igre, miklavževanje idr. Na zboru
so opravili tudi nadomestne volitve v upravni odbor društva,
saj so se v zadnjem mesecu minulega leta poslovili od Daniela Novaka, pobudnika, soustanovitelja in dolgoletnega predsednika društva, ena izmed članic odbora pa je prosila za razrešitev s funkcije zaradi drugih obveznosti. Kot nova člana bosta
za delo v upravnem odboru tako poprijela Romana Žnideršič
in Simon Knez, podpredsedniško funkcijo pa bo opravljal Matjaž Žnideršič.
V nedeljskem popoldnevu, 24. februarja, so v društvu pripravili
še družabno srečanje s kulturnim programom za krajane, ki so
dopolnili 70 in več let. Ob harmonikarskem in plesnem nastopu so za dobro razpoloženje poskrbeli še člani literarne sekcije Jagodni izbor, ki deluje pri Društvu upokojencev Brežice, ki
so odigrali veseloigro Matildi vstop prepovedan, po kulturnem
programu pa so se udeleženci prepustili klepetu ob pogostitvi.

B. M./vir: Marjanca Golob

IZDELAVA IN MONTAŽA
◦ OKENSKE POLICE, STOPNICE
◦ SPOMENIKI, GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI IN KOPALNIŠKI PULTI

07/490 59 00

info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

www.PosavskiObzornik.si
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Prenovili bodo Kvedrovo cesto
SEVNICA – Prenova ploščadi in okolice spomenika na
Trgu svobode v novem delu
sevniškega mestnega središča nudi prijaznejšo podobo,
a za celovito prometno ureditev tega območja bosta v
letošnjem letu poskrbela še
dva večja projekta: ureditev parkirišča pri železniški postaji ter odseka Kvedrove ceste.
Načrtovana ureditev Kvedrove
ceste, od sevniške železniške
postaje do krožnega križišča
pri avtobusni postaji v skupni dolžini dobrih 350 metrov,
bo prinesla spremenjen režim
parkiranja. Na območju dosedanjega parkirišča ob železniški postaji bo urejenih 42
parkirnih mest (od tega bosta dve parkirni mesti namenjeni za invalide), postavljene bodo 4 polnilne postaje za
električna vozila in stojalo za

Do zaposlitve s poslovno idejo
RADEČE – V večnamenskem
prostoru radeškega gasilskega doma je 28. februarja svoje poslovne ideje
predstavila sedma skupina
iskalk in iskalcev zaposlitve,
ki so vključeni v štirimesečni program Podjetno v svet
podjetništva za občino Radeče.

V letošnjem letu se bo začela prenova odseka od sevniške
železniške do avtobusne postaje.
parkiranje 40 koles. Dodatna
ureditev bo prinesla tudi spremenjen režim parkiranja v bližini železniške postaje ob cesti
oziroma ob manjšem drevoredu, kjer je načrtovano avtobusno postajališče s štirimi
prostori za parkiranje avtobusov. Od železniške do sedanje
avtobusne postaje bo zgrajen
pločnik, urejena bo javna razsvetljava ter še nekatere druge

Predstavili novo Toyoto RAV4

KRŠKO – 23. februarja smo imeli Posavci priložnost od blizu
spoznati novo generacijo avtomobilov Toyota RAV4. Predstavitev je v krški Qlandii organiziral TPV avto iz Novega mesta. S pravo slovesnostjo so predstavili nov model, ki po besedah direktorja TPV avta Marka Zadela predstavlja velik tehnološki napredek
pri novi generaciji Toyotinih avtomobilov, v katerega je vgrajen
najnaprednejši hibridni sistem in že na samem začetku prodaje
presega njihova pričakovanja. Za pester razvedrilni program, ki
ga je vodil Iztok Gustinčič, so poskrbeli DJ Manual DARK, kraljica metliške črnine Melanie Miketič in pevka Ines Erbus, seveda pa so lahko zainteresirani obiskovalci Toyoto RAV4 tudi preizkusili s testno vožnjo. 
K. J.

ureditve za izboljšavo prometne varnosti.

Občina Sevnica je za celovito ureditev omenjenega območja pridobila nepovratna finančna sredstva v višini
224.730 evrov iz javnega raz
pisa evropske kohezijske politike, medtem ko bo 240.280
evrov namenjenih iz občinskega proračuna. 
S. R.

Skupina osmih iskalk in dveh
iskalcev zaposlitve je od 1. februarja do konca maja zaposlena na RRA Posavje v okviru
projekta Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore na problemskem območju občin
Hrastnik, Radeče in Trbovlje
v obdobju 2013–2020. V tem
času bodo udeleženke in udeleženca programa razvijali
lastno poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja ter se usposabljali
za podjetniško kariero ali več-

Nov RAV4 sta slavnostno odkrila Ines Erbus in Marko Zadel.

Udeleženke in udeleženca programa Podjetno v svet
podjetništva z mentoricami
jo zaposljivost. Ideje, ki so jih
predstavili, so različne, a vse je
mogoče udejaniti.

Ema Šmon razmišlja o dnevno varstvenem zavodu za starostnike, za kar je opravila dodatna usposabljanja. Sabina
Rudolf bi želela odpreti kavarno oz. kofetarijo, v kateri bi
bilo mogoče popiti več vrst kav
– med njimi bo tudi Cankarjeva
kava. Rosanda Vidergar, ki je
po poklicu kozmetični tehnik,
namerava avtodom prilagoditi
nudenju kozmetičnih storitev.
Aljoša Ban Ramoveš, po izobrazbi kuharica, želi v sodelovanju z ekološkimi kmetijami
v domačem okolju po naročilu izdelovati odlične sladice.
Maja Istenič razvija idejo o
učenju španskega jezika na
zabaven, izviren in uporaben
način s konkretnimi situacija-

mi v praksi (npr. v restavraciji). Aleks Biondič namerava
odpreti okrepčevalnico s hitro hrano, kar bi popestril še
z akcijskimi cenami. Kineziologinja Patricija Plazar se
bo ukvarjala s športno vadbo
tako v športnih prostorih kot
na prostem (vadba za zdrav
in aktiven življenjski slog bo
prilagojena starostnim skupinam). Ivo Pečnik Rugole
želi odpreti masažni salon, ob
vstopu vanj pa bo stranke navdušil tudi sam ambient.
Ideje nove skupine iskalcev zaposlitve sta pohvalili zunanja
mentorica Brigita Stopar kot
predstavnica Občine Radeče in
notranja mentorica mag. Nataša Šerbec z RRA Posavje. Skupino spremlja in vodi Urška
Renko z RRA Posavje.

Smilja Radi

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

Podarimo stvarem novo življenje – uporabimo ponovno!
Vsi vemo, da kopičenje stvari slabi energijo doma, zato odvečne stvari lahko podarite naprej ali pa oddate na zato namenjene
kotičke, ki jih ima vsaka občina v Posavju.
Običajno kar na zbirnih centrih.
Za zahodno potrošniško družbo je značilna
velika proizvodnja zelo različnih in modnih
izdelkov s kratko življenjsko dobo, ki jih je
treba zato stalno menjati. Tako porabimo
veliko energije in surovin ter povzročimo
nastanek velikih količin odpadkov. Končni
vpliv na okolje pa je zelo negativen.
Če pa uporabimo malo domišljije, lahko starim stvarem
vdahnemo novo življenje in
dobimo prav lepe, uporabne
in moderne stvari.
prej &
Iz starih oblačil lahko
potem
prej
potem
naredimo nov, ličen
modni kos oblačila. Če ne znamo sami, za to prosimo šiviljo v naši bližini.

Dejstva, ki nam »dajo misliti«:
• vsak dan skupaj s svojo majico, hlačami in oblekami oblečemo še vrsto različnih kemikalij, ki
se uporabljajo pri izdelavi in obdelavi oblačil,
• v tovarnah, ki so večinoma na vzhodu, veliko delavcev dela v dolgih, tudi do šestnajsturnih delavnikih, prejemajo nizko plačilo, s katerim sebi in svoji družini ne morejo zagotoviti niti dovolj
hrane, ter v nevarnih in nezdravih delovnih razmerah.

Številne prednosti ločenega zbiranja, ponovne uporabe in predelave oblačil in tekstila:
• prihranek surovin,
• manj onesnaževanja okolja zaradi manjših potreb po proizvodnji primarnih vlaken (rastlinskih,
živalskih in umetnih), ki zahtevajo ogromne količine vode, pesticidov, mineralnih gnojil in različnih
kemikalij,
• manj odloženega tekstila in oblačil na odlagališčih,
• nova delovna mesta.
Iz lesene
lestve lahko naredimo lično stojalo
za oblačila ali pa
nastane knjižna
polica.

Staro leseno mizo
prestavimo na vrt in
naredimo visoko gredo.

Pet korakov do zadovoljnega potrošnika, ki je skrben do okolja:
Premislimo – že med nakupovanjem premislimo, ali izdelek resnično potrebujemo in ali lahko kupimo
takšnega, ki nam bo služil večkrat. Nasvet: uporabimo pravilo 10 sekund - preden izdelek nesemo k
blagajni, se ustavimo in se vprašajte ali ta izdelek res potrebujete? Preverjeno pomaga.
Predelajmo – preden zavržemo izdelek, razmislimo, ali ga lahko kako drugače uporabimo, mu z
manjšimi posegi spremenimo namembnost ali ga nekomu podarimo.
Ponovno uporabimo – uporabljajte izdelke za večkratno uporabo, kupujte rabljene in predelane
izdelke.
Izposodimo si – ali vse stvari, ki jih imate doma koristno in redno uporabljamo? Koliko stvari zelo
redko uporabljamo, poleg tega pa nam zasedajo prostor in mogoče povzročajo stroške?
Reciklirajmo – za manjšo izrabo naravnih virov in zato, da se v naravi ne bi kopičili nerazgradljivi in
strupeni materiali, je potrebna reciklaža. V primeru da odpadkov ni mogoče preprečiti ali ponovno
uporabiti, jih reciklirajmo. Večina odpadkov, ki jih odvržemo, je mogoče reciklirati.
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Tudi Posavci 'padamo' na športne terence
Mobilnost je v našem življenju ena od pomembnih prednosti, brez katere bi si marsikdo težko predstavljal svojo pot v službo, šolo, po vsakodnevnih opravkih ali
na kratke ali daljše izlete in dopuste. Ljudje premagujemo razdalje med kraji z avtomobili in se skoraj ne zavedamo, kaj vse nam danes omogoča in ponuja avtomobilska industrija. Samo za primerjavo lahko vzamemo, da se je po uradnih zapisih v začetku 90. let pri nas prevažalo okrog 645.000 osebnih vozil, danes (podatek na dan 31. 12. 2017) pa jih je v Sloveniji registriranih 1.117.935, torej skoraj enkrat več.
25 let nazaj še ni tako dolga
doba, pa vendar se zdi daleč
nazaj, ko je bilo moč na naših
cestah zaslediti največ Zastav iz Kragujevca, Golfov iz
sarajevskega TAS-a, 'katrc' iz
novomeškega Revoza, pa še
kakšna ruska Lada se je našla.
Danes je situacija precej drugačna. Ni se razvila le tehnologija, ampak tudi način dojemanja avtomobila in individualne
mobilnosti, spremenile so se
nakupne navade, razširila se
je distribucija ter seveda izredna ponudba modelov številnih blagovnih znamk osebnih
avtomobilov.

Prodaja je v porastu

Po podatkih Eurostata je bilo
v letu 2017 v Sloveniji registriranih 531 avtomobilov na
1.000 prebivalcev, kar pomeni,
da ima vsak drugi prebivalec
Slovenije osebno vozilo. Slovenija se tako v zadnjih letih
uvršča med države v Evropski
uniji z najvišjim porastom števila avtomobilov na prebivalca. Kljub temu da velika mestna središča dajejo prednost
pešcem in kolesarjem ter promovirajo javni mestni in linijski promet, prodaja osebnih

avtomobilov še vedno iz leta
v leto raste. To je seveda povezano tudi s kupno močjo in
življenjskim standardom prebivalstva. Po podatkih iz Matičnega registra vozil in listin
se je v letu 2017 (za leto 2018
še ni podatkov) v primerjavi s
predhodnim letom izjemno povečalo število vseh cestnih vozil, ki so bila registrirana prvič
in pred tem niso bila registrirana v tujini. To je zanimiv podatek, saj kaže na dejstvo, da je
bilo v letu 2017 registriranih
101.311 novih avtomobilov (za
13 % več kot leta 2016), vseh
skupaj pa je bilo, kot smo že na-

vedli, 1.117.935 (2 % več kot
leta 2016). Lastništvo osebnih
avtomobilov po starostnih razredih v Sloveniji v letu 2017 si
lahko ogledate v spodnjem grafu, kaže pa, da imamo Slovenci v lasti že 12,1 % avtomobilov, ki so stari manj kot tri leta,
ta odstotek pa se bo verjetno v
prihodnjih letih še povečal. Zanemarljivo ni niti dejstvo, da je
kar 38,9 % avtomobilov pri nas
starih 12 ali več let.

Emisijski standardi
narekujejo razvoj

Avtomobilska industrija z raziskavami in vlaganji v razvoj

Osebni avtomobili po starostnih razredih (2017)
38,9 %

19,0 %

12,1 %

16,8 %

manj kot 3 leta
3–5 let
6–8 let
9–11 let
12 ali več let

13,2 %
Vira: SURS, MZI

glede varnosti, udobja in dizajna odgovarja tudi na emisijske standarde, na podlagi
katerih so znatno zmanjšali
izpuste dušikovih in žveplovih
oksidov, nekaterih trdih delcev (PM10 in OM2.5), ogljikovega monoksida ter različnih
težkih kovin. Rešitve na področju vse bolj skoncentrirane populacije v večjih mestnih
središčih se ponujajo v električnih in drugih alternativnih
pogonih, čeprav je bilo po javno dostopnih podatkih Statističnega urada RS pri nas do
konca leta 2017 registriranih
51 % osebnih vozil na bencinski pogon, 47 % na dizelski in
le 2 % na hibridni ali električni
pogon, utekočinjen naftni plin
(UNP oz. LPG) in stisnjen zemeljski plin (SZP oz. CNG). Pri
hibridnih pogonih (kombinacija bencinskega in električnega pogona, tudi na stisnjen zemeljski plin) je zaznati visoko
rast (59 %), še več pa na električni pogon (70 %), kar kaže,
da se trend obrača k okoljevarstvenemu vidiku in bo na
naših cestah čedalje večji delež avtomobilov na alternativni ter vse manj na bencinski ali
dizelski pogon.

Kje lahko Posavci kupimo in
vzdržujemo svoje avtomobile?
Za pregled ponudbe avtomobilov v Posavju smo povabili
k sodelovanju posavske prodajalce, serviserje, vulkanizerje in ostale, ki so povezani z avtomobilsko industrijo.
Predstavniki večjih avtohiš v
naši okolici so nam pojasnili trende in nakupne navade,
možnosti financiranja, servisiranja in vzdrževanja osebnih avtomobilov. Z anketnim
vprašanjem o nakupnih navadah smo povprašali tudi naše
bralce, kdaj so nazadnje kupili avto, katere blagovne znamke so jim blizu, kdo v družini
odloča o nakupu avtomobila in
na kaj so najbolj pozorni pri izbiri avtomobila.

Trend v prodaji osebnih vozil
je razred SUV

SUV, ki ga v splošni uporabi imenujemo kar 'športni terenec', navdušuje čedalje več
Slovencev, tudi Posavcev. »V
zadnjih letih je predvsem povečano povpraševanje po SUV
modelih, kar lahko vidimo

tudi po vse
širših paletah različnih
SUV modelov pri proizvajalcih,« izpostavi Miha
RadanoMiha Radano vič iz Avtovič ml., direk hiše Radanotor podjetja vič iz Brežic.
R a d a n o v i č Običajno je
Brežice
to prvi avto
v družini, za
katerega se
kupci najdlje
odločajo in o
katerem dobro premislijo glede na
njihove želje
Sonja Pajk, AH in potrebe.
Kolmanič, vod Tudi Sonja
ja PE Brežice Pajk, vodja
Avtohiše Kolmanič PE Brežice, pravi: »V preteklem letu so
trg preplavili modeli športnih
in mestnih terencev. Slovenci
radi kupujemo avtomobile. Že
nadajevanje na str. 12

NOVI

100% SUV.
100% HIBRIDNA MOČ.

Novi RAV4 odlikuje 2,5-litrski pogonski sklop Hybrid Dynamic Force, ki
zagotavlja povsem novo raven dinamike, vznemirljivosti in strasti, medtem ko je z
inteligentnimi rešitvami sistema Toyota Safety Sense 2® izboljšana varnost voznika
in potnikov ter ostalih udeležencev v prometu.
WWW.TPV-AVTO.SI
Kandijska cesta 60
8000 Novo mesto
07 391 82 04

Povprečna poraba goriva za modele RAV4 je 4,4 do 6,4 l/100km in emisije CO₂ 100 do 145 g/km. Emisijska stopnja modela Toyota RAV4: EURO 6d-temp.
Emisija NOx je od 0,0021 do 0,0156 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana - Črnuče. Slika je simbolična.
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Tudi Posavci 'padamo' na športne terence
nadajevanje s str. 11
mimobežen pogled na dvorišča hiš nam poda jasno sliko,
da ima vsaka hiša avto ali dva
oziroma še
več. V večini
primerov je
to družinsko
večje vozilo,
e n o p ro s to rec ali limuzina, in poleg
Slavko Hotko, nekaj manjdirektor pod šega. Ljudje
jetja Avtoline so razgledani, se izobrazijo ter pridobijo
podatke in informacije, ko gre
za nakup vozila.« Direktor krškega Avtolinea Slavko Hotko prav tako pravi: »Trenutni
trend pri prodaji osebnih vozil
je razred SUV. To so večji, zmogljivejši avtomobili, primerni
za različne terene, tako za družinske počitnice kot za mestno
vožnjo.« Direktor novomeške-

ga TPV avta Marko Zadel, ki
ima prodajno-servisni salon v
Brežicah, tudi izpostavi: »Tako
kot v Evropi tudi mi zaznavamo spremembo pri
željah in potrebah kupcev, ki čedalje pogosteje
kupujejo t.
i. SUV voziMarko Zadel, la. Ta so vidirektor pod zualno všečjetja TPV avto na, predvsem
pa je pomembna njihova vsestranskost. SUV-ji so malenkost višji, kar je ponavadi odločujoč dejavnik predvsem pri
starejši populaciji, saj nimajo
težav pri izstopu in vstopu v
vozilo.«
Pri nakupu avtomobila, ki je za
družinski ali osebni proračun
za mnoge velik zalogaj, smo

Anuša Vrhovšek, Malo Mraševo: Nazadnje smo kupovali avtomobil maja lani. Glavno besedo pri nakupu vozila ima mož, ki se
tudi poklicno ukvarja s tem področjem, sicer pa se pogovoriva o tem, kakšen avto potrebujemo in kaj nam odgovarja, tako da je
odločitev sporazumna. Nazadnje smo kupili 'enoprostorca', saj imava dva otroka in vsaj za pot na dopust potrebujemo malo več prostora. Načeloma vedno kupimo nemško vozilo, saj je mož ljubitelj nemških avtomobilov.
Na izbiro vpliva tudi število prevoženih kilometrov, saj ponavadi kupiva rabljen avto, poraba goriva, glede opreme pa nimava nekih posebno določenih zahtev. Kar se tiče zvestobe, smo
zvesti predvsem nemškim avtomobilskim znamkam.

Specializiran servis
za vozila Mercedes-Benz
S ER VIS
NA DOMEST NI DEL I
DIAGNOSTIK A

ljudje zelo preudarni in iščemo najboljše razmerje med
željami, kvaliteto in ceno. »Seveda ne moremo mimo financ,
vendar je v ospredju nakupa
avtomobila predvsem uporabnost izbranega vozila, prostornost, dovršena oblika in varnost – asistenčni sistemi so
namreč za voznika vse bolj nepogrešljivi,« poudarja Pajkova
in razloži, da se je današnja izbira vozila precej spremenila,
kajti raziskave pokažejo, da
sta si glede na primerljiv znesek zelo blizu večje vozilo z
manj opreme in manjši avto z
boljšo opremo. Pomembni so
postali varnostni in asistenčni sistemi, ravno tako poraba goriva in vzdrževanje vozila. Ljudje smo naravnani tako,
da tudi akcije in popusti štejejo oziroma je zelo dobrodošlo, če se ob nakupu vozila še
kaj dobi kot darilo.

Na vprašanje, kdo najpogosteje odloča o izbiri družinskega
avtomobila, Hotko iz Avtolinea glede na njihove izkušnje
posploši, da pri izbiri dodatne
opreme moški bolj odločajo o
tehničnih značilnostih, moči
motorja in varnostnih sistemih, ženske pa izberejo videz
vozila, barvo, notranjost in dodatke za večje udobje v vožnji.
Prvi avto v družini je običajno vozilo višjega cenovnega
razreda, z več dodatne opreme in ima več asistenčnih sistemov. Kupci iščejo najboljše razmerje med kakovostjo
in ceno. Za nakup drugega ali
tretjega avta v družini pa si po
besedah Radanoviča postavljajo dokaj nižje kriterije. Ponavadi jim je prva misel pri nakupu
le prevoz od točke A do točke
B, zato se velikokrat za drugi
in tretji avto odločajo za manjša rabljena vozila.

Maja Istenič, Radeče: Trenutno še nimam
lastnega vozila, a razmišljam tudi o tem. Pred
nakupom avtomobila bi si najprej postavila
cenovni okvir, s katerim bi omejila izbor. Menim, da je v prvi vrsti pomembna varnost pri
vožnji, zato bi se pred nakupom posvetovala z znanci in prijatelji o njihovih izkušnjah z
določeno znamko in modelom vozila. Mislim, da bi se odločila za nakup rabljenega vozila, starega nekje do treh let, če bi
bila prepričana, da število prevoženih kilometrov odraža dejansko stanje in je seveda vozilo lepo ohranjeno. Rabljeno vozilo bi si ogledala z nekom, ki se na vse skupaj dobro spozna,
tako da bi mi lahko podal mnenje o ohranjenosti, opremi in
primernosti cene. Seveda bi se odločila tudi za testno vožnjo.

Je blagovna znamka avta
pomembna?

V večini primerov je. »V osnovi se vsak kupec poistoveti z
določeno znamko vozila, ki je
posledica tega, katero znamko
so mogoče uporabljali že starši v otroštvu, včasih pa je izbira tudi družbene narave, kjer
se kupec pri sosedu, prijatelju,
sodelavcu na lastne oči prepriča in navduši nad določeno
znamko. Menim, da trenutno
najpomembneje vpliva na odločitev zaupanje v proizvajalca, na osnovi tega zaupanja se
potem znotraj znamke odloči
za model, ki mu najbolje ustreza,« razloži Radanovič. Tudi v
TPV-ju se velika večina kupcev
odloča med dvema blagovnima znamka, v nakupni odločitvi pa velikokrat pretehta tudi
dostopnost do poprodajnih
storitev. Zato ne gre spregledati, da ima lokacija oz. bližina pooblaščenega servisa določene blagovne znamke za

Marija Žnideršič, Brežice: Zadnji nakup avtomobila je bil lani. Pri nas ima glavno besedo pri nakupu mož, sama pa izberem barvo,
če je nov, če je rabljen, pa se moram sprijazniti s tem, kar je. Zdaj v starejših letih je
pomembno, da je avto malo višji, da se ne
usedeš kot v ’lavor’. Tudi glede cenovnega razreda so se najini kriteriji spustili, saj ne potrebujeva več takih
’dirkalcev’, v mlajših letih pa je bilo v igri tudi nekaj prestiža.
Ne bi rekla, da sva zvesta določeni znamki, saj sva imela doma
že nemške, francoske in japonske znamke. Izbirava predvsem
po praktičnosti oz. uporabnosti avtomobila.

vaša avtohiša
za osebna in gospodarska vozila
Avtohiša Radanovič je družinsko podjetje, ki je bilo sprva ustanovljeno kot mehanična delavnica leta 1921.
Skozi leta se je obrt počasi preoblikovala v uspešno podjetje, v katerem je danes zaposlenih 19 ljudi. Avtohiša
Radanovič Brežice je pooblaščen serviser in prodajalec za vozila znamk Volkswagen, Audi in Seat, v letu 2017
pa je bil prenovljen tudi prodajni salon, ki izpolnjuje vse najnovejše tovarniške standarde. Vabimo vas, da nas
obiščete in dovolite, da vas očaramo in zapeljemo do vašega vozila, morda celo novega.

Podjetje tradicije, zaupanja in znanja!
Novi prihajajoči model VW T-Cross:

Tako poseben je lahko vsakdanjik.

Velike Malence 42a | 8262 Krška vas
info@mobil-abc.com
041 433 787 | 07 49 69 265

kupce pomembno vlogo. »Pooblaščeni servis ponuja največ, kar lahko stranka prejme
na servisu za svoj avto, najnovejša znanja servisnih strokovnjakov, sodobno opremo in delovanje po najvišjih
standardih kakovosti uvoznika,« poudari Hotko in razloži, da na teh temeljih pooblaščeni servis opravlja vrhunske
storitve z enim samim namenom – da so stranke zadovoljne. »Zadovoljstvo s servisom
ima zelo veliko vlogo pri tem,
kako stranke dojemajo blagovno znamko vozila in celotno avtohišo, zelo veliko pa
vpliva tudi pri odločanju o nakupu naslednjega vozila.« Poleg vsega naštetega pa Zadel
izpostavi po njegovem mnenju enega izmed najpomembnejših dejavnikov pri izbiri
blagovne znamke – primerno svetovanje prodajnih svetovalcev. »Prodajni svetovalec mora navezati pristen stik

Kmalu v avtohiši Radanovič Brežice.

V naši avtohiši vam nudimo:
• servisiranje in vzdrževanje vozil
znamk Volkswagen, Volkswagen
Gospodarska vozila, Audi in
Seat,
• prodajo novih vozil znamk
Volkswagen, Volkswagen
Gospodarska vozila in Audi,
• prodajo rabljenih vozil,
• uvoz rabljenih vozil po naročilu,
• vulkanizerske storitve in hotel za
hrambo pnevmatik,
• trgovino z nadomestnimi deli,
• avtopralnico,
• kleparsko in ličarsko delavnico,
• popravilo zavarovalniških
nezgod pri vseh večjih slovenskih
zavarovalnicah,
• prodajo originalne dopolnilne
opreme znamk Volkswagen, Audi
in Seat.

www.radanovic.si

Pridite vnovič v Avtohišo Radanovič Brežice
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s kupcem in vzpostaviti zaupanja vreden odnos. Ključnega pomena ni le, da prodajalec nazorno razloži in kupcem
predstavi vse novosti, temveč
tudi, da jim skozi pogovor zna
primerno svetovati.«

Načini financiranja in
zavarovanja

Splošno prepričanje je, da
je nakup avtomobila z gotovinskim plačilom najugodnejši. Pogoj za gotovinsko plačilo
je seveda, če imamo denar namensko privarčevan. Najdražji nakup avtomobila naj bi bil
z bančnim kreditom. V avtohišah že kar nekaj let ponujajo kot najboljšo rešitev njihovo lastno financiranje v obliki
lizingov ali kreditov, ki so povezani z določenimi akcijski-

mi cenami avtomobilov. Čedalje bolj pogosti so tudi paketi
v kombinaciji financiranja, zavarovanja in servisiranja, katerih prednost je, da kupec vse
uredi na enem mestu. Na takšen način se pridobi zavarovanje proti kraji avtomobila in
ugoden kasko, ki se splača za
vse nove avtomobile in stare
do pet let, kasko pa je priporočljiv tudi za starejše avtomobile, ki so vredni 5.000 € ali več.

Je avto še vedno statusni
simbol Slovencev?

Slovenci se znamo pošaliti na
svoj račun v smislu, da ni važno, kakšen avto vozim, samo
da je boljši od sosedovega.
Avto kot statusni simbol je pri
prestižnih znamkah verjetno
še vedno prisoten, večini pa

predstavlja varnost, udobje,
uporabnost. Mlajše generacije izbirajo vozilo glede na dodatno opremo, 'infotainment'
in napredne asistenčne sisteme, še posebej pa v TPV-ju izpostavljajo povečanje
povpraševanja po alternativni mobilnosti, saj se povečuje
prodaja električnih in hibridnih vozil.

Pa še ena zanimivost iz sveta
mobilnosti prihodnosti

Na začetku teh tematskih strani smo pisali o osebni mobilnosti včasih in danes, v prihodnosti pa se nam obeta
zanimiva mobilnost, ki jo je
izpostavil Miha Radanovič.
Gre za t. i. električno mobilnost in 'car sharing', ki je trenutno širši javnosti še zelo sla-

bo predstavljena in zato tudi
nekako negativno sprejeta.
»Menim, da električna vozila
ne bodo kar zamenjala vozil z
motorjem na notranje izgorevanje, bodo pa prinesla nove
rešitve in nove priložnosti v
določenih večjih podjetjih (dostavne službe, izposoja avtomobilov …) in pri določenih
kupcih (nakup drugega, tretjega avtomobila …). Če malo razmislimo o naših voznih navadah, opazimo, da večina ljudi v
Posavju dnevno ne prevozi več
kot 30–50 km, kar je za uporabo električnega vozila povsem primerna uporaba. Dejansko se pojavi problem, ko
se odpravimo na daljšo pot.
Ta problem bo v prihodnosti
rešljiv s ponudbo 'car sharinga', kjer si bo kupec za določen

mesečni znesek (torej podobno kot danes lizing) izbral paket za nakup električnega vozila po svojem okusu, pet dni
v mesecu pa bo lahko ta isti
električni model zamenjal za
drug model vozila po lastni izbiri s hibridom ali notranjim
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izgorevanjem (bencinskim ali
dizelskim). Seveda bodo opcije paketov pri 'car sharingu' neomejene in prilagojene
povpraševanju kupcev, podobno kot telefonski mobilni paketi danes.«

Katarina Jazbec

Vozila z 12 mesečnim jamstvom
možnosti kredita,
leasinga ...

○ prodaja gum
○ ročna avtopralnica
○ alu platišča ○ hramba pnevmatik ○ montaža
Veliki Podlog 2, Leskovec pri Krškem
www.v ulk a nize r s t v os pic a - s p.s i

tel.: 07 49 74 400; gsm: 031 360 684

www.PosavskiObzornik.si

Popolno vzdrževanje avtomobila
na enem mestu

Ker rad vozim.
Varno in udobno.

Avtoline je avtohiša z najdaljšo tradicijo v Posavju, ki skozi dolga leta svojega obstoja ves čas razvija in dopolnjuje svoje dejavnosti. Danes voznikom ponuja sodoben in celovit paket storitev – nakup, servisiranje,
tehnične preglede in pranje vozil.
VELIKA IZBIRA NOVIH IN RABLJENIH VOZIL
»Avtoline je prava izbira za vse, ki radi vozijo udobne avtomobile in
jim je varnost na cesti na prvem mestu.« Tako direktor Slavko Hotko
predstavi poslanstvo podjetja. Ob omembi podjetja Avtoline običajno pomislimo na prodajo novih vozil Škoda in Citroen, svojo ponudbo avtomobilov pa dopolnjujejo z veliko izbiro rabljenih vozil.
NAJVIŠJA KAKOVOST NA POOBLAŠČENEM SERVISU
Stranke so danes vse bolj zahtevne in želijo najboljše storitve. Tudi
avtomobili so se spremenili, v njih je vse več elektronike, asistenčnih in komunikacijskih sistemov. Njihovo vzdrževanje zahteva veliko specialnih znanj, zato odgovorni vozniki skrbi zanje ne zaupajo komur koli.
»Pooblaščeni servis zagotavlja vrhunsko storitev, saj z izobraževanji zaposlenih redno sledimo novostim, diagnostična in programska oprema ter orodja pa so natančno predpisani s strani uvoznika,« pravi Slavko Hotko. Serviserji so postali strokovnjaki svojega
področja, ključni za kvalitetno opravljeno storitev in običajno specializirani za določeno znamko. »Naša ekipa je danes kvalitetna in
strokovna, serviserji imajo radi avtomobile, so natančni in predani svojemu delu,« doda Hotko.
Posebno pozornost posvečajo zadovoljstvu strank. »Zelo smo pozorni, da je storitev opravljena kakovostno. Pri tem je pristen odnos s strankami izrednega pomena, od sprejema vozila do oddaje. Vozniki se na nas običajno obrnejo, ko se jim na cesti ali v avtu
zgodi nevšečnost ali okvara. Zato strankam prisluhnemo, pokažemo razumevanje njihovih težav in jim svetujemo, kako za avto
skrbijo tudi v prihodnje. Stranke vedo, da je njihov avto v dobrih
rokah, so zadovoljne in se k nam tudi vračajo,« razloži pomen razumevanja potreb strank Andrej Zupančič, vodja servisa.

TEHNIČNI PREGLED ZA ZANESLJIVOST NA POTI
V Avtolineu so prvi v Posavju začeli z izvajanjem tehničnih pregledov, že davnega leta 1971, zato zelo dobro poznajo svoje delo. Zakonske zahteve za izvajanje tehničnih pregledov in registracij vozil
so se v zadnjem desetletju močno spremenile. »Ves čas sledimo
novostim in jih vnašamo v delovni proces. Tako lahko ponudimo
strokovne storitve vsem, ki pridejo opravit tehnični pregled, registracijo ali zavarovanje vozila, in jim ustrezno pomagamo,« razloži Branko Grmovšek, vodja tehničnih pregledov, in dodaja: »Naša
mlada ekipa fantov in deklet pa poskrbi tudi za to, da sicer suhoparni postopki postanejo bolj sproščeni.«
NAJBOLJ ENOSTAVNO PRANJE VOZIL
Prva samopostrežna Avtopralnica Avtoline je bila postavljena

»Kakovostna storitev in pristen odnos s strankami sta na servisu
ključnega pomena,« pravi Andrej Zupančič, vodja servisa
Avtoline (desno).

pred dvema letoma in pol ter je predstavljala popolno novost
na širšem območju Posavja in Dolenjske. Vozniki so nov način
pranja zelo lepo sprejeli, saj je pranje enostavno, hitro in na
voljo 24 ur na dan. Število uporabnikov še vedno raste, raste pa
tudi število samopostrežnih avtopralnic. »Za Krškim, Brežicami,
Novim mestom in Sevnico načrtujemo aprila letos odprtje že pete
avtopralnice, v obrtni coni v Šentjerneju,« pove Slavko Hotko.
AVTOLINE KLUB – UGODNOSTI ZA ZVESTE
IN DRAGOCENE STRANKE
Vse voznike, ki radi vozijo brezhibno vzdrževan avto, vabijo v Avtoline klub. »Zvestim strankam v Avtoline klubu ponudimo popuste
in ostale ugodnosti, zato jim priporočamo, da na enem mestu celovito poskrbijo za svoje vozilo. Vpis je brezplačen, vsakega novega člana tudi obdarimo. Letos praznujemo visoko obletnico, 55
let opravljanja servisnih dejavnosti, kar bomo obeležili s številnimi ugodnostmi in dogodki skozi vse leto.«
S 55 LETI VITALNO V PRIHODNOST
Avtoline že 55 let opravlja svoje dejavnosti v starem mestnem jedru Krškega, kjer pa prostor žal ne zagotavlja možnosti za dolgoročen razvoj. »Ker želimo podjetje še naprej razvijati, smo se odločili,
da bomo zgradili sodoben avto center, v katerega bomo postopoma prenesli vse dejavnosti,« pravi Hotko. »Trenutno smo v fazi
priprave dokumentacije za prvi objekt tehničnih pregledov. To dejavnost bomo dopolnili s homologacijami ter tehničnimi pregledi
tovornih vozil in tahografov. Nov avto center bo ob samopostrežni avtopralnici v Žadovinku, kar prinaša dodatno prednost, saj bo
enostavno dostopen z vseh vpadnic v Krško. Tako bomo še lažje
uresničevali naš namen – strankam nuditi vse storitve za popolno
vzdrževanje avtomobila na enem mestu.«

J. Ž.
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Sledite nam na:
Euroservis.Slovenia
www.euroservis.si

MREŽA SERVISOV ZA VSE ZNAMKE IN STAROSTI VOZIL

Še vedno iščete
zanesljiv servis
za svoje vozilo?
V Krški vasi med Brežicami in Krškim ga boste zagotovo našli. “Kvaliteta je naša prioriteta!” je vodilo, od katerega
Peter Majzelj s svojo strokovno podkovano ekipo pri svojem delu v Euroservisu AVTO MAJZELJ ne odstopa.
Naj gre za redne servise ali popravila vozila, na področju avtomehanike, servisa in polnjenja klim, avtoelektrike
in vulkanizerstva so strokovnjaki, ki ga prej ali slej potrebuje vsak voznik avtomobila.
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AJZELJ
ROSERVIS AVTO M

62 Krška vas
Velike Malence 6, 82
j.si
pošta: info@majzel
tel: 041 331 751, ewww.majzelj.si

REDNI SERVISI • MEHANIČNA POPRAVILA •
ZAVORNI SISTEMI • DIAGNOSTIKA •
AVTOELEKTRIKA • KLIMATSKI SISTEMI •
VZMETENJE IN PODVOZJE • KAROSERIJSKA
POPRAVILA • VULKANIZERSTVO

Avtoservisna mreža EUROSERVIS in z njo Euroservis AVTO MAJZELJ je del svetovne mreže EUROGARAGE z več kot 6.000 servisi širom Evrope in Južne Amerike. Servisi izvajajo storitve v skladu z najnovejšimi trendi in smernicami v avtomobilski industriji.

OAVVTOOMAJZELJ
N
isu
serv

v Euro

Ko razmišljate o nakupu ali prodaji rabljenega vozila, se
oglasite v avtoservisnem centru AVTO MAJZELJ, ki je v
začetku letošnjega leta postal eden od 9-ih certificiranih
izvajalcev storitve AUTOANALITICA v Sloveniji.

AU TO A N A L I TI C A
postavljamo stan darde

Gre za popolnoma avtomatiziran in objektiven pregled
tehničnega stanja vozila v več kot 150 točkah. Podrobno
poročilo vsebuje opis vseh pregledanih točk ter ugotovljenih nepravilnosti. Iz poročila je
moč razbrati nujna ali predlagana popravila vozila.
KAJ LAHKO Z OCENO STANJA VOZILA AUTOANALITICA PRIDOBITE?
KOT PRODAJALEC RABLJENEGA VOZILA:
• z objavo Autoanalitica ocene vozila pridobite zaupanje potencialnega kupca
• dobro ocenjeno vozilo lahko prodate po višji ceni
• vozilo boste prodali hitreje
KOT KUPEC RABLJENEGA VOZILA:
• pridobite realno stanje vozila
• prihranite pri stroških dodatnih vzdrževalnih in popravljalnih del po nakupu vozila
• kupite varno vozilo, v katerega zaupate
Več o storitvi: www.autoanalitica.si

Vzdrževanje, servisiranje ali popravilo vozila na izbranem EUROSERVISU prinaša
številne prednosti:
• NIŽJE CENE SERVISIRANJA, saj vam vozila ni treba servisirati na pooblaščenih
servisih, kjer so storitve praviloma dražje.
• ZAGOTOVLJENA GARANCIJA PROIZVAJALCA VOZILA.
• VGRADNJA ORIGINALNIH REZERVNIH DELOV PO NIŽJIH CENAH, saj dobavitelji
rezervnih delov prve vgradnje zdaj tudi samostojno nastopajo na trgu s svojimi
blagovnimi znamkami in ne pod imenom blagovnih znamk proizvajalcev avtomobilov.
• HITRA STORITEV, saj so EUROSERVISI vključeni v distribucijsko mrežo rezervnih
delov Groupauto International.
• USPOSOBLJENI SERVISERJI IN TEHNOLOŠKO SODOBNO OPREMLJENE
DELAVNICE, saj morajo EUROSERVISI izpolnjevati predpisane kvalitativne kriterije
svetovne mreže Eurogarage.
• ENOLETNO JAMSTVO NA KUPLJENE REZERVNE DELE IN OPRAVLJENE STORITVE.
• SERVIS V BLIŽINI VAŠEGA DOMA, saj lahko izbirate med EUROSERVISI iz različnih
regij Slovenije.
Več o mreži avtoservisnih storitev EUROSERVIS v Sloveniji na www.euroservis.si.

AVTO MAJZELJ in GA ADRIA d.o.o., Litostrojska 44a, Ljubljana
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Krško je zdaj mesto treh mostov
KRŠKO – 22. februarja je ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek v družbi župana občine Krško
mag. Mirana Stanka in direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Damirja Topolka sprostila promet po tretjem krškem mostu na južnem predelu mesta.
zi Žadovinek, ki je še v teku in
ki vključuje tudi ureditev kolesarske steze in površine za
pešce, večnamensko pot, servisno cesto za dostop do plinske postaje, javno razsvetljavo
in ureditev ostalih komunalnih vodov, znaša 6,3 milijona
evrov. Pri tem bo delež direkcije 4,8 milijona evrov, občine
pa 1,5 milijona evrov.

Vsi krški mostovi
Ministrica Bratuškova in direktor DRSI Topolko sta se po
sprostitvi prometa skupaj z županom Stankom sprehodila
čez most in nazaj.
večnamenska pot ob Savi, ki se
bo pod osrednjim krškim mostom priključila na že obstoječo pot do HE Krško. Rekonstrukcijo ceste na tem odseku
izvaja družba Prohaus z Dola
pri Ljubljani.

Navedene pridobitve predstavljajo velik prispevek k urejenosti cestne infrastrukture v
Krškem, je dejala ministrica
Bratuškova, župan Stanko pa
je izpostavil, da gre predvsem
za razbremenitev mesta, ki ga
prevozi do 10.000 vozil dnevno, s prometom, kar bo posledično omogočilo tudi nadaljnji
razvoj mestnih ulic in samega

Lahko
noč,
skrbi.

mesta. Topolko je ob tem povedal, da skupna investicija,
vključno z odkupi zemljišč,
znaša dobrih 14 milijonov
evrov, od tega je v višini 8,7
milijona evrov sofinancirana z
evropskimi sredstvi. Sama izgradnja mostu s krožiščem in
z navezavo na lokalno cesto
je stala 5,5 milijona evrov, pri
čemer je Direkcija RS za ceste
prispevala 4,2 milijona evrov,
Občina Krško pa 1,3 milijona
evrov v ureditev spremljajoče infrastrukture, kot so pohodne in kolesarske površine,
javna razsvetljava idr. Vrednost drugega dela investicije v
izgradnjo južne obvoznice sko-

Potem ko je leta 1866 leseni
most v dolžini 159 metrov –
zgradil ga celjski tesar Maksimilijan Stepišnik, odprt pa je
bil 8. julija v navedenem letu
– nadomestil do tedaj večstoletno prevažanje ljudi, živine in tovora z brodom preko

Tretji krški železobetonski most je z 297 metri eden daljših v
zadnjih letih zgrajenih mostov v Sloveniji.
reke Save iz Krškega na rečno obrežje Vidma ob Savi in
obratno, je slednjega (podrli
so ga sicer šele leta 1971) leta
1967 po več kot stoletni uporabi (tri leta po preimenovanju
občine Videm-Krško v enovito
ime občina Krško) nadomestil
novozgrajen železobetonski
most. 270 metrov dolg most
je zgradilo podjetje SGP Pionir iz Novega mesta, namenu
pa ga je na praznični dan republike, 28. novembra, predal

Medtem se nadaljuje obnova 1,1 km dolgega odseka obvoznice
mimo Vipapa, ki naj bi trajala še do junija.

podpredsednik skupščine SRS
dr. Jože Brilej. Drugi železobetonski krški most na severnem
obrobju starega mestnega jedra, dolg 132 metrov, je bil predan namenu v sklopu odprtja
Hidroelektrarne Krško 7. junija 2013, vključno z navezovalnim, prav tako novozgrajenim krožnim križiščem in 2,5
km dolgim odsekom videmske obvoznice od mostu do
priključka križišča pri tovarni
Vipap Videm. Izvajalec gradnje mostu je bilo podjetje Primorje iz Ajdovščine. 297 metrov dolg tretji železobetonski
krški most na južnem predelu mosta je, kot je bilo že navedeno, gradilo podjetje Kolektor Koling iz Idrije, njegova
uradna otvoritev pa bo jeseni.
S tem se je, razen predvidene
izgradnje peš mostu, ki bo povezal staro mestno središče z
Vidmom, najverjetneje, vsaj za
obdobje tega stoletja, zaključila izgradnja mostov na območju mesta Krško.

Bojana Mavsar,

foto: Peter Pavlovič

POMOČ NA CESTI,
KO JO POTREBUJETE

Naj vas ne
obremenjujejo
stvari, ki jih lahko
namesto vas
opravimo mi. Sklenite
novo zavarovanje
avtomobilske in
pravne zaščite.

Se vam je že pripetilo?
Da vam je na skoraj novem vozilu počila pnevmatika?
Ste v ženino vozilo natočili napačno gorivo?
Se je v zimski noči izpraznil akumulator?
So vam vandali ukradli brisalce?
Ste v avto zaklenili hišnega ljubljenčka in z njim tudi ključe?
Priznamo. Taki in podobni pripetljaji so za voznike izjemno stresni. Še posebej, če se vam mudi.
Zato je tukaj PRAVI PRIJATELJ. AMZS operaterji na 1987 vam bodo podali in posredovali
vse potrebne informacije, da boste ravnali VARNO, (po)ostali MIRNEJŠI in po vsej verjetnosti
NADALJEVALI POT S SVOJIM VOZILOM.
Nemudoma bodo ocenili, kakšen bi bil najboljši način reševanja posameznega primera in
temu ustrezno določili, ali na intervencijo pošljejo lastne mehanike in vozila za pomoč na cesti
ali pogodbene partnerje, z namenom, da bo pomoč na kraju dogodka v povprečju v
25 minutah.

Triglav komplet

60 %

Združite
zavarovanja
cele družine
in prihranite
do 50 %.

OKVAR VOZIL AMZS
STROKOVNJAKI ODPRAVIJO NA
KRAJU OKVARE

Naročnik: www.amzs.si

Z gradnjo tretjega krškega mostu na južnem predelu mesta Krško v Industrijski coni
Žadovinek je družba Kolektor Koling iz Idrije kot izvajalec del pričela v marcu 2017,
ministrica za infrastrukturo
mag. Alenka Bratušek pa je
v družbi župana mag. Mirana
Stanka in direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Damirja Topolka po njem sprostila
promet po slabih dveh letih.
Uradna otvoritev mostu, ki je
z 297,08 m dolžine eden najdaljših zgrajenih mostov v Sloveniji v zadnjih letih, vključno
z novozgrajenim navezovalnim krožnim križiščem pred
vstopom na most in navezovalno cesto od križišča pri trgovskem centru Megadom do
navedenega krožišča na desnem bregu Save, je napovedana za oktober ali november,
ko naj bi po predvideni dinamiki del podjetje KPL iz Ljubljane dokončalo tudi 1,25 km
dolg krak južne obvoznice skozi Žadovinek do priključka na
krožišče. Pred tem naj bi bil do
junija obnovljen in sproščen za
promet tudi 1,1 km dolg odsek
videmske obvoznice od krožišča na levem bregu novega
mostu do križišča pri tovarni Vipap Videm, vzporedno pa
bo na tem odseku urejena tudi

AMZS mnogokrat poskrbi, da voznik nadaljuje pot s svojim vozilom
AMZS pomoč na cesti se letos lahko pohvali s 60-letno tradicijo. Pomeni veliko več kot le
vleko pokvarjenega ali poškodovanega vozila. Je hitra intervencija, katere cilj je najprej varna
odprava težave na mestu okvare, če je to mogoče. Če mehanik okvare ne more odpraviti,
AMZS poskrbi za vleko vozila. AMZS storitev pomoči na cesti zagotavlja 24 ur na dan, vse dni v
letu. Storitev je za člane brezplačna. Tudi zato je AMZS članstvo preudarna in morda izbira, ki
zagotavlja brezskrbnejše poti.

Med najboljšimi v Evropi
Pomoč na cesti nudijo izkušeni AMZS strokovnjaki. Dokaz so tudi njihovi izjemni dosežki
na mednarodnem tekmovanju in usposabljanju za odličnost cestnih patrulj v konkurenci
avtomobilskih klubov iz 17 evropskih držav. V letu 2018 je ekipa AMZS osvojila odlično drugo
mesto, leto prej so dokazali, da jim v Evropi ni para.
AMZS neprestano skrbi za izobraževanja, izpopolnjevanja ter strokovno rast svojih
strokovnjakov. Mobilnost namreč zaznamujejo ene najhitrejših sprememb, katerim se v AMZS,
tudi s pomočjo njihovega Tehnično-diagnostičnega centra, ustrezno prilagajajo oziroma celo
soustvarjajo sodobno mobilnost.

REŠITEV ZA VAŠO VARNO MOBILNOST
AMZS Otočec s široko paleto storitev in aktivnosti skrbi za vašo varno mobilnost.
V AMZS centru na Otočcu lahko opravite tehnični pregled, podaljšate registracijo
vozila, sklenete zavarovanje ter opravite katero izmed servisnih storitev ali sklenete
AMZS članstvo. V sodobni avtomatski avtopralnici vam vozilo tudi temeljito operejo.
Ne odlašajte z obiskom, saj varnost šteje!

tiskan_oglas_Triglav_komplet_172x168_avto.indd 1
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Kaj je v skladišču Cundrovec?

Odpadki samo še v zaprtem delu
CUNDROVEC – Na bivšem posestvu Vita, ob cesti Cundrovec–Mali Vrh, je podjetje HPG Brežice d.o.o. v lanskem poletju vzpostavilo zbirni center »Skladišče Cundrovec«, kjer se skladiščijo nenevarni odpadki, kot
je zapisano v načrtu zbiranja odpadkov. Okoliški krajani imajo kar nekaj pomislekov glede tega.

ARTIČE – Učenci 3. razreda OŠ Artiče pod mentorstvom
učiteljice Natalije Vahčič so se na prvi februarski dan
razveselili obiska predstavnic Hoferja in Medexa, ki so jim
za zmago na natečaju »Deluj eko – ohrani čebelo in smreko«
razdelile sladke pakete, bidone za vodo in bon v vrednosti
1000 evrov. Omenjeni podjetji sta tretje leto zapored nagradili
najboljši predlog trajnostnega projekta, tokrat pa so s svojo
idejo najbolj navdušili tretješolci artiške šole, ki so se na
natečaj prijavili s šolskim projektom »Kdor seje, ta žanje«.
Artiški učenci skupaj sejejo, obdelujejo, se družijo in ob delu
tudi učijo v njihovem šolskem vrtu. »Sledimo viziji 'od semena
do semena', kar pomeni, da sejemo, spremljamo razvoj
rastlin, pridobivamo semena in presežke širimo med ljudi,«
so učenci zapisali ob prijavi svojega trajnostnega projekta. S
svojim zgledom želijo med ljudmi spodbujati samooskrbo in
željo po lastnem vrtu. Mentorica Natalija Vahčič je povedala,
da je želja učencev izdelati okolju prijazne semenske vrečke,
jih okrasiti z njihovim logotipom, imeni semen in pomembnim
sporočilom – kdor seje, ta žanje. R. R., foto: arhiv šole

Vzreja matic kranjske čebele
SEVNICA, PODSKALICA – Dolina potoka Sevnična je primerna za vzrejo matic kranjske čebele, ugotavljajo v sevniškem
čebelarskem društvu. Zaradi dobrih morfoloških in etoloških lastnosti je ta prisotna in cenjena tudi drugod po svetu, a čebelarji pravijo, da je potrebno poskrbeti za njeno
»čistost«.

Ker smo glede omenjenega
zbirnega centra slišali kar nekaj negodovanj in prejeli tudi
klice nekaterih krajanov, smo
se odločili, da zadevo podrobneje raziščemo. HPG Brežice je
ena od hčerinskih družb podjetja Kostak d.d., iz katerega nam
je direktor Sektorja za ravnanje
s surovinami dr. Primož Gabrič odgovoril, da je za lokacijo v
bližini Cundrovca družba HPG
22. maja 2018 s strani Agencije RS za okolje pridobila dovoljenje za zbiranje odpadkov
oz. za zbirni center (ZC). Kot je
še dodal in kar je tudi zabeleženo v načrtu zbiranja odpadkov, se odpadki v ZC le začasno skladiščijo in ne odlagajo,
prav tako ni dovoljena predelava odpadkov. »V ZC Cundrovec se začasno skladiščijo le
nenevarni odpadki, npr. odpadki iz gozdarstva in določene frakcije komunalnih odpadkov (odpadki prebivalstva) ter
trda goriva, izdelana iz teh odpadkov. Naenkrat se lahko začasno skladišči do 4000 ton odpadkov,« je pojasnil Gabrič. Na
ogledu smo med drugim izvedeli, da je trenutno v ZC le manj
kot ena tona odpadkov. Kot je
razvidno iz načrta in o čemer
smo se lahko prepričali tudi ob
ogledu zbirnega centra, je le-ta
sestavljen iz zaprte skladiščne
hale in platoja za nenevarne
odpadke. Trenutno se predelani odpadki, namenjeni za sežig, skladiščijo samo še v hali,

ZC Cundrovec nam je razkazal Dejan Kramar, pravni svetovalec
v Sektorju za ravnanje s surovinami podjetja Kostak.
s platoja, kjer so skladiščili od- okoliški prebivalci. Gabrič je
padno embalažo, pa so le-to po pojasnil, da v tem primeru ne
odločbi inšpekcije odstranili.
gre za odlagališče oz. odlaganje
odpadkov, zato obveščanje obObveščanje ni potrebno,
čine ali krajanov ni potrebno.
»ZC Cundrovec je običajen inker ni odlagališče
Na pobudo KS Šentlenart je bil dustrijski objekt z vsemi potseptembra lani organiziran te- rebnimi dovoljenji,« je zatrdil,
renski ogled zbirnega centra, direktor HPG Brežice Nikoki so se ga poleg predstavni- la Markovič pa je v pojasnilu,
ka Kostaka udeležili takratna poslanem na Občino Brežice,
predsednik in podpredsednik zapisal, da se ZC uporablja le
sveta KS Šentlenart, Stane Ra- občasno, po potrebi, ter da so v
danovič in Andrej Šmajgl, njem zagotovljeni vsi ustrezni
podpredsednik sveta KS Globo- ukrepi za zmanjšanje vplivov
ko Roman Kržan ter nekateri na okolje, tako da so le-ti zanezainteresirani krajani, ki živijo marljivi ali pa jih ni. Vsekakor
v neposredni okolici ZC Cun- so ti vplivi neprimerno manjdrovec. Najbolj jih je zmotilo, ši, kot bi bili, če bi se zemljišče
da pri izdaji dovoljenja lokal- uporabljalo npr. za prašičerejo
na skupnost ni bila vključena, oz. rejo bikov, kar bi bilo tudi v
ravno tako o najemu bivšega skladu z namembnostjo prosposestva Vita in skladiščenju tora, pojasni Markovič. Po beodpadkov niso bili obveščeni sedah sedanjega predsedni-

ka sveta KS Šmajgla je najbolj
sporno, da v ZC ni poskrbljeno
za požarno varnost, čeprav se
skladiščijo zelo gorljive snovi.
»V primeru požara bi bilo verjetno treba del stanovalcev
evakuirati,« pove in doda, da v
hidrantnem omrežju na lokaciji ZC ni niti vode niti električne
energije. Gabrič pravi, da je požarna varnost urejena v skladu s predpisi. Eno od opozoril
s strani krajanov je bilo tudi,
da je ZC nevaren za podtalnico,
čeprav jim je predstavnik Kostaka povedal, da so bili vgrajeni
lovilci olj in urejena kanalizacija. Šmajgl navaja, da tovornjaki,
ki prevažajo odpadke, na lokalnih cestah povzročajo ogromno škodo, koristi (dobiček) pa
se ne vrača.
Šmajgl nam je še zaupal, da so
takrat na terenskem ogledu s
strani Kostaka dobili zagotovilo, da naj bi lokacijo do 15.
decembra 2018 izpraznili in
vzpostavili prvotno stanje. Odpadke v manjši količini še vedno skladiščijo, kot smo uspeli
izvedeti, so najemnino za del
bivšega posestva Vita podaljšali še za nekaj mesecev, dokler ne bodo do konca zgradili
dodatne prostore za skladiščenje tovrstnih odpadkov v Kostakovem Centru za ravnanje z
odpadki Spodnji Stari Grad. Potem bodo ZC Cundrovec popolnoma izpraznili.

Rok Retelj

Infra tudi na srednjo Savo?
Območje doline potoka Sevnična je idealno za vzrejo čebeljih
matic.
»Zaradi ohranjanja čiste populacije kranjske čebele bo v zaselku
Podskalica v krajevni skupnosti Zabukovje v maju zaživela plemenilna postaja, ki jo bosta strokovno vodila Ivana Kovačevič
in Matija Koštomaj. Oba imata dolgoletne izkušnje na področju
selekcije in vzreje kranjske čebele,« je sporočil predsednik Čebelarskega društva Sevnica
Miha Metelko. »Predvidene so tri serije vzreje matic
oziroma približno 300 matic. Kratkoročni cilj delovanja postaje je dve leti, ob
pozitivnih rezultatih na direktnem testu pa so postavljeni tudi nadaljnji cilji. Ti so
Kranjska čebela (Apis mellifera širjenje območja plemenilcarnica)
ne postaje in povečanje števila vzrejenih matic,« doda in nadaljuje, da je Slovenija izvorna
dežela kranjske čebele, v dolini potoka Sevnična pa so idealni
pogoji za vzrejo čebeljih matic.
»Znotraj kroga je le 12 čebelnjakov, kar je za slovenske razmere
malo. Ti čebelnjaki bodo deležni posebne podpore s strani plemenilne postaje z menjavo matic, vzrejenih znotraj tega območja iz množice najboljših družin. S tem bomo poskrbeli za genetsko variabilnost,« pojasnjuje Metelko in dodaja, da bodo za
testiranje matic s plemenilne postaje Podskalica uporabili izkušnje, pridobljene v programu Smartbees. »Testni protokol bomo
prilagodili našim pogojem reje. Testne družine bomo pripravili
tako, da gredo v narejence matice prve in druge serije. Okvirni
termin vstavljanja matic v narejence je 1. junij 2019. Narejence
bomo pripravili vsi na enak način, in sicer 1,5 kilograma čebel z
oplojeno matico. Prve testne rezultate bomo dobili v maju 2020,
to pa bo osnova za nadaljnje selekcijsko delo plemenilne postaje Podskalica,« zaključi. 
S. Radi, foto: ČD Sevnica

POSAVJE – Novela zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save predvideva prenos upravljanja javnega podjetja Infra na Vlado RS ter njenih pristojnosti z zgolj spodnje na srednjo Savo oz. na njeno celotno porečje.
Javno podjetje Infra, ustanovljeno leta 2004, ima nalogo urejanja vodne in druge infrastrukture na območju
HE na spodnji Savi, po prvotnih načrtih pa naj bi ga po izgradnji spodnjesavske verige
(trenutno velja letnica 2025)
ukinili. Na podlagi omenjene novele zakona pa naj bi Infre postala nekakšen »državni projektant« in skupaj s HSE
dobila posel pri gradnji HE na
srednji Savi, poleg tega naj bi
se njen sedež iz Leskovca pri
Krškem (pred tem je bil že v
Sevnici) preselil v Radeče, namesto direktorja mag. Vojka
Sotoška, ki mu novembra poteče mandat, pa naj bi vodstvo
Infre prevzel nekdanji infrastrukturni minister dr. Peter
Gašperšič. Predlog je razburil Zasavce (o tem je 22. februarja pisal časopis Delo), saj naj
bi ta regija pri 400-milijonski
investiciji v tri hidroelektrarne (Suhadol, Trbovlje, Renke)
»izvisela« tako pri poslu kot
pri delovnih mestih. Zasavci namreč želijo »svojo« Infro

ter prenos koncesije za gradnjo s HSE na družbo v mirovanju Sres.

MOP: Infra bo notranji
izvajalec države

Kakšen je namen novele zakona o spodnji Savi, smo vprašali
Ministrstvo za okolje in prostor, ki je nosilec priprave zakona. Kot so nam odgovorili, se
s predlagano spremembo zakona »natančneje, tudi predpisovno, ureja status družbe
Infra d. o. o. kot notranjega izvajalca države, po tako imenovani 'in house' doktrini,
za vodenje investicij v javno (predvsem vodno) infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti. S predlogom
zakona se možnost za delovanje družbe Infra širi iz vplivnega področja koncesije spodnje Save na naloge priprave
in vodenja investicijskih projektov vodne in druge državne infrastrukture na celotnem
območju vodotoka Save. S predlagano spremembo pa se ne
posega v vsebino in način izva-

janja gospodarske javne službe urejanja voda in ne v vsebino koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala spodnje Save kot vodne pravice,
kar je še posebej poudarjeno
v gradivu.« Kot še dodajajo na
ministrstvu, tudi na pravni položaj družbe HSE, d. o. o., kateri je podeljena koncesija za
rabo vode za proizvodnjo električne energije na območju
srednje Save, predlagana sprememba ne vpliva.

Bratuškova:
Naj se znanje ne izgubi

Ob robu sprostitve prometa
čez nov most v Žadovinku smo
za komentar predlaganih sprememb zakona prosili tudi ministrico za infrastrukturo mag.
Alenko Bratušek. »Znanje, ki
je zbrano v tem podjetju, je po
mojem mnenju smiselno uporabiti tudi pri gradnji hidroelektrarn naprej. Ali bo to ostala Infra, je vprašanje, lahko se
bo preimenovala ali preoblikovala, lahko se tudi sedež prenese kam drugam,« je povedala,

»meni kot ministrici za infrastrukturo je ključno, da se znanje ne izgubi in da ga ne začnemo nekje drugje postavljati na
novo, iz ničle.«

Sotošek:
Z rešitvami smo zadovoljni

Za komentar smo prosili tudi
direktorja Infre mag. Vojka Sotoška. Kot je dejal, so na Infri
s predlaganimi rešitvami zadovoljni, »saj to za nas pomeni nadaljevanje našega dela
tudi na srednji Savi. Očitno
je lastnik prepoznal, da naše
podjetje lahko to počne.« Sicer nima nobenih informacij,
da bi se sedež Infre preselil v
Radeče. »Kakšna bo organizacija, še ne vem, ker novela zakona tega ne predvideva, verjamem pa, da bo treba Infro,
vsaj njen operativni del, približati Zasavju, če bo zadolžena
tudi za srednjo Savo. Ni pa nujno, projekte se da izvajati tudi
od kje drugje,« je dejal, navedb
o svojem (morebitnem) nasledniku pa ni želel komentirati.

Peter Pavlovič
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Izgradnja pločnika Črnc v Brežicah

Kosci obiskali župana

Občina Brežice tudi v letu 2019 nadaljuje s projekti namenjenimi zagotavljanju večje prometne varnosti predvsem za najšibkejše udeležence v prometu – za pešce. Tako potekajo dela izgradnje pločnika Črnc in rekonstrukcija ceste na odseku med krožiščem na Cesti
svobode in križiščem za Zakot. Vrednost investicije znaša dobrih
359.000 evrov in jih v celoti zagotavlja Občina Brežice iz proračuna.

Del urejenega pločnika z javno razsvetljavo v Črncu
Na pustni torek so župana občine Brežice Ivana Molana obiskali mladi kosci, predstavniki avtohtone etnološke pustne maske, ki izvira iz
vasi Loče in je zaradi svoje edinstvenosti postala zaščitni znak prireditev in simbol "dobovskega Fašjenka". Danes se etnološko izročilo
prenaša na mlade, ki ohranjajo tradicijo. Mladi kosci so ob tej priložnosti podarili županu kravji zvonec, njihov simbol je sicer kosa, s katero odganjajo zimo. Ob tej priložnosti sta kosce za namen arhiviranja fotografirala tudi sodelavca Slovenskega etnografskega muzeja.
Maska kosec je oblečena v obleko iz domačega platna, hlače "bregeše", široko srajco "rubačo", za vratom ima rdečo ruto "rubic".
Na glavi ima visoko pokrivalo "türn", ki je okrašen z raznobarvnimi
trakovi "ponglci", na obrazu ima masko iz kartona – "larfo". Za pasom ima pripete kravje zvonce, v roki pa drži koso, s katero odganja zimo. Nekoč so bili kosci le neporočeni fantje, danes pa so lahko možje, žene in otroci.

Poziv za podajo predlogov za imenovanje članov
sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v
občini Brežice
Z Odlokom o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Brežice (Uradni list RS, št. 100/08; v nadaljevanju: Odlok) je opredeljen Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini
Brežice (v nadaljevanju: svet uporabnikov) kot organ varstva pravic uporabnikov javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Brežice.
Svet uporabnikov, ki je sestavljen iz petih predstavnikov uporabnikov javnih dobrin v občini Brežice, imenuje Občinski svet občine Brežice. Enega člana predlaga župan, štiri člane pa Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju Komisija) na podlagi javnega poziva. Če prvi javni poziv ni uspešen, objavi Komisija drugi javni poziv. V primeru, da sta oba javna poziva
neuspešna, člane sveta uporabnikom predlaga Komisija. V skladu z
Odlokom članstvo v svetu uporabnikov ni združljivo z zaposlitvijo,
pogodbenim delom ali članstvom v organih upravljanja pri izvajalcih lokalnih gospodarskih javnih služb in z delom v upravnih organih občine Brežice.
Komisija na podlagi prvega odstavka 4. člena Odloka poziva uporabnike javnih dobrin, da podate predlog za imenovanje v svet uporabnikov. Podatki o predlaganih kandidatih naj vsebujejo osebne
podatke kandidata (ime in priimek, rojstni podatki, naslov) ter soglasje kandidata.
Prosimo vas, da vaše predloge o možnih kandidatih pošljete na naslov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si, najkasneje do 13. 3. 2019.


Predsednik KMVVI mag. Andrej VIZJAK

POIŠČIMO JIM DOM

Stran pripravlja Občina Brežice

Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice
d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56
ZAZA (19010B)
je živahna, prijazna psička črne
barve s kratko dlako, srednje
velikosti, stara 4 leta. Je čipirana in bo sterilizirana pred oddajo v nov dom. Išče skrbne lastnike, ki ji bodo zagotovili prijazen
in varen dom.
Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. do 13. ure,
sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

Dela projekta zajemajo rekonstrukcijo ceste v dolžini cca. 200 m in
izgradnjo pločnika širine 1,2 m v dolžini cca. 500 m. Med gradnjo
se je izkazalo, da je treba opraviti sanacijska dela na voziščni konstrukciji celotnega predvidenega odseka, kar se ob izgradnji pločnika tudi izvaja. Hkrati se gradi tudi cestna razsvetljava ter izvaja
vse ostale potrebne prilagoditve infrastrukturnih vodov. Dela izvaja podjetje KOP Brežice d.d., predviden zaključek gradbenih del je
konec maja 2019.

Obvestilo o vpisu v vrtec
Spoštovani starši!

ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE in OBČINA BREŽICE
vabita na prireditev

ŠPORTNIK LETA 2018

ki bo v četrtek, 28. marca 2019, ob 18. uri
v Domu kulture Brežice.

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog
za vpis v programe vrtcev za šolsko leto 2019/20:

Na prireditvi bodo podeljena priznanja športnikom in
športnim delavcem v občini Brežice, ki so s svojimi dosežki in
delom zaznamovali leto 2018.

• dnevni program: v trajanju od 6 do 9 ur dnevno,
• krajši program: za otroke, starejše od 3 let, v trajanju 570
ur: 3 ure na dan, med 9. in 12. uro, v dneh šolskega koledarja (program bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok) in
• poldnevni program: v trajanju 4 ure na dan, vse delovne dni
v letu, med 9. in 13. uro (program bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok).

Na prireditvi bodo podeljene strokovne nagrade ter
nagrada za
NAJ ŠPORTNICO / ŠPORTNIKA / EKIPO OBČINE BREŽICE
V LETU 2018 PO IZBORU OBČANOV.

Vabimo Vas, da izpolnjene vloge na obrazcu, ki ga dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca oziroma šole, osebno prinesete ali pošljete po pošti v želeni vrtec, v času od 11.
do 15. marca 2019, od 8. ure dalje.
V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu
2019/20, s pričetkom od 1. 9. 2019. K oddaji vloge vabimo tudi
starše otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.
Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona
o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS,
40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17) v nadaljevanju: zakon).
Na podlagi števila prejetih prijav za vpis, izpolnjevanja pogojev
za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev bo pripravljena organizacija dela vrtcev za šolsko leto 2019/20.
• V oddelke bodo razporejeni otroci, ki bodo 1. 9. 2019 izpolnjevali pogoje za vključitev. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.
• Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času
razpisa, in starše povabil k sklenitvi pogodbe o medsebojnih
pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, ki jo morate
podpisano vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. S podpisom
pogodbe se šteje, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec (20. člen zakona). V primeru, da v roku
podpisane pogodbe ne vrnete v vrtec, se šteje, da ste vlogo
umaknili. Vloge za otroke, ki bodo na dan 1. 9. 2019 izpolnjevali pogoje, a bodo oddane po razpisu, bodo obravnavane
meseca maja. V primeru, da bo vlog več, kakor bo prostih
mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.
• Vloge za otroke, ki do začetka šolskega leta ne bodo izpolnjevali pogojev za vključitev, bo vrtec evidentiral. V kolikor
bo vrtec razpolagal s prostimi mesti med šolskim letom, bo za
evidentirane vloge ob pogoju, da otrok izpolnjuje vse pogoje
za vključitev, staršem posredoval povabilo k sklenitvi pogodbe v mesecu pred želenim datumom vključitve otroka v vrtec.

Prisrčno vabljeni vsi, ki čutite s športom!

GLASOVNICA
Članice Športne zveze Brežice so v skladu s pravilnikom zveze
in doseženimi rezultati v letu 2018 občanom v glasovanje predložile 11 predlogov za športnico / športnika / ekipo leta 2018.
1. BENO KUNST, športna gimnastika – mnogoboj, 1. mesto,
Državno prvenstvo (mladinci), Novo mesto, trener Drago
Žerjav, Telovadno društvo Sokol Brežice.
2. NIKA GLOJNARIČ, atletika – tek čez ovire, 9. mesto,
Svetovno mladinsko prvenstvo (U20), Tampere, trener
Iztok Glojnarič, Atletski klub Brežice.
3. LEJA GLOJNARIČ, atletika – skok v višino, 10. mesto,
Mladinske Olimpijske igre (U17), Buenos Aires, trener
Henrik Omerzu, Atletski klub Brežice.
4. VID OŠTRBENK, kajak na divjih vodah – spust-sprint v
kajaku enosedu ekipno (K1), 2. mesto, Evropsko mladinsko
prvenstvo, Skopje, trenerja Marjanca Pečar in Mitja
Oštrbenk, Kajak kanu klub Čatež.
5. KLEMEN GERČAR, motociklizem – motokros MX OPEN, 1.
mesto, tekma za Evropski pokal, Prilipe, Avto moto društvo
Brežice.
6. MARUŠA RUS in JEDRT JEVŠEVAR, ju-jitsu – duo sistem
ženski pari, 1. mesto, Evropsko kadetsko in mladinsko
prvenstvo (mladinke), Bologna, trener Jure Žabjek, Društvo
borilnih veščin Katana.
7. KRIŠTOF STRNAD in JAN ZUPANČIČ, ju-jitsu – duo sistem
moški pari, 3. mesto, Svetovno kadetsko in mladinsko
prvenstvo (U21), Abu Dhabi, trener Dejan Kink, Društvo
borilnih veščin Katana.
8. NASTJA GALIČ, karate – kate, 9. mesto, Evropsko člansko
prvenstvo, Novi Sad, trenerka Metka Galič, Karate klub
Brežice.
9. EKIPA ČLANIC Karate kluba Brežice: Nastja Galič, Nika
Omerzu in Ema Sever, karate – kate ekipno, 1. mesto,
Ekipno državo prvenstvo, Polzela, trenerka Metka Galič,
Karate klub Brežice.
Glasovnico, na kateri obkrožite številko pred imenom vašega
kandidata, pošljite na naslov: ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE,
ČERNELČEVA 10, 8250 BREŽICE. Pri dokončnem izboru bodo
upoštevane vse glasovnice, ki bodo na pošto oddane do
vključno 21. marca 2019 in na katerih bo obkrožena največ
ENA številka pred imenom kandidata.
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Moj projekt – participativni proračun
Občine Krško za leto 2020

Aleš Suša (Levica) je vprašal, koliko se pri plačilu programov vrtca namenja za dodatno plačilo staršem in koliko za kritje razlike v
ceni? Podal je pobudo, da se za peš most v Krškem izvede natečaj in vprašal, kako bo urejena Cesta 4. julija pri trgovini Chemo.
Anton Petrovič (SD) je vprašal, kdaj se bodo začela dela ureditve
vodotoka Belskega/Reštanjskega potoka.
Milena Bogovič Perko (SDS) je predlagala, da občina organizira posvet za vodstva vrtcev, šol in doma upokojencev o smernicah in trendih na področju vključevanja lokalno pridelane hrane
v javna naročila.
Luka Gramc (ROK) je vprašal, v kateri fazi je projekt pločnik »Križaj - Podbočje« ter predlagal ukrepe na cesti skozi Podbočje s ciljem umirjanja prometa in prenovo trenutno veljavnega prostorskega akta za naselje Podbočje.
Nataša Šerbec (SD) je dala pobudo, da se pripravi idejna rešitev
za opremo avtobusnih postajališč starega mestnega jedra Krško
in uredi nadkrito postajališča na Ul. 11 novembra 53 in 54 v Leskovcu. Predlagala je še, da se nove lesene klopi v mestnem jedru uvrstijo v katalog urbane opreme.
Jože Olovec (SDS) je predlagal, da se zavaruje vodni vir Drnovo in
trajno sanira obstoječe stanje, ter vprašal glede uveljavitve razširjenih vodovarstvenih pasov na tem območju. Vprašal je, za katere aktivnosti je bilo porabljenih 1,3 mio evrov za opuščeni projekt nove knjižnice ter kako deluje sistem prostih mest v vrtcih oz.
izvajanja prednosti za otroke z obema zaposlenima staršema. Podal je še vprašanje v zvezi s cenitvami uradnih cenilcev ter glede
dovoljenj in meritev sežigalnice odpadkov v Krškem.

Skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju
občine Krško za šolsko leto 2019/20
K vpisu vabimo starše, ki želite v šolskem letu 2019/2020 vključiti svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju občine Krško,
in sicer: Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica (tel. št. 07/62 02
460 ali 07/49 73 025), Vrtec pri OŠ Koprivnica (07/49 76 900), Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem (040 837 106 ali 07/49 04 068), Vrtec pri OŠ Podbočje (07/49 77 030), Vrtec pri OŠ Raka (07/49 13
546), Vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo (07/48 81 910) in Vrtec Krško (07/62 05 400).
Vse dodatne informacije v zvezi z vpisi, vrstami programov, ki jih izvajajo vrtci, poslovnim časom vrtca …, lahko preberete na spletnih
straneh zgoraj navedenih vrtcev, kjer si lahko natisnete tudi vlogo
za vpis v vrtec, ali pokličite v vrtec. Vloga za vpis v vrtec na območju
občine Krško za šol. leto 2019/2020 se nahaja tudi na spletni strani Občine Krško.
Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno,
ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2019/2020 (torej v času od 1. 9.
2019 do 31. 8. 2020) boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec. Vlogo za vpis otroka je potrebno oddati najkasneje do 15. 3.
2019. Na podlagi vaših prijav za vpis otroka v vrtec, bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto. Da bi bili lahko oddelki čimbolj
popolnjeni in vrtci racionalno organizirani, je pomembno, da prijave oddate čimprej oz. v predpisanih rokih.
O sprejemu otrok novincev v posamezni vrtec v šolskem letu
2019/2020 boste starši oz. zakoniti zastopniki s strani vrtcev dokončno obveščeni najkasneje po seji Občinskega sveta Občine Krško, ki bo predvidoma konec junija 2019 ali v začetku julija 2019, na
kateri bo obravnavana organizacija in sistemizacija delovnih mest v
vrtcih občine Krško za šolsko leto 2019/2020. Na isti seji Občinskega sveta Občine Krško se bo odločalo o višini dodatne olajšave Občine Krško pri plačilu vrtca, ki sedaj znaša 30 % dodatnega znižanja
pri plačilih staršev za programe v vrtcih.

KOLIKO SREDSTEV BO NA VOLJO?
V proračunu Občine Krško za leto 2020 bo za participativni proračun predvidenih 140.000 evrov (na naslednji seji bo o višini odločal
Občinski svet). Sredstva iz participativnega proračuna pa bodo proporcionalno razdeljena na posamezna območja:
Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno –
Presladol

do 20.000 €

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna,
KS Zdole

do 20.000 €

Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

do 20.000 €

Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo

do 20.000 €

Območje 5: KS Krško

do 20.000 €

Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog

do 20.000 €

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem
do 20.000 €
in KS Krško polje
Postopek
1. Predlog
a. Občanke in občani projektne predloge oddajo na obrazcu na
spletni strani Občine Krško, v prostorih KS ali v sprejemni pisarni Občine Krško od 15. 3. do 15. 4. 2019.
2. Pregled predlogov
a. Vse predloge bo v skladu s kriteriji in merili do maja 2019
pregledala občinska uprava in jih posredovala v dokončno
presojo in potrditev pristojni komisiji.
3. Presoja in priprava seznama projektov
a. Komisija za izvedbo participativnega proračuna bo pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih območjih.
4. Glasovanje
a. Glasovanje o prednostni izvedbi projektov v okviru razpoložljivih sredstev na posameznem območju bo potekalo na sedežih KS znotraj območja 5. 6. 2019 in 12. 6. 2019 ali pa
preko spletne strani Občine Krško od 5. 6. 2019 do vključno 12. 6. 2019.
5. Potrditev izglasovanih projektov in izvedba
a. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu
svetu Občine Krško za proračunsko leto 2020, v katerem jih
bo občinska uprava tudi izvedla.
Pogoji za uvrstitev projektnih predlogov na glasovanje
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če:
1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine
Krško.
2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje
aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
3. Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Krško in
da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev.

4. Je skladen z nalogami občine.
5. Izveden bo na območju občine in je umeščen v enega od 7 območij občine.
6. V preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Krško.
7. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in
ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov Občine Krško.
8. Je finančno ovrednoten praviloma med 2.000 in 10.000 evrov z
DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti, in je finančno ovrednoten praviloma med 5.000
in 15.000 evrov z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja.
KDO LAHKO SODELUJE?
1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v občini
Krško, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.
2. Predlagatelj v projektnem predlogu ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba,
udeležena v poslovodstvu izvajalca).
3. Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 2 projektna predloga. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik
nastopa največ v dveh skupinah predlagateljev.
Kako oddati projektni predlog?
Predlogi morajo biti do najkasneje 15. 4. 2019 do 24. ure oddani na
spletni strani Občine Krško ali na obrazcu, ki bo na voljo v prostorih
posamezne KS, po navadni pošti na naslov Občina Krško, Participativni proračun, CKŽ 14, 8270 Krško.
Glasovanje
Glasovanje bo potekalo na sedežih krajevnih skupnosti znotraj območja 5. 6. 2019 in 12. 6. 2019 ali pa preko spletne strani Občine
Krško od 5. 6. 2019 do vključno 12. 6. 2019.

PREDSTAVITEV POSTOPKA
SODELOVANJA OBČANK IN OBČANOV
Za območje KS Brestanica in Rožno-Presladol:
V torek, 12. marca 2019, ob 17. uri v prostorih KS Brestanica
Za območje KS Dolenja vas, Spodnji Stari Grad –
Spodnja Libna in Zdole
V torek, 12. marca 2019, ob 17. uri v večnamenskem domu v
Dolenji vasi
Za območje KS Gora, Raka in Veliki Trn
V torek, 12. marca 2019, ob 17. uri v prostorih KS Raka
Za območje KS Koprivnica in Senovo
V sredo, 13. marca 2019, ob 17. uri v prostorih KS Senovo
Za območje KS Podbočje in Veliki Podlog
V sredo, 13. marca 2019, ob 17. uri v kulturnem domu v Podbočju
Za območje KS Senuše, Leskovec pri Krškem in Krško polje
V sredo, 13. marca 2019, ob 17. uri v prostorih KS Leskovec pri
Krškem (gasilski dom)
Za območje KS mesta Krško
V četrtek, 14. marca 2019, ob 17. uri v sejni sobi A Občine Krško

Javni razpis za sofinanciranje programov
Občinske turistične zveze Krško in turističnih
društev v občini Krško za leto 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov
veteranskih in častniških združenj, ki delujejo
v javnem interesu v občini Krško za leto 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje že izvedenih
programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih
društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma v
občini Krško in so v razpisnem obdobju od 5. 3. 2018 do 24. 3.
2019 izvajali programe in aktivnosti, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji. Rok za prijavo je 26. 3. 2019.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem
listu na voljo na spletni strani www.krsko.si v rubriki Javni
razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur
na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne
informacije: Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-pošta:
irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. – 11. ure.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in
dogodkov veteranskih in častniških združenj z območja občine
Krško. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani do
izteka prijavnega roka dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu
župana Občine Krško in na spletni strani www.krsko.si. Vloge
z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti najkasneje do 18.
marca 2019 na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14,
8270 KRŠKO. Dodatne informacije: Metka Resnik, tel. 07/4981-201, e-pošta: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

w w w. k r s k o . s i

Stran pripravlja Občina Krško

Pobude, predlogi in vprašanja članov
Občinskega sveta Občine Krško s 3. seje
28. februarja 2019

KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN?
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega
denarja na način, da pri določanju o njegovi porabi sodelujete občanke in občani, ki sami določite, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti
življenja v občini. Vsak lahko predlaga projekte, hkrati pa ima priložnost sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji
lokalni skupnosti izvajali.

IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
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Najava vseh javnih razpisov Občine Sevnica
V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica bodo jutri, 8. marca 2019, objavljeni javni razpisi za sofinanciranje programov na področjih kulture, športa, turizma, mladinskih dejavnosti, zdravstvenega varstva
in sociale, kmetijstva in gospodarstva. Povzetke objavljamo v nadaljevanju. Vsa razpisna dokumentacija bo od dneva
objave do roka prijave objavljena na www.obcina-sevnica.si.

GOSPODARSTVO

ŠPORT

Predmet javnega razpisa: promocija izdelkov in storitev na sejmih,
pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, naložbe v nakup
nove opreme in nematerialnih investicij, finančne vzpodbude za
lokalne turistične ponudnike.

Predmet javnega razpisa: netekmovalni šport; tekmovalni
šport; izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev v športu; organiziranost v športu: delovanje
športnih zvez in delovanje športnih društev; športne prireditve:
rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige.

Okvirna vrednost razpisa: 83.000 evrov
Rok prijave: najpozneje do vključno 20. maja 2019 na naslov
Občine Sevnica
Dodatne informacije: Vlasta Kuzmički (vlasta.kuzmicki@obcinasevnica.si ali 07 81 61 233) in Jasmina Veselinovič (jasmina.
veselinovic@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 205)

Okvirna vrednost razpisa: 116.000 evrov
Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov
Občine Sevnica
Dodatne informacije: Lidija Udovč (lidija.udovc@obcinasevnica.si ali 07 81 61 220)

KMETIJSTVO

MLADINA

Predmet javnega razpisa: pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo (podukrepa: posodabljanje
in urejanje); pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih
in gozdnih zemljišč; pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji; pomoč za izobraževanje in usposabljanje
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja; pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega
prometa iz odročnih krajev; podpora delovanju društev s
področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Predmet javnega razpisa: mladinski programi in projekti,
namenjeni krepitvi in širitvi vrednot prostovoljnega dela in dela
med mladimi, spodbujanju osebne avtonomije mladih in njihovi
socialni integraciji ter druženju in uresničevanju njihovega interesa.

Okvirna vrednost razpisa: 77.000 evrov

Okvirna vrednost razpisa: 15.000 evrov
Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov
Občine Sevnica
Dodatne informacije: Lidija Udovč (lidija.udovc@obcinasevnica.si ali 07 81 61 220)

Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov
Občine Sevnica

KULTURA

Dodatne informacije: Vlasta Kuzmički (vlasta.kuzmicki@obcinasevnica.si ali 07 81 61 233) in Jasmina Veselinovič (jasmina.
veselinovic@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 205)

Predmet javnega razpisa: glasbena (vokalna, instrumentalna),
gledališka in lutkovna, folklorna plesna, likovna, literarna ter
foto, video in filmska dejavnost.
Okvirna vrednost razpisa: 48.000 evrov

TURIZEM
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje izvedenih turističnih
prireditev v občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega
obiska oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na
turistični razvoj posameznega kraja in celotne občine.

Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov
Občine Sevnica
Dodatne informacije: Lidija Udovč (lidija.udovc@obcinasevnica.si ali 07 81 61 220)

Obisk avstrijske veleposlanice
V Mladinskem centru Sevnica je prejšnji četrtek potekal poseben dogodek s pomenljivim naslovom »Podarimo knjige Sevnici«. V akciji, ki
ob sodelovanju Republike Avstrije –
Urada zveznega kanclerja in Mohorjeve družbe v Celovcu poteka že od
leta 2002, je bilo januarja letos različnim slovenskim nevladnim organizacijam in ustanovam doslej podarjenih preko 53.000 izvodov knjig. Akcija
Podarimo knjige tako podpira širjenje slovenske knjige kot pomembne
kulturne dobrine. Podarjenih knjig
v vrednosti 4000 evrov se je v letošnjem letu zelo razveselil tudi Javni
zavod za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevni- Veleposlanica je v dar preca oziroma Mladinski center Sevnica, jela sadiko sevniške voščenki deluje pod okriljem zavoda. Z do- ke, ki bo svoje mesto našla
godkom so bile knjige slovesno pre- na vrtu avstrijske rezidence.
dane namenu v družbi avstrijske vele- (Foto: Občina Sevnica)
poslanice mag. Sigrid Berka in direktorja Mohorjeve družbe Franza
Keliha, navzoče na dogodku pa sta pozdravila tudi župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. KŠTM Sevnica bo
nekaj knjig namenil tudi knjižnicam osnovnih šol sevniške občine,
zato so k udeležbi na dogodku poleg vodstev šol povabili učenke in
učence, ki so gostoma del knjig simbolično pomagali predati na police. Vse navzoče je s svojim talentom igranja na diatonično harmoniko navdušil Jakob Štigl. V sklopu obiska Sevnice je veleposlanica
obiskala tudi Grad Sevnica, kjer je potekalo delovno srečanje z županom Srečkom Ocvirkom in sodelavci. Seznanila se je s predstavitvijo občine, gospodarstva in turizma, pogovor pa je potekal tudi o
raznih aktualnih družbeno-političnih temah, ki povezujejo sosednji
državi. Obisk je zaključila z ogledom podjetja Preis Sevnica.

Županovo vino kot promotor občine
Vinogradniška društva sevniške občine pod pokroviteljstvom in v
sodelovanju z Občino Sevnica vsako leto organizirajo izbor za županovo vino, ki je namenjeno promociji občine s statusom protokolarnega vina za različne priložnosti.

Okvirna vrednost razpisa: 13.027 evrov
Rok prijave: najpozneje do vključno 15. aprila 2019 na naslov
Občine Sevnica
Dodatne informacije: Vlasta Kuzmički (vlasta.kuzmicki@obcinasevnica.si ali 07 81 61 233) in Jasmina Veselinovič (jasmina.
veselinovic@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 205)

SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO
VARSTVO
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov in projektov
s področja dejavnosti socialnega varstva in zdravstvenega
varstva.

Stran pripravlja Občina Sevnica

Okvirna vrednost razpisa: 25.000 evrov
Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov
Občine Sevnica
Dodatne informacije: Lidija Udovč (lidija.udovc@obcinasevnica.si ali 07 81 61 220)

www.obcina-sevnica.si

Predsednik ZDVD Miran Jurak, predsednik Društva vinogradnikov
Sevnica-Boštanj Jože Simončič, 23. Vinska kraljica Slovenije Meta
Frangež, zmagovalec izbora Županovo vino 2019 Franc Špan in župan Srečko Ocvirk. (Foto: Občina Sevnica)
Komisija je letos izbirala med devetimi vzorci vin rdeče zvrsti, letnika 2018, zmagovalec natečaja pa je postal Franc Špan iz Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj z oceno 16,60. Županovo vino 2019
je tako postalo novo protokolarno vino Občine Sevnica – promotor občine, sevniških vinogradnikov in vinogradniške dediščine. Kot
darilo, priznanje ali nagrada bo omogočalo, da se prepoznavnost in
kakovost sevniških vin širi izven meja občine.
Prireditev z razglasitvijo je potekala minuli petek v Hotelu Ajdovec, v sklopu občnega zbora Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj. Vsako leto namreč organizacijo ocenjevanja prevzame eno
od štirih vinogradniških društev sevniške občine. Navzoče na dogodku so poleg župana Srečka Ocvirka nagovorili tudi predsednik
Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj Jože Simončič, predsednik
Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak in 23. Vinska
kraljica Slovenije Meta Frangež. Za glasbeno obogatitev programa
so poskrbeli citrarka Neža Simončič, tenorist Marko Železnik in ansambel Vesela dolina, povezovalka programa pa je bila Tanja Žibert.
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Pediatri ZD Krško svetujejo

Respiratorne okužbe
KRŠKO – Sezona respiratornih infektov je na višku, posledično pa čakalnice zdravstvenih domov polnijo pacienti s povišano telesno temperaturo, kašljanjem in smrkanjem. Tudi
pediatrične ambulante, zato pediatrinje krškega zdravstvenega doma naslavljajo na bralce nekaj nasvetov.

V ZD Krško od decembra lani obratujejo štiri pediatrične
ambulante, saj so zaposlili mlado pediatrinjo Katerino
Stoyanov (druga z leve), ob njej še Snežana Ladika Žvar (levo),
Marjana Volarič in Kristina Lovšin Salmič (desno).
Ob povišani telesni temperaturi mora otrok ostati doma v postelji. Ponudimo mu dovolj tekočine ter opazujemo in spremljamo
pojav drugih bolezenskih znakov. Telesno temperaturo znižujemo
le, če naraste nad 38,5 st. Celzija (izmerjeno pod pazduho) in se
ob tem otrok slabo počuti. Najpogosteje otroku znižujemo temperaturo s paracetamolom v obliki sirupa ali svečk, ki ima poleg
učinka zniževanja vročine tudi protibolečinski učinek, kar je ugodno pri virusnih okužbah, ki jih spremljajo bolečine v mišicah in
sklepih. Otroka z visoko temperaturo ne pokrivamo ali oblačimo,
temveč ga oblečemo v lahka bombažna oblačila.
Virusne okužbe zelo pogosto spremlja kašelj, ki je prve dni viroze običajno suh in dražeč – lahko tudi lajajoč, po nekaj dneh trajanja okužbe pa postane bolj vlažen. Otrok se začne izkašljevati.
Ob kašlju svetujemo, da se otroku ponudi dovolj tekočine (lahko
kot čaj, napitek, juhica ...), lahko se mu dela tudi vlažne inhalacije. V lekarnah je zelo dobra ponudba različnih sirupov za izkašljevanje, ki pa pri zdravljenju niso nujno potrebni. Sirupi za umirjanje kašlja – antitusiki – so potrebni le, če je kašelj zelo suh in
moti otrokov spanec.

Prehlad je virusno vnetje zgornjih dihalnih poti in je najpogostejša bolezen otrok in odraslih. Glavni znaki prehlada so: tekoč
izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu, kašelj in lahko tudi povišana telesna temperatura. Traja lahko 1-2 tedna in zdravljenje
običajno ni potrebno, razen če pride do zapletov, kot sta vnetje
srednjega ušesa ali vnetje obnosnih votlin. Za preprečevanje vnetja ušes je bistvena intenzivna toaleta nosu in po potrebi uporaba kapljic (dekongestivov).

Gripo povzročajo virusi influence tipa A in B. Potek okužbe je običajno hujši kot pri prehladu. Obolevajo tako otroci kot odrasli in
na to diagnozo pomislimo glede na epidemiološko situacijo. Začetek bolezni je običajno nenaden z visoko temperaturo, mrzlico,
bolečinami v mišicah in sklepih, glavobolom, izcedkom iz nosu,
suhim kašljem. Pri mlajših otrocih običajno temperatura ni tako
zelo visoka, imajo pa bolj izražene prehladne znake. Okužba lahko traja 1-2 tedna.
Pri prehladu in gripi obisk pri zdravniku ni nujno potreben. Otroka zdravimo tako, da blažimo simptome bolezni. Moramo pa
k zdravniku, če se otrokovo zdravstveno stanje slabša, če kašelj
postaja bolj intenziven, če ga začne boleti uho ali se morda pojavijo novi bolezenski znaki, npr. bruhanje, nenavadni izpuščaji,
vztrajanje povišane telesne temperature ali njen ponovni porast.

POZOR!

Bodite pozorni na otroka, ki je začel iznenada oteženo dihati (to
prepoznate, če opazujete otrokov prsni koš in opazite ugrezanje
medrebrnih prostorov, otrok pa diha zelo hitro in plitvo). Tako
prizadet otrok sodi takoj na pregled v ambulanto. Pozorni bodite tudi na otroka, ki veliko spi in odklanja pijačo.
V zadnjem mesecu je bilo precej otrok v obravnavi zaradi virusnih okužb z driskami (najpogosteje rotavirus). Blage driske lahko potekajo kot blaga bolezen z odvajanjem redkejšega blata več
kot trikrat dnevno in krčevitimi bolečinami v trebuščku pred odvajanjem blata. Težje okužbe pa potekajo z visoko temperaturo,
bolečinami v mišicah, sklepih, glavobolom, slabostjo, bruhanjem
in pogostim odvajanjem tekočega blata. Otrok je ob takšni okužbi ogrožen zaradi dehidracije. Otroku ponujamo dovolj tekočine
(vodo, čaj, zelenjavne juhice) oz. lahko otrok uživa nemastno in
nesladko hrano ter pijačo. V lekarni lahko kupimo rehidracijsko
tekočino, ki je lahko na recept. Priporočamo tudi probiotike. Povišano temperaturo znižujemo s paracetamolom. Ob hujšem bruhanju svetujemo sprejem na otroški oddelek zaradi parenteralne
rehidracije.
Pediatrinje ZD Krško
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Odzivnost še vedno ni najboljša
POSAVJE – Program Svit, brezplačni preventivni presejalni nacionalni program za zgodnje odkrivanje raka
na debelem črevesu in danki, letos obeležuje 10-letnico in še aktivneje pristopa k ozaveščanju ciljne skupine od 50 do 74 let. V Posavju se nanj najslabše odzivajo v občinah Bistrica ob Sotli, Krško in Brežice.
Nosilec programa, Nacionalni
inštitut za javno zdravje, je v
letu 2018 povabil k sodelovanju 309.008 oseb, odzvalo pa
se je 198.876 oseb oz. 64,63
odstotkov. Med analiziranimi
osebami je imelo pozitivni izvid 10.555 oz. 5,99 odstotkov
sodelujočih.
Posavske občine so razdeljene
v dve zdravstveni regiji, celjsko
(občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Radeče in Sevnica) in novomeško (občini Kostanjevica
na Krki in Krško). V celjski regiji je bila odzivnost približno
tolikšna kot na državnem nivoju, 64,32-odstotna – 58,73
odstotkov med moškimi in
69,65 odstotkov med ženskami. Prebivalci občine Radeče
so bili 70,07-odstotno odzivni – moški 69,01-odstotno in
ženske 70,94-odstotno. Občina Sevnica je imela 68,70-odstotno odzivnost – pri moških
je bila odzivnost 63,68-odstotna, pri ženskah pa 73,95-odstotna. V občini Brežice so se
odzvali 59,17-odstotno – moški 53,80-odstotno in ženske
64,23-odstotmo. Najmanj odzivni so bili v občini Bistrica
ob Sotli, in sicer 55,28-odstotno –moški so bili 52,53-odstotni, ženske pa 58,00-odstotne.

V novomeški zdravstveni regiji je bila odzivnost malce
višja kot v celjski – 66,12-odstotna, pri čemer so moški dosegli 60,23 odstotkov, ženske
pa 71,90 odstotkov. V občini
Kostanjevica na Krki je bila
odzivnost 67,47-odstotna –
pri moških 65,38 odstotkov,
pri ženskah 69,43 odstotkov. Občina Krško je doseg-

Svitovi ambasadorji so posneli promocijski spot (foto: program Svit).
la 58,23-odstotno odzivnost,
pri moških 51,45 odstotkov,
pri ženskah pa 64,94 odstotkov. V Zdravstveno-vzgojnem
centru Krško, ki deluje v okviru ZD Krško, opozarjajo, da je
odzivnost v občini Krško najnižja v novomeški zdravstveni
regiji. »Zavedamo se, da lahko
le s pomočjo različnih aktivnosti v regiji dosežemo cilje
boljše odzivnosti občanov Krškega v program Svit in posledično vplivamo na njihovo
zdravje. Planiramo še tesnejše povezovanje z občani in občankami Krškega, prav tako
si želimo predstavitev programa Svit ostalim gasilskim
društvom,« so sporočili, saj
so takšno predstavitev že izvedli za prostovoljna gasilska
društva Senovo, Brestanica,
Dolenja vas in Rožno.

Okrepljena promocija

Program Svit je ob jubileju in
ob marcu, mesecu boja proti raku na debelem črevesu
in danki, prenovil svojo spletno stran, kjer je možno objavljati in tudi slediti raznim
vsebinam, povezanim z aktivnostmi tega programa. Z ambasadorji programa Svit je
bil posnet promocijski spot,
ki ga že predvaja TV Slovenija in tudi nekatere lokalne televizijske postaje (ogledate si
ga lahko na portalu Youtube).
S posebnimi grafikami bodo
potiskani avtobusi širom Slovenije, v trgovinah bo zaslediti potiskan toaletni papir s
sporočilom programa, Svitove
oglase bodo predvajali v podjetjih, lekarnah, zdravstvenih
domovih, v večini slovenskih
knjižnic bodo knjižna kazala

programa Svit. Območne enote NIJZ bodo po regijah organizirale Svitove dogodke. Slavnostna prireditev ob 10-letnici
bo potekala 28. marca v Ljubljani. Ambasadorji Programa Svit pa mnogokrat trkamo
z besedami: »Stopimo skupaj
za naše skupno zdravje. Odzovimo se v brezplačni program
Svit in izberimo življenje. Program Svit ni niti specialistični
pregled niti kolonoskopija, to
je pregled vašega blata, ki si ga
odvzamete sami v svojem stranišču ter ga v Svitovem laboratoriju pregledajo, da v njem izključijo prisotnost krvi. Vsaka
krvavitev še ni rak, lahko pa se
sčasoma razvije v to zahrbtno
bolezen, ki je v začetnem stadiju ozdravljiva.«


Marija Hrvatin
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V zrela leta z močnimi kostmi
BREŽICE – Članice in člani Društva za preprečevanje osteoporoze Posavje so se 27. februarja v dvorani
brežiškega mladinskega centra na letnem občnem zboru posvetili programu dela za tekoče leto in pregledali delo v letu 2018.
Za dinamičen začetek so poskrbele mlade glasbenice, šolski band Mašine smrečice iz
OŠ Brežice z mentorico prof.
Mašo Žveglič Poljšak. Nadaljevala je predsednica društva
Milena Jesenko, ki je uvodoma seznanila oziroma spomnila, da so prvi trije meseci v
letu namenjeni pregledom minulega opravljenega dela posameznih društev. Društva so
nevladne organizacije civilne
družbe, društveni občni zbori oz. zbori članov pa so najpomembnejši organi društev,
na katerih oblikujejo smernice
delovanja in se odločajo o vseh
drugih najpomembnejših vprašanjih v zvezi z delovanjem posameznega društva.

Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje je humanitarno društvo, ki v okviru Zveze
društev bolnikov z osteoporozo Slovenije (ZDBOS) deluje v
javnem interesu na področju
zdravstvenega varstva. Skrbijo za boljšo kakovost življenja
bolnikov ter ozaveščanje bolnikov in ostale zainteresirane javnosti o zdravljenju in
preprečevanju osteoporoze in
njenih posledic. Kot je opozorila Jesenkova, članstvo in drugo
zainteresirano javnost navajajo
na zdrav način življenja in k za-

Prejemnice priznanj z Mileno Jesenko in Dušo Hlade Zore
(desno)
vedanju, da za zdravje in dobro
počutje lahko veliko stori vsak
sam. V izdatno pomoč so vsakoletna organizirana predavanja in delavnice, pestre izobraževalne, rekreativne in
družabne vsebine, terapevtske
vadbe, prireditve, društveni
pohodi, izleti in druženja. Članom posredujejo tudi strokovno literaturo o osteoporozi, ki
je tiha bolezen in ne boli, zato
je toliko bolj pomembno, da že
v mladih letih poskrbimo za
trdost svojih kosti.
Letos so v društvu že organizirali predavanja: kako si pravilno izmerimo krvni tlak (dipl.
med. s. Martina Podgoršek,
ZD Brežice); kako si uredimo

dom in okolico tako, da bomo
varni pred zlomi (dipl. med. s.
Metka Žlak) in predstavitev,
kdaj gremo v Urgentni center (Jana Orožen, dr. med.,
spec. kirurg., SB Brežice). Ravno danes, 7. marca, ob 14. uri
v brežiški Mestni hiši skupaj
z združenjem Spominčica –
Alzheimer Slovenija prirejajo
predavanje dipl. biopsihologinje Tanje Grad in mag. prof.
andragogike Alenke Virant
z naslovom »Kdaj govorimo o
demenci?«

Predsednici Jesenkovi so za
vzorno sodelovanje in predano delo čestitali gostje: predsednika društev za srce in
ožilje in diabetikov Franc Čer-

nelič in Darja Mandžuka,
direktorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič, brežiška podžupanja Katja Čanžar, ki želi,
da bi tudi v prihodnje lahko
omogočila pokritje nekaterih
društvenih projektov iz evropskih sredstev, ter predsednica
ZDBOS Duša Hlade Zore, ki se
je z izrednim veseljem in pohvalo že štirinajstič udeležila
zbora posavskih osteoporotikov. »Vesela sem vseh pohval in
priznanj, vendar brez zavzetih
in resnih članov tudi moje delo
ne bi bilo takšno, kot je,« je dejala Jesenkova in se ob tem zahvalila vsem, ki na kakršen koli
način podpirajo delo društva.
K čemur prispevajo tudi člani
društva s članarino, po sklepu
na zboru bo ta od leta 2020 za
člana 15 evrov in družinska 20
evrov.

Predsednici Hlade Zoretova in
Jesenkova sta za zavzeto delo
podelili priznanja Miri Lorenčič, Majdi Staut, Jerneji Kadivnik in Marjani Černoš.
Predsednica nadzornega odbora Nada Černe je po predstavljenih poročilih zbor sklenila z ugotovitvijo, da je delo
društva v minulem letu potekalo odgovorno in pregledno.

Natja Jenko Sunčič,

foto: Meho Tokić
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NOVA ZASEBNA ZOBOZDRAVSTVENA
ORDINACIJA V DOBOVI
1. marca 2019 je svoja vrata odprla zasebna zobozdravstvena ordinacija v Dobovi,
na naslovu Ulica bratov Gerjovičev 57, kjer že vrsto let obratuje zobotehnični
laboratorij. Priznana doktorica dentalne medicine Svetlana Vlahovič in priznani
strokovnjaki na področju zobozdravstva vam bodo omogočali vrsto kakovostnih
storitev.

Na prvi osnovni
brezplačni pregled in za
vse informacije pokličite
na telefon: 040 720 073
in 070 214 760.

DENTAL HARMONY zobozdravstvene storitve Svetlana Vlahović dr.dent.med. s.p.

Zdravi in urejeni zobje pomembno prispevajo k vašemu zdravju in izgledu.

Valentinov pohod upokojencev
RAKA – Na god sv. Valentina smo se člani DU Raka že petnajstič
podali na t. i. Valentinov pohod. V lepem, sončnem dopoldnevu
se je z Rake odpravilo 46 pohodnikov, med potjo pa se jim jih je
pridružilo še deset. Nadaljevali smo pot preko vasi Ardro in prispeli na Stražo k cerkvici sv. Valentina. Udeležili smo se sv. maše,

ki jo je za vse pokojne iz te soseske in okolice ter za zdravje vseh
daroval gospod župnik Ludvik Žagar. S petjem smo tudi sami
prispevali k lepemu bogoslužju. Po končani sv. maši smo se še
nekaj časa zadržali na sončnem hribčku pred cerkvijo in se okrepčali s sladkimi dobrotami in kapljico, ki so jih pripravile pridne roke vaščanov. Duhovno in telesno okrepljeni smo zapustili Stražo in se vrnili na Rako, kjer smo pohod zaključili z malico
v restavraciji Silvester. Dogovorili smo se že za Jožefov pohod, ki
bo v ponedeljek, 18. marca. 
Vir: DU Raka

Zdravniški par Preskar: »Čas je za nekaj novega!«

V minulem mesecu je v novih prostorih, v novozgrajenem zdravstvenem centru na CKŽ 112 v Krškem, pričela z delom Očesna ordinacija in optika Preskar.
Zakonca Aljoša in Darja Preskar, ginekolog in oftalmologinja,
sta kot specialista zasebnika v krški regiji prisotna in prepoznavna že drugo desetletje. Svoje delo sta do sedaj opravljala ločeno,
kot najemnika prostorov vsak na svoji lokaciji. Že od vsega začetka pa je bila njuna želja, da tako kot v zasebnem življenju tudi
profesionalno svoje delovanje združita pod isto streho.

opreme ob vselitvi nam sedaj omogoča tudi lasersko zdravljenje sekundarne sive mrene (YAG kapsulotomija) ter lasersko
zdravljenje glavkoma – zelene mrene (SLT in iridotomija).«

Ob štirih odraščajočih otrocih in obilici dela je čas kar bežal. Ravno v času, ko sta pred dvema letoma dvojčka odhajala na študij
in izbrala medicinske vede, je do njiju prišel dr. Tatalovič s ponudbo za poslovno in strokovno sodelovanje. Odločila sta se:
»Čas je za nekaj novega!«

Ekipa Očesne ordinacije in optike Preskar
hvaležni. Pri prenaročanju in pravočasnem obveščanju pacientov
o spremembi lokacije je svojo vestnost in predanost delu znova dokazala medicinska sestra Tadeja Denžič. V mesecu februarju pa so končno prebili led in očesno ordinacijo preselili v težko pričakovane nove prostore.

Družina Preskar pred novimi prostori
»Življenje te pokliče samo in na pot pripelje izziv,« pravi Darja, »ti
pa moraš v danem trenutku izstopiti in sprejeti odločitev.« Sprejela sta ponudbo za investicijo in odkup prostorov v novozgrajenem zdravstvenem centru, na desnem bregu Save, tik ob lokaciji, kjer je nekoč že stala bolnišnica in porodnišnica. Seveda v
življenju stvari nikoli ne tečejo gladko, po pričakovanjih. Po poteku podjemne pogodbe v starem Krškem je Očesna ordinacija
Preskar prehodno mesec dni delovala v že tako pretesnem Zdravstvenem domu Krško, kjer jim je gostoljubje nesebično ponudila direktorica Tatjana Fabjančič Pavlič, za kar so ji neizmerno

Darja Orbanić Preskar, specialist oftalmologije, pove: »Smo
sodobno opremljena zasebna očesna ordinacija s koncesijo, ki
deluje vse delovne dni v tednu in eno soboto v mesecu. Poleg
pregledov za predpis očal in kontaktnih leč se ukvarjamo tudi
z diagnostiko, zdravljenjem in spremljanjem očesnih bolezni.
Opravljamo preglede očesnega ozadja, preglede vidnega polja,
meritve očesnega pritiska, preglede za pridobitev in podaljšanje
vozniškega dovoljenja, preglede pred in po operaciji katarakte.
Usposobljeni in opremljeni smo za opravljanje pregledov za presejanje diabetične retinopatije – spremljanje sladkornih bolnikov, ki potrebujejo vsakoletne specialistične preglede in slikanje
ozadja z retinalno kamero, za sledenje bolnikov z degeneracijo rumene pege, ki potrebujejo spremljanje s 3D OCT – optično koherenčno tomografijo in enotno beleženje vidne ostrine
po ETDRS metodi, za diagnostiko in zdravljenje bolnikov s sindromom suhega očesa in bolnikov z glavkomom. Nabava nove

Po zgledu že utečenega delovanja Očesnega centra Preskar iz
Novega mesta, s katerim že vrsto let uspešno sodelujejo, so dejavnost razširili z optiko, ki s svojo ponudbo prehranskih dopolnil
za oči, solznih nadomestkov in preparatov za nego vek združuje
diagnostiko ter terapijo bolezni suhega očesa in rumene pege
na istem mestu. »Po opravljenem specialističnem pregledu vam
bomo v naši optiki svetovali pri izbiri okvirja glede na obliko vaših oči in obraza in glede na vašo dioptrijo. Glede na vaše potrebe – delo, poklic in želje, konjičke – vam bomo poiskali najbolj
ustrezna korekcijska stekla vodilnih proizvajalcev,« povesta strokovni sodelavki Sabina Končar in Urška Kirar. Pri progresivnih
očalih so poleg izbora stekel zelo pomembne meritve očesnih
parametrov in sama izdelava očal. Individualna korekcijska stekla bodo za vas izdelali na podlagi natančnih meritev s pomočjo naprednih kamer tehnološko dovršene Rodenstockovo centrirne naprave Impressionist 4.
V naslednjem mesecu se bosta Darji v novih prostorih pridružila
še mož Aljoša, specialist ginekolog, in asist.dr.sc. Bojan Grulović,
specialist ginekolog. Opravljala bosta samoplačniške preglede
zgodnje morfologije ploda, meritve nuhalne svetline, ultrazvočno diagnostiko dojk na 3d/4d aparatu, genetsko diagnostiko plodov (Nifty test), genetsko diagnostiko ugotavljanja nagnjenosti
k raku dojk in jajčnikov (Sentis test). Žal trenutna politika v zdravstvu opravljanja ginekološke koncesijske dejavnosti izven zdravstvenega doma ne dovoljuje.
Da zaključijo celoto v znamenju celostne medicinske oskrbe, so
k sodelovanju povabili še Sanolabor, ki je te dni odprl svoja vrata. »Lepo smo se ujeli in zadihali s hišo, kot da smo od nekdaj
tu. Svetli in odprti prostori kar kličejo po pozitivnem delovnem
vzdušju in novih idejah,« zaključi Darja.

www.preskar.com | 031 38 20 20 | 07 49 26 067
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Krško v pomlad z ničlama
KRŠKO – Po burnem zimskem premoru v Nogometnem klubu Krško se je zdaj dogajanje spet preselilo na nogometna
igrišča. Članska ekipa je spomladanski del sezone začela s
porazoma proti Olimpiji in Rudarju ter je trdno na zadnjem
mestu prvoligaške lestvice.

POSTANI NOGOMETAŠ
NK KRŠKO!
Vpisujemo nove nogometaše,
stare od 7 do 11 let.
Kontakt: 041 720 893,
info@nkkrsko.com

Naročnik: NK Krško, CKŽ 130 a, 8270 Krško

Zadnja februarska nedelja je postregla z domačim dvobojem proti Olimpiji, ki pa so ji krški nogometaši morali priznati premoč.
Na Gubcu je dobrih 1000 gledalcev videlo pet zadetkov, a na žalost domačih navijačev kar štiri v krški mreži. Po silovitem začetku tekme – že v šesti minuti so gostje uspešno izvedli strel z
bele točke, minuto pozneje je po veliki napaki Olimpijine obrambe Ante Vukušić izenačil – sta mreži v nadaljevanju prvega polčasa obmirovali, vse do 66. minute, ko je še drugič na tekmi zadel Olimpijin Goran Brkić. Le nekaj trenutkov pozneje je bilo že
3:1 za Ljubljančane, krški vratar Marko Zalokar je slabo sprejel povratno žogo, proti njemu je stekel Jucie Lupeta, mu odvzel
žogo (po mnenju domačih s prekrškom, saj ga je zrušil) in zadel
v prazno mrežo. Končni izid 4:1 je že v sodnikovem dodatku postavil Asmir Suljić. Po tekmi, na kateri je svoj ognjeni krst v Prvi
ligi doživel krški up Mark Španring, je bilo spet kar nekaj prelitega črnila zaradi sojenja, saj jih je bilo dosti mnenja, da je glavni sodnik piskal v korist Olimpije. Tekma v gosteh pri velenjskem
Rudarju je bil dvoboj začelja, na koncu pa so se veselili domači
igralci, ki so po zadetku Milana Tučića v 32. minuti prišli do minimalne zmage in se s tem še bolj odlepili od posavskega kluba,
trenutna razlika namreč znaša že kar šest točk (Rudar na predzadnjem mestu jih je zbral 21, Krško pa 15). Krčani so doživeli
tretji zaporedni in šesti poraz na zadnjih sedmih tekmah. V nedeljo ob 13.30 gostijo Celje in tri točke so skorajda nujne, če želijo ohraniti stik z mesti, ki zagotavljajo obstanek.
Iz krškega kluba so sporočili, da z marcem na igriščih NK Krško
nadaljujejo s treningi tudi najmlajše selekcije otrok v starosti od
8 do 11 let. Ligaške tekme nadaljujeta tudi mladinska in kadetska ekipa NK Krško, ki ju trenira Branko Zupan (oboji so se pomerili z Aluminijem, mladinci so zmagali z 1:0, kadeti so se razšli
brez zadetkov). Selekcija U15 je na prijateljski tekmi s 3:1 premagala Hrvatski Dragovoljac, selekciji U12 in U13 sta doma odigrali prijateljsko tekmo proti ekipi Celja, pri čemer je mlajša ekipa zmagala s 5:0, starejša pa s 4:0.
Omenimo še, da prihajajoči vikend sezono nadaljujejo tudi drugoligaši, NK Brežice - Terme Čatež, ki po jesenskem delu zaseda
zadnje mesto in ga bo spomladi vodil Darko Karapetrović, v soboto popoldne začenja v gosteh pri drugouvrščenem AŠK Bravo.

R. Retelj

Osvojili znanje iz borilnih veščin

Najmlajši v borilni veščini jiu-jitsu, selekcija E.
SEVNICA – Jiu-jitsu kot borilna veščina in judo kot šport s svojo
metodologijo predstavljata temelj socialnega, psihološkega in telesnega razvoja otrok. Pri tem igrajo veliko vlogo odločnost, potrpežljivost in samonadzor. V »Šoli borilnih veščin« DBV Ippon
Sevnica so v februarju zaključili z izpiti o znanju iz borilnih veščin ju-jitsa in juda. Letos je okoli 100 športnic in športnikov, ki
so organizirani v petih selekcijah in rekreativni skupini, pristopilo k preverjanju znanja za višje pasove. Bili so dokaj uspešni,
najmlajši pa neizmerno veseli osvojenih pasov. Strokovni svet
trenerjev v »Šoli borilnih veščin Ippon Sevnica« meni, da je izobraževanje, druženje in upoštevanje temeljnih vrednot borilnih
veščin osnovna skrb, da mlade športnike pripravi za nadaljnjo
pot v življenju. Le tako se bodo lahko posamezniki uspešno spoprijeli s preprekami in težavami, ki jih prinaša življenje.

Vir: DBV Ippon Sevnica

Športnika leta sta Maša in Blaž
SEVNICA – 22. februarja se je v sevniški kulturni dvorani odvijala prireditev Športnik leta 2018. Na njej so
podelili priznanja za najboljšega športnika in športnico leta, za najbolj perspektivnega športnika in športnico, športno ekipo leta in športno prireditev leta 2018.
Naslov najboljše športnice za
leto 2018 je osvojila članica
DVB Ippon Sevnica in članica slovenske kadetske ju-jitsu
reprezentance Maša Medvešek, ki je v lanskem letu začela še z rednimi vadbami juda.
Športnik leta je tretje leto zapored postal reprezentant slovenske rokometne reprezentance Blaž Janc, ki trenutno
igra v najboljšem poljskem rokometnem klubu Vive Kielce
(priznanje je v njegovem imenu prevzela in se zahvalila njegova mati). Priznanje za perspektivno športnico je prejela
članica Atletskega kluba Sevnica Nika Dobovšek, ki trenutno tekmuje v kategoriji mlajših mladink. V lanskem letu
je v teku na različne razdalje
osvojila pet državnih naslovov,
v teku na 1000 metrov je junija lansko leto odtekla nov državni rekord, trikrat je nastopila tudi za slovensko državno

Najboljši športniki in športnice minulega leta v sevniški občini s podpredsednico Športne
zveze Sevnica Saro Martinšek, županom Srečkom Ocvirkom in osrednjim gostom, športnim
komentatorjem Andrejem Staretom
reprezentanco. Priznanje za
perspektivnega športnika je
prejel član Strelskega društva
Marok Sevnica Aleš Mitja
Janc. V lanskem letu je bil regijski in državni kadetski prvak v disciplini s pištolami na
razdalji desetih metrov, uvrstil

Bizjaku Strnadov memorial

SENOVO – V okviru praznika
KS Senovo sta KS Senovo in
Društvo upokojencev Senovo pripravila že 17. memorial Andreja Strnada, hitropotezni šahovski turnir (igralni
čas 10 minut), na katerem se
je pomerilo 21 udeležencev.
Uvodoma sta zbrane, med katerimi so bili tudi svojci Andreja Strnada, v gostišču Senica pozdravila podpredsednica
sveta KS Senovo Vlasta Mo- Najboljši trije (z leve):
škon in predsednik DU Seno- Tomazin, Bizjak in Ahmatović
vo Ludvik Grilc. Memorial je osvojil 12-letni Anej Bizjak, drugi
je bil Jože Tomazin, tretji pa Hilmija Ahmatović. Med udeleženci turnirja je bil tudi vnuk Andreja Strnada Lin Strnad Panič, ki je sploh prvič zaigral na šahovskem turnirju in osvojil eno
točko. 
B. C.

se je tudi v slovensko mladinsko reprezentanco ter nastopil
na mednarodnih tekmovanjih.
Najboljša športna prireditev v
letu 2018 je bila osnovnošolsko finale državnega tekmovanja v rokometu za dečke v
organizaciji OŠ Sava Kladnika Sevnica, najboljša ekipa je
postala rokometna ekipa sevniške osnovne šole, ki deluje
pod vodstvom Igorja Povšeta in je v lanskem letu osvojila
tudi naslov državnih rokometnih prvakov. Jubilejni priznanji sevniške športne zveze sta
prejela DBV Ippon Sevnica za
20 let delovanja in Rokometni klub Sevnica za 60 let delovanja.

Osrednji gost dr. Stare

Prireditev s športno obarvanim
spremljevalnim programom so
pripravili članice in člani Športnega društva Partizan Sevnica pod vodstvom Sare Martinšek. Le-ta je zbrane nagovorila
tudi v imenu sevniške športne
zveze in med drugim opozorila, da bi bilo potrebno spreje-

ti nekatere odločitve za boljše
delovanje zveze. Osrednji gost
je bil znan športni komentator
Andrej Stare, ki je predstavil del svoje športne in poklicne poti skozi pogovor z moderatorko dogodka Hano Čosić.
»Kot osnovnošolec sem igral
hokej na ljubljanskem bajerju
z mnogimi kasnejšimi slovenskimi reprezentanti, kasneje sem v različnih klubih igral
košarko v drugi ligi, v zrelih
letih se ukvarjam z rekreativnim tekom, tako da skoraj vsak
dan pretečem od osem do dvanajst kilometrov,« je med drugim povedal. Kot športni komentator je videl 108 držav na
svetu, Sevnico je obiskal prvič
in obljubil je, da bo z veseljem
prišel tudi na otvoritev nogometnega stadiona, ki je v gradnji. Navzočim v dvorani je namenil nekaj spodbudnih besed
še župan Srečko Ocvirk. Poudaril je, da je aktivno delovanje v športu osnova za zdrav
življenjski slog.

Smilja Radi,

foto: M. Ognjenovič
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Izšla knjiga o škofu Leniču
CERKLJE OB KRKI – Na kulturni praznik so po dolgem času s krajevno prireditvijo Prešernov dan počastili
tudi v Cerkljah ob Krki, kjer so se prvič pod organizacijo dogodka skupaj podpisale osnovna šola, krajevna
skupnost in župnija. Prireditev z naslovom Kulturo živimo skupaj je bila preplet misli in spominov na največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna in cerkljanskega rojaka škofa dr. Stanislava Leniča, ki se je
rodil v Župeči vasi.
Na začetku je obiskovalce
nagovoril predsednik sveta
KS Cerklje ob Krki Damjan
Kodrič, ki je poudaril, da je
cerkljanska KS dobesedno posejana z dragocenimi pomniki naše kulture in preteklosti.
Po njegovem mnenju morajo lokalne skupnosti podpirati
kulturo, društva, šole, umetnike ter omogočiti prostor in
sredstva, da se bodo lahko v
miru razvijali in krepili. Predstavnik TŠKD Črešnjice Matjaž Špiler je kot zvest župljan spregovoril o kulturi v
domači župniji. Ta je zelo razvita, za kar skrbijo različni posamezniki in skupine, od cerkvenega mešanega pevskega
zbora, zbora DOM (zbora družin, otrok in mladih), mešanega pevskega zbora Cerklje
ob Krki do gledaliških iger,
ki so jih amaterski igralci iz
cerkljanske župnije uprizorili

Avtorica knjige Patricija Haler in cerkljanski župnik mag.
Janez Žakelj
v zadnjih letih po prihodu župnika mag. Janeza Žaklja, ki je
zelo predan ustvarjanju na področju kulture.

Na prireditvi so predstavili tudi knjigo V blagor Gospodove črede, ki je sestavljena

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Lamutovem likovnem salonu je
15. februarja potekalo odprtje razstave fotografij Gorana
Rovana »Pust skozi čas«, na kateri je avtor postavil na ogled
208 fotografij, ki so nastale v času Šelmarije. Razstava je del
širšega projekta Etnološkega društva Prforcenhaus »Pust
skozi čas«, s katerim so že deseto leto začeli pustne prireditve
v mestu. Delo in življenjsko pot avtorja je predstavila
direktorica Vašega kanala Irena Vide, s katero sta bila včasih
tudi sodelavca. Dogodek so glasbeno obarvali učenci Glasbene
šole Krško, domači pevec in muzikant. Razstava je na ogled do
15. marca, še več fotografij pa si je možno ogledati v bližnjih
gostinskih lokalih, ki jim je Rovan podelil USB ključe, da lahko
predvajajo fotografije. A. H.

iz treh delov – življenjepisa o
Leniču avtorice Patricije Haler, rodovnika, ki ga je izdelal
David Smukovič, in dramske
igre župnika Žaklja z naslovom
V imenu ljudstva. O nastanku
knjige in sami igri sta spregovorila Halerjeva, ki je o ško-

fu Leniču pisala že v svoji diplomski nalogi, in Žakelj. Oba
sta pred leti namreč prišla na
idejo, da ne bi ostalo samo pri
njenem študijskem delu, naslovljenem Dr. Stanislav Lenič
– žrtev političnega procesa, v
katerem je natančno opisana
težka in trnova pot, ki jo je Lenič prehodil v letih po 2. svetovni vojni, ko je bil kot žrtev
političnega procesa obsojen
in zaprt. Ob tej priložnosti so
otroci ob branju Nataše Baznik, ki je knjigo tudi lektorirala, zaigrali prizore iz Leničevih otroških let, Matjaž Špiler
in Zdravko Vegelj, ki sta bila
del igralske ekipe v igri V imenu ljudstva, pa sta odigrala prizor, v katerem Leniča oblast
zaslišuje. Program so popestrili še drugi nastopajoči, več pa
na www.PosavskiObzornik.si.


R. Retelj

Nastopajoči na literarnem večeru s predsednico društva
Margareto Marjetič v ospredju
Zato so literati Svobode Brestanica z recitirano besedo poudarili misli o spoštovanju do dežele in ljudi, ki vejejo iz Vodnikovih
verzov, program pa sta ob projekciji slik, ki so prikazale idilično podobo nekdanjih domov v malih, s slamo kritih hišicah ter
modernih domov, ki se pnejo v nebo v vrtoglavih nebotičnikih,
oplemenitila z domoljubnimi pesmimi še tenorist Marko Železnik in harmonikar Roman Drstvenšek. Na večeru so predstavili tudi letošnja prejemnika Prešernovih plaket na osrednji občinski kulturni prireditvi, oba člana KD Svoboda Brestanica, Tonico
Zupančič in Andreja Resnika. Zupančičeva je prejela bronasto Prešernovo plaketo za več kot 15-letno soustvarjanje v gledališki skupini, za plesanje v srednjeveški plesni skupini in delo
knjižničarke v brestaniški knjižnici, Resnik pa srebrno Prešernovo plaketo za predano igro, s katero je prepričljivo poosebil odrske like v številnih delih zadnjega 25-letnega obdobja, za sodelovanje v srednjeveški grajski skupini, ki si prizadeva ohranjati
rajhenburško preteklost ter plesanje v srednjeveški skupini in v
skupini Tower pancers vse od ustanovitve.

B. Mavsar/

vir: M. Marjetič, foto: KD Svoboda

OD POLITIKE DO DIPLOMACIJE predstavitev knjige in pogovor
• torek, 12. marec, ob 18.00 –
Osrednja knjižnica Krško
V sodelovanju s Združenjem borcev za vrednote NOB Krško vas ob izidu knjige Od politike do diplomacije vabimo
na pogovor z nekdanjim politikom in diplomatom Zvonetom Draganom. Z avtorjem se bo pogovarjala bibliotekarka Polona Brenčič.

PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE
• četrtek, 14. marec, ob 18.00 –
Osrednja knjižnica Krško
V sodelovanju z Mariborsko knjižnico smo vam pripravili z različnimi zgodbami prepleten večer, ki ga bosta z
glasbo obogatili Liza Pirc in Maja Zakšek.

ŽENSKE ZGODBE
• petek, 15. marec, ob 18. uri Gostilna Žolnir Kostanjevica na Krki
V sodelovanju z Društvom podeželskih žena Pod Gorjanci
Kostanjevica na Krki tudi letos vabimo na ženske zgodbe ter druženje ob dobrotah, ki jih bodo spekle članice društva.

POSAVCI BEREMO SKUPAJ – literarni večer
• četrtek, 19. marec, ob 18.00 –
Osrednja knjižnica Krško
Ob letošnjem začetku bralnega projekta Posavci beremo
skupaj vas vabimo na pogovor dveh literarnih ustvarjalcev dr. Sama Ruglja in dr. Andreja Blatnika.

BOBRI MED NAMI – predavanje

»Slovenc, tvoja zemlja zdrava ...« Odraslim pripovedovali pravljice
BRESTANICA – Brestaničani so slovenski kulturni praznik
15. februarja počastili z literarnim večerom, ki so ga naslovili »Slovenc, tvoja zemlja zdrava ...« Ta poved pričenja prvo
kitico pesmi Dramilo pesnika Valentina Vodnika, kateremu je ob 200-letnici njegove smrti posvečeno letošnje leto.

PRIREDITVE V MARCU

KRŠKO – Valvasorjeva knjižnica Krško in KD Fabularij sta
na prvi marčevski večer v sklopu spremljevalnega programa 22. Pripovedovalskega festivala, ki bo konec marca v Ljubljani, v prostorih knjižnice pripravili pripovedovalski večer »Pravljice iz Rezije«.
Marec so razglasili za
mesec pripovedovanja.
V Posavju je svoja vrata odprla Valvasorjeva
knjižnica Krško in odrasli sladokusci pravljic
so tako prišli na svoj račun. »O Zverinicah iz
Rezije na spletu preberemo veliko lepega in
malokatera risanka v
vseh komentarjih izžareva samo dobro. Med
komentarji, ki sem jih
prebirala, mi je najljubši 'iz časov, ko so risanke
še imele dušo',« je zbrane uvodoma nagovoriPripovedovalke večera (z leve): Ka la direktorica knjižnice
tja Puntar, Breda Podbrežnik Vukmir Urška Lobnikar Pauin Maša Budič ter direktorica Urška nović. Kot je pojasnila,
Lobnikar Paunović
je festival v veliki meri
posvečen 100. obletnici rojstva etnologa in zapisovalca ljudskega izročila Milka Matičetovega, ki je zaslužen za ohranitev legendarnih »Zverinic iz Rezije«.
Pravljice so pripovedovale Katja Puntar, ki je zbranim podala pravljici Mož, žena in hudič ter Kako je volk izgubil rep. Maša
Budič je pripovedovala o Linčici Turkinčici in kralju Matjažu ter
o Volku in lisici pri levu. Breda Podbrežnik Vukmir je pričarala
pravljici o Lisici romarici in Grdini pod kamnom. Ker so prisotni
kar obsedeli in si zaželeli ujeti še košček pravljičnega trenutka, je
Kamničanka Breda dodala pravljico Palica švrk, domačinka Katja
pa nasmejala s pripovedjo Kako je cigan ukradel župnikovo uro.

M. Hrvatin

• petek, 29. marec, ob 19. uri Knjižnica Kostanjevica na Krki
Mojstre, ki naseljujejo porečje Krke in naših potokov, bo
predstavil Andrej Hudoklin z novomeške enote Zavoda
za varstvo narave.

DOSTAVA GRADIVA NA DOM
Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabnike,
ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne morejo obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovorite na
tel. 07 4904 000.
Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

Triada pravljične domišljije
RADEČE – Posavska besedna snovalka Marija Hrvatin z Libne pri Krškem je v
začetku letošnjega leta za
svojih in moževih šestdeset
pomladi izdala svoje osmo
knjižno delo z naslovom Triada pravljične domišljije.
Vanjo je »ujela« domišljijske
pripovedi, s katerimi bralko in bralca popelje v znane
posavske kraje ter priljubljen kraj na slovenski obali,
omenja zgodovinske osebe
in se loteva tudi mitoloških
bitij. Posebne predstavitve
ne načrtuje, a knjigo z vese- Marija Hrvatin (levo) je v
ljem podarja prijateljicam in letošnjem januarju izdala svoje
prijateljem, s katerimi spre- osmo knjižno delo.
govori o vsebini tudi na katerem izmed sprehodov v naravi, ki jo
obožuje in ji veliko pomeni. Eden izmed »literarnih« sprehodov
se je v februarju odvijal na sprehajalni poti ob Savi v Radečah,
kjer je nastala tudi spominska fotografija. 
S. R.
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Posavskega muzeja ni brez ljudi
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 2. marca praznovanje 70-letnice ustanove začeli z dnevom delničarjev znanj
in veščin ter obeležitvijo 70-letnice poimenovanja muzeja Posavski muzej Brežice. Ob tej priložnosti so predstavili tudi
nakup slike in donacije.

B R A T I = D E L OVA T I
Posavci beremo skupaj 2019
Življenje, najsi govorimo na splošno o obstoju in delovanju
vesolja ali o posameznikovi tukajšnji poti, je skrivnostno in
čudežno nič bolj in nič manj, kot je skrivnosten in čudežen človek
samemu sebi in drugim ter z njim celotna družba. Kdo smo?
Kam gremo? Zakaj počnemo, kar počnemo? Česa si želimo?
Kaj smo pripravljeni storiti zase, kaj za druge? Sem morda jaz
celo tisti Drugi? Vprašanja so večna, nikoli zares odgovorjena.
Resnica se nakazuje zgolj v slutenih odtenkih, nikoli dokončno.
Zaobjeti širino in globino vsemogočnega vpogleda hkrati – tega
niti predpostavljati ni možno, če vemo, da »v vesolju vladajo sile
in v njem, kakor v gledališču, uprizarjajo vedno nove prizore
in predmete, ki se nenehno ponovno rojevajo« (Buffon).
Sila sem tudi jaz, sila si ti, smo vsi mi. V nekaterih pogledih
determinirani, pa vendarle obenem neizbežno svobodni – v
kolikšni meri in na kakšen način, pa je zopet odvisno od nič
koliko dejavnikov. Eden teh je branje, prav tako sila, ki deluje
na človeka in ga sooblikuje ter vpliva na posameznikove akcije
in reakcije. Branje torej nedvomno JE delovanje, na dolgi rok,
ki teži k trajnejšemu, torej stabilnejšemu. Zato berimo. Zase, za
svet. Da se približamo pravilnejšim odgovorom in da znamo
postaviti nova, boljša vprašanja.
Letos o morskih nomadih, ugrabljenih otrocih, vesolju,
usodnih ljubeznih, žalovanju in celjenju, ponovnih začetkih,
medosebnem sožitju, slovenski preteklosti, ruskih gulagih,
jazz-u, času in večnosti, krhkosti in upanju, volji in samoti,
alpinizmu in teku, identiteti … o tolažeči moči umetnosti …
o tem, da v življenju nikoli ne začenjamo samo enkrat, pa tudi
o tem, da se življenje običajno zgodi, medtem ko imaš z njim
povsem drugačne načrte.
Med tistimi, ki nam pomagajo videti, razumeti in doumeti, so
tudi literarni ustvarjalci. Vabljeni k dialogu z njimi na uvodnih
literarnih večerih, ko nas bodo obiskali:
A ND RE J BL ATNIK in SAMO RUGELJ
Valvasorjeva knjižnica Krško, 19. 3. 2019 ob 18. uri

Kot je za naš časopis povedala direktorica muzeja Alenka
Černelič Krošelj, je bilo ravno 2. marca 1949 potrjeno, da
se bo muzej imenoval Posavski
muzej Brežice, zato so želeli ta
mejnik obeležiti s podporniki,
prostovoljci, ki jim pravijo kar
delničarji, saj svoja znanja, veščine in čas delijo z muzejem
ter mu pomagajo pri raznih aktivnostih. »Ves čas želimo poudarjati, da smo sicer nastanjeni v brežiškem gradu, a imamo
v imenu posavski, zato vedno
radi povabimo in gostimo ljudi tudi iz ostalih posavskih občin,« je pojasnila in potrdila –
vsaj glede na njeno vedenje –,
da je Posavski muzej Brežice
tudi prva ustanova, ki je v svojem nazivu nosila pridevnik
posavski. Dodala je, da muzeja
ni brez ljudi, ki imajo radi dediščino, predmete. Tako so povabili enajst t. i. delničarjev znanj
in veščin, ki prihajajo iz vseh
štirih občin ustanoviteljic muzeja (Krško, Brežice, Sevnica in
Kostanjevica na Krki). Predstavili so se: Stojan Schaffer in
Nevenka Slapar (žganje v les
in kvačkanje), Franc Černelič (kovaštvo), Ivanka Černelič Jurečič (kaligrafija), Tatjana Petrič (psihološka analiza
osebnosti na osnovi pisave),
Sonja Levičar (izdelava pa-

Danilo Pečnik ob pričujočem delu Franja Stiplovška
pirnatih rož), Mateja Bogo- sebne zbirke Danila Pečnika.
vič Fifnja (tkanje), Aljaž Arh Za sliko je denar prispevalo
in Anton Petrovič (kot Jurij Ministrstvo za kulturo, odkuDalmatin in Janez Vajkard Val- pili pa so jo po nižji ceni od trvasor), Dragica Perc (kleklja- žne. 88-letni Pečnik je opisal,
nje), Jožica Petrišič (izdelava da gre na sliki za kraj, kjer se
pisanic), Mirjana Marinčič je srečeval s svojo prvo sim(branje poezije in proze), mu- patijo (takratna pekarna Vozejski konservator-restavra- dopivec). Kot drugo pa izbor
tor Aleš Vene pa je z delav- donacij zgodovinarja, Brežinico rezbarjenja in animacije čana Roberta Šupeta. Ozadje
vrst lesa začel projekt Znanje donacij sta predstavili muzejin veščine iz depoja 3: Les in ski sodelavki Stanka Glogovič
rezbarjenje.
in Maja Marinčič. Šupe je od
prve donacije septembra 2017

Šupe doniral več kot 700
predmetov

Obenem so predstavili dve pomembni zgodbi, zadnji pridobitvi muzeja. Kot prvo nakup
dela Franja Stiplovška iz za-

do danes Posavskemu muzeju
podaril več kot 700 predmetov. Med njimi so razglednice
z vsega sveta, kovanci, očetove
medalje, osebni dokumenti in
pištola ter mamin nakit in dekorativni predmeti. Izbor donacije, predstavljene v vitrini,
govori življenjsko zgodbo Šupetovih staršev. V njej so na
ogled mamine najljubše ogrlice, dve jantarni in ena iz muranskega stekla, ter njej ljuba
svetlo modra vaza. Od očetovih predmetov je predstavljenih šest vojaških medalj iz obdobja njegovega službovanja
v vojski JLA in priložen uradni potni list SFRJ. Zaključek
dneva je bil malo bolj slovesen, saj so se navzoči zbrali v
Viteški dvorani, kjer so prisluhnili tekmovalnemu programu Mešanega pevskega zbora
Viva Brežice, ki se v kratkem
odpravlja na mednarodno zborovsko tekmovanje v estonski
Talin. Druženje so zaključili s
posebno zdravico v grajski vinski kleti, ki bo v bližnji prihodnosti spet oživela.

Rok Retelj
obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782

Z branjem širimo obzorja

Klakočarjeve barvne sledi

BLANCA – Na Prešernov dan je potekala v kulturni dvorani na Blanci proslava v počastitev slovenskega kulturnega
praznika. Osrednja govornica je bila domačinka in upokojena učiteljica slovenščine ter dolgoletnega ravnateljica OŠ
Blanca Ana Mešiček.

KRŠKO – V avli krškega hrama kulture je bila 27. februarja
odprta samostojna razstava akvarelov sevniškega likovnega ustvarjalca Antona Klakočarja, naslovljena »Barvne sledi trenutka«. Na ogled bo do 18. marca.

MOJCA ŠI ROK in DARJA GROZNIK
Knjižnica Sevnica, 20. 3. 2019 ob 18. uri
NATAŠA ROGELJA
Knjižnica Brežice, 21. 3. 2019 ob 18. uri
Knjižne namige bralnega programa Posavci beremo skupaj, ki
poteka med 21. 3. 2019 in 20. 11. 2019 in v katerem si lahko
priberete knjižno nagrado, če boste oddali izpolnjene kazalke
za vsaj pet prebranih del s seznama, najdete v vsaki sodelujoči
knjižnici in na spletnih straneh knjižnic.
Za knjižnice Posavja,
Renata Vidic

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.

BREŽICE – Člani KUD Brežice, ki jim 'leži' petje in igranje, so
na prav poseben način obeležili kulturni praznik – uprizorili
so se v igri in recitalu Prešernove balade »Lepa Vida«, je
sporočila članica društva Cvetka Žičkar, s fotografijami pa
dogodek obeležila njihova pevka Vera Kerin.

Na prireditvi so sodelovali tudi članice in člani KUD Poklek
nad Blanco.
»Zaradi kulture smo obstali, zaradi kulture smo preživeli. Ohranili smo svoj jezik, ohranili svojo identiteto, svoj prostor pod
soncem. Če bi samo jamrali in se jokali, ne bi obstali, tako pa smo
znali tudi vriskati in se smejati. Znali smo uživati v življenju. A
znali smo tudi zavihati rokave in treščiti po mizi, ko je bilo treba,« je razmišljala Ana Mešiček. Kritična je bila do našega odnosa do branja in se oprla na raziskavo, ki je pokazala, da več kot 50
odstotkov Slovencev ne prebere na leto niti ene knjige. Spomnila
je tudi na vlogo izobraževalnega sistema, v katerem bi želeli nekateri doseči ukinitev ocen ter nacionalnega preverjanja znanja
in mature: »Potemtakem ukinimo vse, kar otroke obremenjuje,
ki potem tudi brali ne bodo več. Že sedaj pišejo le še SMS sporočila v kraticah. Trdim tudi, da so otroci preobremenjeni s svojimi starši, ki po eni strani zahtevajo ukinitve, po drugi pa od njih
zahtevajo nemogoče dosežke na različnih področjih.«
Prireditev, ki je potekala po scenariju članice KUD Poklek Ane
Kozinc, organizacijske niti pa je prevzela predsednica društva
Mateja Strnad, sta z veznim tekstom obogatila povezovalca Staša Strnad in Denis Medvešek, z glasbenim nastopom Godba
Blanški vinogradniki, baritonist Jure Klenovšek, kvartet Jarica
in Ljudske pevke KUD France Prešeren Blanca ter z igro Izgubljena snežinka in recitacijo Prešernovih pesmi učenke in učenci
gledališkega krožka OŠ Blanca pod mentorstvom Saše Martinčič ter Nine Grabenšek Kadilnik.

S. Radi, foto: A. Zagorc

Na otvoritvi razstave (z leve): Anton Klakočar, Branka Benje,
Sinjo Jezernik in Marija Klakočar
Anton Klakočar se je likovnikom v Društvu likovnikov Krško
OKO pridružil po upokojitvi leta 2007. Od tedaj dalje sodeluje, kot je v njegovi predstavitvi povedala predsednica društva
Branka Benje, na slikarskih delavnicah, skupinskih razstavah
društva in izven njega, po Krmelju in Sevnici pa se v Krškem ljubiteljem likovne umetnosti tretjič predstavlja na samostojni razstavi. Klakočar slika v tehniki klasičnega angleškega akvarela,
uporablja tehniko lazurnega slikanja, kjer barvo plasti in na tak
način ustvarja barvni ton in globino slike, je povedala Benjetova: »Gradi od svetle proti temni. Slikarska podlaga je manj vpojni papir bele barve. Barvo regulira z večjim in manjšim dodajanjem vode. Riše na suh papir, kjer doseže čiste in precizne efekte,
ali na navlažen papir, da ustvari nežne prehode in mehke efekte.« Sevniški ustvarjalec slika predvsem trenutke v dogajanju, po
čemer je poimenovana tudi razstava Barvne sledi trenutka, med
motivi pa izstopajo krajine, vedute, vtisi iz Afrike in motivi v dežju. Ob instrumentalnem nastopu, ki sta ga izvedli citrarki Julija
Laznik in Zala Jakhel iz krške glasbene šole, obe učenki Tinke
Vukič, je o avtorju zbranim spregovoril tudi sevniški kulturni
ustvarjalec Sinjo Jezernik, ki je Klakočarja opisal kot zadržanega, a za prijatelje odprtega, prijetnega sogovornika, spoštljivega
in zaupanja vrednega prijatelja.

B. Mavsar
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kam v posavju
Četrtek, 7. 3.
• ob 14.00 v Mestni hiši Brežice: predavanje Tanje Grad
in Alenke Virant »Kdaj govorimo o demenci«
• od 15.00 do 18.00 v VGC
Posavje (CKŽ 44, Krško): delavnica »Lepo je biti ženska
– 1. del«
• ob 17.00 v Domu XIV. divizije Senovo: območno srečanje otroških folklornih skupin Ringaraja 2019
• ob 17.00 v knjižnici na Senovem: pravljična ura pri Medvedu Sladkosnedu
• ob 18.00 v Mestnem muzeju
Krško: strokovno predavanje
»Dušana Klenovška »Človek
in narava – sobivanje ali tekmovanje«
• ob 18.00 v sejni sobi A Občine Krško: predavanje Izidorja Gašperlina »O partnerskih
odnosih«
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: literarni večer »Na krilih
pomladi« Društva upokojencev Sevnica
• ob 18.00 v Dvorani Savice
Zorko v Knjižnici Brežice:
predavanje Tjaše Štruc in
Roberta Špilerja iz Vrta Obilja »Idealni čas za setev zelenjave za maksimalni pridelek«
• ob 19.00 v poročni dvorani
Posavskega muzeja Brežice:
predstavitev knjige Nike Kovač »Pogumne punce«
• ob 19.00 v veliki dvorani Kulturnega doma Krško:
filmski dogodek »Izbrisana«,
projekcija filma in pogovor z
avtorjem Miho Mazzinijem
• ob 19.00 v MC Krško: Izkopanine
Petek, 8. 3.

• v obratovalnem času Knjižnice Sevnica: fotografska razstava Marka Čadeža

•

•
•
•

•

»Pohajanja« (na ogled do 2.
aprila); ob 18.00: potopisno predavanje Marka Čadeža »Armenija«
od 10.00 do 18.00 v
Posavskem muzeju Brežice: dan žena – prost vstop
za ženske; ob 10.00: javno
vodstvo po ženskih zgodbah
z Alenko Černelič Krošelj
ob 17.00 v MT Veliki Kamen:
zabava v pustnih maskah
ob 18.00 v MT Podbočje:
pustna zabava
ob 18.00 v Kulturni dvorani
Sevnica: dobrodelni koncert
»Imeti rad«, Godba Sevnica z
gosti in Omar Naber
ob 18.00 na Ljudski univerzi Krško: predavanje Izidorja
Gašperlina »Miti in resnice o
partnerskih odnosih«

Sobota, 9. 3.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici
MC Brežice: sobotni živ žav –
milni mehurčki
• ob 10.00 v Svetu energije v
Vrbini: gostovanje Hiše eksperimentov s tematsko delavnico »Plinologija«
• ob 10.30 v MC Krško: pričetek začetnega tečaja španščine
• od 14.30 dalje v Ločah pri
Dobovi: Fašjenk 2019 – formiranje povorke 21. mednarodnega karnevala, ob 15.00
v Dobovi: predaja občinskega ključa županu in predstavitev skupin pred glavnim
odrom, ob 17.00 v Kulturnem domu Dobova: veliko
pustno rajanje z ansamblom
Jerneja Kolarja
• ob 15.00 v MC Krško: beatmaking session
• ob 19.00 v Prosvetnem
domu Artiče: območno Maroltovo srečanje odraslih
folklornih skupin
• ob 19.00 v Domu XIV. divizije Senovo: gledališka

Filmski dogodek

Izbrisana
projekcija in pogovor
z avtorjem
Miho Mazzinijem
četrtek, 7. 3., ob 19. uri
T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si
www.kd-krsko.si

podčrtano

predstava »To imamo v družini« v izvedbi KD Leskovec
pri Krškem
• ob 19.00 v Domu kulture
Radeče: premiera gledališke
predstave »Zlagana« v izvedbi gledališke skupine Junaki
GD Radeče

nega doma v Bistrici ob Sotli: Gregorjev koncert, nastopajo: MePZ Bistrica ob Sotli,
Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje – Center in Fantov
ska vokalna skupina FaVoZa
• ob 21.00 v klubu MC Brežice: St. Patrick's day – Noreia

• ob 13.00 v gostilni Vrtovšek
v Sevnici: 58. sevniška salamiada
• ob 13.30 na stadionu Matije Gubca v Krškem: nogometna tekma 22. kroga Prve lige
med NK Krško in NK Celje
• ob 18.00 v dvorani gasilskega doma Kapele: dobrodelni
koncert za defibrilator, nastopajo: Brigita Šuler, otroci
PŠ Kapele, Adrijana Lorber,
Kapelski pubje, Biljana Ann
Novak ...
• ob 20.00 v veliki dvorani
Kulturnega doma Krško: komedija »Menopavza«
• ob 20.00 v Klubu Metulj v
Bistrici ob Sotli: Nkc/SundayNoise – Ramsch (CH) &
Fotgjengeren (GE) & Bajc /
Ipavec / Ruda (SLO)

• od 9.00 do 12.00 v igralnici
MC Brežice: sobotni živ žav –
ptičje hiške
• ob 18.00 v Domu krajanov
Čatež ob Savi: jubilejni koncert ob 15-letnici Ljudskih
pevk Žejno
• ob 18.00 v cerkvi sv. Lovrenca na Bizeljskem: koncert MoPZ Bizeljsko »Sloven'c vabi«
• ob 19.00 v Domu kulture
Radeče: gledališka predstava »Zlagana« v izvedbi gledališke skupine Junaki GD Radeče, za mladinski abonma
in izven
• ob 19.30 v Domu svobode
Brestanica: Talin pred Talinom – predtekmovalni koncert MePZ Viva Brežice

Nedelja, 10. 3.

Torek, 12. 3.

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižnici Krško: Od politike do
diplomacije – predstavitev
knjige in pogovor z nekdanjim politikom in diplomatom Zvonetom Draganom
• ob 19.30 v Domu kulture
Brežice: gledališki koncert
Prekleti kadilci, za abonma
in izven
Sreda, 13. 3.

• ob 17.00 v Domu kulture
Brežice: območno srečanje
otroških folklornih skupin
Ringaraja 2019
• ob 17.00 v gasilskem domu
Jagnjenica: delavnice za razvoj inovativne interpretacije naravnih vrednot (prijave
do 11. 3.)
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica:
predavanje Alana Gregorca
»Self-coaching ali moč učinkovite komunikacije«
Četrtek, 14. 3.

• od 9.00 do 12.00 v malem
avditoriju Posavskega muzeja Brežice: delavnica Igrifikacija v turizmu
• od 15.00 do 18.00 v VGC
Posavje (CKŽ 44, Krško): delavnica »Lepo je biti ženska
– 2. del«
• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižnici Krško: pravljični večer
za odrasle
Petek, 15. 3.

• ob 15.00 v klubu MC Brežice: Pofočkaj svojo idejo na
MC idejniku
• ob 18.00 v Gostilni Žolnir
Kostanjevica na Krki: Ženske
zgodbe
• ob 18.00 v veliki dvorani Kulturnega doma Krško:
pustolovski muzikal »Madagascar«
• ob 19.00 v dvorani Kultur-
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Sobota, 16. 3.

Nedelja, 17. 3.

• ob 17.00 v Domu kulture
Radeče: premiera predstave »Trije prašički« v izvedbi gledališke skupine Pujski
GD Radeče
• ob 19.00 v gasilskem domu
v Cerkljah ob Krki: 23. prireditev »Korajža vela«
• ob 20.00 v Klubu Metulj v
Bistrici ob Sotli: Nkc/SundayNoise: Miman (NOR) &
tba
Ponedeljek, 18. 3.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: srečanje bralnega krožka
za odrasle
Torek, 19. 3.

• ob 17.00 v izposojevališču
Knjižnice Sevnica v Krmelju: pravljična ura z ustvarjalno delavnico
• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižnici Krško: literarni večer
ob letošnjem začetku bralnega projekta Posavci beremo skupaj, gosta: dr. Samo
Rugelj in dr. Andrej Blatnik

Jarki in mostovi
(1)

Piše: Maruša Mavsar

Velik del javno-medijske debate okoli položaja žensk pri nas in
na Zahodu je bodisi izredno površinski bodisi se prehitro steče
v radikalne smeri, v katerih slavijo razlike. Na piedestal naše
pozornosti so vedno znova postavljane razlike med deli sveta
in možnostmi družbene participacije, razlike v sami biološki
zgradbi telesa (enkrat DNK in kromosomi, drugič možgani,
tretjič hormoni, četrtič razlike pri prenašanju bolečine itn.),
razlike v razvoju družbenega in biološkega spola v neki državi,
pa razlike v miselnih pristopih k reševanju težav in tako naprej. Skoraj vsako leto izide neka nova študija, ki koplje po naših
možganih in čustvenem ustroju ter brska za še neraziskanimi
ločnicami med obema spoloma. Seveda so vsa dognanja dobrodošla, a pomembno se mi zdi, kaj z njimi naredimo. Preprosto
povedano – ali ugotovitve postanejo jarki ali mostovi.
V vsakodnevnem tempu se namreč mimogrede stlačimo v predalčke in se jim povrhu vsega - zahvaljujoč knjižni uspešnici - še
glasno smejimo: da so pač »moški z Marsa, ženske pa z Venere«. S tem te predalčke sprejemamo. S tem sprejemamo jarke.
In veste, kdo to slednje dela v največji meri? Me. Ženske. Osebno resnično ne vidim prednosti v nenehni polarizaciji med moškim in ženskim svetom. Nikjer, tudi pri spolnih kvotah ne. Poudarjanje razlik se mi pač nikoli ni zdelo produktiven proces.
Tudi pri tej temi vse prehitro izgubljamo stik z zgodovinskim
spominom. Večstoletno, krvavo pot do položaja ženske,
kakršnega imamo danes pri nas, izrazito jemljemo iz splošnega družbenega konteksta, poenostavljeno lepimo na današnji dan in do neverjetnosti zmaličimo v neke »feministične
težnje«. A kakšno krivico s tem delamo prizadevanjem predhodnih generacij in kakšno škodo zanamcem! Položaja, kakršnega imamo danes, ne vidim kot rezultata poudarjanja razlik in
nasprotij, temveč ozaveščanja enakosti in enakopravnosti na
različnih nivojih bivanja.
Zdaj, ko sem omenila besedo »enakopravnost«, bo del bralstva gotovo zavil z očmi, čeprav gre za besedo, ki bi morala
imeti povsod položaj svetinje. A glejte, jaz jih dejansko razumem. Medijsko so prenasičeni premnogih parol, banalnih floskul in omenjenega poudarjanja razlik, ki izpade kot favoriziranje pravic tega ali onega spola. Kot na drugih področjih
tudi na tem v Sloveniji absolutno manjka inovativnosti na področju povezovanja.
Ne, naš svet ni ne moški ne ženski. Je svet, v katerem živimo
oboji. K sreči! To je kvečjemu naravno. Povrhu vsega enakopravnejše sobivanje dokazano pripomore k bistveno boljšemu splošnemu počutju. Pomislite že na kak preprost primer
- recimo na službe in kako lažje in ustvarjalnejše je delo v mešanih kolektivih, kajne?
In čeprav smo se ravnokar dotaknili tudi kompleksnega poslovnega sveta, zanj tokrat nimam prostora. Tudi na področju posla in vodenja si vsakodnevno prizadevam, da me sogovornik, pa
najsibo ženska ali moški, najprej poskuša videti kot sebi enakega, torej kot človeka z dobrimi predlogi, idejami, poslovnimi
rešitvami. Tega, da sem ženska, pa čeprav svojo ženstvenost v
polnosti hvaležno sprejemam, res nikoli ne rinem v ospredje.
Mislim, da bi s tem dodala še eno lopato h kopanju jarka med
spoloma. Jaz pa imam od nekdaj raje mostove, čeprav vem, da
jih je veliko težje zgraditi.

Sreda, 20. 3.

• od 8.30 do 10.00 v VGC
Posavje (CKŽ 44, Krško): delavnica »Praznični aranžmaji z Mileno Mastnak«
• ob 17.00 v avli ETrŠ Brežice: območna revija otroških
pevskih zborov Sijaj, sijaj,
sončece
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična ura z ustvarjalno delavnico
• ob 17.00 v gasilskem domu
Jagnjenica: delavnice za razvoj inovativne interpretacije naravnih vrednot (prijave
do 11. 3.)
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica:
uvodna prireditev ob začetku nove sezone Posavci beremo skupaj – predstavitev romana Pogodba Mojce Širok

KRŠKO – V dvorani Glasbene šole Krško je potekal koncert
solistov Simfoničnega orkestra Glabene šole Krško. V
raznolikem programu so se predstavili mladi člani orkestra,
ki svoje izobraževanje nadaljujejo na srednjih glasbenih
šolah ter akademijah za glasbo pri nas in v tujini: flavtistka
Anamarija Božič, pozavnist Toni Sotošek, violinistka Jerneja
Vakselj, klarinetist Matic Sotošek, fagotistka Eva Fritz
in oboistka Tjaša Škvorc. Vse nastopajoče je na klavirju
spremljala Nika Tkalec. Foto: Lovro Vakselj
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na muhi ...

Brežiška kulturnica Lučka Černelič si je na dan pred
praznikom kulture v Ljubljani vzela čas za obiske ljubljanskih
galerij in razstav, kjer si je, kot je dejala, dodobra napolnila
dušo, s tem pa nato nadaljevala še na Upravni enoti Brežice,
kjer so svoje 'lepotice' (povečave osebnih znamk) postavili
na ogled člani Društva zbirateljev Verigar Brežice. Ujeli smo
jo v družbi dveh 'verigarjev', Ludvika Divjaka in Konrada
Kajtne. Predsednik društva Kajtna je znova povedal, da si
lahko vsakdo naredi osebno znamko: na internetu si lahko
izbere okvirček za znamko, v poli je 20 znamk po 1 evro, torej
to pomeni 20 evrov za osebno znamko. Prazniku in lepoticam
so nazdravili z bizeljsko kapljico in drobnim slanim pecivom
iz bizeljske pekarne. (N. J. S.)

Kaj bi prvi možje posavskih občin brez njih, se lahko
vprašamo ob pogledu na fotografijo zaposlenih v kabinetih
županov, ki se sicer zelo redko pojavljajo v medijih in
so bolj v ozadju, a imajo še kako pomembno vlogo pri
županovem vsakdanjem delu. In kaj bi tudi novinarji brez
njih, lahko dodamo. So namreč po navadi prve, s katerimi
komuniciramo, ko želimo pridobiti določene informacije ali
priti do določenih oseb v občinski upravi. Ker smo v mesecu,
ki je posvečen predstavnicam nežnejšega spola, je prav, da si
tudi one zaslužijo vsaj malo medijske pozornosti. V objektiv
smo jih uspeli ujeti na februarskem tradicionalnem srečanju
posavskih županov in predstavnikov medijev. (R. R.)

Med letošnjimi prejemniki
priznanj Civilne zaščite
izstopa vojak Slovenske
vojske Rok Prevolšek, doma
iz Leskovca pri Krškem, ki se
je izkazal pri odpravljanju
posledic toče na območju
Črnomlja. Bil je med najbolj
prizadevnimi pri fizičnih
delih, navezal pa je tudi
pristen odnos s tamkajšnjimi
domačini in jim s pozitivnim
pristopom vlival upanje na
ureditev bivanjskih razmer.
»Angažiranost je že tako del
moje službe, ko nas pokličejo,
se odzovemo in gremo
pomagat,« je ostal skromen
po prejemu priznanja. (P. P.)

Starši so vedno veseli uspehov svojih potomcev, saj vedo,
koliko truda in časa je vloženega v dosego želenega. Anica
in Bojan Šalamon (desno) se vedno znova razveselita obiska
hčere Lare, ki na glasbenem konservatoriju v tujini študira
igranje flavte in občasno nastopi na kateri izmed prireditev
v domači sevniški občini. Jelka in Darko Bec z zanimanjem
spremljata glasbene dosežke svojega sina Tineta, ki se
uveljavlja kot komponist, aranžer, zborovodja, pevec in
pianist. Oba mlada in talentirana glasbenika prihajata iz
Boštanja, njun nastop pa so starši spremljali v letošnjem
februarju v sevniški kulturni dvorani, kjer je bil Tine Bec
korepetitor na klavirju in osrednji govornik, Lara Šalamon
pa je navdušila z virtuoznostjo na flavti. (S. R.)

KEEP FIGHTING FOR EQUALITY

ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE
MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

EVS prostovoljki Omaima in Neus, ki sta pri
nas v okviru programa Erasmus +, pripravljata
dogodek posvečen dnevu žena z naslovom:
Keep fighiting for equalitiy. Predstavili bosta
avtorski dokumentarec, zatem sledi debata v
sproščenem vzdušju. Dogodek bo potekal v
angleškem jeziku.
sobota, 16. 3. 2019, ob 16.00

Sprostitev prometa (ne otvoritev!) čez novi krški most
je na turoben februarski petek privabila kar precejšnje
število občank in občanov, ki so želeli biti priče in del tega
zgodovinskega trenutka. Med njimi je bil tudi Videmčan
Ivan Repec (desno), ki se je na dogodek pripeljal s svojim že
malce 'oldtimerskim' kolesom (tistega boljšega je še pustil v
garaži) in izkoristil priložnost za kratek klepet z ministrico
mag. Alenko Bratušek, ki se je ravnokar vrnila s sprehoda po
mostu s krškim županom mag. Miranom Stankom. Najbrž mu
bo tudi to ostalo v spominu, morda pa tudi ministrici … (P. P.)

KLUBSKI KONCERT: NYIWSKY IN SEVEN
MOULDY FIGS + 80’S AFTER PARTY

MLADINSKA TOČKA SENOVO PONOVNO
ODPRTA

Alternativni rock trio, Seven Mouldy Figs so
energična dekleta, ki so že nastopala na
našem odru. Vsi tisti, ki ste jih zamudili, tokrat
ne zamudite priložnosti! Nyiwsky so future
punk skupina iz obale, ki se je prebudila iz
spanja. Po koncertu sledi »80’s after party«.
Vstopnina: 2,00 EUR

MT Senovo je znova nazaj! Z vami bomo
vsak petek v mesecu od 16. do 19. ure.
Ustvarjali bomo na teme:

MC Krško, sobota, 16. 3. 2019, ob 21.00

1. 3. 2019: IGRE NA PROSTEM,
8. 3. 2019: LIKOVNA DELAVNICA,
15. 3. 2019: USTVARJALNA DELAVNICA,
22. 3. 2019: KUHARSKA DELAVNICA,
29. 3. 2019: DRUŽABNE IGRE

MC DIRENDAJ: DARILA ZA MAMICE

BEATMAKING SESSION

MC direndaj je zopet z nami. Skupaj s
prostovoljci bomo tokrat izdelovali prav
posebna darilca, v čast materinskem dnevu.
Delavnice so brezplačne in primerne za
otroke od 6. leta dalje. Vabljeni na ustvarjalno
dopoldne.

Delavnica ustvarjanja bitov. Če imaš svojo
opremo, jo prinesi s seboj, vsekakor pa
to ni pogoj, saj je oprema za vse kreativne
duše pripravljena tudi pri nas. Udeležba na
dogodku je br ezplačna, samo prijavi se na:
bayromusic@gmail.com. Zaključimo z open
session-om. #BEATMAKING

SPREMEMBA ODPIRALNEGA
ČASA BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM,
Zavod Movit, JSKD,
Zavod RS za zaposlovanje
MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246,
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

GRAJNDJOMAJND VOL.2: DICKLESS
TRACY, GLISTA, ALBERTO TOMBA
Metalci pozor! Na oder MC Krško se vrača
zaseba Dickless Tracy, domače LEGENDE
metal/grind slovenske scene. Za ekstazo
večera bodo poskrbeli tudi bendi: Glista glasbena superpozicija punka in metala,
ansambel Alberto Tomba ter zaseba Trobec,
naravnost iz krušne peči.
Vstopnina: 3,00 EUR
MC Krško, sobota, 30. 3. 2019, ob 21.00

Prijave: martina.zlobko@mc-krsko.si in 051
328 899.
MC Krško, sobota, 23. 3. 2019, od 10.00
do 12.00

MC Krško, sobota, 9. 3. 2019, ob 15.00
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rojstva
V brežiški in novomeški
porodnišnici so rodile:

• Jasna Gosak, Zgornji
Jakobski Dol – deklico,
• Mihaela Jevšnik, Reštanj –
deklico,
• Nina Požun, Leskovec pri
Krškem – deklico,
• Ana Žagar, Bizeljsko –
deklico,
• Jožica Vogrinc, Bojsno –
deklico,

• Renata Slak, Trebež –
deklico,
• Anita Pajtler, Kalce-Naklo
– dečka,
• Natalija Štrucl, Sobenja
vas – dečka,
• Barbara Uranič, Krajna
Brda – deklico,
• Bamiza Balagić, Senovo –
dečka,
• Melita Rožman, Zdole –
deklico,
• Martina Omerzel, Rožno
– dečka.

moja poroka
Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj branem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na:
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

ČESTITAMO!

FOTOGRAFIRANJE
ZA DOKUMENTE
v Hotelu City Krško
Fotografiramo za:
osebno izkaznico,
samo
potni list, vizo,
vozniško dovoljenje,
orožni list, ostale izkaznice ...

10 €

Boštjan Colarič s. p., Trg Matije Gubca 3, Krško,
tel.: 070/388 618, www.fotografika.si
info@fotografika.si

NOVO! Tisk na majice in lončke
Podarite lonček ali majico za rojstni dan!

90 let Antonije Ivanšek
Urška Prah in Robert Urek, oba iz Kapel, 18. avgust 2018,
Olimje (foto: Gregor Molan)

90. jubilej Franca Pečnika
MALI KAMEN - 20. februarja je praznoval 90 let Franc Pečnik z
Malega Kamna. Slavljenca, ki se je razveselil naših voščil in dobrih želja, smo obiskali predstavnice DU Senovo in predsednik
Obiskovalke na obisku pri jubilantki
ARNOVO SELO –Antonija (Tončka) Ivanšek je bila rojena 17.
januarja 1929 v Kladju pri Blanci v številni kmečki družini Stopar. Leta 1949 se je poročila s Slavkom Ivanškom na kmetijo v
Arnovo selo. Z možem sta kmetovala in ustvarila družino. Rodili so se jima štirje otroci, sin in tri hčerke. Žal je sinek še majhen umrl. Mož je umrl pri 69 letih, hčerke pa so si ustvarile svoje
družine, zato je kmetovanje prevzel vnuk Janko, sin najstarejše hčerke Tonice. Zadnja leta Tončko pestijo zdravstvene težave, a zanjo lepo skrbi vnukova družina. Veseli se vsakega obiska,
predvsem hčerk, devetih vnukov in petnajstih pravnukov. Obiskali smo jo in z njo pokramljale prostovoljke RK Artiče in predstavnice Društva upokojencev Brežice: Zofka Godec, Marija Rupar, Marica Sodič in Zvonka Bogovič.
Z. Godec

Srečanje starost DU Krško

KRŠKO – V Društvu upokojencev Krško so v hotelu City pripravili tradicionalno ponovoletno srečanje s pogostitvijo in kulturnim programom povabili člane društva, ki so dopolnili 80 in več
let. Kot je v dobrodošlici povedala predsednica Snežana Resman,
trenutno krško društvo upokojencev šteje okoli 1000 članov, od
tega jih je 300 že dopolnilo častitljivih osem desetletij in več, 115
pa se jih je udeležilo navedenega srečanja. Ana Somrak, ki je zbrane pozdravila v imenu Občine Krško in jim ob tej priložnosti zaželela, da bi jim na prvem mestu služilo zdravje, je izpostavila v
letošnjem letu načrtovano preureditev zgornje etaže videmske
»podmornice« v Dnevni center za starejše. Z najboljšimi željami
zbranim se je v imenu Doma starejših občanov Krško pridružila
Mihaela Kučič, ki je ob tem poudarila, da je sleherno obdobje v
življenju posameznika pomembno in da si vsakdo želi, da bi tretje življenjsko obdobje preživljal na svojem domu, pa vendar vsem
tega zdravje ali druge življenjske situacije ne omogočajo. Pred pogostitvijo in sproščenim druženjem udeležencev je uradni del srečanja z modrimi mislimi popestrila Vidka Kuselj, z nastopom pa
glasbeni duo, vokalistka Maja Weiss ob spremljavi kitarista Robija Petana. 
B. M.
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Valentinov pohod družine Janc
ARTO PRI STUDENCU – Družina Janc, ki izhaja iz vasice Arto,
se že 14 let srečuje pred 225 let staro družinsko hišo. Od tam
krenejo na Valentinov pohod, ki se ga poleg sorodnikov udeležujejo tudi prijatelji.

Valentinov pohod ima za družino Janc poseben pomen.
»V družini Janc se je rodil tudi moj oče,« pove Marjeta Bantan z
Dola pri Hrastniku. »V tej stari hiši se je rodilo pet bratov in pet
sestra. Moj oče je umrl zelo zgodaj. Zdaj živijo samo še štiri sestre.
Vzrok za praznovanje in Valentinov pohod je družinske narave.
Stric, ki ni bil poročen in je živel na tej kmetiji, je praznoval rojstni
dan. Nekaj mesecev prej je bil klinično mrtev, zato smo od takrat
naprej vsako leto praznovali njegov rojstni dan na ta način. Zdaj,
ko je že pokojen, se srečujemo tudi v njegov spomin. Na Valentinovem pohodu se zbere okoli 50, 60 sorodnikov. Pridejo tudi
partnerji, otroci in prijatelji. Vedno je zelo prijetno vzdušje, saj v
dobri družbi in lepi naravi pozabimo na vsakdanje skrbi in obveznosti,« pripoveduje in doda, da k temu pripomore tudi odlična
postrežba. Že ob vstopu v vas Arto pričakajo obiskovalce bogato naložene mizice. Ob prvi zidanici v Novi Gori sledijo sendviči, pri zadnji, v Ardru, kjer gospodarita Roman in Andreja Janc,
nas čaka topel obrok s kavo, pijačo in drugimi dobrotami. Glede
na to, da ima Roman veliko opravka z lesom, je to čutiti na vsakem koraku domačije. Leseni, lepo oblikovani stebri, izrezljane
omarice za steklenice, stoli s poslikavo kart in podobno. Do 225
let stare domačije družine Janc vodi asfaltna cesta, zato se starejši, ki imajo težave s hojo ali mlade mamice z vozički, pripeljejo.
Drugi pustijo avto na sredi poti in nadaljujejo pot peš, tretji prepešačijo celo razdaljo. »Lani smo prišli z Dola s kombijem, letos
imajo otroci razne obveznosti, tako da je bil osebni avto dovolj
velik,« dobre volje zaključi Marjeta.

Fanči Moljk

PRIREDITVE
V MARCU 2019
Literarni večer NA KRILIH POMLADI
Društvo upokojencev Sevnica
• v četrtek, 7. marca, ob 18. uri

Fotografska razstava
POHAJANJA – Marko Čadež

• od petka, 8. marca, do torka, 2. aprila
Jubilant Franc z domačimi in obiskovalci
sveta KS Koprivnica Damjan Bogovič. Resda je Franc redkobeseden, a ko se razgovori, gre vse gladko. V vasici Čanje nad Blanco
se je rodil v kmečki družini. Otroci, štirje fantje in dekle, so morali že zgodaj poprijeti za trdo delo, kajti zemlja je terjala pridne
roke. Še zelo mlad je našel delo v senovskem premogovniku, nakar je odslužil vojaščino v Novem Sadu in se spet vrnil v jamo. Z
Marijo, dekletom z Vojskega, ki je služilo pri kmetu v Čretah, sta
ustvarila družino, ki sta jo osrečila otroka Jožica in Roman. Spominja se časov, ko se je s prijatelji vračal z dela, se večkrat ustavili v bližnjih hramčkih, pokramljali in popili kozarček. »To je bilo
življenje,« doda hudomušno. Doma ga je čakalo delo v hlevu, na
njivah, v vinogradu. Pa tudi ženi je pomagal. Nabiral je šibje, da
je pletla košare in koše. Pa koso je rad klepal. Danes živi doma,
tudi zdrav je še kar, le hodi težje. Rad gleda TV in pokramlja z domačimi. Roman, Ivana in Sandi mu posvečajo vso skrb in lepo
skrbijo zanj. Tudi vnuka Igor in Katja se oglasita. Hvala, Franc,
za prijeten klepet in še vrsto zdravih let vam želimo.


Irena Gmajnar, foto: Marica Umek

www.PosavskiObzornik.si

Potopisno predavanje
ARMENIJA – Marko Čadež
• v petek, 8. marca, ob 18. uri

Predavanje
SELF-COACHING ALI MOČ UČINKOVITE
KOMUNIKACIJE – Alan Gregorec
• v sredo, 13. marca, ob 18. uri

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

Uvodna prireditev ob začetku nove sezone
POSAVCI BEREMO SKUPAJ 2019
Predstavitev romana Pogodba
(z avtorico Mojco Širok se bo pogovarjala Darja Groznik)
• v sredo, 20. marca, ob 18. uri

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne!
Vljudno vabljeni!
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Zgodovina posavskih bolnišnic
Že nekaj časa so v naši javnosti težke razmere v zdravstvu in »tema dneva« predvidena reorganizacija bolnišničnega sistema. Ta bi prizadela predvsem bolnike in ji zato nasprotujejo tudi vse tri posavske občine. Prav
zato sem iz arhivov in drugih dokumentov odbral podatke, ki pričajo o prvih dveh posavskih bolnišnicah.
Zgodovina bolnišnice Brežice sega že v drugo polovico 19. stoletja. Mestna občina je zanjo dala v brezplačen
najem (za 10 let) hišo v starem mestnem jedru. Z ukazom avstrijskega cesarja Franca Jožefa (12. februar 1872)
in sklepom štajerske Deželne
vlade v Grazu so jo povzdignili v »Občo javno bolnišnico« z enim zdravnikom (dr.
Carl del Cott), dvema strežnikoma ter 10 posteljami.
Leta 1878 so jo temeljito reorganizirali, ji dodali še 8 postelj in leto za tem v njej našteli več kot 10.000 oskrbnih
dni. Štajerski Deželni zbor je
leta 1886 odkupil zemljišče za
novo bolnico (na območju današnje). Graditi so jo začeli na
pomlad 1887, jo končali v poldrugem letu in slovesno odprli 1. januarja 1889, ko je bilo
v njej 68 postelj. Leta 1893 je
bil njen primarij dr. Hans Hoeller, 1918 dr. Josip Choleva in
od leta 1987 dr. Brglez. Med 1.
in 2. svetovno vojno so v njej
zdravili tudi bolne in ranjene
vojake.

Bolniki z območja krške občine so se morali vse do konca 19. stoletja zdraviti v Brežicah, Novem mestu, Celju,
Ljubljani, Zagrebu ter celo na
Reki, Dunaju, Trstu ali Grazu.
Zato je razumljivo, da si je Občinski odbor prizadeval za svojo bolnico. V ohranjenih »Pravilih javne občinske bolnice
v Krškem«, ki jih je 25. junija
1901 potrdila Deželna oblast
za Kranjsko, piše, da je Josipina Hočevar za njeno gradnjo, 2. marca 1898, obljubila
30.000 goldinarjev in je to darilo Občinski odbor dan kasneje »sprejel« na slavnostni seji.
Kranjska Deželna vlada se je
14. junija 1898 z gradnjo uradno strinjala in jo 4. novembra
1889 dovolila (kot zasebni zavod) odpreti (današnja stavba
MC Krško, op. ur.). Slovesna
otvoritev je bila 1. decembra
istega leta, ko so jo z dovoljenjem avstrijskega Ministrstva
za notranje zadeve poimenovali po cesarju Francu Jožefu II. Hočevarjeva je za zgradbo kupila potrebno zemljišče,
položila zanjo temeljni kamen

www.PosavskiObzornik.si
po sledeh naše dediščine

Replika kapele Božjega groba
SEVNICA – Od lončene posode, ki so jo uporabljale gospodinje za shranjevanje masti, tokrat k sakralnemu spomeniku, ki stoji na manjši vzpetini nad starim in novim delom sevniškega pokopališča. To je kapela Božjega groba.
Kapela Božjega groba je
posnetek uničenega jeruzalemskega Božjega
groba. V Sloveniji je 14
ohranjenih tovrstnih kapel, a sevniška je največja. Povzema tloris in podobo originala in jo zato
lahko uvrščamo med avtentične posnetke. Stavbo je po modelu cerkve
Božjega groba v Jeruza- Kapela Božjega groba nad
lemu dal leta 1730 se- sevniškim pokopališčem
zidati takratni lastnik gornjega sevniškega gradu Anton Jožef
grof Auersperg, ki je bil velik ljubitelj umetnosti in knjig. Kapela je brez oken (ima samo lini na dveh straneh). Položnejša šotorasta streha ima slemensko točko (vanjo se stekajo vse
strešne ploskve) v obliki šesterokotnega kamnitega stolpiča s
kupolo in križem. Zunanjost objekta krasi deset stebričev z arkadnimi loki. Stavba je v notranjosti sestavljena iz dveh delov:
predprostora in Kristusovega groba. Notranja kapela Kristusovega groba ima banjast obok in vanj so na obeh straneh vrezane sosvodnice (trikotne vdolbine v spodnjem delu oboka).
Notranja oprema prostora je skromna – ob njeni zahodni steni je oltar, nad njim je oljnata podoba s prizorom polaganja Jezusa v grob; pod oltarno mizo je grob s kipom mrtvega Jezusa.
Do kapele je kar nekaj desetletij vodila iz starega sevniškega
mestnega jedra romarska pot, imenovana Kalvarija. To je bila
pot trpljenja ali križev pot, ob kateri je stalo pet kapelic žalostnega dela rožnega venca (dandanes je v precej slabem stanju vidna prva kapelica ob poti in v nadaljevanju so vidni ostanki še ene izmed petih kapelic). Na veliki petek je običajno
potekala tudi procesija križevega pota. Kapela Božjega groba
je sakralna stavbna dediščina in kulturni spomenik lokalnega
pomena na območju sevniške občine. 
S. R.

in leta 1900 kupila še zemljišče za bolnišnično pokopališče (na sedanjem prostoru), na
katerem so bili prvi pokopi oktobra 1918. Za bolnico je kupila notranjo opremo in potrebni instrumentarij ter za njeno
kasnejše vzdrževanje in dejavnost zagotovila precejšen »rezervni« sklad.
Prvo poslopje je imelo v pritličju 4 sobe s 13 posteljami
(10 za odrasle in 3 za otroke)
ter enako število sob in postelj še v nadstropju (zdravnik primarij je bil takrat dr.
Kaisenberger). Za bolnišnični prizidek je Občinski svet
leta 1903 najel bančno posojilo (30.000 goldinarjev), odprli
pa so ga leta 1907 in mu takrat dodali še izolirni paviljon.
Bolnica je imela tudi kapelo, v

kateri so za dušno oskrbo vsa
leta skrbeli krški kapucini.

Med oktobrom 1905 in oktobrom 1919 je bolnico vodil primarij dr. Trenz, v čigar času je
število bolnikov naraslo z 900
(1908) na 1.250 (leta 1912). Za
njim je postal primarij dr. Murgelj. Bolnica je dobila elektriko šele leta 1936, dotlej pa je
imela plinsko razsvetljavo. Vsa
potreba zdravila je morala kupovati v krški lekarni Šusteršič.
Med 1. in 2. svetovno vojno je
bilo v bolnici veliko ranjenih in
bolnih vojakov. Med leti 1945–
1963 je bil tu zdravstveni dom,
nato pa dijaški dom.
Zgodovinski spomin na
posavski bolnišnici obudil
upokojeni profesor
Živko Šebek iz Krškega

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

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2019/2020.
5- in 6- letne otroke vpisujemo v programe predšolske
glasbene vzgoje ter glasbene in plesne pripravnice.
Otroke, stare 7 let in več, vpisujemo na instrument, petje in ples.
Informativna prijava poteka na telefonski številki
07/48 80 142.

Mali lakotnik d.o.o.
Slovenska vas
8261 Jesenice na Dolenjskem

IŠČEMO NOVE SODELAVCE!
SKLADIŠČNIK/VILIČARIST
Od kandidatov pričakujemo:
•• vozniški izpit B, izpit za viličerista,
•• osnovno znanje računalništva s preglednicami.
Prošnje pošljite na olga.horvat@rovero.si ali
Mali Lakotnik d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana.

Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki

Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki
e: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si
www.osgorjup.si

Z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO, 55/17) ter na
podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni
šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (Ur. list RS, št.
28/09 in 31/13)
objavlja

RAZPIS
za vpis otrok v vrtec Plavček za šolsko leto
2019/20 ( od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020)
Vrtec bo predvidoma izvajal dnevne programe v trajanju
od 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni otrokom od
prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca
je od 5.30 do 16.00 ure.
Otroci bodo vključeni v skupine prvega (od 1. do 3. let) in
drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo)
ter kombinirane skupine teh dveh obdobij. Posamezni
program se bo izvajal, če bo prijavljenih zadostno število
otrok.
Vpis bo potekal od 11. 3. 2019 do vključno 11. 4. 2019.
Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali
šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok,
kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija
za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za
sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na
predlog sveta vrtca. Starši oziroma zakoniti zastopniki
boste pisno obveščeni o rezultatih vpisa, potem ko bo
občinski svet potrdil sistemizacijo vrtca za šolsko leto
2018/19 (predvidoma do konca junija 2018).
Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki
dvignete v svetovalni službi v šoli ali jo natisnete s
spletne strani Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica
na Krki (http://www.osgorjup.si/v2/ pod Vrtec – obrazci
za vrtec).
Pisne prijave pošljite po pošti na naslov:
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki,
Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki.
Ravnateljica:

Melita Skušek, prof. svetnica, l. r.

V svoje vrste vabimo novega sodelavca ali sodelavko

VODJO GRADBENE OPERATIVE
Pričakujemo osebo, ki bo:
• nadzorni inženir, smotrno načrtovala gradnjo objektov,
odgovorno vodila projekte gradenj, samostojno načrtovala
in izvajala nadzor nad deli, pripravljala in izvajala kalkulacije
ter spremljala aktualne razpise,
• imela najmanj 5 let delovnih izkušenj v stroki,
• vozniški izpit B-kategorije.
Ponujamo:
• stimulativno delovno okolje.
Prijave z vsemi ustreznimi dokazili sprejemamo do 20. 3.
2019 na naslov Zelkom d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250
Brežice ali info@zelkom.si.

prejeli smo
SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov
v skladu z uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru
institucij, organizacij, društev ...). Pošiljatelj soglaša, da se njegovi osebni
podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika. Objavljeni
prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

Opozorilo Slovenskim železnicam:
Zvišajte peron na železniški
postaji Krško!
Obračam se na vas s prošnjo, bolje apelom, da takoj zvišate peron
na železniški postaji Krško! Zakaj? Ker je peron občutno prenizek. Opozarjam vas še pravočasno, da ne bi prišlo do telesnih poškodb potnikov pri vstopanju in izstopanju iz vlaka. Menim, da je
uprava Slovenskih železnic, d. o. o. Ljubljana prvenstveno dolžna
skrbeti za varnost nas, potnikov. Zato je zvišanje perona na železniški postaji Krško izključno vaša naloga. Nikakor pa ni to naloga naše občine Krško. Zato prosimo, da takoj udejanite vsebino prošnje, to je, da zvišate peron na železniški postaji Krško!
Hvala!

Zora Pevec, Krško

OBVESTILA
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zahvale, spomin
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
seznanite 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
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje.
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.

Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja
identifikacije naročnika.

SPOMIN
Naju skupaj mladost je zapustila,
sva skupaj življenja pot gradila.
Se skupaj vseh svojih veselila.
Pa prišel je dan, ko ostal sem sam.
Ne vem, ne kod ne kam,
samo še svojo solzno pot imam.
(Franc Avguštin)
9. marca bosta minili dve leti,
odkar nas je zapustila naša draga nam mama

PAVLA AVGUŠTIN

Hvala vsem, ki se ustavite in prižgete svečko spomina
ter jo ohranjate v lepem spominu.
Vsi njeni

SPOMIN
Čas beži, spomin ostane.

10. marca mineva 20 let,
odkar nas je zapustil naš dragi očka

JOŽEF LACKOVIČ st.

ZAHVALA
V sredo, 27. februarja, smo se na bizeljskem
pokopališču poslovili od

VINKA ROŽMANA
iz Gregovc 6a.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti, hvala za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in denarno
pomoč.
Zahvaljujemo se Lovski družini Bizeljsko za organizacijo pogreba,
hvala gospodu župniku za sočuten obred, pogrebni službi Žičkar,
govorniku g. Miranu Veršcu, pevcem za zapete žalostinke in
godbenikom za izvedene pesmi.
Hvala združenju šoferjev in avtomehanikov, nekdanjim sodelavcem
iz Prevoza Brežice in vsem praporščakom.
Hvala vsem, ki ste nam pomagali in stali ob strani v teh težkih
trenutkih.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Mirno spi v slovenski zemlji,
ki si ljubila jo zvesto,
kot si ljubila svoje drage,
ki za tabo zdaj žalujejo.
V 78. letu starosti nas je po dolgi bolezni
zapustila draga žena, mama, babica,
teta in tašča

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje,
svete maše in denarne prispevke. Iskrena hvala dr. Iljažu za večletno
zdravljenje, patronažni sestri Zdenki za obiske na domu, pogrebni
službi Žičkar, g. Kenetu za poslovilni govor, g. župniku iz Pišec za
lepo opravljen obred, g. Staniču za izvajanje Tišine, pevcem za zapete
žalostinke ter vsem ostalim, ki ste našo mamo pospremili na njeni
zadnji poti, pa vas nismo posebej imenovali.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

iz Brestanice.
Vsi njegovi

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!
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.
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.

V 92. letu starosti se je za vedno poslovila
moja draga mama in naša babi

PAVLA UNETIČ
iz Poštene vasi 4.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom Poštene vasi,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darove za svete maše
in sveče. Hvala sodelavcem Doma starejših občanov Krško za vso
pomoč in čutečo tolažbo. Posebno zahvalo smo dolžni g. župniku
Francetu Novaku za obiske in pomoč ter g. župniku Janezu Žaklju za
čustveno opravljen obred v naši cerkvi Žalostne matere božje. Hvala
ge. Marjetki Podgoršek Horžen za ganljivo prebrane besede slovesa
pri poslovilni vežici, pevcem in izvajalcu Tišine.

Hvaležni smo vsem, ki ste se od moje mame in naše babi prišli
poslovit, darovali za svete maše in sveče ter jo pospremili k večnemu
počitku.
Vsem in vsakomur še enkrat najlepša hvala.

Žalujoči: hčerka Jana s svojimi

ZAHVALA
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre ...
Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

Ob boleči izgubi naše predrage mame

LJUDMILE KRHIN

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem,
ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hvala vam za besede tolažbe, stisk roke ter vsa izrečena pisna in
ustna sožalja. Hvala vsem za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in
denarno pomoč. Vsem skupaj in vsakomur posebej še enkrat iskrena
hvala.
Draga mama, pogrešali te bomo.
Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

Umrla je naša babi Ani!

ANA KOZINC

rojena Kolman, iz Sevnice
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, podarili cvetje,
sveče in darovali za svete maše. Hvala gospodu župniku za opravljen
obred, pogrebcem, trobentaču, Ivani Sešlar za čutno igranje na flavti,
pevcem za zapete žalostinke in govornici za prebran govor. Hvala
sorodnikom, prijateljem in znancem za vso pomoč. Predvsem pa
zahvala Domu upokojencev Sevnica za lepo oskrbo in vsem, ki ste
jo obiskovali v domu.
Babi, zelo te pogrešamo, počivaj v miru.

Žalujoči: vsi tvoji

ZAHVALA
Prazna hiša in dvorišče,
naše oko zaman te išče.

MILAN KOSTEVC
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.

Ko je Bog videl, da je pot predolga,
hrib prestrm in dihanje pretežko,
je položil roke na njene rame in dejal:
"Vrni se domov."

ZAHVALA

V 60. letu starosti nas je nepričakovano
in mnogo prezgodaj zapustil naš dragi
brat, svak, stric in bratranec

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

ZAHVALA

MARIJA STRGAR
roj. Radanovič, z Malega Vrha 34.
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z Velikega Kamna.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem,
sodelavcem in sosedom, ki ste nam stali ob strani, nam ustno ali
pisno izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala sosedom za nesebično pomoč. Hvala g. župniku
za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in g. Blažu
Sotošku za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste našega Milana v tako velikem številu pospremili
k večnemu počitku.
Žalujoči: vsi njegovi

V 84. letu starosti je od nas za vedno odšla
draga mama, tašča, babica, prababica,
sestra, teta in botra

ANA PANGERČIČ
rojena Stajnko, z Mosteca.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,
ki ste jo v času njene bolezni obiskovali. Hvala za vse stiske rok,
tolažilne besede, darovane sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste
nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam kakor koli pomagali
in jo pospremili k zadnjemu počitku. Hvala župniku za lepo opravljen
obred, pogrebni službi Žičkar, pevcem za zapete žalostinke, nosilcem
praporjev, križa in Biserki Čančer za lepe besede ob slovesu.
Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA
Čudno, kako prazen je svet,
ko umre en sam človek.
(Dante)

Ob slovesu naše drage

MARIJE GRADIŠAR

rojene Dolinšek (1943–2019), iz Sevnice
se iskreno zahvaljujemo Miranu in Danici Prnaver, Betki Cimperšek
in cerkvenemu pevskemu zboru. Hvaležno se zahvaljujemo sosedom,
sorodnikom, prijateljem in znancem. Hvala vsem.
Vsi njeni

OBVESTILA
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mali oglasi

NEPREMIČNINE

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 9. 3. 2019, ob 20. uri

HIŠA ŠKOCJAN, KLENOVIK
Cena: 53.000,00 €
Leto izgradnje: 1989
Velikost: 152,00 m²
Parcela: 2.797,00 m²
EI: G

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil nagrado (CD ploščo) Srečku Pisku, Veniše 49, 8273 Leskovec pri Krškem. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani
www.radiosraka.com.

Lestvica tega tedna:
1. (4.) Ans. PETRA FINKA - Fant iz naše vasi
2. (1.) Ans. VESELI DOLENJCI - Sedemkrat
3. (2.) MONIKA & GREGOR AVSENIK
			
z Ans. SAŠA AVSENIKA - Nesi me, nesi
4. (6.) Ans. KVINTA - Nisem taka kot so druge
5. (3.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Muzika
6. (10.) Ans. POSKOČNI MUZIKANTI - Srce le eno v nama
			
bije
7. (7.) Ans. BORŠT - Kot reka svobode
8. (5.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Zimski večer
9. (8.) Ans. NOVI SPOMINI - Srcu verjemi
10. (-.) Ans. POSLUH - Ker te ljubim

040 391 301, Klavdija Dolinar

www.nnrn.si

Kupim garsonjero ali enosobno stanovanje v Brežicah.
Tel:. 041 201 541

Prodam domačijo na Gazicah.
Hiša ima CK, je takoj vseljiva,
potrebna manjšega popravila.
EI v izdelavi. Tel.: 040 261 848

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Vražji muzikanti - Misel nate ne zaspi

Kupon št. 457

Glasujem za:_______________________________________________________________
Moj predlog: ______________________________________________________________
Moje ime in naslov:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto

Pier 7 d.o.o., Kotnikova ulica 5, Ljubljana

obzornikova oglasna mreža

TELSAT d.o.o.

Na Narplu pri Krškem prodamo parcelo (4.400 m2) na lepi
sončni legi. Stavbno zemljišče.
Tel.: 041 937 867

Na Stankovem prodam vinograd z lesenim hramom, 470 trt,
30 arov, elektrika na parceli.
Tel.: 031 872 624

Prodam vikend v bližini Krškega z manjšim vinogradom

in gozdom. Tel.: 031 452 450,
popoldan
Prodam bivalni vikend, takoj vseljiv, z 800 trtami, strojno obdelavo. Lepa, sončna in
razgledna lega, v okolici Senovega. Tel.: 031 836 281

Prodam vikend zidanico, 800
trt mladega vinograda, strojna obdelava, lepa, sončna,
razgledna lega, voda, elektrika,
asfalt. Možna menjava za gozd
ali manjše starejše stanovanje.
Ugodno. Tel.: 041 923 192
Na Bočju (pri Podbočju) poceni prodam hram z vinogradom, 500 trt. Hram je opremljen kot bivalni, z elektriko,
vodo in asfaltom na parcelo.
Na željo pošljem slike hrama.
Tel.: 064 290 497, Andrej
Prodam njivi (Mostec ob glavni cesti in Sela ob Bizeljski
cesti), traktor in traktorske
priključke (za priključek možna menjava za drva).
Tel.: 070 574 912

Na Gornji Pirošici prodam 3
travnike, 70 arov. Ugodno.
Tel.: 031 872 624
Prodam kmetijsko zemljišče
(2,2 ha), asfaltiran pristop,
23
let
d. o. o.

• Ekološki topaz
•

1,30 €/kg
druge sorte 0,70 €/kg

Celovite
geodetske storitve

Branko Kržan
odgovorni geodet

DOSTAVA NA DOM

041 726 071

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

girus@siol.net, www.girus.si

OptikaKeber_Oglas2_84×44_Print.pdf 1 20. 10. 2016 15:13:44

040 707 028

vodni izvir z betoniranim zajetjem, cena 18.500 €. Ravne
pri Zdolah. Tel.: 070 226 233
V okolici Brežic oddam 3-sobno opremljeno stanovanje, CK,
sončni kolektorji, 1. nad. hiše,
dva balkona. Cena 300 €/mes.
in stroški. EI: da.
Tel.: 051 341 321

Oddam v najem nasad hrušk
intenzivne pridelave v okolici Leskovca pri Krškem. Cena
po dogovoru. Tel.: 040 807 678
V brezplačni najem in obdelavo ponujam parcelo z vinogradom (200 trt) na lepi sončni
legi v Cerini. V primeru interesa možna tudi prodaja.
Tel.: 070 878 746
V Kostanjevici na Krki najamem stanovanje s CK.
Tel.: 031 214 907

KMETIJSTVO

Kupim motokultivator, kosilnico ali traktor, lahko tudi v
okvari. Tel.: 070 288 675

Kupim rotacijsko kosilnico
SIP ali BCS, obračalnik pajek
SIP in električno škropilnico
za vinograd. Tel.: 030 694 956
Prodamo koruzo v zrnju.
Tel.: 051 361 635

d.o.o.

Prodam ohranjen traktor Štore 504, l. 1986, 2080 ur, kabina, hid. sedež, nove gume, registriran, ter nakladač hlevskega
gnoja HU 4, ohranjen in malo
rabljen. Tel.: 041 233 834
Prodam malo rabljen prekopalnik Love Garden (motor
B&S, 5,5 KM) in šrotar Lifam.
Tel.: 040 772 634

Prodam nakladalko, balirko
Welger 42 v odličnem stanju
in škropilnico Agromehanika
(330 l) z 12 m palicami. Tel.:
040 236 153
Prodam vrtno frezo Mijo Standard ali zamenjam za moped
APN 4. Freza je v dobrem stanju. Tel.: 041 847 896
Prodam travniško brano, kopelit, okrasni križ, pokrov za
jašek in krmilnike za drobnjad.
Tel.: 041 439 288

Prodam cisterno Creina (1700
l) in plug Olt, dvobrazni.
Tel.: 031 727 540
Prodam koruzo v zrnju, naravno sušeno.
Tel.: 041 587 261

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583
email: sabina@girs.si

www.geodet-kralj.si

Odslej pisarna tudi
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
izdelava geodetskega načrta
etažni načrt
zakoličba
parcelacija

vris stavbe
ureditev meje

Celovite geodetske storitve
in prodaja nepremičnin

040 753 911

info@geodet-kralj.si
Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

CPB 13, Brestanica
C

NOVAK

M

- toplotne črpalke
- klima naprave
- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

Y

CM

MY

KOT USLUŽBENEC
POGREBNEGA ZAVODA

Z VAMI ŽE 20 let!

CY

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

CMY

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

V JANUARJU KOREKCIJSKI OKVIRJI* DO

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.

ustanovitev podjetij v
aluminijaste ograje
Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec
Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

-50 %

sloveniji

H
kak itro
ovo in
stn
o

proizvodnja in montaža
Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

hrvaški

srbiji

črni gori

avstriji

slovaški

češki

virtualna pisarna, računovodstvo

delovna dovoljenja, ostale storitve...
za več informacij pokličite: 070 77 77 65
www.agencijaspin.si

www.steklarstvo-lekse.si

Če prihajate na okulistični pregled v našo okulistično ordinacijo prvič, vas bo doktor povprašal za kakšen namen potrebujete očala. Namen očal
je izrednega pomena, saj se ostrina vida na različnih razdaljah določa z različno dioptrijsko vrednostjo posebej. To se pravi, da dioptrija za branje
(knjiga je oddaljena od očesa 40 – 50cm) ni ista kot dioptrija za računalnik (računalnik je na mizi oddaljen od 80cm – 1m). Drugi nameni so še
dioptrija za daljavo ter točno določena dioptrija za vsakega uporabnika posebej (npr. pogled na stroj, ki je lahko oddaljen 1,5m). Če pa že uporabljate očala, jih prinesite s seboj, da tudi njih izmerimo in preverimo razliko v dioptriji med starimi in novimi. Očala izmerimo z „lensmetrom“, kjer
odčitamo vašo dioptrijo in pupilarno distanco oz. razdaljo med vašima zenicama. Ta je pomembna pri centriranju stekel, da je optični center na
steklu tam, kjer imate zenico. Na pregledu za očala specialist preveri ostrino vida. To stori najprej z objektivnim ugotavljanjem refrakcijske vrednosti (dioptrija, cilinder) s pomočjo kerato-refraktometra. Te meritve pa ne zadoščajo za ugotovitev najustreznejše dioptrije, zato specialist uporabi
še subjektivno metodo s preizkušanjem leč z različnimi vrednostmi, s katero ugotovi natančno dioptrijsko vrednost. Smo mlad in ustvarjalen tim
strokovnjakov, ki svoje delo opravlja s srcem in čvrsto stopa po poti znanja preteklih generacij ter z drznim pogledom daleč v prihodnost sledi
sodobnim trendom. S pomočjo najsodobnejše tehnologije ter veliko znanja in izkušenj našim strankam nudimo visokokakovostne storitve na
področju okulističnih storitev kot tudi pri izbiri korekcijskih, sončnih in športnih očal. Našo ponudbo neprestano dopolnjujemo saj želimo slediti
tako modnim trendom kot tudi tehnološkim novostim. Naš moto so zadovoljni kupci, ki z veseljem nosijo očala in se z njimi dobro počutijo.
Strokovno usposobljen tim Optike Glasmaher se nenehno izobražuje, da zagotovimo kar najustreznejše svetovanje pri izbiri okvirov in stekel, pri
delu pa uporabljamo le najsodobnejšo tehnologijo. Z našim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami zagotavljamo celostno storitev, od
okulističnega pregleda do popravil očal. Poleg osnovnih storitev in izdelkov pa lahko pri nas izbirate tudi med dodatno ponudbo pripomočkov, ki
vam lajšajo čiščenje, nošenje in shranjevanje očal in leč. Tu smo, da vam pomagamo videti bolje! Kreativnost, pogum in vizionarska vztrajnost nas
je skupaj z nenehnim izpopolnjevanjem na področju novih znanj popeljala od skromnih začetkov leta 2000, ko je odprla vrata prva Ljudska optika
Glasmaher v manjšem poslovnem prostoru v središču Brežic, do današnjega uspešnega poslovnega koncepta Optike Glasmaher, ki je leta 2008
razširila svoje delovanje s poslovalnico v Novem mestu, leta 2012 pa svoje poslovne prostore v Brežicah preselila v svojo lastno poslovno stavbo.
*Akcija na
velja
od 1.1. do
31.1.2019,
oziroma
do razprodaje
zalog.
je simobolična.
Popusti
različnih
akcij se
med sebojočala.
ne seštevajo.
Če prihajate
okulistični
pregled
v našo
okulistično
ordinacijo
prvič,Slika
vas bo
doktor povprašal
za kakšen
namen
potrebujete
Namen očal
je izrednega pomena, saj se ostrina vida na različnih razdaljah določa z različno dioptrijsko vrednostjo posebej. To se pravi, da dioptrija za branje
(knjiga je oddaljena od očesa 40 – 50cm) ni ista kot dioptrija za računalnik (računalnik je na mizi oddaljen od 80cm – 1m). Drugi nameni so še
dioptrija za daljavo ter točno določena dioptrija za vsakega uporabnika posebej (npr. pogled na stroj, ki je lahko oddaljen 1,5m). Če pa že uporabljate očala, jih prinesite s seboj, da tudi njih izmerimo in preverimo razliko v dioptriji med starimi in novimi. Očala izmerimo z „lensmetrom“, kjer
odčitamo vašo dioptrijo in pupilarno distanco oz. razdaljo med vašima zenicama. Ta je pomembna pri centriranju stekel, da je optični center na

Mateja Novak s.p., Stara c. 12, Straža
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ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si
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obvešča cenjene stranke, da bo
prodaja belih kilogramskih piščancev,
rjavih, grahas�h, sivih, belih ter
črnih jarkic 30. marca pri Mirt Alojzu na
Gmajni 28, Raka in 2. aprila na Kajuhovi 3,
Senovo. 12. marca bele težke kokoši,
vsak četrtek enodnevni beli piščanci.
Naročila sprejemamo na
tel. št.: 07 49 73 190 ter 031 676 724

Prodam nakladalko SIP (25
m3), pajka SIP (4,5 m), puhalnik Tajfun z elektro motorjem
in traktorski viličar. Ugodno.
Tel.: 041 408 774

Poceni prodam malo rabljen
in dobro ohranjen prekopalnik MTD T205, nemške izdelave, širina okopavanja 60 cm.
Tel.: 031 275 030
Prodam 2.000 kg koruze v
zrnju (kvalitetne). Cena po dogovoru. Tel.: 031 858 594

Prodam ječmen, koruzo, električno žago za obrezovanje
žive meje, električno žago Makita, žago Stihl 051, rabljene
gume, novo ter rabljeno spalnico in motokultivator Gorenje. Tel.: 031 730 830
Prodam seno ali otavo v kockah in prašiča (110 kg), hranjenega s kuhano hrano.
Tel.: 040 775 985

Prodam seno v kockah, vino
cviček in traktorske gume 28070-R18, 70 % profila.
Tel.: 041 952 341
Prodam seno v kockah. Možnost dostave, cena po dogovoru. Tel.: 031 895 748

Peleti s certifikatom EN plus
in lesni briketi. Tel.: 070 665
823, www.eko-peleti.si
Če koga zanimajo drva za
pospraviti po sečnji, po simbolični ceni. Lahek dostop. Okolica Sevnice, na Ledini.
Tel.: 041 867 814
Prodam bukova in javorjeva
drva, kratko žagana. Okolica
Brežic. Tel.: 031 415 574

VINOGRADNIŠTVO,
SADJARSTVO IN
ŽIVILA

Prodam vino cviček po 1 €/l
ter modro frankinjo in mešano belo (kerner, chardonnay)
po 1,30 €/l. Tel.: 041 809 209
Prodam vino cviček in belo
mešano. Ugodno.
Tel.: 031 706 852

Prodam kvalitetno rdeče vino
cviček. Lokacija Malkovec.
Cena ugodna.
Tel.: 051 657 607

Prodam rdeče vino in modro
frankinjo. Okolica Sevnice.
Tel.: 051 852 186
Prodamo odlično vino cviček. Poizkušinja in prevzem v
Kostanjevici na Krki.
Tel.: 041 425 309

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA

Prodam vino muškat (suhi in
polsladki), belo mešano, frankinjo in črnino. Cena od 0,8 €
dalje. Tel.: 031 306 559, po 17.
uri
Prodam vino bizeljsko mešano belo in rdeče. Cena za liter belega ali rdečega je 0,90
€.Tel.: 040 630 610

Prodam vino cviček. Cena
1 €/l. Tel.: 041 794 698
Prodam vino cviček, frankinjo, kraljevino ter dva prašiča,
80 kg. Tel.: 051 870 909

Perutnina Rostohar

Spoštovani, obveščamo
vas, da bo prodaja
belih kilogramskih
piščancev
v soboto, 6. aprila.
Mlade rjave in grahaste
jarkice si lahko priskrbite
vsak delavnik ob 16. uri.
Telefon: 031 621 522,
07 49 21 563

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Prodam odojke, težke 30-50
kg, prašiče, težke 60-180 kg
(možen zakol) in brejo mladico. Tel.: 051 872 179

Prodam odojke (30 kg), kravo simentalko, staro 3 leta, in
sejalnico koruze Olt, dvoredno.
Tel.: 051 773 825
Prodam nemške lovske terierke, stare 2 meseca.
Tel.: 070 430 808

Prodam PVC okno in balkonska vrata (Termoglas), bele
barve, z roletami in komarnikom. Cena po dogovoru.
Tel.: 041 385 941

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

Prodam otroški avtosedež,
kolesarski sedež, 2 vozička
(globoki + torba, športni), tricikel in obleke do dveh let.
Tel.: 031 804 451

Prodam domačo mast. Cena
3 €/kg. Tel.: 070 458 564

ŽIVALI

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

Kupimo debele krave ter telice za zakol in suhe za dopitanje. Plačilo takoj + davek. Tadej
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pristava pri Mestinju.
Tel.: 040 179 780
Prodam bikca simentalca, starega 2,5 meseca.
Tel.: 040 378 228

Prodam teličko simentalko,
staro 3 mesece. Tel.: 07 49 56
236 ali 041 380 075
Prodam 2 prašiča, težka okoli 160 kg, hranjena z domačo
hrano (okolica Dobove).
Tel.: 041 243 497
Prodam dva prašiča, težka
100 kg, in dva odojka (30-35
kg) zelo mesnate sorte. Možen
zakol. Tel.: 040 796 830
Prodam prašiče, težke 100130 kg. okolica Blance.
Tel.: 040 304 032

Prodam odojke, težke od 25
do 30 kg. Tel.: 031 602 245
Prodam težjo svinjo za predelavo in jedilni krompir.
Tel.: 031 897 928

Beli kilogramski piščanci
bodo v prodaji v soboto,
6. aprila, mlade rjave in
grahaste jarkice pa dobite
vsak delavnik po 18. uri.
Nudimo vam tudi prašiče
za nadaljnjo rejo ali zakol.

www.metelko.si

Ženitne ponudbe iz vse države za resne ljudi. Primanjkuje
žensk, deklet. Mnogim uspe.
Tel.: 031 836 378,
http://www.zau.si

Žensko visoke postave za druženje ali resno vezo s 67-letnim (185/95), dobro situiranim moškim. Tel.: 068 615 310

Naročila oglasov:
marketing@posavje.info
07 49 05 780

Naročila malih oglasov:
mali.oglasi@posavje.info
07 49 05 780

Vinogradniški pohod z baklami

POHIŠTVO IN
OPREMA

Prodam vino modro frankinjo,
mešano rdeče, mešano belo in
rumeni muškat od 1,10 €. Bizeljsko. Tel.: 040 781 444

Prodam kostanjevo kolje (2
m) po 1,30 €, 16-colski voz,
mešan hlevski gnoj in teličko
simentalko, staro 3 mesece.
Tel.: 051 477 243

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

Iščem žensko za skupno življenje, staro od 60 do 65 let.
Tel.: 07 49 22 511

Prodam električne škarje
za živo mejo, nove, znamke
AL-KO, 700 W, 75 cm, 1 leto garancije. Tel.: 041 773 484

RAZNO

Prodam rabljene AŽ panje in
smukalnike. Tel.: 031 501 801

Nudim vsestransko pomoč,
prevoz, spremstvo starejši osebi. Pošten dogovor. Sem mlajši
upokojenec. Tel.: 070 111 100

STIKI

Starejši ljudje, zrelih let, nudijo se vam številna zanimiva spoznavanja po celi državi.
Tel.: 031 836 378,
http://www.zau.si

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.

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) –
časopis za pokrajino Posavje
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.
UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice:
Bojana Kunej Rožman

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič,
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar,
Rok Retelj, Smilja Radi
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko
Sunčič, Marija Hrvatin, Simon Uršič
OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt
TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec,
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene objave v rednih številkah, na tematskih straneh in prilogah dobite na uredništvu.

KALIŠOVEC – Društvo malih vinogradnikov Kališovec je 16. februarja organiziralo že tradicionalni pohod z baklami, ki se ga je
udeležilo 50 pohodnikov. Zbrali smo se pri kapelici v Kališovcu,
od tu pa smo se podali na krožno pot do zidanic. Obiskali smo
osem zidanic, kjer so nam gospodarji ponudili svoja vina, pripravili pa so tudi bogato pogostitev. Pohod smo zaključili pri preši, kjer ima društvo svoj prostor za prireditve, druženje pa je ob
prijetni glasbi in petju trajalo pozno v noč. Franci Zupančič

Iz Koritnega na Goli Cirnik

KORITNO – V prazničnem jutru kulturnega praznika so se člani Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice ter njihovi družinski člani in prijatelji v zelo velikem številu, saj jih je prišlo skoraj
80, zbrali na že 9. tradicionalnem pohodu. Zbor pohodnikov je
bil na Koritnem, pred kletjo družine Valek, kjer je potekal krajši
kulturni program, ki ga je povezovala tajnica društva Darja Šumlaj, nastopili pa so člani pevskega zbora Slavček, Miha Škrlec
z recitacijo Prešernove poezije in Irena Bogovčič z recitacijo avtorske pesmi. Prisotne je nagovoril tudi predsednik društva Boštjan Geršak. Iz Koritnega je pohodnike pot vodila skozi vinograde proti lovski koči na Bukovini in naprej skozi gozd proti Kušini
na Cirniku. Tam so jih pričakali gostoljubni vinogradniki, tudi člani društva, in jih obilno pogostili. Pot so nadaljevali proti cilju tega
dne, najvišji točki domačega kraja – Goli Cirnik. Člani društva so
na vrhu pripravili malico s kozarčkom cvička. Pravo presenečenje je čakalo pohodnike, ki so se prvič povzpeli do bivaka Pr' veseli Micki, saj so bili deležni pravega planinskega krsta. V veselem vzdušju je tudi spust v dolino hitro minil.

Irena Bogovčič

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.
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NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz.
naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, izražena v kolumnah in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih del v Posavskem obzorniku so Zavod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem sklenjene avtorske pogodbe,
zato teh del ni dovoljeno reproducirati,
distribuirati ali drugače uporabljati v tržne namene brez ustreznega pisnega dovoljenja 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. Fizične in pravne osebe ga lahko naročijo po
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR,
v Evropski uniji – 33 EUR.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpolagamo na uredništvu (mali oglasi, zahvale, spomini, ankete, nagradne igre, pisma bralcev, naročniki, moja poroka idr.),
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo
in uporabljamo le za namene, za katere
so bili podani.
PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri SKB: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri NLB: SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče,
Ljubljana
Naklada: 27.200 izvodov

Naslednja številka (6/2019) bo izšla v
četrtek, 21. marca 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora
je 14. marca 2019.

NAROČILO MALEGA OGLASA



Vsebina oglasa:

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

Datum:

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje
naročnika in niso za objavo.

Podpis:
Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!
Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta:

Kontaktni telefon:
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Portretist Kristijan Češek

V vsakem portretu je tudi njegova zgodba

KRŠKO – Risanje portretov, pisanje scenarijev za videospote in koncerte, izdelava lesenega nakita, grafično oblikovanje, notranji dizajn prostorov, restavriranje
kipov, zanimanje za srednjeveško kulturo – vse to in še kaj zaznamuje mladega Krčana Kristjana Češka. Čeprav je po izobrazbi magister inženir energetike, mu to
področje ni ne naklonjeno, kar se zaposlitve tiče, ne pisano na kožo, zato se je začel osredotočati bolj na svoje ljubiteljsko delo.
»Ves čas sem ustvarjal in se
iskal. Pritegnilo me je predvsem risanje portretov, vedno
me je zanimalo, kako je to mogoče narediti,« pravi 30-letni
Kristijan Češek, doma iz Krškega. Leta 2010 je 'strah spremenil v izziv' in začel z risanjem v grafitni (s svinčnikom)
in mešani tehniki (pastel, oglje), kar mu je poleg izziva prineslo tudi možnost osebne rasti in izboljšanja samopodobe,
»česar mi šolanje ni prineslo«,
kot pravi. Pri tem se je soočil
tudi z ne vedno razumevajočim
odzivom okolice, češ, saj imaš
izobrazbo, delaj to, za kar si se
izšolal …
Riše predvsem znane osebnosti in portrete objavlja na Facebooku in Instagramu. Tam lahko najdemo njegove portrete
velikanov domače (narodno)
zabavne glasbe (Slavka Avsenika, Lojzeta Slaka, Andreja
Berganta, Alfija Nipiča, Elde
Viler), svetovno znanih glasbenikov (Elvisa Presleya, Johnnyja Casha, Boba Marleya) in
igralcev (Dwaynea Johnsona,
Jima Carreya), zgodovinskih
osebnosti in umetnikov (Leonarda da Vincija, Salvadorja
Dalija) pa tudi znancev iz svo-

jega okolja. Zlasti Carrey (njegov portret je bil deljen na profilu, ki naj bi bil njegov uradni!)
ima zanj velik pomen, saj ga je
ravno sporočilo njegovega filma Yes Man, da moraš sprejeti izzive, za katere 'začutiš', da
so tvoji … Njegova zbirka sicer
ni zelo obsežna, v njej je okoli 30 portretov, saj gre za naporno delo, ki zahteva tudi do
40 ur dela za portret. »Včasih
potrebujem, preden se lotim
risanja portreta, dve uri samo
za priprave, da se sprostim in
osredotočim,« dodaja, »zato to
niso samo risbe, v vsakem od
njih je tudi moja zgodba.« Že
nekaj časa jih objavlja v reviji Muzika, ravno pred kratkim
se je na povabilo prijateljev,
ansambla Veseli Dolenjci, javno predstavil tudi v TV oddaji Slovenski pozdrav, za katero
je narisal portret glasbenika in
voditelja Blaža Švaba. Sicer pa
si svoje portrete želi razstaviti oz. postaviti na ogled javnosti v domačem okolju in upa,
da se mu bo uspelo dogovoriti s katero od ustanov, ki imajo primerne prostore za takšen projekt. »Digitalne objave
na Facebooku in Instagramu
ne morejo prikazati vseh detajlov na portretih, videti jih v

Oblast prevzela dva župana

BREŽICE – Tradicionalni, že 19. prevzem oblasti na Občini Brežice, ki je po navadi prvi dogodek Fašjenka Dobova v
pustnem času, je na pomladno topel prvi marčevski dan v
središče Brežic privabil lepo množico ljudi, ki so spremljali zanimiv program občinskih uslužbencev.

Fašjenkova županja in opozicijski župan nista varčevala s
šaljivimi opazkami na račun brežiškega župana.
Letos so ga posvetili načrtovanim ureditvam ob akumulacijskem
jezeru HE Brežice. Uprizorili so »dokumentarec« o prihodnjem
živahnem dogajanju ob in na brežiškem akumulacijskem jezeru, kjer po končnih ureditvah ne bo manjkalo savskih deklic, ribičev, ptičev, pikapolonic in drugega življa, ki se ob zvokih glasbe
začne malce »nenavadno« obnašati, slišala se je tudi malce prirejena Vrniva se na brežiško obalo. Novost tokratnega prevzema
oblasti sta dva Fašjenkova župana – drugo leto zapored županja
(Kristina Majcen) in prvič tudi opozicijski župan (Edi Štraus),
ki sta za dober teden »nasledila« Ivana Molana. Županja, ki je
letos s seboj pripeljala Lučko žlahto, ki se je predstavila kot "kabaret Luče", in dobovske mažoretke – piratke. Molanu je dejala
in nasmejala navzoče: »Šla sem na volitve in dala glas prav vam,
gospod župan. In veste, zakaj? Ker menim, da najmanj kradete v
primerjavi z vsemi ostalimi.« Po besedah opozicijskega župana
bodo občino Brežice preimenovali kar v Republiko Dobova. »Tako
se bomo lahko vsi občani počutili kot Dobovčani in tudi mi bomo
lahko občutili delček dobovskega blagostanja.« Prisotni so bili
tudi liki Samoborskega fašnika in predstavniki hrvaškega Ključa,
v brežiško mestno jedro pa so z glasnim zvonjenjem že 21. prišli
tudi koranti iz Hajdine. Fašjenkova zastava bo na občinskem balkonu visela še do sobote, ko se bo letošnji pustni festival zaključil s tradicionalno povorko mednarodnega karnevala.
R. R.

… In še marsikaj

Kristjan Češek med risanjem portreta Jima
Carreya … (foto: osebni arhiv)
živo je povsem drugače,« pravi.

… pisec scenarijev …

Druga njegova »veščina« je
pisanje scenarijev za narodnozabavne videospote. »Ansambel Potep, s katerimi tudi
prijateljujemo, me je povabil k
igranju v svojem videospotu in
ker se nerad izpostavljam, je
bil zame to velik izziv. Ker producenti niso imeli pravih idej
in niso poznali lokacij, sem
predlagal nekaj stvari in na
koncu so mi prepustili celoten
scenarij videospota za sklad-

bo Pravi trenutek,« pripoveduje o svojem
igralsko-scenarističnem
prvencu v letu … in s končnim izdelkom v rokah (foto: P. P.)
2015, na podlagi katerega je alne podobe do poteka, aprila
v sodelovanju z Videoproduk- 2016 v sevniški športni dvocijo Narodnjak iz Sevnice na- rani izvedel svoj prvi celoveredil še nekaj videospotov za černi koncert s številnimi prirazlične izvajalce, ki jih lah- znanimi gosti. Odkril je, da je
ko najdete na Youtubeu. »Žal to nekaj, kjer bi lahko še velivedno ni vse možno posneti ko pokazal: »Če bi imel priložtako, kot sem si zamislil,« pri- nost, bi se s tem še ukvarjal,
stavi ob tem. Ansambel Potep organizacija prireditev mi je v
je po njegovi zamisli, od vizu- veselje.«

Predsednik končno spet z otoka

KOSTANJEVICA NA KRKI – Vrhunec kostanjeviškega pustnega
karnevala Šelmarija, ki se ponaša z več kot 160-letno tradicijo,
je bila nedeljska pustna povorka. Obiskovalci od blizu in daleč
so povsem preplavili mestne ulice in terase gostinskih lokalov,
na vstopnih točkah v mesto pa so bile vse razpoložljive površine
začasno spremenjene v parkirišča. Pred občinsko stavbo so oklicali Kurenta, predsednik Prforcenhausa je prižgal pustni ogenj,
župan mu je za nekaj dni predal
mestni ključ, kanonik je prebral
litanije in povorka se je začela.
Za pustno odetim domačim pihalnim orkestrom, novomeškimi mažoretkami in tradicionalnimi pustnimi liki Šelmarije so
jo letos popestrili otroci in starši
iz kostanjeviškega vrtca Plavček,
ki so uprizorili Čudoviti svet živali, sledili so jim metulji z naslovnice časopisa. Kot ponavadi,
so bili v povorki najbolj številčni Novi predsednik Jure Jordan
Malenčani, letos kot duhci, v gos- (foto: A. H.)
te so prišli (sicer maloštevilni) predstavniki dobovskega Fašjenka in malo bolj številni Šentjernejčani z znamenitim petelinom
na čelu. Sledilo je še nekaj parodij na nekatere aktualne domače
(terme cvička, volilni zapleti) in svetovne zadeve (predelava poljskega mesa), na koncu pa še tradicionalni koranti iz Markovcev.
Ko je povorka obkrožila mesto, je bila na Tamalem plac še njihova kratka predstavitev. V ponedeljek zvečer pa so na občnem zboru Prforcenhausa okronali novega predsednika. To je postal Jure
Jordan, po dolgem času »otočan« na tem položaju. 
P. P.

Na pustno soboto je Društvo prijateljev mladine Radeče
organiziralo tradicionalno pustno rajanje. Druženje se
je pričelo z zborom maškar na ploščadi pred radeško
osnovno šolo in Domom PORP, od koder je krenila povorka
ob poskočnih zvokih domačega pihalnega orkestra in ob
korakanju radeških mažoret. Vsak udeleženec povorke je
prejel krof in sok, organizirali so tudi bogat srečelov. Druženje
je ob veselih melodijah, plesu in obilici smeha trajalo dobre
tri ure, predvsem odrasle maškare pa so, ko se je spustila noč,
pustno rajanje nadaljevale v Gostilni Strnad, kjer je bila prav
tako že tradicionalna pustna zabava. D. J.

Sicer pa je svojo ustvarjalno
žilico usmeril še v razna druga področja: izdelavo lesenega
nakita in ostalih manjših lesenih izdelkov, grafično oblikovanje, notranji dizajn prostorov, restavratorstvo in obnovo
kipov itd. »Dolgo že iščem,
kaj bi počel v življenju. V svoji stroki se ne vidim oz. sem
nad njo obupal, raje bi ustvarjal. Delal bi karkoli, pri čemer
bi lahko izkoristil svoj potencial,« razmišlja mladi Krčan, sicer tudi ljubitelj narave, klasičnih avtomobilov, športa,
psihologije in filozofije, ki se
mu včasih zdi, da »živi v napačnem času«, saj ga bolj kot
vse moderno privlači srednjeveška kultura in vse, kar je povezano z njo. Na tem področju
v Posavju, razen občasnih srednjeveških dni na gradovih, ni
veliko (organizirane) dejavnosti, denimo kakšnega srednjeveškega društva ali česa podobnega. »Največja žalost pa
je Šrajbarski turn, ki sameva in
propada, a v njem vidim velik
potencial ...« še razkrije najbrž
precej netipičen predstavnik
svoje generacije, ki želi ostati
predvsem zvest samemu sebi.

Peter Pavlovič

Koranti obiskali tri KS

LESKOVEC PRI KRŠKEM, VELIKI TRN, SENUŠE – Tudi letos so se
koranti iz Zabovcev pri Markovcih odzvali na povabilo iz Posavja.
Svoj celodnevni ples so pričeli v Leskovcu pri Krškem, od gasilskega doma do Okrepčevalnice Pepi, kjer so jih pogostili s pijačo in hrano. Pot so nadaljevali do Velikega Trna, kjer jih je skupaj
z otroki in ostalimi krajani pričakala predsednica sveta KS Ana
Srpčič. Tudi tukaj so jih pogostili s hrano in pijačo, po počitku
pa so nadaljevali do končnega cilja, do gasilskega doma Senuše
(na fotografiji). Tu jih je skupaj z domačini pričakal predsednik
sveta KS Jože Tomažin. Seveda je bilo tudi tu veliko smeha ob
njihovem plesu ali norčijah rdečega hudička, nakar je prav tako
sledila pogostitev. Kot je dejal predsednik KS Senuše, je zanimivo, da je nekdanji član sveta KS Matjaž Tomažin našel svojo sopotnico v Markovcih in si ustvaril družino, v istem času pa si je
Jože Tomažin, nekdanji predsednik sveta KS v Juršincih, našel
ženo v KS Senuše. 
A. H.

