
 

Iščejo družinske in 
urgentne zdravnike

V posavskih zdravstvenih domovih se zaenkrat še 
ne soočajo z napovedmi množičnih odhodov zdrav-
nikov kot ponekod drugod v Sloveniji, so pa vsaj v 
Brežicah in Sevnici kadrovsko podhranjeni in išče-
jo nove zdravnike, zlasti na področju družinske in 
urgentne medicine.

 Stran 3 

Mladi so spoznavali
posavska podjetja

Z jutrišnjo zaključno prireditvijo na gradu Raj-
henburg se bo sklenil projekt Mladi mladim, ki je 
potekal na pobudo evropskega poslanca Franca 
Bogoviča. Skupine dijakov so obiskovale posavska 
podjetja in spoznavale priložnosti za svojo kariero 
v domačem okolju.

 Stran 10

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXIII, št. 7, četrtek, 4. april 2019
w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 18. aprila.

PREHRANSKE NAVADE SO DEL NAŠEGA VSAKDANA – V kraju, ki ga je Janez Evangelist Krek imenoval 
Puš’lc Dolenjske, na Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž, so se v marcu razveselili uradnega odprtja 
nove šolske kuhinje z jedilnico. Urejeni in svetli prostori za pripravo okusnih jedi omogočajo sodoben 
način priprave ter postrežbo hrane, ki je pomemben del vsakdana vsakega posameznika. Dobro 
pripravljena in kvalitetna hrana daje energijo, vpliva na razmišljanje, pomnjenje, razpoloženje 
in ohranjanje zdravja. Pomembno je, da začnemo že v zgodnjem otrokovem obdobju z zdravim 
oblikovanjem prehranjevalnih navad, s katerimi vplivamo tudi na navajanje pestrosti okusov. Hrana 
je tudi del kulture in pri posameznih obrokih se učimo, kako uporabljati jedilni pribor ter česa ne 
počnemo med jedjo. Pa, dober tek!  Foto: Smilja Radi

Mag. Severin Lipovšek, kondicijski 
trener in svetovalec za prehrano:

Diete so stvar 
našega udobja
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Komočarjeva, kot kaže, ostaja
Komunali še javna razsvetljava

Državni kviz gasilske mladine

»Nihče naj ne ostane zadaj!«

Tudi mlada zdravnika iz Posavja

!
Za zdravo srce 

in komunikacijo
Posavski »srčniki«, povezani v podružnico Društva 
za zdravje srca in ožilja Slovenije, so praznovali 20 
let delovanja. Kot so poudarili, bo v prihodnosti po-
membna tema komunikacija med zdravnikom in 
bolnikom, ki je tehnologija ne more nadomestiti.

 Stran 5

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - za B kategorijo

Krško, 11. 4. 2019, ob 15.30

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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Direktor RRA Posavje Martin 
Bratanič je v predstavitvi le-
tnega poročila za leto 2018 
dejal, da so v javni agenciji iz-
polnili vse naloge za lansko 
leto, poslovni izid pa je pozi-
tiven. Predlog, da se presežek 
prihodkov nad odhodki iz na-
slova tržne dejavnosti v višini 
831,11 evra nameni za nakup 
osnovnih sredstev in razvoj 
dejavnosti v RRA Posavje v 
letu 2019, so prisotni potrdili. 
V razpravi, ki je sledila poroči-
lu, so svetniki podali tudi ne-
kaj vprašanj in pobud. Fran-
ca Pipana je zanimalo, kakšno 
stališče je zavzela agencija pri 
nameri, da bi SB Brežice pos-
tala lokalna. Bratanič je od-
govoril, da RRA Posavje na to 
nima neposrednega vpliva, a 
je Svet regije Posavje prote-
stiral proti spremembi. Vin-
ka Kneza je zanimalo delo-
vanje Posav ske štipendijske 
sheme in dobil je odgovor, da 
je bilo treba od 20 % do 25 % 
štipendij za obdobje 2007–

2015 vrniti, ker štipendisti 
niso uspeli izpolniti vseh po-
gojev. Rok Petančič je predla-
gal ustanovitev krovne organi-
zacije za promocijo turistične 
ponudbe Posavja, Božidar 
Beci je podal pobudo za ure-
ditev kolesarskih povezav, 
Franc Povše je izpostavil po-
men posodobitev regionalnih 
cestnih povezav v smeri Treb-
njega, Krškega in Radeč.

Komunala za milijon evrov 
povečala prihodke
Javno podjetje Komunala Sev-
nica, ki zaposluje 69 oseb, 
skrbi za oskrbo s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje komu-
nalnih in padavinskih odpad-
nih voda, ravnanje z odpadki, 
pogrebno in pokopališko de-
javnost, vzdrževanje občin-
skih cest, urejanje javnih po-
vršin, v letošnjem letu pa tudi 
za javno razsvetljavo. Direktor 
podjetja Mitja Udovč je pove-
dal, da je približno 60 % pre-
bivalcev vključenih v sistem 

javne vodooskrbe. Celotnega 
vodovodnega omrežja v obči-
ni je trenutno okoli 300 km in 
treba je skrbeti za 70 vodohra-
nov. Dosedanji rezultati anali-
ze kakovosti pitne vode so bili 
dobri. »Počasi bo treba razmi-
šljati o obnovi sistema, pri če-
mer bomo lahko zmanjševali 
tudi vodne izgube,« je predsta-
vil še del načrtov. Povedal je, 
da so rednemu vzdrževanju 
in servisiranju podvrženi tudi 
kanalizacijski sistemi in čistil-
ne naprave ter se dotaknil še 
odloženih odpadkov. V lan-
skem letu jih je bilo v zbirnem 
centru na Savski cesti v Sevnici 
zbranih okoli 5.200 ton. Veči-
na odpadkov se ločeno proda 
naprej predelovalcem, mešani 
komunalni odpadki iz gospo-
dinjstev se, ker v občini Sev-
nica takšnega objekta ni, ob-
delujejo v Krškem, 3 % pa se 
jih odloži na deponiji v Novem 
mestu. Za letošnje leto načrtu-
jejo vzpostavitev mreže za zbi-
ranje odpadnega olja iz gospo-

dinjstev na območju Sevnice. 
Komunala Sevnica je mora-
la, če želi še naprej opravljati 
storitev pogrebne in pokopali-
ške dejavnosti, uvesti 24-urno 
dežurno službo, potrebna pa 
je bila tudi delna preureditev 
mrliške vežice na sevniškem 
pokopališču. Javno podjetje je 
v lanskem letu poslovalo pozi-
tivno, prihodke (tudi s prijavo 
na javne razpise) je povečalo 
za milijon evrov glede na plan.

Alojz Guček je kot novoime-
novani predsednik Nadzor-
nega odbora Občine Sevnica, 
najvišjega organa nadzora jav-
ne porabe sredstev, prisotne 
seznanil z letnim programom 
dela. Janez Kukec je bil ime-
novan za podžupana občine 
Sevnica, svetnice in svetniki so 
podali pozitivno mnenje Tanji 
Sorčan iz Boštanja in Branku 
Ambrožiču iz Šmarjeških To-
plic k imenovanju za ravnate-
lja Vrtca Ciciban Sevnica. 
 Smilja Radi

Komunali še javna razsvetljava
SEVNICA – Na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila 27. marca v konferenčni dvorani na 
sevniškem gradu, sta bili v ospredju poročili o delu RRA Posavje in Komunale Sevnica za lansko leto. Priso-
tni so se seznanili tudi z letnim programom NO Občine Sevnica ter potrdili še nekatere sklepe.

V upravnem odboru Sklada NEK 
Šolinc namesto Novšaka 
LJUBLJANA, KRŠKO – Vlada RS je na zadnji seji potrdila sklep, 
da vladni predstavnik v Upravnem odboru Sklada za financi-
ranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja ra-
dioaktivnih odpadkov iz NEK s 1. aprilom postane mag. Hinko 
Šolinc. Zamenjal je Martina Novšaka, generalnega direktorja 
GEN energije, ki mu je potekel mandat v upravnem odboru. Šo-
linc je bil od novembra lani vršilec dolžnosti generalnega direk-
torja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, 
pred tem pa je bil leta 2015 imenovan za direktorja Eko skla-
da. Prej je bil že dlje časa zaposlen na Direktoratu za energijo v 
okviru ministrstva, pristojnega za energijo, tudi kot vodja sek-
torja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 
Upravni odbor sklada sicer sestavljajo predsednik in štirje čla-
ni, od katerih tri člane imenuje Državni zbor Republike Slove-
nije (trenutno so to mag. Marjeta Lipec (predsednica), Gre-
gor Korene in dr. Miha Skvarč – vsi imenovani konec leta 
2018), enega lokalna skupnost – Občina Krško (nedavno ime-
novani Karel Kerin) in enega Vlada Republike Slovenije.
Poleg tega je vlada dala soglasje k naložbeni politiki sklada za 
leto 2019.  P. P.

RADEČE – 21. marca se je na 4. redni seji sestal radeški ob-
činski svet, ki je obravnaval tudi aktualna dogajanja v jav-
nem podjetju Ceroz d.o.o., ki je zašlo v finančne težave. Le-te 
naj bi reševalo pet občin, podpisnic medobčinske pogodbe 
o regijskem centru za ravnanje z odpadki.

Ceroz d.o.o., regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju, je pri-
čel z delovanjem junija 2005 na podlagi podpisane medobčinske 
pogodbe o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje 
z odpadki ter na osnovi podpisane družbene pogodbe o ustanovi-
tvi javnega podjetja Ceroz d.o.o. in vpisa v sodni register podjetij. 
Projekt, ki je stal 12,8 milijona evrov, je s 70,4-odstotnim deležem 
sofinanciral evropski kohezijski sklad, 12,4 odstotka je prispeva-
la država iz proračuna, občine Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in 
Radeče pa so skupaj prispevale 17,2-odstotni delež.
Regijski center za ravnanje z odpadki deluje na dveh lokacijah: na 
deponiji Unično v Hrastniku in na lokaciji opuščenega odlagališča 
komunalnih odpadkov Neža v občini Trbovlje. Po lanskoletni me-
njavi vodstva, ko sta v drugi polovici leta prevzela vodenje javnega 
podjetja Jože Velikonja kot direktor in Enes Raković kot tehnič-
ni direktor, so se začela soočenja z veliko finančno izgubo, ki naj 
bi bila visoka okoli tri milijone evrov. Vzrok za visoko izgubo so 
prenizke cene storitev, kar je pokazala tudi primerjava s cenami 
v primerljivih podjetjih. »Naša cena storitve predelave mešanih 
komunalnih odpadkov je trenutno 98,77 evra. Če bi bila ta cena 
pred enim letim 120 evrov, kot je bila cena v Snagi Ljubljana, bi 
danes izguba znašala veliko manj, kajti izguba se računa po teko-
čih cenah prevzema odpadka in je zaradi tega vsak dan tudi viš-
ja,« sta na občinski seji pojasnjevala oba direktorja. Po opravlje-
ni razpravi, v kateri so se svetnice in svetniki spraševali, kako je 
lahko nastala tako velika finančna izguba, zakaj se reševanje te-
žave ni začelo pravočasno itd., je župan Tomaž Režun predlagal 
sprejetje treh sklepov, in sicer da se je Občinski svet občine Ra-
deče seznanil s problematiko Ceroza d.o.o.; da bo Občina Rade-
če aktivno in tvorno sodelovala pri najugodnejši rešitvi javnega 
podjetja; da občinski svet soglaša, da župan zoper odgovorne za 
nastanek visoke izgube sproži ustrezne ukrepe. 
Pretekli teden se je svet Ceroza sestal na dveh rednih sejah in 
sprejel nove cene za odlaganje odpadkov. Nova cena za odloženo 
tono odpadkov, ki je stopila v veljavo 1. aprila, je 193,99 evra. Za 
občanke in občane občine Radeče to pomeni, da bodo majske po-
ložnice za komunalo višje za 0,7991 evra po osebi. 
 Smilja Radi

Komunalne storitve bodo dražje

KRŠKO – Za 11. april je sklicana 4. redna seja krškega občinskega 
sveta. Med drugim se bodo člani seznanili s poročili družb Rudar 
Senovo, Ansat Krško in Agro Posavje o delu v letu 2018. V spre-
jem bodo svetniki prejeli tudi zaključni račun lanskoletnega pro-
računa, predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
na novem, za individualno gradnjo predvidenem zazidalnem ob-
močju Dorc v Brestanici, predlog sprememb statuta Občine Kr-
ško in poslovnika o delu občinskega sveta ter po skrajšanem po-
stopku osnutek sprememb in dopolnitev odloka o Mladinskem 
centru Krško. Obravnavali bodo tudi predlog Letnega izvedbe-
nega načrta kulture v občini za letošnje leto, pri čemer je za delo-
vanje javnih  zavodov, ljubiteljske kulture, medije, kulturno dedi-
ščino, investicije in ostale stroške na področju kulture in turizma 
načrtovanih prek 2,9 mio evrov, ter merila, pogoje in kriterije za 
vrednotenje letnega programa športa kot prilogo k že sprejete-
mu Letnemu programu športa. Na dnevnem redu je tudi sklep o 
načinu priprave in določitvi višine sredstev v letu 2020 načrto-
vanem participativnem proračunu občine.  B. M.  

O kulturi in merilih za šport

Na seji, ki je zaradi številne 
udeležbe brežiških vzgojite-
ljic potekala v veliki dvorani 
MC Brežice, bi morali svetni-
ce in svetniki podati mnenje k 
imenovanju ravnateljice Vrtca 
Mavrica Brežice, a do tega ni 
prišlo, saj je več kot polovica 
svetnikov (17 od 30) podprla 
zahtevo Igorja Zorčiča v ime-
nu svetniške skupine SMC, da 
se to točko umakne z dnevnega 
reda. Slednji je namreč dejal, da 
gre pri imenovanju ravnateljice 
brežiškega vrtca »ponovno za 
poskus političnega kadrovanja 
v Brežicah«. Zdajšnji ravnate-
ljici Silviji Komočar, ki ji pote-
če petletni mandat, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ni izglasovala pozi-
tivnega mnenja, dobila pa ga je 
njena protikandidatka Darin-
ka Klavžar, ki ima 35-letne 
delovne izkušnje vzgojiteljice 
v Vrtcu Krško, tako da bi mo-
ral občinski svet odločati samo 
o Klavžarjevi. Odločitev o ime-
novanju ravnateljice je v to-
rek padla na seji sveta zavoda 
Vrtca Mavrica, ki ga sestavlja 
11 članov (pet predstavnikov 
zaposlenih ter po trije pred-
stavniki staršev in ustanovite-
lja). Kot smo uspeli izvedeti od 
predsednice sveta zavoda Eve 
Petan, je na tajnem glasovanju 
Komočarjeva dobila sedem gla-
sov in s tem večinsko podpo-
ro (trije so glasovali za Klavž-
arjevo, ena glasovnica je bila 
neveljavna). Sprejeli so sklep, 
da je za ravnateljico brežiške-
ga vrtca za mandatno obdobje 
2019–2024 izbrana kandidat-
ka Silvija Komočar, ter spreje-

li tudi predlog za imenovanje 
ravnateljice, ki ga bo Petanova 
na ministra za izobraževanje 
naslovila v teh dneh. Po zakon-
sko določenem roku 30 dni od 
zaprosila ministra za mnenje 
se bo svet zavoda vrtca pred-
vidoma v začetku maja ponov-
no sestal in dokončno imeno-
val ravnateljico.

Veliko bo odvisno 
od prihodkov
Prva obravnava predloga ob-
činskega proračuna za letoš-
nje leto, ki ga je svetnikom 
predstavil glavni občinski fi-
nančnik Aleksander Denžič, 
je prinesla obsežno razpravo, 
v kateri je sodelovalo kar 17 
svetnikov. Višina prihodkov 
je ocenjena na dobrih 26 mi-
lijonov evrov, medtem ko od-
hodki znašajo malo več kot 28 
milijonov evrov. Po navedbah 
župana Ivana Molana je bilo 
pri pripravi osnutka proraču-
na za dobrih osem milijonov 
več potreb in želja, kot pa je 
dejansko finančno stanje. De-
jal je, da je denarja za investi-
cije vsako leto manj, pri čemer 
ni več namenskih sredstev za 
investicije v vrtce in osnovne 
šole, in ker država tega več ne 
sofinancira, jim vsako leto os-
taja manj in manj denarja za 
namen teh gradenj. Če jim v 
tem letu uspe prodati vse ob-
činsko premoženje, jim bo nas-
lednje leto za investicije ostalo 
samo še pet milijonov evrov, je 
poudaril in naštel večje investi-
cije v letu 2019: obnova jekle-
nih mostov preko Save in Krke 
(720 tisoč evrov), vrtec pri OŠ 

Artiče (500 tisoč), posodobitev 
nogometnega stadiona v Bre-
žicah (400 tisoč), revitalizaci-
ja objekta nekdanjega doma 
upokojencev (360 tisoč), avto-
busno postajališče na Črešnji-
cah z ureditvijo križišča proti 
Hrastju (300 tisoč, sofinancira 
MORS) itd. Po županovih be-
sedah bo obnova železnih mo-
stov trajala še kar nekaj časa, 
saj so ugotovili, da so zarjave-
li tudi nosilni stebri. Načrtu-
jejo začetek gradnje artiškega 
vrtca, pri čemer je dodal, da bo 
veliko odvisno od prihodkov v 
proračunu: »Še vedno je vpra-
šanje, ali bomo sami zmogli 
pokriti to investicijo ali ne, ker 
ni več namenskega denarja s 
strani države.« V proračunu je 
prvič tudi postavka v višini 100 
tisoč evrov za t. i. participativ-
ni proračun. 

V razpravi je mag. Andrej 
Vizjak dejal, da v proračunu 
pogreša revitalizacijo vodo-
vodnega stolpa v Brežicah. 
Martina Živič (SD) se je vpra-
šala, kdaj bodo v občini pos-
tavili temeljni kamen za iz-
gradnjo tovarne oz. pričeli 
investicijo v proizvodni obrat, 
ki ustvarja dodano vrednost 
ter nudi zaposlitev občanom 
in občankam. »Kje so sredstva, 
namenjena vzpostavitvi pod-
jetniškega inkubatorja? Tako 
bomo dobili nova sredstva za 
investicije,« je menila. Stane-
ta Tomšeta (SMC) bode v oči 
kup denarja, ki se porabi za 
raznorazne študije pri projek-
tih. Po besedah Igorja Zorči-
ča (SMC) je proračun prema-

lo razvojno naravnan, omenil 
je, da bodo predlagali aman-
dma, s katerim bi se postavka 
o proračunski rezervi v viši-
ni 468 tisoč evrov – po njego-
vem lahko župan velike zne-
ske prerazporeja brez sprotne 
seznanitve občinskega sveta – 
znižala. Darko Udovič (SMC) 
in Peter Dirnbek (Levica) v 
proračunu pogrešata določe-
na sredstva za OŠ Cerklje ob 
Krki, kar je bilo obljubljeno 
med nedavnim obiskom žu-
pana na šoli. Miran Omerzel 
(SLS) je predlagal, naj se v pro-
računu nekaj sredstev nameni 
za raziskavo o razvoju pišeške 
marelice in rumenega plavca. 
Bogdan Palovšnik (SD) je po-
udaril, da so iz KS na občino 
poslali osem prednostnih po-
bud, zaenkrat pa so v prora-
čunu samo tri. Ferda Pinte-
riča (Lista Sonce) je zmotilo, 
da javna obravnava traja tako 
kratek čas, njegov svetniški 
kolega Mladen Strniša pa je 
predlagal, naj se poslovno-in-
dustrijska cona v Slovenski 
vasi uredi za prihod novih in-
vestitorjev.

Brežiški svetnice in svetniki se 
bodo že ta ponedeljek sešli na 
4. seji, na dnevnem redu ka-
tere je med drugim poslovni 
načrt Komunale Brežice, dolo-
čitev cen programov predšol-
ske vzgoje, uskladitev cene sto-
ritve Pomoč družini na domu, 
financiranje Fakultete za turi-
zem in podaja mnenja k imeno-
vanju ravnatelja Glasbene šole 
Brežice.
 Rok Retelj

Komočarjeva, kot kaže, ostaja
BREŽICE – 3. seja Občinskega sveta občine Brežice je 25. marca trajala več kot štiri ure, točki dnevnega 
reda, ki sta jo najbolj zaznamovali, pa sta bili prva obravnava predloga odloka o proračunu Občine Brežice 
in sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Mavrica Brežice.
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Po besedah vodje občinskega 
oddelka za prostor mag. Ur-
ške Klenovšek je Občina Bre-
žice ob umeščanju HE Brežice 
z Uredbo o DPN za območje HE 
Brežice (leta 2012) pristopila 
k dodatnim ureditvam na ob-
močju akumulacijskega jezera 
HE Brežice, ki bodo prispeva-
le k razvoju športa in rekrea-

cije. Nekatere ureditve so že 
izvedene v sklopu državne in-
vesticije, npr. vstopne in izsto-
pne točke, pristanišča, razgiba-
na brežina za ribiče, vtočni in 
iztočni objekt za vodni center, 
večnamenske poti za pešce in 
kolesarje ob potokih Struga in 
Močnik. Projekt, ki so ga poi-
menovali Vodni center Breži-
ce, so zaradi lažjega pridobi-
vanja sredstev razdelili na dve 
fazi. Prva faza vsebuje ureditev 
veslaške steze v dolžini dva ki-
lometra z ureditvijo dostopov 
do vode za šport in rekreacijo 
ter spremljajočim objektom na 

Vodni center tudi za invalide
BREŽICE – Kot ste lahko zasledili na tematskih straneh Posavskega vodnega kroga v prejšnji številki, se bo 
reka Sava poleg pridobivanja električne energije koristila tudi za šport in rekreacijo. Občina Brežice je na-
mreč pripravila projekt Vodnega centra Brežice, katerega izvedba bo razdeljena na dve fazi.

nasipu, za kar so že objavili po-
ziv za izdelavo ustrezne doku-
mentacije pred izvedbo prve 
faze. Ocenjena vrednost prve 
faze projekta z vsemi pripada-
jočimi ureditvami in izvedbo je 
med 220.000 in 350.000 evrov. 
Druga faza je investicijsko zah-
tevnejša in vsebuje izgradnjo 
umetne kajakaške steze z divji-
mi vodami z dodatnimi uredit-
vami, ki bodo omogočale tek-
movanja. Takoj po sprejetju 
letošnjega proračuna (predvi-
doma aprila) bo občina prip-
ravila javni natečaj za izved-
bo druge faze vodnega centra, 
je navedla Klenovškova. Dru-
ga faza se je sicer z začetnih 
dveh milijonov evrov, kolikor 
je bila ocenjena leta 2013 ob 
podpisu pisma o nameri sode-
lovanja pri projektu Kajakaška 
steza Brežice med Občino Bre-

žice, Termami Čatež in Kajaka-
ško zvezo Slovenije, po zadnji 
idejni zasnovi podražila na sla-
be štiri milijone evrov. Kot pra-
vi Klenovškova, si želi občina 
k izvedbi prve faze pristopiti 
še letos, za drugo fazo pa si je 
postavila rok do leta 2021 oz. 
2022 (mimogrede, ob takrat-
nem podpisu pisma o nameri 
je bilo rečeno, da bi kajakaško 
stezo zgradili do leta 2016). 
Kot je še dodala, veslaška in 
kajakaška zveza izražata ve-
lik interes za načrtovane ure-
ditve, ne nazadnje se je v za-
četku lanskega leta ustanovilo 
tudi Veslaško društvo Brežice.

Glede načrtovanega projekta 
so v stalnih pogovorih tako s 
podjetjema Infra in HESS kot 
tudi Direkcijo RS za vode. »Od 
prvih dveh imamo tudi določe-

no podporo, saj ravno podpi-
sujemo sporazum o medseboj-
nem sodelovanju pri izvedbi 
teh lokalnih investicij. Gre bolj 
za to, da nam bodo izdali vsa 
potrebna soglasja k našim ure-
ditvam,« je povedala in dodala, 
da so bili v začetku marca na 
sestanku na direkciji, kjer so 
jim zagotovili, da jim bodo ob 
urejenem lastništvu ter kljub 
še nedokončanim postopkom 
prenosa, upravljanja in vzdrže-
vanja omogočili, da bodo lah-
ko šli z investicijo naprej. Zače-
tek izvedbe projekta vodnega 
centra namreč »zavira« pri-
dobitev uporabnega dovolje-
nja za akumulacijski bazen, ki 
ga Infra zaenkrat še nima, saj 
mora ob akumulaciji dokonča-
ti še nekatere ureditve, a kljub 
temu po njenih besedah iščejo 
poti, da bi lahko vseeno zače-
li z izvedbo projekta vodnega 
centra. »Gre za zgodbo o do-
stopnem vodnem centru, saj 
bo dostopen tudi za ranljivejše 
skupine, kot so invalidi,« razla-
ga Klenovškova in dodaja, da 
se z vodnim centrom odpira-
jo možnosti za šport in rekre-
acijo, kar za sabo potegne tudi 
storitve, vezane na turizem, saj 
se bodo lahko organizirale ve-
slaške in kajakaške tekme na 
državni in mednarodni ravni. 
Kakšna usoda je doletela First 
Wake Park na Borštu, pa bos-
te lahko prebrali čez dva tedna.

 Rok Retelj

Mag. Urška Klenovšek

Umetna kajakaška steza na Donavi na Slovaškem (foto: 
Andrej Unetič)

Praznične strani 
v Posavskem obzorniku

Tudi letos bomo pripravili praznične 
strani, namenjene vašim voščilom 

ob velikonočnih praznikih
in namigom za aktivno preživljanje 

prostega časa, ki bodo izšle 
18. aprila 2019.

Več informacij na 07 49 05 780, 
marketing@posavje.info

KRŠKO – Potem ko je Občina Krško v začetku lanskega leta odstra-
nila dotrajan in že vrsto let zaprt nadhod za pešce nad železni-
ško progo pri železniški postaji v Krškem, so se v drugi polovici 
marca začela pripravljalna dela za postavitev nadomestnega nad-
hoda. Njegovo postavitev so sicer napovedali že lani, a se je za-
taknilo pri usklajevanju s Slovenskimi železnicami, zdaj pa so z 
njimi našli skupno rešitev. »Trenutno potekajo pripravljalna dela 
– sanacija temeljev, dela bodo potekala fazno in bodo zaključena 
s postavitvijo jeklene konstrukcije predvidoma 21. aprila 2019,« 
so nam sporočili z Občine Krško. Pripravljalna dela izvaja Kostak 
Krško (na fotografiji), za pripravo projektne dokumentacije, od-
stranitev starega nadhoda ter izdelavo in postavitev novega nad-
hoda pa je bilo izbrano podjetje Willy Stadler. Vrednost naložbe, 
ki jo v celoti krije Občina Krško, je zaradi dodatnih zahtev Sloven-
skih železnic narasla s 100.000 na 130.000 evrov.  P. P.

Nov železniški nadhod še aprila

Kot vemo, je zdravstvo ena 
najbolj perečih tem v državi, v 
zadnjem času (poleg čakalnih 
vrst) zlasti (pre)obremenje-
nost družinskih zdravnikov in 
pediatrov, ki ponekod množič-
no podajajo odpovedi. Direk-
torji posavskih zdravstvenih 
domov zatrjujejo, da v njiho-
vih ustanovah (zaenkrat) ne 
zaznavajo takšnih črnih obe-
tov in upajo, da jih tudi v bo-
doče ne bo.

Direktorica krškega zdra-
vstvenega doma Tatjana Fab-
jančič Pavlič pravi, da v ZD 

Krško v zad-
njem času ni-
majo težav z 
organizacijo 
dela in izva-
janjem zdra-
vstvenih sto-
ritev. »Imamo 
ustrezno ka-
drovsko za-
sedbo na 

vseh deloviščih in omogoča-
mo opredeljevanje novih pa-
cientov v novo vzpostavljenih 
ambulantah splošne medici-
ne, od decembra 2018 imamo 

Množičnih odpovedi zdravnikov k sreči ni
POSAVJE – Letošnji svetovni dan zdravja 7. april je posvečen sladkorni bolezni, pogosto poimenovani tudi »epidemija tretjega tisočletja«, saj je to ena najbolj raz-
širjenih kroničnih bolezni. Posavski sladkorni bolniki so povezani v Društvo diabetikov Posavje-Brežice (o njih poročamo na str. 16), na tem mestu pa smo preve-
rili, kakšno je stanje glede organizacije in izvajanja zdravstvenih storitev v posavskih zdravstvenih domovih.

tudi novo dodatno pediatrič-
no ambulanto. V zobozdra-
vstvu imajo pacienti možnost 
novega opredeljevanja v novo 
vzpostavljeni zobni ambulan-
ti za odrasle in v zobni ambu-
lanti za otroke,« našteje direk-
torica. S 1. majem bo v okviru 
obstoječe razvojne ambulan-
te pričel delovati tudi Center 
za zgodnjo obravnavo otrok 
v predšolskem obdobju, ki bo 
izvajal obravnavo predšolskih 
otrok s posebnimi potrebami. 
V njem bo deloval pester na-
bor različnih strokovnjakov: 
»Posameznega otroka bo tako 
obravnaval tim strokovnjakov, 
ki jih določi zdravnik in ki so 
pomembni za pomoč otroku in 
družini s področja zdravstva, 
vzgoje in izobraževanja in so-
cialnega varstva. Podrobnej-
šo javno predstavitev Centra 
bomo razkrili in obeležili na 
letošnjem Bogatajevem dnevu  
v prvi polovici meseca maja.« 

Direktor ZD Brežice Dražen 
Levojević izpostavlja, da v 
ambulantah družinske medi-
cine vsi zdravniki družinske 
oz. splošne medicine presega-

jo povprečno 
število opre-
deljenih paci-
entov v regiji, 
kar jim omo-
goča odkla-
njanje novih 
o p r e d e l j e -
vanj pacien-
tov. »Nove 

paciente lahko opredeljuje 
ena zdravnica družinske me-
dicine, ki je zaposlena v Zdrav-
stvenem domu Brežice, in dva 
pogodbena zdravnika specia-
lista splošne medicine,« poja-
snjuje direktor. Brežiška usta-
nova zato objavlja razpise za 
pritegnitev novih zdravnikov, 
specialistov družinske medi-
cine. »Trenutno potrebujemo 
enega zdravnika specialista 
družinske medicine in enega 
zdravnika specialista urgen-
tne medicine za delo v enoti 
za hitre preglede in na tere-
nu v Urgentnem centru Bre-
žice. Zaradi pridobitve doda-
tnega programa otroškega in 
šolskega dispanzerja in pred-
videne odsotnosti zdravnice 
specialistke pediatrije ima-
mo tudi potrebo po zaposlitvi 

dveh zdravnikov, specialistov 
pediatrije,« še dodaja.

Medtem se v Zdravstvenem 
domu Sevnica srečujejo s 
konstantnim kadrovskim de-
ficitom predvsem pri zdravni-
kih specialistih družinske in 
urgentne medicine, pa tudi na 
področju klinične psihologije. 
»Izvajanje NMP čez dan rešu-

jemo s spremenjeno organi-
zacijo dela in z zdravniki spe-
cialisti, ki prihajajo na delo v 
okviru podjemnih pogodb in 
pogodb o sodelovanju ter z 
nadurnim delom,« pojasnjuje 
direktorica Vladimira Tom-
šič. V sevniškem domu se kon-
stantno trudijo za pridobitev 
deficitarnega kadra – zdrav-
nikov specialistov družinske 

medicine in 
urgentne me-
dicine, zato 
so v okvi-
ru Posavske 
štipendijske 
sheme v te-
kočem šol-
skem letu 
podelili dve 

kadrovski štipendiji za poklic 
zdravnik. Pri njih sta trenutno 
zaposlena dva zdravnika, spe-
cializanta družinske medicine 
ter en zobozdravnik priprav-
nik. »Največja potreba po defi-
citarnem kadru je za zagotav-
ljanje prisotnosti zdravnika 
specialista v ambulanti nujne 
medicinske pomoči čez dan 
(od 7. do 20. ure),« še dodaja 
Tomšičeva. V ZD Sevnica so s 
1. marcem vzpostavili Center 
za duševno zdravje odraslih (o 
tem v posebni novički), konec 
lanskega leta pa so vzpostavi-
li specialistično kardiološko 
in specialistično dermatolo-
ška ambulanto, z letošnjim le-
tom je z delovanjem pričela 
tudi ustna higieničarka.

 Peter Pavlovič

Z marcem začel delovati Center za 
duševno zdravje odraslih Posavje  
SEVNICA – V letošnjem marcu je začel v Zdravstvenem domu 
Sevnica z delovanjem Center za duševno zdravje odraslih 
Posavje, ki je kot pilotni projekt namenjen prebivalkam in pre-
bivalcem sevniške, radeške, krške, brežiške in kostanjeviške 
občine. Delo poteka v ambulanti in v lokalnih skupnostih. S 
triažo, v katero sta vključena strokovnjak s področja medici-
ne in pacient, se ugotavlja duševna motnja obravnavane ose-
be ter pripravi načrt, v katerem so opredeljeni življenjski cilji 
in potrebe obravnavane osebe za dejavno izboljšanje kakovo-
sti življenja. V obravnavo posameznik pristopi s pisno privo-
litvijo, ki jo lahko kadar koli prekliče. Strokovni tim sestavlja 
zdravnik specialist psihiatrije, diplomirana medicinska sestra 
in socialni delavec. Omenjeni projekt je nadgradnja programa 
Skupnostna psihiatrična obravnava za Posavje, ki ga od leta 
2013 izvaja ZD Sevnica. 
 S. R.

Tatjana 
Fabjančič 
Pavlič

Dražen 
Levojević

Vladimira 
Tomšič
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V PRETEPU HUDO POŠKODOVAN MOŠKI – 31. 3. zvečer 
so krški reševalci obvestili policiste, da oskrbujejo 42-letne-
ga moškega, ki je v pretepu v lokalu v okolici Krškega utrpel 
hude telesne poškodbe. Policisti so 23-letnega pretepača iz-
sledili in mu odvzeli prostost.

Z VLOMOM DO VELIKE PREMOŽENJSKE KORISTI – Na Vrhu 
pri Površju je 26. 3. med odsotnostjo stanovalcev nepovabljen 
obiskovalec skozi balkonska vrata vlomil v hišo in si prisvojil 
kar za več kot 25.000 evrov nakita in denarja. V Gornjem Le-
nartu je v noči na 28. 3. neznanec vlomil v parkirano kombini-
rano vozilo in odtujil okoli 1.000 evrov vredno rezalko za beton. 

NESREČE ZARADI HITROSTI IN IZSILJEVANJA PREDNOSTI 
– 20. 3. je na Velikem Kamnu osebno vozilo zapeljalo s ceste, 
trčilo v drog javne razsvetljave in se prevrnilo, zadnjega dne v 
mesecu pa je prav tako na Velikem Kamnu zaradi neprilago-
jene hitrosti padel motorist. V obeh primerih sta voznika utr-
pela lažje poškodbe in bila prepeljana v oskrbo v brežiško bol-
nišnico. Tam sta 30. 3. pristala tudi 73-letni voznik in njegova 
71-letna sopotnica, potem ko je v njuno vozilo v križišču v Bu-
košku trčil 47-letni voznik.

NA GAS »POD GASOM« – V Brežicah so 23. 3. policisti pridr-
žali voznico, ki je v naselju vozila 86 km/h in napihala kar 0,68 
mg alkohola (1,41 g/kg), v Dobovi pa so 30. 3. prestregli trak-
torista, ki je brez veljavnega vozniškega izpita vozil neregistri-
ran traktor, napihal pa 0,52 mg alkohola. 

V TREH MESECIH ODKRILI PREK 100 SKRITIH TUJCEV – V 
celotnem lanskem letu so policisti na Obrežju med mejno kon-
trolo v 42 primerih odkrili 129 tujcev, ki so skušali skriti med 
tovorom ali podvozju tovornih vozil na nezakonit način vsto-
piti v Slovenijo, v prvih treh mesecih letošnjega leta pa v oko-
li 40 primerih že krepko prek 100 tujcev. Kakor ugotavljajo, se 
tujci v večini primerov povzpnejo v tovorna vozila ali njihovo 
podvozje brez vednosti voznika, najpogosteje, ko so ti na po-
čitku na počivališčih. Policisti mejno kontrolo in pregled tovor-
nih vozil opravijo s pomočjo detektorjev srčnega utripa, CO2 te-
sterjev, merilcev debelin materiala, ogledal, kamere in drugih 
pripomočkov, še vedno pa so pri tem ključnega pomena njiho-
vo znanje, izkušnje in zavzetost pri delu. Zbrala: B. M.

Damjana Arh, Križe: Moje mnenje je, da so na 
splošno osnovne zdravstvene storitve dostopne 
vsem, ko gre za kakšno redkejšo bolezen, pa je 
ta dostopnost odvisna od tega, koliko si kdo lah-
ko privošči oziroma kakšne veze ima. Manjkajo 
storitve celostne obravnave posameznika, pre-
malo je tudi povezav med različnimi specialisti. 

To je storitev, ki bi morala biti dostopna prav vsem.

Jožica Jordan, Dolenja vas: Smo kar precej 
bolna družba, mogoče bi vsak sam vendarle 
kaj več storil za zdravje. A zdravstvene storitve 
so kar dostopne, lahko prideš do zdravnika in 
preiskav, če je treba, le čakalne dobe so vseka-
kor predolge. Sama nimam težav z zdravjem, 
slišim pa, da je treba nekatera zdravila plača-

ti. Žalostno je že, če zboliš, potem pa doživiš še udarec po žepu. 

Jasmina Ašič, Sevnica: Sama na srečo zdrav-
nika obiščem bolj poredko in doslej nisem ime-
la slabe izkušnje, slišim pa, da imajo zdravni-
ki vedno manj časa za paciente zaradi urejanja 
razno razne papirologije. To je neprijetno za tis-
tega, ki potrebuje zdravniško pomoč in se želi 
pogovoriti o svojih zdravstvenih težavah. Teža-

va so tudi dolge čakalne vrste za specialista. 

Vera Tomazin, Kostanjevica na Krki: Osnov-
ne zdravstvene storitve so po mojem mnenju 
kar dostopne vsem. Vsak ima svojega osebnega 
zdravnika, do katerega se da priti, če imaš teža-
ve. Glede dostopa do specialistov je odvisno, za 
kako nujno zadevo gre in kako dolge so čakalne 
vrste. Glede na svoje izkušnje sem kar zadovolj-

na z našim zdravstvom, tudi s prijaznostjo osebja.

Pred svetovnim dnevom zdravja, ki ga obeležujemo 7. 
aprila, se med drugim sprašujemo tudi o univerzalni do-
stopnosti do zdravstvenih storitev za vsakogar in vsepov-
sod. Kaj vi menite o tem, so zdravstvene storitve pri nas 
res dostopne vsem oz. katere morda niso?

anketa

Zdravstvo dostopno vsem?

Kako razlagate pojem zdra-
vo življenje?
Zelo zahtevno vprašanje. De-
finiral bi ga kot določeno rav-
novesje znotraj človeka, kjer 
delujejo vsa področja, od pre-
snove, bolezenskih težav, ak-
tivnosti do stresa itd. Vsak člo-
vek ima svoje ravnovesje za 
obvladovanje vseh stvari, ki se 
mu v življenju dogajajo. To po-
meni, da mora prehrana nudi-
ti podporo tistemu, kar človek 
dela, hkrati mora biti aktivnost 
prilagojena oz. v tolikšni meri, 
da ne poruši tistega, kar člo-
vek dela. To je zdravo življe-
nje, ki je zelo različno od člo-
veka do človeka. V sodobnem 
času imamo s tem velike te-
žave, ker se idealizira telesna 
teža, delo človeka itd. Nekdo, ki 
ima pet kilogramov preveč, je 
lahko povsem zdrav človek in 
bo lahko ostal zdrav celo živ-
ljenje. 

Zdravje človeštva gre v nega-
tivni smeri, govorim o zahod-
nem, razvitejšem svetu. Čeda-
lje več je bio, eko hrane, super 
živil, športnih aktivnosti, re-
kreacije ipd., a bolezni sodob-
nega časa se po drugi strani 
eksponentno povečujejo. Gre 
za popolnoma skregano logi-
ko. Za takšno stanje smo si kri-
vi čisto sami. Človek ni bil ni-
koli ustvarjen za tako stresen 
način življenja, kot je danes. 
Ogromno hrane, ki jo vnese-
mo v svoje telo, je predelane, 
izdelane. Človek je vmes pose-
gel na način, da je hrana čim 
cenejša, čim dlje zdrži na poli-
ci, lahko čim dlje potuje k nam. 
Problem je v kakovosti hrane, 
sedečem načinu življenja, stre-
su ... Lani ali predlani se je na-
poved življenjske dobe človeka 
prvič v zgodovini obstoja obr-
nila v negativno smer, kar po-
meni, da ne velja več, da bomo 
živeli dlje. Če upoštevamo še 
dejstvo, da je kvaliteta življe-
nja v starosti vse slabša in da 
se prebivalstvo vedno bolj sta-
ra, smo naleteli celo na trojni 
problem. Vse težave so po na-
vadi psihosomatskega izvora, 
zato sta zdravljenje in obrav-
nava tako zahtevna.

Prehrana igra pomembno 
vlogo v našem življenju. Na 
vsakem koraku lahko sliši-
mo in beremo, kaj nam spo-
ročajo in svetujejo strokov-
njaki za prehrano. Kakšen je 
vaš recept pravilnega, zdra-
vega prehranjevanja?
Spet odvisno od vsakega po-
sameznika. Dejstvo je, da se 
naš DNK bistveno ni spreme-
nil, odkar obstajamo na tem 
planetu. Bolj ko se odmikamo 
od naše zasnove, ki jo imamo, 
večje težave imamo. Sladkor 
je strup številka ena, nasičene 
maščobe so strup številka dve, 
ampak človek je v veliki meri 
sestavljen iz maščob, več kot 
70 % možganov je iz maščob, 

zato so le-te zelo pomemben 
del v naši prehrani, medtem 
ko so ogljikovi hidrati bistveno 
manj, kot jih zagovarjajo ura-
dne smernice. Zdi se mi, da je 
ravno tu nastal največji razko-
rak. Industrijska hrana je zelo 
revna, v njej je veliko stvari, 
ki rušijo metabolizem, bistve-
no več vnašamo sladkorjev in 
ogljikovih hidratov, manj pa 
tistih stvari, iz katerih je naše 
telo zgrajeno. Ogljikovi hidra-

ti so samo vir energije in čisto 
nič drugega. Nujni so, če npr. 
tečemo v klanec, če živimo 
povsem normalno življenje, 
pa nam ni treba pojesti vsak 
dan tri krožnike testenin, kar 
sicer ne pomeni, da ogljikovih 
hidratov ne smemo jesti. Ko 
se pojavi porušeno ravnoves-
je, je treba narediti premike v 
smeri zmanjšanja vnosa hidra-
tov in povečanja katerih dru-
gih hranilnih snovi. V tej smeri 
torej iščemo smernice zdrave-
ga prehranjevanja. Pri tem bi 
izpostavil, da je pri kateri koli 
dieti, ki obstaja na tem plane-
tu, kakovost živila prva stvar, 
ki definira zdrav način prehra-
njevanja. V našem, posavskem 
okolju imamo srečo, da si lah-
ko marsikdo s tem, ko si jo sam 

pridela doma, z vsaj malo tru-
da bistveno izboljša kakovost 
hrane. Te možnosti nimajo rav-
no povsod po svetu.

Kaj menite o načinu prehra-
njevanja LCHF (manj oglji-
kovih hidratov, več maščob), 
ki je v zadnjem času zelo po-
pularen? Kaj pa na splošno 
o dietah?
Sam način LCHF prehranjeva-
nja je najbolj podoben temu, 

kakšno genetiko imamo. S 
tega vidika ima velik potencial 
na mnogih področjih, od bole-
zenskih do splošnega počutja. 
Ocenjujem, da bi imelo nekje 
60 do 70 % ljudi zahodnega 
sveta več koristi od LCHF pre-
hranjevanja kot od prehranje-
vanja po klasični piramidi. Ni 
pa nujno, da bi se morali vsi 
ljudje tako prehranjevati. Mis-
lim, da bi večini zmanjšan vnos 
ogljikovih hidratov koristil, a je 
treba pri tem upoštevati sodo-
ben način življenja, kot je npr. 
mentalni, čustveni stres. Če ne 
upoštevamo drugega aspek-
ta, je lahko LCHF dieta še več-
ji stres za človeka kot pa kla-
sična prehrana. Dolgoročno 
je LCHF in ketogena prehrana 
možna v primeru bolezni in 

se je je treba tako dolgo drža-
ti, dokler bolezen ne izgine oz. 
lahko obvladujemo bolezen-
ske simptome, z vidika zdra-
vega načina življenja pa se je 
lahko držimo, a ni optimalna.

Najbolj popularna sta trenu-
tno LCHF dieta in veganstvo. 
Po moji oceni je na svetu 98 % 
ljudi, ki so na kakršni koli ob-
liki diete. Večina diet je kratko-
ročnih, super so videti in imajo 
hiter učinek, idej, kaj je zdravo 
za telo, pa pri njih ni. Če želimo 
imeti dolgoročen učinek, mo-
ramo najprej svoje telo spravi-
ti v ravnovesje. Danes je glav-
ni problem dostopnost hrane, 
ki je vsakomur dostopna 24 
ur na dan, ves čas smo siti. V 
zgodovini tega nikoli ni bilo in 
po mojem mnenju nas to ubi-
ja. Diete so stvar udobja, ki ga 
imamo, če ne bi imeli hrane v 
izobilju, ne bi nihče razmišljal 
o dieti.

Kakšna je primernost različ-
nih diet glede na človekovo 
starost?
Takrat, ko je treba našemu or-
ganizmu zagotoviti vse tis-
to, kar potrebuje za razvoj, 
se pravi zadosten kalorič-
ni vnos ter zadosti mikro in 
makro hranil, diete niso pri-
poročljive. Govorimo o ob-
dobju nosečnosti in obeh fa-
zah odraščanja, prva štiri leta 
in v puberteti. V tem primeru 
lahko organizmu povzročimo 
škodo. V vseh ostalih življenj-
skih obdobjih je dieto vedno 
možno vpeljati.

Že prej ste omenili vegan-
stvo. Če k temu dodamo še 
vegetarijanstvo, kako vi gle-
date na ta dva načina pre-
hranjevanja?
Če gledamo sestavo telesa, 
smo najbolj podobni načinu 
prehranjevanja LCHF. Vendar 
je treba vedeti, da smo ljud-
je vsejedi, saj imamo za to vse 
procese v telesu. Tukaj gre 
samo za razmerja med posa-
meznimi hranili. Pri vegeta-
rijanstvu in veganstvu gre po 
navadi za stvar odločitve po-
sameznika zaradi osebnih pre-
pričanj, mnenj, stereotipov. Če 
telo na podlagi tega dobro de-
luje, potem je ta način prehra-
njevanja v redu, saj imamo 
možnost izbire. Na podlagi iz-
kušenj pa lahko povem, da sem 
s tem načinom prehranjevanja 
videl več podrtih teles kot pa 
zdravih. So pa tudi pozitivni 
primeri, ki dokazujejo, da se 
da živeti na tak način, a je tre-
ba biti pri tem zelo dobro sez-
nanjen. Če vegetarijanstvo in 
veganstvo primerjam s klasič-
nim načinom prehranjevanja, 
sta bolj zdrava oz. bi prej re-
kel, da vegetarijanci in vegani 
bolj zdravo živijo od tistih, ki 
se prehranjujejo klasično, vna-
šajo več sladkorja itd. Če seve-
da vegetarijanstvo ne pomeni 

Mag. Severin Lipovšek, kondicijski trener in svetovalec za prehrano:

Diete so stvar našega udobja
KRŠKO – Ko zataji zdravje, se ljudje med drugim zatečejo tudi k nasvetom strokovnjakov, ki znajo poveda-
ti, kaj je za človeka prav in kaj ne. Veliko izkušenj na tem področju ima mag. Severin Lipovšek, ki se je spe-
cializiral za kondicijsko treniranje, ima pa tudi široko znanje o pravilnem prehranjevanju. Večkrat je skozi 
predavanja že delil svoje izkušnje z javnostjo, zdaj pa smo ga povabili, da spregovori še za naš časopis.

36-letni mag. Severin Lipovšek, po rodu Sevničan, sicer pa ži-
več s svojo družino v Kostanjku, je OŠ obiskoval v Sevnici in na 
Blanci, šolanje nadaljeval na brežiški gimnaziji in se vpisal na 
Fakulteto za šport. Po izobrazbi je profesor športne vzgoje, spe-
cializiral se je za kondicijsko treniranje, dokončal znanstveni 
magistrski študij. Po zaključku študija je najprej delal v fitnes 
centrih, imel je srečo, da je lahko hkrati ves čas sodeloval v Atlet-
skem klubu Brežice z Vladom Kevom in Primožem Kozmusom 
(med letoma 2006 in 2009 ter 2011 in 2012, ko je bil sicer samo 
še svetovalec za prehrano), s katerima je doživel najslavnejše 
trenutke, ko je Kozmus postal svetovni in olimpijski prvak. Ko je 
brežiški metalec kladiva prekinil kariero, je Lipovšek pristal v 
tenisu, kjer je bil del ekipe Polone Hercog. Po treh letih je z njo 
prekinil sodelovanje in odprl s.p. – Center športa in zdravja Se-
ffit, ki ga ima še zdaj, a zaradi vseh drugih obveznosti trenutno 
deluje samo na papirju. Zadnjih pet let je namreč posvetil delo-
vanju v alpskem smučanju, najprej je bil kondicijski trener Meti 
Hrovat, zdaj pa pripravlja Andrejo Slokar. Opravlja tri službe – 
kondicijskega trenerja, svetovalca s področja prehrane in tera-
pevtskega maserja.
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KRŠKO – Boštjan Colarič, nosilec dejavnosti Fotovideo & gra-
fični studio Fotografika, je 1. aprila s krajšo slovesnostjo v 
krškem hotelu City obeležil 10-letnico delovanja. Njegovo 
vodilo pri delu ostaja sproščenost, kreativnost in kvalite-
tna izvedba naročil strank.

Še kot osnovnošolca je Bo-
štjana Colariča za fotogra-
fijo navdušil oče. Leta 1993 
je kot honorarni dopisnik 
in fotograf začel sodelova-
ti pri lokalnem časopisu 
Naš glas, nekaj let kasneje 
pa se je priključil zagonski 
ekipi časopisa Posavski 
obzornik, pri katerem je bil  
fotograf in grafični obliko-
valec ter nekaj let kasneje 
sodeloval tudi pri vzpostavitvi TV Krško. Več let je kot modera-
tor vodil program in oddaje na radijskih postajah Sraka, Sevnica 
in Brežice, kratek čas služboval v podjetju 1A internet, med leti 
2005 in 2009 pa delal kot snemalec na Televiziji Vaš kanal v No-
vem mestu in grafični oblikovalec revije Mesečnik.
Prvi dve leti po registraciji svojega grafičnega studia leta 2009, ki 
ga je najprej odprl na  Senovem, se je posvetil predvsem nadgra-
jevanju znanja, leta 2011 pa storitveno dejavnost preselil v krški 
hotel. 1. aprila pred petimi leti se mu je kot sodelavka v studiu 
in na terenu pridružila Maja Peranović, saj je prejemal vse več 
naročil za snemanje promocijskih filmov za podjetja in ustano-
ve, izdelavo dokumentarnih filmov, snemanje in fotografiranje 
prireditev, oblikovanje knjig in brošur. Zadnja leta se poleg te-
renskega dela vse več posveča studijski fotografiji v večjem stu-
diu, ki si ga je uredil v zgornji etaži hotela, medtem ko je v lani 
razširjenem fotografskem studiu v pritličju hotela poleg fotogra-
firanja za dokumente, razvijanja fotografij in presnemavanja vi-
deokaset kot dodatno storitev uvedel še tisk na majice in lončke.
Boštjan Colarič je ob jubileju, ki ga je s petjem popestrila vokalna 
zasedba Gloss, poudaril, da se mu zdi najpomembneje, da osta-
ja poln idej, ki jih namerava postopoma uresničevati: »In da os-
tajamo ustvarjalni, z individualnim pristopom za vsako stranko, 
kar je pri tem delu zagotovilo za pravo kvaliteto.«
 B. Mavsar

ocvrtega sira, pomfrija in ta-
tarske omake, ki je sicer pov-
sem vegetarijanski obrok, am-
pak daleč od zdravega.

Danes, ko je življenjski tem-
po nenormalno hiter in vsi 
samo hitimo, se vedno pogo-
steje pojavljajo razne bolez-
ni, in kar je najbolj žalostno, 
zbolevajo vedno mlajši. Po-
gosto sta glavni vzrok nepra-
vilna prehrana in telesna 
neaktivnost. Pa sta res to 
glavna krivca za nastanek 
zdravstvenih težav?
Pri tem je več dejavnikov. Prvi 
je zagotovo sedeči način življe-
nja, nato dostopnost hrane, in 
če k temu dodam še njeno ka-
kovost, nastane ’smrtni’ troj-
ček, seveda je treba upoštevati 
še sodoben način življenja, kot 
so stres, razdraženost, straho-
vi. Človek samo hiti in hiti, a 
nikoli ni bil navajen hiteti, saj 
je po naravi lenuh. Smo edina 
bitja, ki lahko sama sebe uni-
čimo. Naši babice in dedki so 
bili večkrat lačni kot siti, da-
nes nihče ni lačen, kar ima ve-
lik pomen za naše zdravje. Da-
nes se težave pojavljajo že pri 
otrocih, 13-letniki imajo npr. 
kronične težave s hrbtenico, pa 
niso vrhunski športniki. Ravno 
zato je delno postenje bistven 
korak k zdravju, ne glede na to, 
kaj jemo.

Koliko naj bi bil pravzaprav 
človek dnevno telesno ak-
tiven? Se da biti zdrav tudi 
npr. z zdravo prehrano in 
brez gibanja ali obratno?

Težko je določiti optimalno 
dnevno telesno aktivnost. Če 
bi moral podati res eno gene-
ralno priporočilo za vse, bi bilo 
to enkrat do dvakrat dnevno 
po 30 minut aerobne aktivno-
sti. To so aktivnosti lahkotnej-
šega značaja s poudarkom na 
srčno-žilnem sistemu. Mednje 
sodijo hoja, pohodništvo, po-
govorni tek, kolesarjenje, pla-
vanje, lažja fizična dela itd. V 
sodobnem času vidimo poleg 
neaktivnosti predvsem pre-
tiravanja, ko ljudje 'športajo' 
bistveno preveč oz. preveč in-
tenzivno. Človek ni narejen za 
večino tekmovalnih športov 
– zato je tudi toliko poškodb 
– ali njihovih izpeljank, kot je 
zelo popularni CrossFit. Bistvo 
rekreacije je lahka do zmerna 
utrujenost v sproščenem ozra-
čju z najpomembnejšo kom-
ponento, to je užitek oz. ime-
ti se najboljše v naravi.
Načeloma bi se lahko reklo, da 
se da z zdravim prehranjeva-
njem brez telesne aktivnosti 
živeti bolj zdravo kot pa z ve-
liko telesne aktivnosti in slabo 
prehrano, ob pogoju, da smo 
dovolj na svežem zraku in iz-
postavljeni soncu. Vseeno je 
treba poudariti, da sta oba pri-
mera kompromisa. Še enkrat 
poudarjam, da zadostna teles-
na aktivnost ob zdravi prehra-
ni ne pomeni napornih trenin-
gov in vadbenih ur, kot se jih 
rado izpostavlja v tem času. 
Prej našteta priporočila so za-
dosti. Ko pa se počutimo dob-
ro, je občasno zaželen tudi 
večji napor. Ampak to po na-

vadi tako ali tako pride spon-
tano, če smo telesno aktivni.

Letošnji svetovni dan zdrav-
ja (7. april) je posvečen slad-
korni bolezni. Kako ublažiti 
pojav diabetesa tipa 2, ki jo 
ima velika večina bolnikov s 
sladkorno boleznijo?
Diabetes tipa 2, ki je v 99 % 
pridobljena bolezen, pome-
ni, da ima naše telo velike te-
žave s presnovo sladkorja. Po 
domače povedano je to alergi-
ja na sladkor. In kaj naredimo, 
če smo alergični na določeno 
stvar? Poskušamo se ji izogi-
bati. Tega pa ne počnejo vsa 
sredstva za zdravljenje diabe-
tesa. Govorimo o klasični pre-
hrani z uporabo zdravil, inzu-
lina. Le-ta pa je najbolj vneten 
hormon v telesu. Najbolj lo-
gično bi bilo, da iz prehrane 
umaknemo sladkor kot gluko-
zo, in v tem primeru sta LCHF 
in ketogena dieta zelo primer-
ni, seveda s strokovno, medi-
cinsko pomočjo. Pri tem lahko 
govorimo tudi o ozdravitvah 
tipa 2 že v roku osmih do 12 
tednov. 

V vaši knjigi Moč prehrane v 
športu razjasnite kar precej 
napačnih informacij o pot-
rebah in moči delovanja po-
sameznih hranilnih snovi in 
prehranskih dopolnil. Kaj 
pri tem ugotavljate?
Še vedno ugotavljam, da je de-
nar sveta vladar. Pravih učin-
kovin je manj, kot imamo 
prstov na roki. Vedno se po-
javljajo novi, obetajoči, ampak 

to še ne pomeni, da delujejo. 
Meja med dopolnili in zdravili 
je zelo ločena, in če bi bila neka 
stvar tako učinkovita kot zdra-
vilo, potem ne bi bila dopolni-
lo, ampak zdravilo. Zato je pri 
dopolnilih vse tako ohlapno. 
Še vedno torej mislim, da je pri 
dopolnilih več hlepenja po de-
narju kot pa zdravega razuma 
in dejanskega učinka. Dopolni-
lo dopolni prehrano in ne sme 
biti nikoli nadomestek hra-
ni, zato je npr. problematično 
pitje proteinov namesto pra-
ve hrane. So pa dopolnila zelo 
priporočljiva in koristna v do-
ločenih stanjih, ko v celoti ne 
zadostuje samo prehrana, npr. 
pri vrhunskem športu, bolezni 
itd., in se jih je dobro posluže-
vati. To so zdrave maščobe, vi-
tamini, minerali, antioksidan-
ti, omega 3 itd.

Sodelovali ste z vrhunskimi 
športniki, tudi s Primožem 
Kozmusom. Kakšne izkušnje 
imate z njim?
Takrat smo se vsi okoli njega 
z njim vred veliko (na)učili. V 
ekipi smo bili lokalni ljudje, ki 
nismo imeli najvišje izobrazbe, 
izkušenj in slovesa. Ko danes 
pogledam nazaj, ugotavljam, 
da smo imeli z naskokom naj-
bolj izpopolnjen in delujoč sis-
tem v primerjavi z vsemi špor-
tniki, s katerimi sem kasneje 
sodeloval. Moram reči, da ima-
mo v Posavju, kar se tiče špor-
ta in področij, na katerih delu-
jem, zelo veliko znanja, kar je 
res super.
 Rok Retelj

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V hotelu Kunst so se 14. marca na 
zboru članov sestali predstavniki društev upokojencev, po-
vezanih v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Posavje. 
Zveza združuje 14 društev, v katera je včlanjenih blizu 8000 
upokojencev.

Kot je povedal Jože Žnidarič, ki že šesto leto vodi posavsko zve-
zo upokojencev, največjo stanovsko organizacijo v regiji, so bili 
v lanskem letu zelo uspešni, saj so uresničili vse zadane naloge. 
»Zelo veliko aktivnosti je bilo v programu Starejši za starejše, na 
športnem in kulturnem področju, pri izletih, vezenju, pletenju, 
pohodih, razstavah, letovanjih, druženju … Pravzaprav ni stva-
ri, ki jih naši upokojenci ne bi počeli,« je dejal in izpostavil zlas-
ti pestro kulturno dejavnost, od pevske, glasbene in literarne do 
folklorne in gledališke. Lansko pokrajinsko srečanje so izvedli v 
Brežicah, letošnje pa bo 22. junija v Radečah, saj se je tamkajšnje 
društvo upokojencev z letošnjim letom pridružilo posavski zve-
zi. »Nismo aktivni samo na področju druženja, ampak tudi ak-
tivno sodelujemo v politiki Zveze društev upokojencev Sloveni-
je,« je dodal Žnidarič, član upravnega odbora ZDUS, »in pobude 
iz društev upokojencev prenesemo na nacionalno zvezo. Tako 
dela nam, upokojencem, nikoli ne zmanjka, imamo pa tudi čas, 
da vse to delamo z veliko vneme. Na koncu je najpomembneje, 
da so naši člani zadovoljni s tem, kar počnemo.«
Zbora, ki ga je vodilo delovno predsedstvo v sestavi Jožica Su-
šin, Ida Križanec, Franc Ernestl in Manja Seher, so se poleg 
predstavnikov društev (med njimi je Žnidarič posebej pozdravil 
novi predsednici sevniškega in šentjanškega društva Ano Jelan-
čić in Nado Vodišek) udeležili tudi predstavniki gostov s Hrva-
ške in predsednik ZDUS Janez Sušnik.
 P. Pavlovič

Upokojencem dela ne zmanjka

Predsednik posavskih upokojencev Jože Žnidarič (levo) in 
predsednik ZDUS Janez Sušnik (desno)

Po besedah predsednika po-
savske podružnice Fran-
ca Černeliča bo pomembna 
tema prihodnosti komunika-
cija zdravnik-bolnik. »Mogo-
če bo nekoč res tako, da boš 
ob rojstvu dobil elektronsko 
napravo in imel nekega avto-
matskega nadzornika zdravja 
nekje v elektronskem oblaku, 
ki bo opozarjal na spremembe 
in morda kar po pošti pošiljal 
zdravila. Močno pa dvomim, 
da se bo človeški razum toli-
ko spremenil, da bo to spre-
jel. Kaj bo, če v ta oblak trešči 
strela? Pogovor z zdravnikom 
je poln zdravja, je tolažba in 
graditev upanja. Danes lahko 
to še doživimo, čeprav zdra-
vstvenemu osebju sistem na-
laga vse več birokracije. Bodo 
razvijalci tehnologij razumeli 
potrebo človeka po pogovoru, 
bo odločujoča organizacijska 
skupina prisluhnila potrebi 
človeka po pogovornem ko-
municiranju, bodo zdravni-
ki sposobni reči NE časovnim 
omejitvam pogovora?« se je 
vprašal Černelič. Povedal je 
še, da je zavedanje o družbeni 
koristnosti dejavnosti na po-
dročju zdravstva, med kate-
re spadajo tudi dejavnosti nji-
hovega društva, na lokalnem 
nivoju veliko. Člani Društva 
za zdravje srca in ožilja, Po-
družnice Posavje so hvaležni 

Že dve desetletji za zdravo srce
BREŽICE – Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Podružnica Posavje je na zadnji marčevski dan s 
proslavo v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice obeležilo 20. obletnico ustanovitve. Ob tej priložnos-
ti so bila za velik prispevek k delovanju društva podeljena priznanja posameznikom in ustanovam.

za razumevanje potreb zdra-
vih in bolnih občanov s stra-
ni posavskih občin, je pouda-
ril, moralna in denarna pomoč 
omogočata delovanje društva 
in široko paleto dejavnosti v 
korist zdravega in delovnega 
občana. »Naslednjih deset let 
uspešnega dela je odvisnih od 
nas samih in empatije deležni-
kov na področju zdravja. Bodi-
mo med seboj prijatelji, imej-
mo v mislih in dejanjih pred 
sabo vedno človeka in njego-
vo srce,« je zaključil svoj slav-
nostni nagovor.

Černelič je skupaj s podpred-
sednico Mileno Strašek ob tej 
priložnosti podelil tudi pri-
znanja društva za velik prispe-

vek k delovanju Podružnice 
Posavje in njenemu družbe-
nemu pomenu. Prejeli so jih 
specialist kardiolog prim. Bo-
ris Cibic, prof. Josip Turk (ni 
se mogel udeležiti proslave), 
predsednik Društva za zdrav-
je srca in ožilja Slovenije prim. 
Matija Cevc, Vanda Kostevc 
Zorko, Anton Zorko, Občina 
Sevnica, Občina Krško, Obči-
na Brežice, Splošna bolnišni-
ca Brežice, Zdravstveni dom 
Brežice, Zdravstveni dom Kr-
ško in Zdravstveni dom Sevni-

ca. 97-letni Cibic je dejal, da je 
Društvo za zdravje srca in oži-
lja »tako, da nam vsem podalj-
ša življenje. Bodite aktivni še 
naprej in boste tudi vi doživeli 
ne samo mojo starost, ampak 
še večjo.« Kostevc Zorkova je 
izpostavila, da so dosegli cilj, 
ki so si ga zadali pred 20 leti 
na internem oddelku Splošne 
bolnišnice Brežice. Odzvali so 
se pozivu Društva za zdravje 
srca in ožilja Slovenije zaradi 
razširjenosti srčno-žilnih obo-
lenj in pomena spremembe ži-
vljenjskega sloga v sodobnem 
času, ki ga živimo.

Za kulturni program prosla-
ve, ki jo je povezovala Ivanka 
Černelič Jurečič, so poskr-
beli člani Mešanega pevskega 
zbora Bistrica ob Sotli z zbo-
rovodkinjo Špelo Drašler – 
med drugim so zapeli tudi 
pesem Srčniki, nekakšno hi-
mno društva, pod katero sta 
se podpisala Franc Černelič 
in Vlado Ajlec – ter klarine-
tist Tomaž Zevnik in harmo-
nikar Uroš Poljanec.

 Rok Retelj

Milena Strašek, prim. Boris Cibic, prim. Matija Cevc in Franc 
Černelič

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 

10-letnica videmske Fotografike

Boštjan Colarič in Maja Peranović
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Trisomijo ali Downov sin-
drom povzroči že ob delitvi 
oplojenega jajčeca 21. kromo-
som, ki je kot tretji (namesto 
dveh) prisoten v vsaki celici, 
kar ima za posledico upočas-
njen tako telesni kot duševni 
razvoj. Generalna skupščina 
OZN je po genetski posebno-
sti 21. kromosoma leta 2004 
21. marec razglasila za sve-
tovni dan Downovega sindro-
ma. V krškem Društvu Sožitje, 
v katerem so lani dopolnili 50 
let delovanja, vanj pa je trenu-
tno vključenih prek 90 oseb z 
motnjami v duševnem razvo-
ju, so prireditev Pisan kot me-
tulj z namenom osveščanja 
javnosti o tej kromosomski 
motnji, predvsem pa opozori-
ti, da morajo biti osebe s po-
sebnimi potrebami vključene 
in enakopravno sprejete na 
vseh področjih življenja, prvič 
organizirali leta 2012. In tako 
kot v preteklih letih je tudi le-
tos na odru vzneseno vzletelo 
več kot 150 metuljev in med 
številno občinstvo, ki je zapol-
nilo veliko dvorano, prepričlji-
vo poneslo tudi letošnje spo-
ročilo Mednarodne nevladne 

»Nihče naj ne ostane zadaj!«
KRŠKO – V Društvu Sožitje Krško so v sodelovanju z Društvom Downov sindrom Slovenije in Združenjem 
SAZAS 23. marca že sedmo leto zapored z dobrodelno prireditvijo Pisan kot metulj v Kulturnem domu Kr-
ško obeležili svetovni dan Downovega sindroma.

organizacije Down Syndrome 
International (DSI) 'Leave no 
one behind!' ali Nihče naj ne 
ostane zadaj! Slednje so v go-
vorih izpostavili tudi predse-
dnik krškega društva Bojan 
Cizel, predsednica Društva 
Downov sindrom Slovenije 
prof. dr. Jana Šelih, dr. Katja 
Vadnal, predsednica Zveze 
Sožitje Slovenije, krška po-
džupanja Ana Somrak in pred 
mesecem dni novoimenovani 

varuh človekovih pravic Peter 
Svetina.

Ob spremljavi Simfoničnega 
orkestra GŠ Krško je pesem 
Metuljček Cekinček zapela Ajda 
Brilej, na klavir pa jo je zaigra-
la Anja Zavrl, učenci OŠ dr. Mi-
hajla Rostoharja in uporabni-
ki Varstveno-delovnega centra 
Krško-Leskovec so skozi prire-
ditev opravili več izhodov na 
modni reviji, učenke in učenci 

krške šole s prilagojenim pro-
gramom so uprizorili tudi ču-
doviti plesni predstavi Deklica 
z vžigalicami ter Pepelka, zape-
li afriško ljudsko pesem Bana-
ha, Aleš Belinc pa je z učitelji-
co Apolonijo Resnik odplesal 
točko Ples za dva. Uporabniki 
VDC so zapeli in zaplesali pe-
sem Ditke Haberl Dobro jut-
ro, dober dan, Rok Slapšak je 
ob klavirski spremljavi Draga 
Gradiška na bobne zaigral pe-
sem Bye Bye Love, poleg njega 
pa so učenci posebnega pro-
grama GŠ Krško in simfonič-
ni orkester šole zaigrali še slo-
vensko ljudsko Marko skače. 
Simfonični orkester je odigral 
skladbo The Greatest Showman 
ter s harmonikarjem Tonijem 
Sotoškom z družino in mladin-
skim pevskim zborom OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško s Sotoško-
vo pesmijo Pa kaj zato zaključil 
letošnji dobrodelni koncert. Na 
njem zbrane prostovoljne pri-
spevke bodo v Društvu Sožitje 
Krško namenili za izvedbo izo-
braževalnih programov za čla-
ne društva in za njihovo obda-
ritev ob zaključku leta. 
 Bojana Mavsar

Učenci krške šole in uporabniki VDC so na odru uprizorili 
navdušujoče koreografije, tudi vse rekvizite in kostume zanje 
izdelajo sami, za kar si odkrito občudovanje in priznanje 
zaslužijo tako nastopajoči kot njihovi mentorji.

ZAPOSLIMO PRODAJALCA V SUPERMARKETU
Zaželene delovne izkušnje pri prodaji oz. izkušnje pri delu v trgovini 

in pozitiven odnos do strank. Če se želite pridružiti mlademu in 
dinamičnemu kolektivu, pošljite pisno vlogo na 

e-mail: kadri@trgovinejager.com

ČOKOLADA MILKA
- Celi lešniki, mleti lešniki

100 g

47
1,29

0,68
ZA IMETNIKE KARTICE

SVINJSKI VRAT S KOSTJO
Postrežno

1 kg

PREKAJENO PLEČE
Z’dežele

Pakirano
1 kg

POMARANČE V VEDRU
6 kg

+ Vedro 
GRATIS

5,94

SADIKE SOLATA 9/1

2,99

PELARgONIJE
 6/1

1,55

3,79 3,89

www.trgovinejager.com

199,99

Kolo KAWASAKI KRUNCH 26” 
jekleni okvir, sprednje in zadnje V-zavore, 

zaprta verižna zaščita, moder ali zelen

Kolo KAWASAKI KRUNCH 24” 
jekleni okvir, sprednje in zadnje 
V-zavore, zaprta verižna zaščita

159,99

Aškerčeva 1a, 8270 Krško
pon. - pet.: 7:00 - 20:00

sobota: 7:00 - 17:00
ned. in prazniki: 7:30 - 12:00

krsko@trgovinejager.com

NOVO MESTO, PODBOČJE, ČATEŽ OB SAVI – Letošnja preje-
mnika odličij sv. Jožefa, najvišjih škofijskih priznanj Škofije 
Novo mesto, sta Franc Černelič iz Podbočja in Ignac Slako-
nja s Čateža ob Savi. Oba odlikovanca kot organista in zbo-
rovodji že 60 let oblikujeta glasbeno življenje v domačih žu-
pnijah in okolici.

Podelitev priznanj je potekala 19. marca, na praznik svetega Jo-
žefa, glavnega zavetnika novomeške škofije, v novomeški stolni-
ci. Slovesno somaševanje je vodil ljubljanski nadškof metropo-
lit msgr. Stanislav Zore, med mašo pa je novomeški škof msgr. 
Andrej Glavan podelil odličje sv. Jožefa letošnjima odlikovance-
ma, Francu Černeliču iz Župnije Sveti Križ – Podbočje in Igna-
cu Slakonji iz Župnije Čatež ob Savi. 
Černelič, rojen 18. 12. 1944 v takratnem Sv. Križu (Podbočje), se 
je pri sestri Krišpini Neži Šribar učil igranja na orgle in z njim na-
daljuje že vse od leta 1959, ko je prvič igral za advent. Vodstvo 
zbora in igranje pri mašah je v župniji v celoti prevzel leta 1963. 
Tudi v času komunizma, ko je bil direktor Kovinarske v Kosta-
njevici in kasneje direktor Gasilske brigade v Krškem, je hodil k 
svetim mašam, vodil zbor in igral na koru. Po upokojitvi se je še 
bolj zavzel za petje in igranje na koru. Svojih izkušenj ne upo-
rablja le v domačem kraju, ampak jih je pripravljen deliti tudi 
v dekaniji in tako je pripravljal že več dekanijskih revij pevskih 
zborov. Več let je bil tajnik Župnijske karitas Sv. Križ – Podbočje, 
aktiven je bil tudi v Škofijski Karitas. Vse delo v okviru župnije 
je opravljal prostovoljno, Bogu v čast in ljudem v zadovoljstvo.
Slakonja, ki se je rodil 18. 12. 1943 v izgnanstvu v nemškem tabo-
rišču Wohlau, je s svojim lepim glasom zgodaj prebudil zanima-
nje domačega župnika Ladislava Tomazina in pevskega zbora. S 
prvimi začetki igranja na orgle se je seznanil kot dijak v Maribo-
ru, pozneje pa je mentorstvo nad njim prevzel cerkljanski orga-
nist Alojz Jaklič. Z igranjem in petjem v čateški župnijski cerkvi je 
začel leta 1959, kmalu je prevzel vodstvo moškega zbora in leta 
1964 je že vodil mešani zbor. Kot glasbeni pedagog s svojo umir-
jenostjo, potrpežljivostjo in dobrosrčnostjo dviga glasbeno raven 
čateškega cerkvenega zbora in bogoslužij. Njegovo delovanje ni 
omejeno samo na čateško župnijo, saj vodi tudi druge pevske za-
sedbe. Ob neki priliki je zase dejal: 'Jaz ne pojem sebi v slavo, ne 
zaradi materialnih koristi, ampak v slavo Božjo'.
 P. Pavlovič

Škofija odlikovala organista

Slakonja (levo) in Černelič (desno) s soprogama, na sredini 
škof Glavan in nadškof Zore (foto: Jože Potrpin)

Čuteči delajo svet boljši
V imenu Lions kluba Breži-
ce je lepo napolnjeno dvorano 
pozdravila moderatorka Ja-
nja Rostohar z besedami an-
gleškega pesnika iz 17. stole-
tja, ki je zapisal, da so najboljši 
del človekovega življenja nje-

gova mala, brezimena in poza-
bljena dela dobrote in ljubez-
ni. V brežiškem Lions klubu 
bodo zbrana sredstva na tok-
ratni prireditvi namenili Dru-
štvu za cerebralno paralizo 
Sonček Posavje za izvajanje 

zdravstveno terapevtske kolo-
nije, del zbranih sredstev bodo 
namenili za nakup CT-napra-
ve v Splošni bolnišnici Brežice 
ter del Osnovni šoli Brežice za 
projekt Mirno morje oz. za leto-

vanje učenk in učencev iz pri-
lagojenega programa. K dobro-
delnosti so ta večer prispevali 
učenci petja Glasbene šole Bre-
žice z uprizoritvijo glasbene 
pravljice po motivih Disneyje-
vih risank, zgodba je avtorsko 
delo prof. Mihaele Komočar 
Gorše, ki je soliste spremljala 
na klavirju.

Pred glasbeno pravljico je misli 
strnil predsednik Lions kluba 
Brežice Franc Furlan: »Prvo-
ten namen in osnovno pos-
lanstvo lionizma v svetu je 
prostovoljno pomagati v ož-
jih in širših skupnostih. Člani 
Lions kluba Brežice si priza-
devamo doseči ta cilj v lokal-
nem okolju in ker smo dali po-
udarek in prednost otrokom in 
mladostnikom, naj poleg šte-

vilnih drugih oblik pomoči iz-
postavim, da smo letos nabavili 
mobilno napravo, ki slabovidni 
deklici Juliji Škofljanec omo-
goča lažje komuniciranje z vr-
stniki. Organizirali smo zbi-
ralno akcijo koledarjev in jih 
ob druženju razdelili med os-
krbovance doma upokojen-
cev Brežice. Tudi letos bomo v 
mesecu maju že tradicionalno 
organizirali športni dogodek 
Tečem, da pomagam, na kate-
rega vas vljudno vabim.« Poz-
drav je zaključil z mislijo, da je 
naše življenje kratko, a kljub 
temu je vmes vendarle toliko 
priložnosti pokazati, da smo 
vsak zase človek, ki mu je mar 
za sočloveka, in da teh prilož-
nosti ne smemo zamuditi. Kaj-
ti, kot je dejal, je svet zaradi ču-
tečih drugačen, boljši, svetlejši. 
Furlan se je zahvalil direktorici 
muzeja Alenki Černelič Kro-
šelj, moderatorki Janji Rosto-
har ter prof. Mihaeli Komočar 
Gorše za glasbeno pravljico, ki 
so jo premierno uprizorili no-
vembra lani, v maju pa bodo z 
njo gostovali na Češkem.

Prireditve se je udeležil tudi 
guverner Distrikta 129 Slove-
nije Miro Kvas, ki je ob tej pri-
ložnosti povedal, da v Zvezi li-
ons klubov Slovenije deluje 57 
klubov, v katerih je 1450 članov 
in 250 Leo (podmladek) čla-
nov. Zveza deluje od leta 1990, 
v svetovnem merilu pa od leta 
1917. 
 N. Jenko Sunčič, foto: PMB 

BREŽICE – Lions klub Brežice je 28. marca v Viteški dvorani Posavskega muzeja pripravil dobrodelni dogo-
dek, na katerem je Glasbena šola Brežice uprizorila glasbeno pravljico Ko utrinek zažari.

Predsednik LK Brežice Franc 
Furlan
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CERKLJE OB KRKI – Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo (OZVVS) Brežice je 1. marca v jedilnici Vojašnice 
Jerneja Molana Cerklje ob Krki opravilo jubilejni 20. letni 
občni zbor, ki je bil tudi volilni. Dosedanjega predsednika 
Antona Supančiča je nasledil Darko Udovič.

Kot je novi predsednik OZVVS Brežice Darko Udovič ob zahvali 
za zaupano mu funkcijo – soglasno ga je potrdilo 148 prisotnih 
članov združenja – zagotovil, bodo tudi v bodoče s sorodnimi ve-
teranskimi in drugimi domoljubnimi organizacijami dobro sode-
lovali. V planu dela za leto 2019 imajo med drugim namen izde-
lati zbornik z naslovom Teritorialna obramba v občini Brežice in 
v aprilu ali maju izvesti prireditev ob 20-letnici OZVVS Brežice. 
Kot je v uvodu občnega zbora omenil takrat še predsednik Anton 
Supančič, ki je z Marjanom Tomšetom opravil simbolno vete-
ransko dejanje, v tem letu OZVVS Brežice praznuje 20. obletni-
co ustanovitve, kot odbor pa so delovali že od leta 1994. Omenil 
je še, da je združenje v teh dveh desetletjih z začetnih nekaj de-
set članov zraslo na skoraj 600 ter predstavlja eno najmočnej-
ših združenj v občini in širše.
Supančič in predsednik Pokrajinskega odbora Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo (PO ZVVS) Posavje Rudi Smodič sta podelila 
priznanja. Zlato medaljo Obranili Posavje 91 so dobili Stanislav 
Zlobko, Darko Udovič in Meho Tokić, srebrno Lovrenc Milavec, 
Slavko Rožman, Alfonz Komatar, Jože Lapuh, Albin Butara, 
Feliks Jurman in Ivan Žibert, bronasto Andrej Urek, Anton 
Lapuh, Bojan Poček in Stanko Štrucl, listino zahvale je prejel 
Milan Jamnik. Plaketo PO ZVVS Posavje sta prejela častni pred-
sednik združenja Silvester Jeršič in dr. Tomaž Teropšič. Obč-
ni zbor je kulturno popestril MoPZ KD Ivan Kobal Krška vas, v 
uvodnem delu pa je za povezovanje poskrbela Natalija Žveglič.
 R. Retelj

Supančičev naslednik je Udovič

Novoizvoljeno predsedstvo OZVVS Brežice, Udovič drugi z 
desne

Ob izvedbi tekmovanja, katere-
ga vodja je bil poveljnik Gasil-
ske regije Posavje Gašper Ja-
nežič, sta soorganizatorja za 
mlade pripravila pester sprem-
ljajoči program, ki je bil sesta-
vljen iz ogleda mobilnega pla-
netarija in projekcije vesolja 
podjetja Odiseja planetariji iz 
Krškega, družba GEN energi-
ja in ŠC Krško-Sevnica sta so-
delujočim v učilnici omogočila 
eksperimentalno raziskovanje 
energije in vpogled v delovanje 
jedrske elektrarne, v Poklicni 
gasilski enoti Krško so omogo-
čili ogled in prikaz taktičnega 
vozila za intervencijo ter zain-
teresiranim tudi dvig z gasilsko 
lestvijo, reševalci Enote nujne 
pomoči Zdravstvenega doma 
Krško so prikazali temeljne 
postopke oživljanja, uporabo 
avtomatskega defibrilatorja in 
ogled reševalnega vozila, s pri-
kazom dela policije pri nadzo-
ru meje in varovanja prebival-
cev z najnovejšo tehnologijo 
termovizije za nadzor gibanja 
pa so sodelovali tudi policisti 
Policijske postaje Krško. 

Državni kviz gasilske mladine
KRŠKO – V Šolskem centru Krško-Sevnica je 30. marca v organizaciji Gasilske regije Posavje in Gasilske 
zveze Krško potekal 18. državni kviz gasilske mladine. Udeležilo se ga je 111 ekip s skupno 333 gasilkami 
in gasilci, ki so tekmovali v kategorijah pionirji, mladinci in gasilci pripravniki. 

V sklepnem dejanju 18. dr-
žavnega kviza s podelitvijo 
priznanj, v uvodu katerega je 
zaplesala plesna akrobatska 
skupina OŠ Jurija Dalmatina 
Krško, so mlade nagovorili 
predsednica Mladinskega sve-
ta GZ Slovenije Renata Rum-
preht, predsednica GZ Posavje 
in GZ Krško Ana Somrak ter 
predsednik GZ Slovenije Jan-
ko Cerkvenik. V kategoriji 
pionirji, v kateri je tekmova-
lo skupno 38 ekip, je 1. mes-
to osvojila ekipa Dolenji Lazi 

1 iz GZ Ribnica, 2. mesto ekipa 
Dobračeva iz GZ Škofja Loka, 
3. mesto pa ekipa Metlika 1 
iz GZ Metlika. Od sodelujočih 
ekip iz Posavja sta sodelova-
li ekipi pionirjev PGD Rožno 
(GZ Krško) in PGD Trnovec 
(GZ Sevnica), ki sta osvojili 18. 
in 38. mesto. V kategoriji mla-
dinci so se 1. mesta razveselili 
mladinci PGD Sela iz GZ Videm 
pri Ptuju, 2. mesto je osvojila 
ekipa PGD Lokovica iz GZ Ša-
leška dolina, 3. mesto pa PGD 
Račna iz GZ Grosuplje. Med 

39 sodelujočimi mladinskimi 
ekipami je 13. mesto osvoji-
la ekipa PGD Blanca, 24. mes-
to pa PGD Zabukovje (oboji iz 
GZ Sevnica). V kategoriji gasil-
ci pripravniki je sodelovalo 34 
ekip. 1. mesto je osvojila ekipa 
PGD Stoperce iz GZ Majšperk, 
2. mesto PGD Mlinše iz GZ Za-
gorje ob Savi, 3. mesto pa PGD 
Grajska vas iz GZ Žalec. V tej 
kategoriji sta Posavje zastopa-
li tričlanski ekipi gasilcev pri-
pravnikov iz PGD Brege (GZ 
Krško), slednja je osvojila 27. 
mesto, ter ekipa iz PGD Blan-
ca (GZ Sevnica), ki se je uvrsti-
la na 29. mesto. Vse sodelujo-
če ekipe so poleg teoretičnega 
dela tekmovanja opravile tudi 
praktični del, ki je bil v kate-
gorijah pionirji in mladinci 
sestavljen iz prikaza gasilske 
spretnosti in štafetne naveza-
ve vozlov na poligonu, med-
tem ko so gasilci pripravniki 
morali poleg gasilske spret-
nosti prikazati še štafetno na-
vezavo gasilskega orodja. 

 Bojana Mavsar

Gasilsko regijo Posavje sta zastopali dve ekipi PGD Blanca ter 
po ena iz PGD Trnovec, Zabukovje, Rožno in Brege. 

Po potrditvi poročil za leto so 
izglasovali razrešnico doseda-
njemu vodstvu ter izvedli vo-
litve, na katerih so za predse-
dnika ponovno izvolili Antona 
Petroviča, za člane upravnega 
odbora Dejana Goška, Lidijo 
Klavžar, Boštjana Medveška, 
Bojana Petroviča, Franca 
Slivška, Tatjano Uduč, Fer-
dinanda Uršiča in Bojana 
Vončino, za člane nadzornega 
odbora Loti Ašič, Lucijo Go-
lob in Vinka Hostarja ter za 
člane častnega razsodišča Bo-
štjana Goloba, Borisa Jevšni-
ka in Ivana Šturbeja. 

Program dela za leto 2019 
je vsebinsko zelo bogat in 
strnjen v 26 točkah ter tudi 

Petroviču so zaupali nov mandat
SENOVO – Člani Turističnega društva Senovo so 13. marca izvedli volilni zbor članov, ki se ga je udeležilo 
44 članov in kar nekaj gostov. Predsednik društva ostaja Anton Petrovič.

ustrezno finančno podprt. 
Sredstva bo društvo pridobi-
lo s prijavami na razpise, s po-
močjo sponzorjev in donator-
jev, na trgu in s članarino. Iz 
programa izpostavimo pro-
mocijske aktivnosti, izvedbo 
štirih pohodov, urejanje oko-
lja in čistilni akciji, organizi-

ranje Dobrot iz krušne peči in 
srečanja generacij, ročno po-
stavitev mlaja, zasaditev sad-
nega in okrasnega drevja ter 
grmovnic, promocijo prosja-
če ter redno izvajanje tržnice 
kmetijskih viškov iz domače-
ga okolja. Poseben izziv bo or-
ganizacija slovenskega sreča-
nja uniformiranih rudarjev ob 
godu sv. Barbare v decembru. 
Ponavadi program vsebinsko 
sproti dopolnjujejo z aktiv-
nostmi, na katere so povablje-
ni ali se porajajo med letom. 

Če so lansko leto opravili 1502 
uri prostovoljnega dela, bo le-
tos za izvedbo programa pot-
rebna še kakšna ura več. 
Nekaterim najaktivnejšim pro-

stovoljcem je predsednik Turi-
stične zveze Slovenije Peter 
Misja podelil priznanja TZS. 
Bronasti častni znak s pisnim 
priznanjem so prejeli Robi 
Hercigonja, Vinko Hostar, Bo-
jan Petrovič, Justina Petro-
vič in Ivan Šturbej, srebrni ča-
stni znak s pisnim priznanjem 
Franc Slivšek in Ferdinand Ur-
šič, zlati častni znak in pisno 
priznanje pa Anton Petrovič. 
 P. P./vir: TD Senovo

Peter Misja je Antonu Petro-
viču podelil zlasti častni znak 
TZS.

Oranžne skupine, javite se!
V posavskih večjih in manjših krajih se kot gobe po dežju širijo 
'oranžne skupine', ki v okviru Društva Šola zdravja ob jutrih 
telovadijo po metodi 1000 gibov. O nekaterih med njimi smo 
že poročali tudi v našem časopisu. 
Če ste tudi vi del katere od teh skupin, nam sporočite, kje in 
kdaj se srečujete, pa vas bo obiskal in fotografiral naš novinar 
oz. novinarka. 

Kontaktirajte nas na redakcija@posavje.info  
ali na tel. 07 49 05 782. 

Uredništvo
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Leta 2007 so vinogradniki 
sevniške občine zasadili 500 
trt modre frankinje v vinog-
radu pod sevniškim gradom, 
na sončni južni strani, kjer je 
dovolj svetlobe, toplote ter s 
hranili bogata in zračna tla. 
Od omenjenega leta potekajo 
v grajskem vinogradu redna 
vinogradniška opravila, ki se 
pričnejo z januarsko rezatvijo 
vinske trte in zaključijo s sep-
tembrskim obiranjem grozdja, 
čemur sledi še kletarjenje in 
polnjenje steklenic z »žamet-
nim vinom«. Od leta 2011 vsa-
ko leto poteka osrednji dogo-
dek »Festival modre frankinje« 
z mednarodnim ocenjevanjem 
vzorcev vin iz modre franki-
nje. V lanskem letu je bila v 
nekdanji vrtnarjevi vili v bliži-
ni gradu urejena »Klet modre 

»Zunanja in notranja obnova 
zgradbe, na katero smo čakali 
že dalj časa, bo prinesla večjo 
urejenost kraja ter boljše pogo-
je za delovanje vseh, ki imamo 
v njej svoje prostore. Prihrani-
li bomo tudi pri ogrevanju, saj 
smo doslej ogrevali vsak pros-
tor posebej, sedaj bo vse pro-
store ogrevala skupna toplotna 
črpalka,« je povedal predse-
dnik krajevne skupnosti Rado 
Mrežar, ki obžaluje, da ni mož-
nosti širitve objekta, ki je pod 
spomeniškim varstvom. »Izva-
jalec gradbenih del je podjetje 
AGM Nemec iz Sedraža pri La-
škem, za strojne instalacije bo 
poskrbel Energoconsulting iz 
Maribora. Vrednost gradbenih 
del je dobrih 126 tisoč evrov, 
strojne instalacije pa dobrih 36 
tisoč evrov,« je predstavil izva-
jalca in finančno vrednost ob-

Začenja se obnova nekdanje šole
JAGNJENICA – 1. aprila so pred stavbo nekdanje šole na Jagnjenici slovesno podpisali pogodbo za obno-
vo objekta, v katerem imajo svojo pevsko sobo člani MoPZ Papirničar, lastno pisarno krajevna skupnost in 
krajevna organizacija Rdečega križa ter športno društvo.

nove, v katero ni vštet DDV, viš-
ji svetovalec za projektno delo 
in investicije na Občini Radeče 
mag. Matjaž Šušteršič. »Lepo 
bo, ko bomo čez tri mesece do-
bili po lanskoletni obnovi regi-
onalne ceste skozi naselje še 
objekt, v katerem bodo pro-
stori namenjeni tudi različnim 

delavnicam in razvijanju no-
vih idej v okviru projekta Sta-
ra šola za nove ideje,« je dejal 
radeški župan Tomaž Režun. 

Za našo medijsko hišo je na-
črte z obnovljenim objektom 
podrobneje predstavila v. d. 
direktorice KTRC Radeče Du-

ška Kalin: »V preteklih mese-
cih smo v stari šoli izvedli tri 
dobro obiskane interpretativ-
ne delavnice, ki so bile name-
njene predvsem spoznavanju 
lokalnega okolja. Po odprtju 
obnovljene stavbe bi želeli v 
njej vzpostaviti interpretacijski 
center. V njem bomo predsta-
vili vse tisto, kar imamo zani-
mivega v tem ožjem prosto-
ru doline Sopote. Hkrati bomo 
opozorili še na vse, kar imamo 
v naravnem okolju, a želimo, da 
ostane nedotaknjeno. Ne bi že-
leli, da se ponovi zgodba z ras-
tiščem arnike, kamor prihaja-
jo neznanci in izkopavajo to 
zaščiteno rastlinsko vrsto. Na-
men interpretacijskega centra 
bo tudi, da se vsi domačini pre-
levimo v turistične vodnike.«

 S. Radi

Pogodbo o obnovi stavbe, ki stoji v kraju že več kot stoletje, 
so podpisali Karmen Oberčkal, Tomaž Režun in Maja Gerčer.

Strokovno o žametnem vinu
SEVNICA – Ljubitelji vrhunskih vin dajejo vedno večji pomen modri frankinji, sorti vinske trte, po kateri se 
imenuje tudi vrsta rdečega vina. Žametnemu vinu, kot ga imenujejo nekateri, je bila 4. marca namenjena 
mednarodna strokovno-izobraževalna konferenca na pobudo KŠTM, ki je skrbnik grajskega vinograda.

frankinje«, poseben promocij-
sko-prodajni prostor, v leto-
šnjem marcu pa je bila v sev-
niški kulturni dvorani izvedena 
strokovno-izobraževalna kon-
ferenca z mednarodno ude-

ležbo v okviru projekta »Mo-
dra frankinja – žametno vino 
regije Posavje«.

Na konferenci, kjer so zbrane 
uvodoma  nagovorili direkto-

rica KŠTM Mojca Pernovšek, 
župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk ter državna sekretarka 
na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano mag. 
Tanja Strniša, so gostujoči 
predavatelji, slovenski in tuji, 
predstavili marsikatero zani-
mivost. Med drugim, da sega 
prva omembe modre franki-
nje v leto 1862, ko je bila trta 
predstavljena v okviru vinoro-
dne razstave na Dunaju, ven-
dar je sama sorta starejša, njen 
izvor je slovenski in po neka-
terih raziskavah naj bi izvira-
la iz Posavja. Predstavitvam je 
sledila razprava in pogostitev s 
pokušino posavskih in avstrij-
skih modrih frankinj ter jedi 
z modro frankinjo iz lokalne-
ga okolja. 
 S. Radi

V spodnjih prostorih nekdanje vrtnarjeve vile v bližini 
sevniškega gradu je urejena Klet modre frankinje.

Na zboru je predsednik PZDU 
Posavje Jožef Žnidarič pode-
lil veliko plaketo Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije 
dolgoletnemu, zdaj že bivše-
mu predsedniku DU Radeče 
Jožetu Petauerju. Slednji je 
v 24-letni dobi predsedovanja 
uspešno skrbel, da je društvo 
delalo dobro, pošteno in ko-
ristno za najstarejšo populaci-
jo radeških občanov, vzdrževal 
je kadrovski sestav vodstva in 
zagotavljal vso tehnično pod-
poro, še posebej pa je bil pri-
zadeven in uspešen pri prido-
bitvi ter ureditvi društvenega 
balinišča. Prejemnik laskavega 

Petauerju velika plaketa ZDUS
RADEČE – Na jožefovo so se na rednem letnem občnem zboru zbrali radeški upokojenci ter skozi poročila 
potrdili izvedene aktivnosti minulega leta in oblikovali plan dela za tekoče leto.

priznanja je ob tem dejal, da je 
prepričan, da bo tudi nadaljnje 
vodenje društva potekalo dob-
ro, kar se navsezadnje vidi že v 
prvem letu, odkar je vodstve-

ne vajeti prepustil Jožefi No-
vak. Več je dejavnosti in sek-
cij v društvu, več vključevanja 
in povezovanja (tudi medkra-
jevno) in na račun tega imajo 
upokojenci na voljo več mož-
nosti kot v preteklosti.

Poročilo o celovitem delu 
društva je podala predsednica 
Novakova. Poleg dobro uteče-
nih dejavnosti s področja špor-
ta, sociale in (samo)pomoči, ki 
jih radeški upokojenci že izva-
jajo, jih znotraj programa dela 
za 2019 čaka organizacija re-
gijskega srečanja upokojencev 
Posavja, ki ga bodo gostili v Ra-

dečah v času splavarjenja (22. 
junija), prav tako pa se veseli-
jo postopkov v projektu Cen-
tra za starejše Dobra energija. 
Društvo upokojencev Radeče, 
ki bo prihodnje leto praznova-
lo 70-letnico obstoja in delova-
nja, šteje slabih 800 starejših 
oseb, med katerimi jih je nekaj 
več kot 30 že napolnilo 90 let. 
Zbor članov so kulturno pope-
strili člani Moškega pevskega 
zbora Papirničar Jagnjenica 
pod vodstvom Rosane Jakšič, 
ob koncu pa je v preddverju ra-
deškega kulturnega doma sle-
dila še pogostitev.
 Doroteja Jazbec

Jožetu Petauerju (levo) je 
veliko plaketo podelil Jožef 
Žnidarič.

V soboto, 30. marca, je Občina Radeče v sodelovanju s Turističnim 
društvom Radeče in JP Komunala Radeče organizirala čistilno akcijo 
po Radečah in vseh okoliških krajevnih skupnostih. V prijetno sve-
žem, a sončnem jutru, se je v Radečah pred deveto uro zjutraj zbra-
lo 27 prostovoljcev iz raznih društev in okrog 10 posameznikov. Kra-
jevne skupnosti Jagnjenica, Vrhovo in Svibno (vse z okoli 30 do 40 
prostovoljci) so organizirale zbirna mesta v svojih krajih in s prosto-
voljci čistile po vaseh in okolici. Tudi letos gre pohvala vsem okoliš-
kim krajevnim skupnostim, kjer se povezanost ljudi v vaseh kaže tudi 
v pripravljenosti za skupne delovne akcije. V Radečah je opaziti ve-
liko upadanje števila udeležencev, zato je na mestu pohvala društvu 
ZŠAM Radeče, ki že vsa leta prevzame čiščenje najzahtevnejše tra-
se ob glavni cesti do Hotemeža in zagotovo pobere največ plastičnih 
odpadkov, ter Krosmintonskemu klubu Radeče, ki je s 13 udeleženci 
čistil območje športnih površin pri šoli ter ulici Pot na stadion in Pot 
na jez. Seveda gre zahvala tudi društvom, ki že v okviru rednih ak-
tivnosti čistijo svoje teritorije, in vsem tistim občanom, ki tudi med 
letom po poteh, kjer se sprehajajo, pobirajo smeti. Vsi, ki se akcije 
udeležujemo že več let, opažamo, da je odpadkov skoraj vsako leto 
manj, kar je razveseljivo in kaže na to, da ozaveščanje od malčkov v 
vrtcih dalje kaže rezultate. Še enkrat hvala vsem prostovoljcem, da 
ste se udeležili akcije. 

Obisk učencev na občini Radeče

Četrtošolci OŠ Marjana Nemca Radeče so v spremstvu razredničark 
na prvi aprilski dan obiskali župana in občinsko upravo Občine Rade-
če. V okviru učnega programa »domača pokrajina«, kjer spoznava-
jo pomen občinskega središča, občine, krajevne skupnosti, župana, 
meja občin in drugih zanimivosti, vezanih na to tematiko, so zapro-
sili za obisk na občini, da tudi v praksi spoznajo to inštitucijo. Seve-
da smo jih povabili, da se jim predstavimo, kdo smo, kaj je občina in 
kaj jo sestavlja, za kaj skrbimo ter kakšne zanimivosti in posebnosti 
skriva naša majhna, a bogata občina. 
Župan Tomaž Režun, tajnica Katja Čeč in svetovalka za družbene de-
javnosti Melita Simončič smo jih sprejeli v sejni sobi. Župan je učen-
ce seznanil z mnogimi informacijami in prav prijetno je bilo opazova-
ti učence, kako z zanimanjem spremljajo predstavitev. Ob projekciji 
smo jim predstavili osnovne simbole občine, krajšo zgodovino na-
stanka mesta Radeče, kdaj je občina ustanovljena ter koliko krajev-
nih skupnosti in naselij jo sestavlja. Zanimivost, s katero radi sezna-
nimo obiskovalce, je zemljevid občine, ki je zrcalna slika zemljevida 
Slovenije. Na kratko jih je župan seznanil tudi s svojim delom ter da 
mu pri odločanju o pomembnih zadevah, ki se dotikajo vseh občank 
in občanov, pomagajo podžupan, svetniki občinskega sveta in občin-
ska uprava. Ogledali so si promocijski film z radeškimi znamenitostmi, 
Monografijo Radeč, srebrnik in zlatnik Občine Radeče, Radeške no-
vice ter fotografije dogodkov ob občinskem in drugih praznikih. Ob 
zaključku jim je župan podaril simbolična darilca – za vsak razred 
Monografijo in zadnje Radeške novice ter ročno izdelan grb občine. 
Učenci so nas presenetili z vprašanji in smiselnimi predlogi, kako bi 
kakšne zadeve še uredili. Nazadnje so si ogledali še županovo pisar-
no in pred občinsko stavbo posneli skupinsko fotografijo. 

Čistilna akcija 2019
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IZDELAVA IN MONTAŽA

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

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

Predsednica Gasilske zveze 
Krško Ana Somrak je na le-
tni skupščini izpostavila, da 
bodo največ investicijskih 
sredstev namenili sofinanci-
ranju nakupov vozil za potre-
be društev ali za njihovo nad-
gradnjo. Društva trenutno 
razpolagajo s 50 vozili, za kate-
ra zveza krije tudi plačilo ser-
visiranj, tehničnih pregledov, 
registracij in zavarovanje. Del 
sredstev bodo namenili tudi 
za  izgradnjo nove komunal-
ne infrastrukture pri počitni-
ških kapacitetah GZ v naselju 
Bučanje, za zamenjavo posa-
meznih kosov pohištva v tam-
kajšnjih apartmajih in za leto-
vanja, za opremljanje gasilcev 
z zaščitno opremo, izobraževa-
nja, izvedbo vaj in tekmovanj. 
Med drugim je predsednica še 
povedala, da gasilska zveza re-

Največ sredstev za gasilska vozila
KRŠKO – 46 delegatov prostovoljnih gasilskih društev, vključenih v Gasilsko zvezo Krško, je 7. marca ob 
sprejetih poročilih za minulo leto potrdilo tudi letošnji program dela. Gospodarili bodo z okoli 341.000 
evri sredstev, od tega jih bodo nekaj manj kot polovico namenili za investicije.

gije Posavje konec marca v Kr-
škem gosti državni mladinski 
kviz, na katerega se je prijavilo 
kar 110 ekip.

Poveljnik zveze Borut Arh je 
v povzetku aktivnosti minule-
ga leta povedal, da je zveza ko-

nec minulega leta štela skup-
no 3477 članic in članov iz 27 
društev. Od skupno 853 opera-
tivnih gasilcev je lani 339 pro-
stovoljnih gasilcev z območja 
občine Krško sodelovalo v 46 
intervencijah, od tega je bilo 
17 požarov na objektih, med-

tem ko je 27 operativnih gasil-
cev iz dveh kostanjeviških ga-
silskih društev v minulem letu 
sodelovalo pri skupno štirih in-
tervencijah. Zveza je s 40 ope-
rativnimi gasilci junija lani tudi 
dvakrat priskočila na pomoč 
stanovskim kolegom v Črno-
mlju pri odpravljanju posledic 
neurja s točo. Arh je še izposta-
vil, da so konec minulega leta 
pričeli poskusno uvajati sistem 
za alarmiranje ASK, ki služi kot 
dodatno sredstvo alarmiranja 
preko Regijskega centra za ob-
veščanje Brežice. Na skupšči-
ni so delegati v upravni odbor 
zveze izvolili tudi nadome-
stnega člana, in sicer Krištofa 
Žnideršiča iz sektorja Podbo-
čje, ki bo nadomestil v minu-
lem letu preminulega Avgusta 
Mlakarja.
 Bojana Mavsar

Poveljnik Borut Arh in predsednica GZ Krško Ana Somrak

Prodajna galerija Ambienta v starem delu Krškega je že  bogato 
založena z najnovejšo in klasično ponudbo izdelkov iz kristala. V 
prihajajočih tednih bomo še posebej izpostavili darila za poro-
ke, birme, obhajila in rojstne dni. Tako pri nas izberete najlepša 
trajna in uporabna darila za svoje najdražje ali izdelke, s katerimi 
sebi obogatite vsakdan.

Izdelkom kristala Rogaška, slikam Eve - Irene Polanec in drugih 
avtorjev, smo dodali bogato izbiro manjših idrijskih čipk Vande 
Lapajne. V ponudbi imamo še izdelke iz lesa, keramike, namizne 
svetilke ali okrasne sveče, magnetni nakit iz medicinskega jek-
la … Darila slovenske domače obrti  izražajo drugačnost in iz-
virnost ter mnogim pomenijo dragocen spomin. Naša prodajna 
ponudba izraža tradicijo, slovensko znanje, naše navade in tako 
poudarja nas same.

V posebej izbranem ambientu bo ob našem svetovanju izbira še 
prijetnejša in darilo bo povedalo, da je bilo izbrano s posebno 
pozornostjo. Da ste si za svoje drage vzeli čas … in izdelke iz kri-
stala dodelali z ročno gravuro.

Ob darilnem programu graviramo unikatna ali enostavna spo-
ročila na steklo ali pa popravimo izdelke iz stekla, ki jih imate 
doma in so se vam poškodovali.

Veseli bomo vašega obiska na CKŽ 44 v Krškem, vsak delovni 
dan med 9. in 13. ter 16. in 18. uro, ob sobotah pa med 8. in 12. 
uro. Na vsa vaša vprašanja bomo odgovorili na tel. številki 041-
637-640 ali elektronskem naslovu info@galerijaambienta.com.

Najlepša darila so doma v 
Galeriji Ambienta v Krškem

Uvodni nagovor na skupšči-
ni je imel predsednik Gasilske 
zveze Sevnica Vincenc Knez. 
Med drugim je izpostavil, da 
so v lanskem letu uspešno iz-
peljane vaje pokazale potre-
bo po izboljšanju opreme za 
zahtevnejša posredovanja pri 
prometnih nesrečah, poža-
rih v industrijskih objektih in 
višjih zgradbah. Predstavil je 
tudi načrte za letošnje leto in 
se zahvalil za požrtvovalnost 
vsem gasilskim društvom v 
občini ter za korektno sode-
lovanje občinskemu štabu CZ, 
Regijskemu centru za obvešča-
nje Brežice, brežiški izpostavi 
Uprave za zaščito in reševa-
nje RS, PGE Krško in Celje, PP 
Sevnica, ekipi NMP sevniškega 
zdravstvenega doma ter Obči-
ni Sevnica za posluh in ureje-
no financiranje.

Poveljnik GZ Sevnica, hkra-
ti tudi regijski poveljnik za 
Posavje in član poveljstva Ga-
silske zveze Slovenije, Gašper 
Janežič je spregovoril o delo-
vanju na operativnem podro-
čju. Povedal je, da je v sevni-
ško gasilsko zvezo vključenih 
2043 aktivnih članic in članov, 
od tega je 369 operativnih ga-
silcev ter skoraj 600 osnov-
nošolcev in srednješolcev. V 

Potrebujejo dodatno opremo
KRMELJ – 15. marca je v gostišču Prehrana pri Marjani potekala 64. skupščina Gasilske zveze (GZ) Sevnica. 
Udeležili so se je člani in članice 15 prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v občini Sevnica, delegati in 
delegatke sosednjih gasilskih društev ter gosti. 

številkah je predstavil tudi in-
tervencije: »Interveniralo se je 
v 37 prometnih nesrečah, 49-
krat v nudenju tehnične po-
moči, sedemkrat ob poplavah, 
šestkrat v gašenju  požarov na 
objektih, petkrat ob požarih 
v naravi in nesreči z nevarni-
mi snovmi, štirikrat pri reše-
vanju obolelih oseb in nesreči 
na vodi, dvakrat v delovni ne-
sreči, pri požaru zabojnikov in 
ogrožanju oziroma napadu ži-
vali na ljudi, enkrat v požaru na 
prometnih sredstvih, vetrolo-
mu, plazovih, snegolomu in re-
ševanju živali.« Poleg sodelova-
nja v omenjenih intervencij so 
sevniški gasilci odšli na pomoč 

kolegom v Belo krajino pri od-
pravljanju posledic po hudem 
lanskoletnem junijskem neurju 
s točo. »Humanost, požrtvoval-
nost, pomoč, prijateljstvo, po-
gum. Vse to so besede, ki nas 
gasilce povezujejo danes in 
so povezovale nekoč. Globoko 
verjamem, da bodo temelj dob-
rega in poštenega dela tudi v 
prihodnje,« je dejal Janežič ter 
se zahvalil za predano in dob-
ro delo v minulem letu.  

Gasilska odlikovanja 
in priznanja
V nadaljevanju so bila predsta-
vljena in sprejeta še ostala po-
ročila, sledila je predstavitev 

programa dela in finančne-
ga načrta za letošnje leto ter 
nato podelitev odlikovanj in 
priznanj. Čin višjega gasilske-
ga častnika II. stopnje je prejel 
Boštjan Zemljak iz PGD Loka 
pri Zidanem Mostu, gasilsko 
plamenico III. stopnje je prejel 
Matjaž Vrisk iz PGD Boštanj, 
Franc Povše iz PGD Boštanj in 
Jože Pelko iz PGD Šentjanž sta 
prejela gasilsko odlikovanje II. 
stopnje. V letošnjem letu bo 
PGD Poklek za 50 let delovanja 
na posebni slovesnosti preje-
lo gasilsko plamenico III. stop-
nje, PGD Krmelj za 90 let ga-
silsko plamenico I. stopnje in 
PGD Sevnica za 140 let poseb-
no gasilsko odlikovanje – zla-
to plaketo z vgravirano števil-
ko visokega jubileja.

Zbrane na dogodku so nago-
vorili in izrekli zahvalo za us-
pešno opravljene aktivnosti 
na področju zaščite in reše-
vanja župan Srečko Ocvirk, 
Mitja Udovč v imenu sevniš-
kega štaba CZ in predstavni-
ki sosednjih gasilskih društev. 
Za prijeten uvod in zaključek 
skupščine so poskrbeli mladi 
glasbeniki, ki so skupino poi-
menovali po svojem domačem 
kraju – Šentjanci. 
 Smilja Radi

V Gasilsko zvezo Sevnica je povezanih 15 prostovoljnih 
gasilskih društev.

PODGORJE PRI PIŠECAH – Na posestvu Varlec je potekalo 
letošnje ocenjevanje vinskih vzorcev letnika 2018. Zbranih 
je bilo 117 vzorcev različnih vin. Od tega je bilo pet vzorcev 
žametne črnine, 18 vzorcev rdečega bizeljčana PTP, 24 vzorcev 
modre frankinje, 46 vzorcev belega bizeljčana PTP, 11 vzorcev 
rumenega muškata, med ostalimi vzorci pa tudi še nekaj 
rizlinga, sauvignona in chardonnaya. Po mnenju predsednika 
ocenjevalne komisije Andreja Molana so vina lepa in imajo 
lepo cvetico. Zlatih medalj je bilo devet, srebrnih 72, bronastih 
27 in priznanj devet. Zmagovalec letošnjega ocenjevanja je 
rumeni muškat z doseženim številom točk 18,24, ki ga je 
pridelal Jože Varlec iz Podgorja. Vir: VD Pišece, foto: D. Lipej

www.galerijaambienta.com

   velika izbira trajnic
rhododendroni

sadilni in glineni lonci
sezonsko urejanje grobov

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Vabljeni!

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

Poslovalnica SENOVO
Tel.: 07/49 79 121

Dnevi  balkonskega cvetja
od 10. aprila 

do razprodaje zalog

  
70 l - zemlja za balkonsko cvetje

rhododendroni                      sadilni in glineni lonci
sezonsko urejanje grobov
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Dijaki Šolskega centra Krško-
Sevnica, Gimnazije Brežice ter 
Ekonomske in trgovske šole 
Brežice so oblikovali projek-
tne skupine, ki so obravnavale 
posamezne aktualne evropske 
politike – kmetijsko, okoljsko 
in energetsko –, v luči teh po-
litik pa preverjale, kako so v 
te tematike že konkretno in 
praktično vpeta lokalna pod-

jetja oz. gospodarstvo. 1. mar-
ca sta dijakinji brežiške gimna-
zije Maša Radanovič in Lara 
Šumlaj obiskali sedež podjetja 
Infra v Leskovcu pri Krškem, 

kjer ju je sprejel direktor mag. 
Vojko Sotošek, ki je odgovar-
jal na njuna vprašanja. Dija-
kinji sta Sotoška med drugim 
vprašali, kako znotraj podjetja 
skrbijo za varovanje okolja, ali 
se delovanje podjetja spremi-
nja oz. prilagaja podnebnim in 
drugim spremembam, ali ko-
ristijo evropska sredstva, na-
menjena varovanju okolja, 

kako poteka monitoring HE 
ipd. Gimnazijci so obiskali še 
podjetja Willy Stadler, Kostak, 
Komunalo Brežice, Komunalo 
Sevnica in HESS.

V spremstvu učitelja prak-
tičnega pouka elektrotehni-
ke Jožeta Požuna je pet sre-
dnješolcev in srednješolka ŠC 
Krško-Sevnica – trije dijaki 3. 
letnika elektrotehničnega pro-
grama in trije dijaki 2. letnika 
tehnične gimnazije – 4. mar-
ca obiskalo Termoelektrar-
no Brestanica (TEB). Na ogled 
plinskih blokov skupne moči 
350 MW jih je popeljal pred-
stavnik družbe Borut Cola-
rič, ki jih je ob tej priložnos-
ti tudi seznanil s proizvodnjo 

električne energije iz fosilnih 
goriv in vlogo TEB v elektroe-
nergetskem sistemu Slovenije. 
Po besedah mentorja Požuna 
so se v sklopu projekta na šoli 
osredotočili na področje mo-
bilnosti in energetike, v sklo-
pu tega pa so z dijaki opravili 
še ogled hidroelektrarne Bre-
žice in družbe Rudar Senovo.

15. marca so dijaki ETrŠ Bre-
žice, ki spoznavajo evrop-
sko kmetijsko politiko, v 
spremstvu mentoric, prof. Kat-
je Bogovič in prof. Mojce Ogo-
relc, obiskali tri posavska pod-
jetja – Kmečko zadrugo Krško, 
Evrosad in Ino Brežice. V pod-
jetju Ino Brežice s sedežem v 
Krški vasi je direktor mag. Ale-
ksandar Cvetanovski dijakom 

v obsežnem intervjuju predsta-
vil podjetje, vizijo ter pomen 
novih tehnologij INO Vibrati-
on Control za sodobno kme-
tijstvo in ekološko pridelavo 
hrane. Opozoril je na prepoved 
uporabe insekticidov v kmetij-
stvu čez dve leti ter možnosti 
uporabe kmetijskih strojev in 
novih tehnologij podjetja Ino. 
Dijaki so se seznanili s pome-

nom digitalizacije kmetijstva in 
robotizacije v kmetijstvu v pri-
hodnosti ter si nato še ogledali 
prostore podjetja. 

Posavski dijaki so morali po 
obiskih narediti kratko video 
predstavitev podjetij – vsak 
pogovor so namreč posne-
li – in intervjuje tudi napisa-
ti. O vsem tem bodo poročali 

jutri, 5. aprila, na večerni zak-
ljučni skupni prireditvi na gra-
du Rajhenburg, na kateri se 
bodo predstavile vse projek-
tne skupine dijakov, ki jih bo 
pozdravil tudi evropski posla-
nec Bogovič. Cilj projekta Mla-
di mladim je sicer vzpodbuditi 
mlade k zanimanju in spozna-
vanju nekaterih evropskih po-
litik na področjih, kjer v posa-

vski regiji delujejo podjetja, ki 
so vključena v evropski pros-
tor. Namen je tudi spodbuditi 
povezovanje regionalnega go-
spodarstva s srednjimi šolami 
z ambicijo, da mladi spoznajo 
priložnosti za svojo kariero v 
domačem okolju, hkrati pa se 
mladim in šolam predstavijo 
tudi podjetja v regiji.
 Rok Retelj

PROIZVODNJA – MAREC 2019

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 4 - 353 400 10 100 1 2

PB 2 ZP 0 - 230 300 10 100 - -

PB 2 KOEL 17 - 348 400 36 100 2 2

PB 3 ZP 0 - 225 300 7 100 - -

PB 4 ZP 0 - 123 300 10 100 1,7 mg/m3 -

PB 5 ZP 0 - 121 300 6 100 1,8 mg/m3 -

PB 6 ZP 0 35 40 50 2 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4,

PB5 in PB6
256.014 6 9

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Dijaki na obiskih v posavskih podjetjih
LESKOVEC, BRESTANICA, KRŠKA VAS – V sklopu projekta Mladi mladim, ki na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča poteka v okviru širšega evropskega 
projekta Zavezništvo za mlade, so v prvi polovici marca skupine dijakov treh sodelujočih posavskih srednjih šol obiskovale posavska podjetja.

Dijakinji Gimnazije Brežice z direktorjem podjetja Infra (foto: 
R. R.)

Dijaki ŠC Krško-Sevnica med obiskom Termoelektrarne 
Brestanica (foto: B. M.)

Dijaki ETrŠ Brežice z eno od mentoric in direktorjem podjetja 
Ino Brežice (foto: ETrŠ Brežice)

CELJE, KRŠKO – Celjski sejem 
od 9. aprila do 12. aprila or-
ganizira sedaj že tradicionalni 
Mednarodni industrijski sejem 
2019. Sejem, ki poteka vsako 
drugo leto, je v zadnjih nekaj 
letih postal prepričljivo največ-
ji in najpomembnejši sejem s 
področij strojegradnje in orod-
jarstva, varjenja in rezanja v JV 
Evropi. V Sloveniji je ta sejem 
postal tudi največje in najpo-
membnejše druženje varilcev 
in vseh, ki sodelujejo v proce-
sih pri načrtovanju, izdelavi 

in nadzorih varjenih proizvo-
dov oz. zvarjencev, od jeklenih 
konstrukcij, tlačne opreme do 
vzdrževanja in reparaturne-
ga varjenja. V sredo, 10. apri-
la, bo Društvo za varilno teh-
niko Krško v okviru sejma 
organiziralo Dan varilne teh-
nike s strokovnimi predava-
nji in okroglo mizo. Strokovni 
prispevki bodo predstavljeni v 
treh sklopih, in sicer Materiali 
in varivost, Postopki varjenja, 
avtomatizacija in robotizaci-
ja ter Vzdrževalna dela in spe-

cialne industrijske aplikacije. 
Predavanja se bodo zaključila 
z okroglo mizo na temo Varje-
nje kot tehnologija za vzdrže-
vanje in različne industrijske 
aplikacije. Varilci bodo ta dan 
zaključili z družabnim sreča-
njem, na katerem bodo pode-
lili nagrado za življenjski pri-
spevek na področju varjenja v 
Sloveniji in priznanja najbolj-
šim tekmovalcem na držav-
nem prvenstvu varilcev. 

 Vir: DVT Krško

Varilci se bodo družili v Celju

KRŠKO – V Kleti Krško so 29. 
marca opravili prvo rez cvič-
kove brajde, ki so jo zasadi-
li 11. maja lani ob prazno-
vanju 90-letnice delovanja 
kleti s potomko žametovke 
z Lenta, najstarejše trte na 
svetu, in z ostalim trsnim iz-
borom vinskih sort, ki so za-
stopane v cvičku.

Rez trte, ki ga je pesnik Tone 
Pavček v stihu opisal z bese-
dami, da gre pri tem za »glo-
boko vez vinogradnika s trto, z 
njo je vse možno in vse odprto v 
petje in pitje ...«, so pod budnim 
očesom viničarja brajde Vinka 
Vrhovška opravili direktor KZ 
Krško Janez Živič, predsednik 
Kluba ljubiteljev Vinske kleti 
Jože Leskovar, evropski po-
slanec Franc Bogovič, dol-
goletni predsednik KZ Krško 
Gabrijel Metelko in njegov 
naslednik Jože Božič, krški žu-
pan mag. Miran Stanko, dol-
goletni enolog Rudi Kos, 22. 
vinska kraljica Slovenije Kata-
rina Pungračič in prvi častni 
član krške kleti Drago Bulc. 
Kot je ob tem povedal direk-
tor Živič, so bili tako lani po-
sajeni cepič potomke z Len-
ta kakor ostali sortimenti za 
cvičkovo brajdo godni za rez, 
saj so v desetih mesecih lepo 
zrasli, hkrati pa so z opravlje-
nim rezom formalno pričeli z 
novim vinogradniškim letom. 
Vanj vstopajo s pozitivnim po-
slovnim rezultatom minule-

Prva rez cvičkove brajde

ga leta: »Bilance so pod stre-
ho, bili smo pozitivni v višini 
20.000 evrov, kar sicer ni veli-
ko, vendar zadruga funkcioni-
ra na način, da plačujemo tudi 
pridelke glede na uspešnost 
poslovanja, prav tako pa ima-
mo pokrite tudi vse obvezno-
sti do dobaviteljev.« 

Po besedah vodje marketinga 
Katarine Simončič so v zad-
njih mesecih največ pozor-
nosti namenili oblikovanju 
turistične destinacije kleti z 
novimi degustacijskimi pake-
ti: »Vinski turizem je namreč 
v turizmu ena najhitreje rasto-
čih panog, Slovenija pa bo leta 
2021 evropska gastronomska 
regija, na kar želimo biti pravo-
časno pripravljeni. Poleg tega, 
da lahko gostje pridejo k nam, 

smo povezali v ponudbo tudi 
naravno in kulturno dediščino, 
lokalne vinarje in prideloval-
ce odličnih kulinaričnih dob-
rot ter oblikovali sedem novih 
turističnih degustacij, poveza-
li smo se tudi z nam najbližjo 
osnovno šolo OŠ Leskovec pri 
Krškem, na kateri bodo učen-
ci skozi celo leto skrbeli za de-
koracijo mizic za degustaci-
jo.« Pri tem so ob vodenju in 
degustaciji v kleti kot dodatno 
ponudbo v posamezne pake-
te poleg raznolikih in tipičnih 
jedi z našega območja vključi-
li tudi predstavitev in degusta-
cijo v Vinski kleti Žaren – Albi-
ana in Hiši frankinje Kerin ter 
ogled Galerije Božidar Jakac v 
Kostanjevici na Krki in sevniš-
kega gradu.
 Bojana Mavsar

Obrezovalci cvičkove brajde v domala enaki zasedbi, kot so 
jo pred slabim letom zasadili ob lično urejeni leseni opori, ki 
jo je izdelal prijatelj krške kleti Sandi Tršinar.
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Lep nasmeh je še posebej povezan z zdravimi in negovanimi 
zobmi, ki prispevajo k boljšemu zdravju in počutju. Opaziti 
je, da ljudje dajemo čedalje večji pomen negi zob v primer-
javi s preteklostjo, pa naj bo to z zdravstvenega ali estetske-
ga vidika. O zobni higieni in preventivi smo se pogovarjali z 
vodjo zobozdravstvene vzgoje Damjano Grubar iz Zdravstve-
nega doma Krško (članek je na strani 13), o stanju in izkuš-
njah v zobozdravstvu pa s strokovnjaki iz Dentalnega centra 
Tatalović (DCT) iz Krškega ter Skylab dentalnega in diagnos-
tičnega centra s Čateža ob Savi.

Ljudje smo postali ozaveščeni o pomembnosti celotnega zdrav-
ja, čedalje večjo pozornost dajemo zdravi prehrani in gibanju 
ter skrbimo za svoje telo, da ostaja vitalno. Sodoben življenjski 
stil narekuje urejen videz, zato se je v zadnjih desetletjih moč-
no uveljavila tudi skrb za zdrave zobe, saj zdravje zob vpliva na 
zdravje celotnega telesa. Naši sogovornik opažajo, da je vse manj 
ljudi, ki obiščejo zobozdravnika samo ob pojavu bolečine, oziro-
ma jih je vse več, ki se zavedajo pomembnosti rednih kontrolnih 

pregledov. Tako Živa Tatalović iz DCT po-
udarja: »Redni kontrolni pregledi zmanjša-
jo zaplete in omogočijo, da se manjši prob-
lemi rešijo hitreje, bolj konzervativno in s 
tem tudi ceneje. Dlje kot se čaka, težja, kom-
pleksnejša in s tem tudi dražja je končna 
storitev. Si pa želimo, da bi bili pacienti še 
bolj dosledni glede kontrolnih pregledov na 
šest mesecev in jih ne bi na pregled spom-
nila bolečina. V 80 odstotkih, ko je že pri-
soten karies, zob niti ne boli.«

Preventiva je prva in osnovna stvar, za katero lahko poskrbimo 
sami. Še najbolj pomembna je pri otrocih, da jim že v zgodnji sta-
rosti privzgojimo skrb za svoje zobe. »Slovenija ima enega naj-
boljših preventivnih sistemov v Evropi, čeprav zadnje čase opa-
žamo, da je v padcu,« izpostavlja Mirna Franjković iz Skylaba 

in nadaljuje: »Pri srednji generaciji je naj-
bolj prisotno estetsko zobozdravstvo, im-
plantologija in parodontologija oz. zdravl-
jenje bolezni dlesni. Pri starejši generaciji 
pa predvsem protetski nadomestki in im-
plantologija.« Tudi Živa Tatalović pravi, da 
je pri otrocih in mladostnikih najpogostej-
ša sanacija kariesa – plombiranje in orto-
dontska terapija, za katero je ključno, da se 
pri določenih nepravilnostih terapija začne 
v fazi, ko otrok še raste in se razvija. »Or-

todontski aparat ima poleg estetske funkcije, kjer dobimo lep, 
širok nasmeh, tudi funkcionalno, izboljša lahko ugriz, omogo-
či boljšo in lažjo ustno higieno ter tako podaljša zdravje zob in 
tudi obzobnih tkiv.« 

Seveda pa je ortodontska terapija primerna tudi za odrasle, 
ki želijo izboljšati svojo ustno higieno, podaljšati zdravje zob 
in ohraniti lep nasmeh tudi v zrelih letih. Sodobna tehnologi-

Tokratne spomladanske tematske strani smo namenili 
mnogim najlepšemu delu človekovega izraza – nasmehu 
na obrazu. Vsak iskren nasmeh je lep, estetsko pa je močno 
odvisen od zdravih in negovanih zob, zato smo o negi in še 
lepšem nasmehu povprašali strokovnjake s tega področja. 
Biti zdrav in vitalen pomeni tudi skrb za zdravo prehra-
no, lepo telo, gibanje in obilo pozitivne energije. Vabljeni 
k branju, še bolj pa uživajte v življenju in se veliko smejte! 
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DOVOLITE SI NARAVNO USTAVITI ČAS. 
Obiščite nas! Z veseljem vam bomo prisluhnili in svetovali.

Qlandia Krško – vhod A
Afirmat d.o.o., Gržeča vas 24, 8273 Leskovec pri Krškem

Naravna kozme�ka, repelen�, 
sončne kreme brez sinte�čnih in kemičnih snovi.

Bio hrana: sadje in zelenjava, 
hrana brez glutena, laktoze, veganska hrana 

ter prehranska dopolnila iz naravnih sestavin.

Razstrupljanje telesa in krepitev imunskega sistema.

INVISALIGN je estetski sistem zobne-
ga aparata, ki ga predstavljajo snemljive 
prozorne opornice (angl. aligner). Rav-
nanje zob s korekcijskimi opornicami je 
učinkovito, estetsko in neboleče. Oporni-
ce so izdelane iz prozorne plastične mase 
in so na zobeh skoraj neopazne. Invisa-
lign je sinonim za enostavno in tehnično 
napredno ortodontsko zdravljenje. 

Potek zdravljenja z zobnim aparatom 
Invisalign je enostaven in tehnično 
napreden. V naši ordinaciji najprej pre-
verimo in potrdimo, da ste primerni za 
zdravljenje. Imamo najnaprednejšo teh-
nologijo, kjer odtisovanje pri Invisalignu 
ni več potrebno, vaše zobe enostavno po-
skeniramo in scan pošljemo v obdelavo. 
Tako lahko vaše zobe in zagriz vidite 
tudi v 3D obliki. Ko so poravnalci nare-
jeni po meri, so dostavljeni v našo ordi-
nacijo, kjer prejmete niz poravnalcev, ki 
jih boste nosili vsak dan ter menjavali v 
povprečju enkrat na dva tedna.

Na pregled v našo ordinacijo boste pri-
hajali približno na 2-3 mesece za spre-
mljanje napredovanja in prejem novih 
poravnalcev. Po zaključku vašega načr-

ta zdravljenja bodo potrebni retinerji za 
vzdrževanje vašega novega nasmeha. In-
visalign je torej najnaprednejša tehno-
logija v ortodontiji, ki je na voljo tudi v 
naši ordinaciji. Če torej povzamemo – za-
kaj INVISALIGN? Je bolj prijeten za paci-
enta, je najbolj estetski zobni aparat do 
zdaj, ne pušča sledi oziroma odtiskova-
nja, zagotavlja boljšo higieno, vsak niz 
poravnalcev je narejen po meri, je snem-
ljiv, udoben in skoraj neviden, prihrani-
te tudi na času, saj ob uporabi zobnega 
aparata Invisalign obiski ortodonta niso 
tako pogosti, kot smo jih bili vajeni ob 
uporabi starejših aparatov, brez težav 
boste lahko nosili poravnalce priporo-
čljivih 22 ur na dan. Ker so snemljivi, je 

preprosto vzdrževati redno ustno higie-
no. Ob napredovanju, pri čemer menja-
vate poravnalce na 1-2 tedna, lahko dru-
gi ljudje opazijo postopno spreminjanje 
vašega nasmeha. Razlogov oziroma ar-
gumentov za Invisalign je še veliko, zato 
vas vabimo, da nas pokličete in se naro-
čite na začetni pregled, ker gre le za vaš 
nasmeh, ki že pregovorno polepša mar-
sikateri še tako slab dan.
� Živa�Tatalović,�dr.dent.med.

Zobni aparat INVISALIGN

- CBCT - 3D slikanje
- proteze na implantatih
- estetsko zobozdravstvo

BREZPLAČNI PRVI PREGLEDI
- protetika
- zdravljenje zob
- parodontologija

www.tatalovic.si

Za Vaš 
nasmeh :)

- kirurgija
- rtg slikanje
- ortopan ...

IMPLANTOLOGIJA - ALL ON 4

ESTETSKO ZOBOZDRAVSTVO
IN PROTETIKA
ORTODONTIJA

Pokličite nas na 07/4922-012 
ali nam pišite na info@tatalovic.si in si rezervirajte svoj termin. 
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Z nasmehom na obrazu

Ljudje, ki se veliko smejijo, 
imajo bolj pozitiven odnos do 
življenja. S smehom se v naših 
možganih vzpostavljajo nove 
nevronske povezave, s kateri-
mi gledamo na svet bolj opti-
mistično in lažje premagujemo 
stresne situacije. 

Tudi hormoni imajo pri pre-
magovanju stresnih situacij 
pomembno vlogo, še posebej 
endorfin, ki je naravni blažilec 
bolečin in ga imenujemo tudi 
'hormon sreče'. Izloča se v mo-
žganih pri neprijetnih občutkih 
in telo pripravi na reakcijo, to 
je povečanje telesne vzdržlji-
vosti pri naporih. Prisotnost 
povišane stopnje endorfina je 
zato pogosto zaznati pri teles-
no aktivnih ljudeh, ki so po gi-
banju veliko bolj zadovoljni, 
srečni in nasmejani. Z zmanj-
šanjem stresa posledično zni-

žamo tudi krvni tlak, izboljša-
mo prebavo, uravnamo krvni 
sladkor in počutje nasploh.

Če smo že pri hormonih sre-
če: tako imenujemo tudi sero-
tonin, ki ga izloča nadledvična 
žleza in je naravni antidepre-
siv. Izloča se ob zaužitju oglji-
kovih hidratov in ob izposta-
vljenosti soncu. Hitro naraste, 
takrat imamo občutek ugod-

ja in smo polni energije, ven-
dar tudi hitro upade, potem pa 
postanemo brezvoljni in utru-
jeni. Tudi dopamin oz. njegov 
predhodnik tirozin, ki se izlo-
ča po zaužitju beljakovin, pred-
stavlja enega od hormonov sre-
če. Dopamin nas navda z dobro 

voljo in živahnostjo, občutkom 
osredotočenosti, pozornos-
ti, aktivnosti in budnosti. Če 
ga je v našem telesu prema-
lo, smo utrujeni, depresivni in 
imamo slabo koncentracijo. V 
možganih nastaja tudi oksito-
cin, 'hormon nežnosti'. Je hor-
mon, ki ni odvisen od tega, kaj 
zaužijemo, saj se izloča pri te-
lesnih dotikih, objemih in spol-
nosti. Izloča se v človeku, ko je 

v bližini določenega človeka, ki 
mu je drag, zato ga lahko po-
enostavljeno razlagamo s 'ke-
mijo' med ljudmi, ali obstaja 
ali ne. Ustvarja občutek udob-
ja, topline, prijetnosti. Hitro na-
raste in se tudi hitro povrne v 
predhodno stanje.

Torej sedaj nekako na splošno 
(zelo poenostavljeno) vemo, 
kaj se v našem telesu doga-
ja, ko smo zadovoljni, srečni. 
Poraja pa se vprašanje, kako 
takšno stanje v telesu doseči 
in ga ohranjati? Za začetek je 
morda najlažje, da se enostav-
no začnete družiti z zabavni-
mi ljudmi, postanete tudi sami 
zabavni, saj je, kot pravijo, 
smeh nalezljiv. Zelo dobra te-
rapija je opazovanje in posne-
manje otrok, ki se veselijo in 
radostijo ob stvareh, ki jih od-
rasli žal vse preveč spregleda-
mo. Preberite si šalo, spomni-
te se kakšne zabavne prigode, 
ki ste jo doživeli, ter jo delite s 
prijatelji, zaplešite. Poskusite, 
boste videli, smeh vas bo na-
redil mladostnejše, vitalnejše 
pa tudi privlačnejše.

 K. Jazbec

Star slovenski pregovor pravi, da je smeh pol zdravja, kar zagotovo drži, saj mu že od nekdaj strokovnjaki 
pripisujejo pozitiven vpliv tako na telesno kot tudi duševno zdravje. Nasmeh odpira vrata do mnogih src, 
priložnosti, gladi medsebojna nesoglasja in še mnogo več. Zato se bomo tokrat posvetili pomenu smeha v 
najbolj osnovni obliki – kako vpliva na naše počutje, krepi imunski sistem in nas pomlajuje.

"Ljudje, ki se smejijo, živijo dlje od tistih, ki se ne. Le malo 
ljudi se zaveda, da je zdravje odvisno od tega, koliko se 

smejemo." – James D. Walsh

Mirna Franjković,  
dr.dent.med.

Živa Tatalović, 
dr.dent.med.

Zdravi in negovani zobje

nadaljevanje na str. 12
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Strah pred obdobjem, ko 
začnemo izgubljati zobe, je 
prisoten pri številnih lju-
deh. A je na srečo odveč. 
Današnja stomatologija na-
mreč ponuja številne učin-
kovite rešitve. V Zobozdra-
vstu Tatalović so s tako 
imenovano metodo “all-
-on-4”, pri kateri so vsi zobje 
podprti na štirih implanta-
tih, uspešno pomagali že 
številnim pacientom.

“Gre za kirurško-protetič-
no obravnavo popolnoma 
brezzobih pacientov oziro-
ma pacientov, katerih zobe je 
potrebno izpuliti. Prednost 
'all-on-4' metode je ta, da se 
lahko s pravilnim načinom 
postavitve implantatov izog-
nemo sinusu ali živcu in tako 
postavimo implantat na mes-
to, kjer je dovolj kosti,” pojas-
ni Peter Tatalović, dr. dent. 
med., pristojen za področje 
implantologije, oralne kirur-
gije in protetike.

Ena od prednosti te inovativ-
ne metode je vsekakor cena, ki 
je nižja kot pri kompleksnej-
ših rehabilitacijah. Poseg je, 
kot poudarjajo v Zobozdra-
vstu Tatalović, enostaven in 
se opravlja v lokalni anastezi-
ji približno eno uro. Ker se im-
plantati postavijo pod kotom 
oziroma so nagnjeni v kosti, 
tudi ni potrebe po dogradnji 
kosti okoli implantatov. 

V nekaj dneh 
do novih zob
Poseg pri pacientih, ki imajo 
še svoje zobe, a jih je potreb-
no izpuliti, je končan hitro, in 
sicer v samo enem dnevu – ek-
strakciji (puljenju) preostalih 
zob sledi takojšnja vstavitev 
implantatov brez čakanja. 
Rešitev pacientom omogo-
ča višjo kvaliteto življenja, 
saj je videz zob naraven, bolj-
ši pa je tudi občutek zob, ki je 
bolj enoten. Vzdrževanje (no-
vih) zob je enostavno, kar za-
gotavljajo tudi redni kontrol-
ni pregledi, ki jih ponujajo v 
Zobozdravstu Tatalović. 
Ker so implantati postavljeni 
bolj v sprednjem delu čeljusti, 
pa ta metoda ni primerna za 
vse paciente. 
“Vsak pacient je zgodba zase 
in vsak pacient ima drugač-
ne pogoje, zato je tudi plan 

terapije za vsakega individu-
alen. Zaradi boljše stabilno-
sti se zato kdaj odločimo tudi 
za alternative in naredimo 
tako imenovani 'all on 6', to-
rej rešitev na šestih implanta-
tih, kar je pogosteje v zgornji 
čeljusti. Na odločitev seveda 
vplivajo tudi želje in finančne 
zmogljivosti pacienta,” razlo-
ži stomatolog Peter Tatalović. 

Kakšen je postopek?
Prvi korak na poti do novih 
zob je pogovor s pacientom. 
Zato si v Zobozdravstu Tata-
lović vedno vzamejo čas, da 
jim pacient opiše svoje težave 
in želje ter nato skupaj najde-
jo ustrezno rešitev. 
Pomemben del zdravljenja 
pa je tudi dobra diagnosti-
ka. “Potrebno je narediti or-
topan oziroma panoramski 
posnetek vseh zob in CBCT – 
3D slikanje čeljusti, s pomoč-

jo katerega lažje vidimo, iz-
merimo in določimo, kje bi 
bila najboljša pozicija za im-
plantate. Celoten postopek 
izvedemo v naši ordinaciji že 
na prvem pregledu. Pacientu 
nato predstavimo plan terapi-
je, ki mu sledi kirurški posto-
pek vstavitve implantatov in 
nato v enem oziroma najka-
sneje dveh dneh fiksna obre-
menitev implantatov z novimi 
zobmi,” postopek opiše Peter 
Tatalović.
Končni rezultat so novi, lepi 
zobje, ki krasijo nasmehe za-
dovoljnih pacientov. In s tem 
je dosežen tudi glavni cilj za-
poslenih v Zobozdravstu Ta-
talović, kjer si prizadevajo, da 
se njihovi pacienti radi smeje-
jo in se v ordinacijo z več kot 
25-letno tradicijo in izkušnja-
mi vračajo brez strahu.
� K.�A.�
� foto:�J.�Marolt

Učinkovita rešitev 
za brezzobo čeljust
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Za strokovno, moderno in tehnološki napredno 
zobozdravstvo po zmernih cenah 

nam ni več potrebno iti daleč, imamo ga tudi mi. 

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

SODOBNO ZOBOZDRAVSTVO 
NA ČATEŽU

Klinika Skylab pokriva naslednja zobozdravstvena področja:

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

Skylab dentalni in diagnostični center 
Savska pot 10, 8251 Čatež ob Savi, 

info@skylab-dental.si, www.skylab-dental.si

KAKOVOST SE VEDNO SPLAČA

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

www.tatalovic.si

V DOBOVI NOVA NAJSODOBNEJŠA 
ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA

Prvega marca 2019 je svoja vrata odprla zasebna zobozdravstvena 
ordinacija DENTAL HARMONY v Dobovi, na naslovu Ulica bratov 
Gerjovičev 57, kjer že vrsto let obratuje tudi zobotehnični 
laboratorij. Zobozdravstvena ordinacija, ki združuje kakovost, 
moderno opremljeno ordinacijo, sodobno rtg tehnologijo, 3D 
diagnostiko, lasten zobotehnični laboratorij z izkušenimi in 
uveljavljenimi tehniki, omogoča zobozdravstvene storitve na 
najvišji ravni. Ker se zavedamo problematike glede čakalnih dob 
v javnem zobozdravstvu in cen samoplačniških storitev, smo za 
naše potencialne paciente formirali tudi cenovno sprejemljive 
cene in kratke roke izdelave zobnoprotetičnih nadomestkov.

Z najnovejšo tehnologijo in materiali so 
omogočene:
• splošne zobozdravstvene storitve, 
• zdravljenje in preventiva, 
• protetične storitve, 
• umestitev implantatov, 
• visoke estetične umestitve,
• ustna kirurgija,
• računalniško vodena 3D 

stomatološka protetika. 

Pri protetični rehabilitaciji so omogo-
čene nadstandardne polno keramič-
ne prevleke in mostički; omogočeni so 
tudi kovinsko-keramične prevleke ter 
vse vrste protez.

S kakovostnimi strokovnjaki, sodobnim in celovitim pristopom, 
nenehnim izobraževanjem tako doma kot v tujini in timskim 
delom je ponujeno celostno zdravljenje.

Vse storitve in sanacije bodo skupaj s pacientom skrbno 
načrtovane z najboljšo rešitvijo za vsakogar. 

Za vse paciente sta prvi pregled in posvet brezplačna. 
Naročite se na telefonski številki: 070 214 760 ali 040 720 073.

Zdravi in seveda lepi zobje so zelo pomembni 
za celostno zdravje človeka in njegov estetski izgled.

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

ja omogoča, da so posegi manj 
boleči, hitri in zelo učinkoviti. 
»Pri starejših ljudeh in vseh, ki 
imajo manjkajoče zobe, je da-
nes najboljše nadomestilo im-
plantat. Če so seveda ustrezni 
pogoji, kot je na primer dovolj 
kosti,« razloži Peter Tatalović 
in izpostavi, da so pri pacientih 
z brezzobo čeljustjo na vol-

jo kom-
pleksnej-
še rešitve, 
kot so 
s n e m n e 
p r o t e -
ze na im-
plantatih 
ali fiks-
ni mos-
tički na 

implantatih – ALL ON 4. 
»Manjkajoči zobje se lahko na-
domestijo tudi z mostički, da-
nes so v ospredju predvsem 
polnoporcelanske prevleke, ki 
estetsko popolnoma posnema-
jo barvo zoba. Izdelava takšne 
prevleke je v celoti digitalna – 
zobje se namreč ne odtisku-
jejo več. S tem se tudi skrajša 
čakanje na končni izdelek, kar 
pomeni, da je lahko prevleka v 
ordinaciji že v roku 24 ur.« 

Napredna tehnologija in stal-
ne izboljšave ponujajo tudi 
vse boljše materiale in storitve, 
ki so bolj estetske in tudi 
kvalitetnejše. Žal večina teh 
storitev ni priznanih s strani 
zavarovalnice in jih je treba 

pri storitvah na zdravstveno 
kartico doplačati. Prav tako je 
za zdravstvene storitve pre-
ko zavarovalnic čakalna vrs-
ta, ker obstajajo omejitve, ko-
liko storitev se lahko opravi v 
posameznem mesecu. Kot iz-
postavi Ana Franjković, pri 
samoplačniških storitvah na-

č e l o m a 
čakalnih 
vrst ni, 
kar pri-
pomore k 
takojšn-
jim rešit-
vam pri 
n a s t a n -
ku težav. 
» G l e d e 

na lastne izkušnje dela v jav-
nem zobozdravstvu (zdrav-
stveni domovi) lahko rečem, 
da se kljub trudu kolegov, ki 
delajo v javnem sistemu, po-
zna velika preobremenjenost 
in to pacienti vse bolj opažajo 
in čutijo.« Mnogi se po rešitev 
zatečejo v sosednjo Hrvaško, ki 
ima po besedah Petra Tatalo-
vića neverjetno razvit dentalni 
turizem, kar pa ne pomeni, da 
so kvalitetne storitve res cenej-
še. »Prednost hrvaških zobo-
zdravnikov je predvsem v moč-
nem marketingu, ki ga imajo v 
Sloveniji, slovenski zobozdrav-
niki pa se na takšen način ne 
smemo oglaševati. Tako za nas 
ostaja najboljša reklama na-
smejan, zadovoljen pacient in 
veseli smo, da je tako.« Ana 
Franjković še opozori, da je 

treba stroškom zdravljenja na 
Hrvaškem prišteti še stroške 
prevoza, pomen komunikacije 
v lastnem jeziku in vprašljive 
garancije: »Kvalitetne zobo-
zdravstvene storitve se delajo, 
da trajajo leta, škoda, ki nasta-
ne zaradi nestrokovnega in ne-
kvalitetnega dela, pa je pogosto 
nepopravljiva in za sabo poteg-
ne še dodatne stroške.«

Sodobno t. i. estetsko zobo-
zdravstvo ponuja tudi vrsto 
storitev, ki omogočajo beljen-
je zob, dodajanje porcelanskih 
lusk in okrasnih kamenčkov. O 
morebitnih stranskih učinkih 
Katja Ereš Tatalović razloži: 
»Beljenje zob mora biti pod 

n a d z o -
rom zo-
bozdrav-
nika z 
u s t r e z -
nimi be-
l i l n i m i 
sredstvi. 
P r e d v -
sem je 
pomem-

bno, da so zobje in dlesni 
zdravi ter da se med postop-
kom zaščitijo dlesni. V tem pri-
meru beljenje ni škodljivo, je 
pa lahko prisotna občutljivost 
zob, ki pa je prehodna. Pri lus-
kah je v večini primerov tre-
ba zob minimalno obrusiti. Na 
ta način naredimo prostor za 
porcelansko lusko, ki jo nato 
cementiramo. Veliko pacien-
tov, ki ni zadovoljnih s svojim 

nasmehom in zobmi, a imajo 
kljub temu zdrave zobe, se od-
loči za porcelanske luske.« Po-
udari še pomen čiščenja zob-
nega kamna, pri katerem se 
zobje ne poškodujejo: »Kamen 
je treba redno čistiti, da ohra-
nimo zdrave dlesni in obzobna 
tkiva ter na ta način prepreči-
mo nastanek parodontalne 
bolezni. Pri okrasnih kamenč-
kih se zobje prav tako ne po-
škodujejo, saj se kamenček 
samo prilepi na zob.« 

Kaj lahko sami storimo za 
lepe in zdrave zobe?
Za sproščen nasmeh z lepimi 
zobmi so po besedah Mirne 
Franjković ključni redni kon-
trolni pregledi (vsakih 6 me-
secev), ustna higiena ter pra-
vilna uporaba pripomočkov za 
čiščenje (mehke zobne krtač-
ke, nitke, medzobne krtačke, 
zobne prhe, električne krtačke 
kot alternativa in neagresivne 
paste za zobe). Še posebej iz-
postavi strokovnost in človeč-
nost zobozdravnika na eni 
strani ter zavedanje pacien-
ta za lastno zdravje na drugi 
strani. Tudi Živa Tatalović iz-
postavi pomembnost rednih 
kontrolnih pregledov ter skrb 
za ustno higieno ter zaključi: 
»Če ne boli, še ne pomeni, da 
ni težav. Manjša, kot je težava, 
hitreje, lažje, bolj konzerva-
tivno in seveda tudi ceneje jo 
je popraviti.« Torej skrbite za 
svoje zobe in se veliko smejte.
 Katarina Jazbec

Zdravi in negovani zobje
nadaljevanje s str. 11

Ana Franjković,  
dr.dent.med.

Katja Ereš Tatalo-
vić, dr.dent.med.

Peter Tatalović, 
dr.dent.med.
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Dalmatinova ulica 8 v starem mestnem jedru

www.stezicadozdravja.com | telefon: 070 561 071

       s
tezica  do  zdravja

BIORESONANCA
Lidija Božič s. p.

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

KRŠKO – V Krškem je bilo 
10. marca predavanje Ma-
tevža Jerana, snovalca po-
bude vladi, na temo nove 
trajnostne prehranske po-
litike. Strokovno utemeljen 
50-stranski predlog, podprt 
z več kot 200 znanstvenimi 
viri, je lansko leto dobil naj-
več glasov »za« od uvedbe 
portala predlagam.vladi.si.

V triurnem nedeljskem dru-
ženju v Studiu 44 je magister 
prehrane predstavil problema-
tiko, iz katere izhaja pobuda za 
spremembe na področju pre-
hranske politike na planetarni 
ravni. Kmetijstvo je odgovor-
no za izgubo biotske pestrosti 
in za porušenje fosfor-dušiko-
vega kroga, torej za prekorači-
tev dveh od devetih definiranih 
planetarnih meja, ki omogoča-
jo življenje človeka na planetu. 
Problematično ni kmetijstvo 
samo po sebi, ki ga civilizacija 
za preživetje seveda potrebuje, 
temveč največji del kmetijstva 
– masovna živinoreja, ki za pre-
hranjevanje človeštva ni nujna, 
prispeva pa veliko k prekomer-
ni rabi vode in plodne zemlje.

Energetska bilanca je v ma-
sovni živinoreji negativna. Slo-
venija letno za živinorejo po-
rabi 518.000 ton žitaric, za 
neposredno prehrano ljudi pa 
251.000 ton. Trenutno svetov-
na živinoreja povzroča 14,5 % 
vseh globalnih antropogenih 
emisij toplogrednih plinov. To 

Čas za novo prehransko politiko

je primerljivo z deležem toplo-
grednih plinov, ki jih povzro-
ča tudi celoten globalni sektor 
transporta. Živinoreja (vključ-
no z ribogojnicami) na glo-
balnem nivoju k prehrani lju-
di doprinese 18 % kalorij, njen 
okoljski odtis pa je dispropor-
cionalno večji – živinoreja na-
mreč zavzema 83 % kmetijskih 
površin in je odgovorna za več 
kot pol s kmetijstvom poveza-
nih izpustov toplogrednih pli-
nov. 

Zakaj torej toliko osredoto-
čanja samo na težave, ki jih 
povzroča prekomerna raba 
fosilnih goriv? Mnogokatero 
vprašanje, ki ga je odprlo pre-
davanje oziroma spremljajoča 
živahna debata obiskovalcev, je 
takšno, da zbudi nelagodje, za-
drego, nemoč, prav gotovo pa 
nihče po takšnem predavanju, 
podprtem z znanstvenimi do-
kazi in izsledki, ne ostane v po-
lju nevednosti. 

Rešitve? Če resno namera-
vamo zmanjšati ogljični od-
tis Slovenije in druge proble-
me, ki jih povzroča masovna 
živinoreja, je treba za polovi-
co zmanjšati pridelavo in vnos 
živil živalskega izvora do leta 
2030 ter štirikratno zmanjša-
nje do leta 2050, postopno ob-
davčevanje živil glede na nji-
hov okoljski odtis in ukinitev 
industrijske živinoreje do leta 
2060.

Predstavljeni so bili tudi ukre-
pi iz tujine, nova priporočila za 
zdravo prehranjevanje – nov 
prehranski krožnik iz Anglije 
in Kanade. Priporočila že de-
lujejo in so praktična tako s 
stališča vlad kot državljanov. 
Vse to daje upanje, da je pobu-
da Matevža Jerana ob podpo-
ri aktivnih državljanov uresni-
čljiva.

 Iniciativa 
 za Novo prehransko politiko
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DOTIK SVETLOBE
Tatjana Rudman s.p.

Skupinske meditacije, delavnice
Intuitivno svetovanje – kanaliziranje 
Energetsko čiščenje & zdravilni dotik 
Ponovna povezava - The Reconnection® 
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041 281 493 | www.dotiksvetlobe.si
       Dotik svetlobe Tatjana Rudman

www.vita-marin.com

ČAKALNIH VRST 
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Z Vzajemno

Zdravstvena polica – hitra pot do specialista.

Zdravstveno zavarovanje je namenjeno kritju stroškov 
samoplačniških zdravstvenih storitev doma ali v tujini 
v mreži Vzajemna Net.

PE NOVO MESTO

Novi trg 7

8000 Novo Mesto

tel. 07 39 35 360 

Sevnica
Trg svobode 12, tel. 07 81 62 650

Brežice
Černelčeva cesta 3a, tel. 07 49 63 980

Krško
Bohoričeva ulica 9, tel. 07 48 80 580www.vzajemna.si
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Če je imel še pred 30 leti med 
okoli 400 pregledanimi otroki 
na območju obeh občin vsak 
izmed njih po 6,9 zob obo-
lelih s KEP (karies, izdrt ali 
popravljen zob), pravi dipl. 
med. sestra iz ZD Krško Da-
mjana Grubar, je dandanes 
nedvomno razveseljujoč po-
datek, da KEP po otroku zna-
ša zgolj še 0,7 oz. da ima kar 
73 % pregledanih otrok zdra-
ve zobe. To gre pripisati tudi 
prizadevnemu delu in že več 
kot 30 let skrbno načrtovani 
ter izvajani zobozdrav stveni 
vzgoji otrok v predšolskem in 
šolskem obdobju, po čemer do-
segajo v krškem zdravstvenem 
domu ene najboljših rezulta-
tov tudi v slovenskem meri-
lu. Zobozdravstveno vzgojo o 
pomenu higiene ustne votline, 
jezika in zob ter uživanja pri-
merne hrane tako staršev kot 
bodočega otroka pričnejo iz-
vajati že v materinski šoli, na-
kar so otroci že v obdobju med 
šestim mesecem in prvim le-
tom starosti prvič povabljeni v 
svetovalnico k pedontologu na 
preglede ustne votline, od ne-
davnega v sodobno, otrokom 
prilagojeno specialistično am-
bulanto za otroško in preven-
tivno zobozdravstvo v brežiški 
zdravstveni dom. 

V nadaljevanju izvajalke 
zobozdravstvene vzgoje iz 
ZD Krško v vrtcih na obmo-
čju obeh občin obiskujejo več 
kot 2.700 otrok po šolah in več 
kot 1.000 otrok v vrtcih. »To so 
najprijetnejši trenutki mojega 
dela,« pravi Gubarjeva, »ko ot-
roke obiščemo z lutko Zobo-
miško, ki se je otroci vselej iz-
redno razveselijo.« Prikupna 
Zobomiška je opremljena z 
veliko zobno ščetko in mo-
delčkom za zobke, da lahko ot-
rokom kar se da nazorno po-
kažejo, kako je treba pravilno 

Zobomiška redno obiskuje otroke
KRŠKO – Predšolske in šolske otroke v vzgojno-izobraževalnih zavodih občin Krško in Kostanjevica na 
Krki redno obiskuje Zobomiška. Skupaj z izvajalkami zobozdravstvene vzgoje iz Zdravstvenega doma Kr-
ško z zadovoljstvom ugotavlja, da ima kar 73 odstotkov otrok zdrave zobe.

umivati zobe. Zobomiška otro-
kom vselej tudi pove, da je tre-
ba jesti veliko raznovrstne hra-
ne, tudi sadje in zelenjavo, da 
je treba hrano zgristi, prežve-
čiti, pravilno požirati in zauži-
ti veliko tekočine. A ne katere 
koli tekočine, opozarja Gru-
barjeva: »V zobozdravstve-
ni vzgoji delam že več kot 20 
let, pred tem sem 15 let delala 
v zobni ambulanti za otroke in 
sem trdno prepričana, da naj-
več škode zobem naših otrok 
naredijo pijače. Toliko let pou-
darjamo pomen pitja vode, pa 
sem še vedno razočarana, ko 
vidim, da starši sicer že veliko 
pozornosti namenjajo raznim 
E-jem na embalažah izdelkov, 
medtem ko otrokom še ved-
no kupujejo sladke in razno-
barvne pijače z vsemi možni-
mi dodatki. Pri otrocih do dveh 
let starosti sicer tega še ni veli-
ko, medtem ko se pri starejših 
otrocih že čuti vpliv oglaševa-
nja raznih napitkov. Kako izlo-
čiti te, nam bo očitno tudi v pri-
hodnje izziv.« 

Kakšna zobna pasta 
in zobna ščetka?
In kako je z zobnimi pasta-
mi? Zobnih past je na tržišču 

veliko, pri tem pa je zelo po-
membno, da zobna pasta vse-
buje fluoride, ki so pomem-
ben dejavnik pri obvladovanju 
zobne gnilobe. Fluorid v slini 
namreč preprečuje raztaplja-
nje sklenine, stimulira njeno 
obnavljanje in zavira razmno-
ževanje bakterij v ustni votlini. 
Grubarjeva pravi, naj starši na 
zobno ščetko dozirajo zobno 
pasto le v velikosti grahove-
ga zrna, po končanem ščetka-
nju pa otrokom ni treba dodat-
no izpirati ust. Ob nakupu naj 
bodo pozorni na napisano ko-
ličino fluorida v pasti, in sicer 
naj ta v pasti za otroke med 
šestim mesecem in drugim le-
tom starosti znaša 500 ppm, 
za otroke od tretjega do šes-
tega leta starosti 1.000 ppm 
in od šestega leta dalje 1.450 
ppm fluorida. »Umivanje zob 
naj bo sistematično zjutraj 
in zvečer,« pravi Grubarjeva, 
»zobno pasto doziramo zgolj 
enkrat in četudi jo otroci po-
gosto pojedo, količina graho-
vega zrna zanje ni škodljiva. 
Ščetka naj ima majhno gla-
vo, goste ščetine, ki naj bodo 
mehke ali srednje trde in rav-
no pristrižene. Vse več je na tr-
žišču tudi električnih ščetk, ki 

so že dodobra izpopolnjene, 
vendar so strokovnjaki mne-
nja, da je treba pri otrocih te 
še vedno uporabljati v kom-
binaciji z navadnimi ščetka-
mi. Električne ščetke so pose-
bej priporočljive za otroke, ki 
so motorično manj spretni, za 
motivacijo otrok pa so pripo-
ročljive tudi peščene ure, četu-
di naj bi zadostovalo v povpre-
čju med dve- do triminutno 
ščetkanje. Pomembno je, da 
se zobje umivajo sistematič-
no, da ščetka ne pleše po ustni 
votlini, pač pa je treba zobe kr-
tačiti po vrstnem redu.«

Zobozdravstvene izvajalke 
tako kot najmlajšim dajejo ve-
lik poudarek tudi zobozdra-
vstveni vzgoji šoloobveznih 
otrok, ki jih obiskujejo med 
poukom. V 1. razredu otroci 
še utrjujejo pravilno umiva-
nje zob, medtem ko pri otro-
cih od 2. do 9. razreda izvedejo 
do petkrat na leto tudi želira-
nje, otroke pa motivirajo tudi s 
tekmovanjem za lepe in zdra-
ve zobe.
 Bojana Mavsar 

Damjana Grubar s prikupno Zobomiško, redno obiskovalko 
otrok v šolah in vrtcih

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info
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Linea Snella – Vitka v poletje - Čisto ženski svet! 
Z vami in za vas že 8 let v Novem mestu

Zanesljivo in varno do pravih mer kot prava dama!
Ljubezen do sebe je odločitev in hkrati tudi odgovornost. Dejstvo je, da se pogosto soočamo z negotovostjo in negativnim odnosom 
do sebe, svojega telesa, svojega življenja. Posledica? Občutki krivde in negativni čustveni vzorci posredno vplivajo na vsa področja 
našega življenja in znižujejo našo samopodobo. V slabo voljo nas lahko spravi vse od jutranjega oblačenja, pomanjkanje energije 
na delovnem mestu, do neizpolnjenega intimnega in partnerskega življenja. Poznano? Obstaja izhod! Le kdo si želi živeti v sponah 
lastne neodločnosti? Posledica osvoboditve iz takšnega stanja je največje darilo ljubezni.

Pot do čustvenega ravnovesja vodi preko dobrega psihofizičnega počutja

Ko se na telesni ravni ne počutimo dobro, to vpliva tudi na druga področja našega življenja. Če na vaši poti do sprejemanja 
samega sebe stoji slabo počutje v lastnem telesu, se soočate s povsem obvladljivim izzivom. Zadovoljstvo z lastnim izgledom, 
počutjem in zdravjem ključno vpliva na našo samopodobo in samozavest. Telo je namreč ogledalo naše duše.

Z metodo Linea Snella; 
• znižate telesno težo,
• zmanjšate obseg na kritičnih mestih,
• odpravite celulit,
• izboljšate tonus kože,
• vzpostavite psihofizično ravnovesje
• poskrbite za žensko v sebi 

V Linea Snelli ste VI na prvem mestu. V prijetnem okolju zanesljivo in varno stopate po poti do svojih konkretno zastavljenih 
in pisno zajamčenih ciljev. Oblikujete in razvajate svoje telo, hkrati pa skrbite za zdravje ter uživate v napredku in času, ki je 
namenjen le VAM. 

Vam najbližji center Linea Snella, Foersterjeva 10 Novo mesto. 
Za naročilo na brezplačni posvet nas pokličite na 041/469-009 ali se naročite preko www.lineasnella.si.

OTOČEC 
Pustolovski park

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

Ste za 

PUSTOLOVŠČINO?

Oglas_Posavski_obzornik_Pustolovski_park_3_2019.indd   1 1. 04. 2019   08:59:30

Z vadbo joge po sistemu Joga 
v vsakdanjem življenju, ki jo je 
v naš prostor vpeljal Vishwa-
guru Mahamandaleshwav 
Paramhans Swami Mahe-
shwarananda, se je Anita 
Jazbec, po izobrazbi magistra 
znanosti s področja tekstilne 
tehnologije, prvič srečala kot 
študentka. Spominja se, da so 

jo ob vstopu v urejen in sna-
žen prostor preplavili poseb-
ni občutki, ki jih je dopolnje-
val vonj po dišečih palčkah in 
nežen zvok glasbe. Redni vad-
bi so čez nekaj let sledili izpiti 
na Fakulteti za šport ter med-
narodni izpit in postala je in-
štruktorica joge. Danes z njo 

Z jogo do osebne vitalnosti

že skoraj dve desetletji ohra-
nja telesno gibljivost ter notra-
nji mir, pridobljeno znanje pa z 
veseljem deli tudi na rednih te-
denskih srečanjih z vadečimi, 
saj že več let prostovoljno vodi 
vadbo v večnamenskem pro-
storu Knjižnice Sevnica, v juli-
ju in avgustu pa v parku na sev-
niškem gradu. Ob tem pove, da 
starostne omejitve ni. »Vadbo 
lahko prilagodimo tako za ot-
roke kot starejše,« pojasni in 
doda, da za izvajanje različnih 
telesnih položajev potrebuje-
mo  podlogo, na kateri izvaja-
mo vaje v ležečem, sedečem ali 
stoječem položaju, ter udobna, 
ohlapna oblačila iz naravnega 
materiala. 

Z vadbo moramo začeti 
na prvi stopnji
»Sistem vadbe joge v vsakda-
njem življenju je razdeljen na 
osem stopenj. Začne se z zelo 
preprostimi vajami, ki se v vsa-
ki stopnji nadgrajujejo. To je ne-
kaj podobnega, kot bi vstopili v 
prvi razred osnovne šole, kjer 
najprej spoznavamo črke in 
številke, potem se učimo pisati, 
brati, računati. Pomembno je, 
da začnemo z vadbo na začet-
ku, na prvi stopnji, kajti osma 
stopnja se izvaja samo v polo-
žaju lotos. Pri izvajanju vaj ima 
posebno vlogo naše dihanje, saj 

gremo s pravilnim dihanjem 
lažje v določen telesni položaj. 
Pri vadbi zaznavamo svoje telo, 
spoznavamo njegovo gibljivost 
in prožnost,« pojasnjuje sogo-
vornica ter nadaljuje, da vadba 
joge običajno poteka v skupi-
ni pod vodstvom inštruktor-
ja, a lahko vadimo tudi sami 
doma. »Vsekakor je dobro ne-
kaj časa obiskovati organizira-
no vadbo, kjer se naučimo pra-
vilnega izvajanja vaj. Obstajajo 
tudi knjige s slikami in opisi 
asan ter njihovo učinkovanje 
na telo,« pripoveduje in pou-
dari, da sistem zajema tradici-
onalne, izvorne in skozi stoletja 
preverjene celostne tehnike – 
to je sproščanje, telesni položa-

ji (asane), dihalne vaje (prana-
jama), meditacija samoanalize 
in prebujanje energijskih sre-
dišč v telesu (čakre). Na vpra-
šanje, kako vpliva redna vadba 
joge na naše telo in um, odgo-
vori: »Z redno vadbo jogijskih 
položajev in dihalnimi vajami 
lahko izboljšamo zdravstveno 
stanje telesa ter umirimo um. 
Joga pomaga obvladovati vsak-
danje težave, zahteve in skrbi. 
Omogoča notranji mir, zado-
voljstvo, svobodo, srečo, ljube-
zen. Z njo razvijamo bolj soču-
ten odnos do samega sebe in 
okolice. To je pot raziskovanja, 
odkrivanja, razumevanja in so-
očanja z vsemi našimi znanimi 
ter skritimi lastnostmi. Joga v 
sanskrtu pomeni povezavo te-
lesa, uma in duha v eno celoto.«  

V zaključku pogovora se do-
takneva še duhovnega učitelja 
Vishwaguruja, ki ga je imela  
nekajkrat priložnost sreča-
ti na seminarjih v Sloveniji in 
tujini. »Pripada veji duhovnih 
učiteljev, ki ohranjajo in širijo 
nauk o izvorni jogi,« ga kratko 
predstavi. Kot nepozabno do-
živetje in neverjetna izkušnja 
pa bo v njenem spominu za 
vedno ostala lanskoletna pot 
na Himalajo, od koder izvira 
filozofija joge. 
 Smilja Radi

Jogijski položaj »pozdrav na 
eni nogi«

Telesni položaj »polmetulj«

SEVNICA – Inštruktorica joge Anita Jazbec, ki je članica novomeškega društva Joga v vsakdanjem življenju, 
pravi, da je redna vadba pomemben del njenega vsakdana. Z izvajanjem različnih telesnih položajev (asan) 
in meditacijo se v zgodnjem jutru začne njen dan. 

KRŠKO – V okviru projekta Mune-
ra3, ki ga financira Evropski socialni 
sklad kot usposabljanje zaposlenih, 
so se konec februarja na ŠC Krško-
-Sevnica pričele delavnice ličenja, ki 
jih vodi umetnica ličenja Sanja Lak-
ner. 33-letnica, diplomirana profe-
sorica matematike in sociologije, je 
dodatni izziv kot s.p. našla v ličenju, 
svetovanju in promociji, kamor vsto-
pa tudi profesionalno, saj si izkušnje 
nabira tudi v sodelovanju s profesi-
onalnimi fotografi, na različnih mo-
dnih revijah in filmskih setih. Izrazi-
la je zahvalo direktorici šolskega centra Erni Župan Pirkovič 
ter ravnatelju sevniške šole Matjažu Prestorju, ki je zagotovil 
prostore praktičnega dela delavnic, ki potekajo z namenom, da 
se udeleženke naučijo osnovnih tehnik ličenja in v nekaj kora-
kih uredijo lep dnevni ali poslovni makeup. 
Cilj izobraževanja je prikaz vtisa svežega in zdravega dnevnega 
videza, spoznavanje pripomočkov in produktov za ličenje ter pre-
poznavanje kvalitete le-teh. »Z ličili ženska zgradi svojo celostno 
podobo,« je dejala Laknerjeva, ki si je znanje nabirala v profesi-
onalni šoli Make-up Designory Slovenija in opravljala 'master-
classe' pri domačih in tujih umetnikih ličenja, pozornost pa us-
merja v zasledovanje nenehnih novih tehnik in k novim tržnim 
ličilnim produktom.  M. H., S. L. foto: J. D.

umetnica ličenja ameriške šole Make-up Designory

Osvojite osnove ličenja na 
individualnem tečaju ali skupinski delavnici. 

Ličenje za vse priložnosti: 
             poročni, poslovni, beauty in fashion makeup.

Oglas velja kot kupon za 5 % popust na storitev.
Kupon velja do konca maja 2019.

E-pošta: sanjalakner.makeup@gmail.com    040 451 785
 Sanja Lakner          @sanjalakner
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Ličenje kot del celostne podobe

Sanja Lakner
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V naši samoplačniški kliniki vam ponujamo enostavno 
in hitrejšo rešitev za raznovrstne izrastke v predelu kože 
okoli ust. Z laserjem odstranjujemo nenevarne kožne 
spremembe, kot so starostne bradavice, pecljate bradavice, 
virusne bradavice in sončne pege. Prednosti metode so 
hitro in neboleče celjenje, ki ne pušča brazgotine na koži. 
Vse kožne spremembe pred odstranitvijo pregledamo z 

ročnim dermoskopom. Kadar se izkaže, da gre za pigmentno 
znamenje, ga odstranimo z radiofrekvenčno zanko ali 

s kirurškim izrezom ter nato znamenje pošljemo na 
patohistološko preiskavo. 

Z laserjem učinkovito odstranjujemo tudi različne žilne 
spremembe v predelu ustnic; kapilare, ognjena znamenja, 
venska jezerca in hemagiome. S hialuronskimi polnili pa 
lahko ustnice naredimo bolj atraktivne in sočne, popravimo 
asimetrije ter ublažimo starostne (kadilske) gube na zgornji 
ustnici. 

Medicina Volovec v službi zdravja in lepote

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

Delovni čas:
Ponedeljek: 12:00-18:00
Torek: po dogovoru
Sreda: 12:00-18.00
Četrtek: 12:00-18:00
Petek: po dogovoru

Več informacij lahko najdete na:
spletni strani http://medicina-volovec.si

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

e-pošta:  info@medicina-volovec.si 

Medicina Volovec je najstarejša ambulanta za splošno in lasersko kirurgijo ter anti-aging medicino v regiji. V službi lepote in zdravja smo od 
leta 2006. Najdete nas v centru Brežic v vrhunsko opremljenem in diskretnem prostoru, kjer v sproščenem vzdušju nudimo visokokvalitet-
ne posege brez nadležnega opazovanja v nabitih hodnikih velikih medicinskih centrov.

Vensko jezerce na ustnicah Znamenje na zgornji ustniciVertikalne gube polnila

PREJ PO

POPREJ
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Zborovanje je odprla dipl. 
med. sestra Viktorija Maksl, 
ki je povezovala potek sreča-
nja. Kot je povedala v pozdra-
vu, je zbor namenjen druženju, 
izobraževanju in delu, nato je 
predala besedo  glasbeni sku-
pini Trta iz Krške vasi, ki je 
poskrbela za razvedrilo. Kul-
turni program je nato špor-
tno obarvala Branka Jenžur, 
ki je spregovorila o pomenu gi-
banja v Društvu Šola zdravja z 
vadbo »1000 gibov« po meto-
di zdravnika Nikolaja Grišina. 

Predsednica društva Darja 
Mandžuka je izrazila veselje 
ob množični udeležbi na zbo-
ru ter povedala, da so v uprav-
nem in nadzornem odboru 
ugotovili, da so v društvu de-
lali uspešno, da se člani s slad-
korno boleznijo pogumno so-
očajo, k temu pa, ob čvrsti 
volji posameznega sladkor-
nega bolnika, veliko prispeva-
jo delavnice in strokovna pre-
davanja zdravstvenega osebja 
iz vseh treh posavskih zdra-
vstvenih domov. Zelo uspešno 
gradijo izobraževanje učencev 
in dijakov posavskih šol, ki se 
udeležujejo tekmovanj »Kaj 
veš o sladkorni bolezni?«.

Tudi v tem letu bodo poskrbeli 
za medicinsko pedikuro, zlasti 
tistih, ki imajo z nogami hude 

Izobraževanje, opora in druženje
BREŽICE – Članice in člani Društva diabetikov Posavje-Brežice so se 16. marca zbrali na občnem zboru v re-
stavraciji Štefanič. Na zboru so se posvetili pregledu dobro uresničenega programa v letu 2018 in se sezna-
nili z aktivnostmi, ki bodo potekale v letu 2019.

težave. Vsako leto obiščejo tež-
je obolele člane in invalide, ki 
se obiskov zelo razveselijo. Po-
nosna je na pohodniške skupi-
ne v vseh treh občinah, ki so 
zelo zaživele. Ob tej priložnosti 
sta za opravljeno delo v poho-
dništvu prejela zahvalo Ivana 
Krajnc in Ivan Pucelj. Veliko 
pomenijo izleti, junija načrtu-
jejo ogled Koroške, kjer jih bo 
vodil njihov član Rudi Mlinar, 
ki poskrbi tudi za kulturni pro-

gram, saj načrtuje novo kome-
dijo »To sploh ni smešno«.

Za uspešno delovanje društva, 
je poudarila predsednica Man-
džuka, je pomembno dobro so-
delovanje z zdravstvenimi za-
vodi v Posavju, posavskimi 
občinami, Fundacijo za finan-
ciranje invalidskih in huma-
nitarnih organizacij (FIHA), 
Zvezo diabetikov Slovenije ter 
posameznimi podjetji in za-

sebniki, ki za programe zago-
tavljajo strokovno in finančno 
podporo, med njimi Elmont 
Krško z direktorjem Ivanom 
Čolakom. Ob vseh letnih aktiv-
nostih je posebno ponosna na 
odlično pripravljeno državno 
proslavo (celotno organizaci-
jo proslave so pripravili pred-
sednica društva in člani uprav-
nega odbora) novembra lani v 
Posavskem muzeju Brežice. Na 
letni ravni so v društvu opravi-
li 2.460 prostovoljnih ur.

Medicinski sestri Blanka Ka-
cin in Branka Jordanovski 
sta tokrat predavali o inkon-
tinenci, ki povzroča fizične in 
psihične težave, je ekonom-
ski problem in ni le težava sta-
rejših žensk in moških. Priso-
tni so uživali tudi v kulturnem 
programu, za katerega je sce-
narij pripravila Milena Jesen-
ko.

 N. Jenko Sunčič, 
 foto: Danica Rožman 

Posavski diabetiki so dobro organizirani in aktivni. 

Blažijo težave invalidnih oseb
KRŠKO – 5. marca so se v kr-
škem hotelu City na letnem 
zboru sestali člani Društva 
invalidov Krško. Društvo, 
ustanovljeno leta 1987, šte-
je 378 članov, aktivnosti v 
njem pa so usmerjene v pri-
zadevanja, da bi tudi invalidi 
živeli kar se da kakovostno 
in neodvisno življenje.

Ob tem je predsednica društva 
Marija Stopinšek za naš časo-
pis povedala, da si želijo, da bi 
se invalidne osebe še v več-
jem številu vključevale tako v 
društvo kot v tiste programe, 
ki so financirani in organizi-
rani s strani FIHO (Fundaci-
je za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij): 

»Gre za posebne socialne pro-
grame, ki so naravnani pred-
vsem za animacijo zaposlenih 
in brezposelnih mlajših invali-
dov. Teh je zaenkrat še vedno 
relativno malo, se pa vključuje-
jo vidneje v zadnjih dveh letih, 
lani smo pridobili 20 novih čla-
nov, v prvih mesecih letošnje-
ga leta pa že 19.« Kot je dejala, 
so v lokalni skupnosti deležni 
podpore občine, ki je podpis-
nica listine Občina po meri in-
validov in jim namenja na le-
tnem nivoju znatna sredstva, 
predvsem za izvedbo progra-
mov za rehabilitacijo in šport. 

V minulem letu so se še po-
sebej osredotočili na podro-
čje preprečevanja in blaženja 
socialnih in psihičnih posle-
dic zaradi invalidnosti z obi-
ski in pogovori z nepokretni-
mi ali polpokretnimi invalidi, 
izvajali so preventivna merje-
nja krvnega tlaka in sladkorja, 
prirejali družabna srečanja, za 
težke in na voziček vezane in-
valide pa organizirali prevoze. 
Članom so nudili individual-
no pomoč s področja tolmače-
nja zakonodaje ali pri manjših 
sporih med delodajalci in inva-
lidi, svetovali v zvezi s pridobi-

tvijo statusa invalida in druga 
tolmačenja. Med osmimi sklo-
pi socialnih programov so da-
jali poudarek tudi informira-
nju, usposabljanju za aktivno 
življenjsko delo, ohranjanju 
zdravja in rehabilitacijskim 
programom zdravljenja v na-
ravnih in klimatskih zdravili-
ščih, ohranjanju psihofizičnih 
sposobnostih skozi rekreaci-
jo in šport, izvajali pa so tudi 
vrsto ustvarjalnih aktivno-
sti na literarnem, likovnem, 
glasbenem, pevskem, dram-
skem področju idr. V DI Krško 
so v minulem letu opravili kar 
3.000 ur prostovoljnega dela, 
za posebne socialne progra-
me pa še dodatnih 1.830 pro-
stovoljnih ur. Pripravljenih ak-
tivnosti se je udeležilo dobrih 
300 članic in članov. 

Letni zbor, ki ga je z glasbeni-
mi vložki popestrila citrarka 
Jasmina Levičar, so izkoristi-
li tudi za predstavitev projek-
ta integrirane oskrbe na domu 
MOST, ki so ga podale pred-
stavnice CSD Posavje – enote 
Krško, zbrane pa je ob tej pri-
ložnosti v imenu občine poz-
dravil podžupan Silvo Krošelj. 
 Bojana Mavsar

Marija Stopinšek

KRŠKO – Društvo kmetic Krško ima v sedmih delujočih ak-
tivih kmečkih žena v občini Krško nekaj več kot 230 članic. 
Po tradiciji okoli praznika žena pripravijo zbor članstva, le-
tos so se zbrale 9. marca v hotelu City Krško. 

Kot je uvodoma dejala predsednica Milica Jeler, njihova letna 
srečevanja sovpadajo z ženskim praznikom, zato si po uradnem 
delu podarijo še sproščeno druženje. Na zboru so tako najprej 
pregledale minule aktivnosti, o katerih so za posamezne aktive 
poročale njihove predsednice.

Skupna rdeča nit 
delovnega načr-
ta je udeležba na 
posavskem sreča-
nju kmetic, izvedba 
kuharskih delavnic, 
različna predavanja 
na tematiko zdravja 
ter pogostitve, ki jih 
z veseljem sprejme-
jo ter se na tak način 
tudi širše predstavi-
jo. »V letošnjem letu 
bomo prav tako izva-

jale različne delavnice po aktivih in zanimiva predavanja, odšle 
bomo tudi na strokovne ekskurzije ter si na ta način spet pri-
dobile novih znanj in izkušenj,« je o načrtovanih aktivnostih 
še povedala Jelerjeva ter dodala, da skozi leto vse preveč ga-
rajo in delajo, zato je treba dati v ospredje tudi skrb za svoje 
zdravje, da bodo čim bolj zdrave opravljale poleg dela še stva-
ri, ki jih veselijo. 
Z navdušenjem so ob koncu uradnega dela poslušale predava-
nje psihologinje Helene Žulič, ki je zbranim predstavila tema-
tiko »Kako se izogniti stresnim situacijam?« in ob koncu z njimi 
izvedla še kratko sprostitveno meditacijo. Kovačičeva je v po-
govoru po tem povedala: »Navdušena sem, res je bilo čudovito 
predavanje in ravno primerno za današnji 'divji' tempo življe-
nja, saj nam je prikazalo tudi sproščujočo umiritev. Vsaka od nas 
je gotovo odnesla s sabo mnogo prijetnih občutij in zavest, da 
je vredno delati na sebi, saj tako skrbimo zase in za svoje boljše 
počutje, kar nam daje občutek zadovoljstva in sreče. Če s sabo 
nismo zadovoljni, ne moremo osrečiti niti drugih, ki so okoli nas. 
Predavanje nam je pokazalo, kaj je dobro za nas in kako se lah-
ko osredotočimo na pozitivne stvari ter negativne pustimo ob 
strani, kakor je vtikanje v tuja življenja, ki ne obrodi nikakršnih 
sadov.«  M. Hrvatin

Želijo čim dlje ostati zdrave

Z letošnjega zbora članic krških kmetic 
(foto: M. K.)

Kako na svojo kariero gleda 
Tomislav Jovanović – Tokac iz Dan D?

Vam je všeč delo, ki ga opravljate? Zakaj? 
Sestavite si seznam vseh delovnih nalog in odgovornosti, 
ki jih v službi opravljate. Dodajte še tiste, ki bi si jih želeli 
opravljati v prihodnosti? Preverite, kako zelo vaše trenutno 
delo ustreza temu, k čemur stremite. 

Kdaj ste se nazadnje izobraževali?  
Velik vzrok, zaradi katerega so zaposleni nesrečni na 
svojem delovnem mestu, je dejstvo, da so se nehali učiti in 
razvijati. Ne prelagaje te odgovornosti zgolj na delodajalca, 
za lasten razvoj ste odgovorni sami. 

Se vam zdi, da vas upoštevajo? 
Raziskave kažejo, da imajo zaposleni radi, če se jih 
upošteva in imajo pomembno besedo pri delovnem 
procesu. Bi raje opravljali svojo službo, če bi imeli več 
avtonomije? Kako boste dosegli to, da vaš glas šteje več?

Ste obtičali in bi radi počeli nekaj povsem drugačnega?
V kolikor opazite, da niste nikoli marali svoje službe, je 
morda čas, da razmislite o menjavi svoje lastne kariere. 
Nikoli ni prepozno, a na ta korak se dobro pripravite z 
natančnim načrtom. Raziščite možnosti in naredite bojni 
plan.

Pretehtajte vse želje od zasebnih do kariernih
Presodite, kakšne so vaše finančne in karierne potrebe oz. 

kaj potrebujete za svoj osebni razvoj. Kako bo vaše delo 
vplivalo na družino, koliko morate zaslužiti za družinske 
potrebe? Ste se pripravljeni seliti za boljšo službo?

Kdaj ste si nazadnje vzeli čas za kariero?
Če bi radi preverili, kako se primerjate z drugimi kandidati 
na trgu dela, obiščite Karierni sejem MojeDelo.com v 
Novem mestu. Spoznajte uspešna podjetja, ki iščejo 
nove zaposlene, izkoristite karierno svetovanje in številna 
predavanja. Med drugim bo več o svoji karierni poti 
povedal tudi pevec priljubljene skupine Dan D, Tomislav 
Jovanović - Tokac. V četrtek, 18. aprila, od 10. do 18. ure 
na Univerzi v Novem mestu. 

Več na www.kariernisejem.com.

75 % Slovencev meni, da je njihova služba varna. Zaradi tega smo nadpovprečno pasivni pri razvoju svoje kariere. 
O tem, kako so si kariere lahko različne, se bomo na Kariernem sejmu MojeDelo.com v Novem mestu 18. aprila 
pogovarjali s pevcem skupine Dan D, Tomislavom Jovanovićem Tokacom. Vsak, ki želi aktivno upravljati s svojo 
kariero, pa bi si moral odgovoriti na spodnja vprašanja. 

Ne zamudite priložnosti
Prijavite se na portal www.mojedelo.com. Spremljajte, kaj iščejo podjetja. Vnesite svoj življenjepis, saj se danes večino 
zaposlitev realizira izven zaposlitvenih razpisov. Morda prav na ta način najdete svojo sanjsko službo.

ZDOLE – 24. marca so v Turi-
stično-hortikulturnem dru-
štvu Zdole pripravili pra-
znovanje ob materinskem 
dnevu. 

Kulturni program so izved-
li zdolski otroci, in sicer sta 
Tita in Laura skozi popotova-
nje skozi čas skozi igro in ve-
zno besedo razmišljali o tem, 

kako se je življenje mamic in 
družin spremenilo v zadnjih 
60 letih ter kako sta nas svet 
hitrega pretoka informacij in 
hiter tempo življenja posrka-
la vase. Nastopili so tudi otro-
ci iz obeh skupin vrtca Muren-
ček Zdole, ki so ob klavirski 
spremljavi Estere Cetin in 
harmonikarja Matjaža Bana 
skupaj z vzgojiteljicama izved-

li bogat program. Ostali otro-
ci – Neva, Neža, Elena, Ma-
ruša, Sara, Patricija, Jaša in 
Matic – so se predstavili z re-
citacijami, igranjem na inštru-
mente in plesom, za zaključek 
kulturnega programa, po kate-
rem je sledilo druženje ob kavi 
in palačinkah, pa so zaplesale 
tudi krške mažoretke.
 M. G./B. M.

Materinski dan na Zdolah
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Občina Krško s 5. aprilom 2019 na svoji spletni strani objavlja  javni 
poziv za sofinanciranje počitniškega dela mladih z območja obči-
ne Krško, s katerim želi mladim omogočiti pridobivanje delovnih iz-
kušenj in navad ter spoznavanje deficitarnih poklicev.
Na javni poziv se lahko odzovejo delodajalci z območja občine Kr-
ško, ki bodo med 15. 6. 2019 in 30. 9. 2019 na podlagi napotnice 
študentskega servisa v delo vključili mlade z območja občine Krško. 
Rok za oddajo prijav je 13. maj 2019. Razpisna dokumentacija je od 
dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si, 
zainteresirani pa jo lahko v času uradnih dni prevzamejo tudi na Od-
delku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Do-
datne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498 12 84, 
e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si.

Moj projekt – participativni proračun 2020
Še do 15. aprila predlagajte projekte za vašo krajevno skupnost.

Participativni proračun je sistem 
razporejanja dela proračunske-
ga denarja na način, da pri od-
ločanju o njegovi porabi sodelu-
jete občanke in občani, ki sami 

določite, katere naložbe so v lo-
kalni skupnosti najbolj nujne in 
kako želite prispevati k izboljša-
nju kakovosti življenja v občini. V 
proračunu Občine Krško za leto 

2020 bo za participativni prora-
čun predvidenih 140.000 evrov, 
ki bodo proporcionalno razde-
ljeni na sedem območij.

Še vse do 15. aprila lahko na 
spletni strani Občine Krško v ru-
briki E-občina ali na sedežih kra-
jevnih skupnostih oddate svoj 
projektni predlog. 

Predloge bo v skladu s kriteriji in 
merili pregledala komisija, obča-
ni pa boste v juniju 2019 o tem, 
kateri projekti naj se izvajajo v 
letu 2020, glasovali. 

Dodatne informacije na sple-
tni strani Občine Krško ali na 
moj.projekt@krsko.si. 

Vabljeni k sodelovanju!

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 in 
KS Krško polje do 20.000 €

Projekt je lahko finančno ovrednoten med 2000 in 5000 evri za 
posamezno krajevno skupnost oz. med 5000 in 15000 evri, če pro-
jektni predlog presega meje krajevne skupnosti znotraj območja. 

V vaseh Gorica in Jelše v krajevni skupnosti Veliki Podlog Občina 
Krško zaključuje dvoletni projekt gradnje komunalne infrastruktu-
re v skupni višini tri milijone evrov. Dela bodo v skladu s termin-
skim planom zaključena do poletja.

Fekalna kanalizacija je v celoti izvedena, prav tako čistilna naprava, 
uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno avgusta lani, tako da je na 
čistilno napravo priključena že večina gospodinjstev iz obeh vasi. 
Na Gorici potekajo priprave na polaganje zaključnega sloja asfalta, 
del pločnikov je že asfaltiran. V naselju Jelše je meteorna kanaliza-
cija zgrajena v celoti, prav tako ponikalnice, postaviti je treba še ne-
kaj točkovnih rešetk in vtočnih jaškov, vodovod je izveden v celoti, 
prav tako kabelska kanalizacija za širokopasovne povezave, zgraditi 
je treba še približno 100 m cestne razsvetljave. Asfaltiranje nosilne-
ga sloja na Jelšah in zaključnega sloja v obeh vaseh je predvideno 
za drugo polovico aprila, tako da končni rok dokončanja del – zače-
tek poletja – ni ogrožen.

Izgradnja komunalne infrastrukture Jelše – 
Gorica v zaključni fazi

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi elaborata lokacijske 

preveritve za omogočanje začasne rabe 
prostora za kolesarski poligon PUMP TRACK

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se jav-
no razgrne elaborat lokacijske preveritve za omogočanje zača-
sne rabe prostora za kolesarski poligon »PUMP TRACK« v ob-
močju veljavnega ureditvenega načrta naselje Videm v Krškem 
(EUP KRŠ 0216), ki ga je izdelala RRD, regijska razvojna družba, 
d. o. o., Domžale, evidenčna št. 1144.

Predmetna lokacijska preveritev se nanaša na omogočanje za-
časne rabe prostora, s katero občina določi zemljišča, na kate-
rih je dopustna začasna raba, določi čas izvajanja začasne rabe 
ter ob smiselni uporabi določb tega zakona, ki urejajo prostor-
ske izvedbene pogoje, določi pogoje zanjo in uredi druga s tem 
povezana vprašanja (130. člen ZUreP-2).
Območje lokacijske preveritve se nanaša na zemljišča parcelnih 
številk: 273/3, 274/1, 274/2, 274/3, 275/3, 275/4, 2581, 2582, 
2588, 2589, vse k. o. Stara vas.

Dokumentacija bo javno razgrnjena od ponedeljka, 8. aprila, 
do vključno torka, 23. aprila 2019, v času uradnih ur v prosto-
rih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje pros-
tora in varstvo okolja, v prostorih Krajevne skupnosti Krško in 
na spletni strani Občine Krško. 

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na elaborat lokacijske preveritve. Pripombe in predlo-
gi se lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v 
knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski 
naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« 
navedejo ključne besede »Lokacijska preveritev za omogoča-
nje začasne rabe prostora za kolesarski poligon »PUMP TRACK« 
v območju veljavnega ureditvenega načrta za naselje Videm v 
Krškem (EUP KRŠ 0216)«. 

Več o lokacijski preveritvi na https://www.krsko.si/.

javni natečaj

Občina Krško objavlja javni natečaj za »Naj prostovoljca« in »Naj 
prostovoljsko organizacijo« v letu 2018, preko katerega bodo 
na podlagi prijav izbrani naj prostovoljke, naj  prostovoljci in naj 
prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško. Prijavljeni 
prostovoljci se bodo potegovali za naziv v dveh starostnih ka-
tegorijah, in sicer DO 30 let in NAD 30 let. 

Izmed prijavljenih kandidatov bo na osnovi kriterijev strokov-
na komisija izbrala 9 kandidatov, izmed katerih bodo najbolj-
še izbrali občani z elektronskim glasovanjem na spletni strani 
Občine Krško ali preko glasovnic v Posavskem obzorniku (18. 
in 30. 4.). 

Prijavnico (s prilogami) pošljite priporočeno najkasne-
je do četrtka, 11. aprila 2019, na naslov: Občina Krško, Cesta 
Krških žrtev 14, 8270 Krško ali po elektronski pošti na naslov: 
metka.resnik@krsko.si.  Na podlagi prijav bodo za naj prostovolj-
ca leta 2018 od 18. aprila do 7. maja 2019 lahko odločali občanke 
in občani z glasovanjem. Dodatne informacije: Kabinet župana 
Občine Krško, tel. 07 4981201, e-pošta: metka.resnik@krsko.si  

Javni razpis za sofinanciranje individualnih 
hišnih kanalizacijskih priključkov in malih 

čistilnih naprav za komunalne odpadne vode 
v občini Krško

Občina Krško je v Uradnem listu RS št. 16/2019 15. 3. 2019 
objavila javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih 
kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne 
odpadne vode v občini Krško v letu 2019.

Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije po tem 
razpisu so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš, 
s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v 
občini Krško, ki delujejo v javnem interesu. Delež sofinanciranja 
je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 
2016 do oddaje vloge. Maksimalna višina upravičenih stroškov 
za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400,00 evrov z DDV.

Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami 
pričnejo vlagati od ponedeljka, 8. aprila 2019, na sedežu Centra 
za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46. Komisijsko odpiranje 
in obravnava vlog bo potekalo enkrat mesečno, razen v avgustu 
in decembru. 

Če bo prispelo več vlog, kot je na voljo razpoložljivih sredstev, 
bodo imele prednost vloge:
1. Za individualne hišne kanalizacijske priključke: vloge s 

potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega 
datuma.

2. Za male čistilne naprave: vloge s priloženim potrdilom, da 
se je vlagatelj udeležil delavnice o učinkovitem čiščenju 
komunalnih odpadnih voda v individualnih MKČN, 
organiziranih v sklopu projekta VARUJVODO. 

Če bo več vlog z istim datumom priloženega potrdila o udeležbi 
na delavnici, se bodo te obravnavale glede na datum potrdila 
o plačanem računu opravljene storitve. Če bo več vlog z istim 
datumom potrdila o plačanem računu, se bodo te vloge 
obravnavale glede na datum izdane izjave o ustreznosti oz. 
pravilni priključitvi. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma 
najkasneje do prvega delovnega ponedeljka v novembru. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sedežu Centra za 
podjetništvo in turizem Krško ter na spletnih straneh: www.
cptkrsko.si in www.krsko.si v rubriki Javni razpisi. Informacije: 
Center za podjetništvo in turizem Krško, tel. št.: 07 490 22 25 
(Mateja Jurečič).

JAVNI SKLAD REPULIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 
Območna izpostava Krško

Ob 195. obletnici rojstva krške dobrotnice Josipine Hočevar 

vas vljudno vabimo na otvoritev 
obnovljenega Mavzoleja družine Hočevar

v soboto, 6. aprila 2019, ob 18. uri 
v Dvorano v parku v Krškem.

Program bodo oblikovali 
Jože Drešar, Marija Režek Kambič, Glasbena šola Krško, 

vezna beseda: »Janez Mencinger«.

Vljudno vabljeni!

Mag. Miran Stanko, župan

Javni poziv za sofinanciranje počitniškega dela 
mladih z območja občine Krško

Naj prostovoljec in prostovoljska 
organizacija leta 2018 v občini Krško

www.krsko .s i
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Center za krepitev zdravja (CKZ) Zdravstvenega doma Brežice vas vljudno vabi, da obiščete posveto-
valnice v lokalni skupnosti, ki jih izvaja diplomirana medicinska sestra.

Lokacije in datumi izvajanja posvetovalnic: Šentlenart: 8. 5. 2019, ob 11. uri; Čatež ob Savi: 8. 
5. 2019, ob 12.15 uri; Bizeljsko: 10. 4. 2019 in 15. 5. 2019, ob 11. uri; Pišece: 10. 4. 2019 in 15. 5. 
2019, ob 12.15 uri; Kapele: 17. 4. 2019 in 22. 5. 2019, ob 11. uri; Dobova: 17. 4 2019 in 22. 5. 2019, 
ob 12.15 uri; Jesenice na Dolenjskem: 24. 4. 2019 in 29. 5. 2019, ob 11. uri; Velika Dolina: 24. 4. 
2019 in 29. 5. 2019, ob 12.15 uri; Velike Malence: 11. 4. 2019, 16. 5. 2019 in 13. 6. 2019, ob 13. uri.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Urnik zdravstvenih posvetovalnic po KS v občini Brežice

KAKO ODDATI PRIPOMBE 
ALI PREDLOG ZA PRORAČUN 
V ČASU JAVNE RAZPRAVE?

Pripombe na predlog proraču-
na Občine Brežice za leto 2019 
se oddajo v pisni obliki, in sicer 
se lahko pošljejo po elektron-
ski pošti na naslov obcina.brezi-
ce@brezice.si, po navadni pošti 
na naslov Občina Brežice, Ces-
ta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice ali se oddajo osebno (pi-
sno) v sprejemni pisarni občine 

Predlog proračuna v javni razpravi do 9. aprila
Občinski svet Občine Brežice je na 3. redni seji odločil, da je predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 
primeren za nadaljnjo obravnavo, zato je dan v javno razpravo do vključno 9. aprila 2019. V času javne razprave lahko 
vsi zainteresirani (krajevne skupnosti, društva, posamezniki …) podajo svoje predloge in pripombe.

ni prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in drugi izdatki občine 
za eno leto – za izvajanje nalog 
občine in za investicije. Cilj je 
predlagati takšen proračun, ki 
bo v okviru danih možnosti fi-
nančno vzdržen ter bo zagota-
vljal izvajanje rednih zakonskih 
nalog in tekoče delo občine.

PODROČJE: VREDNOST:

Kultura, šport, nevladne organizacije 
(programi in investicije) 2.227.679 €

od tega šport 480.300 €

od tega kultura 1.060.979 €

Varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (sistem CZ, gasilci) 336.683 €

Zdravstveno varstvo  
(programi in investicije) 638.500 €

Gospodarstvo  
(javni razpisi, spodbude, ukrepi) 956.458 €

Kmetijstvo 250.050 €

Izobraževanje  
(programi, materialni stroški, investicije) 6.639.497 €

od tega za pokrivanje razlike med plačilom 
staršev in programi vrtca 3.734.616 €

Socialno varstvo (oskrbovalnine v domovih, 
subvencije neprofitnih najemnin ipd.) 1.294.950 €

Cestni promet in infrastruktura 
(vzdrževanje, novogradnje, projektna 
dokumentacija ipd.)

5.550.000 €

od tega letno in zimsko vzdrževanje 
občinskih cest 1.100.000 €

Varovanje okolja (zbiranje in ravnanje z 
odpadki, ravnanje z odpadno vodo) 1.491.668 €

Prostorsko planiranje in stanovanjsko 
komunalna dejavnost 2.814.660 €

od tega oskrba z vodo (vzdrževanje, 
novogradnje vodovodov) 610.000 €

VEČJE INVESTICIJE V 2019 (nad 170.000 EUR) 9.876.560 €

Kanalizacije – reševanje problematike odpadne vode 1.050.000 €

Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke (2018, 2019) 720.000 €

Vrtec pri OŠ Artiče 500.000 €

Nogometni stadion – posodobitev objekta 400.000 €

Revitalizacija objekta nekdanjega 
Doma upokojencev Brežice 360.000 €

Urejanje območja križišča za Hrastje in Drnovo z avtobusnim postajališčem na 
Črešnjicah, predvideno sofinanciranje s sredstvi Ministrstva za obrambo 300.000 €

Sofinanciranje investicij v Zdravstveni dom Brežice 300.000 €

Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov – od železniške postaje do železniškega prehoda 
(2018, 2019) 250.000 €

Pločnik Črnc (2018, 2019) 230.000 €

Grad Brežice 200.000 €

Razširitev pokopališča Brežice (2018, 2019) 180.000 €

Obnova lesenega mosta čez Krko v Cerkljah 170.000 €

(pritličje, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice). 

Predlog Odloka o proračunu Ob-
čine Brežice za leto 2019 (celo-
ten dokument) je objavljen na 
spletni strani občine Brežice 
www.brezice.si. 

PRIPRAVA PRORAČUNA 
OBČINE ZA LETO 2019

Proračun je temeljni dokument 
občine, s katerim so predvide-

V predlogu proračuna občine za 
leto 2019 je upoštevana doho-
dnina kot največji vir financira-
nja proračunskih potreb v višini 
573,50 EUR na prebivalca (sku-
paj 14.793.593 EUR) in deležev 
sredstev občine za sofinancira-
nje investicij za leto 2019 (povra-
tni in nepovratni del sredstev). 

Pri pripravi posameznih dejav-
nosti občine je bila upošteva-
na ocena proračunske porabe 
iz prejšnjega leta (2018), pri na-
črtovanju investicij pa so bile v 
predlog proračuna za leto 2019 
prednostno uvrščene tiste in-
vesticije, ki so se pričele v letu 
2018 in za katere je predvideno 
nadaljevanje v letu 2019 po na-
črtu razvojnih programov, ter tis-
te, za katere je predvideno sofi-
nanciranje s strani države in za 
katere bodo pridobljena evrop-
ska sredstva. V krajevnih sku-
pnostih tudi prednostno za tiste 
investicije, za katere je predvi-
deno sofinanciranje. Tako teko-
če naloge kot investicije so na-
menjene ohranjanju oz. zvišanju 
kakovosti življenja v občini za vse 
generacije občank in občanov. 
Cilj občine je, da s proračunskimi 
sredstvi izvaja vse naloge ter da 
namenja sredstva za delovanje 
javnih zavodov in društev ter da s 
projekti ustvarja ustrezne pogoje 
za delo, življenje in razvoj vseh, ki 
bivajo v občini.

PRIHODKI – OD KJE PRIDE DENAR V PRORAČUN OBČINE?

Graf 1 – Načrtovani prihodki občine v 2019

ODHODKI – ZA KATERE NAMENE OBČINA NAMENJA SREDSTVA

Graf 2 – Načrtovani odhodki občine v 2019

V 2019 NAČRTOVANIH 10,4 MILIJONA EVROV ZA OBČANE, 
DRUŠTVA, JAVNE ZAVODE IN PODJETJA

Graf 3 – Načrtovani tekoči transferi občine v 2019

V predlogu proračuna Občine Brežice za leto 2019 so predvideni 
PRIHODKI OBČINE v višini 26.158.539 EUR in 
ODHODKI OBČINE v višini 28.014.511 EUR. 

Tabela 1 – Proračunski odhodki po področjih:

Tabela 2: Večje investicije v 2019
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Priprava konservatorskega načrta za prenovo 
starega mestnega jedra Sevnice: 

povabilo na delavnico

V teku je priprava konservatorskega načrta za prenovo starega 
mestnega jedra Sevnice. Po zaključeni izvedbi ankete med prebi-
valci in uporabniki starega mestnega jedra Sevnice, ki je bila od-
prta od 15. februarja do 15. marca, in analizi rezultatov opravlje-
ne ankete, sledi izvedba delavnice.
Delavnica, namenjena sodelovanju in vključevanju javnosti na 
temo revitalizacije starega mestnega jedra v sklopu izdelave kon-
servatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice 
bo v torek, 9. aprila 2019, ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Aktivnosti projekta 
Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja

V okviru projekta je radeško tr-
žnico 25. marca obiskalo 150 
članic Društva kmetic Sevnica. 
Svojo uspešno zgodbo je dru-
štvu predstavilo družinsko pod-
jetje Rainer kozmetika d. o. o., 
sledila je predstavitev Jolande 
Gobec z Okroglic, ki od otroških 
let spoznava, nabira, suši, pre-
deluje in uporablja zdravilne ra-
stline. Loški zeliščarji, ki deluje-
jo v okviru Turističnega društva 
Loka, so predstavili jedi in napit-
ke iz zelišč. Navzoče so pozdravili 
tudi predsednica Društva kmetic 
Sevnica Majda Jazbec ter župa-

Občina Sevnica je skupaj z več partnerji pristopila k projektu Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja. Osrednji na-
men projekta je, da skozi procese vseživljenjskega učenja spodbuja podjetništvo pri mladih. 

na občin Radeče in Sevnica, To-
maž Režun in Srečko Ocvirk.

Projekt vodi Občina Sevni-
ca, partnerji pa so sevniška, 

radeška, krmeljska in tržiška 
osnovna šola, Turistično dru-
štvo Loka pri Zidanem Mostu, 
zavod KNOF Sevnica in podje-
tje Rainer kozmetika d.o.o. Cilji 
so večja ozaveščenost osnovno-
šolcev o dobri praksi v podje-
tništvu, vzpostavitev inovativnih 
partnerstev, urejen bo prostor 
za ogled in prikaz podjetniških 
praks, izvedene bodo praktične 
delavnice za osnovnošolce in 
starejše, podjetniški krožek in 
podjetniške delavnice za osnov-
nošolce in javni podjetniški fe-
stival.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je od-
govorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Šola v Šentjanžu z novo kuhinjo in jedilnico
V Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž se je v zadnjih letih zvrstilo več naložb, pomembnih za celoten kraj. Najnovej-
ša pridobitev šole je izgradnja in oprema nove kuhinje z jedilnico, ki omogočata sodoben način priprave in postrežbe 
hrane.

Investicija je zajemala dogradi-
tev nove kuhinje pri šoli z dozi-
davo in rekonstrukcijo central-
nega dela objekta. Vrednost 
celotne investicije, ki je zajemala 
gradbeno-obrtniška in inštalacij-

ska dela ter dobavo in vgradnjo 
tehnološke opreme kuhinje, je 
znašala okrog 530 tisoč evrov.
Izvedbi energetske sanacije šole 
v letu 2015 je sledila izgradnja 
nove telovadnice v letu 2016, 

nove kotlovnice v letu 2017 ter 
sedaj še dograditev nove kuhi-
nje in jedilnice. Z navedenimi 
investicijami se je povečala od-
jemna moč šole, zato je bil izve-
den nov nizkonapetostni dovod 
do odjemnega mesta šole.

Prenovljene prostore nove ku-
hinje in jedilnice so s priložno-
stnim programom namenu pre-
dali 22. marca v telovadnici šole, 
slovesni prireditvi pa je sledil 
ogled novih prostorov kuhinje 
in jedilnice.

Investicija je zajemala preno-
vo telovadnice z menjavo tal in 
vgradnjo opreme, ki bo omogo-
čala raznolike športne aktivno-
sti, med njimi igre z žogami, izva-
janje gimnastičnih prvin, velika 
pridobitev je nova plezalna ste-

na. Prenovljeni so tudi garde-
robni prostori. Za projekt je Ob-
čina Sevnica, ki je projekt vodila 
skupaj s šolo, uspešno pridobi-
la sofinancerska sredstva Mini-
strstva za izobraževanje, znanost 
in šport.

Šport ima v sistemu vzgoje in iz-
obraževanja pomembno mes-
to zaradi številnih blagodej-
nih učinkov gibanja in razvoja 
pozitivnih družbenih vrednot. 
Osnovna šola Sava Kladnika Sev-
nica dosega izjemne tekmovalne 

rezultate na raznolikih športnih 
področjih, zaradi česar je preje-
la srebrno priznanje za najbolj 
športno šolo v Sloveniji. Razno-
like aktivnosti so prikazali tudi v 
sklopu otvoritvenega programa. 

Prenovljena telovadnica sevniške šole
Pomembna nova pridobitev Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, ki bo še dodatno prispevala h kakovostnemu izvaja-
nju športne vzgoje, je celovita ureditev zgornje telovadnice. Pridobitev so namenu predali v začetku tega tedna. 

Letno srečanje socialno-varnostnega sosveta
V prostorih Občine Sevnica se je na pobudo župana Srečka Ocvirka 
sestal socialno-varnostni sosvet predstavnikov institucij, ki na ob-
močju občine izvajajo javne naloge in zadolžitve s področij lokalne 
samouprave, sociale, zdravstva, javnega reda in varnosti, izobraže-
vanja, zaposlovanja, družbenih dejavnosti in drugih. Vsebina pogo-
vora na srečanju sosveta je bila namenjena izmenjavi informacij med 
institucijami glede splošne varnosti v občini Sevnica, kar je vsem v 
pomoč pri vzdrževanju socialno-varnostnega stanja v občini in pri 
nadaljnjem preventivnem delu.

Srečanju lutkovnih skupin danes sledi 
še pevski praznik
V obnovljeni kulturni dvorani v Tržišču je 26. marca potekalo Obmo-
čno srečanje lutkovnih skupin občin Sevnica in Trebnje. Na sreča-
nju v organizaciji sevniške izpostave Javnega sklada za kulturne de-
javnosti je sodelovalo pet lutkovnih skupin, tri iz sevniške občine in 
dve iz občine Trebnje: Pikapolonice OŠ Tržišče, Vrtavke OŠ Boštanj, 
Knapec OŠ Krmelj ter lutkovni skupini OŠ Veliki Gaber in OŠ Treb-
nje. Skupine je strokovno spremljala lutkovna animatorka, igralka 
in pripovedovalka Katja Povše.

Srečanju lutkovnih skupin danes, 4. aprila, v Kulturni dvorani Sevnica 
sledi še pevski praznik, in sicer revija otroških in mladinskih pevskih 
zborov občine Sevnica. Pet otroških pevskih zborov se bo predstavi-
lo ob 16. uri. Ob 18. uri bo še koncert, ki ga bodo izvedli štirje mla-
dinski pevski zbori. Oba dela revije bo strokovno spremljala Tatja-
na Mihelčič Gregorčič.
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Blatnik in Rugelj v Krškem
V tretjem marčevskem torku 
je Valvasorjeva knjižnica Kr-
ško gostila pisatelja, urednika 
in univerzitetnega predavatelja 
Andreja Blatnika, ki se je na 
literarnem večeru predstavil z 
zbirko kratkih zgodb z naslo-
vom Ugrizi, ter Sama Ruglja, 
pisca, skrbnika revije Bukla, 
glavnega urednika pri založ-

bi Umco ter avtorja romane-
sknega prvenca Resnica ima 
tvoje oči. Oba gosta z zanima-
njem spremljata stanje kultu-
re branja in odnosa do knjig v 
Sloveniji in sta na tem področ-
ju izjemno kritični očesi. Pred-
vsem jima ni vseeno in sprego-
vorila sta o branju, slovenskih 
bralcih, založniškem trgu ter 
elementih uredniškega dela, 
ki vplivajo na življenje knjige 
po izidu. Andrej Blatnik je ve-
čer obogatil z branjem svojih 

kratkih zgodb iz zbirke Ugrizi, 
ki jo odlikujejo hudomušnost, 
pronicljivost, liričnost, ironija 
in iskrenost situacijskih mini-
atur, pretakajočih se pod povr-
šino vidnega in žuborečega živ-
ljenja različnih posameznikov. 
Nekaj besed je bilo namenjenih 
tudi romanu Sama Ruglja Res-
nica ima tvoje oči, ki je napisan 
izredno prepričljivo, napeto in 

premišljeno, obenem pa pred-
stavlja povsem novo pisavo v 
polju slovenskega avtorstva. 
Omenjeni knjigi, ki sta na bral-
nem seznamu Posavci beremo 
skupaj, so si obiskovalke in obi-
skovalci lahko izposodili že po 
samem dogodku.

Mojca Širok v Sevnici
V Knjižnici Sevnica je tretjo 
sredo v marcu svoje leposlov-
no delo z naslovom Pogodba 
predstavila Mojca Širok, dol-

goletna dopisnica osrednje slo-
venske medijske hiše iz Italije 
in Vatikana. V pogovoru z no-
vinarsko kolegico in prijate-
ljico Darjo Groznik je razkri-
vala ozadja nastanke zgodbe 
v njenem kriminalnem roma-
nu, ki ga je označila kot poli-
tični triler. Vsebino predstavlja 

raziskovanje ozadij treh smrti 
– umor enega najuspešnejših 
rimskih odvetnikov, umor ug-
lednega kirurga, ki naj bi zdra-
vil najbolj iskanega kriminalca 
v državi, in samomor velikega 
mafijskega šefa, ki je botroval 
premirju med mafijo in državo. 
»Povod za nastanek romana sta 

dva odmevna dogodka v itali-
janski polpretekli zgodovini. 
To sta atentata na protimafij-
ska tožilca Falconeja in Borse-
lina, ki sta se zgodila leta 1992 
na Siciliji v razmaku dveh me-
secev,« je pojasnila in dodala, 
da sta se dogodka, ki sta pret-
resla svetovno javnost, dotak-

nila tudi nje. »Zame je bilo to 
nekaj nepojmljivega. Zakaj? To 
se je zgodilo v Italiji, ki je usta-
novna članica Evropske unije, 
je ena od sedmih industrijskih 
velesil in ne nazadnje je naša 
soseda – od slovenske meje do 
Palerma je 1.300 kilometrov. 
Nepojmljivo je, da neka država 

dopusti, da ji ubijejo dva člove-
ka, ki jima je dala zelo zahtevno 
nalogo, jo uspešno rešita, pos-
taneta narodna junaka in nato 
ju neznanci ubijejo v krvavem, 
skrbno načrtovanem bomb-
nem napadu. Država ju ni zna-
la zaščiti. Kako je to mogoče?« 
je delila z navzočimi v knjižnici 
spomine na pretresljiva dogod-
ka, ki sta povzročila prelomni-
co – začele so se preiskave in 
uprli so se tudi ljudje: »Molk, ki 
je bil tako značilen za Italijo, se 
je pretrgal.«  

Nataša Rogelja v Brežicah
Na priporočilnem bralnem se-
znamu je tudi potopis z za-
nimivim naslovom Trinaj-
sti mesec: portreti morskih 
nomadov, ki ga je na podlagi 

lastnih doživetij napisala dok-
torica antropologije ter avtori-
ca in soavtorica več strokovnih 
in otroških knjig z morskimi 
vsebinami Nataša Rogelja. V 
pogovoru s prijateljico Natašo 

Jenuš, profesorico slovenščine 
in zgodovine ter ljubiteljico 
knjig, je predstavila življenje 
»morskih nomadov« – ljudi, ki 
živijo v svojih plovilih na mor-
ju (po nekih ocenah na jadrni-
cah živi okoli pet tisoč ljudi). 
Nataša Rogelja, ki je zaposle-
na na Inštitutu za slovensko 
izseljenstvo in migracije ZRC 
SAZU, je tudi sama sedem let z 
družino živela na katamaranu 
in marsikaj doživela. »Kot mla-
da družina smo vstopili v krog 
vrtcev, služb, kreditov in prek-
ratkih dopustov. Ugotoviš, da 
otroka vidiš le nekaj ur dnev-
no, da si s krediti ujet v strah 
pred izgubo službe, življenje 
poteka prehitro. Potovanje, 
o katerem sva z možem sicer 
sanjarila že dolgo, se je zazde-

lo kot nekakšna rešitev, pomik 
na bolje. Ampak kljub vsemu je 
težko oditi in šele, ko sem izgu-
bila službo, smo odšli,« je poja-
snila in priznala, da ni bilo ved-
no prijetno, a pridobila je svoj 
čas. »In to je dobra kupčija,« je 
zaključila. 

 R. Vidic, S. Radi, M. Kus 

Nataša Rogelja in Nataša Jenuš (foto: Knjižnica Brežice)

Andrej Blatnik in Samo Rugelj (foto: Polona Brenčič)

Mojca Širok in Darja Groznik (foto: S. R.)

Nova sezona – nove bralne zgodbe
KRŠKO, SEVNICA, BREŽICE – Leto je naokoli in med 21. marcem in 20. novembrom se bo deveto leto zapored odvijal projekt Posavci beremo skupaj, v katerega so 
vključene Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Sevnica in Knjižnica Brežice. Uvod v bralni dogodek so bila literarna srečanja z zanimivimi pisci. 

 medijski sponzor

PRIREDITVE 
V APRILU 2019

Odprtje razstave in predstavitev knjige
FRIDERIK II. CELJSKI IN VERONIKA 

DESENIŠKA  ‑ Franc Kralj
• v četrtek, 4. aprila, ob 18. uri v Knjižnici Sevnica

BREZPLAČNI PRVI VPIS
v Knjižnico Sevnica

• od ponedeljka, 15. aprila, do petka, 26. aprila

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 15.  aprila, ob 18. uri

Potopisno predavanje
CAMINO  ‑ Tamara Vonta

• v četrtek, 18. aprila, ob 18. uri

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

www.PosavskiObzornik.si

BOŠTANJ – 20. marca je v Glasbeni šoli Celje potekal zaključek 
32. Roševih dni, dan kasneje pa se je v Centru za poezijo To-
maža Šalamuna v Ljubljani predstavilo vseh pet finalistov – 
mladih piscev, učencev 8. in 9. razreda osnovnih šol. Le-ti so 
ustvarili kratke domišljijske zgodbe o potovanju skupaj z Al-
mo Karlin. Pet izmed na natečaju izbranih dvajsetih literatov, 
med katerimi je bila tudi učenka OŠ Boštanj Anika Simončič 
(prva z desne), je na zaključni prireditvi prejelo posebna pri-
znanja in knjižne nagrade, na svetovni dan poezije pa so se z 
literarnimi deli predstavili v Ljubljani.  S. R./Vir: JSKD RS

V izboru tudi Mavsar in Hrasteljeva
Na seznamu izbranih knjig v letošnji akciji Posavci beremo 
skupaj sta tudi deli dveh znanih posavskih avtorjev, ki sta izšli 
v lanskem letu. Tako bodo bralke in bralci lahko segli po zbirki 
zgodb z naslovom Postelja iz knjig izpod peresa Silva Mavsar-
ja in romanu Stanke Hrastelj z naslovom Prva dama.
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Predlog o izboru povabljenih 
športnikov je na podlagi krite-
rijev in predlogov, ki so jih po-
dali športni klubi in društva v 
občini Krško, v sodelovanju s 
Športno zvezo Krško pripra-
vila Komisija za šport Občine 
Krško, ki jo vodi Boštjan Pirc. 
Pirc je uvodoma čestital vsem 
športnicam in športnikom, tre-
nerjem, mentorjem in vsem, ki 
so pripomogli k uspehom pre-
teklega leta.

Kot je poudaril župan občine 
Krško Miran Stanko, so v ob-
čini številna športna društva 
in klubi, ki so v preteklem letu 
dosegali uspehe na različnih 
področjih, za kar jim je česti-
tal in se jim zahvalil za njihov 
trud in delo ter izrazil upanje, 
da bodo še naprej nadaljevali 
po začrtani športni poti. »Spre-
jem, kot je današnji, pa je na-
menjen temu, da vidimo, s ka-
terimi športi se ukvarjamo v 
občini Krško, kakšne uspe-
he žanjejo naši športniki, pa 
tudi, da se športniki med sabo 
spoznate in družite,« je še de-
jal. Z vsakoletnimi razpisi Ob-
čina Krško podpira delo vseh, 
tako na programskem delu 
kot z vlaganji v infrastruktu-
ro. V letu 2018 je občina tako 
za področje športa in rekre-
acije namenila skupno nekaj 
več kot 700.000 evrov, od tega 
med drugim 205.400 evrov 
za tekoče transferje neprido-
bitnim organizacijam in dru-
štvom, 14.700 evrov za sofi-
nanciranje nabav osnovnih 
sredstev, 10.200 evrov za do-
tacije za druge športne dejav-
nosti, 86.000 evrov za sofinan-
ciranje najemnin za uporabo 
športnih površin in dvoran, 
okoli 306.000 evrov pa za in-
vesticije v objekte in opremo 
ter ostalo.

Osrednji gost je bil domači tri-
atlonec Jaroslav Kovačič, ki 
je septembra lani z zmago na 

BREŽICE – 2. marca je v Brežicah potekal že 7. Rokvičev mem-
orial v spomin na pokojnega Vlada Rokviča, nekoč pomembne-
ga člana Šahovskega kluba Brežice. Tudi tokrat so se spomnili še 
drugih dveh preminulih članov ekipe Jožeta Volčanška in Branka 
Ureka. Z nagovorom so turnir pozdravili predsednik ŠK Brežice 
Matjaž Matjašič, nekdanji predsednik ŠK Brežice Ivan Mlakar 
in šahovski kolega pokojnikov Hilmija Ahmatović. Turnir je tra-
dicionalno odprl Rokvičev vnuk Filip s prvo potezo na prvi tabli. 
Šahiralo se je v pospešenem tempu 9 kol 10 min/partijo. Turnir 
je dobil Hilmija Ahmatović pred Suzano Urbanč in Anejem Biz-
jakom. V kategoriji učencev do 14 let je zmagal Kristjan Kod-
rič Plevnik, drugi je bil Filip Radej in tretji Alexei Bizjak. Med 
učenci do 10 let je bil najboljši Alexey Mižigoj pred Bleronom 
Kolukajem in Jašo Svitom Tršeličem. Pri učencih do 8 let pa 
se je zmage veselil Alen Keber, drugi je bil Aleks Vahčič in tretji 
Anže Daničič. Turnir je tradicionalno zaprl Rokvičev vnuk Filip 
s podelitvijo prenosnega pokala. Organizatorje iz ŠK Brežice ve-
seli, da je bil turnir zelo številen, saj velika udeležba mladih pri-
ča o njegovi popularnosti.  M. Matjašič/R. R. 

Šahiralo veliko mladih

Najboljši trije z Rokvičevim vnukom Filipom (foto: ŠK Brežice)

Ironman na čelu kopice uspešnih
KRŠKO – Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 22. marca v Kulturnem domu Krško čestital športnicam 
in športnikom, ki so v letu 2018 dosegli vidnejše rezultate. Povabljenih je bilo 50 posameznikov in dve eki-
pi, s katerimi je svoje izkušnje delil vrhunski triatlonec Jaroslav Kovačič iz Športnega društva Posavje.

triatlonu Amsterdam–Almere 
na Nizozemskem dosegel us-
peh kariere, pri tem pa s časom 
7:55,44 kot prvi Slovenec pre-
magal magično mejo osmih ur 
na najdaljši triatlonski preiz-
kušnji, t. i. ironmanu (3,8 km 
plavanja, 180 km kolesarjenja 
in 42,2 km teka) ter postavil 
35. izid vseh časov na svetu. V 
precej čustvenem pogovoru s 
povezovalcem večera Alešem 
Tuhtarjem je med drugim de-
jal: »Ko gremo v ta proces tre-
ninga in tekmovanj, neneh-
nega boja med da ali ne, ali 
odstopim ali nadaljujem – to je 
ironman.« Njegov glavni letoš-
nji cilj je nastop na znameni-
tem ironman triatlonu na Ha-
vajih, kar pa si bo moral, kot je 
potrdil tudi njegov trener Aleš 
Suhadolnik, izboriti na kvali-
fikacijski tekmi konec maja. 

Številni športniki 
so izpolnili kriterije
Med najboljše športnike, ki 
zadovoljujejo kriterije za ka-
tegorizacijo Olimpijskega ko-
miteja Slovenije, so se v med-
narodnem razredu vpisali prav 

osrednji gost Jaroslav Kovačič 
(ŠD Posavje), Nejc Pozvek (Po-
savski alpinistični klub), Sandi 
Ogrinec (član NK Maribor) in 
Denis Šketako (ŠD Posavje); v 
perspektivnem razredu Janez 
Peršolja (Klub tajskega bo-
ksa Krško), Andraž Lipec in 
Mark Španring (člana NK Kr-
ško) in Nik Rantah (Rokome-
tni klub Krško); v državnem 
razredu Matic Močnik, Jakob 
Močnik (oba ŠD Posavje in PK 
Celulozar), Luka Volarič (NK 
Krško), Damjan Pavlin (Strel-
sko društvo Leskovec pri Kr-
škem), Tim Bizjak, Tjaš Žvar, 
Nik Sokolovič, Peter Kržan, 
Alen Jular (vsi PK Celulozar 
Krško), Dejan Petakovič (Ri-
biška družina Brestanica – 
Krško), Matic Sotler (Teni-
ški klub Krško), Nina Mandl 
(Multisport klub Krško), Matic 
Ivačič (AMD Krško), Maj Re-
žman, Ivan Lesnika (oba ŠD 
Plavalček), Tinkara Zalokar 
(AK Krka Novo mesto), Uroš 
Jordan (Konjeniški klub Krka 
Novo mesto) in Laura Škvorc 
(Ženski nogometni klub Olim-
pija Ljubljana); v mladinskem 

razredu pa Igor Zoran Du-
lar (Klub tajskega boksa Kr-
ško), Rok Pirc (KK Krško), 
Aljaž Motoh (Posavski alpi-
nistični klub), Žana Maruša, 
Nik Pribožič (oba PK Celulo-
zar Krško), Tina Urbanč, La-
risa Kuhar, Pia Marie Ružič, 
Ana Urbanč (vse ŠK Triglav 
Krško), Vanja Drkušić (NK 
Krško), Maks Gantar (NZ Slo-
venije), kadetska ekipa NK Kr-
ško v sestavi Jure Ribič, Rok 
Gorenc, Benjamin Pirc, Fi-
lip Sivonjić, Matic Mrvič, Da-
nis Muratović, Jan Đapo, Jan 
Klarić, Peter Luštek, Sašo 
Mađeruh, Luka Kerin, Miha 
Pongračič, Dario Sivonjić, 
Gaber Vizlar in Jan Mohorič 
ter mladinska ekipa NK Kr-
ško v sestavi Jan Ašič, Aljaž 
Nose, Gregor Kmetič, Mar-
cel Račič, Žiga Šmid, Tomaž 
Zagrajšek, Timotej Rešetič, 
Nik Rožman, Ester Sokler, 
Rok Vrtačič, Anej Bogolin, 
David Kovačič, Urban Lipec 
in Jure Kranjc.

Med športniki, ki zadovoljujejo 
kriterije Komisije za šport Ob-
čine Krško na področju špor-
ta invalidov, so se izkazali Rok 
Slapšak, Mitja Cizel (oba ŠD 
Plavalček) in Edvin Kocjan 
(Društvo invalidov Krško). Kri-
terije Komisije za šport Občine 
Krško so izpolnili tudi Nik Ar-
nšek (Klub tajskega boksa Kr-
ško), Amar Džaferović (Judo 
klub Krško) ter člani Kajak 
kanu kluba Krško Taj Kevin 
Bizjak, Simon Škof Ojeda, 
Nika Ozimc, Matija Preskar, 
Jakob Stanič in Tilen Zorko, 
posebne kriterije Komisije za 
šport Občine Krško pa Tomis-
lav Haring in Samo Gajšak 
(oba Radioklub Krško).

Sprejem so popestrile članice 
Mažoretnega kluba Baton Kr-
ško ter nekaj plesnih skupin 
Plesnega kluba Lukec.
 Peter Pavlovič

Med športniki državnega razreda je bila na sprejemu tudi 
v našem okolju (pre)malo znana atletinja Tinkara Zalokar, 
članica Atletskega kluba Krka Novo mesto. V lanskem letu 
je postala državna članska podprvakinja v teku na 100 m, 
zastopala je tudi državno reprezentanco na mlajšečlanskem 
četveroboju na Poljskem v teku na 100 m in štafeti 4x100 m, 
pozimi pa se je uvrstila med štiri najhitrejše Slovenke v teku 
na 60 m.

DUBAJ, KRŠKO – Med 14. in 21. marcem je v Abu Dabiju in Dubaju 
v Združenih arabskih emiratih potekalo največjo športno tekmo-
vanje oseb z motnjami v duševnem razvoju – Poletne svetovne 
igre specialne olimpijade. Med 28 tekmovalkami in tekmovalci, 
ki so zastopali Slovenijo, je na njih dve odličji osvojil tudi Krčan 
Vinko Rešetar, ki sicer biva v socialno varstvenem zavodu Cen-
ter za usposabljanje, delo in varstvo v Dobrni. Rešetar je v teku 
na 1500 m osvojil srebrno medaljo, bronasto v teku na 800 m, 
kot član štafete na 4 x100 m pa je osvojil 4. mesto.
 B. M., vir in foto: Monika Rešetar 

Rešetar s kolajnami z olimpijade

Vinko Rešetar ob prejemu srebrnega odličja

KRANJ – 16. marca je 
v srednji šoli Tomo 
Zupan Kranj potekalo 
šahovsko ekipno dr-
žavno prvenstvo za 
osnovnošolce (odpr-
to in dekleta) do 15 
let. Igralni čas je bil 10 
minut + 5 sekund/po-
tezo za vsakega igral-
ca. Igrali so sedem kol 
oz. devet kol po švicar-
skem sistemu. Na tek-
movanju so nastopale tudi šahistke osnovnih šol iz Krškega in 
okolice, med katerimi so nekatere tudi članice ŠK Triglav Krško, 
ter dosegle odlične rezultate. Učenke OŠ Cerklje ob Krki so v kon-
kurenci do 15 let premagale vso konkurenco in ponovno posta-
le ekipne osnovnošolske državne prvakinje za leto 2019. Uspeh 
so dopolnile učenke OŠ Jurija Dalmatina iz Krškega, ki so osvo-
jile četrto mesto. Zmagovalno ekipo do 15 let iz cerkljanske šole 
so sestavljale Larisa Kuhar (6,5 točke od 7 možnih), Tina Ur-
banč (7/7) in Ana Tomše (6/7), ekipa krške šole pa je nastopa-
la v postavi Pika Radej (3,5/6), Alja Bizjak (4,0/6) in Manca 
Avsec (1,5/6).  Vir: ŠK Triglav Krško

Ekipni naslov cerkljanskih učenk

Zmagovalna ekipa učenk OŠ Cerklje 
ob Krki

BREŽICE – Posavski alpinistič-
ni klub (PAK) je na zadnjo so-
boto v marcu v brežiški špor-
tni dvorani organiziral tekmo 
Vzhodne lige v športnem ple-
zanju, na kateri je nastopilo 
258 otrok iz 39 klubov vzhod-
nega dela Slovenije. Na tretji 
tekmi letošnje sezone Vzhod-
ne lige so se pomerili v balvan-
skem plezanju. Kot nam je po-
vedala predsednica PAK-a in 
vodja tekmovanja Aleksan-
dra Voglar, gre za ligo mladih 
športnih plezalcev, po rangu 
takoj za državnim prvenstvom, 
v sklopu katere se zbira pod-
mladek za naprej, v njej pa so-
delujejo tudi licencirani tek-
movalci, ki nastopajo na DP. 
Na tekmovanju so nastopi-
li mladi športni plezalci v več 
starostnih kategorijah: mlaj-
ši cicibani in cicibanke, starej-

ši cicibani in cicibanke, mlajši 
dečki in deklice, starejši dečki 
in deklice ter kadeti in kadeti-
nje. Kot je še pojasnila, gre pri 
balvanskem plezanju za izka-
zovanje izrazite moči otrok in 
tehnike, saj je veliko manj gi-
bov (med pet in deset), ki jih 

mora otrok pokazati, da do-
seže vrh. Postavljavec si je za-
mislil šest smeri, pri čemer so 
imele starejše starostne skupi-
ne veliko manj oprimkov in po-
sledično težje pogoje. Voglarje-
va je še dodala, da je plezalna 
stena v Brežicah ena najbolj-

ših, na njej bi načeloma lahko 
izvedli tudi tekmovanje sve-
tovnega prvenstva. Po njenih 
besedah je PAK kadrovsko raz-
potegnjen po celotnem Posav-
ju, tedensko mlade trenira 22 
do 25 trenerjev po več posa-
vskih krajih (Krško, Brestani-
ca, Sevnica, Brežice). Poleg ple-
zalnih sten v dvorani koristijo 
tudi plezalno steno na prostem 
v Armeškem pri Brestanici. 
Na tekmi v Brežicah je nasto-
pilo tudi 28 mladih tekmoval-
cev PAK-a, ki so imeli tako kot 
ostali športni plezalci glasno 
podporo svojih staršev, sta-
rih staršev in še koga. Zaklju-
ček celodnevnega tekmovanja 
je bila slovesna razglasitev re-
zultatov najboljših po posame-
znih kategorijah in absolutno. 

 R. R.

Mladi plezalci zbrani v Brežicah

Na brežiški plezalni steni je bilo cel dan zelo živahno.
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Kot je povedal predsednik ŠZ 
Brežice Stane Tomše, je pre-
teklo leto zopet postreglo z 
izjemnimi uspehi brežiških 
športnic in športnikov, ki so 
po odličjih in drugih visokih 
mestih posegali tako na atlet-
skih stezah in športnih dvora-
nah kot v in na vodi, streliščih, 
zelenicah in gozdu. V 14 dru-
štvih so dosegli 61 kategoriza-
cij v 15 športnih panogah, po 
veljavnih pravilih Športne zve-
ze Brežice pa je do posebnih 
priznanj upravičenih 98 špor-
tnic in športnikov. »Vsi uspe-
hi niso samoumevni. So plod 
trdega dela in volje, ki potre-
bujeta tako finančno in infra-
strukturno podporo, pa tudi 
izmenjavo izkušenj in znanj, 
ki jih vsak od nas pridobiva na 
svojem področju. Reka 'V slo-
gi je moč' ni za podcenjevati,« 
je še dejal Tomše. Stanje breži-
škega športa ocenjuje kot zelo 
dobro, zahvaljujoč tudi dobrim 
pogojem za vadbo, kar je posle-
dica nadpovprečno dobro ure-
jene infrastrukture in posluha 
občine za šport. 

Zbrane na prireditvi v breži-
škem Domu kulture so v na-
daljevanju nagovorili še pred-
stavnik Olimpijskega komiteja  
Slovenije Borut Kolarič, po-
džupan Jure Pezdirc, posla-

Dobri pogoji prinašajo uspehe
BREŽICE – Športna zveza Brežice je 28. marca podelila priznanja najuspešnejšim športnikom in športni-
cam v minulem v letu. Nagrado občanov je prejel telovadec Beno Kunst, strokovne nagrade pa karateistka 
Nastja Galič, motokrosist Klemen Gerčar ter tekmovalki v ju-jitsu Maruša Rus in Jedrt Jevševar.

nec v Državnem zboru Igor 
Zorčič in ravnatelj Gimnazije 
Brežice Uroš Škof, ki so sku-
paj s Tomšetom tudi pode-
ljevali priznanja in nagrade. 
Nagrado občanov (na pod-
lagi glasovanja z glasovnica-
mi, objavljenimi v Posavskem 
obzorniku, in preko ankete na 
spletni strani ŠZ Brežice) je že 
drugo leto zapored dobil član 
Telovadnega društva Sokol 
Brežice Beno Kunst, ki je lani 
zmagal v mnogoboju na držav-
nem prvenstvu v športni gim-
nastiki med mladinci in osvojil 
25. mesto ekipno na evrop-
skem prvenstvu v Glasgowu, 
Gimnastična zveza Slovenije 
pa mu je podelila naziv špor-
tnik leta med mladinci.

Strokovno nagrado za športni-
co leta je dobila članica Karate 
kluba Brežice Nastja Galič, ki 
je lani osvojila 9. mesto v ka-
tah na evropskem članskem 
prvenstvu v Novem Sadu in 5. 
mesto v katah na balkanskem 
članskem prvenstvu v Istanbu-
lu. Športnik leta je postal član 
Avto moto kluba Brežice Kle-
men Gerčar, lani zmagova-
lec tekme za evropski pokal 
na Prilipah in drugi v sku-
pnem seštevku državnega pr-
venstva v kategoriji MX. Stro-
kovno nagrado za ekipo leta 
sta prejeli članici Društva bo-
rilnih veščin Katana Globoko 
Maruša Rus in Jedrt Jevše-
var, lani zmagovalki evrop-
skega kadetskega in mladin-

skega prvenstva v ju-jitsu (duo 
sistem) do 18 let v Bologni in 
drugi na evropskih igrah v ju-
-jitsu (duo sistem) v nizozem-
skem Medembliku. 

Plaketo za 40 let delovanja je 
prejel Atletski klub Brežice 
(zanj Jure Rovan), iz katerega 
so izšli številni vrhunski špor-
tniki. Iz atletskih vrst izhajata 
tudi dve prejemnici športnega 
znaka: Nika Glojnarič, lani de-
veta v teku na 100 m ovire na 
svetovnem mladinskem prven-
stvu U20 v Sofiji, in njena se-
stra Leja, lani deseta v skoku 
v višino na mladinskih olim-
pijskih igrah U18 v Buenos Ai-
resu. Športni znak sta dobila 
še član Kajak kanu kluba Ča-
tež Vid Oštrbenk za 2. mestu 
v kajaku enosedu na divjih vo-
dah (spust-sprint) na evrop-
skem mladinskem prvenstvu 
v Skopju ter člana DBV Katana 
Krištof Strnad in Jan Zupan-
čič, lani tretja med mladinci na 
svetovnem kadetskem in mla-
dinskem prvenstvu v ju-jitsu 
(duo sistem) v Abu Dhabiju. 
Kar 88 športnikov in športnic 
iz 14 društev je prejelo diplo-
me. Prireditev so s pevskimi, 
glasbenimi in plesnimi nasto-
pi popestrili dijaki brežiške gi-
mnazije.
 Peter Pavlovič

Podžupan Jure Pezdirc in predsednik ŠZ Brežice Stane Tomše 
sta nagrado občanov podelila telovadcu Benu Kunstu.

PRIPRAVE NA MATURO IZ ANGLEŠČINE 
Brezplačna učna pomoč za dijake, ki jih v 
letošnjem letu čaka matura. Priprave bo 
izvajala Klara Eva Kukovičič, študentka 
zaključnega letnika prevajalstva. Srečevali se 
bomo ob četrtkih v MC Krško. 
Prijave in informacije:
mihaela.kovacic@mc-krsko.si ali 041 637 662.
MC Krško, četrtek, 18. 4. 2019, ob 18.00 

MC DIRENDAJ: PEČEMO PLETENIČKE 
Na sobotnih kreativnih delavnicah bomo 
tokrat skupaj s prostovoljci pekli čisto prave 
velikonočne pleteničke. En teden pred prazniki 
pa zato, da boste lahko vse skupaj z otroki 
ponovili doma. Delavnice so brezplačne in  
primerne za otroke od 6. leta dalje.
 

MC Krško, sobota, 13. 4. 2019, od 10.00 do 
12.00

POT DO SREČE OBSTAJA: MLADI V SVETU 
DANES 
Vabljeni na brezplačno predavanje v okviru 
cikla Pot do sreče obstaja z naslovom MLADI 
V SVETU DANES. Predavanje bo vodil Sašo 
Kronegger, socialni pedagog z dvajset letnimi 
izkušnjami dela z mladimi in svetovanjem. 
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD 
Krško
 

KULTURNI DOM KRŠKO, sreda, 10. 4. 2019,  
ob 19.00 

BEATMAKING SESSION 
Brezplačna delavnica ustvarjanja bitov. Če 
imaš svojo opremo, jo prinesi s seboj, vsekakor 
pa to ni pogoj, saj je oprema za vse kreativne 
duše pripravljena zate v MC Krško Informacije 
o dogodku na: bayromusic@gmail.com.  
Zaključimo z open sessionom. #BEATMAKING

MC Krško, sobota, 13. 4. 2019, ob 15.00  

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

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

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

KLUBSKI KONCERT: PARLIAMENT ATTACK, 
SOCIAL PROBLEM 
Fantje iz Novega mesta, PARLIAMENT 
ATTACK bodo predstavili svoj novi album 
Životinjsko carstvo. Uglasbili so nostalgijo 
zbiranja sličic iz otroštva, v punk-rock verziji. 
Da bo rajanje še bolj veselo, se bodo pridružili 
SOCIAL PROBLEM, alternativni Hard Rock 
band iz Maribora.
 

Vstopnina: 3,00 EUR
MC Krško, sobota, 13. 4. 2019, ob 21.30
  

MLADINSKA TOČKA RAKA PONOVNO 
ODPRTA
Po premoru, znova na široko svoja vrata odpira 
Mladinska točka Raka. V mesecu marcu so 
prostovoljci skupaj s Katarino pripravili različne 
aktivnosti in pester program za mlade in otroke. 
Vidimo se na stari, znani lokaciji. 
 

MT RAKA, petek, 12. 4. 2019 od 17.00 do 20.00
MT RAKA, petek, 19. 4. 2019 od 17.00 do 20.00 

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

KRŠKO – Konec marca so iz NK Krško sporočili, da ima članska 
ekipa novega trenerja. Vajeti moštva je prevzel 50-letni Andrej 
Panadić, ki je nazadnje treniral Padideh FC iz Irana, predtem 
pa je bil skavt in analitik v reprezentanci svetovnih podprvakov 
Hrvaške. Kot igralec je za-
čel v Radniku, nadaljeval 
v zagrebškem Dinamu, 
drugi nemški Bundesligi 
(Chemnitz, Uerdingen), 
največje uspehe pa dose-
gel v nemškem prvoliga-
šu Hamburger SV, za ka-
terega je leta 1999 zaigral 
tudi v finalu pokala UEFA 
Intertoto proti Montpel-
lieru. Del sezone 2002 je 
odigral v graškem Stur-
mu pod vodstvom Ivice 
Osima, igralsko kariero 
pa zaključil na Japonskem v dresu Nagoye. Novega trenerja so 
včeraj predstavili na novinarski konferenci kluba, poleg tega pa 
spregovorili še o novi organiziranosti mlajših selekcij, ciljih za 
tekočo in prihodnjo sezono ter finančnem stanju kluba. O tem 
več v naslednji številki časopisa. Krčani so se znašli v nezavidlji-
vem položaju, saj so v Prvi ligi trdno zasidrani na zadnjem mes-
tu in za predzadnjim Rudarjem zaostajajo že devet točk. Na zad-
nji tekmi doma proti Triglavu so po zelo dobrem prvem polčasu, 
ko je krške nogometaše v vodstvo popeljal Marin Perić, v dru-
gem prejeli tri zadetke, povrh vsega si je domači vratar in kape-
tan Marko Zalokar privoščil veliko neumnost, saj je po prekršku 
nad njim izgubil živce in si z udarcem s čelom v glavo nasprotne-
ga igralca prislužil rdeči karton.

Za nogometaši NK Brežice – Terme Čatež so štiri tekme v spo-
mladanskem delu drugoligaškega tekmovanja, na njih so dosegli 
po eno zmago in remi ter dva poraza. Nazadnje so varovanci tre-
nerja Darka Karapetrovića iztržili neodločen izid v gosteh proti 
Biljam, zmagali pa sredi marca doma proti ravenskemu Fužinar-
ju (1:0). S 17 točkami trenutno zasedajo predzadnje, 15. mesto 
na lestvici, v soboto pa na brežiškem stadionu igrajo proti Roga-
ški.  R. R.

Panadić kot odrešitelj?

Andrej Panadić

www.PosavskiObzornik.si
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V pozdravnem govoru je di-
rektorica muzeja Alenka Čer-
nelič Krošelj številnim priso-
tnim – prevladovali so mladi 
–povedala, da z razstavo za-
okrožujejo sodelovanje, ki so 
ga v projektu »Vsak dar ima 
svoj čar? Kultura obdarova-
nja na Slovenskem.« obliko-
vali skupaj s Fakulteto za tu-
rizem Univerze v Mariboru 
ter Oddelkom za etnologijo 
in kulturno antropologijo Fi-
lozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani. Zahvalila se je štu-
dentkam, ki so z mentoricami 
pripravile zanimivo temo, saj 
nam darovanje pomaga, da se 
povežemo z drugimi. Projekt 
je sofinanciral Evropski soci-
alni svet, študentke, avtorice 
razstave Andjelo Babić, Mir-
sado Hebilović, Marinelo Ilić, 
Sašo Kancler ter Stello Caval-
lieri in Annemarie Culleto pa 
je zanimalo, ali so muzeji in ga-
lerije kdaj koli pripravili takšno 
razstavo. Za njimi je trimeseč-
no terensko delo, pri projektu 
in raziskovanju so pridobile ve-
liko novega znanja.

Ugotovitve raziskovalnega 
dela sta opisali Stella Cavalli-
eri in Annemarie Culletto. Ob-

Ima vsako darilo res svoj čar?
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice, natančneje v prostoru pred Viteško dvorano, so 21. marca odprli 
razstavo z naslovom »Vsak dar ima svoj čar?« Na njej so na ogled prejeta 'neposrečena' darila, ki so jih po-
samezniki ob različnih priložnostih sprejeli v dar, ne da bi si jih želeli. 

darovanje je vedno prisotno v 
vsakem času in prostoru. Zdi se 
preprosto, je pa zapleteno, pol-
no skritih simbolnih in druž-
benim pomenov. Je del druž-
benega življenja, ki ustvarja in 
ohranja medsebojne vezi. Vsa-
kič, ko podarimo, podarimo 
več, kot si lahko predstavlja-
mo, saj podarimo vzpostavljen 
odnos. Da je ta vzpostavljen, 
ni dovolj darilo samo podariti, 
enako pomembno ga je spre-
jeti in ob ustrezni priložnos-
ti, je zagovarjal francoski an-
tropolog Marcel Mauss, tudi 
vrniti. Torej tri obveze obda-
rovanja – podarjati, prejema-

ti in povrniti. Z darili se sreču-
jemo ob različnih koledarskih 
in življenjskih priložnostih: va-
lentinovem, dnevu žena, ma-
terinskem dnevu, veliki noči, 
dnevu spomina na mrtve, ob-
darujemo se v decembrskem 
času; darila si poklanjamo ob 
rojstvu, krstu, obhajilu, birmi, 
osebnih praznikih, porokah, 
osebnih uspehih, tudi ob smrti.

Medtem ko funkcija daril os-
taja enaka, pa so se skozi čas 
močno spreminjala darila 
sama. Preden je bilo življenje 
zaznamovano s potrošništvom, 
so ljudje podarjali kulinarična 

in praktična darila – jajca, ko-
koši, pogače, vino in podobno, 
redkeje platno, blago, čevlje in 
denar, odvisno od statusa in 
premožnosti obdarovalca. Od 
60. let 20. stoletja so se kot da-
rila pojavljala oblačila, posoda, 
gospodinjski aparati, zlatnina, 
knjige, bonboniere, kozmeti-
ka …, danes kar darilni boni in 
denar.

Čeprav darila največkrat po-
vezujemo z veseljem, smo nad 
njim lahko tudi razočarani. Kar 
nekomu predstavlja primerno 
ali celo odlično, je lahko druge-
mu neprimerno ali slabo dari-
lo. Ustreznost darila je namreč 
odvisna od odnosa med obda-
rovalcem in obdarovancem ter 
od priložnosti, ob kateri je da-
rilo podarjeno. A ne glede na 
raznolikost in pristnost na-
ših odnosov se še vedno zdi 
nevljudno darilo odkloniti ali 
ga zavrniti.

Z glasbo sta prisotne na odpr-
tju razstave, ki bo na ogled do 
15. junija, obdarovala Maja 
Weiss in Robi Petan. 

 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: PMB

Udeležene v projektu je Černelič Krošljeva obdarila z vrtnicami.

SEVNICA – Umetniški večer Radogost, ki se je odvijal 6. mar-
ca na sevniškem gradu, je bil posvečen ženski in umetnosti. 
Gostitelj Rudi Stopar je v svojo sredo povabil tri izjemne po-
savske umetnice, ki ustvarjajo v Društvu likovnikov Brežice 
– Andrejo Komočar, Tatjano in Majo Potokar.

Tatjano in Majo Potokar, mater in hčer, privlači izdelovanje iz 
surove gline in s posebnim zanimanjem se posvečata t. i. raku 
keramiki – stari japonski tehniki žganja gline in njeni takojšnji 
obdelavi. Izdelki, ki ob tem nastajajo, so neponovljivi z velikim 
bogastvom različnih oblik in vzorcev. Andreja Komočar, ki jo 
za umetniško ustvarjanje najbolj privlači predvsem obraz člove-
ka, njegove poteze in karakter, najraje uporablja tehniko risanja 
s svinčnikom, grafitom, ogljem, oljem in akrilom. V spremljeval-
nem kulturnem delu prireditve so v grajski kapeli s svojimi bla-
gozvočnimi glasovi navdušile Vilinke ter v dar prejele posebno, 
ročno izdelano plaketo, vrtnico in za 8. marec še rdeč nagelj. S 
plaketo in cvetom se je sevniški umetnik Rudi Stopar zahvalil 
tudi gostjam iz brežiškega likovnega društva. »Že nekaj let tra-
dicionalno v mesecu marcu gostimo likovne umetnice, pravza-
prav je ves otvoritveni program namenjen ženskam,« je ob tem 
dejal gostitelj kulturnega večera in nato rdeč nagelj podelil vsem 
pripadnicam nežnejšega spola. 
Slikarska dela Andreje Komočar ter dela iz keramike Tatjane in 
Maje Potokar so bila na ogled v Mosconovi in Stari galeriji ter 
oknu Radogost na sevniškem gradu cel mesec marec.  S. R.

Umetnost je ženskega spola

Za dan žena in materinski dan je Rudi Stopar nežnejšemu 
spolu podaril še rdeč nagelj. 

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac so novo 
razstavo sezono pričeli z odprtjem gostujoče mednarodne 
razstave »Želja po svobodi, Dosje: Bosna in Hercegovina« v 
Lamutovem likovnem salonu.

Razstava je nastala v sodelovanju z Umetniško galerijo Bosne in 
Hercegovine iz Sarajeva. Kot je povedal direktor kostanjeviške 
galerije Goran Milovanović, gre za razstavo sodobne umetno-
sti, ki jo je šest uveljavljenih umetnikov – Gordana Anđelić Ga-
lić, Maja Bajević, Igor Bošnjak, Mladen Miljanović, Nebojša 
Šerić Šoba in Damir Nikšić – pripravilo pred dobrimi petimi leti 
kot opomin takratni brezizhodni situaciji v njihovi državi, nasta-
la pa je kot del velikega evropskega razstavnega projekta »Desi-
re for Freedom – Umetnost v Evropi po letu 1945«. Koncipirana 
je bila na podlagi (še ene) velike bosensko-hercegovske družbe-
ne krize in reflektirala stališče kustosinj o času in prostoru, v ka-
terem živimo. V petih letih je razstava gostovala v hrvaškem Du-
brovniku, črnogorskem Cetinju in sedaj še v Sloveniji. »Tragedija 
ali parodija je, da je razstava aktualna še danes, lahko bi jo nare-
dili včeraj in bi bila enak krik, kot je bil pred petimi leti. To pome-
ni, da se situacija v Bosni in Hercegovini ni spremenila na bolje,« 
je poudaril Milovanović, »upam pa si trditi, da situacija ne gre na 
bolje niti drugje niti pri nas.« 
Razstavo, ki gledalcem skozi dela šestih uveljavljenih sodobnih 
bosansko-hercegovskih umetnikov in umetnic predstavlja pogled 
na sodobno Bosno in Hercegovino ter je hkrati ura zgodovine in 
kritika družbe, je podrobneje predstavila kustosinja Ivana Udo-
vičić, odprl pa jo je direktor sarajevske galerije Strajo Krsmano-
vić. Na ogled bo do 12. maja. P. Pavlovič

Želja po svobodi – ura zgodovine
in kritika družbe hkrati

Direktorja kostanjeviške in sarajevske galerije Goran 
Milovanović in Strajo Krsmanović, med njima kustosinja 
razstave Ivana Udovičić.

KRŠKO – V Mestnem muzeju Krško so 30. marca deveto oble-
tnico delovanja muzeja obeležili z odprtjem dopolnitve ju-
nija lani v Mencingerjevi hiši odprte občasne razstave »80. 
so bila leta ... v Krškem«. 

Razstavo so z novimi predmeti in literaturo – novosti je okvirno 
prek 260, od tega 220 značk, ki jih je za razstavo prispeval zbi-
ratelj Slavko Šribar – pripravile kustosinje muzeja.
Po besedah Nine Sotelšek je razstava »živa«, kar pomeni, da jo 
nameravajo še naprej dopolnjevati s pridobljenimi predmeti, lite-
raturo in raziskavami, zato ponovno naslavljajo na občane poziv, 
da za potrebe razstave posodijo ali podarijo predmete iz obdob-
ja let 1981–1992, ki bodo z že razstavljenimi predmeti prikazo-
vali politično ureditev v širšem družbeno-zgodovinskem konte-
kstu, delovanje tedanjih služb, družbeno-političnih organizacij, 
urbanistično ureditev mesta, gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo, 
kulturo in ostala področja družbenega in družabnega utripa v 
mestu, angažiranja občanov tako širše kot v vsakodnevnemu bi-
vanju v krogu družine. 
V letošnjem letu nameravajo izdati tudi zbornik, v katerega bodo 
strnili tako spomine posameznih občanov kot zaključke snovalk 
razstave. Med novostmi tokratne postavitve je poleg že omenje-
nih promocijskih značk več kosov oblačil, rekvizitov, oblačila in 
obuvala za zimski čas in zimske športe, knjige iz knjižne zbirke 
Zlata knjiga, več tehničnih naprav, foto album in uniforma člana 
godbe na pihala tovarne Djuro Salaj, kasete in vinilne plošče te-
daj delujočih zasedb ali posameznikov idr.
 B. Mavsar 

Nadaljevanka razstave 
80. so bila leta … v Krškem

Etnologinja Anita Radkovič med predstavitvijo v 80. letih 
opremljene otroške ali mladinske sobe

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

Cvetje v jeseni
muzikal

petek, 5. 4., ob 19.30 uri

Trip to Las Vegas Show
Oto Pestner, Uroš Perić 

in Omar Naber
koncert

sobota, 6. 4., ob 20. uri

H. Ch. Andersen
Deklica z vžigalicami

lutkovno-igrana predstava za otroke
za Rumeni abonma in izven

torek, 9. 4., ob 18. uri

I. Grafenauer & M. Bekavac 
Sapa ljubezni in čarovnija 

izdiha
koncert iz cikla ARSonica 2019

sobota, 20. 4., ob 19.30 uri
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Četrtek, 4. 4.

• od 8.45 do 12.20 v Kultur-
nem domu Podbočje: obmo-
čno srečanje otroških gleda-
liških in lutkovnih skupin 

• ob 9.00 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Kr-
ško): predavanje »Pomen 
urejenega krvnega tlaka s 
prikazom merjenja«

• ob 11.00 v MC Sevnica: de-
lavnica o starostni diskrimi-
naciji »Most čez starost«

• ob 12.00 na Lisci: odprtje 
prenovljene jedilnice Tonč-
kovega doma in fotografske 
razstave v Učilnici Lisca

• od 14.00 do 19.00 v TVD 
Partizan Boštanj: 1. Salon 
jabolčnikov, sadnih vin in 
sokov

• od 15.00 do 18.00 v učilnici 
OŠ Marjana Nemca Radeče: 
izobraževanje na temo digi-
talnega marketinga za po-
nudnike različnih storitev, 
izvaja Sašo Panić iz podjetja 
Etrend Brežice

• ob 16.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: revija otroških pev-
skih zborov občine Sevnica 

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: lutkovna predstava 
»Lev in miška«

• ob 18.00 v hotelu City Kr-
ško: 24. praznik vina ob Bi-
zeljsko-sremiški vinski cesti 
s podelitvijo priznanj

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: revija mladin-
skih pevskih zborov občine 
Sevnica 

• ob 18.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: Vinko 
Avsenak ter predstavitev re-
vije Na fronti in članka o Av-
gustu Fabjančiču

• ob 18.00 v sejni sobi A Ob-
čine Krško: predavanje dr. 
med. Ivice Flis Smaka »Die-
ta rajskega vrta ali hrana za 
hormone«, vstop prost

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: odprtje razstave in 
predstavitev knjige Franca 
Kralja »Friderik II. Celjski in 
Veronika Deseniška«

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: IzBRANO s Primusom 
– Predsednikova norost in 
Jure Godler v gosteh

• ob 19.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev razstave Željke in 
Urše Vidmar »Coetum«

Petek, 5. 4.

• ob 14.00 v MC Krško: 
brezplačna delavnica v sklo-
pu dnevnega centra Dom na 
Free »Posadimo si kosilo«

• ob 14.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu Kostanjevica 
na Krki: Kostanjevica – zele-
na za vsakogar, od 14.00 do 
15.30: medgeneracijska de-
lavnica »Igrišče se išče – de-
lavnica za skupnostno načr-
tovanje igrišča«; ob 16.00: 
Kostanjevica na Krki: Pro-
stori skupnega kot prilož-
nost – okrogla miza in Po-
men zelenja v urbanem 
okolju – delavnica za otroke

• ob 16.00 v MT Senovo: ri-
sanke

• ob 18.00 v MT Veliki Ka-
men: peka mafinov

kam v posavju
• ob 18.00 v Kulturnem domu 

Krško: lutkovna predstava 
»Deklica z vžigalicami«, za 
rumeni abonma in izven

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: potopisno pre-
davanje Tamare Vonta »Od 
Patagonije do argentinske-
ga Malbeca. Da o Messiju ne 
govorim ...«

Sreda, 10. 4.

• od 9.30 do 11.00 v Središ-
ču za samostojno učenje na 
Ljudski univerzi Krško: uče-
nje osnov slovenščine za pri-
seljence

• ob 16.45 na stadionu Ma-
tije Gubca v Krškem: nogo-
metna tekma 26. kroga Prve 
lige med NK Krško in NK Ma-
ribor

• ob 19.00 v mali dvorani Kul-
turnega doma Krško: pre-
davanje Saša Kroneggerja 
»Mladi v svetu danes«

Četrtek, 11. 4.

• ob 10.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: javno vodstvo 
po razstavi »Arheološka po-
doba v plakatih Matjaža Vi-
potnika« z avtorjema raz-
stave profesorjem Mitjem 
Guštinom in kustosinjo Jano 
Puhar

• ob 15.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: raz-
stava študentov Fakultete 
za arhitekturo UL seminar-
ja Blenkuš »GUBA«

• od 17.00 do 20.00 v preda-
valnici obnovljene sušilni-
ce v Bistrici ob Sotli: izobra-
ževanje na temo digitalnega 
marketinga za ponudnike 
različnih storitev, izvaja Sašo 
Panić iz podjetja Etrend Bre-
žice

• ob 17.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
predavanje Jerneje Jošar 
»Z naravnimi pripravki do 
zdravega vrta«

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje dr. 
Zdenke Zalokar Divjak »Od-
govoren otrok pozna svoje 
meje«

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: predavanje Irene Roglič 
Kononenko »Bachova cve-
tna terapija – pomoč v ču-
stvenih stiskah« (v sodelo-
vanju s Klubom ZA)

• ob 19.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert Lare Rimac – violina 
(nekdanja učenka GŠ Breži-
ce) in Tanje Činč – klavir

Petek, 12. 4.

• ob 17.00 v Domu Svobode 
Brestanica: Mizica, pogrni 
se!, odprtje razstave ročnih 
del skupine Pridne roke Raj-
henburga

• od 17.00 do 20.00 v MT 
Raka: MT Raka ponovno od-
prta

• ob 18.00 v lapidariju Ga-
lerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: otvoritev 
razstave Vere Stanković 
»Trans-formacije ali poslo-
vilna zabava«

Sobota, 13. 4.

• od 8.00 do 12.00 na Tržni-
ci Videm: velikonočni sejem 

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav – 
sestavljanka iz moose gume

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: MC direndaj: pečemo 
pleteničke

• od 15.00 dalje na Srednji 
šoli Sevnica: delavnice liče-
nja s Sanjo Lakner, gostja: 
makeup artistka Kristina 
Klemenčič

• ob 15.00 v MC Krško: beat-
making session

• ob 16.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: »Če bi 
Posavje bilo …« – sklop de-
lavnic ob razstavi »Če bi Slo-
venija bila …«, vstop prost 

• od 16.00 do 18.00 v Več-
namenskem domu Dolenja 
vas: razstava »Predpasniki 
in drugi rokodelski izdelki«

• ob 19.00 v Domu kraja-
nov Sromlje: 10. srečanje 
Vinkovih pevcev, nastopa-
jo: ŽPZ Orlica Pišece, MoPZ 
Bizeljsko, MoPZ Ivan Kobal 
Krška vas, MoPZ Sromlje 
in harmonikarska skupina 
Roka Topliška

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: dokumentarni kon-
cert Pihalnega orkestra Kr-
ško »Po Sloveniji« 

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer in koncert 
Live saturday night / Bad 
Notion 

• ob 21.30 v MC Krško: klub-
ski koncert: Parliament 
Attack, Social Problem

Nedelja, 14. 4.

• od 10.00 do 18.00 v Več-
namenskem domu Dolenja 
vas: razstava »Predpasniki 
in drugi rokodelski izdelki«

• ob 17.00 v Večnamenski 
dvorani Hotela Toplice v 
Termah Čatež: koncert or-
kestrov in vokalne skupine 
Glasbene šole Brežice

Ponedeljek, 15. 4.

• od 8.00 do 12.00 v Središ-
ču za samostojno učenje na 
Ljudski univerzi Krško: uče-
nje osnov računalništva

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje bralnega krož-
ka za odrasle

Torek, 16. 4.

• ob 9.00 v prostorih Ozare 
Sevnica: predavanje Andre-
ja Pešca »Nenavezanost – 
skrivnost miru in sreče«

• od 16.00 do 19.00 v prosto-
rih Večgeneracijskega centra 
Posavje (CKŽ 44, Krško): de-
lavnica animiranega filma z 
Leonom Vidmarjem

Sreda, 17. 4.

• ob 16.30 v Kulturnem domu 
Krško: Pesem mladih src 
2019 – območna revija mla-
dinskih pevskih zborov

• ob 19.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: literarni ve-
čer z Agato Tomažič »Česar 
ne moreš povedati frizerki«

• ob 18.00 v Galeriji Krško: 
odprtje fotografske razstave 
Irene Jurca »Privid življenja«

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: muzikal »Cvetje v je-
seni«

Sobota, 6. 4.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav – 
lego kocke

• od 9.00 do 13.00 v ŠC Kr-
ško-Sevnica: brezplačne de-
lavnice s Tadejem Bevcem 
»Zasnova celovitih marke-
tinških sistemov na sple-
tu«, delavnica 5: Družbena 
omrežja

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

• ob 10.00 v MC Krško: otro-
ška djemberaja

• ob 10.00 v Svetu energije 
v Vrbini: eksperimentalna 
delavnica »Svet podnebnih 
sprememb«

• ob 15.00 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: speedway 
dirka za državno prvenstvo 
posameznikov 

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: otvoritev obnov-
ljenega Mavzoleja družine 
Hočevar

• ob 19.00 v Domu XIV. di-
vizije Senovo: letni koncert 
MePZ Društva upokojencev 
Senovo

• ob 20.00 v KD Krško: kon-
cert »Trip to Las Vegas 
Show« – Oto Pestner, Uroš 
Perić, Omar Naber & Tina G

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: DŠB fest 2019 – Šank 
Rock in Kingston

Ponedeljek, 8. 4.

• od 8.00 do 12.00 v Središ-
ču za samostojno učenje na 
Ljudski univerzi Krško: uče-
nje osnov računalništva

Torek, 9. 4.

• ob 9.00 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Kr-
ško): ustvarjalna delavnica 
»Orhideja iz najlona«

• od 16.00 do 20.00 v ŠC Kr-
ško-Sevnica: brezplačne de-
lavnice s Tadejem Bevcem 
Zasnova celovitih marke-
tinških sistemov na spletu, 
delavnica 6: Email marke-
ting in avtomatizacija mar-
ketinga

• od 16.00 do 19.00 v prosto-
rih Večgeneracijskega centra 
Posavje (CKŽ 44, Krško): de-
lavnica animiranega filma z 
Leonom Vidmarjem

• ob 17.00 v Dvorani v par-
ku Krško: zaključek likov-
nega natečaja Plakat miru 
2018/19 z naslovom »Bodi-
mo prijazni«

• ob 17.00 v Vrtcu Plavček 
Kostanjevica na Krki: lutkov-
na predstava »Lev in miška«

• od 17.00 do 20.00 v preda-
valnici obnovljene sušilni-
ce v Bistrici ob Sotli: izobra-
ževanje na temo digitalnega 
marketinga za ponudnike 
različnih storitev, izvaja Sašo 
Panić iz podjetja Etrend Bre-
žice

Ko smo pred leti ob dnevu žena v časopisu dali besedo uspešnim 
posavskim podjetnicam, smo lahko na koncu potegnili zanimi-
vo rdečo nit: niti ena si ni pripisala zaslug za svoje uspešno vo-
denje. Ne glede na to, da so bile tako poslovno kot širše jasno 
prepoznane kot motorji svojih podjetij, so se ob ponujeni bese-
di hipoma umaknile v ozadje in poudarjale neprecenljivo vlogo 
moških iz svoje okolice. Oče, mož, brat … na piedestalu njiho-
vega sedanjega uspeha. Seveda, razumeli smo, da je podpora 
moških pri gradnji temeljev podjetja ali tudi skozi vsestransko 
pomoč neprecenljiva, a v uredništvu smo vseeno pričakovali, 
da si bodo znale pripisati zasluge. Kot na primer to znajo sto-
riti uspešni moški. Le redki namreč zasluge za svoje karierne 
uspehe, ko so o tem novinarsko povprašani, odločno pripiše-
jo ženskam, čeprav jim le-te bodisi nudijo podporo domačega 
zavetja bodisi celo stojijo ob strani kot navdihovalke in pobu-
dnice dobrih poslovnih odločitev.

Vsekakor je šlo za premišljeno odločitev. Pri ženskah so takšne 
poslovne odločitve – tudi prisotnost v mediju to namreč je – 
predvsem izredno razumskega značaja. V nasprotju z nekim 
iracionalnim slovesom ženske narave kot take je za ženske po 
obdobju najstništva značilno, in ja, v zadnjih desetih letih tudi 
večkrat znanstveno dokazano, da jih stres ne spravi iz ravno-
težja. Nanj se odzovejo celo pozitivno, v nasprotju z moškimi, 
ki jih zgrabi veliko večja nagnjenost k hazardiranju, pod vpli-
vom kortizola, ki jim sunkovito poskoči, pa se njihovo polje do-
jemanja izrazito skrči in usmeri h kratkotrajnemu, bližnjemu 
uspehu ali obetajoči se nagradi. Neumnost je tudi trditev, da 
ženske pač delajo po intuiciji. Raziskave kažejo, da prav nič bolj 
kot moški – pogosto jim za odločitve služi še več analiz, poleg 
tega pa so kot vodje še bolj naklonjene sodelovanju. 

Prejšnjič sem pisala o tem, da nas konstantno deljenje po spolu, 
pa tudi spolne kvote, ločujejo in ne podpirajo tega, da bi pou-
darili vsak svoje kvalitete. Nekatere je to seveda zmotilo, dok-
ler jim nisem rekla, da naj kolumno počasi preberejo še enkrat. 
Ne, ne delam si utvar o enakopravnosti, a razlike sprejemam 
umirjeno in jih jemljem kot stvar naše kulture. Spreminjajoče 
se sicer, a počasi. Za zdaj smo še vedno v času, ko se ženske tež-
ko pohvalimo s čimer koli, ne da bi nas obsodili kot preambicio-
zne, neokusno napadalne ali karieristke, čeprav je lahko resni-
ca miljo stran. Vse terja svoj čas in premiki v zadnjih desetletjih 
so bili po mojem mnenju astronomski. Hvaležna sem zanje. 

Kot že zapisano, sem sama izkusila, da kjer je v vodstvih priso-
tna zrelost v razmišljanju, izginejo tudi ločnice. Tudi v poslov-
nem svetu je lahko tako. Doživela sem že zelo čustvena poslov-
na odločanja moških direktorjev. Celo otročja – kot bi gledala 
prizore v peskovniku – pomembna jim je bila le moč, oblast, 
nadvladanje. Niso manjkali izpadi, ob katerih bi jim bilo, ver-
jamem, nerodno, ko bi se gledali z mojimi očmi, a jaz nezrelih 
ljudi pač ne tlačim v vrečo z moškimi ali moškimi direktorji 
nasploh. Zakaj le, če imam hkrati veliko izjemno razgledanih 
sogovornikov, odličnih poslovnih taktikov, ob katerih je človek 
lahko samo navdahnjen in se od njih z veseljem uči? 

Drži, v Sloveniji ženske res ostajajo predvsem pridne skrite mi-
ške v senci moških vodstev, a v trenutni situaciji sem sprejela 
tudi dobre plati tega, ker, kot bi bile in nekoč bodo, verjamem, 
super vsestranske vodje, v katere ne bo nihče več vzvišeno dvo-
mil, tako so tudi odlične operativke – moje delo skozi leto pa 
poteka predvsem z njimi. Tako vem, da bo narejeno in da se 
lahko nanje zanesem. Vsako posebej zato cenim.   

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Jarki in mostovi 
(2)

GLOBOKO – Kvartet Plus iz Globokega (na fotografiji) je 
ljubiteljsko prepevanje začel kot kvartet v zasedbi Sebastjan 
Sevnik, Mitja Zidanič, Marjan Račič in Janko Kršlin, kasneje 
pa je sestav razširil še Branko Filipčič in tako so postali 
pevski kvintet – kvartet z novim, dodatnim članom. Po osmih 
letih skupnega petja so se »kvartetovci« odločili za svoj prvi 
samostojni koncert, ki je bil ob letošnjem materinskem dnevu 
v soboto, 23. marca, v Globokem. Polna dvorana prosvetnega 
doma je ob petju ljudskih in dalmatinskih skladb prisluhnila 
tudi Tjaši Zidanič, Niki Čižmek, Brežiškim flosarjem in družini 
Umek, ki so kot gostje popestrili večer. K. Račič, foto: B. Kovačič
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na muhi ...

Županov sprejem najuspešnejših športnikov in športnic v 
letu 2018 bi bil samo še ena v vrsti (pogosto dolgočasnih) 
protokolarnih prireditev, če je ne bi z energičnimi nastopi 
popestrile hip hop plesne skupine iz Plesnega kluba Lukec 
Krško. S plesnimi točkami, ki prebudijo še tako zaspano 
občinstvo, so krški plesalci in plesalke tudi tokrat dokazali, 
da niso zastonj v vrhu slovenskega, ampak pogosto tudi 
mednarodnega hip hopa. Na fotografiji dekleta, ki so imele 
v koreografijo vključene tudi gibe 'podivjanega' tipkanja, s 
katerim so ponazorile značilen utrip aktualnega časa. (P. P.)

Sta brat in sestra, odraš-
čala sta v Sevnici, od ko-
der ju je pot vodila v Lju-
bljano. Katarina Zemljak 
zaključuje študij medici-
ne in razmišlja o odhodu 
v tujino. Janez Zemljak je 
zaključil pravno fakulte-
to in postal po dodatnem 
izobraževanju licenciran 
zasebni detektiv. Po upo-
kojitvi očeta je prevzel 
vodenje njegove detek-
tivske pisarne, najpogo-
steje pa raziskuje gospo-
darski kriminal. (S. R.)

Eden najbolj prepoznavnih 
'brkačev' v našem okolju je 
član krškega borčevskega 
združenja Tone Gnus, sicer 
nekdanji rudar, doma z 
Razteza pri Brestanici. 
Prizadeven praporščak 
tako v brestaniški krajevni 
organizaciji kot v območnem 
združenju borcev je zaradi 
svojih košatih brkov – menda 
si jih je zaradi izgubljene 
stave obril le enkrat – povsod 
hitro opazen, znan pa je tudi 

po tem, da rad zapoje, zato povsod, kamor gre z borčevskimi 
kolegi, hitro organizira pevski zbor. (P. P.)

Se je že kdo kdaj lotil raziskave, koliko pesmi na svetu je 
posvečenih mami? Na odprtju fotografske razstave Fotokluba 
Brežice so se na predvečer materinskega dneva s kulturnim 
programom predstavile Sara in Valentina Rubin ter Timeja 
Račič Ogorevc. Tri prijetne in vesele deklice, ki so z vso 
resnostjo odigrale glasbeni program. Sara in Valentina sta 
zapeli večno Mamica je kakor zarja, na citrah ju je spremljala 
Timeja. Mame v avli Doma kulture je objela ganjenost, a v 
samoizpraševanju, ali smo bile in smo res po jutrih kakor 
zarje, ko se mudi, mudi … Ampak, eno le na svetu širnem vsak 
mamico ima … (N. J. S., foto: F. Šavrič)

Jože Božič (levo) je 
po mnenju mnogih 
stopil v velike 
čevlje svojega 
p r e d h o d n i k a 
Gabriela Metelka, 
ki je bil predsednik 
Kmečke zadruge 
Krško v letih 2010-
2018 oz. vse do 
decembra 2018, 
ko so zadružniki 

na občnem zboru za novega predsednika ustoličili Božiča. 
In kaj vemo o Božiču? Član krške zadruge je od leta 2010, ko 
je prevzel članstvo v zadrugi od svojega očeta. Z njo sodeluje 
pri vinogradniški proizvodnji, sicer pa obdeluje 1,5 ha 
vinogradniških površin v Ivandolu. Poleg tega je od leta 2002 
aktiven član leskovškega kulturnega društva, med drugim pa 
tudi že skoraj dve desetletji prepeva v pevskem  zboru Župnije 
Leskovec. Na fotografiji Božič v družbi Vinka Vrhovška, vodje 
polnilne linije v krški kleti in viničarja tamkajšnje cvičkove 
brajde. (B. M.)
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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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto**

+

Renault CAPTUR
Izberi drugačno pot.

07 391 81 14

Na marčevski zaključni prireditvi 7. festivala vin na Sromljah 
tudi tokrat ni šlo brez Maje (levo) in Katje Pinterič, ki v vlogi 
vaških klepetulj s svojimi izjavami v domačem narečju 
vedno popestrita program in poskrbita za marsikatero 
pikro predvsem na račun predsednika organizacijskega 
odbora festivala Ferda Pinteriča, ki je hkrati tudi njun oče. 
Sestri Pinterič sta tudi drugače zelo marljivi in aktivni, saj 
npr. plešeta v artiški folklori, starejša Maja pa je v zadnjem 
času s svojim kolegom (vlog Neki Neki) dejavna tudi kot t. i. 
vlogerka, med drugim sta posnela video smučanja na Krvavcu 
samo v kopalkah. (R. R.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Barbara Sušin, Brezina – 
deklico,

• Tadeja Kolman, Lukovec 
– dečka,

• Anica Arh, Dolenja vas pri 
Krškem – dečka,

• Sanja Valenčak, Poklek pri 
Podsredi – dečka,

• Mateja Mežič, Mali Vrh – 
deklico,

• Janja Grubič, Cerina – 
deklico,

• Irena Uranjek, Krško – 
deklico,

rojstva • Maja Grabrijan, Sevnica – 
deklico,

• Urška Požun, Žurkov Dol 
– dečka,

• Dragica Stipič, Planina v 
Podbočju – dečka.

ČESTITAMO!

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer 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 za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Matej Gregl z Bizeljskega in Tjaša Lipar iz Spodnjega 
Starega Grada, 8. september 2018, grad Mokrice (foto: 
Gregor Molan)

poroke

• Damir Sotler iz Pesjega in 
Bernardka Cizl iz Dobove,

• Aljoša Zakšek iz Brestani-
ce in Kleopatra Gabrič s 
Senovega.    

ČESTITAMO!

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

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

 

Fotografiramo za: 
osebno izkaznico, 
potni list, vizo, 
vozniško dovoljenje, 
orožni list, ostale izkaznice ...

v Hotelu City Krško

NOVO! Tisk na majice in lončke

FOTOGRAFIRANJE 
ZA DOKUMENTE 

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

samo

10 €

Podarite lonček ali majico za rojstni dan!

PRESLADOL – 20. marca je praznovala 90 let Hilda Radič iz 
Presladola.  Slavljenko, ki se je razveselila voščil in dobrih 
želja, so obiskali predsednik sveta KS Rožno Presladol An-
ton Bohorč, podžupan občine Krško Vlado Grahovac in pred-
stavnice KO Rdečega križa Brestanica. Slavljenka je dobro 
razpoložena obujala spomine na mladost in doživetja, ki so 
jo spremljala skozi življenje. 

Rodila se je v Presladolu, v Ribičevi družini in odraščala skupaj z 
dvema sestrama. Poročila se je z Jožetom Radičem, s katerim sta 
si zgradila hišo in ustvarila družino. Rodila sta se sin Jože in hči 
Helena. Na žalost je zelo mlada ovdovela, zato je sama skrbela 
za otroka in manjšo kmetijo, s katero se je družina preživljala. Si-
cer zgovorni in nadvse dobro razpoloženi slavljenki se orosi oko 
tudi, ko spregovori o sinovi bolezni in njegovi smrti. Danes je po-
nosna na svoje 4 vnuke, ki jo obiskujejo, še posebej pa na vnuka 
Sandija, ki se je pri osemnajstih letih preselil nazaj k njej in skrbi 
za domačijo ter jo z velikim veseljem tudi obnavlja. Večkrat, tako 
kot v času našega obiska, jo obišče tudi hči z možem. Glede na 
to, da zadnja leta težje hodi, si čas krajša z branjem časopisa in 
tako ohranja stik z dogajanjem doma in v tujini. Sicer pa je dob-
rega zdravja in še vedno zelo bistrega uma. Hilda, hvala za tako 
lep sprejem in prijeten klepet ter želimo vam še vrsto zdravih let. 
 Vir: KS Rožno Presladol

90 let Hilde Radič

Slavljenka skupaj z domačimi, predsednikom KS Rožno 
Presladol Antonom Bohorčem, podžupanom Vladom 
Grahovcem ter predstavnicami KO Rdečega križa Brestanica

LEV IN MIŠKA - lutkovna predstava

• torek, 2. april, ob 17. uri – Mladinski oddelek
• četrtek, 4. april, ob 17. uri – Knjižnica Senovo

• torek, 9. april, ob 17. uri –  
Vrtec Plavček Kostanjevica na Krki

Ob zaključku pravljičnih in igralnih uric smo povabili 
Lutkovno gledališče TRI, ki nam bo zaigralo zgodbo o 
levu in miški, prijateljstvu in zavezništvu.

»OD PATAGONIJE DO ARGENTINSKEGA 
MALBECA. DA O MESSIJU NE GOVORIM ...« 

- potopisno predavanje 
• torek, 9. april, ob 19. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Tamara Vonta, novinarka in popotnica, nam bo v poto-
pisnem predavanju odkrila raznoliko Argentino in njene 
številne naravne, kulturne in zgodovinske zanimivosti.

ČESAR NE MOREŠ POVEDATI FRIZERKI, 
AGATA TOMAŽIČ - literarni večer

• sreda, 17. april, ob 19. uri -  
knjižnica Kostanjevica na Krki

Z Agato Tomažič, nekdanjo novinarko, se bomo pogo-
varjali o njenih literarnih delih, ki jih odlikujeta bogat 
slog in poseben tip včasih precej črnega humorja. Pra-
vijo, da enako lahko zapišemo tudi za avtorico samo. 

PODARIMO KNJIGO IN CVET

• torek, 23. april - Osrednja knjižnica v Krškem

Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic se bomo 
pridružili dogajanju ob Noči knjige. Čez dan bomo podar-
jali in omogočili izmenjavo starih knjig, tematsko obo-
gatili park in se z otroki družili v igralno-ustvarjalnih 
uricah. Zvečer bo z nami ameriško-slovenski fizik in zgo-
dovinar dr. Stanislav Južnič, ki nam bo spregovoril o 
Valvasorju in astronomiji. Na ta dan bo osrednja eno-
ta knjižnice za bralce in obiskovalce odprta do 20. ure.

ROČNA DELA IZ LESKOVCA V 
VALVASORJEVI KNJIŽNICI KRŠKO - razstava

• april – Osrednja knjižnica v Krškem

V mesecu aprilu se v osrednji stavbi Valvasorjeve knjižni-
ce Krško z razstavo svojih izdelkov predstavljajo članice 
Skupine za ročna dela, ki delujejo v Sekciji za ohranjan-
je kulturne dediščine pri KD Leskovec pri Krškem. Tudi 
ostali, ki bi se želeli predstaviti v krški knjižnici, vabl-
jeni, da nas za dogovor pokličete na tel. 07 490 40 00 
(Urška Šoštar). 

PODARITE ČLANARINO

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

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

Od 23. do 26. aprila vam v vseh enotah knjižnice omo-
gočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V APRILU

SELA PRI DOBOVI – Jubilantu Alojzu Žibertu, ki je 21. mar-
ca praznoval 90. rojstni dan, so ob njegovem jubileju prip-
ravili presenečenje njegovi najbližji. Obiskali so ga sorodni-
ki in prijatelji, v imenu občine Brežice mu je čestital župan 
Ivan Molan in v imenu sveta KS Dobova predsednica Bran-
ka Stergar. 

Alojz Žibert je vesele narave in komunikativen, za svojih 90 let 
dobrega zdravja, rad prebira časopis, gleda TV in ob lepem vre-
menu še vedno sede na kolo in prekolesari nekaj kilometrov. Pra-
vi, da mu to pomaga pri bolečinah v nogah ter mu daje zdravje 
in energijo za dobro razpoloženje.    
Alojz se je rodil 21. 3. 1929 v kraju Gora v občini Krško. Leta 
1941 je bil izseljen v Nemčijo, po vrnitvi v domači kraj ga je v 
letu 1949 poklicala domovina na služenje vojaškega roka v Bito-
lo v Makedoniji. Leta 1954 je spoznal svojo življenjsko sopotnico 
Ano, preselil se je v Sela pri Dobovi in v zakonu sta se jima rodi-
la sin Mihael in hčerka Marija, ki sta si ustvarita svoji družini, 
Alojz pa je postal dedek vnukoma Robiju in Petru. Vnuk Robi ga 
je že razveselil s pravnukinjama Tio in Katio. Bil je zaposlen na 
SŽ Centralne delavnice Dobova, zdaj pa je že 30 let upokojenec. 
Ob službi je obdeloval tudi manjšo kmetijo, sedaj uživa v zaslu-
ženem pokoju, kmetijstvo pa je prepustil sinu Mihaelu, ki s svo-
jo družino živi na domačiji.
 Vir: Občina Brežice

90-letnik Alojz Žibert 

Zbrani na praznovanju 90. rojstnega dneva Alojza Žiberta

www.PosavskiObzornik.si
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. 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.

zahvale, spomin

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

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

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.

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

SPOMIN

z Blance.
VIKTORIJA JUREČIČ

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,

solza, žalost in bolečina te zbudila ni.
Ostala je praznina, ki hudo boli.

11. januarja je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustila naša draga

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: ati Damjan, mami Marjeta, brat Gašper
in sestra Monika z družino

SPOMIN

iz Brežic.
ATOS MAKAROVIČ

6. aprila bo minilo eno leto, odkar nas je 
zapustil mož, oče, tast in nono

Žena Kornelija in hčerka Marjana z družino

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite 
ob njegovem grobu.

po sledeh naše dediščine

Vezenina za velikonočni čas
DOLŠCE – Po sledeh naše dediščine smo se prvič odpravili 
v kostanjeviško občino, tematsko pa tako kot nazadnje, ko 
smo predstavili sevniško repliko kapele Božjega groba, os-
tajamo v (pred)velikonočnem času – tokrat predstavljamo 
vezeni stenski prt z velikonočnim motivom iz zbirke sta-
rin pri Frankovičevih v Dolšcah.

Mimi Frankovič 
je ob pomoči moža 
Antona zbirko sta-
rin, pravi domači 
muzej, uredila na 
seniku domačije 
na Dolšcah, ki sta 
jo podedovala po 
Antonovem stricu. 
V njej je na ogled 
veliko kmečkega in drugega orodja, gospodinjskih pripomoč-
kov, pohištva, ur, spominskih predmetov, starih knjig in drugih 
listin pa tudi izdelkov domačih obrti in spretnosti. »Precej tega 
smo imeli doma, nekaj pa nam ljudje prinašajo, da ne vržejo v 
smeti,« pravi Mimi, ki skrbi za urejenost in čistočo zbirke. Zbir-
ko z veseljem pokaže obiskovalcem, denimo mimoidočim po-
hodnikom in planincem, občasno tudi kakšni najavljeni sku-
pini, na ogled radi pridejo tudi kostanjeviški šolarji, ki so jim 
predmeti v zbirki pogosto neznani in zato še posebej zanimivi.

Na ogled je tudi lepo število vezenin, ki jih je naredila Antonova 
teta Marija. Nekaj njenih izdelkov je Mimi posodila tudi za lan-
sko razstavo »Iz babičine skrinje«, ki je bila na ogled v kostanje-
viški šoli. Vezenje je bila namreč nekoč priljubljena rokodelska 
dejavnost, s katero so se ženske na podeželju ukvarjale v pros-
tem času, torej predvsem pozimi ali ob slabem vremenu. Izde-
lovale so uporabne predmete za vsakdanjik in praznik, za dari-
la in za potrebe nevestine bale. V Frankovičevi zbirki najdemo 
vezene izdelke za posteljnino, stenske prte, ki so viseli ob šte-
dilniku ali ob postelji, manjše uporabne izdelke, kot je stenska 
obešanka za glavnik ipd. Stenski prt z motivom zadnje večerje 
in nad njim izvezenim napisom »Vseh oči se ozirajo na Tebe, o 
Gospod!« je bil, kot pravi Mimi, kar zahteven za izdelavo, ste-
no pa je najbrž krasil predvsem v velikonočnem času. Blago za 
prte so vezilje kupile, ga same bodisi ročno bodisi strojno zaro-
bile, nanj s svinčnikom zarisale motiv oz. vzorec ter nato nanj 
izvezle želeno podobo. Dragocena dediščina, ki jo k sreči neka-
teri še znajo ceniti.  P. P.

Prt z motivom zadnje večerje

SPOMIN

rojena Bogovič, iz Essna v Nemčiji.
ANICA NOVAK

O kako hitro beži čas,
odkar odšla si ti od nas.

Ostala je praznina,
v naših srcih bolečina.

21. marca je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustila naša draga

žena, mama in oma

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

Pogrešamo te!
Njeni najdražji

SPOMIN

ANTON SIMONIŠEK

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 

a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo. 

4. aprila sta minili dve leti, 
odkar nas ja zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

Občina Brežice objavlja javno naznanilo o 
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za IPC Brezina

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in 60. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 
57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 
76/14 - odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2) 
župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA ZA IPC BREZINA,

ki bo potekala od 5. 4. 2019 do vključno 6. 5. 2019 v času 
uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice ter 
v prostorih Krajevnih skupnosti Šentlenart in Artiče.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo le na tekstualni 
del prostorskega akta, s katerimi se omogoča 
fleksibilnejše pogoje umeščanja in oblikovanja objektov 
ter racionalnejšo rabo zemljišč.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta 
se lahko udeležite v sredo, 10. 4. 2019 ob 16. uri v 
sejni sobi na Občini Brežice. 

Pisne pripombe in mnenja na prostorski akt lahko 
zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno 
v knjigi pripomb na občini in krajevnih skupnostih 
ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek 
za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali 
na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani 
www.brezice.si na podstrani Oddelka za prostor ter na 
občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

Župan Občine Brežice
Ivan Molan

BREŽICE – Članstvo Krajevne organizacije Društva izgnan-
cev Brežice se je 15. marca udeležilo občnega zbor v re-
stavraciji Štefanič. Društvo beleži 28 let delovanja v priza-
devanju za pravice izgnancev.

Predsednica Emilija Držanič je po-
ročala, da je bilo v KO Brežice v letu 
2018 le še 245 članov. Lani jih je 
umrlo devet, letos pa že osem, pre-
minulim so se poklonili z minuto 
molka. V preteklem letu so sodelo-
vali z Gimnazijo Brežice pri njiho-
vem Unescovem projektu. Tako so 
dijakinje gimnazije pod mentor-
stvom Zdenke Senica Grubič pri-
pravile zgovoren program, v kate-
rem so sodelovale Julija Laznik, 
Zala Jakhel, Maruša Ferenčak in Zala Rostohar, ki je igranje 
citer popestrila z govornimi vložki. Spomnila je na ekskurzijo v 
taborišče Mathausen ter se zahvalila Držaničevi za predstavlje-
ne teme v šoli na temo izgona.
S prizadevnim delom so si uspeli pridobiti pravice. Po podatkih 
Upravne enote Brežice je bilo po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja 
na dan 31. 12. 2018 1.940 upravičencev s statusom žrtve vojne-
ga nasilja, od tega je 1.706 upravičencev prejelo pravico do do-
življenjske mesečne rente, dodatno zdravstveno zavarovanih je 
bilo 1.408 upravičencev.
V društvu redno skrbijo za obiske članov v domu upokojencev, 
prvi bo že aprila, v maju načrtujejo srečanje članov, ki bodo v 
tem letu dopolnili 85 let, oktobra druženje s člani, ki bodo v tem 
letu dopolnili 90 let, starostnike od 91 do 98 let bodo obiskali v 
decembrskem času. Na dan izgnancev, 7. junija, se bodo udele-
žili srečanja na gradu Rajhenburg. Ker so do sedaj domovino na 
izletih prečesali po dolgem in počez, za septembrski izlet priča-
kujejo predloge. 
Zbora se je udeležil poslanec v DZ Igor Zorčič, ki je pohvalil so-
delovanje z dijaki Gimnazije Brežice, saj s tem ohranjajo zgodo-
vinski spomin. Dejal je, da se bo zavzel za reševanje problemov 
ljudi v Posavju. N. Jenko S.

Ohranjajo zgodovinski spomin

Rezika Bogovič se je v 
imenu članov zahvalila 
Emiliji Držanič.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012109&stevilka=4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201335&stevilka=1322
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2017110200|RS-61|8254|2915|O|
mailto:obcina.brezice@brezice.si


Posavski obzornik - leto XXIII, številka 7, četrtek, 4. 4. 2019 29OBVESTILA

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

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

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

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

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

ROBERTA KMETIČA

ZAHVALA

Žalujoči: domači

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani v teh 
najtežjih trenutkih našega življenja in sočustvovali z nami.
Hvala za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč 
in vsem, ki ste ga tako številno spremljali na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se g. župniku Janezu Jasencu in LD Radeče za 
organizacijo pogreba, še posebej g. Jožetu Prahu in Ludviku 
Klavsu, slednjemu za sočutne lovske misli in dejanja našega Robija. 
Zahvaljujemo se vsem lovcem, praporščakom in rogistom drugih LD. 
Hvala tudi g. Marti Starina in Marjani Dolinšek za izrečene sočutne 
besede ob slovesu. Hvala KS Svibno, PGD Svibno, kolektivu Grafo lit 
d.o.o. in Avtoprevozništvu Kobal d.o.o. za vso pomoč in podporo.
Hvala za izrečene besede in misli vseh, ki ste nam stisnili roke in bili 
z nami, ostali bodo vedno v naših srcih.
Spomini na njegovo življenje in dobroto, ki so se tako kruto prekinili 
v 50. letu življenja, bodo ostali živi in večni. 

Smrt pusti praznino,
ki boli nadvse,

ljubezen pusti spomine,
ki ne vzame jih nihče.

Ob boleči in nepričakovani izgubi dragega 
očeta, moža, dedka, sina, brata in strica

JANEZ MEDVED

ZAHVALA

Žalujoča: žena Anica

Iskrena hvala vsem, ki ste mi na kakršen koli način pomagali, 
darovali cvetje, sveče in ga v tako velikem številu pospremili na 
zadnjo pot. Hvala tudi moji sestri Darinki za organizacijo pogreba 
in večletno vsestransko pomoč v času najine bolezni in tudi prej.

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

V 84. letu starosti me je zapustil 
moj dragi mož 

iz Bukoška.

IVAN FLAJS

ZAHVALA

Vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za izrečeno 
sožalje, sveče in darovane maše ter kakršno koli pomoč. Hvala 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem in vsem govorcem 
za ganljivo prebrane besede slovesa. Hvala še enkrat vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

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

V 58. letu starosti nas je zapustil 
brat, stric in svak

po domače hribski Janez, 
iz Srednika 22, Šentjanž.

ZAHVALA

z Dobrove na Senovem

MARIJE BOHORČ

Draga mama!
Za dobroto tvojih rok

ostala bo beseda hvala,
ki večno bo ostala
lep spomin na te.

Ob slovesu naše drage 

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in 
sovaščanom za izrečene tolažilne besede, sočutje, tolažbo ter za vso 
brezmejno in ganljivo pomoč na vseh mogočih področjih.

Posebna hvala gospe doktor Janji Zorko, urgentnemu centru Krško 
in naši Manueli Žučko, gospodu duhovniku Janezu Turinku za lepo 
opravljen poslovilni obred ter našemu Branku Bohorču za vso 
nudeno pomoč. Hvala tudi pogrebni službi Kostak in Samanthi Zobec.

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti k 
večnemu počitku in na kakršen koli način posvetili trenutke slovesa. 
Za vedno bo ostala v naših srcih.

Žalujoči: hčerki Marica in Majda z družino ter vsi njeni

ZAHVALA

rojena Gabrič, z Dolnjega Brezovega.

MILENA PROSENIK

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

V 91. letu življenja nas je za vedno zapustila 
naša draga mama

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
vsa izrečena sožalja, darovane svete maše, cvetje in sveče.

Posebna zahvala osebju Trubarjevega doma Loka pri Zidanem Mostu 
za vso skrb in nego v njenih zadnjih dneh, enako tudi gospodu 
župniku za lepo opravljen obred ter pevcem, trobentaču in pogrebni 
službi Komunale Sevnica.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

z Bučerce

ALOJZA SLAVKA
PAJTLERJA

Ob boleči izgubi našega dragega
brata, svaka, strica in bratranca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se tudi g. župniku Mitji za lepo opravljen obred, g. 
Zoranu Jankoviču za ganljive besede slovesa in pevcem.
Lepa hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali in ste našega 
Slavka v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

iz Brežic.
IVAN UREK

Ne, da te ni več.
Samo Bog se te je dotaknil po svoje

in si zaspal.
Zaspal in šel v nebesa.

Sedaj bdiš nad nami in nas čuvaš.

Zapustil nas je dragi mož, oče, dedek, stric

Hvala vsem, ki z nami žalujete in nam pomagate v teh težkih 
trenutkih. 

Vaše iskrene misli in dejanja pomagajo prenašati bolečino. Toda 
potrebno bo več časa, da bodo enkrat, en dan, žalost premagali lepi 
spomini, nežne misli in hvaležnost za vsak skupni trenutek, ki smo 
ga preživeli z Ivanom.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

z Zdol

JOŽEFE MOLAN

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina

te zbudila ni.
Ostala je praznina,

ki hudo boli.
Ob boleči izgubi naše drage mame,

babice, tašče, sestre, sestrične in svakinje

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše.

Hvala sodelavkam in sodelavcem Vrtca Krško za vso izkazano 
pozornost, pogrebni službi Žičkar, kvartetu trobil ter pevcem iz 
Brežic za zapete žalostinke. Hvala govorniku Silvu Molanu in g. 
župniku Mitji Markoviču za lepo opravljen obred.

Posebna zahvala tudi Faniki Damjanovič za vso pomoč in obiske 
na njenem domu ter vsem ostalim, ki vas morda nismo omenili v 
zahvali, pa ste nam kakor koli pomagali.

Žalujoči: hči Ida z družino, sin Zvonko s Suzano
ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

iz Artič
JANKA GLOGOVŠKA

Ob boleči in prerani smrti našega brata, 
svaka, strica in nečaka

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih tenutkih izrekli 
besede sožalja, podarili sveče, denarne prispevke in cvetje. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred slovesa, pogrebni 
službi Žičkar iz Brežic za pogrebne storitve, praporščakom in 
gospodu za zaigrano Tišino. Hvala gospodu Jožetu Žagarju za 
izrečene ganljive besede slovesa, negovalnemu oddelku Splošne 
bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin v njegovih zadnjih dneh, vsem 
sosedom, prijateljem in znancem, nekdanjim sošolcem, sodelavcem 
kolektiva Kostak iz Krškega ter vsem, ki ste nam na kakršen koli 
način pomagali in nam stali ob strani v teh težkih trenutkih.
Še enkrat hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ste se v 
velikem številu od njega poslovili ter ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Bremena življenja te niso zlomila,
bolezen iz tebe vso moč je izpila.

BOŠTANJ – Oktet Jurija Dalmatina je od 20. februarja do 9. mar-
ca gostoval pri slovenskih izseljencih v Argentini, od koder so se 
člani vrnili z mnogimi lepimi vtisi in nepozabnimi spomini. Vse 
koncerte je organiziralo društvo Slovenski duh v okviru prazno-
vanja 140. obletnice prihoda prvih Slovencev v Argentino. »Vse-
povsod nas je pričakalo čudovito, navdušeno in hvaležno ob-
činstvo, ki nas je na vseh naših nastopih nagradilo s stoječimi 
ovacijami. Zelo smo hvaležni za te čudovite izkušnje, ki pa ne bi 
bile mogoče brez čudovitih in prijaznih rojakov, ki so nas veli-
kodušno sprejeli, odprli vrata v svoje domove in nas kar malce 
razvajali. Pohvalno je, da kljub oddaljenosti naši rojaki tako lepo 
ohranjajo slovensko besedo, pesem in običaje, in verjamemo, da 
jim bo to uspevalo tudi v prihodnje,« so v daljšem sporočilu za-
pisali člani boštanjskega okteta, ki so si v Argentini ogledali tudi 
nekatere znamenitosti. Med drugim so bili tudi v parku mesta 
Cerrito (na fotografiji).  S. R.

Boštanjski oktet gostoval čez lužo
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Prodam avto Golf V., letnik 
2004, 1. lastnik. 
Tel.: 051 635 672

Prodam Mercedes C 180, le-
tnik 2002, črne barve, 140.000 
km, redno servisiran, vreden 
ogleda in nakupa. 
Tel.: 040 726 822

Prodam Opel Corso 1.4, junij 
2002. Tel.: 031 633 522

Za 400 l dobrega vina zame-
njam odlično ohranjene gume 
(5 kom) Hankook Ventus Pri-
me, 235/65 R17. 
Tel. 041 769 809

Prodam moped Tomos APN 6 
v izredno dobrem stanju, regi-
striran, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 458 831

KMETIJSTVO

Kupim izkopalnik krompirja 
na tresala in zgrabljalnik sena. 
Tel.: 030 998 658

Prodam rotacijsko kosilnico 
v dobrem stanju, širina 1,3 m. 
Tel.: 07 49 74 157

Prodam trosilec umetnega 
gnoja Vikon, 600 l, z nihalno 
roko, lepo ohranjen. 
Tel.: 031 464 749 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

TELSAT d.o.o.

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

CPB 13, Brestanica
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OptikaKeber_Oglas2_84×44_Print.pdf   1   20. 10. 2016   15:13:44Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.

M
at

ej
a 

N
ov

ak
 s.

p.
, S

ta
ra

 c.
 1

2,
 S

tr
až

a

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 upora-
bljate 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 vredno-
sti (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. 
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 upora-
bljate 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 

KOREKCIJSKI OKVIRJI* DO -50%V JANUARJU
*Akcija velja od 1.1. do 31.1.2019, oziroma do razprodaje zalog.  Slika je simobolična. Popusti različnih akcij se med seboj ne seštevajo.

• Ekološki  topaz
 1,30 €/kg
• druge sorte 0,70 €/kg

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

mali oglasi

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

obzornikova oglasna mreža

Prodam vrtno frezo Mio Stan-
dard, 3,5 KS, cena 200 €. 
Tel.: 041 847 896

Prodam 5-tonski trosilec 
hlevskega gnoja v izredno 
dobrem stanju (novejše izved-
be), kosilnico BCS (dizel, 1. la-
stnik) in originalno jermenico 
za traktor Deutz. 
Tel.: 041 306 944

Prodam pajka SIP 340, trak-
torski luščilec koruze in Muto 
s priključki. Tel.: 030 694 956

Prodam traktorsko kosilni-
co BCS (2.20), lepo ohranjena, 
cena ugodna. Tel.: 031 791 479

Prodam pršilnik Agromehani-
ka AGP 300 EN, redno vzdrže-
van in pregledan, komande v 
kabini, in ličkalnik (pogon na 
traktor ali elektromotor). 
Tel.: 041 395 718

Prodam travniško brano, vile 
za nalaganje bal, kopelit, jasli 
za drobnjad, pokrov za jašek, 
okrasni križ. Tel.: 041 439 288

Prodam škropilnico za sadje 
Zupan, 350 l, in krožne brane, 
22 diskov. Tel.: 051 828 289 

Prodam enosobno stanovanje 
(33 m2) v Brežicah, cena 1.200 
€/m2. Tel.: 070 604 128 

Prodamo parcelo na Narp-
lu pri Krškem, 44 arov, na lepi 
sončni legi. Stavbno zemljišče 
24 arov. Tel.: 041 937 867

Na Gorenji Pirošici prodam 3 
travnike, 70 arov. Ugodno. 
Tel.: 031 872 624

Oddam enosobno stanovanje 
v Brežicah (EI v izdelavi) in nji-
vo (52 arov) v Brezini. 
Tel.: 031 232 945

Oddamo manjšo stanovanj-
sko hišo (50 m2) s pomožnim 
objektom, Gornji Lenart 60, 
Brežice. Tel.: 051 448 214

V okolici Brežic oddam 
opremljeno 3-sobno sta-
novanje paru ali tričlanski 
družini, državljanom EU (1. 
nad. hiše, CK, dva balkona, 
300 €/mes. in stroški, EI 
zagotovljena). 
Tel.: 051 341 321

Na otoku Pašman oddam dvo-
sobni apartma »Agnes«, pog-
led na morje, klima, terasa, 
200 m do morja, parkirišče, 
gril, TV SAT. Tel.: 041 983 525

040 287 597, Robert Nedanovski
www.nnrn.si

HIŠA BREŽICE, MRZLAVA VAS
Cena: 95.000,00 €

Leto izgradnje: 1975
Velikost: 129,60 m²

Parcela: 5.120,00 m²
EI: v izdelavi

NEPREMIČNINE

Prodam hišo nad Blanco, 
180 m2, na novo renovira-
no in nadstandardno to-
plotno izolirano, zelo lepa 
in zelo lepa lega, prva vse-
litev, EI izdelana. Vredno 
ogleda in nakupa. 
Tel.: 040 154 925

V okolici Sromelj oddam v na-
jem ali prodam takoj vseljivo 
stanovanjsko hišo, EI izdelana. 
Tel.: 031 670 586

Prodam zazidljivo, komunal-
no opremljeno parcelo, cca. 10 
a, v bližini Term Čatež, vas Ce-
rina, 100 m od avtobusne po-
staje. Tel.: 041 565 855 

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Zvonku Pezdirniku, Dovje 25, 4281 
Mojstrana. 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. POSLUH - Ker te ljubim
 3. (2.) Ans. POSKOČNI MUZIKANTI - Srce le eno v nama 
   bije
 4. (3.) Ans. VESELI DOLENJCI - Sedemkrat
 5. (6.) Ans. VRAŽJI MUZIKANTI - Misel nate ne zaspi
 6. (10.) VERA & ORIGINALI - Kje so tiste pesmi
 7. (5.) Ans. BORŠT - Kot reka svobode
 8. (9.) Ans. JOŽICA SVETE in njeni PRIMORCI - Kikirikiki 
 9. (7.) MONIKA & GREGOR AVSENIK z Ans. SAŠA 
   AVSENIKA - Nesi me, nesi
 10. (-.) Ans. LIPOVŠEK - Beli Angel

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Svetlin – Pismo zadnjega brata 

Kupon št. 461
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 6. 4. 2019, ob 20. uri
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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 obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

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

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

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma 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 (8/2019) bo izšla v 
četrtek, 18. aprila 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 11. aprila 2019.

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.

Prodam skoraj novo sejalnico 
za koruzo Panonija, dvoredno, 
in nakladač za gnoj Leon, hi-
dravlične nogice, malo rabljen. 
Tel.: 031 893 850

Prodam samohodno kosilni-
co AS 26AH 9/3, nemške iz-
delave, na 3 kolesa, motor 
dvotakten, 6 KM. Primerna 
za strmine, rez 63 cm, košnja 
zelo visoke trave, z opcijo do-
datnih zavor (okolica Brežic). 
Tel.: 041 613 715

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič 732 in priključke, likalni 
stroj z valjem (85 cm) in kme-
tijsko motorno žago Dolmar 
117. Tel.: 031 596 072

Prodam 600 kg dvorednega 
ječmena in kvalitetno vino cvi-
ček po 0,90 €/l. 
Tel.: 041 755 334

Prodam koruzo v zrnju, narav-
no sušeno. Tel.: 041 587 261

Prodam koruzo, ječmen in 
sejalnico za koruzo Olt, dvo-
redno. Tel.: 051 379 204

Prodam koruzo trdinko, na-
ravno sušeno, in plemenskega 
kunca orjaka, starega 10 mese-
cev, težkega 7,5 kg. 
Tel.: 051 358 306

Prodamo koruzo v zrnju in 
luščene lešnike. 
Tel.: 051 361 635

Prodam koruzo v zrnju in pu-
halnik Tajfun na traktorski po-
gon. Tel.: 031 451 669

Prodam kostanjevo kolje, 
kostanjeva drva, kratko žaga-
na, mešani hlevski gnoj, sku-
to in mleko. Tel.: 051 477 243

Prodam seno v kockah, mož-
nost dostave. Cena po dogovo-
ru. 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 
pospravit po sečnji v bližini 
Sevnice na Ledini. Po ugodni 
ceni. Tel.: 041 867 814

Prodam mešana drva (50 
€/m) in vino, možna dostava. 
Menjam lahko za prašiča, žito, 
koruzo. Tel.: 041 724 690

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam kvalitetno belo vino, 
rdeče, modro frankinjo in zwe-
igelt. Možna dostava, cena od 
0,80 €/l dalje. 
Tel.: 031 657 195

Ugodno prodam vino cviček. 
Tel.: 07 49 57 286

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

Prodam mešano rdeče vino 
po 1,20 €/l, sremiški okoliš, 
ali menjam za smrekove plohe. 
Tel.: 031 528 437

Prodam rdeče vino cviček, 
cena 1€/l, količino nad 50 l 
tudi dostavim. 
Tel.: 031 410 057 

Prodam vino: muškat (pol-
sladki in suhi), belo mešano, 
žametno in frankinjo. Cena od 
0,8 €/l naprej. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri

Prodamo cviček, okolica Rake, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 647 222

Prodam kvalitetno vino mod-
ro frankinjo. Tel.: 041 983 525

ŽIVALI
Kupim telico simentalko, paš-
no, staro 12–14 mesecev. 
Tel.: 040 577 552

Prodam kravo simentalko, 
brejo 3 mesece, pregledano. 
Tel.: 031 717 595

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

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bo

prodaja belih kilogramskih piščancev, rjavih 
in grahas�h jarkic 27. aprila pri Mirt Alojzu 

na Gmajni 28, Raka, 30. aprila pa na 
Kajuhovi 3, Senovo. Vsak vsak četrtek 

enodnevni beli piščanci. V maju enodnevne 
race in gosi ter dvokilogramski purani.

Naročila sprejemamo na 
tel. št.: 07 49 73 190 ter 031 676 724

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani, obveščamo 
vas, da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev 
v petek, 5. aprila, med 

13. in 17. uro in v soboto, 
6. aprila, od 9. ure dalje.

Naslednja serija bo na voljo 8. maja.
Kmalu bodo naprodaj 
tudi enoletne kokoši.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo v prodaji v soboto, 

20. aprila, rjave in grahaste 
jarkice, tik pred nesnostjo, 

pa dobite vsak delavnik 
po 18. uri.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

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

Prodam kravo šarole, belo, 
staro 3 leta, za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 031 394 657

Prodam teličko simentalko, 
staro 6 mesecev. 
Tel.: 051 851 291

Prodam bikca sivca, stare-
ga 6 tednov, tračni obračalnik 
SIP 220, puhalnik brez motor-
ja, plug IMT, 14 col, in dvovre-
tenskega pajka. 
Tel.: 070 848 863

Prodam oslička, starega 8 me-
secev. Cena 260 €. 
Tel.: 040 383 378

Prodam odojke, težke okoli 35 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 862 947

Prodam odojke in koruzo v 
zrnju. Tel.: 040 389 015

Prodam prašiča, težkega 200 
kg, svinjsko mast in 2 telici za 
zakol. Tel.: 07 49 57 291

Po zelo ugodni ceni prodam 
kozo, staro 3 leta, srnaste pa-
sme. Tel.: 070 746 327

Prodam brejo kozo, staro 1 
leto. Tel.: 07 49 27 056

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Ugodno prodam kombiniran 
otroški voziček, Krško. Tel.: 
051 815 222, 07 49 26 254

RAZNO

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

Prodam betonski sestavlji-
vi jašek za vodomer, 5 stranic, 
cena 70 €, Tel.: 040 500 216

Prodam 350 armiranih be-
tonskih stebrov (270 x 8 x 8) 
na paletah in 2 skrinji za žito 
iz masivnega lesa, vsaka cca. 

1.000 kg, 2 predala. 
Tel.: 041 395 718

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

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

Iščem žensko, staro do 60 let. 
V dvoje je lepše. Kličite kadar 
koli. Tel.: 031 236 361, Andrej

Žensko močnejše postave za 
občasna srečanja s 65-letnim 
gospodom. Tel.: 070 279 839

Iščem resno žensko za skup-
no življenje na mojem domu. 
V jeseni življenja (star sem 
65 let) želim spoznati prijet-
no žensko. Kličite v večernih 
urah. Tel.: 051 397 806

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – 2. marca se je v tukajšnjem 
kulturnem domu odvijala območna pevska revija poustvar-
jalcev glasbenega izročila v občini Sevnica. Srečanje, ki se 
odvija že vrsto let, je namenjeno skupinam in posamezni-
kom, ki ohranjajo ali poustvarjajo slovensko ljudsko glas-
beno dediščino. 

Na pevskem dogodku 
se je prva predstavila 
skupina Ljudske pev-
ke z Blance pod vod-
stvom Ane Fakin. Z 
dvema ljudskima se 
je predstavila tudi 
ženska pevska sku-
pina Azaleja iz Bošta-
nja, ki jo vodi Mimi 
Šuster. Pod vod-
stvom Toneta Šeška 
so zapeli člani skupi-
ne Florjan, ki deluje v okviru PGD Sevnica – veterani. V nadalje-
vanju sta nastopili ženska pevska skupina Lokvanj iz Krmelja pod 
vodstvom Marice Knez in Ljudske pevke Solzice, ki jih vodi Ma-
gda Sigmund. Pod vodstvom Mirka Slemenška se je predstavi-
la pevska skupina Spomin, ki je del folklorne skupine DU Sevni-
ca. Pevsko srečanje so zaključile Ljudske pevke s Telč, ki jih vse 
od nastanka vodi Zvonka Mrgole. 
Sodelujoči na prireditvi, ki jo je povezoval Vili Zupančič, so ob 
zaključku prejeli priznanje JSKD OI Sevnica – vodjem skupin sta 
jih podelila predsednik ZKD Sevnica Jože Novak in vodja obmo-
čne izpostave Katja Pibernik, ki sta se za pomoč ter sodelovanje 
pri organizaciji prireditve zahvalila predsedniku KD Loka pri Zi-
danem Mostu Zoranu Cvaru. Vse nastope je spremljala strokov-
na ocenjevalka mag. Simona Moličnik Šivic.  S. R.

Ohranjajo ljudsko izročilo

Člani pevske skupine Florjan so tudi 
gasilci.

Prodam prikolico za grill, 
hitro hrano, dolžine 2,5 m. 
Vsebuje vse potrebno za 
grill. Tel.: 051 422 957

Prodamo domače orgle 
(heimorgel) Hohner. Ugo-
dno. Tel.: 051 422 957 
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SEVNICA – V mesecu februarju in marcu se je mednarodne 
konference študentov medicine, ki je potekala v Ljubljani, 
udeležila tudi skupina študentk in študentov medicine iz 
afriškega Sudana. Prosti čas so izkoristili za spoznavanje 
slovenskih krajev.

Ena izmed gostiteljic tujih študentov je bila sevniška absolvent-
ka medicine Katarina Zemljak, ki je obiskala Sudan v lanskem 
avgustu. Tja se je odpravila s še dvema študentkama medicine, in 
sicer na delovno prakso v eno izmed tamkajšnjih bolnišnic. »Do-
mačini so nas zelo lepo sprejeli, bivale smo na domovih študen-
tov medicine in ohranile smo stik z njimi. Vesela sem, da lahko 
vrstnike iz Sudana, ki so prišli na mednarodno medicinsko kon-
ferenco v Slovenijo, v prostem času vodimo na oglede slovenskih 
krajev. Zelo všeč jim je bil Piran, navdušeni so bili nad snegom na 
Pokljuki, saj so ga videli in tudi občutili prvič, Sevnica pa je zani-
miva zaradi prve dame Amerike,« je tekla Katarinina pripoved in 
vanjo se je vključil še študent Mutwakil iz Khartuma, glavnega 
mesta Sudana. V lepi angleščini je izrazil navdušenje nad vsem, 
kar je videl. Pred odhodom v slovensko prestolnico je Katarini-
na mati Olga za goste pripravila poznopopoldansko kosilo z go-
vejo juho, praženim krompirjem in solato z domačega vrta, za 
posladek je bila domača orehova potica. 
Ob slovesu po 12-dnevnem bivanju v Sloveniji, od koder jih je 
pot vodila na letališče v italijanski Milano in od tam v Egipt ter 
nato v rodni Sudan, so tuji študenti izrazili upanje, da se še kdaj 
snidejo.  S. R.     

Sudanski študentje tudi v Sevnici

Študentke in študenti medicine iz Sudana so okusili tudi 
tradicionalno slovensko kosilo.

V Keniji tudi mlada zdravnika iz Posavja
BREŽICE – V zadnjih letih je bilo že kar nekaj mladih Posavcev del humanitarno-medicinskih odprav v afriške dežele, o katerih smo poročali tudi v našem časopi-
su. Na eno takšnih sta se konec marca odpravila tudi mlada posavska zdravnika Primož Budič in Mitja Čižmek, ki s preostalimi tremi člani odprave že pomagata 
revnemu prebivalstvu v kenijski vasici Majiwa.

S prvim aprilom je svojo trime-
sečno poslanstvo začela nova 
skupina petih mladih zdravni-
kov, ki so pred kratkim zaklju-
čili študij medicine, med kate-
rimi sta tudi 25-letni Primož 
Budič iz Sel pri Dobovi in leto 
starejši Mitja Čižmek iz Bi-
strice ob Sotli (poleg njiju še 
Tina Duh, Brina Šebez in Ja-
nez Jan Arko). Študenti šes-
tih letnikov medicine, ki se že 
vse od leta 2004 pod okriljem 
Sekcije za tropsko in potoval-
no medicino udeležujejo tovr-
stnih odprav, se celo leto pred 
odhodom vneto pripravlja-
jo na novo poglavje v svoji še 
zelo mladi zdravniški karieri. 
»Že v gimnaziji sem slišal za to-
vrstne odprave in se mi je zde-
lo res super, da lahko s svojim 
znanjem nekomu pomagaš in 
narediš neko pozitivno spre-
membo, ko si mlad,« pove Pri-
mož. Peterica prijateljev že od 
začetka medicinske poti si je 
za končni cilj izbrala kenijsko 
podeželje, natančneje vasico 
Majiwa, ki leži na jugozahodu 
Kenije. Vas nima tekoče vode 

ali urejenih sanitarij, ljudje ve-
činoma živijo v slamnatih hi-
škah in se preživljajo s polje-
delstvom. Najbližja bolnišnica 
in hkrati zdravstvena ustano-
va se nahaja v mestu Kisumu, 
ki je oddaljeno dve uri. Pri-
mož in Mitja, s katerima smo 
se pogovarjali tri tedne pred 
odhodom, ter ostali trije člani 
odprave delujejo v kliniki s tre-
mi ambulantami, čakalnico in 
osnovnim laboratorijem, kar 
predstavlja več samostojnega, 

zahtevnejšega dela. »Na klini-
ki si samostojen in se soočaš 
z vsemi stopnjami zdravljenja, 
kar je zelo dobro, saj se veliko 
naučiš, imaš možnost napre-
dovanja, samoodločanja,« raz-
laga Primož in doda, da jim je 
na kliniki v pomoč osebje, ki 
skrbi, da klinika sploh delu-
je, in nekaj prevajalk za lažje 
sporazumevanje, zdravnikov 
po stroki pa je samo njih pet.

Domačine tudi ozaveščajo
Mitja in Primož pravita, da 
njihovo delo v Majiwi zajema 
vsa področja, od zdravljenja 
akutnih in kroničnih bolezni, 
svetovanja in po potrebi fi-
nanciranja zdravljenja v večji 
bolnišnici do oskrbe kroničnih 
ran in vodenja programa pod-
hranjenih otrok ter še česa. 
»Marsikaj bi se dalo preprečiti, 
če bi bilo v teh deželah dovolj 
ozaveščenosti,« poudari Mitja 

in doda, da si hkrati želijo tudi 
daljnosežno izboljšati kvalite-
to življenja z izobraževanjem 
in ozaveščanjem prebivalstva 
o ustreznem preprečevanju in 
zaščiti pred nalezljivimi in kro-
ničnimi bolezni, primerni pre-
hrani in higieni ipd. »Med dru-
gim bomo opozarjali ljudi, naj 
si ne umivajo ran z isto vodo, 
kot jo pijejo živali,« je povedal 
Primož in omenil, da so raz-
mere v zdravstvu nepredvi-
dljive: »En dan nam bo mogo-
če dolgčas, drug dan pa se ne 
bomo videli ven iz dela.« Mit-
ja je naštel, katere so najpogo-
stejše bolezni med domačini: 
infekcije (glavni vzrok smrti 
v afriških državah), glivična 
obolenja, sladkorna bolezen, 
povišan krvni pritisk, malari-
ja, AIDS (v Majiwi je 20 % oku-
ženih z virusom HIV, pogosto 

se okužijo že kot novorojenč-
ki) ... Sogovornika razlagata, da 
gre pri takih odpravah za pre-
cejšen finančni zalogaj, saj de-
lovanje klinike in zdravljenje 
prebivalcev v celoti temelji-
ta na sredstvih, ki jih zberejo 
slovenske odprave s pomoč-
jo podpornikov. Za pridobitev 
sredstev so na raznih stojni-
cah prodajali majčke z njiho-
vim logotipom, organizirali za-
bavo in dobrodelno predstavo 
ter še nekaj drugih dogodkov. 
Predstavili so se tudi v Posav-
ju na sejmu POK v Brežicah, 
Kozjanskem jabolku in festi-
valu Brežice, moje mesto. Ve-
lik delež sredstev so pridobi-
li z donatorskimi pogodbami 
raznih podjetij, tudi posavskih 
(zahvaljujeta se vsem podpor-
nikom iz te regije), manjši de-
lež še s pomočjo SMS-donacij. 

Tako so zbrali približno 17.000 
evrov, ki bodo šli tudi za nakup 
sanitetnega materiala in zdra-
vil. »Za afriške razmere lahko 
s tem zneskom veliko naredi-
mo,« je prepričan Primož.

Vsi si zaslužijo enako oskrbo
Ker je zelo pomembna preven-
tiva, so se morali člani odpra-
ve poleg rednega cepljenja še 
dodatno cepiti proti več raz-
ličnim boleznim. »Ob prihodu 
bo za nas najprej kulturni šok, 
a verjamem, da ga bomo pre-
živeli in se v domovino vrnili 
z novimi, pozitivnimi nazori,« 
je dejal Primož. »Vsekakor mi 
bo to predstavljalo pomembno 
izkušnjo po končanem študiju, 
saj bom lahko z vsem pridob-
ljenim znanjem pomagal lju-
dem, ki so pomoči potrebni. 
To je neke vrste širjenje lastnih 
obzorij, ko se za nekaj časa 
premakneš iz svoje cone udo-
bja in ti predstavlja določen 
izziv,« o sodelovanju v odpra-
vi pove Mitja, ki se izpopolnju-
je na področju kirurgije. Za Pri-
moža, ki je že od otroštva zelo 
aktiven na glasbenem podro-
čju, bližje pa sta mu pediatri-
ja in ginekologija, medicinska 
odprava predstavlja edinstve-
no priložnost, da to pridoblje-
no znanje človek uporabi v 
praksi in pomaga pomoči pot-
rebnim, »ker verjamem, da si 
vsi, ne glede na vero, raso in še 
kaj, zaslužijo enako zdravstve-
no oskrbo«.
 Rok Retelj

Mitja Čižmek (levo) in Primož Budič
Peterica mladih zdravnikov, ki te dni že pridno pomaga 
kenijskim prebivalcem (foto: Amadeja Smrekar)

Člani odprave tudi med bivanjem v Keniji skrbijo, da lahko spre-
mljate njihovo delo in doživetja, saj bodo na spletni strani od-
prave (https://kenija2019.wordpress.com/) redno pisali blog, 
še vedno pa je na voljo tudi pomoč v obliki SMS-donacij (ključ-
na beseda KENIJA5 na 1919), s čimer boste uporabniki storitev 
Telekoma Slovenije in A1 prispevali pet evrov za Humanitarno–
medicinsko odpravo Kenija 2019.

KRŠKO – Če se kdaj sprehodite po Vidmu, morda opazite ko-
munalnega delavca z značilnim smetarskim vozičkom, ki 
tam vsak dan prazni koše, pobira smeti, skratka, skrbi za 
čistočo javnih površin. To je Jože Šoln s Senovega.

Jože Šoln je že 30 let zaposlen v družbi Kostak na področju go-
spodarskih javnih služb. Preden je pred leti utrpel dva infarkta, 
je šest let pobiral organske odpadke, po treh letih bolniške od-
sotnosti pa so ga prestavili na javne površine na videmski stra-
ni reke Save. »To je razgiban posel, meni je všeč. Sem komunika-
tiven, tako da nimam težav z ljudmi, ki se ustavljajo ob meni in 
me nagovarjajo, saj imam veliko znancev,« pravi Jože.
Glede čistoče javnih površin in odmetavanja odpadkov tam, ka-
mor sodijo, torej v koše, pravi, da smo se v zadnjem času precej 
popravili, le skupinice otrok včasih za seboj ne pospravijo sme-
ti. Bolj kot to ga motijo 'pasje bombice', ki jih še vedno puščajo 
psi oz. njihovi lastniki, ki jih vodijo na sprehode. Sicer pa se gle-
de svoje službe, ki za marsikoga morda ni ravno 'sanjska', ne pri-
tožuje. »Delam na prostem, na svežem zraku, če je še lepo vreme 
– kaj hočeš lepšega,« se zasmeji. P. P.

Smetar z nasmehom na obrazu

Jožetov glavni delovni pripomoček je, poleg rok seveda, 
predvsem smetarski voziček.

DOLENJA VAS – Otroci iz skupine Gosenice vrtca Tonček v 
Dolenji vasi so 27. marca v dvorani tamkajšnjega večnamen-
skega doma prikazali plesno predstavo, ki so jo poimenova-
li »Urarna Tika tika taka«. 

Vzgojiteljica Zala Jazbec je povedala, da je predstava rezultat 
večmesečnega dela. »Z otroki smo se začeli decembra pogovar-
jati o času. Od doma so začeli prinašati različne ure. Uredili smo 
si urarski kotiček. Ker otroci v njem niso imeli vseh vrst ur, sem 
jim predlagala, da jih gibalno ponazorijo. Ob tem so izredno uži-
vali in takrat sem jim začela dodajati tudi zvočno spremljavo. 
Nastale so prve otroške koreografije. Nekega dne se je v našo 
urarno skrila celo miška. Ugotavljali smo, zakaj je prišla in tako 
je nastala zgodba o Urarni Tika tika taka,« je še dejala Jazbečeva. 
Nastop, ki so si ga poleg staršev ogledali tudi stari starši, so ot-
roci ustvarili razgibano, uigrano in z izrednim občutkom. Pri iz-
vedbi predstave sta bili v pomoč Daniela Čižič Božičnik in Do-
roteja Gerzina. V izdelavo scene so se vključili še starši, ki so s 
svojimi otroki doma izdelali različne ure za scenski prikaz, ki je 
zaživel v vsej prijetnosti in je bil zanimiva dopolnitev plesne iz-
vedbe.  M. H.

Dolenjevaška plesna Urarna

Otroci iz skupine Gosenice s svojo vzgojiteljico Zalo Jazbec 
med nastopom


	_Hlk504636495

