
MEDOVITE RASTLINE SO HRANA ZA ČEBELE – Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije so se v nekaterih 
posavskih krajih, med drugim tudi v Sevnici, pridružili vseslovenski akciji sajenja medovitih rastlin (več 
na str. 21), kot so lipe, leske, murve, kostanji, češnje, jablane, hruške in orehi. Zasaditev medovitih 
rastlin (tudi jagodičevja, zelišč …) predstavlja dodaten vir medičine in cvetnega prahu za čebele, 
čmrlje, metulje in ostale opraševalce, zato, ko razmišljamo o ozelenitvi svojega balkona ali cvetličnega 
vrta, okolice hiše ali parka v stanovanjskem naselju, v svoj načrt vključimo tudi medovite, predvsem 
avtohtone rastline, s katerimi krepimo naš naravni ekosistem.  Foto: Smilja Radi
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Ob Sopoti en kovač orodje kuje ...

Poiskati bo treba nove vodne vire

Športna osebnost leta je Drobne

Kuhalnice je vrtelo kar 20 ekip

Lokalni hrani odpreti
vrata v javne zavode 

Hrana je temeljna življenjska dobrina in lokalno pri-
delana hrana – sveža ter s kratko dostavno verigo 
– si utira pot v javne zavode (vrtce in šole). To po-
meni, da so na jedilnikih v javnih zavodih sevniške 
občine sveža sezonska zelenjava in sadje ter kako-
vostno meso. 

Stran 3

Kdo kandidira v Posavju?
Vstopili smo v čas predvolilne kampanje pred dr-
žavnozborskimi volitvami, ki bodo 24. aprila. Zna-
na so že imena kandidatk in kandidatov, ki se bodo 
za poslanska mesta potegovali v posavskih volil-
nih okrajih, nekateri med njimi so se tudi že javno 
predstavili na novinarskih konferencah.
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Supančič: Mi vojske nimamo

Srečne, ker so na varnem

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 14. aprila.

Nik Škrlec, igralec, TV-voditelj in 
ustvarjalec spletnih vsebin:

Tako neumnost kot 
intelekt imata na 
spletu 'raketni pogon'
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Kadrovanje v energetiki razburja

Sprejemamo prijave za

TEČAJ CPP – B kategorija

Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Krško, 11. 4. 2022, ob 15:30
Brežice, 12. 4. 2022, ob 16:00

TRENING VARNE VOŽNJE
Prijavite se lahko na

030 467 187-KK, 041 402 974-Brežice
krsko@prah.si ali www.prah.si.
Prah izobraževalni center d.o.o., P. E. Krško

Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA, STR. 17–19

Urška, dekle s polževim vsadkom
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Iz vladnega Urada za komuni
ciranje so namreč minuli po
nedeljek sporočili, da je Vlada 
RS na dopisni seji Blaža Košo-
roka z 29. marcem razrešila s 
funkcije državnega sekretarja 
na Ministrstvu za infrastruktu
ro. »Blaž Košorok je bil z vladno 
odločbo 13. marca 2020 ime
novan za državnega sekretar
ja na Ministrstvu za infrastruk
turo. Imenovani je 28. marca 
2022 ministru za infrastruktu
ro podal prošnjo za razrešitev 
s položaja državnega sekretar
ja na Ministrstvu za infrastruk
turo,« je pisalo v vladnem spo
ročilu. Košoroka se sicer že dlje 
časa omenja kot glavnega kan
didata za naslednika dolgole
tnega prvega moža GEN ener
gije Martina Novšaka, o čemer 
smo v našem časopisu pisali že 
ob strokovnem posvetu o jedr
ski energiji v Krškem decem
bra lani. 

Novšakova razrešitev je bila 
povod za izredno sejo krškega 
občinskega sveta, ki je v zvezi 
s kadrovanjem v energetiki 14. 
marca zahteval, da se na ključ
na mesta v posavski energetiki 
imenuje strokovno kompeten
tne in domače ljudi. »Stališče, 
da mora biti kader v posavski 
energetiki strokoven in iz Po
savja, je še vedno ključno, saj 

nam daje občutek varnosti in 
je osnova za dolgotrajno de
lovanje NEK, hkrati pa tudi te
melj, da se začnemo pogovar
jati o projektu gradnje drugega 
bloka,« je v teh dneh za naš ča
sopis še enkrat ponovil krški 
župan mag. Miran Stanko. 
»To je bilo jasno izrečeno na 
izredni seji Občinskega sveta 
Mestne občine Krško, ta stali
šča so bila soglasno podprta. 
Hkrati pa izredno moti igno
ranca vseh pristojnih, ki so 
bili vabljeni na sejo, da bi po
jasnili zadeve. Kar kaže na to, 
da lokalne skupnosti  ne jem
ljejo kot resnega partnerja pri 
delovanju NEK kot tudi ne pri 
načrtovanju gradnje druge
ga bloka.« Po Stankovih bese
dah odziva pristojnih na spre
jete sklepe na omenjeni izredni 

seji zaenkrat še ni bilo, »razen 
aktualnega vodstva GEN ener
gije z v. d. direktorice, s kateri
mi smo na skupnem sestanku 
govorili o nadaljnjih poteh in 
sodelovanju v prihodnje«.

Na čelu ARAO (začasno) Petra 
Grajžl

Že prejšnji teden, 24. marca, je 
precej odmevala tudi novica, 
da je Vlada RS na 119. redni 
seji sprejela odločbo o imeno
vanju Brežičanke Petre Grajžl 
za vršilko dolžnosti direktorja 
Agencije za radioaktivne od
padke (ARAO), in sicer od 29. 
marca do imenovanja direk
torja agencije, vendar največ 
za eno leto. Dosedanjemu di
rektorju ARAO mag. Sandiju 
Viršku je z omenjenim datu

mom namreč potekel štiriletni 
mandat, zato je Upravni odbor 
ARAO 11. januarja objavil raz
pis za prosto delovno mesto di
rektorja. Razpisnim pogojem 
sta ustrezala dva kandidata, s 
katerima so opravili razgovor, 
po mnenju upravnega odbora 
najprimernejši kandidat pa je 
1. marca odstopil od kandida
ture, so zapisali v vladnem spo
ročilu za javnost. Petra Grajžl je 
diplomirala na DOBA Fakulteti 
za uporabne poslovne in druž
bene študije Maribor na podi
plomskem magistrskem študij
skem programu Mednarodno 
poslovanje. Nazadnje je bila za
poslena kot vodja kabineta mi
nistra za okolje in prostor mag. 
Andreja Vizjaka (na tem mes
tu je nedavno zamenjala svoje
ga partnerja Aleksandra Zu-

pančiča, ki je bil imenovan za 
direktorja podjetja Elektro Lju
bljana), pred tem pa je bila za
poslena na Komunali Brežice, 
ki jo je do leta 2018 vodil rav
no Zupančič. 

Istega dne kot vladno imeno
vanje se je izvedelo tudi, da 
na ARAO niso oddali javne
ga naročila za gradnjo odla
gališča nizko- in srednjeradio
aktivnih odpadkov (NSRAO) v 
Vrbini, saj je ponudba konzor
cija družb Riko, Kolektor CPG 
in CGP razpoložljiva sredstva 
presegala za skoraj 105 mili
jonov evrov. »Glede zamenjav 
v vodstvu ARAO in situacije 
z izborom izvajalca za grad
njo odlagališča NSRAO skupi
na svetnikov Občinskega sveta 
Mestne občine Krško razmišlja 
o sklicu izredne seje predvsem 

z vidika realnosti izvedbe grad
nje odlagališča NSRAO, saj je to 
predpogoj za nadaljnje obrato
vanje NEK. Rok je leto 2023 in 
vsi ti kadrovski zapleti in za
pleti z izborom izvajalca vliva
jo dvom, da bo objekt dokon
čan in da bo možno nadaljnje 
obratovanje NEK,« je dogaja
nje, ki tako še naprej razburja 
Posavje, zlasti pa krško občino, 
pokomentiral Stanko. Tik pred 
oddajo časopisa v tisk smo 
izvedeli, da je župan Stanko 
na pobudo svetnic in svetni-
kov izredno sejo občinske-
ga sveta sklical za torek, 5. 
aprila, ob 15.30, in sicer na 
temo poteka izgradnje od-
lagališča NSRAO, financira-
nje, terminski plan in obra-
tovanje jedrske elektrarne 
po letu 2023.
� Peter�Pavlovič

Izjave so podali župan Obči
ne Brežice Ivan Molan, direk
torica občinske uprave Patri-
cia Čular, predsednik uprave 
podjetja Stilles Rok Barbič 
in predstavnica beguncev iz 
Ukrajine Olena Sbitnieva s 
pomočjo prevajalca Tarasa 
Manivchuka, ki je že pet let 

zaposlen v sevniškem Stillesu. 
Po županovih besedah je Ob
činski svet Občine Brežice na 
svoji 10. dopisni seji 18. mar
ca soglasno potrdil Sklep o 
določitvi začasne rabe prvega 
nadstropja objekta Večgene
racijski center Brežice na Pre
šernovi cesti 13 v Brežicah, 
ki določa, da se začasna raba 
prostorov nameni za potrebe 

Begunske družine srečne, ker so na varnem
BREŽICE – 22. marca je pred objektom nekdanjega Doma upokojencev Brežice, ki so ga preuredili v Večgeneracijski center Brežice, potekala skupna izjava za lo-
kalne medije glede nastanitve beguncev iz Ukrajine, ki bivajo v prvem nadstropju doma. 

nastanitve beguncev oz. oseb 
z začasno zaščito za razselje
ne osebe iz Ukrajine. Dejal je, 
da je trenutno v prvem nad
stropju objekta nastanjenih 
36 žensk in mladoletnih oseb. 
»Moram povedati, da sodelu
jemo s podjetjema Stilles in 
Prva liga, v katerih so zaposle

ni delavci, ki prihajajo iz Ukra
jine. Podjetji sta tudi zagotovi
li opremo in na začetku tisto 
najnujnejše, kar begunci pot
rebujejo,« je pojasnil Molan in 
še omenil, da jih čakajo še nas
lednje naloge, kajti trenutno se 
ureja status beguncev, nato pa 
bodo videli, kako bodo lahko 
pomagali predvsem otrokom. 
Čular ga je dopolnila, da ima

jo po pridobitvi statusa begun
ci izenačene pravice s sloven
skimi državljani, tako da bodo 
po njenih besedah kot občina 
dolžni poskrbeti za vključe
vanje otrok in mladostnikov 
tako v predšolsko in osnovno
šolsko vzgojo kot tudi nadalj
nje izobraževanje. Trenutno 
je teh otrok 17, od tega trije 
vrtčevske starosti. »Pogovarja
mo se tudi že z našimi javnimi 
zavodi in iščemo najustreznej
šo rešitev, da lahko vključimo 
vse otroke istočasno. Zavedati 
se moramo, da se pri posame
znih šolah soočamo s prostor
sko stisko. Vemo pa tudi, da bo 
skupina, ki jo bomo vključeva
li, imela posebne pogoje oz. 
zahteve najmanj glede jezika. 
Skladno s tem bomo poskuša
li najti najustreznejšo name
stitev znotraj naših javnih za
vodov,« je pojasnila Čular in 
dodala, da imajo trenutno na 
razpolago v prvi etaži 45 po
stelj, tako da jih je še nekaj pro
stih v primeru, če bi prišli do
datni begunci.

V Stillesu četrtina delavcev  
iz Ukrajine

Barbič je navedel, da z ukra
jinskimi delavci sodelujejo od 
leta 2016, prve pa so v pod
jetju zaposlili dve leti kasne

je. Trenutno jih imajo 48, kar 
znaša nekje četrtino vseh de
lavcev v podjetju. »Lahko si 
predstavljate, v kako nezavi
dljivem položaju smo bili do
ber mesec nazaj, ko se je v 
Ukrajini začela vojna. Odzva
ti smo se morali praktično čez 
noč, ogromno sodelavcev se je 
želelo vrniti v svojo domovino, 
a smo jim omogočili, da njiho
vi najožji člani družin pridejo 
v Slovenijo, in jih tako uspe
li prepričati, da ostanejo, saj 
so nepogrešljiv del Stillesove 
družine. Delali bomo tudi na 
tem, da tudi njihovim odra
slim svojcem ponudimo delo 
pri nas,« je poudaril. Omenil 
je še, da so se skupaj z Občino 

Brežice odločili, da se prosto
ri v Večgeneracijskem centru 
čim bolj ustrezno opremijo, pri 
čemer je na pomoč prišlo kar 
nekaj lokalnih organizacij, kot 
npr. OZRK Brežice, gasilci, za
sebna zobozdravstvena ambu
lanta itd. V Stillesu so se takoj 
odzvali, je še povedal, in zače
li zbirati najnujnejše potreb
ščine, da so beguncem lahko 
omogočili osnovne pogoje, or
ganizirali pa so tudi prevoze 
beguncev – to so v večini op
ravili kar ukrajinski delavci – s 
poljske, slovaške in madžarske 
meje, ki so trajali dobrih deset 
dni. Sicer pa so po Barbiče
vih besedah delavci še naprej 
nameščeni v Sevnici, svojce v 

Brežicah pa, ko je možno, se
veda obiščejo.

S sinom se je skrivala  
v kopalnici

Begunka Olena je pripotovala 
iz najslabšega, najbolj bombar
diranega dela Ukrajine, mesta 
Sjevjerodoneck v Luganski ob
lasti. Potovala je dobre štiri dni 
oz. več kot 2000 kilometrov, do 
meje z vlakom, nato so tam ča
kali šoferji, ki so jih odpeljali 
proti Sloveniji. Dejala je, da je 
bila na mejah ogromna gneča, 
tako da so v šotorih, namenje
nih beguncem, lahko samo se
deli ali stali. Ko so 24. februarja 
začele padati bombe, se je s si
nom skrivala v kopalnici, nato 
pa bila dva tedna v kleti bloka, 
dokler se ni odpravila na dolgo 
pot. Za vse se iz srca zahvaljuje 
tako vodstvu Stillesa, kjer je za
poslen njen mož, kot vsem os
talim, ki so pripomogli, da je z 
družino varno prispela k nam. 
Prevajalec in sodelavec Stille
sa Taras je omenil, da je tudi 
sam šel iskat begunce na mejo 
z Ukrajino, z namenom, da jih 
čim prej pripelje v Slovenijo, 
da se bodo lahko najprej dobro 
odpočili po štirih, petih dneh 
zelo napornega potovanja.

 Rok Retelj

Izjavo�je�v�imenu�beguncev�dala�Olena�Sbitnieva�s�pomočjo�
prevajalca Tarasa Manivchuka.

V�bivšem�DU�Brežice�so�večinoma�samo�ženske�in�otroci.

Kadrovanje v energetiki še vedno razburja
LJUBLJANA, POSAVJE – Nadzorni svet GEN energije je predvidoma včeraj, 30. marca, popoldne (v družbi informacije niso želeli potrditi) izbral novega generalnega 
direktorja. Med šestimi kandidati je bil tudi pred dobrim mesecem razrešeni dolgoletni direktor Martin Novšak, pa tudi najverjetnejša izbira, dosedanji državni 
sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, nekdanji prvi mož Holdinga Slovenske elektrarne.

Blaž�Košorok Martin Novšak Petra�Grajžl

 KRŠKO – Iz družbe GEN-I so sporočili, da je družba štiri mesece 
potem, ko je prejšnji upravi na čelu z dr. Robertom Golobom po
tekel tretji petletni mandat, s pravnomočnostjo sklepa o sodnem 
imenovanju poslovodstva dobila novo delujoče poslovodstvo s 
polnim mandatom. Družbo bodo za čas imenovanja vodili pred
sednik uprave dr. Igor Koprivnikar in člani dr. Dejan Paravan, 
mag. Andrej Šajn ter Krčan Primož Stropnik. Imenovanje po 
sklepu sodišča velja za največ eno leto oziroma do imenovanja 
poslovodstva za poln petletni mandat na skupščini družbenikov.
 P. P./vir: GEN-I

V upravi GEN-I tudi Primož Stropnik
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S strokovno podporo Občine 
Sevnica so vsi javni zavodi v 
občini skoraj desetletje v celoti 
koristili 20-odstotno možnost 
izločitve posameznih sklopov 
živil iz postopkov Zakona o 
javnem naročanju ter jih ku
povali neposredno od lokal
nih pridelovalcev. Z novim le
tom je začela veljati novela 
omenjenega zakona, ki omo
goča še dodatno povečanje lo
kalne oskrbe in javnim zavo
dom za naročila živil ni treba 
izvesti postopka javnega na
ročanja, vendar naročila na le
tnem nivoju ne smejo presega
ti zneska 215 tisoč evrov.

Koncept ima pozitiven učinek

V uvodu javnega posveta o kre
pitvi verige dobave lokalne 
hrane v javne zavode je župan 
Srečko Ocvirk med drugim iz
postavil pomen doma pridela
ne hrane ter kratke prehran
ske verige, ki omogoča, da so 
na jedilnikih v javnih zavodih 
sevniške občine sveža sezon
ska zelenjava in sadje ter ka
kovostno meso. »Leta 2013 
smo se prvič zbrali na posve
tu v Zabukovju, kjer smo raz
mišljali, kako pripeljati hrano 
v lokalno pridelanem okolju v 
kuhinje javnih zavodov, tako 
šolskih kot vrtčevskih. Če smo 
želeli uresničiti naš dober na
men, smo se morali seznaniti 
s sistemom javnega naročanja 
ter vzpostaviti ustrezen po
slovni sistem tako za dobavi
telja lokalno pridelane hrane 
kot naročnika. Začetki so bili 
zahtevni, a ves trud se je obre
stoval, saj je na šolskih jedil
nikih lokalno pridelana zdra
va hrana,« je spomnil župan, ki 
ga veseli, da ima koncept doba
ve lokalne hrane v javne zavo
de pozitiven učinek na lokalno 
gospodarstvo, saj sta kmet in 
kupec neposredno povezana. 
»Zagotavljanje zadostnih koli
čin trajnostno pridelane in ce
novno dostopne hrane je po
memben cilj vsake odgovorne 
družbe, saj je hrana temeljna 
življenjska dobrina. Ta cilj s 
pomočjo lokalnih prideloval
cev in predelovalcev hrane v 
sevniški občini dobro dosega
mo in v prihodnje ga želimo še 
okrepiti z vključevanjem doda
tnih količin ter še večje razno
vrstnosti ponudbe – tako ko
ličin živil kot dodatne nove 
ponudbe živil,« je zaključil.

Primeri dobrih praks v javnih 
zavodih

Izkušnje z naročanjem živil pri 
lokalnih ponudnikih v predpi
sanih 20 odstotkih sta predsta
vili ravnateljica OŠ Krmelj Gu-
sta Mirt in vodja prehrane na 
šoli Barbara Bec Bekrić. »V 
vzgojno-izobraževalnih usta
novah, v šolah in vrtcih, mo
ramo med drugim slediti tudi 

smernicam zdravega prehra
njevanja otrok in mladostni
kov. Učencem omogočamo šol
sko malico in kosilo. Tistim, ki 
prihajajo v šolo že ob šesti uri 
zjutraj, je na voljo šolski zajtrk; 
tistim, ki ostajajo v podaljša
nem bivanju, pa popoldanska 
malica. Večina otrok ima v šoli 
vsaj dva obroka in za marsika
terega učenca je topel šolski 
obrok edini v dnevu. Vsi vrtci 
v občini omogočajo najmlaj
šim zajtrk, dopoldansko sad
no-zelenjavno malico, kosilo 
in popoldansko malico. Javni 
zavodi pripravljajo hrano tudi 
za zaposlene, nekateri celo za 
zunanji prevzem. To pomeni, 
da v občini Sevnica vsi vzgoj
no-izobraževalni zavodi sku
paj dnevno pripravijo okoli 
šest tisoč obrokov. Šole in vrtci 
smo neizmerno hvaležni lokal
nim pridelovalcem hrane, ker 
omogočajo, da je na našem je
dilniku zdrava, sveža in lokal

no pridelana hrana,« pove rav
nateljica ter izpostavi še ceno, 
ki bi morala zajemati najbolj
še razmerje med ceno in ka
kovostjo – predpisana višina 
cene šolske malice je 90 cen
tov na učenca. 

Vodja prehrane na krmeljski 
osnovni šoli je omenila, da se 
trudijo za pripravo čim bolj 
zdravih in kakovostnih obro
kov, ki skoraj vedno vsebujejo 
sadje in/ali zelenjavo. In česa 
bi si še želeli? »Na našem po
dročju je razmeroma dobra 
ponudba mleka, mlečnih iz
delkov, mesa, mesnih izdel
kov, kruha, pekovskih izdelkov, 
jajc, moke, izdelkov iz žit, slad
kovodnih rib in medu. Želeli bi 
si več ponudb vseh vrst sadja 
in zelenjave, več izdelkov eko
loške pridelave in živil s sheme 
kakovosti. Trenutno nimamo 
nobenega lokalnega dobavite
lja perutnine slovenskega po
rekla, tako v šole prihaja pe

rutninsko meso s Poljske,« je 
bila konkretna Barbara Bec 
Bekrić.  

Ponudniki lokalno pridelane 
hrane zadovoljni

V zaključku delovnega posve
ta, v katerem so poleg župana 
sodelovali še višja svetoval
ka za javna naročila na Obči
ni Sevnica Mateja Cvetkovič, 
vodja oddelka za gospodarske 
dejavnosti Vlasta Kuzmič-
ki in vodja sevniške izpostave 
Kmetijsko-gozdarskega zavo
da Novo mesto Elena Zaman 
Šatej, so svoje izkušnje ubese
dili še lokalni ponudniki. Mla
da prevzemnica kmetije Nuša 
Janežič iz Novega Grada pri 

Boštanju je predstavila ekolo
ško pridelavo govejega mesa, 
krompirja in korenja ter poja
snila, da z vzgojno-izobraže
valnimi zavodi v sevniški ob
čini kmetija sodeluje od leta 
2014. V prihodnosti name
ravajo povečati pridelavo, da 
bodo lahko zadostili povpra
ševanju. Barbara Zakrajšek 
iz Šentjurja na Polju se z mo
žem Boštjanom posveča mli
narstvu oz. pridelavi žita na 
lastnih površinah, kjer pri
delujejo ajdo, ječmen, piro in 
koruzo. Skrbno očiščeno žito 
meljejo v lastnem mlinu na ka
men in v njihovi ponudbi je 15 
različnih izdelkov (moke, kaše, 
kosmiči). Pomen rib v prehra
ni je predstavila Mojca Bregar 
Goričar iz Slivja pri Podbo
čju, kjer stoji znana ribogojni
ca. Ob tem je izpostavila, da je 
riba iz ribogojstva vedno sve
ža, nikoli ni zamrznjena, zato 
je pomembno pravočasno na
ročanje, da jih lahko v želeni 

količini očistijo ter dostavijo. 
Kot eno izmed slabosti je ome
nila šolske poletne počitnice, 
ko ni naročil. Cilka Kranjc iz 
Budne vasi pri Šentjanžu je po
udarila, da je stik med kmeti
jo in javnim zavodom zelo po
memben, a cena za kakovost 
prav tako. Na kmetiji, ki jo od 
lanskega leta vodi mladi prev
zemnik kmetije, imajo dnevno 
sveže mleko, probiotične ter 
sadne jogurte, skuto, pregre
to smetano, maslo, kajmak, sir 
za žar in različne namaze, a po
javljajo se težave z embalažo. 

Med udeleženci posveta je bil 
tudi direktor Kmetijsko goz
darske zbornice Slovenije Ja-
nez Pirc, ki je menil, da je 

projekt ’Krepimo verigo doba
ve lokalne hrane v javne zavo
de’ primer dobre prakse, ki bi 
se lahko uveljavil v širšem slo
venskem prostoru. 

 Smilja Radi

Prehranjevalna veriga naj bo 
čim krajša in lokalna
SEVNICA – Odnos do hrane se zelo hitro spreminja in vse bolj jasno je, da se bomo morali opreti na lastne 
pridelovalne površine ter pridelovalce domače hrane in s tem namenom se je 23. marca v kulturni dvorani 
odvijal javni posvet z naslovom Krepimo verigo dobave lokalne hrane v javne zavode (šole in vrtce). 

Sklicatelj�posveta�je�bil�župan�Srečko�Ocvirk.

Na temeljih dosedanje dobre prakse so nadaljnji 
cilji vse višja kakovost hrane, krepitev trženja na 

kmetijah ter usposabljanje za trženje tudi po drugih 
poteh. Vse to ima izjemno pomembne učinke na 

lokalno gospodarstvo in tudi na zdravje ljudi.

Šole in vrtci so hvaležni lokalnim pridelovalcem 
hrane, ker omogočajo, da je na šolskih jedilnikih 

zdrava, sveža in lokalno pridelana hrana.

LJUBLJANA, KRŠKO – Časopisna hiša Dnevnik, kot krovni organi
zator medijsko raziskovalnega projekta Zlata nit, je že petnajsto 
leto zapored razglasila najuglednejše delodajalce, ki so zgled 
uspešnega in učinkovitega delovanja ter ustvarjalnega razvoja 
zaposlenih in organizacije. Zaključna prireditev je potekala 24. 
marca 2022 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Skozi projekt Zlata 
nit se sistematično meri kakovost odnosov med zaposlenimi in 
organizacijo za doseganje poslovne odličnosti. V raziskavi za leto 
2021 je skupaj sodelovalo 60 družb in organizacij v natečaju za 
izbor najboljšega zaposlovalca za leto 2021 v Republiki Sloveniji.
Družba Kostak se je uvrstila med sedem finalistov, skupaj z druž
bami Telemach, Danfoss Trata, Pomgrad, Automatic servis, Va
ris Lendava in zmagovalci Gen-I. Med srednje velikimi podjetji je 
naziv zmagovalca osvojilo podjetje Špica International, med ma
limi podjetji pa družba Lunos. Nagrade so podelili predstavni
ki iz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ostali part-
nerji projekta. � Vir:�Kostak,�d.�d.
� Foto:�Bojan�Velikonja,�Dnevnik�

Družba Kostak med najboljšimi 
zaposlovalci leta 2021 

KRŠKO – Občinski svet Mestne občine Krško je 
28. marca na korespondenčni seji dal soglas
je k imenovanju mag. Irene Lisac za direktori
co javnega zavoda Lokalna energetska agencija 
Dolenjska – Posavje – Bela krajina (LEAD). Šti
riletni mandat direktorice LEAD-a bo prevzela 
1. aprila.  P. P.

Irena Lisac na čelu LEAD

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 
»Zaradi vojne v Ukrajini v 
vseh medijih spremljamo 
številne tragične zgodbe lju-
di, ki so do pred mesecem 
dni še živeli v miru s svojimi 
načrti za prihodnost. Takšne 
zgodbe te presunejo in v tebi 
zbudijo potrebo po pomoči 
sočloveku,« je zapisal Dejan 
Sevšek iz Leskovca pri Krš
kem, ki se je na lastno pest 
odločil, da bo priskočil na 
pomoč beguncem v Ukrajini.

Kot član društva Modra smer 
je Dejan Sevšek le-to zaprosil 
za pomoč pri organizaciji zbi
ranja humanitarne pomoči za 
Ukrajino. Na začetku zbiralne 
akcije sta bila dva zbirna cen
tra, v cvetličarni Lilija in na se
dežu podjetja Savaprojekt. Po 
nekaj dneh so se zbiralni akci
ji pridružile še OŠ Leskovec pri 
Krškem, OŠ Koprivnica in POŠ 
Veliki Podlog, ki so zbrale og
romno hrane, zdravil, plenic, 
povojev …, saj je bilo v skla
dišču že veliko oblačil. Kot je 
zapisal, so akcijo zbiranja po
moči zaključili 18. marca. Na-
slednji dan so se lotili sortira
nja zbrane pomoči in jo zložili 
po škatlah ter jih označili z na
pisi v angleškem, slovenskem 
in ukrajinskem jeziku. 11 lju
di je šest ur pakiralo hrano, 
pregledovalo in zlagalo oble
ke, odeje, spalne vreče … Do
govorili so se, da zbrano hu
manitarno pomoč odpeljejo 
v ponedeljek, 21. marca. »Že

Številni begunci so jih ganili

lel sem, da vso zbrano pomoč 
dostavimo oz. predamo orga
nizacijam ali ljudem, za ka
tere bomo prepričani, da jih 
bodo predali v Ukrajini tistim, 
ki pomoč zares potrebujejo,« 
je pou daril Sevšek in dodal, da 
je dan pred predvidenim tran
sportom zbrane pomoči pro
ti Ukrajini dobil kontakt no
vinarke RTV Slovenija Polone 
Fijavž, ki je dopisnica iz Berli
na. Slednja mu je poslala kon
takt humanitarne organizacije 
iz Brazilije, s katero se je do
govoril, da bodo zbrano pomoč 
prevzeli prostovoljci v polj
skem mestu Zosin, od Krškega 
oddaljenem 1200 km, v nepo
sredni bližini meje z Ukrajino.

Na pot sta tako odšla dva kom
bija, polna zbrane pomoči, v 
prvem sta bila Andrej Rož-
man in Matjaž Kukovičič, v 
drugem pa Robi Kostevc in 

Dejan Sevšek. Slednji se ob 
tem zahvaljuje PGD Veliki Ka
men, ki je pokrilo prevozne 
stroške humanitarne pomo
či za en kombi, in SDE NEK, 
ki je pokril prevozne stro
ške drugega kombija in doni
ral oblačila. Ko so prispeli na 
ukrajinsko-poljsko mejo, so 
jih odpeljali v begunski cen
ter, kjer so oddali nekaj hra
ne. Ob pogledu na številne 
otroke in ženske, ki so mora
li zaradi vojne zapustiti Ukra
jino, so bili ganjeni. »Na poti 
domov so se mi podobe be
guncev večkrat zavrtele pred 
očmi. Na žalost je v vojnah 
vedno tako, da je najbolj pri
zadeto civilno prebivalstvo. 
Tudi tokrat žal ni drugače,« 
je še zapisal Sevšek. Njegov 
celoten zapis je objavljen na 
www.posavskiobzornik.si pod 
rubriko Prejeli smo.
 R. Retelj

Dejan Sevšek (drugi z desne) s še tremi vozniki kombijev na 
cilju blizu ukrajinsko-poljske meje (foto: osebni arhiv)
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NESREČI MOTORISTOV – 27. 3. je na cestnem odseku Bo
štanj–Tržišče v trku z osebnim vozilom utrpel zelo hude teles
ne poškodbe 40-letni motorist, ki so ga s kraja nesreče s he
likopterjem prepeljali v UKC Maribor v nadaljnjo oskrbo. Po 
ugotovitvah policistov je motorist v bližini naselja Jelovec pri
peljal z neprilagojeno hitrostjo v desni ovinek, zaradi česar ga 
je zaneslo na nasprotni vozni pas, po katerem se je pravilno pri
peljala 46-letna voznica. Voznica se je v nesreči lažje poškodo
vala, medtem ko je povzročitelj nesreče v času našega poroča
nja še vedno v smrtni nevarnosti. 
Teden dni pred tem, 20. 3., so sevniški policisti prav tako obrav
navali trk med 34-letnim motoristom in osebnim vozilom, s 
katerim se je 53-letna voznica s stranske ceste vključevala na 
prednostno v Sevnici in pri tem odvzela prednost motoristu. 
Slednji se je pri padcu lažje poškodoval.

VLOMI IN TATVINE – Z dvorišča stanovanjske hiše v Dolenji 
vasi pri Krškem si je v noči na 24. 3. neznani ljubitelj žganih pi
jač prisvojil kotel za žganjekuho v vrednosti okoli 1.500 €. Noč
ne ure je za vlom skozi vrata v notranjost enega izmed podje
tij v Vrbini 18. 3. izkoristil tudi neznanec, ki je zatem vlomil še 
v avtomata za pripravo toplih napitkov in si postregel s kovan
ci. Ali si je pri tem postregel tudi s katerim od toplih napitkov 
ni znano, zato pa je znana škoda, povzročena z vlomom in tat
vino, ki je ocenjena na okoli 600 €. 

V kraju Trščina je med 15. in 17. 3. nekdo s streh dveh počitni
ških hiš odtujil okoli 20 m bakrenih žlebov in cevi, s čimer je 
povzročil lastnikoma za okoli 900 € škode, v odklenjenem go
spodarskem objektu pa si je v noči na 17. 3. nepovabljen obi
skovalec prisvojil motorno žago, kotno brusilko in laserski me
rilnik v skupni vrednosti okoli 1.200 €. Krški policisti so 18. 3. 
opravili ogled poskusa vloma skozi vrata terase v hišo v Kali
ševcu. Očitno se vrata niso vdala z lahkoto, zaradi česar se je 
vlomilcu poskus izjalovil, kljub temu pa mu je uspelo povzro
čiti za okoli 500 € škode. 

PRIPRLI JEZNORITEŽA – 22. 3. so policisti odpeljali v prosto
re za pridržanje 38-letnega pijanega kršitelja, ki je na Kolod
vorski ulici v Krškem vpil na žensko in jo žalil, s kršitvijo javne
ga reda in miru pa nadaljeval tudi po njihovem prihodu, zaradi 
česar so ga kaznovali tudi s plačilnim nalogom.  Zbrala: B. M.

Jože Resnik, Leskovec pri Krškem: Seveda 
bom šel na volitve, saj se jih vedno udeležim, 
ker to čutim za svojo dolžnost. Vidim, da se mla
di ne zanimajo veliko za to in jih ne hodi veliko 
na volitve, zato moramo starejši to opraviti. Kot 
upokojenec sem bil s to vlado zadovoljen in že
lim si, da bi tudi naslednja oblast imela posluh 

za naše potrebe.

Alojz Šribar, Krško: Do sedaj sem se še vsakih, 
pa se bom tudi prihajajočih volitev udeležil. Pri
čakujem, da bo do nekih sprememb prišlo, kajti 
to, kar se je dogajalo v zadnjih štirih letih, je bilo 
od potez vlade do propagande vnaprej pričako
vano. Letos so prišli na sceno novi obrazi, zato 
bi ti znali povzročiti drugačne volitve in spre

meniti razmerja političnih moči.

Darko Oštrbenk, Žejno: Volitev se bom seve
da udeležil, pri nas je to že kar družinska tra
dicija, saj gremo na ’izlet’ do volišča in nazaj. 
Pomembno je, da hodimo na volitve, saj naša 
neudeležba lahko pomeni, da damo avtomat
sko glas tistim strankam, katerih podporniki se 
jih sicer redno udeležujejo. Po mojem mnenju 

bodo te volitve prelomne, saj bi bil že čas za menjavo oblasti.

Darja Požun, Sevnica: Sama se volitev vedno 
udeležim, saj menim, da ima s tem vsak mož
nost dati glas osebi in ne nazadnje stranki, ki ji 
zaupa. Letošnje volitve bodo na nek način pre
lomne, imele bodo močan vpliv na našo priho
dnost, zato je pomembno, da se jih vsi udeleži
mo, kajti potrebujemo spremembo sistema na 

vseh področjih. Na obljube, dane pred 30 leti, še vedno čakamo.  

Boste 24. aprila šli na volitve?
Le še dobri trije tedni nas ločijo do devetih parlamentar-
nih volitev v samostojni Sloveniji. Sogovornikom smo zas-
tavili vprašanje, ali se jih bodo udeležili in ali se jim zdi 
pomembno, da se udeležujemo volitev, pa tudi, če bodo le-
tošnje volitve zanje kaj bolj pomembne ali celo prelomne.

anketa

Pogovarjava se v vašem stu-
diu v bližini Tivolija. Kaj tre-
nutno nastaja tukaj, kaj pri
pravljate?
Potreba po tem studiu je nas
tala iz tega, da sem ustvarjal 
čedalje več spletnih vsebin, 
video posnetkov, in v ta namen 
sem želel še malo bolj nadzo
rovano okolje. Tukaj snemam 
stvari za svoj Youtube kanal in 
za ostala spletna sodelovanja, 
tako da je to moj peskovnik, v 
resnici pa ta prostor uporab
ljam tudi za pripravo za delo na 
televiziji in v gledališču. Igra
lec velikokrat potrebuje pros
tor, kjer lahko neobremenjeno 
vadi, in ta se je izkazal za zelo 
primerno rešitev.

Torej tudi v poklicih, kot je 
vaš, delo doma ni vedno naj-
boljše …
Mislim, da smo v teh dveh le
tih vsi začutili prednosti in sla
bosti dela od doma. Pred tem 
sem veliko časa delal iz dnevne 
sobe, kasneje sem imel doma
čo pisarno, zdaj pa sem začutil 
potrebo po spremembi.

Prihajate iz Brestanice, ki 
ima bogato tradicijo na po-
dročju kulture in od koder 
so poleg vas izšli mnogi zna-
ni obrazi imena slovenske 
kulture in medijske scene 
(Silvan Omerzu, Mateja Kav-
čič, Bernarda Žarn …). Go-
tovo ste še v stikih z doma-
čim krajem, spremljate, kaj 
se v njem dogaja na podro-
čju kulture in družabnega 
življenja?
Na srečo lahko prek spleta 
spremljam kar veliko stvari, 
nekatere celo na posnetkih ali 
pa posredno, prek obvestil, na
jav in reportaž. Vesel sem, da se 
kraj vedno premika naprej in 
da se odstirajo nove možnos
ti kulturnega udejstvovanja. V 
resnici se zdaj tudi bolj pogosto 
vračam domov, kot sem se reci
mo tri, štiri leta nazaj, tako da 
imam to, kadar se le da, mož
nost videti tudi iz prve roke. 

Razmišljate kdaj o tem, kaj 
bi bilo najbolj drugače, če bi 
odraščali v Ljubljani, meni-
te, da bi imeli več priložnos-
ti oz. bi lahko prej 'izplavali' 
na površje s svojimi talenti?
Ne. Velikokrat razmišljam o od
raščanju v Ljubljani, ampak ni
koli me misel ne odpelje do ob
žalovanja, da v mojem primeru 
ni bilo tako. Privilegij, da prideš 
kot nekdo od zunaj, je v resni
ci zelo močan. Že v Brestanici 
sem hodil v majhno osnovno 
šolo, gimnazija se mi je zdela 
ogromno okolje, pa je v primer
javi s kakšnim drugim še ved
no zelo majhno. To nam je ves 
čas omogočalo, da smo bili sa
moiniciativni in da so se stva

ri, ki smo jih delali, res uresni
čevale. To je nora popotnica 
in ustvarjalna samozavest, ki 
je morda kdo drug na ta na
čin ne doživi. Včasih so seveda 
kakšne stvari težavne, denimo 

to, da se je treba v Posavju, če 
si mladoleten in imaš kup raz
pršenih zanimanj, precej vozi
ti naokrog. Ampak to je ovira, 
ki lahko strast samo še izbru
si in kopiči energijo, ki jo v to 
usmerjaš. Pomaga, če imaš 
starše, ki te pri tem podpirajo, 
kdaj pa tudi kolo za 'Tour de 
Posavje' ali pa obvladovanje 
javnega prevoza. Treba je poi
skati poti, da počneš in razisku
ješ tisto, kar te vznemirja. To se 
mi zdi zelo pomembno za mla
dega človeka, da spozna, kaj ga 
v tistem trenutku iskreno za
nima. Jaz sem imel v Posavju s 
tem neverjetno srečo, ne vem 
pa, kako bi bilo v Ljubljani … 
No, ne. V bist vu sem prepričan, 
da je vsaka regija super regija 
in ponuja veliko priložnosti za 
mlade, seveda pa Posavja v tem 
smislu ne bi zamenjal.

V širšem slovenskem medij-
skem prostoru ste se uve-
ljavili predvsem kot vodi-
telj Malih sivih celic, kaj ste 
spoznali v teh letih glede 
znanja in vedoželjnosti mla-
dih?
Zdaj sem v obdobju, ko lah
ko razmišljam o sebi za nazaj, 
hkrati pa opazujem generaci
je, starejše od mene … Vedno 
vsi govorimo, kako so mladi 
danes povsem drugačni, am
pak saj to je njihova naloga, to 
je njihov motor. Mladi vedno iš
čejo nove in drugačne poti. Po 
mojem dojemanju so danes še 
bolj usmerjeni k boljšemu, bolj 
pravičnemu svetu, tudi k reše

vanju temeljnih težav, v kate
re smo zašli. To se mi zdi pri 
mladih generacijah spoštova
nja vredno, še bolj pa to, da ne 
sprejmejo nujno kompromisov, 
da vidijo čez ovinkarjenje. 

Kot 'promotor znanja' ste se 
uveljavili tudi na gledaliških 
odrih, denimo v predstavi 
Reformatorji na odru, ki ste 
jo večkrat uprizorili tudi v 
Krškem. Na kakšen odmev 
je naletela pri občinstvu?
Ko z Boštjanom igrava Refor
matorje, vedno naletiva na do
ber odziv. Predstava je bila si
cer zasnovana kot predstava za 
mlade, zdaj pa vidiva, da jo lah
ko z zanimanjem gleda tudi od
rasla publika, tako da jo igrava 
tako ob dopoldnevih kot veče
rih. Zdi se mi, da so uspeli Bo
štjan kot avtor besedila pred
stave in vsi snovalci stripa 
(Reformatorji v stripu, op. p.) 
na dober način zajeti bistvo 
reformacije v Sloveniji, ki je v 
skupnem duhu in v sodelova
nju res premikala gore v razvo
ju slovenskega jezika in kultu
re. Ko vse te male gradnike 
povežeš, vidiš, kakšna nora 
zgodba je to bila. Ta celosten 
pregled nam, če jo spoznavamo 
po delih, velikokrat umanjka. 
To je tudi mene kot ustvarjal
ca presenetilo, saj se mi je 'se
stavil' celoten okvir reformaci
je na Slovenskem in upam, da 
se tudi gledalcem. 

Imate v načrtu še kakšen po-
doben projekt?
Pravzaprav se malo oddalju
jem od izrazito izobraževalnih 
vsebin in za jesen pripravljam 
turnejo z novo lastno predsta
vo, katere naslov bo Zdrava 
pamet. Govori o pameti in ne
umnosti, torej o izobraževa

nju sorodnih temah, a na bolj 
sproščen način. Mislim, da lah
ko občinstvu duhovito predam 
teme, ki so v meni vrele ti dve 
koronski leti, in veselim se od
rov po Sloveniji. Če bo vse po
sreči, bo premiera predstave 
prav v Posavju. 

Kdaj se je pri vas pojavila že-
lja po gledališki igri?
Odkar vem zase, sem želel 
biti igralec ali astronavt ali 
pa last nik krokodila (smeh). 
Zelo vesel sem, da sem sko
zi svoje otroštvo to lahko raz
vijal in preizkušal. Spominjam 
se prvih igralskih izkušenj na 
osnovnošolskem odru, ki so še 
danes temelj za to, da rad na
stopam, saj sem tam prvič za
čutil draž nastopanja. Potem 
sem imel srečo, da sem to lah
ko razvijal tako v gimnaziji 
kot v mladinskem centru in v 
okviru JSKD. Povsod smo ime
li možnost odličnih delavnic s 
strokovnjaki in izkušenimi gle
dališčniki. Od nekdaj sem torej 
hotel biti igralec, zanimivo pa 
je, da se zdaj, ko to sem, ta zani
manja še širijo in plastijo, tako 
da si vedno puščam odprta vra
ta in se nočem preveč omejiti. 
Raziskujem tudi druge stvari, 
zlasti medijske in spletne.

Svojo prisotnost uspešno 
gradite tudi na družbenih 
omrežjih. Na TikToku reci-
mo imate več kot 132.000 
sledilcev. Katera omrežja so 
vam trenutno najbližje?
V letošnjem letu načrtno več 
truda, časa in dela vlagam v 
svoje Youtube vsebine, ker so 
to vsebine, skozi katere se tre
nutno lahko najbolj izrazim. 
TikTok mi je bil fascinanten 
kot novo omrežje, mislim, da 
je povsem spremenil spletno 
medijsko produkcijo, in verja
mem, da že zdaj vpliva na to, 
kako gledalci gledamo, ustvar
jalci pa ustvarjamo – pohi
tril je ritem, skupnost vključil 
v ustvarjanje, kot uporabniku 
pa mi postaja malo prehiter, 
senzacionalističen, poln malih 
šokov in presenečenj in včasih 
si želim malo več prostora. Na 
Youtubu lahko s svojimi gle
dalci zgradim globlji stik, lah
ko povem več ali si dam več du
ška, lahko eksperimentiram z 
različnimi žanri, zato je tu tre
nutno največ moje energije na 
spletu. Bom pa videl, kako se 
bo to razvijalo … Vedno me za
nimajo nova omrežja in od nek
daj me zanima internet kot tak. 

Kakšna je po vaše priho-
dnost komunikacijskih ka-
nalov in kakšna bo postala 
komunikacija med nami, v 
katero smer bo šel razvoj na 
tem področju?
Hm … Meni kot ustvarjal

Nik Škrlec, igralec, TV-voditelj in ustvarjalec spletnih vsebin:

Nik Škrlec

Tako neumnost kot intelekt 
imata na spletu 'raketni pogon'
LJUBLJANA, BRESTANICA – Brestaničan Nik Škrlec je kljub temu, da je komaj pred kratkim vstopil v svoje 
četrto desetletje, eden medijsko najbolj prepoznavnih obrazov, ki so izšli iz naše regije. Videvamo ga tako 
na gledaliških odrih kot v TVoddajah, še zlasti pa na raznih spletnih kanalih, za katere ustvarja številne 
zabavne, a hkrati izobraževalne vsebine.



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 7, četrtek, 31. 3. 2022 5UTRIP REGIJE
cu spletnih vsebin je zanimiv 
premik pozornosti gledalcev 
iz klasičnih medijev, kot sta te
levizija in radio, na splet. Vse 
postaja na zahtevo, vsebine 
gledamo, kadar želimo in ka
kor koli se nam zdi. Splet je s 
sabo prinesel tudi premoč av
tentičnosti in vsebine nad ob
liko in tehnično kvaliteto, to pa 
je odprlo prostor eksperimen
tiranja in iskanja novih žanrov, 
poskusov in projektov. Mis
lim, da bo tega v prihodnosti 
še več, z razvojem množičnega 
financiranja in razvojem sple
tnih skupnosti okrog določenih 
ustvarjalcev ali fenomenov. To 
posledično tudi vzpostavlje
ne medije sili v premislek svo
jih izhodišč, kar se mi zdi dob
ro. Kar se same komunikacije 
tiče, sem tudi precej optimisti
čen. Verjamem, da znamo teh
nični razvoj vedno izkoristiti 
sebi v prid, in upam, da bodo 
obeti 'metaresničnosti' nap
redovali v smeri neodvisnega, 
demokratičnega spleta. Splet 
in komunikacijski kanali, ki jih 
uporabljamo danes, so v veli
ki meri v zasebni lasti velikih 
korporacij. Upam, da se bo to 
v prihodnosti decentraliziralo 
in da bo naša spletna komuni
kacija dobila krila. 

Omenili ste, da ustvarjal-
ci ne smete zapasti v povr-
šnost. Ampak kaj bolj dikti-
ra spletne vsebine, ponudba 
ali povpraševanje?
Eno z drugim. V spletnem 
žargonu je zelo popularno go
voriti o algoritmu kot o ne
čem, kar spodbuja takšne ali 
drugačne vsebine. V resni
ci so ti algoritmi grajeni tako, 
da služijo gledalcu, se pravi 
temu, kar ljudje hočejo gleda
ti, cilj vsake platforme je ved
no čim dlje zadržati uporabni
ka v njihovem mehurčku. Past 
se pojavi, kadar ustvarjalec slu
ži samo temu, kar hočejo gleda
ti gledalci, in želi s tem napihni
ti svojo popularnost, oglede ali 
vpliv. Takrat po mojem dobimo 
vsebine tipa 'kruha in iger', ve
likokrat na meji tudi psihofizič
nega nasilja. Nekatere prastare 
stvari vedno dobijo pozornost, 
pa naj bodo to šokantne, pret
resljive, izzivalne ali pa dvom
ljive vsebine. 
Vseeno pa spleta ne moremo 
enostavno zožiti samo na tak 
tip vsebin. Obstaja ogromno 
ustvarjalcev in ustvarjalk, ki 
s svojo inovativnostjo obliku
jejo povpraševanje in kreirajo 
nove, drzne, ustvarjalne in za
nimive trende. Enako, kot ima 
neumnost na spletu 'raketni 
pogon', ga ima tudi intelekt, 
vsaj tako rad verjamem. Hitro 
lahko doseže veliko ljudi in tvo
ri svoje valove. 

Poskrbeli ste, da je svoj me-
dijski prostor dobil tudi pa-
pagaj Nace. Kaj ste si zadali, 
da ga naučite, in česa je on 
naučil vas?
Zaradi papagaja se ves čas 
učim, kaj pomeni sebi postav
ljati izzive in se naučiti neče
sa, česar trenutno ne znam. Če 
zelo poenostavim, moram pa
pagaja na enak način kot sebe 
pripraviti do tega, da naredi 
nekaj, kar mu je zahtevno in 
česar se boji. Ga naučiti neče
sa novega. In tako lahko pogle
damo tudi sami nase. Vedno, ko 

si postavimo izziv, smo mi tis
ti, ki sami sebe peljemo po poti 
uresničitve zastavljenega. In v 
tem odnosu do sebe smo lah
ko velikokrat kontraproduktiv
ni ali celo destruktivni. S papa
gajem pa tako nič ne dosežeš, 
vse ga je treba učiti z nagra
jevanjem, spodbudo, prijaz
nostjo in navdihom. To je odlič
na šola za delo s sabo. Sicer je 
z nama z Leno že sedem let in 
poleg papagajskih modrosti 
poskrbi tudi za preglavice, za
bavo in presenečenja. Trenu
tno zelo rad poje opere, včasih 
tudi ob polnoči. 

Omenili ste izzive. Če bi vas 
zdaj prosil, da recitirate šte-
vilo pi, do koliko decimalk 
bi šlo? Pred leti ste prišli do 
3141 …
Letos nisem tekmoval in ne 
vem, do kod bi šlo, ker jih že 
zelo dolgo nisem ponavljal. 
Prepričan sem, da jih zdaj ne 
bi mogel povedati toliko, am
pak glede tega še nisem rekel 
zadnje besede. Ne bom pa re
zultata več napovedoval vnap
rej, ker to slišijo tudi drugi in 
je to tako postala tekmovalna 
skrivnost.

»Števila pretvarjam v po-
dobe glede na obliko,« ste 
nekje povedali, kako se lah-
ko naučite toliko decimalk. 
Lahko to malo bolj pojasni-
te?
Jaz imam malo bolj zapleten 
sistem tega pretvarjanja, am
pak v osnovi je pri tehnikah 
pomnjenja vedno pomembno, 
da stvari, ki so abstraktne, 
pretvorimo v nekaj, kar si lah
ko predstavljamo. Vse tehnike 
delujejo tako, da v domišljiji 
postavljamo bolj ali manj za
nimive podobe in s tem gra
dimo verigo, ki si jo zapom
nimo. Števila so zelo hvaležen 
poligon za to, ker so osnovni 
znaki le od 0 do 9 ali do 99 in 
jih pretvorimo v nekaj, kar je 
konkretno in oprijemljivo. Ve
liko bolj si lahko zapomnimo 
snežaka, kot na primer števi
lo 8, ki nam nič ne pomeni in 
z njo nimamo nobenih odno
sov, na snežaka pa imamo cel 
kup osebnih in čustvenih aso
ciacij, ki delujejo kot sidrišča, 
ki privežejo spomin v našo mi
selno mrežo. Pri zapomnjeva
nju tako vedno iščemo čim več 
različnih asociacij. 

V današnjem času smo gle-
de pomnjenja precej leni, 
vse podatke imamo na dose-
gu roke z nekaj dotiki telefo-
na, marsikdo ima težave že, 
če mora na pamet povedati 
svojo telefonsko številko … 
Zakaj se vam zdi pomembno, 
da si stvari zapomnimo na 
pamet, da svoj 'spominski 
disk' polnimo s podatki? 
Že kakšnih pet let imam re
lativno redno delavnice teh
nik pomnjenja tako za šola
jočo mladino kot za odrasle. 
Na začetku sem bil prepričan, 
da moramo to početi, ker si je 
dobro zapomniti nakupoval
ni seznam ali svojo telefon
sko cifro, danes pa na to gle
dam malo drugače. Ugotovil 
sem, da je super, če si zapisu
jemo stvari, če stvari, ki za nas 
niso tako pomembne, odloži
mo na zunanje nosilce, po dru
gi strani pa verjamem, da je naš 

spomin, tako kot naše telo, fas-
cinantno orodje. Tako kot ho
dimo na telovadbo ali rekrea
cijo za splošno fizično zdravje, 
bi se bilo dobro zavedati, da 
enako lahko delamo tudi za 
naš spomin, ki je orodje, ki 
ga v vsakodnevnem življenju 
uporabljamo ves čas, še pose
bej pa, ko ustvarjamo in rešu
jemo probleme, ko želimo res 
funkcionirati na najvišji ravni.  
Če nikoli nismo bili v telovad
nici, ne moremo pričakovati, 
da bomo potem zabijali koše, 
to analogijo pa lahko prene
semo tudi na spomin. Prepri
čan sem, da vaje, ki jih rad 
posredujem drugim, a se mar
sikomu zdijo neumne, deluje
jo. Tudi počep je sam po sebi 
nekaj zelo neumnega, saj delaš 
gib, ki nima nobenega pomena, 
da bi natančno natreniral dolo
čene mišice. 
Če bi znali gledati na tehni
ke pomnjenja na podoben na
čin, bi lahko veliko naredili za 
boljši izkoristek naših misli, 
pa tudi glede bolezni staranja, 
saj je dokazano, da miselna ak
tivnost preventivno deluje na 
te bolezni, ki postajajo groze
ča pandemija prihodnosti. V 
nobenem primeru ne more
mo ustvarjati in reševati pro
blemov brez dobrega spomi
na. Veliko ljudi misli, da imajo 
slab spomin, pa ga v resnici le 
ne znajo uporabljati. 

Pa sestavljanje Rubikove 
kocke pod vodo z enim vdi-
hom, koliko bi jih šlo, si še 
vedno prizadevate s tem vpi-
sati v Guinessovo knjigo re-
kordov?
Dosegel sem svoj cilj dese
tih kock pod vodo in sem 
zdaj malo nehal s tem, ker je 
to postalo časovno in energij
sko zelo zahtevno. Še vedno pa 
jih sestavljam, in če bo vse po 
sreči, bom jeseni organiziral 
eno tekmovanje, ki bo prena
šano preko spleta. Zdaj veliko 
več dela vlagam v razvoj 'rubi
kaške' skupnosti, ker je vsaka 
stvar, če ima zaledje skupnos
ti, lahko veliko boljša in hitre
je raste. Rubikova kocka je ne
kaj zelo zabavnega, pa hkrati 
koristnega za psihofizične spo
sobnosti, zato se mi zdi super, 
da se razrašča v vseh okoljih in 
pri tem rad pomagam. 

Kaj vas žene v tovrstne iz-
zive, gre za preizkušanje 
lastnih meja? 
Vedno me zanima, kako se ne
kaj naredi. Če vidim nekaj, kar 
me fascinira, se vedno vpra
šam, kako je to možno, in ko 
najdem ta odgovor, vidim pot 
do cilja, vidim pristop. Najbrž 
ste že opazili, da obožujem 
sisteme, tehnike, pristope ipd. 
Mislim, da je to moj največji 
'drajv' – opazovati, kako nekaj 
deluje, in ugotoviti, če lahko 
jaz delujem podobno, bodi
si v nekem spretnostnem bo
disi v ustvarjalnem ali misel
nem smislu. 
Ko vidim nekoga, ki je boljši od 
mene, pomislim: 'O, torej se da' 
in sem vesel zanj. Velikokrat pa 
se ljudje, ko vidijo nekoga, ki 
je boljši od njih, bolj zatečejo 
k zavisti, žalosti ali frustraciji, 
kar je samo privzet način raz
mišljanja, ki ga je najbrž tudi 
možno spremeniti. Če bi ljudi, 
ki so v različnih pogledih bolj

ši od nas, gledali s spoštova
njem in hvaležnostjo, bi lah
ko tudi kot družba dosegli več, 
pa ne samo v spretnostnih in 
športnih smislih, ampak tudi 
v širših družbenih kontekstih 
in mislim, da bo to čedalje bolj 
pomembno.

Zdaj, ko je spet bolj aktual-
no vprašanje politične par-
ticipacije, se veliko govori o 
apatičnosti mladih. Ali tudi 
vi vidite mlade kot apatične 
in kaj jih lahko spodbudi, da 
se v družbi bolj angažirajo?
Moja izkušnja je ravno obra
tna, meni se zdi, da so mladi 
trenutno zelo družbeno anga
žirani. Zelo so aktivni na po
dročju podnebnih sprememb, 
na področju premikov v civil
ni družbi, v družbenih inicia
tivah, vse to izhaja iz mladih. 
Sem pa prepričan, da jim gre 
na živce obstoječ sistem ali pa 
se jim včasih zdi, da se nič ne 
da spremeniti, in jih to jezi, to 
jezi tudi mene. Pri mladih vi
dim zelo veliko angažmaja in 
želje po boljšem svetu in to se 
mi zdi zelo pomembno, pri tem 
pa upam, da bomo kot družba 
znali kanalizirati to energijo, 
ne pa ji nasprotovati in se pos
tavljati na okope proti mladim 
generacijam, jih zavračati, za
ničevati in žaliti.
Verjamem, da lahko stva
ri spremenimo, čeprav se ve
likokrat zdi, da ni tako, zara
di česar tudi sam izgubljam 
potrpljenje, se jezim in me do
gajanje okoli nas frustrira. Vem 
pa, da je treba ohranjati opti
mistično noto, ki jo vedno pre
verjamo z neizprosnim realiz
mom. Pri tem polagam veliko 
upanja v mlade, ki imajo od
govornost, in vem, da jo bodo 
začeli še bolj izražati. Tudi tu 
splet dojemam kot katalizator 
tovrstnega aktivizma, čeprav 
je specifično okolje z usahljivo 
pozornostjo in vprašljivo inici
ativo gledalcev.

Pred dobrim mesecem dni 
ste dopolnili 30 let, je to za 
vas pomembna prelomnica, 
ste si ob tem zadali kakšne 
posebne 'zaobljube' ali cilje?
Prelomnica ravno ne, sem pa 
imel, recimo temu, manjšo 
eksistencialno krizo oz. sem se 
vprašal: 'Kje sem trenutno in 
kje bi rad bil, v kakšnem svetu 
bi rad živel in kako lahko vpli
vam na to?' Tako se je najbrž 
dobro vedno malo prevetriti in 
svoj svet obrniti na glavo. Mis
lim, da se tudi jaz kot oseba ves 
čas spreminjam in da to, kar 
sem si želel pri 20 letih, niso 
nujno več moje želje. Tudi ko
rona me je naučila, da je dob
ro občasno malo ustaviti konje 
in pregledati situacijo ter ugo
toviti, kaj pa zdaj želim početi 
in kako ustvarjati, kako živeti. 
Če po takem premisleku ravno 
praznuješ 30. rojstni dan, je to 
samo še ena priložnost za pre
izpraševanje in ponastavljanje 
kompasov in jaz sem jo izko
ristil. Osebno želim praktici
rati to, kar bi rad, da prakti
ciramo tudi kot družba. Krizo 
želim izkoristiti za premislek 
in izboljšave, za pot naprej, ne 
pa za zdrs nazaj in nazadova
nje. To je najbrž težko, ampak 
k temu stremim. 

� Peter�Pavlovič

POSAVJE – Vojna vihra v Ukrajini in posledične gospodarske 
sankcije proti Rusiji se že čutijo v gospodarstvu. Najbolj ne-
posredno seveda v tistih podjetjih, ki poslujejo na omenje-
nih trgih, med katerimi je tudi nekaj posavskih podjetij. Na 
posavski gospodarski zbornici ocenjujejo, da podjetja za-
radi tega sicer ne bodo zašla v večje težave, bodo pa vsa ob-
čutila posledice oteženih logističnih tokov ter rasti cen su-
rovin in energentov. 

Tako kot slovensko je tudi posavsko gospodarstvo izvozno ori
entirano, saj več kot 60 % vseh prihodkov ustvari na tujih trgih, 
zlasti v državah EU in drugih evropskih državah, pa tudi v naj
bližjih azijskih državah. Kot ocenjuje Direktor GZS Posavske go
spodarske zbornice, Krško Darko Gorišek bo nedavna agresija 
Rusije na Ukrajino posavsko gospodarstvo nedvomno prizade
la, četudi ni močno direktno vpeto v gospodarske tokove z drža
vami Ruske federacije, Ukrajine in Belorusije. »Po podatkih, ki 
so na voljo, je posavsko gospodarstvo, od zgoraj naštetih držav, 
še najbolj vpeto v tokove z Rusko federacijo. Izvoz je v letu 2020 
znašal dobrih 3,2 mio evrov, v letu 2018, ko je bil izvoz v zad
njem štiriletnem obdobju največji, pa 5,7 mio evrov. Medtem ko 
javno dostopni podatki kažejo, da so podatki za uvoz iz Ruske fe
deracije zaupne narave, kar pomeni, da uvoz temelji na enem ali 
največ dveh gospodarskih subjektih, ki se jih zaradi tega ne raz
kriva. Je pa uvoz iz Ruske federacije v letu 2020 znašal 0,5 mio 
evrov. Ocenjujemo, da se bo uvozno tveganje iz Ruske federacije v 
doglednem času dalo nadomestiti, težje pa bo najti nove kupce,« 
pojasnjuje Gorišek. Glede gospodarskih tokov posavske regije z 
Belorusijo javno dostopni podatki kažejo, da teh ni bilo (uvoz za 
leti 2017 in 2019) ali pa so prav tako zaupne narave. Večja gospo
darska dinamika je bila v obdobju 2017–2020 z Ukrajino, kjer je 

izvoz leta 2019 dosegel skoraj 2,0 mio evrov, medtem ko je uvoz 
na ravni nekaj 100 tisoč evrov. Podatek za leto 2020 razkriva še, 
da tako uvoz kot izvoz bazirata na enem do dveh gospodarskih 
subjektih. »Upoštevajoč javno dostopne podatke ti kažejo, da je 
močneje vpeto v gospodarske tokove z omenjenimi tremi drža
vami do pet posavskih podjetij,« meni Gorišek, a dodaja, da je del 
posavskega gospodarstva vpet v gospodarske tokove z omenje
nimi državami posredno, preko slovenskih in/ali tujih podjetij, 
ki so nosilci posla. »Teh podjetij je po naši oceni do 30. Ocenjuje
mo, da bodo ta podjetja sicer prizadeta zaradi izpada prihodkov, 
vendar po naši oceni in razgovoru z vodstvi nekaterih podjetij 
ne v taki meri, da bodo zaradi tega zašla v večje težave.« Sicer pa 
posledice vojne v Ukrajini vsi poslovni subjekti čutijo na oteže
nih logističnih tokovih, izjemni rasti cen surovin in energentov, 
katerih tveganja bo težje obvladovati. »Ne glede na vse je ocena 
Posavske gospodarske zbornice, Krško, da je posavsko gospo
darstvo dovolj robustno, da ne bo prišlo do večjih odpuščanj ali 
insolventnih postopkov,« zaključuje Gorišek.

Treba bo najti priložnosti na drugih trgih

Med podjetji, ki jih je najbolj prizadela rusko-ukrajinska vojna, 
je INO Brežice, ki svoje izdelke sicer izvaža v več kot 40 držav 
po svetu. Direktor mag. Aleksandar Cvetanovski priznava, da 
je prodaja na omenjenih trgih zaradi vojne v celoti zastala in bo 
imela srednjeročen vpliv na naše poslovanje. »Dnevno se v pod
jetju ukvarjamo z različnimi izzivi, da zmanjšujemo tveganja za 
naše podjetje. Nesigurne dobavne verige materiala, eksponen
tna rast cen vgradnih materialov, astronomske cene energije, in
flatorni pritiski in nesigurne makroekonomske razmere od nas 
zahtevajo izredno fleksibilnost in prilagodljivost,« je še dodal. 

Tudi v krškem podjetju Ekten so delno vezani na rusko tržišče, 
lani so tam ustvarili približno desetino prometa, letos pa imajo 
tam v načrtu dva manjša projekta, ki naj bi jim predvidoma za
gotovila 8 % prihodkov, a sta zdaj seveda pod vprašajem. »Situ
acija nas v tem trenutku ni tako prizadela, bo pa močno vplivala 
na naše poslovanje v naslednjem letu, saj smo v Rusiji načrtova
li večji, 'mega' projekt, a bo zdaj najbrž izpadel. K sreči smo do
volj majhni in fleksibilni, da se bomo lahko prilagodili situaciji 
in poiskali nove priložnosti na drugih trgih in nas to ne bo spra
vilo na kolena,« pojasnjuje direktor Uroš Jeke, ki ga bolj skrbi 
rast cen surovin, zlasti zelo nestabilne cene jekla. »Situacija na 
trgu je zelo zahtevna,« ocenjuje.

Za komentar glede vpliva vojne na njihovo poslovanje smo se 
obrnili še na nekaj posavskih podjetij, ki so navedena v podat
kovni bazi slovenskih izvoznikov na to območje, a se na naša 
vprašanja niso odzvali.
� Peter�Pavlovič

Vpliv vojne na posavsko gospodarstvo

Otežena logistika  
in višje cene

Nekatera podjetja bodo prizadeta  
zaradi izpada prihodkov, vendar zaradi tega  

ne bodo zašla v večje težave.
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K sodelovanju vabimo sodelavca/ko v kadrovski službi za 
delovno mesto KADROVIK

Nudimo odgovorno delo s polnim delovnim časom, zaposlitev za nedoločen čas s 
poskusnim delom 6 mesecev, možnost poslovne in osebne rasti ter dodatna izobraževanja.

Vabimo vas, da se nam pridružite in pošljete pisne prijave z dokazili in opisom 
dosedanjih delovnih izkušenj do 8. 4. 2022 na naslov družbe KOSTAK, d. d.

Osebnostne lastnosti:
Odlične komunikacijske veščine, strokovnost, sposobnost timskega dela, osebna 
pozitivna naravnanost, ustvarjalnost, samostojnost, spretnost hitrega mišljenja in 
učinkovitega iskanja rešitev. 

Delovna opravila z zadolžitvami in 
odgovornostmi:

• oblikovanje in izvajanje sprejete 
kadrovske politike zaposlovanja, 
izobraževanja in štipendiranj,

• vodenje postopkov zaposlovanja 
in prenehanja delovnih razmerij ter 
uresničevanja pravic in obveznosti 
delavcev iz delovnih razmerij,

• vodenje vseh predpisanih 
kadrovskih evidenc.

Od vas pričakujemo:
• visokošolsko izobrazbo družboslovne 

smeri (VI. ali VII. stopnja), 
• vsaj 3 leta ustreznih izkušenj na 

kadrovskem področju, 
• poznavanje delovnopravne 

zakonodaje, kadrovskih procesov 
ter usmerjenost k rezultatom in 
kakovosti, 

• dobro obvladovanje orodij MS Office 
in kadrovskih sistemov, 

• zaželeno je znanje tujih jezikov 
(angleščina, hrvaščina).

19. marca se je v 50. letu starosti pre
trgala življenjska pot Aleksandra Gelba 
iz Krškega. Svojo poklicno pot je začel 
kot novinar informativnega občinske
ga glasila Naš glas v Krškem, ki je leta 
1996 nehal izhajati. Jeseni leta 1997 
se je odzval vabilu pobudnika in od
govornega urednika Silvestra Mavsar
ja k sodelovanju pri snovanju novega 
posavskega časopisa (takrat še revi
je) Posavski obzornik, ki je prvič izšel 
15. decembra 1997, torej pred skoraj 
25 leti. Glede na svoje takrat že boga

te izkušnje lokalnega novinarja je v vlogi glavnega urednika po
membno prispeval k zagonu časopisa, vendar ga je že po polovici 
leta (junija 1998) zapustil ter se posvetil računovodsko-finanč
nemu področju in marketingu ter služboval v različnih storitve
nih podjetjih.

Gelb je med drugim za prvo številko Posavskega obzornika ob 
sodelovanju fotografa Boštjana Colariča opravil prvi intervju, in 
sicer z znanim posavskim rojakom, duhovnikom, teologom in pe
snikom Rafaelom Vodebom. Opazni so bili tudi njegovi kritični 
prispevki na temo regionalizacije in prizadevanj Posavja za sta
tus samostojne pokrajine. Objavljamo odlomek iz njegovega uvo
dnika v januarsko številko leta 1998.

»… Občutek imam, da smo vsi skupaj še nekoliko počivali po dolgih 
praznikih in nič slabega sluteč nekoliko zaspali. Tega pa ne more-
mo očitati posavskim veljakom, na čelu z gospodi župani, ki so že 
v prvih delovnih dneh pokazali pripravljenost za delo ali, kot pra-
vijo oni, se je boj za skupno in samostojno Posavje začel. Začel se je 
sicer že prej, a še vedno ni prepozno. Gre za boj v drugačnem po-
menu besede in ne za boj in mesarsko klanje. Kri se zagotovo ne bo 
prelivala. Na vrsti so diplomatske poteze, pa veze in poznanstva, 
na koncu pa mora vseeno odločiti glas ljudstva. Prepričan sem, da 
tokrat ne bomo popustili (mačehi) državi, okrog katere se vrtijo 
grdi strici, ki bi naš življenjski prostor radi razdelili na dva dela in 
nam tako še lažje vsiljevali svoje "fore" …« (Aleksander Gelb, Sku
paj in naprej, PO 01/98)

Na kratko, a za začetke časopisa, ki ga berete, pomembno skup
no pot bomo ohranili lepe spomine.

 Uredništvo

Aleksandru Gelbu v spomin

Podelili so nekaj priznanj, 
sprejeli poslovnik, potrdili vsa 
poročila za lansko in program 
za letošnje leto ter opravili 
nadomestne volitve v organe 
OZVVS Brežice. Prejemnik bro
naste medalje Obranili Posavje 
91 je Danilo Pečnik, srebrno 
medaljo Obranili Posavje 1991 
je iz rok dr. Tomaža Teropši-
ča prejel Franc Petančič, zla
to medaljo Obranili Posavje 91 
je prejel Srečko Zore, bronas
to plaketo Pokrajinskega od
bora ZVVS za Posavje je prejel 
Stanko Krulc. Zoretu in Kru
lcu je priznanji podelil pred
sednik Pokrajinskega odbo
ra ZVVS za Posavje Anton 
Supančič. Mitja Teropšič, 
vodja sekcije vojnega povelj
stva 25. območnega štaba Teri
torialne obrambe, ki deluje pri 
Pokrajinskem odboru ZVVS, 
pa je podelil komplet spo
minskih kovancev bojev po
savskih teritorialcev mag. An-
tonu Preskarju in dr. Tomažu 
Teropšiču. Preskar je takrat 
opravljal dolžnost sekretarja 
Sekretariata za skupščino in 
Izvršnega sveta Občine Bre
žice, hkrati je bil predsednik 
Sveta za ljudsko obrambo Ob
čine Brežice, postal je tudi na
čelnik Narodne zaščite Občine 
Brežice in bil v boju pri Prili
pah ranjen kot obveščevalec 

Supančič: Mi vojske nimamo
CERKLJE OB KRKI – Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Brežice so se 18. 
marca po dveh letih spet v živo srečali na občnem zboru v jedilnici cerkljanske vojašnice. Še posebej 
omembe vreden je bil nagovor predsednika Pokrajinskega odbora ZVVS za Posavje Antona Supančiča.

TO. Teropšič je bil kot vojni ve
teran in občinski svetnik v letu 
2021 pobudnik za oživitev ide
je, podane že v letu 2011, o po
stavitvi centralnega pomnika 
osamosvojitveni vojni v Posav
ju. Bil je tudi tisti, ki je dal po
budo, da zmagovite vojne eno
te TO iz leta 1991 dobijo svoj 
domicil v občini Brežice. 

Med besedami gostov naj iz
postavimo Supančiča, ki je po
udaril, da se v primeru tre
nutne vojne v Ukrajini lahko 
vlečejo tudi določene vzpore
dnice z letom 1991. »Upamo 
samo, da bo toliko zdrave pa
meti predvsem na strani tiste
ga, ki je to začel, in bo ustavil 
to norijo, ki je vsak dan hujša,« 
je dejal. Omenil je še, da vete
ransko združenje sicer ni po

litična organizacija, a so ve
terani vseeno del političnega 
dogajanja že vse od leta 1989 
oz. plebiscita, ki ni nič druge
ga kot politično dejanje, voj
na leta 1991 pa je nadaljeva
nje politične težnje Slovencev 
po osamosvojitvi, zato imajo 
po Supančičevih besedah tudi 
pravico in dolžnost, da povedo 
tisto, kar ni v redu. »Ta grozo
vita vojna, ki se dogaja ne tako 
daleč stran od nas, kljub neke
mu navideznemu ščitu Nata, ki 
ga imamo, pri meni in verjetno 
tudi pri vseh vas ne more preg
nati občutka, da v 30 letih na 
področju varnosti in obram
be naše vojske nismo naredi
li nič. Do danes, pa brez zame
re do pripadnikov Slovenske 
vojske, ki so vsi po vrsti ’fejst’ 
fantje in niso nič krivi, mi slo
venske vojske nimamo. Je ma
loštevilna, premalo opremlje
na in ni primerna za bojevanje, 
kar sem že večkrat poudaril,« 
je izjavil in dodal, da je to od
govornost celotne politike vse 
od leta 1991 dalje, ki ima ne
odgovoren odnos do obrambe 

domovine. »Tako da polaga
mo politikom na srce, da ni pet 
do dvanajstih, ampak je ura že 
zdavnaj odbila dvanajst. Tega 
problema se je treba lotiti da
nes,« je še dejal.

Sledil je glavni del občnega zbo
ra, ki ga je vodil Srečko Zore in 
se ga je udeležilo 147 od skup
no 456 članov OZVVS Brežice. 
V odsotnosti predsed nika bre
žiškega združenja Darka Udo-
viča je poslovno poročilo v letu 
2021 predstavil Stanko Krulc. 
V sklopu nadomestnih volitev 
v organe OZVVS Brežice so na
mesto Štefana Stipiča, ki je 13 
let opravljal funkcijo sekretar
ja združenja, na to mesto izvo
lili Stanka Krulca. Nato je Kru
lc že v vlogi novega sekretarja 
OZVVS Brežice predstavil še 
program dela za letošnje leto. 
Občni zbor se je tradicionalno 
začel z veteranskim dejanjem, 
z nekaj pesmimi je nastopil 
MoPZ KD Ivan Kobal Krška vas, 
uvodni del je povezovala Mate-
ja Krulc.
 Rok Retelj

Anton�Supančič

Obvestila o dogodkih: redakcija@posavje.info |  07 49 05 782

GORNJE BREZOVO – Članice 
in člani ZB za vrednote NOB 
Sevnica so se 28. marca sre-
čali v gostilni Kregl na letni 
skupščini ter na njej poleg 
letnih poročil za preteklo 
leto potrdili tudi program 
dela za letošnje in prihod-
nje leto.

Bogat načrt programa je 
predstavila predsednica ZB za 
vrednote NOB Sevnica Vlad-
ka Blas ter omenila, da se je 
prvi večji dogodek že odvil 13. 
februarja letos v vasi Okrogli
ce, v kateri je potekal sprejem 
pohodnikov 14. divizije. Osre
dnja proslava na Malkovcu se 
bo odvijala 9. aprila, slavnostni 
govornik bo Matjaž Han, po
slanec v Državnem zboru Re
publike Slovenije. Na prosla
vi bodo obeležili 80-letnico 
dogodkov, s katerimi se je vas 
Malkovec v KS Tržišče za ved
no zapisala kot eno izmed sre
dišč odpora proti okupatorju. 
9. junija bo potekala v Sevni
ci slovesnost ob ustanovitvi 
Kozjanskega odreda, spomin
ski pohod v Čehnarjevo doli
no se bo odvijal 30. julija, v ok
tobru bo potekala spominska 
slovesnost v počastitev juna
škega boja Milana Majcna in 
Jančija Mevžlja pri spomeniku 
v Murnicah pri Šentjanžu, kjer 
se jima je po zaključenem srdi
tem boju poklonil celo sovraž
nik. Pred spominom na mrtve 
bodo po krajevnih skupnostih 

Svoboda ni samo beseda 

izvedene komemoracije, 12. 
novembra bo v Albert Felicija
novi dvorani na sevniškem gra
du potekala slavnostna seja s 
podelitvijo bronastih plaket. 
»Med našimi stalnimi naloga
mi je skrb za starejše in bolne, 
udeležba na pogrebnih slove
snosti v soglasju s svojci, pra
znovanje okroglih obletnic ter 
pridobivanje novih članic in 
članov ter skrb za urejenost 
spomenikov. OF je bila v Slove
niji edinstvena, zato je prav, da 
so spomeniki urejeni, saj se s 
tem poklonimo padlim za svo
bodo,« je še povedala Vladka 
Blas ter dodala, da so sredstva 
za delovanje organizacije iz 
leta v leto skromnejša. 

Dogodek so s prisotnostjo obo
gatili še predstavniki spomin
skih čet – Majcnova, Duletova 

in Robkova. Med gosti je bil ča
stni predsednik ZB za vredno
te NOB Sevnica Maks Pope-
lar, predsednik ZB za vrednote 
NOB Krško Anton Petrovič in 
predsednik ZB za vrednote 
NOB Brežice Stane Preskar, 
predstavnika Policijskega vete
ranskega združenja Sever, član 
Nadzornega odbora ZZB NOB 
Slovenije Sašo Jejčič in član 
predsedstva ZZB NOB Slove
nije ter vojaški analitik Milan 
Gorjanc. ZZB NOB Slovenije se 
je pridružila pobudi občine Šo
štanj, v kateri se je rodil pesnik 
Karel Destovnik Kajuh, ter le
tošnje leto ob 100-letnici pe
snikovega rojstva razglasila za 
Kajuhovo leto. V spomin nanj je 
Jelka Robar prebrala njegovo 
najbolj znano pesem Samo en 
cvet, en češnjev cvet s češnjevo 
vejo v roki.  Smilja Radi

Predsednica�ZB�za�vrednote�NOB�Sevnica�Vladka�Blas�in�člani-
ca�delovnega�predsedstva�letne�skupščine�Estera�Savič�Bizjak
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VELIKO MRAŠEVO – Minila so že tri leta, odkar smo tudi v 
našem časopisu opozorili na neurejeno oz. dejansko neob-
stoječe avtobusno postajališče v Velikem Mraševem, do ka-
terega morajo potniki, med katerimi je največ dijakov, ki se 
šolajo v Brežicah ali Novem mestu, priti po zelo prometni 
regionalni cesti brez pločnika.

Na podlagi nezadovoljstva lastnika dvorišča, ob katerem je po
stajališče sicer evidentirano v daljinarju avtobusnih postajališč, 
dejansko pa ni označeno ne s prometnim znakom ne označbo na 
vozišču niti nima primernega čakališča, so sicer stekli postopki 
za ureditev postajališča in hkrati tudi ureditev pločnika ob ome
njeni cesti skozi naselje, a do realizacije projekta še ni prišlo. Na 
Mestni občini Krško so pripravili projektno dokumentacijo, za
taknilo pa se je pri pridobivanju zemljišč, potrebnih za ureditev 
tako postajališča kot pločnika. Pred časom so se sestali z lastniki 
zemljišč ob omenjeni cesti. »Krajani so pripravili predlog glede 
dopolnitve projekta, predvsem je bil velik poudarek na ureditvi 
odvodnjavanja regionalne ceste, zato smo zaprosili Direkcijo RS 
za infrastrukturo za sodelovanje. Od direkcije pričakujemo tudi 
mnenje glede umestitve otoka za umirjanje prometa, ki je neka
ko sporna točka pri tem projektu. Vsi postopki za nadaljevanje 
in dopolnitev projekta tečejo,« so nam glede izkupička sestanka 
sporočili z občine. Kot so še dodali, je težava tudi, da imajo ne
kateri krajani nenehne zahteve glede odkupne cene zemljišč: »V 
primeru, da kompromisa ne bomo mogli doseči, bomo primora
ni v postopek razlastitve, kar pomeni, da se bosta postopek in 
gradnja samo še zavlekla.« Tako minevajo tedni, meseci in leta, 
ob tem pa lahko le ponovimo, kar smo v Posavskem obzorniku 
zapisali septembra 2020: Upajmo, da do primerne ureditve ne 
bo preteklo preveč časa in da ne bo prej prišlo do kakšne nes
reče, saj sta hoja in čakanje ob tako prometni in hitri cesti lah
ko zelo nevarna!
� P.�Pavlovič

Če ne bo kompromisa z lastniki,
bo potrebna razlastitev

Dijaki�morajo�do�postajališča�ob�zelo�prometni�cesti�brez�
pločnika.

° Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo 
knjigovodjo.

° Možnost zaposlitve za nedoločen čas.

° Pričakujemo odgovorno in natančno osebo, vsaj 
eno leto izkušenj na tem delovnem mestu.

° Zaželjeno poznavanje programa Pantheon.

° Vloge izključno na e-naslov : vegelja@tintaop.si.

 www.tintaop.si

Zaposlimo knjigovodjo

KRŠKA VAS – Kulturno društvo Ivan Kobal iz Krške vasi je 6. mar
ca organiziralo kulturno prireditev v počastitev dneva žena. V 
programu so sodelovali Filip, Luka, Blaž, Nika, moški pevski 
zbor in harmonikarji društva ter Stella in Andreja, ki sta pro
gram tudi povezovali. Udeležence je z recitiranjem navdušila 
mala Nika, harmonikarja pa sta na njihovo željo zaigrala še ne
kaj domačih pesmi.  M.�Piltaver,�foto:�M.�Tokić

Kulturna prireditev ob dnevu žena

Moški pevski zbor ter povezovalki v ospredju

KOSTANJEVICA NA KRKI – Na tamkajšnji občini so ponovili jav
ni razpis za izbiro izvajalca za obnovo lesenega mostu na južni 
strani otoka. Kot smo že poročali, je župan Ladko Petretič občin
ske svetnike na februarski seji seznanil, da so na prvotni razpis 
prejeli le eno ponudbo, ki pa je bila znatno višja od pričakovanj 
oz. od sredstev, ki jih imajo v ta namen predvidena v letošnjem 
občinskem proračunu (570 tisoč evrov). S ponudnikom – gre za 
podjetje Rafael – so se nato pogajali glede cene, zaradi birokrat
skih zahtev pa je bilo treba razpis ponoviti. Do zaključka roka 
za oddajo ponudb (25. marca) so ponovno prejeli le ponudbo 
že omenjenega podjetja, ki pa je za občino bolj ugodna oz. spre
jemljiva, tako da rebalans proračuna ne bo potreben. Če ne bo 
nepredvidenih zapletov oz. pritožb, bi lahko z izvajalcem že kma
lu podpisali pogodbo in začeli z deli. V razpisu je kot skrajni rok 
za dokončanje vseh del pri obnovi mostu naveden 15. 10. 2022.
 P. P. 

KRŠKO – Prva faza obnova Ceste krških žrtev od starega mo
stu do križišča pri pokopališču se nadaljuje in poteka v skladu 
s terminskim planom, zatrjujejo na Mestni občini Krško, trenu
tno dela potekajo vzdolž stadiona Matije Gubca. Prva faza obno
ve, ki obsega obnovo vozišča na omenjenem odseku vključno z 
ureditvijo krožišč tako pri stadionu kot pri pokopališču, naj bi 
bila po terminskem planu zaključena konec aprila. Vrednost te 
faze znaša 1,9 milijona evrov, od tega Direkcija RS za infrastruk
turo krije 1,1 milijona, preostanek pa Mestna občina Krško. Pro
jekt Direkcije RS za infrastrukturo v sodelovanju z Mestno obči
no Krško se bo v drugi fazi nadaljeval z obnovo odseka ceste od 
pokopališča do trgovskega centra v Leskovcu pri Krškem, tretja 
faza pa z obnovo ceste od hidroelektrarne Krško do Zatona. »Za 
2. fazo obnove od pokopališča do leskovškega trgovskega cen
tra trenutno poteka recenzija projektne dokumentacije, še v tem 
mesecu pa naj bi bil objavljen razpis za izvedbo del te faze. Po 
terminskem planu naj bi bila druga faza zaključena predvidoma 
do pomladi 2023. V naslednjem letu sledi še obnova tretje faze 
od hidroelektrarne do Zatona,« so sporočili z občine. P. P.

Prva faza gre v zadnji mesec

Dela trenutno potekajo na odseku ob stadionu Matije Gubca.

Razpis za most so ponovili

T.�i.�južni�most�bo�letos�vendarle�obnovljen.

Po »mirnih« minulih letih, ko 
organizacija večjih dogodkov 
zaradi epidemije covida-19 
ni bila mogoča, se zdaj v naše 
kraje vrača živahen družbe
ni utrip. V Bistrici ob Sotli 
sta dan po prazniku sv. Jožefa 
tamkajšnje turistično in vino
gradniško društvo ob podpo
ri bistriške občine pripravi
la tradicionalni Jožefov sejem 
z bogatim programom. V sre
dišču občine se je predstavilo 
kar 43 stojničarjev, med kate
rimi je bil veliko ponudnikov iz 
domačega in bližnjega obmo
čja. Manjkali niso niti suhoro
barji in drevesničarji. Na sejmu 
je veliko pozornosti zopet po
žela Kuhinja pod kozolcem, za
bavno kuharsko tekmovanje v 
kuhanju golažev, ki ga je pred 
več kot 15 leti zasnoval go
stilničar Srečko Kunst s svo
jo Gostilno Šempeter, zdaj pa 
nad njegovo izvedbo bdi Dru
štvo vinogradnikov in kletar
jev Šempeter. Kuhalnice je po 
kotličkih tokrat vrtelo kar 20 
ekip, veliko je bilo predstavni
kov domačih in okoliških dru
štev, sicer pa smo med sode
lujočimi zasledili kar nekaj 
političnih strank, ki seveda z 
udeležbo na takšnih dogodkih 
napovedujejo pestro politič
no leto. Med političnimi imeni 
smo sicer na sejmu lahko zas
ledili gospodarskega ministra 
Zdravka Počivalška, evrop
skega poslanca Franca Bogo-
viča, domačega župana Franja 
Debelaka in še nekatere dru
ge. Golaži so se v kotličkih ku
hali že od jutranjih ur, medtem 

Kuhalnice je vrtelo kar 20 ekip
BISTRICA OB SOTLI – 20. marca so živahen utrip beležili v Bistrici ob Sotli, kjer se je po tradiciji odvil spo-
mladanski Jožefov sejem s Kuhinjo pod kozolcem, zabavnim tekmovanjem v kuhanju golažev, na kate-
rem pa tokrat ni manjkalo »kuharskih mojstrov« iz političnih strank. Obiskovalci so lahko uživali tudi v 
pestrem obsejemskem programu.

so ekipe poskrbele tudi za za
bavo mimoidočih, ki so lahko 
skozi vse dopoldne spremlja
li kuhanje in se v dobrem raz
položenju družili s kuharskimi 
ekipami. Ocenjevalna komisi
ja je odločila, da je dobitnica 
»velike zlate kohače« za naj
boljšo ekipo tekmovanja eki
pa politične stranke Naša de
žela, za najbolj izvirno ekipo so 
razglasili ekipo Športno-umet-
niškega društva Rifnik iz Šent-
jurja, najokusnejši golaž pa so 
skuhali v ekipi Vinskih kraljic 
Bizeljskega. Preostale ekipe so 
nagradili z zlatimi in srebrnimi 
priznanji.

Bogat sejemski utrip

Na sejmu se je zvrstilo tudi 
več spremljevalnih aktivnosti. 
Vinogradniki so poskrbeli za 
slavnostno rezatev in vezatev 
občinskih vinskih trt. Društvo 

prijateljev mladine Bistrica ob 
Sotli in mladinsko društvo sta 
za mlajšo populacijo priredila 
otroško predstavo in ustvar
jalni kotiček. Za glasbo so pos
krbeli domača godba Orlica, 

ljudski pevci in priložnostni 
glasbeniki, skupina Tomos tim 
Sokoli pa je pripravila tudi vož-
njo Tomosovih mopedistov.

 E. Šterlek/R. R.

V�Bistrico�ob�Sotli�se�je�po�dveh�letih�vrnil�živahen�družbeni�utrip�(foto:�E.�Š.).

POSAVJE – Pred kratkim je v Posavju zaživelo novo prostovolj
no društvo, ki združuje člane z namenom širjenja kulture pitja 
vina v povezavi z ostalimi področji kulture ter kulinarične tradi
cije regije. Ideja o nastanku društva je nastala med posamezni
ki, ki delujejo na področju turizma in kulture in so bili v lanskem 
letu vključeni v tečaj Sommelier I stopnje. Znanje, ki so ga prido
bili, bodo širili med zainteresirane ljubitelje vin in kulture, ki se 
želijo izpopolnjevati in izobraževati na omenjenem področju. V 
svoje vrste vabimo vse, ki jih mika pridobivanje novega znanja, 
obiskovanje primerov dobrih praks ter organizacija tematskih 
dogodkov v povezavi s kulturo in gastronomijo. Odprti smo za 
ljudi različnih starostnih skupin, ki prihajajo iz različnih področij 
delovanja, le da imajo strast, ki jo želijo razvijati v prostem času. 
V upravnem odboru društva so Miha Ritonja, Nina Zadravec, 
Mojca Florjanič, Melita Saviozzi, Sašo Panić, Katja Radano-
vič, Hana Zorko, Jerneja Smole in Ksenja Kragl. Najdete jih na 
Facebooku in Instagramu ter na info@vkrog.si. 
 Vir:�vKROG

Združujeta jih vino in kultura
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LISCA – 13. marca je v Jurkovi koči potekalo srečanje 33 
markacistov iz desetih planinskih društev, povezanih v MDO 
Zasavje Posavje. Srečanja se je udeležil tudi načelnik Ko-
misije za planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije Bog-
dan Seliger. 

Po predstavljenih poročilih o delu v letih 2020 in 2021 ter raz
pravi je dosedanji dolgoletni vodja Odbora za planinske poti pri 
Meddruštvenem odboru planinskih društev Zasavje Posavje 
Aleš Mohar iz PD Litija vodenje predal mlajšemu kolegu, Mihi 
Semetu iz PD Rimske Toplice. V razpravi so se prisotni dotakni
li tudi prisotnosti kolesarjev na planinskih poteh. Mnenja o dvo
namenski rabi so precej deljena – obravnavati bi bilo treba vsako 
planinsko pot posebej ob prisotnosti vseh sodelujočih: vodstva 
planinskega društva, markacistov ter predstavnikov turnega ko
lesarstva in gorskega kolesarstva (ti dve dejavnosti nista enaki in 
izraza nista sopomenki, kar je nujno poudariti, saj ju mnogi po 
krivici enačijo). Zbrane na srečanju je nagovoril predsednik PD 
Lisca Sevnica Peter Požun, ki se je zahvalil prizadevnim mar
kacistom za njihov čas, ki ga vlagajo v urejenost planinskih poti, 
ter predstavil nekatere načrte z obeležitvijo letošnje 120-letni
ce Jurkove koče. »Shod markacistov smo zaključili s povabilom 
na delovno akcijo urejanja problematičnega dela Zasavske pla
ninske poti na odseku po Čebulovi dolini proti Kumu ter na le
tno vseslovensko srečanje ob dnevu slovenskih markacistov,« je 
dogajanje povzela načelnica markacijskega odseka Planinskega 
društva Lisca Sevnica Doroteja Jazbec. 
 S.�R.,�foto:�Meho�Tokić

Markacisti v Jurkovi koči

V�Jurkovi�koči,�ki�v�letošnjem�letu�obeležuje�120�let�postavitve�
prve�koče,�je�potekalo�regijsko�srečanje�markacistov.

VRHEK PRI TRŽIŠČU – 20. marca je v prostorih gostilne 
Ulčnik – Majcen potekala letna skupščina Kluba ljubiteljev 
starodobnih vozil Hrast Tržišče, ki deluje pod okriljem Zve-
ze slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil. 

Uvodnemu pozdravu predsednika Gorazda Kovača je sledila iz
volitev delovnega predsedstva in nato poročila posameznih sek
cij kluba, kjer so bili predstavljeni rezultati dela v minulih dveh 
letih, ko so bila srečanja sicer omejena, kljub vsemu pa je bilo 
opravljeno ogromno aktivnosti. Po opravljenem rednem delu 
skupščine je bila beseda predana še gostom, in sicer predsedni
ci Turističnega društva Tržišče Mileni Knez ter podžupanu ob
čine Sevnica Janezu Kukcu. Oba sta poudarila pomembnost klu
ba Hrast na območju občine Sevnica in širše ter sodelovanje med 
društvi. Del njihovih načrtov je povezan z organizacijo 14. bla
goslova starodobnih vozil na Mirni, ki bo potekal v soorganiza
ciji z VW klubom Dolenjske in Bele krajine 23. aprila. 28. maja 
vabijo na Oldies goldies – srečanje starodobnih vozil s panoram
sko vožnjo s startom in zaključkom v Tržišču. V načrtu je tudi 18. 
Švicarjev memorial – panoramska vožnja s starodobnimi voja
škimi vozili.  D.�Hočevar

Oldtajmerji z novimi načrti

Ljubitelji� starodobnih�vozil�Hrast�Tržišče�se�veselijo�nove�
sezone.

V Sloveniji je običajno, da se od pokojnika poslovimo s številnimi 
paketi nagrobnih sveč. Sožalnica namesto prinesenih sveč omogo-
ča drugačen način izraženega sožalja svojcem – ne samo moralne, 
ampak tudi finančno pomoč.

Pogrebno pokopališka služba Komunale Radeče je za ta namen svoji 
ponudbi dodala nov, unikaten izdelek, imenovan sožalnica. Gre za 
posebno leseno skrinjico, ki se lahko uporablja pred pogrebom v 
mrliški vežici. To je posebna skrinjica, namenjena zbiranju sožalnih 
vizitk, s katerimi se svojcem sporoča sožalje in misli ob slovesu ali 
pa podari poljubna vsota denarja namesto običajnih sveč, cvetja in 
drugih sožalnih aranžmajev. Ključ skrinjice dobijo svojci pokojnega, 
s čimer je zagotovljeno, da sredstva res pristanejo v rokah žalujočih.

Vsoto podarjenega denarja se skupaj z žalno voščilnico položi v 
ovojnico in odda v skrinjico, s čimer je zagotovljena popolna dis-
kretnost, na vrhu skrinjice se prižgejo svečke, ki simbolno prika-
zujejo žalovanje in predstavljajo še dodaten poklon umrlemu. Po 
končani pogrebni slovesnosti iz sožalnice svojci sami prevzamejo 
vso njeno vsebino.

V sožalnici je nameščen tudi predvajalnik glasbe, preko katerega 
se lahko na željo svojcev predvaja glasba. Nekatere melodije, ki se 
izvajajo v mrliški vežici, prikličejo v spomin pokojnika, včasih glas-
ba počasti pokojnika ali pa so zvoki glasbe le slovesna spremljava 
zadnjega slovesa od pokojnika. Svojcem je tako omogočeno, da na 
določenem mediju prinesejo željen izbor melodij, ki se bodo pred-
vajale v mrliški vežici.

V primeru kakršnih koli želja ali vprašanj lahko osebno kontaktira-
te zaposlene v pogrebno pokopališki službi na naslovu Šolska pot 
3 v Radečah, kjer se dogovorite za vse podrobnosti, ali pa pokliče-
te na telefonsko številko 031/703-554. 

TURISTIČNO DRUŠTVO RADEČE in OBČINA RADEČE
organizirata

ČISTILNO AKCIJO,
ki bo v soboto, 9. 4. 2022, od 9.00 dalje.

Zbirno mesto je na parkirišču za občino in 
na običajnih mestih po krajevnih skupnostih.

Predstavnike društev/ organizacij prosimo, da najkasneje 
do četrtka, 7. aprila, na e-naslov info@radece.si in 

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

čistilna akcija odpade!

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

Vljudno vabljeni!

V ponudbi JP Komunala Radeče  
po novem tudi sožalnica

Letno poročilo o delu Medob
činskega inšpektorata – Skup-
nega prekrškovnega organa 
posavskih občin za leto 2021 
in z oceno izvajanja občinske
ga programa varnosti Obči
ne Sevnica v preteklem letu je 
predstavil vodja inšpektorata 
Martin Cerjak, ki je izposta
vil problem parkiranja na mes
tih za invalide (število glob za 
to kršitev se je zelo povečalo); 
nekaj nepravilnosti je bilo za
znanih tudi na mestih za pol
njenje električnih vozil. Ob 
nadzorih se redno izvajajo tudi 
postopki za odstranjevanje za
puščenih, neregistriranih vo
zil z javnih površin (večina jih 
je uspešno odstranjena). Z za
poslitvijo še tretjega redarja se 
bo število nadzorov povečalo, 
izvajali jih bodo tudi v popol
danskem času in med viken
di. V razpravi, ki je sledila, je 
Franc Pipan (DeSUS) izrazil 
zaskrbljenost glede delovanja 
institucij pri preprečevanju 
nasilja. Omenil je umor na Raz
borju, zaradi katerega je šest 
mladoletnih otrok ostalo brez 
matere; žrtev fizičnega nasilja 
je bil pred dvema letoma tudi 
sam in njegovi družinski čla
ni, a storilec, ki ima težave z 
duševnim zdravjem, se »pros
to sprehaja po Sevnici«. Janez 

Poiskati bo treba nove vodne vire
SEVNICA – Na sevniškem občinskem svetu, ki se je sestal v kulturni dvorani 16. marca, sta se daljši razpra-
vi razvili pri predstavitvi letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata z oceno izvajanja občinske-
ga programa varnosti Občine Sevnica v preteklem letu ter pri predstavitvi oskrbe s pitno vodo.

Kukec (SLS) je opozoril, da se 
še vedno najdejo črna odlaga
lišča odpadkov tako v gozdo
vih kot na travnikih, večji od
pad pa stoji kar v središču vasi 
Telčice. Tanja Novšak (SDS) 
je opozorila na odlagališče za
puščenih vozil, starih pred
metov in gradbenega materia
la na začetku Drožanjske ulice, 
po kateri vodi pot na sevniški 
grad. Zunanja (ne)urejenost 
okolice moti tudi Mirana Gru-
benška (DeSUS). Na neznano 
osebo, ki dnevno že več kot de
setletje odlaga smeti na poti od 

zaselka Sele do Krakovega, je 
opozoril Matej Imperl (NSi), 
ki meni, da je krivično, da mora 
odvržene smeti odstraniti la
stnik zemljišča. Stanka Žič-
kar (SD) je omenila previsoke 
in neočiščene žive meje.

Novi vodni viri

Vsebinsko zanimiva in aktu
alna je oskrba s pitno vodo 
v sevniški občini ter iskanje 
potencialnih vodnih virov z 
možnostjo zajema podzemnih 
voda. »Obstoječe vodne vire je 
treba varovati, oskrba z vodo 
naj bi v prihodnje temeljila na 
globinskih vrtinah,« je na ob
činski seji dejal Mitja Udovč, 
direktor Komunale Sevnica. 
Predstavnik Geološkega zavo
da Slovenije Marko Hötzl je v 

sodelovanju s Komunalo opra
vil strokovno raziskavo za de
finiranje novih vodnih virov, 
ki so primerni za dolgoročno 
oskrbo s pitno vodo osrednje
ga poselitvenega jedra obči
ne. V letu 2019 je Ministrstvo 
za okolje in prostor pristopi
lo k razširitvi programa dela 
na področju priprave vodo
varstvenih uredb, tudi uredbe 
za področje občine Sevnica. Pri 
pripravi uredbe je bilo ugoto
vljeno, da je težava pri določi
tvi vodovarstvenih območij za 
vodne vire na območju podje
tja Stilles (vrtina Still-1, Still-2 
in vodnjak Stilles), ki predsta
vljajo glavnino vode za oskr
bo uporabnikov na vodovodu 
Sevnica in so torej strateške
ga pomena za oskrbo s pitno 
vodo. S tega vidika ti vodni viri 
ne zagotavljajo varne oskrbe s 
pitno vodo v prihodnje, zato 
so naročili Geološkemu zavo
du Slovenija, da preveri mož
nosti novih vodnih virov, ki bi 
lahko nadomestili vodne vire 
na območju Stillesa. Novi po
tencialni vodni viri se nahaja
jo v dolini potoka Sevnična, na 
Dolnjem Brezovem in  Radni. V 
razpravi je Božidar Beci (SLS) 
izpostavil, da je Dolnje Brezo
vo kmetijsko področje. Franc 
Pipan (DeSUS) je opozoril na 
usihanje vodostaja hudourni
škega potoka Sevnična zaradi 
izkoriščanja pritokov za vodne 
vire ter podal pobudo po odgo
vornem ravnanju z vodo vsa
kega posameznika. 
 Smilja Radi

Marko Hötzl z Geološkega zavoda Slovenije je predstavil 
lokacije�novih�vodnih�virov�v�sevniški�občini.
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Društvo invalidov (DI) Krško 
je tudi v lanskem letu zadovo
ljivo izpolnilo svoj društveni 
program, kljub temu da so se 
soočali z oteževalnimi okolišči
nami druženja. Zato so slednja 
v večjem številu organizirali 
v času sprostitve posameznih 
epidemioloških ukrepov, je za 
naš časopis povedala predse
dnica društva Marija Stopin-
šek: »Tako smo med ostalimi 
aktivnostmi organizirali 12 
kopalnih dni v Šmarjeških To
plicah. Gre že za tradicionalni 
program za ohranjanje zdrav
ja in rehabilitacijskega progra
ma zdravljenja v naravnih in 
klimatskih zdraviliščih, ki ga 
izvajamo že 18 let, ko dnevno 
organiziramo kopanje z orga

niziranimi avtobusnimi pre
vozi. Za marsikaterega naše
ga člana predstavljajo ti dnevi 
letni dopust ali redko prilož
nost, ko se odpravijo nekoliko 
dlje od kraja bivanja. Organizi
rali smo tudi izlet na Bizeljsko, 
ogled brežiškega gradu in v 
mesecu juniju izvedli srečanje 
starejših invalidov z animacija
mi in druženjem.« Skupno 11 

kopalnih dni v Šmarjeških to
plicah se je udeležilo kar 374 
članov društva ali v povprečju 
34 udeležencev na dan. Ker dr
žava ne pokriva vseh potreb, ki 
se pojavljajo v zvezi z zdrav
jem in rehabilitacijo invalidov, 
predvsem delovnih invalidov, 
je 22 invalidov iz društva ak
tivnosti po programih izvaja
lo tudi v Termah Čatež, Simo
novem zalivu v Izoli, Termah 
Ptuj, Termah Dobrna in Šmar
jeških Toplicah.« Ko so razme
re omogočale, so nudili svojim 
članom tudi možnosti vključe
vanja v interesne športne ak
tivnosti, kot so streljanje, šah, 
kegljanje, pikado, ribolov in 
telovadba, v ustrezno prilago
jenih prostorih pa tudi izved

bo aktivnosti za ohranjanje ali 
krepitev psihofizičnih sposob
nosti, denimo z ročnimi deli 
ali t. i. potujočo knjižnico, ko 
so lažji invalidi redno dostav
ljali knjige in drugo literaturo 
tistim invalidom, ki si je sami 
nismo mogli priskrbeti. 

Po besedah Stopinšek so se v 
društvu v mesecih omejenih 

medsebojnih stikov osredo
točili tudi na nudenje pomoči 
svojim članov pri urejanju so
cialnih in zdravstvenih zadev. 
Tako so se za posamezne člane 
dogovorili za termine za zdra
vstvene preglede ali jih usme
rili na Center za socialno delo 
Posavje (CSD), kjer so lahko ti 
pridobili informacije o možnih 
oblikah socialnih transferjev, o 
dostavi dnevnih obrokov, dru
gih oblikah pomoči na domu, 
o dolgotrajni oskrbi MOST ali 
nastanitvenih možnostih ipd. 
Zaradi epidemiološke situaci
je v minulem letu se je polo
žaj invalidnih oseb še dodatno 
poslabšal, je še povedala pred
sednica društva: »Ker ljud
je potrebujejo druženje, po
govor, beležili smo kar nekaj 
primerov, ko so imeli naši čla
ni ob boleznih onemogočen ali 
zelo otežen dostop do zdravni
ka. Vsekakor so ljudje občuti
li to stisko. Veliko naših članov 
je tudi prebolelo covid, za po
sledicami, kakor ocenjujemo, 
bodisi zaradi okužbe ob prid
ruženih boleznih bodisi dru
gih bolezenskih vzrokov pa je 
v letu 2021 preminulo oko

li 15 naših članov. Proti kon
cu leta, ko sicer z obiski razve
selimo posamezne starejše ali 
pomoči potrebne člane in jim 
podarimo darilne pakete, smo 
nabavili zanje darilne bone pri 
enem izmed trgovinskih cen
trov.« Tako so v društvu pred 
iztekom leta poslali 60 pomo
či potrebnim invalidom bone v 
skupni vrednosti 1.200 evrov, 
dvema invalidoma pa socialno 
pomoč v skupnem znesku 400 
evrov. S simbolnimi denarnimi 
nagradami so nagradili tudi 
posameznike, ki so nesebič
no delovali v društvu v podpo
ro članom skozi celo leto in se 
tudi angažirali pri preselitvi v 
nove društvene prostore. Ti se 
nahajajo na naslovu Cesta 4. ju
lija 40a, to je v neposredni so
seščini Društva Sožitje Krško 
ali v prostorih, kjer je dolo
čen čas delovala mesnica (pod 
nekdanjim objektom Lekarne 
na Vidmu, op. p.). Sicer pa so 
uvod v zbor članov DI pripra
vile predstavnice CSD Posavje, 
ki so ob tej priložnosti udele
žencem predstavile programe 
različnih pomoči in bivanjskih 
možnosti. Bojana Mavsar

moja trafika

Vljudno vabljeni v novo trafiko 
3DVA, Cesta krških žrtev 134d, 
Krško, Tuš center

Delovni čas: 
Pon. – Pet. 7:30 – 19:00 • Sobota 7:30 – 16:00
Nedelja in prazniki zaprto

DARILO

Ob nakupu nad 10€ 
kava gratis.

35 let Društva invalidov Krško
KRŠKO – Društvo invalidov Krško, ki bo v prihodnjem mesecu dopolnilo 35 let delovanja, je 10. marca v 
Hotelu City priredilo občni zbor članstva. Udeležilo se ga je 120 od skupno 685 članov, od tega jih ima 392 
priznano invalidnost, 293 pa je pridruženih članov, predvsem svojcev invalidnih oseb.

Tajnica� in�predsednica�DI�Krško�Darinka�Ferlin� in�Marija�
Stopinšek (desno)

V�DI�Krško�je�vključenih�okoli�700�oseb,�od�tega�dobrih�57�
odstotkov�članstva�predstavljajo�invalidne�osebe.

POSAVJE – Z vsakim novim klicem starejšega se v Zavodu So-
potniki hvaležno zavemo, kako daleč smo prišli. Tedensko 
v 13 enotah po Sloveniji omogočimo prek 170 prevozov za 
več kot 3700 starejših. Ponosni smo, da s skrbnimi odnosi 
in predanostjo prostovoljcev uresničujemo naše osnovno 
poslanstvo, da smo več kot prevoz. 

V Zavodu Sopotniki izkoristimo vsako priložnost, ko lahko našim 
starejšim krepimo položaj v družbi, in jim z brezplačnimi pre
vozi omogočamo večjo samostojnost pri opravilih in vključeva
nju v njim pomembne dogodke. Komaj smo dočakali 8. marec, da 
našim gospem izkažemo spoštovanje, jim čestitamo, se zahvali
mo za njihov prispevek. Verjamemo, da si to več kot zaslužijo. V 
kolektivu smo jim napisali pisma, jih obdarili z rožami in slad
kimi paketki. Za trenutek smo ustavili naša vozila in prisluhnili 
njihovim spominom o cvetlicah, ki so jih prejele, spoštovanju, ki 
so ga bile deležne. O medsebojni solidarnosti je z nami govorila 
gospa Milka iz Sevnice, kako ponosne so bile na dosežke, na to, 
da so ženske, žene, mame, da imajo službo, družino, svoje mes
to v družbi; rade so stopile skupaj za kakšen cilj, si delile kom
plimente in brez nevoščljivosti priznavale in privoščile ena dru
gi uspehe. Povezanost v kolektivu je opisovala gospa Amalija iz 
Krškega, ko so v podjetju Univerzale – tovarni v Domžalah, ve
likokrat praznovali dan žensk. Veselih praznovanj se je spomi
njala gospa Joži iz Brežic, ko je prišla k njej prijateljica s Trojan 
in sta šli skupaj k Štefaniču na večerjo in na ples.
Veseli nas, da so Občine Sevnica, Krško in Brežice (s partnerji) 
prepoznale skladnost potreb po mobilnosti starejših občanov s 
poslanstvom Zavoda Sopotniki, tako minevajo dobra štiri leta, 
odkar s prevozi pomagamo starejšim posavske regije, ki jih be
ležimo skupno že preko tisoč. Hvala tudi družbi Hofer Slovenija 
za sladke paketke s kavo. Sopotniške zgodbe, ki jih delimo z vami, 
naj vsaj poskušajo orisati, kako je biti prostovoljec, predvsem pa, 
da je lepo in častno biti Človek Človeku Sopotnik.
 Vir in foto: Zavod Sopotniki 

Sopotniki ob mednarodnem dnevu 
žensk razveselili uporabnice

Sopotniki so se razveselili gospe v sevniški enoti.

RAKA – Tudi v DU Raka so 15. marca obeležili mednarodni dan 
žena in hkrati materinski dan. »Ker nas je zadnje dve leti moč
no zaznamoval covid in je bilo druženje prepovedano, je bilo to 
srečanje še toliko bolj zaželeno. Zbralo se nas je veliko, precej 
nežnejšega spola pa so v gostišče Silvester na Raki pospremi
li možje, kar je pohvalno,« je sporočila Branka Zorič iz raškega 
društva upokojencev. Predsednica Fanika Metelko je vse zbrane 
lepo pozdravila, se zahvalila za udeležbo in v svojem prisrčnem 
slogu predstavila dejavnosti, ki naj bi jih v tem letu uresničili, se
veda če bodo razmere to dopuščale. »Kot presenečenje so nas v 
nadaljevanju obiskali raški koledniki, ki so s svojimi žametnimi, 
izvirnimi in ubranimi glasovi pričarali na ustnice nasmeh in nas 
za trenutek popeljali nazaj v mladost. Seveda pa s tem še zda
leč ni bilo konec, svoj meh je kot vedno raztegnil naš podpred
sednik Marjan, ni pa manjkalo jedače in pijače, kot se za prave 
Račane spodobi,« je še zapisala Zorič.  P. P./vir: DU Raka

Na Raki obeležili ženska praznika

Nastop raških kolednikov

www.PosavskiObzornik.si
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SEVNICA – V prostorih sevniškega odbora SDS se je kot kan-
didat za poslanca v Državnem zboru predstavil Tomaž Lisec. 
Spodbuda za vnovično, že četrto zaporedno kandidaturo so 
uspešno izpeljani projekti ter novi načrti, ki jih želi udejani-
ti v sodelovanju z novoizvoljenimi poslankami in poslanci.

Za ponovno kandidaturo se 
je 44-letni Tomaž Lisec, univ. 
dipl. politolog, odločil tudi zara
di izražene podpore sevniškega 
in škocjanskega občinskega od
bora SDS ter ljudi iz domačega 
okolja. Prednost vidi še v tem, 
da je občinski svetnik že več kot 
15 let, zato dobro pozna potre
be (in težave) ljudi v lokalnem 
okolju. »Glede na to, da sem v 
dosedanjem mandatu deloval 
predvsem v odborih za izobra
ževanje in kmetijstvo, bom sku
šal v novem mandatu dati pou

darek še investicijam na področju cest, zdravstva in srednjega 
šolstva. Gre za posamezne cestne projekte, kot je obnova ceste 
Boštanj–Mokronog, izgradnja rondoja v bližini trgovine Hofer, pa 
most na Log in podvoz v Boštanju ter do leta 2025 sanacija mo
stu čez Savo in tako naprej,« je dejal in spomnil, da je aktualna 
vlada med drugim sprejela zakon o investicijah v zdravstvo ter 
predšolsko in šolsko vzgojo, na zadnji izredni seji v tem manda
tu pa bodo razpravljali še o zakonu izgradnje športne infrastruk
ture. »To pomeni, da se na terenu dogaja in to lahko vidimo tudi 
v naši sevniški občini,« je poudaril ter nadaljeval, da bo zaradi 
sprejetega zakona o investicijah na področju zdravstva prišlo do 
širitve satelitskega urgentnega centra Zdravstvenega doma Sev
nica ter do nadzidave objekta in nadaljnje širitve z novimi pre
ventivnimi programi. Še v letošnjem letu bo podpisano gradbe
no dovoljenje za gradnjo novih prostorov pri Srednji šoli Sevnica 
(investicija v vrednosti dva milijona evrov naj bi bila zaključena 
leta 2024). Investicije bodo potekale tudi na področju nadaljnje
ga urejanja vodooskrbe, prizadeval si bo za debirokratizacijo in 
digitalizacijo ... Pohvalil je sodelovanje Kluba posavskih poslan
cev in izrazil upanje, da bo ostalo v novem mandatnem obdobju 
enako število izvoljenih. »Če se nam pridruži še kdo, bom vesel 
– več glasov, kot jih bo iz Posavja, bolje bo,« je zaključil in pova
bil na volitve, ki so praznik demokracije.  S. Radi

Lisec: Povezani smo močnejši 

Tomaž�Lisec

MLADI
za Posavje

KATJA BERK BEVC
VOLILNI OKRAJ BREŽICE

ALEN LENIČ
VOLILNI OKRAJ KRŠKO

MAŠA BRULC
VOLILNI OKRAJ SEVNICA
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BREŽICE – 29. marca se je v Mestni hiši Brežice predstavila 
kandidatka SDS za poslanko Patricia Čular, ki se prvič poda-
ja v boj za mesto v Državnem zboru. Predstavila je šest po-
glavitnih točk svojih prizadevanj v primeru izvolitve.

Kot je najprej izjavila 49-letna 
Patricia Čular, ki je bila rojena 
zdomski družini na Švedskem, 
se bo kot poslanka najprej pot
rudila biti glas tistih, ki jo bodo 
na volitvah podprli. Njena pri
zadevanja ob morebitni izvo
litvi bodo dejansko nadaljeva
nje njenega dosedanjega dela, 
je dejala. Med glavnimi priza
devanji je izpostavila varno in 
za bivanje prijetno okolje (ak
tivnosti za gradnjo odlagališča 
NSRAO, vključevanje v aktivno
sti ob gradnji JEK2, nadaljevanje 

aktivnosti za dokončanje protipoplavne zaščite …); krepitev go
spodarskega razvoja z nadaljevanjem investicije v gospodarsko 
središče Feniks, aktivnostmi za HE Mokrice in zagon civilnega 
dela letališča Cerklje ob Krki; dostopno in kvalitetno zdravstveno 
varstvo za vse (nadaljevanje investicij v SB Brežice in ZD Brežice 
z nakupom manjkajoče opreme); nadgradnja in razvoj izobraže
vanj (krepitev programov zdravstvene nege in razvoj novih pro
gramov, krepitev programa za učence s posebnimi potrebami in 
razvoj prilagojenega programa znotraj OŠ). »Generalno pa bom 
pri svojem delu vedno zagovarjala enakomeren razvoj vseh ob
čin ter se posebej zavzemala za mlade in starejše,« je navedla še 
zadnji dve točki svojega programa. Verjame, da si Brežice zaslu
žijo močan glas v parlamentu in glede na to, da se v prihodnosti 
obeta kar nekaj pomembnih projektov za občino, lahko po nje
nem le-to popeljejo naprej samo, če bodo imeli svoje zagovornike 
projektov v vrstah odločevalcev. Podporo kandidatki sta izrazi
la tudi župan Ivan Molan in direktor ZD Brežice Dražen Levo-
jević. Po županovih besedah bo z njeno izvolitvijo občina dobi
la močnega zaveznika v Ljubljani. Čular, ki že ima izkušnje tudi z 
državno politiko, saj je bila leta 2012 imenovana za državno se
kretarko na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, od 
2016 vodi občinski oddelek za družbene dejavnosti, gospodar
stvo, kmetijstvo in razvoj, v zadnjem letu pa je prevzela vodenje 
občinske uprave, je v sklopu kandidature razvila tudi svoj logo
tip in vzpostavila svojo spletno stran.  R. Retelj

Želi biti glas podpornikov

Patricia�Čular

Volilni okraj Krško

V volilnem okraju Krško, ki 
obsega območje občin Krško 
in Kostanjevica na Krki, se bo 
za ponovni poslanski mandat 
na listi SNS potegoval aktualni 
poslanec, Krčan Dušan Šiško. 
SDS in SD pošiljata v ogenj dve 
mladi imeni, obe iz Leskovca 
pri Krškem: prva Janeza Jo-
žeta Olovca, druga pa Sento 
Jeler. Iz Leskovca je tudi kan
didatka koalicije Povežimo 
Slovenijo, dolgoletna krška 
podžupanja Ana Somrak, pa 
tudi kandidat DeSUS-a Mar-
jan Špes. Na listi stranke dr. 
Roberta Goloba Gibanje Svo
boda je nekdanja novinar
ka in TV-voditeljica, kasneje 
poslanka Pozitivne Slovenije 
in direktorica Direktorata za 
medije, nazadnje pa uredni
ca krškega medija e-Posavje, 
Sremičanka Tamara Vonta. 
Za Levico ponovno kandidi
ra Krčan Aleš Suša, za Novo 
Slovenijo Kostanjevičan Alen 
Lenič, za Našo prihodnost in 
Dobro državo Krčan Dušan 
Vodlan, za Našo deželo Kr
čan Darko Martinc. Kandi
datka stranke LMŠ je Alenka 
Hiti, kandidat SAB Dan Laye, 
kandidatka Državljanskega gi
banja Resni.ca Katja Rožman, 
kandidat Piratske stranke Slo
venije Jure Repinc, kandidat
ka Gibanja Zdrava družba Ka-
tja Čelič, kandidatka stranke 
Vesna Alenka Leskovšek, 
kandidat Liste Borisa Popovi
ča Jakob John Freeland, kan
didatka stranke Za ljudstvo 

V Posavju bomo poslance izbirali
med kandidati na 19 listah

Slovenije Andreja Zaljetelj 
in kandidatka Domovinske 
lige Gaja Semler. 

Volilni okraj Brežice

V volilnem okraju Brežice (ki 
sovpada z območjem občine) 
največja vladna stranka SDS v 
volilni boj pošilja direktorico 
občinske uprave Patricio Ču-
lar, opozicijska SD pa podžu
pana Bogdana Palovšnika. 
Potem ko se mu je pred štiri
mi leti poslanski sedež za las 
izmuznil, se v tekmo zanj na li
sti Levice ponovno podaja Pe-
ter Dirnbek. Na listi Gibanja 
Svoboda kandidira nekdanja 
direktorica brežiške bolnišni
ce, zdaj zaposlena v podjetju 
GEN-I, Nataša Avšič Bogo-
vič, na listi Povežimo Sloveni
jo Rok Capl, v. d. direktorja jav
ne agencije Spirit, na listi LMŠ 
gospodarstvenik Andrej Ger-
jevič. Kandidatka N.Si je Katja 
Berk Bevc, sicer predsednica 

strankinega podmladka, kan
didat SAB Ljubiša Kostadino-
vić, kandidatka DeSUS Verica 
Seničar, kandidatka SNS Le-
ona Gošek, kandidatka Naše 
dežele Jelena Ilišević Gramc 
in kandidat Naše prihodnosti 
in Dobre države Jože Prah. Za 
stranko Vesna kandidira Mari-
ja Marinček, za Državljansko 
gibanje Resni.ca Nada Pavlo-
vski, za Piratsko stranko Slo
venije Ana Marija Gerbič, za 
Gibanje Zdrava družba mag. 
Jože Muc, za Listo Borisa Po
poviča Stefan Iljaž, za stran
ko Za ljudstvo Slovenije Miloš 
Škorc, za Domovinsko ligo pa 
Anton Anžlovar.

Volilni okraj Sevnica

Volilni okraj Sevnica poleg ob
čine Sevnica obsega tudi obči
no Škocjan. Za nov, že četr
ti poslanski mandat se bo na 
listi SDS potegoval Tomaž Li-
sec, konkurirajo pa mu podje

tnica Ana Jelančić na listi SD, 
manj znani Jernej Žnidaršič 
kot kandidat Gibanja Svobo
da, podžupan Janez Kukec 
kot kandidat koalicije Poveži
mo Slovenijo, nekdanji krimi
nalist Sašo Jejčič na listi Levi
ce, Nives Matjan na listi LMŠ, 
Maša Brulc na listi N.Si, Bet-
ka Salmič na listi DeSUS, Na-
taša Gazvoda na listi SAB, že 
omenjena Leona Gošek na li
sti SNS, Metka Modic na li
sti za Naše prihodnosti in 
Dobre države, Dejan Cesar 
na listi Naše dežele, za Drža
vljansko gibanje Resni.ca kan
didira Olga Čepin, za stranko 
Vesna Ana Markelj, za Pirat
sko stranko Slovenije Jasmi-
na Klančar, za Gibanje Zdrava 
družba mag. Natalija Potoč-
nik, za Listo Borisa Popoviča 
Hermina Ocvirk, za stranko 
Za ljudstvo Slovenije Tadeja 
Vrstovšek in za Domovinsko 
ligo Jernej Kos.
� Peter�Pavlovič

POSAVJE – 24. marca se je uradno začela volilna kampanja pred volitvami poslancev v Državni zbor, ki 
bodo v nedeljo, 24. aprila. Zbrali smo podatke, kdo se za poslanske sedeže na 19 listah poteguje v treh po-
savskih volilnih okrajih. Državna volilna komisija bo uradne sezname kandidatov po volilnih enotah in vo-
lilnih okrajih sicer objavila šele 8. aprila.

'Volilni�vrtiljak'�se�v�naših�krajih�še�ni�dobro�zavrtel,�saj�zaenkrat�še�ni�opaziti�veliko�volilnih�
plakatov,�a�najbrž�bo�kmalu�drugače�(foto:�arhiv�PO).
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V gospodarstvu 
delujem že več 
kot 10 let, na raz-
ličnih področjih, 
kot so delo z ljud-
mi, razvoj, moti-
viranje zaposlenih 
in vodenje podje-
tij, tako doma kot 
tudi v tujini. Sko-
zi svoje delova-
nje sem spoznal, 
da je za uspešno 

in konkurenčno delovanje pomembno zavedanje 
ter sposobnost po povezovanju, dialogu, timskem 
delu in predvsem odgovornost do dela, zaposle-
nih kot tudi odgovoren odnos do lokalnega okolja. 

ZA KAJ SE ZAVZEMAM?

• Postavitev replike paviljona EXPO Dubaj 
za potrebe turistično informacijskega centra, 
start-up lokacije/pisarne, podjetniškega inku-
batorja ter turistične atrakcije občine Brežice.

• Postavitev paviljona ob vodovodnem stolpu s 
ponudbo lokalnih pridelovalcev kmetijskih ter 
vinogradniških pridelkov (kmetijstvo – vinogra-
dništvo LOKALNO).

• Delno zaprtje starega mestnega jedra ter sofi-
nanciranje storitveno-gostinskih dejavnosti v 
mestnem jedru.

• Pospešitev ureditve več nivojskega križanja na 

lokaciji Brezina–Brežice.
• Ureditev kolesarske steze ter poti za pešce na 

relaciji Brežice–Bizeljsko za varnost občanov.
• Pomoč MSP za večjo konkurenčnost ter razvoj 

podjetij (še bolj prilagojeni razpisi za podporo 
in razvoj MSP, debirokratizacija in digitalizaci-
ja razpisov, več sredstev usmerjenih in namenje-
nih za MSP, več sredstev za obmejna območja).

• Postavitev fontane penin in vin lokalnih ponu-
dnikov na lokaciji Bizeljsko.

• Zagotovitev sredstev za prestrukturiranje kme-
tijstva v proizvodnjo novih sodobnih kultur, kot 
je na primer soja, legalizacija industrijske kono-
plje za medicinske potrebe. 

• Večje ter intenzivnejše sodelovanje med izo-
braževalnimi institucijami ter podjetji in drža-
vo. Vpeljava obveznih praks, povečanje števi-
la mentorstev, manjša obdavčitev študentskega 
dela. Večja konkurenčnost mladih pri nastopu 
na trgu dela.

• Več sredstev lokalnim skupnostim za potrebe 
spodbujanja in sofinanciranja športnih dejav-
nosti in delovanjem društev.

ŽELIM SI SLOVENIJE, KJER 
USTVARJAMO PODJETNIŠKE 

PRILOŽNOSTI NA VSEH NIVOJIH 
DRUŽBE IN V VSEH REGIJAH.

Garant za to je #PovežimoSlovenijo!

Povežimo Slovenijo združuje ljudi liberalne-go-

spodarskega, ljudsko-socialnega in zelenega cen-
tra. Stranke Konkretno, Lista Franca Kanglerja 
– Nova ljudska stranka, Nova Socialdemokraci-
ja, Slovenska ljudska stranka in Zeleni Slovenije 
smo se povezale, da na volitvah 24. aprila sloven-
skim državljanom ponudimo skupno listo kandi-
datov, ki so sposobni na prvo mesto postaviti od-
govor, kaj lahko naredimo skupaj! 

24. aprila obkrožite  

POVEŽIMO SLOVENIJO! 
Vse drage prijateljice in prijatelje ter podpor-
nike, vljudno vabim, v petek, 8. aprila, ob 19.00 

uri v Kmečki hram Hervol (Brežice), kjer se 
bomo podružili in to vsekakor v dobri družbi.

Vesel sem, da bodo ta dan z nami: župan Mestne 
občine Krško, gospod Miran Stanko, podžupanja 
Mestne občine Krško, gospa Ana Nuša Somrak, 
župan Občine Sevnica, gospod Srečko Ocvirk, 
podžupan Občine Sevnica, gospod Janez Kukec, 
podžupan Občine Brežice, gospod Jurij Pezdirc 
ter gospod Franc Bogovič, poslanec v Evropskem 
parlamentu.

Vljudno prosimo, da nam svojo potrditev ude-
ležbe sporočite do vključno, 3. 4. 2022, na 
info@damijanastraser.com.

Rok Capl – Kandidat liste Povežimo Slovenijo
Politika mora biti drugačna in zelo aktivna. Zato se znotraj gibanja Povežimo Slovenijo združujemo tisti, ki svoj pogled usmerjamo v prihodnost, in pri tem zav-
zeto premoščamo razlike, ki nas tako bolestno delijo. Naše glavno vodilo je ustvariti pogoje, da vsak državljan povsod razvije svoje družbene in gospodarske po-
tenciale ter uresniči svoje življenjske ambicije. Čas je za konkretno politiko.
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Rok Capl

BREŽICE – Brežiški kandidat stranke Socialni demokrati za 
poslanca Bogdan Palovšnik je na začetku volilne kampanje 
vsem kandidatkam in kandidatom, ki v brežiškem volilnem 
okraju kandidirajo za poslanko ali poslanca, poslal poziv k 
strpni in spoštljivi kampanji. 

Kot je izjavil 
Bogdan Pa-
lovšnik, tako 
on kot Soci
alni demo
krati Breži
ce verjamejo, 
da si javnost 
zasluži mir
ne dialoge in 
konstruktiv
no delovanje. 
Svojim proti
kandidatom 
je čestital, da 

so zbrali pogum in se odločili kandidirati za mesto v DZ RS. »Me
nim, da je slovenska politika preveč razdeljena, komunikacija 
med člani različnih strank pa pogosto zaide preko meje dobre
ga okusa. Verjamem, da politiki še vedno lahko vrnemo del ug
leda, ki ji pripada. Moramo pa začeti delati drugače. Zato sem 
se odločil, da vsem kandidatkam in kandidatom, ki v Brežicah 
kandidirate za poslanko ali poslanca, pošljem poziv k strpni in 
spoštljivi kampanji. Res je, da vsi zagovarjamo svoja stališča, 
vendar pa vedno lahko stremimo k iskanju skupnih točk, names
to k poveličevanju razlik. Samo z iskreno komunikacijo in odpr
tim dialogom lahko storimo dobro našemu kraju in naši deželi.«
  R. R.

Poziv k strpni kampanji

Palovšnika je prišel podpret tudi vodja 
poslanske�skupinske�SD�Matjaž�Han.

BREŽICE – 16. marca se je v Mestni hiši Brežice pred prihaja-
jočimi državnozborskimi volitvami predstavil brežiški kan-
didat stranke Konkretno na listi gibanja Povežimo Slovenijo 
Rok Capl. Verjame, da se bodo ljudje 24. aprila namesto iz-
ločevanja in razdvojenosti odločili za dialog in povezovanje.

Kot ga je predstavila moderatorka Damijana Štraser, je 34-letni 
Rok Capl iz Brežic v prvi vrsti mož, oče dveh otrok in uspešen 
slovenski menedžer. Capl, ki je trenutno v. d. direktorja agenci
je Spirit, je izjavil, da je v svojih 12, 13 letih dela na vodilnih po
ložajih v gospodarstvu tako v Sloveniji kot tudi v tujini spoznal, 
da so timsko delo, dialog in povezovanje tiste vrednote, ki omo
gočajo, da je lahko podjetje uspešno in napreduje. »V tej zelo 
razklani politiki, izločevanju in negativizmu sta ravno stranka 
Konkretno in gibanje Povežimo Slovenijo presekala ta gordij
ski vozel ter sta kljub nasprotujočim si stališčem v preteklosti 
in določenim drugačnim pogledom uspela doseči povezovanje 
in dialog. In ravno zaradi tega, ker je tudi moje mišljenje takšno, 
da ni pomembno levo in desno, ampak da gremo naprej, sem se 
odločil, da se podam v politični prostor, na volitve.« Capl je med 
glavnimi izhodišči svojega programa izpostavil zavzemanje za 
takojšnjo izpeljavo procesa decentralizacije in debirokratizaci
je, razvoj malih in srednjih podjetij ter podjetništva na splošno, 
pomoč mladim pri vstopu na trg dela, več sredstev za šport itd. 
Capla sta na predstavitvi, na kateri je zapela tudi Nuša Deren-
da, podprla predsednik stranke Konkretno ter minister za go
spodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in predse
dnik Državnega sveta RS Alojz Kovšca.  R. R.

Capl za dialog in povezovanje

Rok�Capl�(na�sredini)�s�Kovšco�(levo)�in�Počivalškom

V volilni enoti Novo mesto 6000 so po besedah tajnika Ro-
mana Jeniča prejeli 19 list kandidatov za poslance v Držav
ni zbor, prav vse pa so bile potrjene. V ponedeljek so že opra
vili žreb njihovega vrstnega reda na glasovnicah, ki je sledeč: 
1. VESNA – ZELENA STRANKA
2. NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA
3. LISTA BORISA POPOVIČA – DIGITALIZIRAJMO 

SLOVENIJO
4. POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, 

NLS, NS)
5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
6. STRANKA ALENKE BRATUŠEK
7. LEVICA
8. DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA
9. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
10. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE
11. GIBANJE SVOBODA
12. LISTA MARJANA ŠARCA – LMŠ
13. NAŠA DEŽELA STRANKA DR. ALEKSANDRE PIVEC
14. DOMOVINSKA LIGA – DOM
15. NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA 

DRUŽBA
16. ZA LJUDSTVO SLOVENIJE – ZLS
17. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
18. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
19. PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE

Državna volilna komisija bo 8. aprila na svoji spletni strani ob
javila sezname list kandidatov po volilnih enotah in sezname 
kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih. 
Seznami bodo objavljeni tudi v nenaslovljeni publikaciji, ki jo 
bodo poslali vsem gospodinjstvom v Sloveniji.
18. aprila se bo začelo glasovanje po pošti, do katerega so upra
vičeni volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so 
bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v insti
tucionalno varstvo v socialnovarstvenem zavodu ali so prejeli 
odločbo in invalidnosti po 13. 4. 2022, če so to pravočasno spo
ročili okrajni volilni komisiji. Po pošti bodo lahko glasovali tudi 
volivci, ki jim bo odrejena izolacija zaradi okužbe s covidom-19. 
19. 20. in 21. aprila od 7. do 19. ure bo potekalo predčasno gla
sovanje, 22. aprila ob 24. uri se zaključi volilna kampanja in nas
topi volilni molk, 24. aprila pa bo splošno glasovanje.
 P. P. 

Izžreban je vrstni red list

V naslednji številki izidejo dvojne tematske strani: 
Volitve v DZ RS 2022, 

ki bodo bralcem ponudile več informacij o izboru, 
in vsakoletne tematske strani 

Velika noč.
Za več informacij: 

marketing@posavje.info in 040 302 809.
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Rok za oddajo pripomb se je iz
tekel 17. marca, do tedaj pa jih 
je podalo več občanov, pri če
mer so po številu prevladovali 
občani, ki živijo v bližini Krki
nega proizvodnega kompleksa 
Sinteza na Vidmu. KS mesta Kr
ško v svojem imenu in v ime
nu predlagateljev pripomb 
nasprotuje izdaji sprememb 
okoljevarstvenega dovolje
nja in s podanimi pripombami 
opozarja okoljsko ministrstvo 
kot nosilca presoje vplivov na 
okolje, da je bila razširitev proi
zvodnje farmacevtskih učinko
vin, ki se bo z novim obratom 
Sinteza 2 dodatno poveča
la od pet- do šestkrat, to je na 
180 ton letno, predvidena že 
po v letu 2009 sprejetem ob
činskem podrobnem prostor
skem načrtu, vendar pa tedaj o 
dejanskih razsežnostih in po
tencialnih nevarnostih obča
ni niso bili seznanjeni. »Tak
šen razvoj dogodkov nas je 
prepričal,« navajajo v KS mes
ta Krško, »da se že tedaj ni upo
števala Uredba o merilih za do
ločitev najmanjše razdalje med 
obratom in območji, kjer se za
držuje večje število ljudi ter in
frastrukturo, saj se le-ta upo
rablja tudi za graditev objektov, 
obratov in za večje spremem
be obratov. Omenjena uredba 
določa, da se le-ta ne uporab

Izpuste meriti tudi zunaj ograje
KRŠKO – Krajevna skupnost mesta Krško odločno nasprotuje izdaji spremembe okoljevarstvenega dovo-
ljenja za Krkino Sintezo 2. Na Ministrstvo za okolje in prostor je podala vrsto pripomb v zvezi z obratova-
njem obrata, čistilne naprave odpadnih voda, skladišč tekočih surovin in kemijsko analitskega centra.

lja za obrate večjega ali manj
šega tveganja za okolje zaradi 
proizvodnje, skladiščenja ali 
uporabe eksplozivnih snovi ali 
pripravkov. Iz tega sledi, da je 
vplivno območje že od vsega 
začetka določeno neustrezno.«

35 snovi visokega tveganja  

Nasprotovanje izdaji spre
membe okoljevarstvenega 
dovoljenja, ki se nanašajo na 
obratovanje naprav, pri kate
rih se za izdelovanje farma
cevtskih učinkovin in izdelkov 
uporabljajo kemični postopki, 
to je na izgradnjo obrata Sin
teza 2 na Tovarniški ulici 20 v 
Krškem, delovanje čistilne na
prave odpadnih voda, skladi
šča tekočih snovi (STS) in ke
mijskega razvojnega centra 
(KAC-1), so strnili v petih glav
nih točkah. V njih navajajo, da 
je javnosti onemogočen vpog
led v obstoječe okoljevarstve
no dovoljenje, zaradi česar ta 
ne more presojati o razlikah, 
ki se uvajajo pri predvideni iz
gradnji in obratovanju obra
ta Sinteza 2 in spremljajočih 
objektov. V nadaljevanju meni
jo, da je vplivno območje obra
tov opredeljeno neustrezno, 
saj je to določeno zgolj znot
raj ograje kompleksa, medtem 
ko je morala Krka na zahtevo 

Uprave za jedrsko varnost iz
delati oceno ogroženosti/tve
ganja glede vpliva na jedr
sko varnost NEK, kar pomeni, 
da je vpliv obratov lahko več
ji od polmera 1 km in da spre
memba okoljevarstvenega do
voljenja dopušča upravljavcu, 
da nadzor nad emisijami hla
pnih organskih spojin, za ka
tere je predpisan stavek o ne
varnosti H360D, ali za emisije 
halogeniranih hlapnih organ
skih spojin, ki se nanašajo na 
nevarnost H351, nadzira le ob 
tehničnih in ekonomskih spre
jemljivostih zanj. »Gre za ne
varne snovi, ki lahko škodujejo 
nerojenemu otroku (H360D), 
in snovi, ki lahko povzroča
jo raka (H351), zato je popol
noma nesprejemljiva tako oh
lapna zahteva do upravljavca,« 
so zapisali. V zadnjih dveh toč
kah pripomb KS mesta Krško 
nasprotuje izvajanju monito
ringa izpustov emisij snovi v 
zrak zgolj enkrat na leto in da 
se parametri merijo zgolj znot
raj ograje, ne pa tudi v okolju 
kompleksa Krka: »To dejstvo 
povzroča zaskrbljenost kraja
nov, saj je od 118 opredeljenih 
nevarnih snovi, ki so predmet 
te investicije, kar 35 takšnih, 
ki imajo dolgotrajen učinek na 
zdravje ljudi in so zato element 
visokega tveganja.«

Prikazovalnik in alarmiranje

Zaradi neustrezne določitve 
vplivnega območja, saj bi bili 
lahko občani v primeru po
tencialnih požarov, eksplozij 
ali drugih škodljivih dogodkov 
ogroženi, KS mesta Krško pod 
vprašaj postavlja tudi razpolo
žljivost krške poklicne gasil
ske enote tako z vidikov kad
rovskih kapacitet kot zadostne 
opremljenosti, saj tudi sama 
Krka kot upravljavec objektov 
v elaboratu eksplozivne ogro
ženosti objektov možnosti to
vrstnih dogodkov ne izključuje. 
Ob tem je KS podala na mini
strstvo tudi zahtevo po izdelavi 
ocene ogroženosti s polmerom 
1500 m, ki bo v luči zaščite pre
bivalstva, premoženja in oko
lja vključevala vse potencialno 
možne dogodke nesreč, na
potke za samozaščitne ukrepe 
prebivalstva v primeru prese
ženih emisij izpustov, recen
zijo ocene ogroženosti s stra
ni kompetentne in neodvisne 
organizacije, vzpostavitev in
formacijskega sistema s sprot
nim prikazovalnikom kritičnih 
parametrov na več lokacijah, 
vzpostavitev javnega sistema 
alarmiranja in izdelavo oceno 
ogroženosti za izdelavo občin
skega načrta zaščite in reševa
nja. Bojana Mavsar

KRŠKO – Skupina Kostak je v sklopu projekta Vsak en korak 
za zeleno Krško 17. marca izvedla čistilno akcijo in zasadi-
tev 100 dreves. V akciji je sodelovalo približno 100 udele-
žencev, 80 iz skupine Kostak, ostali so bili iz petih društev, ki 
jim skupina Kostak namenja sponzorska sredstva, ter pred-
stavniki Mestne občine Krško. 

V skupini Kostak predstavljajo družbena odgovornost, sodelova
nje z okoljem in varovanje narave osnovne vrednote, zato si z iz
vajanjem različnih projektov prizadevajo za skupno dobro vseh 
v lokalni skupnosti. Skoraj vsako leto izvedejo spomladansko 
čistilno akcijo, letošnja je nekoliko obširnejša, saj se je izkazalo, 
da se je na številnih lokacijah nabralo veliko odpadkov, ki tja ne 
sodijo. Precej je bilo zaščitnih mask, pločevink in druge embala
že, celo večjih kosovnih odpadkov. Očistili so približno 25 loka
cij na območju mestne občine Krško, kjer je bilo v naravo odvr
ženih veliko odpadkov.  
Akcija je bila izvedena pred svetovnim dnevom voda, ki ga obe
ležujemo 22. marca, in je bil letos namenjen podzemni vodi. Le
-te sicer ne vidimo, kljub temu pa nanjo ne smemo pozabiti, saj 
predstavlja glavni vir pitne vode. Preprečevanje vnosa nevarnih 
snovi je ena najzahtevnejših nalog, vendar ključnih. Na kakovost 
podzemne vode Krškega polja negativno vpliva pretirana upora
ba gnojil in pesticidov v kmetijstvu, zaradi katerega smo morali 
v letu 2010 prekiniti črpanje vode iz vodnega vira na Drnovem. 
Pomembno je, da na vodovarstvenih območjih preprečimo vnos 
nevarnih snovi, zato skupaj z MO Krško in Občino Kostanjevica 
na Krki izvajajo aktivnosti za sprejetje državne uredbe o varo
vanju vodnih virov. � Vir:�Kostak

Čistili ob svetovnem dnevu voda

Zaposleni�v�Kostaku�so�očistili�približno�25�lokacij�na�območju�
krške�občine.
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Kot pripoveduje Karol Dor-
nik, ki je sredi osemdesetih 
let prejšnjega stoletja prevzel 
obrt izdelave kovanega orod
ja po očetu kot četrti rod Dor
nikovih, so se njegovi predni
ki s kovaštvom ukvarjali že v 
18. stoletju, saj je njihova ko
vaška dejavnost v pisnih virih 
na Gorenjskem omenjena že 

leta 1773: »Naši predniki so 
imeli v Tržiču kovačijo, ob tem 
pa veliko kovačnico, mesarijo 
in gostilno tudi v Kamniku, od 
koder se je eden izmed Dorni
kovih sinov, moj praded Karl 
Dornik, kot mladi izučeni ko
vač leta 1879 z ženo Jero pri
selil v Radeče oziroma Jagnje
nico. Tu je od lastnika tovarne 
papirja Krišperja najprej za 
dve leti vzel v najem, zatem pa 
kupil opuščeno fužino, v kate
ri so s pomočjo vodne energi
je pred tem predelovali v tu
kajšnjem hribovju izkopano 
železovo rudo.« 

Če bo sin, bo kovač ...

Med mnogimi zanimivostmi 
družine Dornik Karol pove, 
da so vsi prvorojenci po moš
ki strani nosili ime Karl ali raz
ličice tega imena Karel, Karli, 
Karlo ali Karol, kot je tudi on 
sam, in bili tudi prevzemniki 
obrti kovaštva po svojih oče
tih: »Moj stari oče Karl je imel 
14 otrok in skoraj vsi od sinov 
so bili izučeni za kovača. Moje
mu očetu je bilo kot drugoroje
nemu sinu ime Mirko in je leta 
1961 prevzel to kovačijo po 
svojem očetu zaradi tega, ker 
se je njegov starejši brat, ki je 
kot prvorojenec nosil imel Karl, 
odselil v Savinjsko dolino, kjer 
se je prav tako ukvarjal s ko
vaštvom. A v kovaštvu sta za
tem ob mojem očetu ostala le 
še dva strica, saj so tiste kova
čije, v katerih so se ukvarjali z 
uslužnostnim kovaštvom, kot 
je, denimo, izdelava podkev 
za živino, izumrle, bodisi zato, 
ker niso imele moškega nasle
dnika, bodisi so propadle, za
radi česar se je pretežni del iz
učenih kovačev preusmeril v 
ključavničarstvo, mehaniko ali 
druge poklice.« Poleg tega je 
bilo treba proizvodnjo tudi pri
lagajati in vanjo vlagati, pripo
veduje Karol, čemur pa je bilo 
kos le malo število kovačev, saj 

je bilo v 60., 70. in tudi še v 80. 
letih prejšnjega stoletja na do
mačem tržišču domala nemo
goče kupiti stroje za to dejav
nost ali jih uvoziti. 

Socialistično obdobje, zasnova
no na družbeni lastnini, je bilo 
izrazito nenaklonjeno krepit
vi zasebnega sektorja, doda: 
»Po 2. sv. vojni namreč obrtni
ki in njegovi potomci, ki so de
lali v obrtnih dejavnostih, niso 
bili upravičeni do pokojninske 
dobe in zdravstvenega zavaro
vanja, temveč sta bili ti katego
riji priznani le pri obrtniku za
poslenim delavcem, ki niso bili 

družinski člani. Če ponazorim: 
moj oče Mirko, ki je od malih 
nog delal v kovačiji in se tudi 
izučil za kovača, je po svojem 
očetu Karlu prevzel kovaško 
obrt leta 1961 v 40. letu sta
rosti, a ker je delal za očeta, ni 
imel priznanega niti enega dne 
delovne dobe. To je bil dodaten 
razlog, da se otroci nosilcev 
obrti že tedaj niso odločali za 
nadaljevanje družinskih obrti, 
zaradi česar so te propadale.«

Znali so uporabljati naravne 
danosti

V obdobju med obema vojna
ma so imeli Dornikovi poleg 
kovačije tudi žago, mlin, veliko 
obdelovalnih kmetijskih povr
šin in živine, Karolov stari oče 
pa je za kovaško delavnico na 
reki Sopoti zgradil leta 1927 
tudi manjšo hidroelektrar
no, ki je Dornikovo domačijo 
in kovačijo razsvetljevala kar 
polna štiri desetletja prej, kot 
je bila ta napeljana na Jagnje
nici. Energijo iz domače elek
trarne, čeprav zgolj za domačo 
rabo, koristi Karol še danes. Da 
po 2. sv. vojni imetje ni zapadlo 
pod nacionalizacijo premože
nja, je Karlov stari oče kmetij
ske površine sicer razdelil med 
otroke, sam obdržal kovačijo, 
v kateri je delal tudi oče Mir
ko, mlin so uporabljali le za 
samooskrbo, medtem ko jim 
je oblast žago pogosto zapeča
tila, čeprav je lesarska dejav
nost v desetletjih pred tem pri
spevala k napredku na širšem 
območju. Med drugim so Dor

nikovi les dobavljali Steklarni 
Hrastnik za izdelavo embala
že, stari oče pa je bil tudi glavni 
dobavitelj velikih količin lesa 
za postavljanje lesenih odrov 
ob gradnji železniškega mosta 
iz Zidanega Mosta proti Zagre
bu. Dornikovo gospodarstvo je 
zaposlovalo tudi po deset ali 
več oseb, od tega jih je bila po
lovica kovačev.

Od motike do krampa

Če so prvotno Dornikovi roč
no skovano orodje prodaja
li zgolj po sejmih, so z njim že 
pred stoletjem začeli zalagati 

tudi trgovce po slovenskih pa 
tudi hrvaških, predvsem več
jih obmejnih mestih, četudi 
so orodja izdelali neprimerno 
manj kot danes, pripovedu
je Karol: »Ko sem se sam za
čel učiti za kovača, nas je štiri, 
pet zaposlenih delalo od jutra 
do večera, pa smo lahko izdela
li le 150 motik na teden, danes 
pa jih v osemurnem delavniku 
dva delavca naredita 250. Ali 
pa, denimo, smo teden ali dva 
porabili za izdelavo 150 sekir, 
danes jih toliko naredimo v 
enem delovniku.« Manjši de
lež proizvodnje je sicer poso
dobil že oče Mirko, za glavnino 
posodobitve serijske proizvo
dnje pa je zaslužen Karol, ki je 
potem, ko je leta 1987 prevzel 
obrt, v poznih osemdesetih in 
devetdesetih letih nabavil več 
specialnih strojev, nekaj tudi 
od propadlih kovinarskih pod
jetjih, od preš, stiskalnice, raz
lične stroje za valjanje kovine, 
kalupe, marsikatero izboljšavo 
pa je naredil tudi sam. Danes 
v obrtni dejavnosti Kovaštvo 
Dornik, katere nosilec dejav
nosti je po njegovi upokojitvi 
žena Alenka, Karol pa po ne
kaj ur dnevno dela kot proku
rist in vodja proizvodnje, iz
delajo na letnem nivoju za 50 
ton orodja ali okvirno 230.000 
kosov raznovrstnega vrtnega, 
gozdarskega in gradbenega 
orodja (motike in lopate različ
nih oblik in teže, motke, plev
ke in kopače, sekire, kosirje, 
lupilce, vejnike, srpe, zagozde, 
kladiva, macole, krampe, grad
bene in tesarske drogove, raz

lične vrste lemežev idr.), pri 
čemer tudi ročaje za orodje iz
delujejo sami in opravljajo dis
tribucijo finaliziranega orodja, 
ki je prepoznavno po žigu KD 
(Kovaštvo Dornik, op. p.) v za
druge, železnine, kmetijske in 
druge prodajalne. 

Težko nadomestljiv vakuum 
na področju znanj

Karol pri 65 letih pravi, da mu 
je orodno kovaštvo, četudi se 
je na račun dela in nadaljeva
nja družinske obrti odpove
dal mladostnim sanjam, da bi 
postal kartograf, zagotavljalo 
dostojno preživetje in ne na
zadnje nudilo tudi notranje za
dovoljstvo, a se utegne zgoditi, 
da bo kot zadnji izmed Dorni
kovih kovačev dejavnost pri
moran tudi ugasniti. Sam na
mreč moškega potomca nima, 
ljudje pa se danes, še pred
vsem mladi fantje, ne odloča
jo več za delo v tej panogi. »Se
veda gre za hrupno in s toploto 
dokaj obremenjeno delovno 
okolje, a je zaradi  razpoložlji
ve strojne obdelave delo nep
rimerno manj fizično naporno, 
kot je to bilo nekdaj. Pač pa iz
virni greh leži v pomanjka
nju izobraževanja kovinarskih 
profilov. Lastninjenje podjetij 
v 90. letih je v stečaj pahnilo 
dobršen del tedaj delujoče ko
vinskopredelovalne industri
je, ki je spodbujala izobraže
vanje, razpisovala štipendije 
za kovinarske poklice in šola
jočim nudila tudi usposablja
nja v razvojnih centrih, kot so 
jih imele železarne, ali pa, de
nimo, tovarni Litostroj in Iskra, 
med drugim tudi krško podje
tje Kovinarska. Zato, na žalost, 
tega znanja primanjkuje, va
kuuma, ki je nastal na tem po
dročju v zadnjih 30 letih, pa, 
po mojem mnenju, ni mogoče 
več nadomestiti. Zato – v ko
likor se ne bo nekaj korenito 
spremenilo, v kar pa dvomim 
– tudi bodočnosti za kovaštvo 
pri nas ne vidim več, še toli
ko manj za orodno kovaštvo, 
saj se, razen nekaj tovarniških 
proizvajalcev, v Sloveniji s to 
vejo obrti ukvarjamo zgolj še 
trije, največ štirje obrtniki.« Ob 
tem, žal, kot dodaja, tudi situa
cija, ki zaradi epidemije vlada 
zadnji dve leti tako na doma
čem kot tujem trgu, ne govori v 
prid ohranjanju dejavnosti, saj 
se ne soočajo le s podaljševa
njem dobavnih rokov materia
lov, temveč tudi z velikanskim 
porastom cen vhodnih suro
vin. Kljub zapisanemu pa za
enkrat Karol Dornik še ne na
merava pristaviti zadnje pike, 
zato vendarle ostaja še ne
kaj možnosti, da bomo lahko 
o kovačiji pisali v Posavskem 
obzorniku tudi v prihajajočih 
letih, ljudje pa si z njihovim 
orodjem še naprej lajšali delo.

 Bojana Mavsar

od našega včeraj do našega danes

Ob Sopoti en kovač orodje kuje ...
JAGNJENICA – Kovaštvo Dornik izpisuje na Jagnjenici že več kot 140letno tradicijo izdelovanja kovanega 
vrtnega, gozdarskega in gradbenega orodja, četudi rodbinska kovaška dejavnost šteje še najmanj stoletje 
več. Ob reki Sopoti se je s kovaštvom začel ukvarjati leta 1879 z Gorenjske preseljeni kovač Karl Dornik.

Karol� je� četrta� generacija�
Dornikov,� ki� se� ukvarja� z�
orodnim kovaštvom.

Prostori�nekdanje� fužine�še�danes�služijo�za�delavnico,�ki�
jo�je�Karol�opremil�s�specialnimi�stroji�za�izdelavo�vrtnega,�
gradbenega in gozdarskega orodja.

RADEČE – V Knjižnici Radeče so v mesecu marcu postavile 
na ogled svoje izdelke članice radeške klekljarske skupine 
Nitke, ki delujejo v okviru  Društva upokojencev Radeče, a 
skupina je pred dobrim desetletjem začela z delovanjem v 
okviru Društva invalidov Radeče.

Skupina radeških klekljaric je začela s svojim delovanjem pod 
vodstvom dobre poznavalke klekljane idrijske čipke Milojke 
Gregorčič, ki je s podajanjem osnov klekljanja  začela januar
ja 2010 v okviru Društva invalidov Radeče, nato se je vedno šte
vilčnejša klekljarska skupina poimenovala Nitke in začela de
lovati v okviru Društva upokojencev Radeče. Danes v skupini 
ustvarja 12 posameznic, ki svoje izdelke z veseljem tudi posta
vijo na ogled. Že nekaj let pripravljajo v počastitev 8. marca in 
materinskega dneva čipkarsko razstavo v prostorih domače knji
žnice. V lanskem letu so prvič sodelovale na razstavah v organi
zaciji Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavje, in sicer 
aprila na Velikonočni ustvarjalnici v Mestnem muzeju Krško ter 
na oktobrski razstavi Barvita jesen v Mecingerjevi hiši. V letoš
njem letu so  v vitrini ZDUS v Ljubljani na ogled štirje izdelki ra
deških Nitk na temo velike noči. 
Na razstavi v domači knjižnici so se s prečudovitimi motivi klek
ljanih vzorcev na okrasnih izdelkih predstavile Zinka Grebenc, 
Dragica Šmit, Anica Terglav, Ida Lipoglavšek, Rezi Strniša, 
Marica Višnikar, Danica Dular, Mojca Gorenjak, Vida Remih, 
Vida Renko, Marinka Kravogel in Vera Lipec, ki je tudi vod
ja skupine. »Najmlajša članica šteje 61 in najstarejša 86 let, sre
čujemo se enkrat na teden v knjižnici, kjer si izmenjujemo ide
je, izkušnje, znanje ter uživamo v ustvarjanju in druženju. Svoje 
izdelke rade pokažemo na razstavi, pogosto jih tudi podarimo, a 
večino jih uporabimo za dekoracijo lastnih prostorov,« še pove 
vodja radeške klekljarske skupine ter doda, da so čipke že od 
nekdaj pojem lepote, elegance in prestiža. V preteklosti je bil, na 
primer, ovratnik iz kakovostne čipke, ki ga je izkušena kleklja
rica delala celo leto po deset in več ur na dan, vreden toliko kot 
spodoben kos zemlje.  Smilja Radi

ZDOLE – 26. marca so v THD Zdole za krajane izvedli delavnico 
Velikonočna pripovedka. Medtem ko so mamice z otroki v goz
du in na bližnjih travnikih nabirale cvetove za zdolski čaj, ki jim 
bo krepil zdravje v jesenskih in zimskih dneh na delavnicah in 
drugih krajevnih dogodkih, so starejši otroci z očeti uživali v ob
jemu sonca in ustvarjali volnene piščančke, barvali pisanke in 
lesene pirhe za naravno dekoracijo pred Domom krajanov. To
vrstna medgeneracijska druženja so dokaz, kot so zapisali v tu
rističnem zdolskem društvu, da je v slogi moč.
 B. M./vir in foto: THD Zdole

Klekljarske umetnine na razstavi

Prekrasni klekljani izdelki radeških Nitk

Velikonočna zdolska delavnica

Otroci�so�nabirali�cvetove�za�zdolski�čaj.
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Mestna občina Krško vljudno vabi vsa društva in organizacije, da so-
delujejo pri oblikovanju PRAZNIKA MESTNE OBČINE KRŠKO 2022. 
Praznični dnevi bodo potekali predvidoma od 27. maja do 12. ju-

nija 2022. S svojim dogodkom 
se lahko prijavite  na Javni raz-
pis za organizacijo dogodkov 
ob občinskem prazniku 2022 in 
tako počastite praznik. Razpisna 
dokumentacija bo objavljena na 
spletni strani www.krsko.si ozi-
roma jo lahko dvignete v Kabi-
netu župana po 28. marcu 2022. 
Prijave sprejemamo do ponede-
ljka, 11. aprila 2022, na naslov: 
MESTNA OBČINA KRŠKO, Kabi-
net župana, CKŽ 14, 8270 Krško. 
(s pripisom: »PRAZNIK  OBČINE 
2022«). Dodatne informacije: 
07/49 81 201 – Metka. Pro-
gram dogodkov bo objavljen v 
Posavskem obzorniku in na sple-
tni strani Mestne občine Krško. 

Gradnja prizidka krške knjižnice zaključena, 
konec aprila načrtovan začetek selitve
Gradnja prizidka osrednje krške 
knjižnice se zaključuje, saj bo 
večina dela do konca marca za-
ključenih. Sledi tehnični pregled 
sredi aprila, uporabno dovolje-
nje naj bi bilo pridobljeno konec 
aprila, s tem pa naj bi se zače-
la tudi selitev v nove prostore.

Gradbeno obrtna dela so sko-
raj zaključena, tudi večina stroj-
nih in elektro instalacij. Veči-
na opreme bo do konca marca 
zmontirane. Z novim prizidkom 
je Valvasorjeva knjižnica Krško 
pridobila dodatnih 1600 kvadra-
tnih metrov neto tlorisne površi-
ne, v drugi fazi pa bo obnovljenih 
1140 kvadratnih metrov površin 
samostanskega dela knjižnice. 
Vrednost pogodbe za izgradnjo 
prizidka znaša 4,4 milijona evrov. 
Mestna občina Krško bo sredstva 
zagotovila iz proračuna, 380.000 
evrov pričakujejo iz Eko sklada.

ŠIRITEV IN OBNOVA GASILSKEGA DOMA V LESKOVCU PRI KRŠKEM 
–  Gradbena dela rekonstrukcije gasilskega doma in izgradnje pri-
zidka za potrebe gasilcev, krajevne skupnosti in domačih društev 
se bodo po terminskem planu začela z aprilom. Opravljena je bi-
la uvedba v delo, trenutno poteka praznjenje prostorov. V skladu 
z dogovorom, ki so ga septembra lani podpisali občina, krajevna 
skupnost in domače gasilsko društvo, bo projekt obsegal izgradnjo 
prizidka, v katerem bodo nove garaže za gasilska vozila in prosto-
ri za Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem ter za pot-
rebe krajevne skupnosti, hkrati pa projekt obsega tudi obnovo in 
preureditev obstoječe kulturne dvorane. Celotna naložba je oce-
njena na 950.000 evrov, dela naj bi dela trajala do poletja 2023.

OBNOVA MOSTU BELO V ZAKLJUČNI FAZI – Gradbena dela projek-
ta obnove mostu Belo na Reštanju v KS Senovo potekajo v skladu s 
terminskim planom, in sicer je zaključek predviden 30. aprila 2022. 
Obnova, vredna okoli 317.000 evrov, ki bo v celoti financirana iz 
proračuna Mestne občine Krško, je obsegala izgradnjo mostu, ure-
ditev 250 metrov struge Belskega potoka, ureditve protipoplavne 
zaščite in rekonstrukcijo ceste v dolžini 250 metrov. 

Javni razpis za sofinanciranje individualnih hišnih 
kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav 
za komunalne odpadne vode v mestni občini Krško
Mestna občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje in-
dividualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih 
naprav za komunalne odpadne vode v mestni občini Krško v 
letu 2022.
Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije po 
tem razpisu so fizične osebe, lastniki individualnih stano-
vanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v mestni občini Krško in 
društva s sedežem v mestni občini Krško, ki delujejo v javnem 
interesu. 
Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stano-
vanjski objekt znaša 2.400,00 evrov z DDV. Delež sofinancira-
nja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 
1. 1. 2019 do oddaje vloge.
Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in priloga-
mi pričnejo vlagati od petka 1. aprila 2022 po pošti na naslov: 
Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, 
CKŽ 14, 8270 Krško ali osebno v informacijski pisarni Mestne 
občine Krško (pritličje).
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v 
zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCI-
RANJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČ-
KOV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV, št. 354-2/2022 O608«. Na 
prvi strani kuverte morajo biti navedeni še ime in priimek ter 
naslov vlagatelja. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo 
potekala enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu in decem-
bru. 
Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta doseg-
ljiva na spletni strani Mestne občine Krško www.krsko.si, pod 
rubriko ‘Obvestila in objave / Javni razpisi in objave’. Doda-
tne informacije: Boštjan Kozole, tel. št. 07 49 81 377 ali e-po-
šta bostjan.kozole@krsko.si.

Mestna občina Krško z Ministrstvom za kulturo vodi pogovore o 
možnostih obnove gradu Šrajbarski turn v Leskovecu pri Krškem. 
Na pobudo ministra je Mestna občina Krško v januarju 2022 za 
Ministrstvo za kulturo pripravila programsko in vsebinsko zasnovo 
za revitalizacijo gradu Šrajbarski turn, in sicer z namenom, da bi 
Republiki Sloveniji kot lastniku dokazala ekonomsko upravičenost 
celovite obnove tega kulturnega spomenika državnega pomena. 
Omenjena vsebinska zasnova predvideva tudi zagotovitev gostin-
ske (barski in restavracijski del) in hotelirske ponudbe v komplek-
su, pri tem pa v primeru realizacije projekta potrebujemo resne 
partnerje. S tem namenom vse zainteresirane subjekte s tem po-
vabilom vabimo, da se s pismom o nameri odzovejo kot bodoči 
interesenti za najem prostorov gradu, ki bodo namenjeni gostinski 
in hotelirski dejavnosti, v kolikor bo do obnove seveda prišlo.
Vse zainteresirane tako vabimo, da svoja pisma o nameri pošljejo 
na naslov: Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, s pripisom: 
Pismo o nameri Šrajbarski turn, št. 322-14/2021.

Obvestilo o možnosti oddaje poslovnega 
prostora v najem na Senovem
Mestna občina Krško ima na voljo za oddajo v najem poslovni pros-
tor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu Titova 
cesta 98 (prej prostori Pošte Slovenije) s površino 80,13 m2. V po-
slovno stanovanjskem objektu na naslovu Titova cesta 106, (nekda-
nja upravna zgradba Rudnika Senovo) sta na razpolago dve pisar-
ni v visokem pritličju s površino 22 in 25 m2 ter dve pisarni v prvem 
nadstropju s površino 23 in 26 m2.
Poslovni prostori so primerni za pisarniško poslovanje ali kakšno dru-
go dejavnost, ki ne povzroča hrupa. Vsa vprašanja v zvezi z najemom 
lahko interesenti posredujejo na e-naslov: milos.kukovicic@krsko.si 
ali na tel. št. 07 49 81 309.
V primeru večjega interesa bo najemodajalec oddal poslovni prostor 
z izbiro najugodnejšega najemnika po ustreznem postopku. 

Prostovoljce Zveze prijateljev mladine Krško ter občanke in obča-
ne Mestne občine Krško vabimo, da se nam pridružite ob Dnevu za 
spremembe 2022 v soboto, 9. aprila, od 8.30 dalje. Ob 8.30 bo zbor 
prostovoljcev v Dnevnem centru ZPM Krško, ob 9. uri pa se zberemo 
pri cerkvi sv. Rozalije, saj bomo v gozdu nad starim mestnim jedrom 
Krškega sadili sadike medenih dreves. Pridružite se in pomagajte 
ustvarjati spremembe. Prijave zbiramo do vključno srede, 6. aprila 
2022, do 12. ure na elektronski pošti zpm@zpmkk.si ali na telefon-
sko številko 051 382 095.

Povabilo k sodelovanju pri organizaciji praznika 
mestne občine Krško 2022

Revitalizacija gradu Šrajbarski turn 

Soustvarjajmo skupnost – dan za spremembe
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

LOTI (22014B) je psica večje ras-
ti, stara cca. dve leti. Je zelo ži-
vahna in ima veliko energije, 
zato išče lastnika, ki ji bo posvetil 
veliko časa in se bo z njo aktivno 
ukvarjal. Je zelo prijazna, željna 
pozornosti in človekove bližine. 

INJA (22038B) je dobro leto sta-
ra muca, kaliko pastelne barve 
in s srednje dolgo dlako. Je pri-
jazna in velika carta. Išče varen 
dom pri odgovornih ljudeh, ki 
bodo zanjo dobro skrbeli in jo 
redno negovali (potrebna je re-
dna nega dlake).

MILA (21337B) je psica v tipu 
staforda, stara približno štiri 
leta. Skupaj z Bučotom sta bila 
po odločbi odvzeta iz neprimer-
nih razmer. Je ekstra prijazna do 
ljudi, zaupljiva in nežna. Išče od-
govoren dom in lastnika z izkuš-
njami z dotično pasmo. Ni zdru-
žljiva z drugimi psi. 

OBVESTILO 
o javni razgrnitvi lokacijske preveritve za 

določitev obsega stavbnega zemljišča Ak 206
Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017; 
v nadaljevanju: ZUreP-2) je Občina Brežice sprejela Odlok o taksi za 
nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v Občini Brežice (Ur. list 
RS. št. 90/2020; v nadaljevanju: Odlok).

Na osnovi ZUreP-2 in Odloka je bila Občina Brežice v februarju 2021 
neformalno seznanjena z investicijsko namero o umeščanju hladilni-
ce. V marcu 2022 je bila podana pobuda, ki se nanaša na določitev 
obsega stavbnega zemljišča EUP Ak 206. Z razširitvijo se želi zago-
toviti povečanje stavbnega zemljišča za potrebe obstoječe kmetije 
za potrebe izgradnje stavbe za skladiščenje pridelkov - hladilnice.

Pobuda se nanaša na razširitev stavbnega zemljišča na parcelah s 
parc. št. 1376 in 1377 obe k.o. Brezina. V skladu z določili 128. in 
131. člena ZUreP-2 je za določanje obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi potrebno pripraviti Elaborat lokacijske preveri-
tve za določitev obsega stavbnega zemljišča EUP Ak 206 (v nadalje-
vanju: ELP), s čimer se želi omogočiti povečanje stavbnega zemljiš-
ča za potrebe obstoječe kmetije z namenom izgradnje hladilnice. 

Občina Brežice je pobudo analizirala in v skladu z zastavljeno dina-
miko opravila predhodni postopek kot proces preveritve. Predho-
dni postopek je zajemal ogled terena, ki je bil opravljen decembra 
2021 in preveritve pri pristojnih nosilcih urejanja prostora. Na osno-
vi ogleda terena in podane pobude z ELP smo uradno pristopili k po-
stopku lokacijske preveritve.

Na osnovi popolne vloge in določil Odloka je Občina Brežice izda-
la sklep o plačilu stroškov. Predmetna lokacijska preveritev se izva-
ja z namenom povečanja stavbnega zemljišča za potrebe obstoječe 
kmetije z namenom izgradnje hladilnice (manj zahtevnega objekta). 
Pobudniku je bil izdan sklep, s katerim je bil na osnovi 2. člena Od-
loka zavezan za plačilo takse v višini 1.500,00 EUR.

Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo in podajo pre-
dloga sklepa o lokacijski preveritvi v obravnavo Občinskemu svetu 
Občine Brežice. Plačilo nadomestila stroškov za izvedbo lokacijske 
preveritve pobudniku ne zagotavlja potrditve lokacijske preveritve 
na Občinskem svetu Občine Brežice. 

Z namenom preveritve ustreznosti ELP in v skladu z določili 131. čle-
na ZUreP-2 je Občina Brežice 28. 2. 2022 pozvala tangirane nosil-
ce urejanja prostora k podaji mnenj. V skladu s priporočili Ministr-
stva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) je za podajo mnenj 
priporočen 15-dnevni rok. Ne glede na priporočila MOP smo/bomo 
upoštevali tudi kasnejša mnenja, vendar v okviru sprejemljivega in 
razumnega roka (30 dni). 

Občina Brežice na osnovi sedmega odstavka 131. člena ZUreP-2 jav-
nost seznanja, da bo javna razgrnitev ELP potekala od 25. 3. 2022 
do vključno 11. 4. 2022. Ogled gradiva bo možen:

• v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice – Od-
delek za prostor

• na spletnem portalu Občine Brežice.

Vsi zainteresirani posamezniki, organi in organizacije lahko na 
razgrnjen ELP podajo pripombe in predloge ali izrazijo strinjanje z 
razgrnjenim dokumentom. Pripombodajalci bodo s stališči do pri-

pomb obveščeni. Stališča do pripomb bo pred sprejetjem sklepa po-
trdil in sprejel Občinski svet Občine Brežice.

Pripombe in predloge se lahko poda:
• pisno na obrazcu v knjigo pripomb na Občini Brežice, Oddelek za 

prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice; 
• pisno na obrazcu, ki je objavljen na internetni strani www.brezice.si, 

in sicer po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
Brežice ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si;

• ustno na zapisnik ob vpogledu v razgrnjeno gradivo.

Rok za oddajo pripomb in predlogov je vključno do 11. 4. 2022.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na spodaj navedenih 
kontaktih: tel.: 07-620-55-72; e-pošta: katja.pongracic@brezice.si;  
Katja Pongračič – pomočnica vodje oddelka za prostor

Pripravila:
Katja Pongračič 
Višja svetovalka I

mag. Urška Klenovšek Ivan Molan
Vodja oddelka za prostor  Župan 

Uradna predaja naziva Evropsko mesto športa 
2022 v Torinu
Občina Brežice je na povabilo mednarodne organizacije Aces Eu-
rope sodelovala na svečani podelitvi nagrad (Annual Awards Cere-
mony) z vsemi nagrajenimi mesti in regijam v letu 2022, ki so preje-
la naziv Evropskega mesta/regije/območja športa 2022.  Prireditev 
je potekala v Torinu v Italiji. Projekt sega tudi izven meja Evropske 
unije, zato so šport in njegov razvoj predstavili tudi sodelujoči iz Ko-
lumbije in Brazilije.

»To je bil zgodovinski dan, zelo lep in ponovno smo pokazali, da ima-
jo naše nagrade izjemno moč in potencial,« je dejal Gian F. Lupat-
telli, predsednik in ustanovitelj ACES Europe.
Občina Brežice je tako prva slovenska občina, ki je v kategoriji 
''town'' (mesta oz. občine z manj kot 25.000 prebivalci) prejela la-
skavi naziv Evropsko mesto športa 2022. Evropska prestolnica športa 
2022 je letos postal Haag (Nizozemska), svetovna prestolnica špor-
ta pa Madrid (Španija). V imenu Občine Brežice je naziv prejel po-
džupan Jure Pezdirc z delegacijo. 
Hvala, ker skupaj ustvarjamo Evropsko mesto športa za vse gene-
racije!

S podelitve naziva v italijanskem Torinu

Nova ravnateljica OŠ dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova mag. Tama-
ra Ogorevc je predala besedo 
dosedanji ravnateljici Ivani Ba-
škovič, ki je imela veliko zaslug 
pri tem, da je nastal nov pro-
storen in svetel petoddelčni vr-
tec. Slednja je omenila, da se je 
potreba po novem vrtcu kazala 
že pred 12 leti, ko je v starem 
montažnem vrtcu prišlo do izli-
va vode in je sanacija prinesla le 
trenutne rešitve, še najbolj pa je 
bilo zaskrbljujoče, da so bili ma-
teriali, iz katerih je bil vrtec nare-
jen, dotrajani in zdravju škodlji-
vi. »Kot tedanja ravnateljica sem 
v dolgoročni načrt dela zapisala 
– gradnja vrtca. Tedaj nisem bila 
prepričana, da se bo to zgodilo v 
doglednem času. Presrečni smo 
bili, ko nam je gospod župan ob 
200-letnici šole v nagovoru po-
vedal, da bo OŠ dr. Jožeta Topo-
rišiča v Dobovi dobila nov vrtec. 
Prostorska stiska v vrtcu je bila 
namreč že devet let tolikšna, da 
je moral vsako leto po en odde-
lek gostovati v šoli, ker v vrtcu ni 
bilo prostora,« je pojasnila Ba-
škovič. Sedanji vrtec stoji na lo-
kaciji nekdanjega. Pred gradnjo 
je bilo treba poskrbeti za zača-
sno namestitev. Nadomestno lo-

kacijo so po njenih besedah za-
gotovili z gradbenim posegom 
kar v šoli, kjer so na podstreš-
ju uredili in pridobili kar štiri 
učilnice za manjše učne skupi-
ne in lepo zbornico ter arhiv, vr-
tec pa začasno naselili v učilni-
ce na razredni stopnji. »Res smo 
se stiskali, igralnice v šoli pa so 
bile v primerjavi s starimi pravo 
razkošje. Pri zagotavljanju za-
dostnega števila prostorov nam 
je malo pomagala tudi korona, 
ki ni dovoljevala selitev učencev 
iz razreda v razred in tako je bilo 

dovolj prostora za vse,« je deja-
la nekdanja ravnateljica. Svoj na-
govor je – ganjena – zaključila z 
besedami: »Spoštovane delav-
ke vrtca, pomočnica ravnatelji-
ce in nova ravnateljica. Želim 
vam, da bi s svojim delom z ot-
roki ustvarjale čudovite in ne-
pozabne spomine na vrtčevske 
dni, to je ’duša’, h kateri prispe-
vate. Želim vam vse najboljše v 
novem vrtcu, dragi otroci, vaše 
vzgojiteljice in vsi, ki skrbite, da 
so otroci srečni.«

LEPI SPOMINI NA STAR VRTEC

Pomočnica ravnateljice in vod-
ja vrtca Renata Furlan je omeni-
la, da jih s starim vrtcem vežejo 
trenutki, ki so ustvarili najlepše 
spomine. Župan Ivan Molan je 
izpostavil, da je vrednost vrtca 
približno 2 milijona evrov. Držav-
ni sekretar, zadolžen za področje 
izobraževanja in športa, Marjan 
Dolinšek je v slavnostnem nago-
voru poudaril, da vsaka takšna 
nova pridobitev na šolskem po-
dročju pomeni krepitev zna-
nja za celo državo. V programu 
so nastopile vse skupine otrok 
dobovskega vrtca – Čebelice, 
Medvedki, Metuljčki, Palčki, Pi-
kapolonice, Polžki in Zvezdice – 
z vzgojiteljicami in ob koncu za-
pele tudi himno vrtca, GPO Loče 
ter učenca dobovske šole Maj 
Zupančič in Ladeja Rožman. Po 
slavnostnem prerezu traku pred 
vhodom v nov vrtec, pri katerem 
so sodelovali sedanja in nekda-
nja ravnateljica, župan, državni 
sekretar ter dva otroka vrtca, je 
sledil še ogled novih prostorov 
vrtca. Na ploščadi pred vhodom 
pa so domače gospodinje in šol-
ska kuharja pripravili pogostitev.
 R. Retelj

Vrtec je dal kraju novo dušo
DOBOVA – 17. marca je bilo zelo veselo v Dobovi, kjer je več kot 80 otrok in strokovnih delavcev dočakalo velik dan 
odprtja novega vrtca Najdihojca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova. S tem so dobili veliko boljše pogoje za igro, biva-
nje in delo.

Slavnostni prerez traku
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Javni razpisi 2022 
 

Informacije in razpisna dokumentacija:

www.obcina-sevnica.si

GOSPODARSTVO
Predmet javnega razpisa s ciljem pospeševanja razvoja gospodarstva je dodeljevanje nepovratnih
sredstev v skupni višini 82.000 evrov za subvencioniranje naslednjih ukrepov: promocija izdelkov in
storitev na sejmih, naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij ter finančne spodbude
za lokalne turistične ponudnike. Rok za prijavo je do vključno 20. maja 2022.

KULTURA
Predmet javnega razpisa s področja kulture je sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini Sevnica. V skupni višini 48.000 evrov bodo sofinancirani programi in
projekti izvajalcev, ki delujejo na naslednjih področjih: glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost,
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna
dejavnost ter foto, video in filmska dejavnost. Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

TURIZEM
Predmet javnega razpisa s področja turizma je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v občini
Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo
na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. Višina namenskih sredstev znaša 13.027
evrov. Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

MLADINSKE DEJAVNOSTI
Predmet javnega razpisa s področja mladinskih dejavnosti je sofinanciranje mladinskih programov in
projektov ter programov za mlade v občini Sevnica. Višina razpisnih sredstev znaša 15.135 evrov.
Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO
Predmet javnega razpisa s področja socialnega in zdravstvenega varstva pa je sofinanciranje
programov in/ali projektov s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva v skupni višini
25.000 evrov. Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

Na Studencu je v ponedeljek, po enoletni prekinitvi zaradi epidemi-
oloških razmer, potekalo tradicionalno srečanje sevniškega župana z 
duhovniki, ki delujejo v župnijah z območja sevniške občine. Sreča-
nje so z obiskom dodatno izpopolnili msgr. dr. Andrej Saje, novome-
ški škof in predsednik Slovenske škofovske konference, celjski škof 
msgr. dr. Maksimilijan Matjaž in murskosoboški škof msgr. dr. Peter 
Štumpf. Razprava je bila namenjena različnim vidikom sodelovanja.

Z Direkcijo za infrastrukturo o projektih  
na državnih cestah

Občina Sevnica si močno prizadeva za razvojni napredek na podro-
čju infrastrukturnega povezovanja. V sodelovanju z Ministrstvom 
za infrastrukturo in Direkcijo za infrastrukturo je v teku več velikih 
projektov, ki so v različnih postopkovnih fazah. Del projektov se us-
merja v izboljšanje prometa v urbanem delu občine s Sevnico, Bo-
štanjem in Logom, del pa v izboljšanje povezave do večjih mestnih 
središč, do Celja, Novega mesta in Ljubljane. Na temo stanja projek-
tov in nadaljnjih aktivnosti je v petek potekalo eno od rednih sre-
čanj predstavnikov občine in direkcije.
Med največjimi in najbolj pričakovanimi je projekt izgradnje novega 
mostu na Logu, pri čemer je pridobivanje zemljišč v zaključni fazi, 
sledi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in objava razpisa 
za gradnjo. Nadaljnje aktivnosti gradnje krožišča Šmarje se v organi-
zacijskem in terminskem smislu tesno vežejo na načrtovano obnovo 
mostu čez Savo in gradnjo nadvoza na Savsko cesto čez trebanjsko 
železniško progo, ki ga gradi občina. V pripravi je načrt obveščanja 
javnosti, občanov in gospodarskih družb glede organizacije prometa 
v času izvajanja investicij. Projekt krožišča na Radni gre v fazo projek-
tiranja, glede obnove državne ceste Šentjanž–Glino pa je v odvisno-
sti od pridobitve še manjkajočih zemljišč objava razpisa načrtova-
na še v letošnjem letu.   
Med projekti, o katerih je tekla razprava, sta bila tudi obnova držav-
ne ceste na relaciji Loka–Račica 
in obnova mostu čez Podvinski 
potok na Bregu. Pogovor pa je 
bil usmerjen tudi v nadaljnji ra-
zvoj omrežja kolesarskih poti v 
občini Sevnica s povezavami na 
druge občine v smeri Posavja, 
Trebnjega, Planine pri Sevnici in 
Laškega. 

Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije smo se tudi v občini Sevni-
ca pridružili akciji sajenja medovitih rastlin. Ta izjemno pomembna 
okoljevarstvena gesta krepitve naravnega ekosistema, katerega vital-
ni del so čebele in vsi ostali opraševalci, je imela svoj dan 26. marca. 
Na številnih lokacijah po občini, še predvsem v okolici šol, je bilo tako 
tekom minulega konca tedna na novo zasajenih 35 medovitih rastlin, 
med njimi lipe, leske, murve, kostanji, češnje, jablanov sejanec, hru-
ške, orehi. Medovite rastline so sadila tudi društva in organizacije.
Kot osrednji izvajalec prevozov osnovnošolskih otrok v sevniški ob-
čini je k akciji zelo dejavno pristopilo podjetje Nomago, v sodelova-
nju s katerim bodo medovita drevesa na novo rasla pri avtobusnih 
postajališčih na Blanci in v Sevnici. Z medovitimi cvetlicami je olep-
šana tudi ploščad pred občinsko stavbo, k čemur so skupaj pristopi-
li občina, KŠTM in Rotaract Sevnica.
Tako v urbanem kot tudi v naravnem okolju je skrb za drevesa in ra-
stlinje stalna, zato na območju občine vsako leto zasadimo veliko šte-
vilo novih dreves, tudi z namenom nadomeščanja tistih, ki jih je tre-
ba predvsem iz razlogov starosti in zagotavljanja varnosti odstraniti. 

Ob dnevu sajenja medovitih rastlin

Med največjimi in najbolj pričakovanimi je projekt izgradnje no-
vega mostu na Logu. Foto: arhiv Občine Sevnica

Upravna enota Sevnica zaradi povečanega števila menjav osebnih dokumentov v času od 28. marca 
do 31. maja 2022 za oddajo vlog za osebne izkaznice, potne liste in vozniška dovoljenja začasno po-
daljšuje uradne ure.

Uradne ure za pridobitev osebnih dokumentov bodo tudi v soboto, 2. aprila 2022, od 8. do 12. ure. 
Naročanje ni potrebno.

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spo-
menikov. Predmet razpisa so obnove kozolcev ter kapelic in zna-
menj, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokal-
nega pomena na območju občine Sevnica razglašeni za kulturne 
spomenike. Med upravičene stroške sodijo stroški investicijskih 
posegov pri vzdrževanju in obnovi kulturnega spomenika. To so 
stroški projektne dokumentacije in konservatorskega načrta, 
gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter konservatorsko-re-
stavratorski posegi. Upravičenci do dodelitve sredstev so lastni-
ki ali upravljavci kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki leži 
na območju sevniške občine.
Višina razpisanih sredstev je 35.000 evrov, rok za prijavo pa je 25. 
maj 2022. Več informacij in razpisna dokumentacija: www.obci-
na-sevnica.si/sl/uradne-objave/javni-razpisi.

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje 
kulturnih spomenikov

Tradicionalno srečanje z duhovniki

Obvestilo Upravne enote Sevnica o podaljšanju uradnih ur

Uradne ure v času od 28. 3. do 31. 5. 2022:
Ponedeljek: 7.00–12.00 in 13.00–15.00

Torek: 7.00–12.00 in 13.00–15.00
Sreda: 7.00–12.00 in 13.00–17.00

Četrtek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
Petek: 7.00–13.00
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že, je potreben, kot rečeno, do
ber premislek, na kakšen način 
se izvede ograja.« Tehten pre
mislek bi morali nameniti tudi 
smiselnosti ograjevanja na po
deželju, meni naša sogovorni
ca, saj je treba slediti name
nu ograjevanja, ali gre zgolj za 
preprečevanje dostopa ali za 
preprečevanje vizualnega sti
ka, zagotavljanja varnosti ipd. 

Ograjevanje regulirano,  
a brez nadzora

Čeprav ograje sodijo pod ne
zahtevne objekte, roko nad 
razvrščanjem objektov po 
zahtevnosti (manj zahte
ven, nezahteven in enostaven 
objekt) še vedno določa dr
žava z uredbo (v preteklosti s 
pravilnikom), namen tega raz
vrščanja bolj vezan posledič
no na način dovoljevanja (vr
sta gradbenega dovoljenja ali 
brez) in s tem povezano z ob
segom projektne dokumenta
cije. Ne glede na zahtevnost 
objekta pa je zmeraj treba pri
dobiti mnenja 'soglasodajal
cev' k predvidenemu posegu, 
zato za samo pojavnost v pro
storu to razvrščanje niti nima 
direktnega vpliva. Poleg tega, 
pravi Sušin Brence, se ti pred
pisi države zadnja leta pogosto 
spreminjajo in ravnokar je zo
pet v pripravi nov predpis. Pa 
vendar je urejanje prostora iz
vorna pristojnost občin: »Tako 
kot za druge posege v prostor, 
opredeljuje občina merila in 

pogoje tudi za ograje, in sicer v 
svojih prostorskih aktih: tako v 
občinskem prostorskem načr
tu (OPN) kot krovnem prostor
skem aktu kot tudi v podrob
nejšem izvedbenem aktu, kot 
je občinski podrobni prostor
ski načrt (OPPN) idr., s kate
rim za konkretno lokacijo ob
čina določi podrobnejša merila 
in pogoje. Zato se med občina
mi razlikujejo merila in pogoji 
za poseganje, prav tako se lah
ko razlikujejo merila in pogoji 
znotraj občine, odvisno kakšen 
je način urejanja na posamezni 
lokaciji (OPN ali npr. OPPN).« 
Pri tem se OPPN nanašajo na 
lego, to je na odmike od parcel
nih mej, velikost (maksimalna 
višina), oblikovanje (vrsta og
raje, konstrukcija, material, 
barva …), a ker starejši pro
storski akti niso opredeljevali 
teh pogojev ali pa so jih opre
deljevali slabo in nejasno, je 

zato danes na marsikaterih 
območjih formalna postavi
tev ograj še posebej otežena 
ali celo onemogočena.

Med pomanjkljivostmi Sušin 
Brence izpostavlja pomanj
kljiv nadzor nad postavitvi

jo ograj, saj inšpektorji pravi
loma ukrepajo le v primerih, 
če ograja ovira preglednost 
nad cestiščem, a še to redko: 
»Predvsem v urbanih obmo
čjih bi bili pogoji glede obliko
vanja v prostorskih aktih lah
ko bolj podrobno določeni, da 
bi bilo v prostoru doseženo 
poenotenje oz. skladna podo
ba ograj. Tako lahko v eni uli
ci najdemo več tipov ograj, ki 
se med seboj razlikujejo gle
de materialov, višin, odmikov, 
itd. Premalo se zavedamo po
mena kakovostno oblikovanih 
ograj in njihovega vpliva na vi
zualno podobo prostora, kar je 
stvar kulture bivanja. Če bi bila 
ta bolj prisotna, potem nadzo
ra in podrobnih usmeritev gle
de gradnje niti ne bi potrebo
vali. Zavest do okolja se je v 
družbi v zadnjem času ekspo

Ograje so pogoste in zelo po
membne sestavine vrtov, pra
vi Vesna Zakonjšek, univ. 
dipl. inž. kraj. arh. iz JZ Koz
janski park: »Že v davni pre
teklosti so jih postavljali, da bi 
ljudje varovali svoja bivališča 
in premoženje, predvsem pri

delek in živino. Velikokrat so 
bile trdno zgrajene in visoke, 
da bi bile učinkovite. Danes 
taka uporaba ograj ob hišnih 
vrtovih ni več potrebna. Zelo 
izrazita uporaba ograje se na
naša na označevanje posesti. 
Ograja v tem primeru pred
stavlja pregrado med zemljiš
čema dveh ali več lastnikov. S 
spremenjenim načinom življe
nja pa vrtna ograja prevzema 
tudi nove naloge. V strnjenih 
naseljih in ob majhnih vrto
vih od ograje pričakujemo 
predvsem, da nam pomagajo 
ustvariti bolj zaseben prostor, 
v katerem se bomo radi zadr
ževali, a ko postavimo ograjo, 
lahko s tem vplivamo tudi na 
spremembo temperaturnih 
razmer, zmanjšujemo vpliv 
vetra, vplivamo na osončenost 
in blažimo močan hrup. Njena 
tradicionalna raba je ustvari
ti varnost in tako v sodobnem 
prostoru pogosto lahko zago
tavlja varnost otrokom. Z og
rajo velikokrat omejimo tudi 
npr. del vrta, kot je zelenjav
ni vrt, nižje sadno drevje ter 
prostor za izpust psa in dru
gih domačih živali.« Kot je za
pisala krajinska arhitektka 
Irena Rozman, je najvidnej
ša vloga, ki jo danes pripisuje
mo ograji, v tem, »da nam za
gotavlja zaščito pred pogledi 
iz okolice in zasebnost. Gre za 
to, da se na majhnem vrtnem 
prostoru, kjer smo z vseh stra
ni obdani s sosedi, želimo vsaj 
vizualno izolirati. Zasebnost je 
eden od osnovnih pogojev za 

to, da bomo v vrtu zares radi 
in sproščeni.«

Ograjevanje je povezano  
s kulturo življenja

Po besedah Mateje Sušin 
Brence, univ. dipl. inž. kraj. 

arh., iz podjetja M MUNDUS iz 
Artič, v katerem se ukvarjajo s 
prostorskim načrtovanjem in 
arhitekturnim projektiranjem, 
je ograjevanje zemljišč poveza
no tudi s kulturo življenja, saj 
na severu prebivalci živijo bolj 
odprto, nekatere narodnosti se 
z obzidjem dejansko ograjuje
jo, medtem ko se pri nas po
javnost ograj povečuje s stop
njevanjem individualizma, še 
sploh v naseljih, kjer je ograja 
postala praktično obvezni se
stavni del ureditev gradbene 
parcele. Pri tem je pomembna 
pojavnost v krajini, da pogledi 
stečejo in da ograja ne ustvar
ja akcenta v prostoru, kot se 
npr. pogosto dogaja z gradnjo 
'škarp' oz. opornih zidov, spet 
z drugega zornega kota je po
membna pozornost na pojav
nost v uličnem nizu: »Enovito 
oblikovanje, pri daljših nizih s 
cenzurami oz. elementi, ki raz
bijejo monotonost. S primer
nim odmikom ograje od jav
nega prostora (ulice), da ne 
omejuje javnega prostora po 
vertikali. V nekaterih soseskah 
so s postavitvijo polnih ograj 
tik ob pločniku vzpostavili pra
vo 'bob stezo', kar pa je za upo
rabnika javnega prostora, še 
posebej za pešca in kolesarja, 
neprivlačna zaznava. Druga
čen pogled je potreben na og
rajevanje zasebnega dela grad
bene parcele – zunanje dnevne 
sobe od poljavnega prostora – 
prostora med hišo in ulico, kjer 
bi bil potreben premislek o 
smiselnosti ograjevanja. In če 

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

Kot je opaziti po Posavju, se je nizek start urejevanja 
okolice v minulih toplih dnevih prelevil v pravi sprint. 
Malo hladnejša fronta bo gotovo poskrbela, da boste 
bolj v miru naredili načrte in raziskali, kdo vam lahko 
priskoči na pomoč pri delih na vrtu, v sadovnjaku, 
na zelenici in podobno. Poglejte naslednje strani in 
pokličite strokovnjake v našem okolju. Osrednja tema 
Urejamo dom pa se dotika zelo zanimivega področja, 
o katerem nas bralci pogosto sprašujete  ograjevanja. 
Nekateri iščete več zasebnosti, drugi gledate na ograje 
kot strukturni element bivanjskega prostora. Kaj naj 
vodi naš razmislek pri odločanju? Prijetno branje vam 
želimo! Ur.

www.cvetlicarna-kerin.si

 Janko Kerin s.p., CKŽ 65A, Krško, tel.: 07 490 25 60

Delovni čas:
Vrtni center Krško: PON - PET: 7-19, SOB: 7-17

Posl. Senovo: PON - PET: 8-15, SOB: 8-13

 sadike zelenjave in dišavnic
 sadilni in glineni lonci
 zemlja za balkonsko cvetje (70 l) 
 semenski krompir

AKCIJA!

RHODODENDRONI

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

031-224-569

VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE

UREJANJE OKOLICE
  košnja trave okoli hiš in večjih travnatih površin
  košnja v vinogradih, sadovnjakih, strmih pobočjih, grapah
  mulčanje vseh vrst
  obrezovanje živih mej in grmovnic
  frezanje in lopatanje oz. štihanje vrtov
  mletje vej in prezračevanje trave
 Za seboj pospravimo in odpadke po naročilu tudi odpeljemo.

KOMBI PREVOZI 
(selitve pohištva in opreme, odvoz odpadkov)

UR-KO d.o.o., 
Velika vas 50c, 8273 Leskovec pri Krškem

Ograja je pomemben element našega prostora
Dvoriščne ograje, naj si gre za sestavljene iz različnih materialov ali za zimzelene pregrade, so postale pomemben del (so)oblikovanja prostora, pravita naši so-
govornici, krajinski arhitektki Mateja Sušin Brence in Vesna Zakonjšek. A njihov učinek je lahko kaj hitro dvosmeren, saj lahko predstavljajo v prostoru dodano 
vrednost ali pa – ravno nasprotno – v njem delujejo kot tujek in ga skazijo.

Vesna Zakonjšek Mateja Sušin Brence

Ograje so pomemben del (so)oblikovanja prostora (foto: P. P.).
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nentno zvišala, medtem ko za 
dvig zavesti do prostora javna 
uprava oz. država ne naredi kaj 
dosti. Kvečjemu kakšen korak 
nazaj glede na trende v Evropi 
za dosego politične všečnosti.«

Zelene zasaditve da,  
ciprese ne

Zelene ali žive ograje so traj
nostne in okolju prijaznejše. 
Njihova naloga je tudi, da va
rujejo vrt pred okolico, pred 
pogledi in hrupom, in so lah
ko različnih višin, od prav niz
kih do zelo visokih, pravi Ve
sna Zakonjšek: »Pri tem višje 
zadržujejo tudi cestni prah in 
varujejo vrt pred onesnaže
njem z izpušnimi plini. Pticam 
omogočajo zavetje in gnez
denje. Ker se ptice hranijo z 
vrtnimi škodljivci, si tako za
gotovimo prijazno varstvo 
rastlin, vsekakor pa je treba 
žive meje tudi redno negovati. 
Kadar imamo dovolj prostora, 
je zelo primerna meja iz pros
to rastočega grmovja. Sestoji 
lahko iz ene ali iz več različnih 
vrst grmovja, ki se prosto raz
rašča. Za višje prosto rastoče 
meje so primerni razni češmi
ni, biserniki, razni kovačniki ali 
kosteničevje, medvejke, šipek 
in še mnogi drugi gosto rasto
či grmi. Gaber je zelo primer
na in estetsko zanimiva vrsta 
za rezano živo mejo. Primerne 
so še dren, glog, bukev, kalina. 
Dragocena je tudi živa meja iz 
bodike ali tise. Mejam podob
no učinkujejo tudi zasaditve 
ograj s popenjavkami, poseb
no še z vrtnicami.« Ob že na
vedenem Mateja Sušin Bren
ce priporoča, da naj lastniki 
zemljišč, ki ne razpolagajo s 
prostorom za zelene zasadi
tve in ki so 'primorani' posta
viti grajene ali polne ograje, da 
bodo te še privlačnejše, v koli
kor bodo ograje ob kombinaci
ji različnih vzpenjavk kombini
rali tudi z naravnimi materiali 
(les, kamen), cvetličnimi kori

ti ipd. Po njenem mnenju na
mreč lahko zelene ograje de
lujejo v prostoru tudi precej 
monotono, še posebej, če so 
sestavljene iz ene rastlinske 
vrste in so formalnega vide
za (strižene žive meje cipres 
in lovorikovcev): »Večkultur
ne, prostorastoče žive meje 
resda zavzamejo več prostora, 
lahko pa z njimi ustvarimo pe
stro rastlinsko sliko skozi več 
letnih časov. Žive meje s pe
stro rastlinsko sestavo so tudi 
biotsko bolj pestre od gosto 
raščenih zasaditev. Po načelu 

trajnosti in vse večjemu pou
darku samooskrbi, bi lahko sa
dili take žive meje, ki bi dajale 
hrano tudi nam (sadna dreve
sa, zelišča, robidnice idr.).« 

V prostorskih aktih, ki jih izde
lujejo v biroju M MUNDUS, pa 
ne dopuščajo zasaditev ograj s 
cipresami, kar je sicer skladno 
tudi z enovitim mnenjem stro
ke krajinskih arhitektov: »Če le 
pogledamo malo okoli, poseb

no pojasnilo v zvezi s tem niti 
ni potrebno. Ne samo, da cip
resa ni rastlina iz naše krajine, 
in je rastlina, ki je bolj primer
na za samostoječo rast kot v 
strnjenem nizu ograj, lepe og
raje iz cipres praktično ni. So 
občutljive, se sušijo, škodi jim 
zimska sol, prirezovanje vrhov 
ni estetsko in nasploh večina 
sort cipres ni primernih za 
obrezovanje.« Zasajene cipre
se in nasploh iglavci pa so vse 
prej kot primerni za razmeji
tve s sosednjimi parcelami, saj 
so te posledično zaradi visoke 

rasti zasenčene tudi izven ob
dobja toplejših letnih časov, 
poleg tega odpadle iglice na 
obdelovalno ali okrasno povr
šino zakisajo tla, zaradi česar 
v njih domala, razen mahu, nič 
ne uspeva. Za žive meje, pravi 
tudi Zakonjšek, tudi ni primer
na pogosto zasajana domača 
smreka, za katere je priporo
čljivo, da se sadijo le na mrzlih 
in senčnih legah, saj z njimi 
meje postanejo zelo široke in 

spodaj ogolijo in da je tudi si
cer vse iglavce treba še pred
vsem previdno saditi v krajini, 
kjer prevladujejo listavci, saj 
so ji večinoma tuji. 

Zimzelenim mejam je treba 
posvetiti tudi nego

Kot pravi Toni Tomše, direk
tor podjetja Trata Krško, živi
mo v času, ko se vse bolj za
vedamo vrednosti slehernega 
drevesa, grma in vsake zaplate 
trate. In ta vrednost je nepre
cenljiva. Pri tem tudi on iz
postavlja, da se žive meje za
sajajo predvsem z namenom 
odmejitve, bodisi da gre za lo
čevanje zasebnih površin od 
javnih in obratno bodisi za 
razmejitev zgolj delov znot
raj teh: »Zato vloga živih mej 
ni le estetska, temveč tudi so
ciološka. Z njimi namreč zas
tiramo vrt pred radovednimi 
pogledi mimoidočih, ublaži
mo hrup iz okolice in obisko
valcem preprečimo dostop na 
urejene površine.« Kakor opa
ža pri svojem delu, se stran
ke vse pogosteje odločajo za 
cvetoče žive meje, predvsem 
za zasaditev fortinije, forzi
cije, japonske medvejke, rde
čelistnega češmina, med lis
topadnimi živimi mejami za 
gaber in bukev, med zimzele
nimi živimi mejami pa še ved
no prevladujejo lovorikovec, 
tisa, klek, smreka, smaragdna 
cipresa ipd.

Kar se tiče zasaditve žive meje, 
Tomše pravi, da četudi velja, 
da lahko sadike v loncih sa
dimo skozi vse leto, je pripo
ročljiveje izbrati čas, ki velja 
za sadike z golimi korenina
mi, pri katerih traja vraščanje 
korenin v tla dalj časa: »Tako 
zeleno živo mejo iz iglavcev 
kot zimzeleno živo mejo sadi
mo spomladi ali zgodaj jese
ni, od srede avgusta, ko vroči
na popusti, do konca oktobra, 
da se koreninski sistem pred 
zimo dobro vraste v podla
go. Za listopadne žive meje je 
najprimernejši čas pozna je
sen. Nega oz. obrezovanje ži
vih mej ni zahtevno, a mora
mo vedeti, kako in kdaj se je 
lotiti. Z rezjo žive meje spod
budimo enakomerno rast od 
osnove do vrha. Zato je zelo 
pomembno, da te v prvih 
dveh do treh let obrezujemo 
res kvalitetno in dovolj pogos
to. Na splošno lahko rečemo, 
da je čas za obrezovanje živih 
mej takoj, ko mine nevarnost 
močnih zmrzali, to je v mese
cu marcu ali aprilu, ko rastline 
šele začenjajo rasti in je vreme 
toplo in sončno. Pri živi meji 
iz npr. lovorikovca pa moramo 
paziti le, da se obrezovanja ne 
lotimo v vročem/sušnem ob
dobju, drugače pa ga lahko 
obrezujemo skozi vse leto. Na 
novo posajene rastline pa pri
poročamo tudi dognojevati. Z 
dognojevanjem bodo rastline 
v dobri kondiciji in bodo pre

nesle vse ukrepe, kot so striže
nje, redčenje in pomlajevanje, 
odpornejše bodo tudi proti 
škodljivcem in boleznim. Dog
nojevanje je najbolj priporo
čljivo izvesti spomladi, febru
arja ali marca, najkasneje do 
konca junija, v kasnejšem ob
dobju pa odsvetujemo. Niko
li ne uporabimo večje količine 
gnojila, kot je priporočljivo, 
kajti s tem lahko škodimo ra
stlini. Prva leta po sajenju mo
ramo v mesecih brez padavin 
še posebno pozornost name
niti zalivanju, saj korenine še 
niso globoke. Le tako bo vaša 
živa ograja popolna.«

Krajinska arhitektka Mate
ja Sušin Brence poudarja, da 
naj ljudje pri postavitvi in sa
mem odločanju o vrsti in obli
ki ograj sledijo temu, da bodo 
te skladne s podobo stavb in 
okolice ter tradicijo, ki je zna
čilna za posamezno pokra
jino: »Treba je tudi gledati 
'preko svoje ograje' in preko 
zgolj svojega interesa. Smi
selno je ograjevanje bivalne
ga dela vrta, medtem ko obce
stne visoke zasaditve in ograje 
zmanjšujejo in preprečujejo 
pogled na javni prostor. Tako 
ulični prostor deluje kot ozek 
prometni koridor, brez vizual
nega stika z okolico. Nizka og
raja oz. zasaditev še vedno jas
no označuje mejo, vendar ne 
ovira pogleda prek nje.«

Vladimir Pečnik s.p.
Kozje 86, 3260 Kozje
tel.: 031 211 064
kovastvo.pecnik@gmail.com
www.kovastvo-pecnik.si

Izdelujemo vse vrste kovanih kot tudi modernih kovinskih izdelkov 
VRATA, DVORIŠČNE, STOPNIŠČNE, BALKONSKE OGRAJE, NADSTREŠKI in OSTALI KOVANI ALI KOVINSKI IZDELKI

Prisegamo na kakovost, trajnost in večnost naših izdelkov.

VRHUNSKA KVALITETA RASTLINA MESECA 
APRILA - NAGELJ

VSE ZA VRTNARJE

V harmoniji z naravo

Vrtni center

VSE ZA
VELIKO NOČ

Ograja je pomemben element našega prostora

Primer�kovane�ograje�(foto:�Umetno�kovaštvo�Pečnik)
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brez vzdrževanja
trajen 
izdelek

www.karodi.si

Za izdajo ponudbe in brezplačen ogled nam pišite: 
info@necemer.com ali nas pokličite na 041/705-918.

Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Nudimo letno 
vzdrževanje zelenic.

www.necemer.com

Protikorozijska zaščita ograj

V podjetju Umetno kovaštvo 
Pečnik iz Kozjega, v katerem se 
z izdelovanjem kovanih izdel
kov (ograj, balkonov, vrat, nad
streškov ter drugih unikatnih 
izdelkov) ukvarjajo že od leta 
2002, pa v prvi vrsti izpostav
ljajo pomen ograj, narejenih iz 
obstojnih materialov. »Torej 20 
let izkušenj nam potrjuje mi
selnost, ki živi že od nekdaj, da 
so ograje oz. izdelki, narejeni 
iz kovine, večni. Seveda je po
membno, da smo pri izdelavi 
dosledni, natančni ter da upo
rabljamo kakovosten material, 
ki je primeren za obdelavo, to
rej izdelavo končnega kovane
ga ali kovinskega izdelka, ki ga 
za zunanjo uporabo protikoro
zijsko zaščitimo z vročim cin
kanjem in pobarvamo z barvo, 
ki je primerna za barvanje ko
vin. Res pa je, da nam sodob
na tehnologija CNC stroj, stroj 
za razrez kovin ter druge mo

dernejše naprave v današnjem 
času omogočajo, da delo opra
vimo hitreje in včasih tudi na
tančneje. Tu imam v mislih 

predvsem modernejši stil ko
vinskih ograj, ki so sestavljene 
predvsem iz ravnih vertikalnih 
ali horizontalnih linij ter ra

znih pločevin, različnih vzor
cev. Še vedno pa je segment 
strank, ki prisega na tradicijo 
ter se odloča za kovane ograje, 

katerih sestavni del so manjši 
kovani elementi. Le-te še ved
no izdelujemo po sistemu gret-
ja železa v peči in nato obliko
vanja še vročega dela v končni 
element, ki je sestavni del ogra
je. Torej se na naše priporočilo 
stranke pri izdelkih, ki so na
menjeni zunanji uporabi, naj
pogosteje odločajo za ograje 
s protikorozijsko zaščito, saj s 
tem obenem tudi poskrbijo, da 
nimajo več nikakršnega dela z 
nadaljnjim vzdrževanjem. Ob 
tem imajo, poleg lepega vide
za, kovane oziroma kovinske 
ograje tudi pomemben varno
stni element, ki je v teh časih še 
kako pomemben dejavnik,« je 
povedal direktor Umetnega ko
vaštva Vladimir Pečnik.
Za zaključek še enkrat povze

mamo Matejo Sušin Brence, ki 
pravi, da če bi imeli dovolj raz
vito zavest do prostora in kul
ture bivanja, tudi predpisov in 
nadzora ne bi potrebovali, a kot 
kaže stanje v prostoru, zgolj 
formalen način urejanja po
segov v prostor ne zagotavlja 
ustreznosti posegov v prostor, 
saj človeška domišljija nima 
meja: »Ne samo pri izboru in 
umestitvi ograje, tudi sicer bi 
se pri posegih v prostor morali 
bolj zavedati prostora kot jav
ne dobrine in da je njegova raz
položljivost omejena. S premiš
ljenim poseganjem v prostor si 
namreč vsi skupaj, drug druge
mu, dvigujemo kvaliteto biva
nja, zagotavljamo racionalno in 
trajnostno rabo prostora.«
 Bojana Mavsar

Z�ograjami�se�pogosto�želimo�vsaj�vizualno�izolirati�(foto:�Canva).

APRIL 2022
MLADINSKI CENTER KRŠKO

CKŽ 105, 8270 KRŠKO
T: 07/488 22 86

INFO@MC-KRSKO.SI

DELOVNI ČAS INFO TOČKE
PON - PET: 8.00 – 22.00

SOB: 10.00 – 22.00
NEDELJA IN PRAZNIKI: ZAPRTO

četrtek, 14. april,
18.00 – 20.00:
IZKOPANINE
Večeri v MC Baru, namenjeni druženju 
in poslušanju zanimivih izkopanin glasbe 
različnih izvajalcev.

Organizacija: MC Krško in društvo Van Lov

sobota, 2. april, 
10.00 – 13.00:
SEJEM STARIH STRIPOV
Vrača se sejem starih stripov! Na dogodek ste 
vabljeni kot kupec ali ponudnik svojih starih 
stripov.

20.00 – 22.00:
DEBATNI VEČER
Vabljeni na aktivno druženje z Nenadom, kjer se 
pogovarjamo o aktualnih političnih 
in filozofskih tematikah!

sobota, 16. april,

15.00 – 17.00:
OTROŠKA VELIKONOČNA 
PREDSTAVA ZAJČEK SLADKO 
IN ZDRAVA PREHRANA  
TER ISKANJE ČOKOLADNIH 
PIRHOV
Najprej si bomo ogledali predstavo Zavoda enostavno 
prijatelji, po njej pa bomo okoli Mladinskega centra 
poiskali "skrite čokoladne jajčke"!

21.00:
KONCERT: 
Grizl + MACHBAND 
+ HARD DIVISION
Vabljeni na rock večer!

VEČ INFORMACIJ O NATEČAJU NAJDEŠ NA NAŠEM 
FACEBOOKU IN INSTAGRAMU. 
Lahko nam tudi pišeš na info@mc-krsko.si

1. april – 30. april
FOTOGRAFSKI NATEČAJ: TUKAJ SEM DOMA
Fotografski natečaj je namenjen mladim do 29. leta starosti. 

Obišči svoj najljubši kotiček Posavja, naredi tri fotografije tega posebnega mesta in nam jih 
pošlji!

Morda je to mesto Krško, morda je to klopca ob gozdem potočku ali pa prostor, kjer s prijatelji 
srkaš kavo. Napiši, zakaj je to tvoj najljubši kraj, in fotografije pošlji do 30. aprila na:

info@mc-krsko.si

SPECIFIKACIJE ZA POSLANE FOTOGRAFIJE: JPG/JPEG, min. 3000 
pikslov po daljši stranici, velikost ene fotografije maks. 5MB.

sobota, 9. april,
10.00 – 13.00:
VOJNE V SODOBNEM 
ČASU: VZROKI IN 
POSLEDICE
Naš prostovoljec Oliver 
Radosavljević Kovač bo za nas 
pripravil krajše predavanje o vojnah 
v sodobnem času. Po predavanju 
sledi debata. 

sreda, 6. april, 
in četrtek, 7. april,
15.00 – 17.00:
SREČKO OSREČUJE 
ULICE
Brcali bomo žogo, se lovili, risali in 
igrali različne družabne igrice. 

Se vidimo na Vidmu!
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domačega sadja in zelenja-
ve, ki ju na svojih vrtovih 
pridelujemo ločeno, a mo-
goče je tudi drugače,« pra-
vi Jan Bizjak in ponudi ne-
kaj možnosti. Kot primer 
predstavi sožitje jagod, ki 
zelo lepo uspejo v družbi s 
česnom in čebulo ter s po-
rom in drobnjakom (čebul-
nice rastejo pod zemljo in s 
svojo listno maso ne ovirajo 
jagod pri rasti; ko populimo 
česen in čebulo, razrahljamo 
tla, kar blagodejno vpliva na 
jagode). Ob jagodah je pri-
merna tudi zasaditev sivke, 
vendar na primerni razdalji – 

jagode ne smejo biti v sen-
ci sivke. »Zanimiva je, zaradi 
zdravstvenih učinkov, kom-
binacija aronije in jagodne 
mete. Slednja zelo lepo diši 
in privablja čebele,« še sve-
tuje in doda, da je dobra za-
saditev z jagodami ob ro-
bovih visokih gred, kjer jim 
dela družbo še drobnjak. 
»Jagode moramo na dve do 
tri leta presaditi, kajti jago-
da ni sadna rastlina, ampak 
je vrtnina in za uspešno pri-
delavo potrebuje kolobarje-
nje,« opozori, »jagode lahko 
presadimo spomladi, pozno 
poleti in jeseni.«

Možnosti, kako na majh-
nem vrtu združimo več raz-
ličnih rastlin ter imamo do-
ber pridelek, če upoštevamo 
še nasvete glede dobrih so-
sedov, je še veliko. Predava-
telj, ki smo mu 22. marca v 
Dvorani v parku v Krškem z 
zanimanjem prisluhnili, po-
jasni: »Sam pri sadno-zele-
njavni zasaditvi združujem 
rastline, ki rastejo pod zem-
ljo s tistimi, ki malo pokrijejo 
tla, in s tistimi, ki rastejo nad 
zemljo. Tudi v naravi je tako – 
imamo visoka drevesa, nižje 
grmovnice in podrast.« 
 Smilja Radi

»Sonaraven sadno-zele-
njavni vrt je šola v nara-
vi, kjer se učimo celo življe-
nje. Predstavlja najbolj svež 
in najbližji supermarket, ki 
nam ga podarja narava – in 
eno najboljših sprostitev, ki 
jo lahko namenimo našemu 
zdravju,« poudarja Jan Biz-
jak, ki so mu pred izbiro pok-
lica zaradi dobrih ocen v šoli 
rekli, da ga je škoda za vr-
tnarja, a mladega doktor-
ja agronomije njegov poklic 
osrečuje – uživa v kopanju 
lukenj, pletju, rezanju drev-
ja in pobiranju plodovk, zad-
njih nekaj let pa izvaja tudi 

predavanja na temo sona-
ravnega ekološkega pride-
lovanja sadja in vrtnin. Na 
opazke: ’Vidiš, zdaj pa imaš, 
kaj pa nisi hodil v šolo, zdaj 
pa moraš delati …’ se ne ozi-
ra, saj mu je odraščanje na 
kmetiji, kjer je imel pri dese-
tih letih že lasten zelenjavni 
vrt, odprlo vrata v svet, ki ga 
obožuje in osrečuje. Na be-
sede, ki podcenjujejo nje-
govo delo, ko ga naključni 

obiskovalec vidi pri, na pri-
mer, kopanju luknje za sad-
no drevo, običajno odgovori 
s širokim nasmehom in po-
jasnilom, da ima doktorat – 
in mirno nadaljuje z delom 
na zemlji, saj je prepričan, 
da je bolj kot izobrazba po-
memben odnos do dela, ki 
ga nekdo opravlja. »Vse, kar 
počnem, al’ kopljem luknje 
al’ plevem, počnem z vese-
ljem in želim biti zgled tako 
sodelavcem kot študentom 
in dijakom,« pripoveduje in 
dodaja, da rad raziskuje ter 
preizkuša nove stvari – tako 
v učnem sadovnjaku z raz-

ličnimi sadnimi sortami kot 
v lastnem vrtu in na javnih 
zelenih površinah, saj skrbi 
tudi za hortikulturno ureje-
nost Bleda. 

Mladi gorenjski vrtnar za-
govarja sonaravno pridela-
vo hrane, kar pomeni, da z 
naravo sodeluje. »Delujem 
po principu naravne selekci-
je, v naravi se vedno obdrži 
tisto, kar je za določeno ob-

močje najboljše, najprimer-
nejše, najbolj prilagojeno. 
Ljudje v svojih vrtovih de-
lajo veliko napak, ker dajejo 
rastline na določena mesta, 
na katerih ne morejo uspeš-
no rasti. Do zemlje se obna-
šamo preveč mačehovsko in 
z nepremišljenim ravnanjem 
lahko v nekaj urah spreme-
nimo zdrav kos zemlje v be-
ton, na katerem ne bo nikoli 
več rasla zelenjava ali sadje 
...« še opozori ter odsvetuje 
preveliko uporabo različnih 
fitofarmacevtskih sredstev 
– pripravkov, ki se v kmetij-
stvu uporabljajo za varstvo 
rastlin in pridelkov pred ško-
dljivci, povzročitelji bolezni 
in plevelom; sam za krepitev 
in dobro rast rastlin uporab-
lja samo naravne priprav-
ke. Ob tem še izpostavi, da 
je imela v preteklosti vsaka 
hiša v svoji bližini zelenjav-
ni in sadni vrt, danes imamo 
moderne stavbe z zelenica-
mi, na katerih raste okrasno 
grmičevje in drevesa. »Po-
zabljamo, da je tudi viso-
kodebelna jablana čudovito 
okrasno drevo v času cve-
tenja, v poletnem času nudi 
s svojo široko listnato kroš-
njo senco, jeseni daje sočne 
sadeže,« ponazori s konkret-
nim primerom.

SADNI VRT 

Sadni vrt je vedno dolgoro-
čen projekt in rast dreves je 
odvisna od ustrezne zemlje 
ter primerne lege. Podlaga 
za dobro rast je koreninski 
sistem, ki v 70 % določa buj-
nost drevesa (30 % jo določa 
sorta). Pri zasaditvi je zelo 
pomembna sadilna razdalja, 
kajti vsaka rastlina potre-
buje svoj življenjski prostor, 
zato je bolje »kakšen meter 
več kot pa manj«. Pomemb-
na je tudi odpornost sadnih 
dreves, kajti manj odporne 
sorte ne bodo dajale žele-
nih sadov ali pa ga bodo v 
zelo majhnih količinah. 

»Sadni vrt naj bo zasnovan 
čim bolj pestro. V njem naj 

bodo zasajene čim bolj raz-
lične sadne sorte, tudi jago-
dičevje, da bomo imeli v vsa-
kem letnem času nekaj na 
voljo, iz viškov pa lahko na-
redimo marmelado ali kom-
pote za zimski čas,« svetuje 
ter odsvetuje uporabo mo-
torne žage pri obžagova-
nju dreves, ker se rane na 
odžaganem delu zelo tež-
ko zacelijo. Namesto  obža-
govanja priporoča redčenje 
vej, s čimer dosežemo bolj-
šo osvetljenost in zračnost 
med vejami, bolje obarva-
ne plodove in manj bolezni. 
Pri jablani, če želimo, da bo 
obrodila vsako leto, svetuje 
tudi redčenje plodov (s tem 
se nekoliko zmanjša pride-
lek, a dvigne se kakovost in 
prepreči upad cvetenja nas-
lednje leto).

NASVETI ZA USPEŠNO 
VRTNARJENJE

»Zasaditev rastlin je treba 
vedno prilagoditi terenu, ki 
ga imamo. Obratno ne gre 
– če bomo prilagajali teren 
rastlinam, te ne bodo uspe-
vale in ne bodo zdrave. Po-
leg tega moramo razmisli-
ti, koliko časa nameravamo 
posvetiti delu na vrtu, ali je 
to ura ali več ur na teden. 
Delo v vrtu mora predstav-
ljati veselje, razbremenitev 
in nenazadnje tudi sprosti-
tev – naj ne predstavlja do-
datne obremenitve, kaj vse 
moramo na njem narediti,« 
svetuje poznavalec in ljubi-
telj rastlin, ki dodaja, naj k 
delu v vrtu povabimo tudi 
otroke. 

»Zelo pomembna je tudi 
prst, a bolj kot njena teks-
tura je pomembna živost 
prsti – koliko je v njej življe-
nja – in zato je pomembno, 
da puščamo v prsti dolo-
čeno hrano. Ljudje običaj-
no vse odstranimo z vrta že 

jeseni: zemljo 'preštihamo', 
naredimo praho in mikroor-
ganizmi ter druge živali, ki 
živijo v zemlji, čez zimo ni-
majo hrane. Odpadlo listje, 
na primer, ki ostane na gre-
di, je hrana za deževnike, ki 
rastlinam zagotavljajo veči-
no zanje potrebnih hranil, iz-
boljšujejo zadrževanje vode 
v tleh, uravnavajo kislost in 
bazičnost tal, sodelujejo pri 
procesih nastajanja humu-
sa … Če so vsi rastlinski deli 
odstranjeni, moramo zem-
lji dodajati kompost, hlevski 
gnoj ali katero koli drugo 
organsko maso, ker bo si-

cer prst življenjsko revna in 
ne bo mogla dovajati dovolj 
hranil za rast rastlin. Zave-
dati se moramo, da je tudi 
rastlina živo bitje,« pouda-
ri ter poda nekaj koristnih 
nasvetov pri vzgoji zelenja-
ve. Omeni navadno rukolo 
kot rastlino kratkega dne: 
uspeva zgodaj spomladi ali 
jeseni in takrat je tudi zdra-
va. Če navadno rukolo goji-
mo sredi poletja, jo napade-
jo bolhači, ki v listih delajo 
luknjice, in tudi v cvet gre 
precej hitro. Tistim, ki želi-
jo uživati rukolo tudi pole-
ti, je svetoval, da  spomla-
di posejejo divjo rukolo, ki je 
manj občutljiva, bolj odpor-
na. Pri kapusnicah je pou-
daril pomembnost kolobar-
jenja, priporočal pa je tudi 
lastno vzgojo semen zaradi 
manjših težav s škodljivci in 
boleznimi. Pri zasaditvi v ze-
lenjavnem vrtu je priporočil 
zasaditve po načelu »dobrih 
sosedov« (npr. čebula in ko-
renček dobro uspevata drug 
ob drugem).

SADNO-ZELENJAVNO 
PRIJATELJSTVO

»Ljudje se vedno bolj nav-
dušujemo nad pridelavo 

Pomlad je potrkala na naša vrata in začela tudi s prebujanjem vrta iz zimskega spanja. V cvetličnem kotičku so zacvetele prve spomladanske cvetlice, vrtičkarji 
ste začeli z opravili v zelenjavnem vrtu (s prekopavanjem in gnojenjem ter urejanjem gredic za novo setev in sejanje vrtnin), nekateri ste že zasadil novo sad-
no drevo … Drage bralke, cenjeni bralci, za vas smo v tokratni rubriki VRTOVI POSAVJA izbrali nekaj vrtnarskih nasvetov navdušenega vrtnarja in sadjarja Jana 
Bizjaka, doktorja agronomije iz Lesc pri Bledu. Njegovi nasveti vam bodo morda v pomoč pri obdelovanju vrtov in pobiranju zdravih sadov.

Zdravo in okusno – pridelano  
na domačem vrtu 

Izkoreninjenje trdovratne pleveli
Bralkino vprašanje: »Pred petimi leti smo na novo ure-
dili vrt pri hiši. V zemlji, ki so nam jo pripeljali, je neke 
vrste plevel, ki jo je nemogoče uničiti; rumeno cveti in 
ima zelo dolge korenine; puljenje s korenino vred ne 
pomaga.«

Predlagam, da gredico najprej dobro prekopljete, nato 
nanjo položite karton (časopisni papir, ker je potiskan, ni 
primeren). Na karton naložite slamo ali kompost. To bo 
zmanjšalo rast plevela. Sicer pa priporočam zastirko iz 
slame ali lesnih sekancev, ki naj ne bodo sveži (stari naj 
bodo najmanj leto dni). Zastirka, predvsem organska, je 
zelo učinkovita v boju proti plevelu, ima pa tudi števil-
ne druge pozitivne vplive na vrtnine: zadržuje vlago v 
zemlji, zemljo in rastline ščiti pred temperaturnimi niha-
nji. Lub je sčasoma razpade in ga je treba nadomestiti z 
novim, a staro služi kot odlično organsko gnojilo in op-
lemeniti vrtno zemljo. Nekateri uporabljajo zaščitno fo-
lijo, ki je učinkovita predvsem pri preprečevanju kalitve 
enoletnih plevelov, saj onemogoča dostop svetlobe, a žal 
moramo trdovratne plevele še vedno odstranjevati roč-
no (z uporabo dobre stare motike in vrtnarskega noža). 

 Andrej Valenčak

VRTNARJEV NASVET 

Valvasorjeva knjižnica Krško je organizirala v Dvorani v par-
ku zanimivo predavanje vrtnarja in sadjarja Jana Bizjaka ...

…  ki se ukvarja tudi s pomladitvijo travniških sadovnjakov.  

 

Lesene vrtne ograje lahko ozelenimo z robidami, ki nudijo 
sladek sadež (Jan Bizjak, osebni arhiv).
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Če je tudi vaša težava brezzobost – na kliniki Ortoimplant Dental Spa se 
je boste rešili z najmodernejšimi implantološkimi metodami All-on-4 in 
Zygona All-on-4. Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

V stomatološki kliniki Ortoimplant Dental Spa so pacientom do-
stopne naslednje terapije:

 → metoda All-on-4 – gre za sistem hitrega reševanja problema izgu-
be zob s pomočjo štirih implantatov,

 → metoda Zygoma All-on-4 je namenjena tistim pacientom, pri ka-
terih je v zgornji čeljusti prišlo do znatnega odstopanja čeljustne 
kosti, 

 → pterigoidni implantati – uporaba preostale čeljustne kosti kot sid-
rišče za implantate,

 → subperiostalni implantati – implantata ne vgrajujejo neposredno 
na čeljustno kost, ampak na kortikalno kost vsadijo titanski okvir, 
pritrjen s pomočjo vijakov iz titana, 

 → popoln vseživljenjski monitoring* – strokovno vzdrževanje vseh 
struktur implantoiprotetičnega izdelka.

* Za dolgoživost implantoprotetičnega izdelka je treba enkrat na 12 me-
secev obiskati kliniko Ortoimplant Dental SPA za redni kontrolni pregled.

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

Pozabite na bolečino, prespite poseg na zobozdravstvenem sto-
lu in se prebudite z novimi zobmi.

Za številne je obisk zobozdravnika neprijetna obveznost, ki se ji je tre-
ba za vsako ceno izogniti. Na kliniki Ortoimplant Dental SPA pa je to 
lahko izkušnja brez misli na strah in bolečino.
Čeprav se zobozdravstveni posegi vedno izvajajo v lokalni anestezi-
ji, je pacientom glede na indikacije in želje na voljo tudi sedacija. Se-
dacija je stanje zmanjšane zavesti, ki se doseže z dajanjem zdravil, ki 

učinkujejo na centralni živčni sistem, pod popolnim nadzorom aneste-
ziologa. Uporablja se pri večjih in težjih zobozdravstvenih posegih, ki 
trajajo več kot dvajset minut, pri čemer gre najpogosteje za radikalnej-
še in bolj boleče posege, zlasti pa implantološke in druge kirurške po-
sege, pri katerih mora biti pacient miren. 
Postopek se zlasti priporoča pri pacientih, ki kažejo izrazit strah pred 
zobozdravstvenimi posegi, tudi če je prisoten v manjši meri. S sedaci-
jo se dosežeta večja varnost in udobnost za pacienta.
Dr. Trampuš, DDS, iz zagrebške stomatološke klinike Ortoimplant Den-
tal Spa, je svojo strokovno kariero posvetil inovativnim implantološkim 
metodam in ustvarjanju dobrega občutka pri svojih pacientih. Znan 
je po nenehnem iskanju ter predstavljanju in uvajanju najsodobnej-
ših zobozdravstvenih tehnologij in metod v zobozdravstveno prakso.
Dr. Trampuš je vodilni hrvaški strokovnjak na področju implantolo-
gije, diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu, do-
datno se je strokovno izpopolnjeval v stomatoloških klinikah v ZDA, 
na Portugalskem in v Italiji. Izjemno pozornost si je pridobil zlasti z 

uvajanjem najsodobnejših stomatoloških tehnologij in metod v svo-
jo stomatološko prakso, svojo strokovno kariero pa je posvetil zlasti 
vračanju nasmeha brezzobim pacientom ter tistim ljudem, ki so že 
popolnoma izgubili upanje, da bodo še kadarkoli blesteli s prekras-
nim nasmehom. 

„Največje zadoščenje zame je, ko vidim pacienta, ki se po dolgi 
vrsti let, ki jih je preživel s protezo ali brez zob, lahko znova na-
smehne.“
 Dr. Zdenko Trampuš, DDS

DENTAL SPA SE ODLIKUJE S SVOJIM KONCEPTOM,  
KI DELUJE PO NAČELIH EPIGENETIKE

Koncept vrhunske stomatološke klinike Dental Spa, ki ga je dr. Tram-
puš razvil v skladu z načeli epigenetike, poudarja ustvarjanje kar 
najugodnejšega okolja in dobrega občutka pri pacientih v celotnem 
obdobju terapije. V ustvarjanje tega dobrega občutka in v uspeš-
no premagovanje stresa je vključenih več dejavnikov – med drugim 
analgosedacija, prijetno okolje, sproščujoča glasba, posebne stoma-
tološke obdelave, ki spominjajo na terapije s pomočjo arom in lim-
fne drenaže ter terapije s kisikom. Vsemu temu je treba prišteti še 
dodatno medicinsko obdelavo, ki uspešno poskrbi za kar najhitrejše 
okrevanje pacientov, s pomočjo intravenoznega postopka nadome-
ščanja vitaminov, mineralov in aminokislin, ter postopek avtotrans-
fuzije krvi, ki je obogatena z ozonom. 

„Odločil sem se, da bom svojim pacientom zagotovil kar najprijet-
nejše okolje, ki s pomočjo posebnih metod, kakršne so sicer zna-
čilne za najboljša zdravilišča, deluje izjemno učinkovito in zago-
tavlja kar najhitrejše celjenje in okrevanje.“
 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

VABIMO VAS NA SPOMLADANSKI KMETIJSKO OBRTNI SEJEM - KOMENDA 2022 od 8. do 10. aprila, 
kjer vas bo pričakala strokovna ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z dr. Trampušem na čelu in 

odgovorila na vsa vaša vprašanja.

Tel.: +385 1 3703 498
Tel.: +385 99 4803 700

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 26. marca je v okviru dneva sa-
jenja medovitih rastlin, za katerega je pobudo dala Čebe-
larska zveza Slovenije, pred prostori podjetja Avto Krka v 
Leskovcu pri Krškem potekala slavnostna zasaditev dveh 
medovitih rastlin. 

Dogodek je organiziralo podjetje Avto Krka v počastitev 25-le
tnice delovanja v sodelovanju z Rotary klubom Čatež, akciji pa 
sta se v znak podpore pridružila tudi Rotaract klub Sevnica in 
Rotaract klub Novo mesto. Cilj vsesplošne akcije je do leta 2030 
zasaditi dva milijona medovitih rastlin v Sloveniji, slavnostna za
saditev pa je ob tokratni priložnosti istočasno potekala na 29 lo
kacijah enot podjetja Avto Krka širom Slovenije. 
Kot je za naš časopis povedala poslovna sekretarka skupine Avto 
Krka Sonja Pajk, so na ta dan v znak 25. obletnice delovanja pod
jetja pripravili dan odprtih vrat v vseh poslovnih enotah podje
tja: »Odločili smo se, da združimo prijetno s koristnim, tako da 
smo se na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Rotary Sloveni
ja odločili za sodelovanje v projektu sajenja medovitih rastlin.« 
Kot je še dodala Pajk, so v okviru akcije širom Slovenije zasadi
li sadike jablan ter sivke, v Leskovcu pri Krškem pa so ob parki
rišču pred podjetjem Avto Krka v ta namen zasadili dve sadiki 
jablane – sorte bonita.
Prisotne je pozdravila tudi vodja krške izpostave Avto Krka Joži-
ca Kene, nekaj besed pa je v okviru akcije spregovoril tudi pred
sednik Rotary kluba Čatež Marko Grajžl, ki je med drugim de
jal, da ima izvedena akcija veliko podporo tako v Sloveniji kot 
tudi izven naših meja, in dodal, da gre pri omenjenem projektu 
za družbeno odgovorno sodelovanje.  A.�Kališnik

Ob jubileju posadili dve drevesi

Slavnostna zasaditev ene izmed dveh sadik jablane v Leskovcu 
pri�Krškem�pred�sedežem�podjetja�Avto�Krka

PIŠECE – Na zadnjo marčevsko soboto so v Pišecah članice 
in člani več društev stopili skupaj ter opravili čistilno akci-
jo, ker pa je bil ta dan tudi svetovni dan sajenja medovitih 
rastlin, so na več lokacijah v kraju zasadili materino duši-
co, sivko in slovensko lipo.

Kot nam je povedal Tadej Škof, so v Pišecah izvedli nadvse us
pešen dan za naravo. Ob jutranjem zboru je predsednica Turi
stičnega društva Pišece Anica Butkovič najprej vse lepo poz
dravila ter razdelila delo in pripomočke za čistilno akcijo kraja. 
Razdelili so se v sedem skupin, ki so se razporedile po celotnem 
ozemlju krajevne skupnosti Pišece. Očistili so celotno pot poto
ka Gabernica do Globokega, prehodili vse večje poti po kraju, čla
ni Badminton kluba Pišece so že dva dni prej očistili pot do Veli
kega Špička, medtem ko je večja skupina članov društva Maksa 
Pleteršnika očistila Pleteršnikovo domačijo in pot do lovskega 
doma. Nabrali so precej odpadkov, ki so jih odložili v kontejner, 
ki jim ga je priskrbela Komunala Brežice. Po končani čistilni akciji 
so člani TD pripravili vse potrebno za sajenje medovitih rastlin. 
Za čebelice so pripravili materino dušico, sivko in slovensko lipo. 
Po končanem dvojnem delu so pridne roke članic TD pripravi
le okrepčilo in hrano. »Definitivno smo v Pišecah, kjer je slogan 
’sončni kraj pod zeleno Orlico’, to soboto naredili veliko dobrega 
tako za prepoznavnost kraja, njegovo urejenost kot tudi za naše 
čebelice,« je še povedal Škof.  R. Retelj

SEVNICA – V društvu Aktivni zeleni Slovenije so se 26. marca 
odzvali pobudi Čebelarske zveze Slovenije ter v sodelovanju 
z Občino Sevnica in Komunalo Sevnica zasadili v največjem 
sevniškem stanovanjskem naselju pet medovitih dreves. 

»Narava je naša druga mati, pa če si to priznamo ali pa ne. Daje 
nam možnost življenja, hrano, zabavo in užitke, kar pomeni, da 
posledično skrbi za naše zdravje in počutje. Če smo jo tekom sto
letij s pridom izkoriščali, je prav, da ji danes z drugačno zavestjo 
začnemo vračati. Seveda se skrb za okolje začne pri slehernem 
posamezniku, pomembna pa je vzgoja otrok že od vrtca naprej. V 
zmedi raznolikih ’uživancij’ kaj hitro pozabimo na to, kar se nam 
zdi tako samoumevno: na zrak, gozdove, vode, živali in rastli
ne. Radi pozabljamo, da je narava svetišče, za katerega moramo 
skrbeti in ga ne onesnaževati. Narava nam nudi vse, kar premo
re. Čas je, da ji začnemo vračati,« pravijo v društvu Aktivni zele
ni Slovenije, ki ima sedež na Planini pri Sevnici v občini Šentjur, 
a članice in člane ima tudi v sevniški občini. Ti so želeli z zasadi
tvijo medovitih dreves na eni izmed zelenic v Naselju heroja Ma
roka poudariti, da cenijo naravo, ker nudi zatočišče ne samo lju
dem, temveč vsem živim bitjem – tudi čebelam, ki so pomembne 
opraševalke, zato so se odločili za delovno akcijo zasaditve no
vih dreves, ki bodo, ko bodo zrasla, nudila tudi prijetno senco v 
poletnih mesecih in morda obrodila še kakšen sadež, saj so bile 
zasajene štiri sorte jablan (dve jablani sta iste sorte).
  S. Radi

Dan za naravo v Pišecah Narava je naša druga mati

Udeleženci�akcije�za�naravo�v�Pišecah,�kjer�so�v�enem�dnevu�
opravili dvojno koristno delo (foto: Davor Lipej).

Društvo Aktivni zeleni Slovenije je zasadilo pet medovitih 
dreves na eni izmed zelenic v NHM.
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BREŽICE – Mladi up slo
venskega motokrosa Alex 
Novak se po petih sezo
nah, odpeljanih pod okri
ljem sosednje hrvaške 
moto zveze, seli v Sloveni
jo. V lanskem letu je mla
di talentirani desetletnik 
iz Brežic po pričakova
ni osvojitvi dveh naslovov 
na Hrvaškem v motokro
su in superkrosu osvojil 
tudi naslov slovenskega 
prvaka. Čisto nepričako
vano je prišel tudi do na
slova podprvaka v najtež
ji od štirih evropskih con 
pod okriljem FIM Europe, 
natančneje v jugozahodni 
coni. V pripravah na novo 
sezono pa so se, kot nam je razložil njegov oče Aleš, začele doga
jati precej nenavadne stvari, ki so šle v veliki meri na škodo hr
vaškega kluba, za katerega je dirkal Alex, kot tudi njegove ekipe, 
združene v AMX Racing Team Brežice, in seveda njega samega. 
V vsej tej zmedi so se odločili, da se vrnejo v Slovenijo, pri tem 
pa ima zagotovo največ zaslug nekoč zelo perspektiven brežiški 
dirkač Marko Krošelj, ki je prepoznal Alexov talent in bo ekipi 
pomagal finančno, kar bo pripomoglo k izpeljavi začrtanega pro
grama. Tako bo eden najperspektivnejših mladih dirkačev mo
tokrosa od letošnje sezone naprej zastopal barve Slovenije pod 
okriljem AMD Brežice in krovne organizacije na nacionalni rav
ni AMZS. Alex bo v letošnji sezoni nastopil v razredu 65 ccm, in 
sicer na dirkah slovenskega državnega prvenstva in na dirkah 
evropskega prvenstva.

Začetek nove sezone na Prilipah

AMD Brežice prvi aprilski vikend organizira prvi motokros dirki 
v novi sezoni. Na stezi na Prilipah bo v soboto, 2. aprila, pokalna 
dirka, kjer bo nastopilo tudi 11 voznikov iz AMD Brežice, nasled
nji dan, v nedeljo, 3. aprila, pa bo še dirka za državno prvenstvo, 
na kateri bo dirkalo pet domačih voznikov. Pokalna dirka se bo s 
prvimi vožnjami začela ob 11.00, državna pa še deset minut prej. 
»Pripravljalna dela na progi so opravljena, večjih sprememb na 
sami progi ni, največ poudarka je bilo na varnosti. Parkiranje bo 
zagotovljeno na travniku pred dirkališčem ob glavni cesti in za 
štartno rampo,« sporoča predsednik AMD Brežice Ivan Slopšek 
in dodaja, da domači vozniki ne bodo imeli nobene prednosti do
mačega terena, saj treningi na progi niso dovoljeni. Za brežiško 
ekipo bodo letos nastopali Klemen Popovič, Klemen Slopšek, 
Matic Slopšek, Boštjan Milat, Sašo Molan, David Leskovšek, 
Aleš Novak, Danijel Koprivc, Valentin Štrucl, David Babič in 
Jan Koprivc. Na cestnohitrostnih dirkah bo nastopal Samo Zor-
ko. V društvu največ pričakujejo od Alexa Novaka. R. Retelj

Župan Srečko Ocvirk in nek
danji rokometaš Urban Šilc 
sta najprej podelila posebno 
priznanje Esteri Savič Bizjak 
za njeno 40-letno delovanje v 
športu ter Športnemu društvu 
Partizan Sevnica, ki v letoš
njem letu obeležuje 110-letni
co delovanja. V nadaljevanju 
so priznanje prejele tri mla
de perspektivne športnice in 
športnik: Kiara Blatnik (ŠD 
Blanca), Deja Udovč (ŽRK 
Krka Novo mesto), Una Gru-
bešič (Teniška akademija Gos
pod Ficko) in Maj Repovž (AK 
Sevnica). Perspektivna špor
tna ekipa so postali starejši 
dečki RK Sevnica, ki jo s po
močnikom Janezom Kuhar-
jem vodi Igor Povše, ki je pos
tal trener leta. Naslov šport ne 
ekipe leta 2021 je osvojila 
članska moška teniška ekipa 
GFTA, posebno pohvalo za iz
jemne športne dosežke pa se
lekcija U12 Teniške akademije 
Gospod Ficko. Naslov športni
ce leta je osvojila dvojna dr
žavna prvakinja in članica slo
venske strelske reprezentance 
Mojca Kolman (Strelsko dru
štvo Marok Sevnica). Športnik 

Alex bo zastopal domače barve

Alex�Novak�in�Marko�Krošelj�(foto:�
osebni arhiv)

Športna osebnost leta je Drobne
SEVNICA – 17. marca so na prireditvi, ki se je odvijala v kulturni dvorani, podelili priznanja za najbolj-
še športnice in športnike leta 2021 v sevniški občini. Športna osebnost leta je postal Pavel Drobne, naslov 
športnice leta je osvojila strelka Mojca Kolman, športnik leta je postal rokometaš Mitja Janc.

leta je postal član slovenske 
mladinske rokometne repre
zentance Mitja Janc (RK Celje 
Pivovarna Laško). Naziv špor
tne osebnosti leta je pripadlo 
Pavlu Drobnetu, v preteklosti 
perspektivnemu sevniškemu 
tekaču, ki je v lanskem letu v 
okviru svojega društva Bergla
uf Lisca organiziral 30. gorski 
tek na Lisco. Župan se je s po
sebnim darilom zahvalil ro
kometnim veteranom, ki so v 
tekmovalni sezoni 1971/1972 
osvojili naslov republiških pr
vakov in postali »zlata genera
cija«. Na razglasitvi so nekateri 
pogrešali ime 22-letnega ko

lesarja Kristijana Hočevar-
ja (Adria Mobil Novo mesto), 
ki je lansko leto na Dirki miru 
na Češkem osvojil 2. mesto v 
skupni razvrstitvi, na 27. dirki 
po Sloveniji je oblekel belo ma
jico najboljšega mladega kole
sarja, na Dirki prihodnosti v 
Franciji pa je bil kapetan slo
venske mladinske kolesarske 
reprezentance.

Zbrane na dogodku, ki ga je 
povezovala predsednica Špor
tne zveze Sevnica Sara Mar-
tinšek, sta nagovorila župan 
Srečko Ocvirk in direktorica 
KŠTM Mojca Pernovšek. Dr. 

Urban Šilc je v pogovoru s Saro 
Martinšek obudil nekaj spomi
nov na čas otroštva, v katerem 
je prva štiri leta preživel v Sev
nici, v rokomet pa ga je vpe
ljal njegov oče Jože Šilc – odli
čen rokometaš in eden izmed 
najboljših slovenskih trener
jev, ki je pustil sledi tudi v sev
niški članski rokometni ekipi. 
Športno prireditev je v uvo
du z igranjem na citre oboga
tila učenka GŠ Sevnica Ana 
Mak, z atraktivnim gimnastič
nim nastopom pa mlajša sku
pina gimnastičark ŠD Partizan 
Sevnica. 
 Smilja Radi

Najboljši�športniki�in�športnice�v�sevniški�občini

Pri članih je prvo mesto zase
del Rok Šmit (KKK Bohinj), 
za njim sta se uvrstila člana 
KK Soške elektrarne, mladi
nec Matevž Manfreda in član 
Tit Faletič. Pri dekletih si je 
prvo mesto priborila repre
zentantka Mia Medved (KK 
Soške elektrarne), za njo pa 
sta se uvrstili kajakašici KKK 
Ljubljana Živa Jančar in Nika 
Ozimc. Pri veteranih so si prva 
tri mesta razdelili člani KKK 
Čatež Matjaž Avšič, Stojan 
Volk in Boris Irt. Nastopil je 
tudi domačin Jakob Stojano-
vić, ki se po dveh mesecih po
čitka zaradi mononukleoze po
časi vrača v tekmovalni pogon 
ter se bo v letošnjem letu spet 
potegoval za najvišja odličja v 
državnem in svetovnem ran
gu. Nastopili so tudi člani KKK 
Krško Matija Preskar, Simon 
Škof Ojeda, Filip Palijan in 
Leon Recer. Kot je za Posav-
ski obzornik povedal predse

V prihodnje še več tekmovalcev
BREŽICE – Kajak kanu klub Čatež je v soorganizaciji s Kajakaško zvezo Slovenije (KZS) 20. marca dopoldne 
gostil sploh prvo kajakaško tekmovanje na brežiškem jezeru – državno prvenstvo v sprintu na 5000 m na 
mirnih vodah. Tekmovanja se je udeležilo 36 tekmovalcev v mladinski, članski in veteranski konkurenci, 
med njimi tudi nekaj posavskih kajakašev.

dnik KKK Čatež Aleš Musić, ki 
je poleg direktorja Kajakaške 
zveze Slovenije Andreja Je-
lenca in predsednika odbora 
za mirne vode na KZS Ljubiše 
Stojanovića najboljšim pode
ljeval medalje, so tekmovanje 
za prvič odlično izpeljali, a so 
se zraven tudi še učili. »V pri
hodnje bi lahko tukaj izpeljali 
tudi tekme večjega obsega, saj 

se lahko mirnovodaških tekem 
udeleži tudi do 150 tekmoval
cev,« je dejal in izrazil upanje, 
da bo k temu veliko pripomo
gla tudi nova kajakaška proga 
v sklopu načrtovanega Vodne
ga centra Brežice, ki naj bi bil 
postavljen do leta 2025.

Isti vikend se je v Tacnu odvi
jala otvoritvena tekma v kaja

ku na divjih vodah. V soboto in 
nedeljo so se kajakaši pomeri
li v kanalu, kjer so Čatežanke 
odnesle domov kar sedem me
dalj. Mlajše deklice Tia Volk, 
Lili Pinterič in Taira Smon-
kar so odlično opravile s pro
go kar v dveh disciplinah. V ka
jaku je Tia zasedla drugo, Lili 
tretje in Taira četrto mesto. V 
kanuju pa so imele vodni krst, 
saj so prvič veslale med vratci 
in se uvrstile na prva tri mesta, 
Lili pred Tio in Tairo. Čateška 
mladinka Naja Pinterič je pod 
vodstvom trenerjev Simeona 
Hočevarja in Luke Žganjarja 
letošnjo sezono začela z odlič
nimi rezultati. Oba dneva je po
kazala, da je odlično pripravlje
na in se bo borila za mesto v 
slovenski mladinski reprezen
tanci. Naja je z odličnimi časi 
osvojila kar štiri prva mesta, po 
dve medalji v kajaku in kanuju. 

 R.�R.,�vir:�KKK�Čatež

Najboljši�trije�čateški�veterani�Avšič,�Volk�in�Irt�s�predsednikom�
KKK�Čatež�Musićem

DEVET MEDALJ ZA PLAVALNE VETERANE – Veteranska ekipa 
Plavalnega� kluba� Celulozar� Krško� je� 27.� marca� uspešno�
sodelovala na Odprtem veteranskem prvenstvu Slovenije v 
plavanju�2022.�Marjana�Nunčič,�Polonca�Špan,�Petra�Vrčko,�
Nika�Bajc,�Franc�Čargo,�Borut�Mlakar�in�Andrej�Černelč�so�
osvojili�kar�devet�odličij,�od�tega�eno�zlato,�pet�srebrnih�in�tri�
bronaste kolajne v absolutni konkurenci. Ob tem so v svojih 
starostnih�kategorijah,�kjer� so�nastopili� v�14�disciplinah,��
postavili� kar� 12� novih� državnih� rekordov.� Ob� uspehih� in�
druženju�so�se�na�bazenu�Pristan�srečali�in�poklepetali�tudi�
z� Jožico�Govedarico� in�njeno�hčerko� Ino,�bivšo�dolgoletno�
trenerko�PK�Celulozar,�ki�danes�živi�v�Mariboru.�P.�P./vir:�VKP

STAHOVICA PRI KAMNIKU, BLANCA, SEVNICA – V prelepem 
vremenu se je 26. marca odvijala 26. izvedba Teka k Sv. Pri-
možu, ki je štela za prvenstvo Slovenije in pokal Slovenije v 
gorskih tekih.

Maj Repovž in Kiara Blatnik, ki sta prejela priznanje za naj gor
ska tekača za leto 2021, na prireditvi Športnik leta občine Sevnica 
pa plaketo za perspektivna športnika, sta osvojila prvi lovoriki v 
tem letu. Maj (AK Sevnica) je nastopil na najdaljši progi, dolgi 3,5 
kilometra z višinsko razliko 444 metrov, suvereno slavil s časom 
00:19:14 in osvojil državni naslov v kategoriji do 16 let. Kiara (ŠD 
Blanca) si je na srednji progi z razdaljo 1,1 kilometra z višinsko 
razliko 175 metrov pritekla naslov državne prvakinje v kategori
ji U14 pred klubsko kolegico Niko Radej. Na enaki razdalji je Jan 
Dolmovič (ŠD Blanca) svoj lanski rezultat popravil za več kot mi
nuto in zasluženo postal državni podprvak (U14). Piko na i odlič
nim rezultatom je dodala še najmlajša gorska tekačica Nina Ra-
dej (ŠD Blanca), ki je na najkrajši progi z razdaljo 0,7 kilometra 
z višinsko razliko 70 metrov pritekla 3. mesto pokala Slovenije.
 Vir: ŠD Blanca

Kiara in Maj znova državna prvaka

Tekaška zasedba z Blance in Sevnice
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SEVNICA – V mesecu marcu se je v oknu Radogost in v Sta-
ri galeriji sevniškega gradu s svojimi mandalami, slikami in 
fotografijami predstavljala Saša Gornik, ki se je pred nekaj 
več kot desetletjem preselila iz slovenske prestolnice v za-
selek Sela pri vasici Žabjek v okolici Sevnice.

O njenem delu je Rudi Stopar, gostitelj večera, ki se že več kot 
desetletje odvija prvo sredo v mesecu na sevniškem gradu, med 
drugim dejal: »Magistra oblikovanja tekstilij in oblačil, slikar
ka in fotografinja Saša Gornik, se predaja posebnemu likovne
mu ustvarjanju – gradi arhitekturo naključnih risb še ne videnih 
motivov. V njenih likovnih delih najdemo pršečo igro nepričako
vanih barvnih ploskev in neustavljivi ogenj domišljije. V svojem 
umetniškem delu prekriva estetsko naravnost s tistim, kar beleži 
v okolju. Slike izžarevajo intelektualno moč avtorice, večznačno 
čutno zaznavanje, dojemanje predmetov in vtisov iz zunanjega 
sveta. Zaznati je tudi psihični proces spoznavanja in prepoznave. 
Fotografijo obdela po lastnem navdihu z orodjem, ki ga obvlada 
in podreja lastnemu hotenju.« Ustvarjalka pojasni, da z razstav
ljenimi deli nakazuje prestop v novo obdobje v njenem življenju 
in na novo obdobje človeškega dojemanja časa in prostora. »Čr
pam iz narave, ker me ljudje ta trenutek ne zanimajo, a hkrati 
kažem na stanje celotne človeške družbe – na razcepljenost, ne
mir, ki ga povzročajo nejasnosti, in hkrati na združevanje v nas 
samih; na pogled vase, kajti v naši notranjosti tičijo odgovori ...« 
pripoveduje in nadaljuje, da s svojimi likovnimi deli (predvsem 
skozi fotografije, ki jih obdela z računalniškimi orodji) pripove
duje več zgodb – zgodbice v zgodbi, ki puščajo sledi v razmišlja
nju in občutjih.    
V grajski kapeli se je pred odprtjem razstave z recitalom lastnih 
pesmi predstavila Tanja Mencin, sevniška besedna ustvarjalka 
in članica literarne skupine Sev.  Smilja Radi  

Leopold Hočevar, ki so ga prija
telji klicali Hoči, je bil eden per
spektivnejših slovenskih sli
karjev, ki je s svojim pristopom 
do industrijske krajine prižgal 
luč drugačnemu gledanju na
njo. Najpogostejši motivi ume
tnika, ki je svoja slikarska dela 
najraje ustvarjal v oljni tehniki 
in akvarelu, so vedute zasavske 
doline s prepoznavnimi indu
strijskimi objekti v neštetih 
variacijah, v katerih je mogoče 
začutiti posebno lepoto indu
strijskega krajinskega ambien
ta, a tudi umetnikovo občute
nje nasilja človeka nad naravo.

Na odprtju razstave, ki je po
tekala na pobudo KD Primož 
Trubar, je del spominov na za
savskega slikarja obudil nje
gov dober prijatelj Aleš Gu-
lič ter ob tem spomnil tudi na 

Hočijeve vedute zasavske doline
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – V tukajšnjem kulturnem domu so bila do 25. marca na ogled izbrana dela 
zasavskega akademskega slikarja Leopolda Hočevarja Hočija (1940–1986), ki je bil predan likovnemu 
ustvarjanju od otroštva. Najpogosteje je ustvarjal industrijsko krajino rodnega Zasavja v oljni tehniki in 
akvarelu. 

umetnikovo ne preveč prija
zno otroštvo, ki je bilo »zelo 
mračno, veliko bolj mračno, 
kot so njegove slike«. Hoči, ki 
se je rodil leta 1940 v Hrastni
ku, je bil vojna sirota. Še ne star 
dve leti je izgubil mater; njego
vega očeta, ki je odšel v času 

druge svetovne vojne v parti
zane, so ujeli Nemci in ga pos
lali v Mauthausen, kjer je apri
la 1945 umrl. Hoči je zgod njo 
mladost preživel pri očetovi 
sestri v Hrastniku, kjer je obi
skoval osnovno šolo, nižjo gi
mnazijo je zaključil v Trbov-

ljah. Po zaključenem študiju 
na Akademiji za likovno umet
nost v Ljubljani je delal kot li
kovni pedagog in kasneje kot 
samostojni slikar v Trbovljah, 
kjer si je ustvaril tudi družino. 
Spomin na zasavskega ume
tnika, ki je umrl v starosti 46 
let, bodo ohranjala njegova 
slikarska dela ter ilustracije v 
pesniški zbirki Dva njegovih 
dveh prijateljev Ervina Fritza 
in Andreja Inkreta, ki je svoja 
prva pesniška dela izdajal pod 
psevdonimom Vid Korar.

Razstavo v Loki je na odpr
tju z recitalom Prešernove pe
smi popestrila Sergeja Cesar, 
s predstavitvijo izbranih Ho
čijevih slikarskih del, ki so na 
ogled v Zasavskem muzeju Tr
bovlje, pa Nevenka Hacin. 
 Smilja Radi

Odprtje razstave v prostorih kulturnega doma v Loki je 
privabilo lepo število obiskovalk in obiskovalcev.

Sašina likovna večpomenskost

Saša Gornik 

KRŠKO – V Kulturnem domu 
Krško je 11. marca v organi
zaciji JSKD OI Krško poteka
lo regijsko srečanje Festivala 
mlade literature Urška 2022 
za Dolenjsko, Belo krajino in 
Posavje. Nanj je bilo vabljenih 
deset avtoric, ki so po dveur
ni ustvarjalni literarni delav
nici in pogovoru s strokov
no spremljevalko, pisateljico 
in prevajalko mag. Gabrielo 
Babnik Quatarra, javno pre
brale izbrane odlomke svojih 
prijavljenih besedil. Sodelo
vale so literarne ustvarjalke 
Neža Cerinšek (Šentjernej), 
Nika Tijana Grabnar (Mok
ronog), Nikolina Gramc 
(Brežice), Maša Kuzma (Čr
nomelj), Albina Marin-

Festival Urška tudi v Posavju

SEVNICA – Na sevniškem gradu je 19. marca potekal prijeten 
in živahen lutkovni dogodek v počastitev svetovnega dneva 
lutk, ki ga od leta 2003 obeležujemo 21. marca.

Tako kot vsa leta doslej je Grajsko lutkovno gledališče Sevnica, ki 
ga vodita zakonca Pungerčič, tudi za 13. lutkovni dogodek prip
ravilo pester program z razstavo likovnih izdelkov osnovnošolk 
in osnovnošolcev na temo Sanjam o grajski lutki, v atriju gradu 
so potekale otroške delavnice, v Albert Felicijanovi dvorani so si 
obiskovalke in obiskovalci ogledali dve predstavi – Škratovo lut
kovno gledališče Celje je navdušilo z ljudsko pravljico Trije Čiči 
junačiči, Renata Brglez iz gledališča Pravljičarna pa v vlogi ra
dovedne sovice Uhice, ki je želela, da bi ji Luna vedno osvetlje
vala pot. 
V uvodu zanimivega in domišljije polnega dogodka sta zbrane 
nagovorila grof Moscon (Sinjo Jezernik) in župan Srečko Oc-
virk, Snježana Pungerčič je prebrala poslanici ob svetovnem 
dnevu lutk – mednarodno poslanico pod naslovom Morje je spi
sala indijska lutkovna ustvarjalka Randžana Pandej, sloven
sko študentka dramaturgije Tajda Lipicer. Za zanimivo lutkov
no dekoracijo v atriju so poskrbeli učenke in učenci OŠ Boštanj z 
mentorico Neno Bedek, ki so za izdelavo lutk uporabili odpadni 
material. V zaključku lutkovnega dopoldneva, ki je privabil lepo 
število najmlajših obiskovalk in obiskovalcev v spremstvu star
šev, dedkov in babic, so se vsi posladkali z okusno torto Pekarne 
in kavarne Kruhek Krško.  S. Radi

Nepozabno lutkarsko dopoldne

GLG�Sevnica�utira�pot�lutkovnemu�gledališču�v�Posavju�že�več�
kot desetletje. 

Skozi pričujočo razstavo Šab
lonskost avtorica išče odgovo
re na vprašanja, kako družba 
vpliva na življenje posamezni
ka s šablonskimi zahtevami 
(kaj bi moral delati, koliko za
služiti, kje in kako živeti, kak
šen avto voziti, da bi bil srečen 
in uspešen ipd.) in kakšne so 
lastne potrebe in želje, išče in
dividualni izraz znotraj ome
jenega okvirja pričakovanega. 
Elementi, pri čemer avtorica 
uporablja kontrastne ekspre
sivne barve, so konfuzno na
neseni na platno kot odraz 
današnjega negotovega časa 
(korona, vojna) in prikazuje
jo nemir.

Petro Kampl Petrin, po rodu 
Ptujčanko, je v Krško pred 15 

»Šablonskost« na stenah Zvezde 
KRŠKO – Z naslovom Šablonskost je bila 26. marca v Kavarni Zvezda odprta razstave likovnih del Petre 
Kampl Petrin. Slike, za katere avtorica pravi, da so nekakšen hibrid med slikarstvom in grafiko, je ustvarila 
z nanosom barve in akrilnih sprejev na platno s šablonami, ki jih je v večini izdelala sama.

leti pripeljala poklicna pot. V 
prostem času se poleg ljubi
teljskega likovnega ustvarjan
ja angažira tudi na literarnem 
področju. Kot sama pravi, jo je 
nad umetnostjo navdušil stari 

oče, ki je letos praznoval čas
titljivi 102 leti. Svoja dela je do 
sedaj samostojno razstavljala 
v Sevnici, večkrat letno pa so
deluje na skupinskih razstavah 
kot članica Društva likovnikov 

OKO Krško. V letu 2021 je bila 
nagrajena na likovnem nateča
ju Mežanovi dnevi na Ptuju, na 
literarnem področju pa je ko
nec leta 2021 prejela drugo 
nagrado na natečaju Espress
ne zgodbe Založbe Beletrina. 
Redno ustvarja v KUD Libru 
in na (Re)kreativnih delavni
cah pod mentorstvom Stanke 
Hrastelj.

Na otvoritvi razstave, ki bo v 
kavarni na ogled do konca ap
rila, sta kot glasbena gosta  
nastopom Anamarija Božič 
(flavta, vokal) in Urban Učanj-
šek (klaviature), poznana tudi 
kot duet Bonissiva.

 B. M./vir 
 in foto: Društvo Imstori

Še mesec dni bodo kavarniške stene krasila likovna dela Petre 
Kampl�Petrin� (desno� spredaj,� zadaj�ob�otvoritvi� razstave�
nastopajoči�duo�Bonissiva).

čič (Krško), Manca Marin-
čič (Krško), Kaja Rakušček 
(Krško), Larisa Rataj (Oto
čec), Irma Subašić (Semič) in 
Eva Šubic (Novo mesto). Lite

rarni večer je z interpretacijo 
avtorskih skladb obogatila Tia 
Valentinc. Prisotni so si ogle
dali tudi dokumentarni film 
ob 20-letnici festivala mlade 

literature Urška 2002–2021 z 
naslovom Sklekljam svoj jezik 
(po verzu uršljanke 2014, pes
nice Petre Žišt) v režiji Toma 
Novosela. Strokovna sprem-
ljevalka bo nominirala najbolj
še literate za državni, finalni 
del festivala mlade literature 
Urška 2022, ki bo potekal tri 
dni, z razglasitvijo zmagoval
ca 14. oktobra 2022 v Slovenj 
Gradcu, nastopom petih fina
listov (literarne matineje, so
botna delavnica), predstavit
vijo prvenca, zbirke kratkih 
zgodb Alexa Kama Deveta-
ka, Uršljana 2021, in drugih 
literarno-glasbenih dogodkov.

� Vir:�JSKD�OI�Krško�

Zbrani� na� regijskem� srečanju� Festivala�mlade� literature�
Urška�2022
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Na gostujoči razstavi, katere 
kustos je direktor festivala Art 
Stays Jernej Forbici, je v veliki 
galeriji Galerije Božidar Jakac 
na ogled izbor del iz obsežne 
mednarodne likovne zbirke 
festivala sodobne umetnosti 
Art Stays s Ptuja. Festival bo 
letos praznoval 20 let nepre
kinjenega delovanja, razstava 
pa bo poleti predstavljena tudi 
na Ptuju.

Razstavljen je izrazito medna
rodni nabor del najrazličnej
ših sodobnih umetnikov, ki jih 
povezujejo izrazita prostorska 
komponenta, zvočno-vizualna 
asociativnost in pomenska na
vezanost na nekatere temelj
ne postulate človeške vrste 
tukaj in zdaj. Na razstavi so
delujejo umetniki, ki so svo
ja dela v preteklih dveh dese
tletjih predstavili na festivalu 
Art Stays na Ptuju in katerih 

dela so bila koproducirana 
oziroma poklonjena v likov
no zbirko Art Stays. Na ogled 
so dela naslednjih umetnikov 
oz. umetniških skupin: Feli-
pe Aguila, Lynn Book, Beti 
Bricelj, BridA, Garry Cass 
& S. Chandrasekaran, Ne-

manja Cvijanović, Leo Fer-
dinad Demetz, Maitha De-
mithan, Jarmila Džuppová, 
Dušan Fišer, Pavel Forman, 
Rok Golob, Interno3 (Ma-
nuel Frara), Jaša, Matthias 
Langer, Raphael Di Luzio, 
Polona Maher, Zul Mah-

mod, Robin Meier, Muzika-
čaka (Sara Korošec), Noriko 
Obara, Mark Požlep, László 
László Révész, Tim Roeloffs, 
Kimitake Sato, Marek Scho-
vanek, Joachim Seinfeld, Ta-
nja Špenko, Transversal Pro-
ject (Erika Vicari), Verena 
Fanny Trausch in Elisabeth 
Wedenig. Festival sodob
ne umetnosti Art Stays spada 
med najpomembnejše festiva
le sodobne umetnosti v Slove
niji in širši regiji, saj je postal 
referenčni dogodek za številne 
mednarodne galerije, muzeje, 
fundacije in umetnike.

V drugem delu izmenjave bo 
v Galeriji mesta Ptuj na ogled 
pregledna razstava Silvana 
Omerzuja, ki je bila v kosta
njeviški galeriji na ogled v le
tih 2020 in 2021.
 P. P./vir: GBJ 
� Kostanjevica�na�Krki

Na ogled dela festivala Art Stays
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac so v novo razstavno sezono vstopili z odprtjem gostujoče 
razstave »Postprodukcija: Iz likovne zbirke festivala Art Stays« s Ptuja. Gre za del kulturne izmenjave med 
Ptujem in Kostanjevico na Krki v okviru abonmaja Združenja zgodovinskim mest Slovenije.

Delo�Dušana�Fišerja�Substanca�dimenzije�0�(foto:�Rok�Golob,�
Arhiv Art Stays)

Obiskovalce bodo vsako prvo 
nedeljo v mesecu povabili na 
nedeljska druženja, na katerih 
želijo predstaviti razstave, delo 
in projekte. Nedeljska druže
nja s posavsko dediščino so
oblikujejo s Posavci in Posav
kami, društvi in ustanovami s 
ciljem in željo, da se muzejsko 
delo še bolj mreži z območjem 
celotnega Posavja in širše, so 
povedali v PMB. Prvo takšno 
druženje so torej posvetili pro
jektu Ajdovske zgodbe iz Po
savja, ki ga sofinancira Evrop
ski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja ter v katerem PMB 
predstavlja in interpretira ar
heološko dediščino Posavja, ki 
jo v nazivu spremlja pridevnik 
»ajdovski« (Ajdovska jama pri 
Nemški vasi, Ajdovski gradec 
nad Vranjem pri Sevnici, Ajdo
vska jama v Silovcu, Ajdovski 
grob na obronku gozda Jatna 
…). Dogodek in cikel je odprla 
direktorica PMB Alenka Čer-
nelič Krošelj, ki je še posebej 
pozdravila vodjo projekta Ber-
nardko Zorko iz Zavoda Svib

Na vsako prvo nedeljo v muzej
BREŽICE – Prvo nedeljo v marcu so v Posavskem muzeju Brežice pričeli nov sklop dogodkov, ki so jih poi-
menovali Prva nedelja v muzeju. Prvi tovrstni dogodek so dva dni pred dnevom žena posvetili ajdovskim 
deklicam.

na in Duško Kalin iz KTRC 
Radeče, ki je tudi partner pro
jekta. Zbrani v krogu Malega 
avditorija so se najprej odpra
vili na štiri razstave, v katerih 
se nahajajo predmeti iz Ajdov
ske jame pri Nemški vasi, ku
stosinja arheologinja Jana Pu-
har pa je pripoved predmetov 
povezala tudi z znanji o pre
hrani, načinu življenja, vsak
danjiku in prazniku pa tudi o 
izkopavanjih in pridobivanju 
podatkov. Po poti skozi razsta

ve Po Posavju z žlico in čašo, 
Štirje elementi: 2—OGENJ; 3—
ZEMLJA in 4—ZRAK so se ude
leženci najprej okrepčali z »aj
dovskimi« jedmi projektnega 
partnerja Hotela Ajdovec. Za 
dogodek so pripravili prigriz
ke, osnovane na sestavinah, ki 
so bile potrjeno dostopne in v 
uporabi v času mlajše kamene 
dobe, iz katerega izhajajo najd
be iz Ajdovske jame. Obisko
valci so lahko okusili medene 
piškote iz polnozrnate moke, 

začinjene z materino dušico, 
kruhke iz nekvašenega testa, 
obložene z nadevi iz graha, 
skute, leče in gobic. V Malem 
avditoriju so nato nadaljevali 
s programom, ki so ga posve
tili »Ajdovski deklici«. Del svo
jih raziskav na Krškem polju je 
predstavil gost dr. Jernej Rih-
ter z Inštituta za arheologi
jo ZRC SAZU. Nekaj dejstev o 
Ajdovskem grobu in njegovih 
raziskovalcih je delil tudi nek
danji bibliotekar Drago Sa-
mec, po rodu iz Radeč.

Naslednja Prva nedelja v mu
zeju bo 3. aprila in bo posve
čena kruhu, poticam in kola
čem, sooblikovale pa jo bodo 
članice vseh posavskih dru
štev kmečkih žena: Društva 
kmetic Brežice, Društva kme
tic Krško, Društva kmetic Sev
nica, Društva kmečkih žena 
Arnika, Društva podeželskih 
žena Pod Gorjanci iz Kostanje
vice na Krki in Društva kmetic 
Ajda iz Bistrice ob Sotli.
 Rok Retelj

Kustosinja� arheologinja� Jana� Puhar� med� predstavitvijo�
muzejskih razstav (foto: PMB)

KRŠKO – Do 18. aprila je v krški Dvorani v parku na ogled 24. 
marca odprta razstava Koncept ali naključje. Pod tem naslo-
vom razstavlja abstraktno porisana platna 13 članov Društva 
likovnikov Krško OKO, ki so dela ustvarili na dveh v lanskem 
letu izvedenih tečajih pod mentorstvom Jerce Šantej.

Kot je obiskovalcem ob odprtju razstave povedala predsedni
ca društva Branka Benje, so se na tečaju abstraktnega slikanja 
posvetili tehniki barvne monotipije: »Najprej smo nanesli vsak 
svoj izbor barv na eno platno po svoji zamisli ali konceptu in 
nato naredili odtis na drugo platno. Nastale so zanimive kom
pozicije, ki smo jih potem vsak po svoje oblikovali in osmislili.« 
Bolj kot samemu konceptu so pri tem sledili naključju, hipnemu 
vzgibu ali inspiraciji, zato so dela nastala v sproščenem in krea
tivnem vzdušju. Mentorica Jerca Šantej, ki je že večkrat do se
daj vodila delavnice pri krškem likovnem društvu, je zbranim 
dejala, da iz naslikanih kompozicij na platnih izstopa barvitost, 
ki ponazarja njihovo neomajno voljo po ustvarjanju in napredo
vanju na likovnem področju, obenem pa izžarevajo platna tudi 
pozitivno energijo, ki je toliko bolj hvale vredna, saj so bila dela 
ustvarjena v omejenih pogojih dela in druženja zaradi epidemi
je. In kot je še pripomnila, se že vnaprej veseli ponovnega dru
ženja in ustvarjanja z njimi. 
Razstavljena dela so ustvarile članice društva OKO: Hermina 
Agrež, Darinka Asić, Nada Bizjak, Branka Benje, Slobodanka 
Čekrlić, Iva Gošek, Ivana Iskra, Petra Kampl Petrin, Milena 
Mraović, Lidija Strle, Darja Veljković, Jelka Zidarič in Anto-
nija Žener. Spremljajoči glasbeni program na krajši otvoritveni 
prireditvi sta izvedla mlada fagotistka Uma Učakar iz Glasbe
ne šole Krško ob klavirski spremljavi prof. Branimirja Biliška. 
 B. Mavsar 

»Koncept ali naključje« v sliki

Utrinek�z�otvoritve�abstraktnih�likovnih�del,�ki�so�v�dvorani�
na�ogled�do�18.�aprila.

#selimo valvasorjevo_2
Vsi, ki spremljate naše delo in našo vpetost 

v lokalno okolje, ste gotovo seznanjeni, da se 
bomo kmalu preselili v nove prostore prizidka 

h kapucinskemu samostanu. Pri nas se tako 
prepletata sodobnost in tradicija, ki še vedno 

ostaja naš čvrst temelj za razvoj in prihodnost.  

Toda pred nami je še poseben izziv, obsežna selitev. 
Ste se že kdaj spraševali, kako je, ko tako velika 
množica knjig in ostalega knjižničnega gradiva 
zapusti svoje dosedanje domovanje na knjižnih 
policah v kapucinskem samostanu in se podajo 

na sicer kratko pot do svojega novega doma, ki je 
povsem drugačen, usklajen z življenjem v sodobni 

družbi 21. stoletja?

Želite biti del te pozitivne skupnostne zgodbe?
Ali bi v sodelovanju s prijatelji, sodelavci, sorodniki 

z veseljem tudi vi preselili nekaj gradiva? 

Vabimo, da se nam kot prostovoljec pridružite v 
mesecu maju. Kdaj bi vas potrebovali, 

vam bomo javili naknadno.

Prijavite se lahko v osrednji knjižnici v Krškem,
preko obrazca na spletni strani knjižnice 

(www.knjiznica-krsko.si)  
ali po telefonu 07 490 4000 

do petka, 15. aprila 2022.

Veseli bomo vašega odziva in se vam 
zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje. 

Vaši knjižničarji

BREŽICE – V sklopu prve spo
mladanske razstave Društva 
likovnikov Brežice (DLB) raz
stavlja kiparka in keramičarka 
Jožica Petrišič iz Krškega. Raz
stava z naslovom Jajce predsta
vlja enega od njenih obsežnih 
projektov, ki se jih je z vso ener
gijo lotila v zadnjem obdobju. 
S formo in simboliko sovpa
da v spomladanski čas, istoča
sno pa razkriva širino in lepo
to na videz enostavne osnovne 

Prva pomladna razstava DLB
oblike izdelka. Jajce je prastari 
simbol življenja in rodovitnos
ti ter eden izmed simbolov ob
navljanja narave. Oblika jajca 
je tudi v likovni umetnosti ena 
od idealnih oblik, saj je različ
nost oblike ravno v napetosti 
le-te, ki poteka iz ožjega k šir
šemu delu ali obratno. Avtorica 
si je to obliko izbrala verjetno 
zaradi svoje idealnosti, narav
nosti in tudi simbolne vrednos
ti, ki jo je spremenila v kiparski 

objekt v vsej njegovi neizčrpni 
možnosti oblikovanja. Tehnika 

izdelave je zahtevna, da oblika 
jajca sploh nastane, dodatno 
pa je poudarek tudi na razno
likosti v velikosti, barvi, struk
turi in izboru gline. Za zaključ
ni učinek so bila jajca glazirana 
v raku tehniki, tehniki obvara 
in klasični peki v električni 
peči, ob uporabi različnih gla
zur. Razstavo si lahko ogleda
te v vitrinah La Tangerine po
leg kavarne v središču Brežic. 
 R. R.

Utrinek razstave Jajce
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kam v posavju

SPODBUDE – predavanje dr. Sanele Banović

• torek, 5. april, ob 18.00,  
Dvorana v parku v Krškem

Dr. Sanela Banović je že več let zaposlena na Kliničnem 
oddelku za gastroenterologijo UKC Ljubljana. Kot srčen 
človek in velika motivatorka, ki so ji zelo pomembni med-
sebojni odnosi, z veseljem potuje po Sloveniji in s svoji-
mi navdihujočimi predavanji »prebuja« Slovence. V lan-
skem letu je izšla knjiga Spodbude, v kateri v prvoosebni 
pripovedi deli svoja razmišljanja in zgodbe iz življenja. 

DA BI SLADKO ZASPALA –  
pogovor z Alenko Kesar

• torek, 12. april, ob 19.00,  
Dvorana v parku v Krškem

Alenka Kesar (roj. Mirt) je domačinka, pisateljica, no-
vinarka in nekdanja TV voditeljica. Svojo zadnjo knjigo 
Da bi sladko zaspala, ki je izšla v lanskem letu, je po-
svetila svoji pokojni mami. Kljub boleči izgubi Kesarje-
va pozitivno gleda na življenje in na srečo z možem Ka-
menkom Kesarjem. Skozi pogovor se bo dotaknila tudi 
njunega življenjskega popotovanja, ki ga je popisala v 
svoji knjigi Druga žena. 

KNJIGA POTI – pogovor z Mirom Tičarjem

• sreda, 20. april, ob 19.00,  
Dvorana v parku v Krškem 

Pred kratkim je izšla sporočilno zelo globoka knjiga Kn-
jiga poti ali Tao, ki jo je prepesnil, ji dodal svoja raz-
mišljanja in spremno besedilo posavski pesnik Miro Tičar. 
O knjigi bo spregovoril v pogovoru s Carmen L. Oven.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V APRILU

VELIKO MRAŠEVO – Na spletnih kanalih Založbe Sanje so pri-
pravili pogovor ob izidu knjige Tao Te Jing (Knjiga poti), ki jo je 
prevedel Miroslav Tičar, pesnik iz Velikega Mraševega. Kot pra
vi Tičar, ki je doslej izdal dve pesniški zbirki (leta 2013 z naslo
vom Popotnik, leta 2018 pa z naslovom Tam preko in čez), mu je 
pred leti prišla v roke knjiga z verzi Tao Te Jinga, ki naj bi jo pred 
2500 leti napisal oziroma narekoval Lao Tse (kitajski filozof in 
pesnik, ki je živel v 6.–4. stoletju pr. n. št. in velja za utemeljite
lja taoizma, kitajske filozofske in religiozne tradicije). »Prevedel 
sem vseh 81 verzov in jih dal lektorirati. Potem je stvar nekaj 
časa stala v predalu. Leta 2020, v času pandemije in trimesečne
ga čakanja na delo, sem se lotil pisanja. Najprej sem nameraval 
knjigo posvetiti svojim razmišljanjem, potem pa sem ponovno 
vzel v roke prevode Tao Te Jinga in tako je nastala knjiga z mo
jimi komentarji teh verzov in spremno besedo. Ti komentarji še 
dodatno osvetlijo in aktualizirajo te stare modrosti,« pojasnjuje 
ljubitelj poezije in vzhodnjaške filozofije. V lanskem letu je knji
go ponudil nekaj založbam in sprejeli so jo v Založbi Sanje. Izšla 
je pred koncem lanskega leta in je že nekaj mesecev v prodaji, 
na voljo pa je seveda tudi v knjižnicah.  P. P.

Tičarjev prevod verzov Lao Tseja

Miroslav�Tičar�v�spletnem�pogovoru�ob�izidu�knjige�s�Karmen�
Ogris�Kogoj�(foto:�zajem�zaslona�FB�Sanje)

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

Moonlight Sky
koncert iz cikla ARSonica 2022

sobota, 9. 4., ob 20. uri

Nejc Gazvoda: Jazz
romantična drama

za Zeleni in Modri abonma ter izven
petek, 15. 4., ob 19.30 uri

Mali otroci, veliki 
problemi

stand-up komedija
torek, 19. 4., ob 19.30 uri

Četrtek, 31. 3.

• od 14.00 do 16.00 v MC 
Brežice: brezplačna učna 
pomoč za učence in dijake 
prvih dveh letnikov (udelež
bo je treba sporočiti vsaj en 
teden pred začetkom izvaja
nja na mcb@zptm.si) 

• od 16.30 do 19.30 na Ljud
ski univerzi Krško: začetni 
tečaj šivanja (20 ur), prijave 
na 051 279 634

• ob 19.00 v prostoru pred 
Viteško dvorano Posavske
ga muzeja Brežice: Odtisi za 
večnost – vitrina ob medna
rodnem letu stekla

Petek, 1. 4. 

• od 9.00 do 13.00 na Ljud
ski univerzi Krško: brezplač
na delavnica »Izkoristite pa
metni telefon«, prijave na 
051 279 635

• od 16.00 do 18.00 v ate
ljeju Mencingerjeve hiše v 
Krškem (CKŽ 2): delavnica 
grafike za otroke in mladino 
pod mentorstvom mag. Na
taše Mirtič, obvezne prijave

• ob 18.00 na Gradu Raj
henburg v Brestanici: odpr
tje razstave Alenke Venišnik 
»Zakulisje mojega mesta«

• ob 20.00 v Studiu 44 (CKŽ 

• od 15.30 dalje v Hotelu 
Ajdovec v Sevnici: kulina
rična delavnica – priprava 
»ajdovskih« jedi iz mlajše ka
mene dobe, bronaste dobe, 
železne dobe in pozne anti
ke; predstavitev in degusta
cija izbranih jedi; udeležba 
brezplačna, obvezne prijave 
na info@hotel-ajdovec.com 
oz. info@zavod-svibna.si

Četrtek, 7. 4.

• od 9.00 do 13.00 v MC Bre
žice: regijski posvet mladih v 
sklopu projekta Lokalne po
bude za EU-cilje mladih

• ob 18.00 v Posavskem mu
zeju Brežice: odprtje med
muzejske razstave »Ženske 
zgodbe: Mitske podobe in 
realnost skozi muzejske 
predmete«

Petek, 8. 4.

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave Sanje Ajdi
šek in Saše Bezjak »Naveza«

Sobota, 9. 4.

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

• od 9.00 do 12.00 v igral
nici MC Brežice: velikonoč
ni živ žav

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: dobrodelni kon
cert za Lino – Orkester Slo
venske vojske s sopranistko 
Tino Debevec

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: Moonlight Sky – kon
cert iz cikla ARSonica 2022

Torek, 12. 4.

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: zaključni kviz tekmo
vanja Mladi genialci

• ob 18.00 v Posavskem mu
zeju Brežice: predavanje ddr. 
Verene Perko ob razstavi 
»Ženske zgodbe: Mitske po
dobe in realnost skozi mu
zejske predmete«

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: »Da bi sladko zaspa
la« – pogovor z Alenko Kesar

44, Krško): koncert Roka 
Zalokarja in Big banda Kr
ško Combo

Sobota, 2. 4.

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

• od 10.00 do 13.00 v MC Kr
ško: sejem starih stripov

• ob 19.00 v dvorani MC Bre
žice: stand up nastop Tina 
Vodopivca

Nedelja, 3. 4.

• ob 16.00 v Posavskem mu
zeju Brežice: Prva nedelja v 
muzeju – Kruh, potice in ko
lači

Torek, 5. 4.

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: Spodbude – predava
nje dr. Sanele Banović

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
»Med pticami, glasbo in ne
bom« – koncert s predava
njem o ptičjih ženitvah

Sreda, 6. 4.

• od 15.00 do 17.00 na Vid
mu: Srečko osrečuje ulice

Razstava je z namenom pos
tavljena na tem mestu, saj ima
jo člani Vive v prostorih Doma 
kulture Brežice vaje, v cerkvi 
sv. Roka pa vsako leto – izje
ma sta bili seveda zadnji dve 
leti – izvedejo koncert Prepe
vajmo pomladi. »Viva živi, ras
te in cvete že 30 let, je dama v 
najlepših letih, ki povezuje pev
ce in pevke, združene v zeleni 
in vijolični barvi,« je uvodoma 
dejala Alenka Černelič Kro
šelj, tudi članica Vive. Častna 

in tudi ustanovna članica Luč-
ka Černelič, ki je z Vivo zad
njič nastopila na odru pred de
setimi leti, od leta 2013 aktivno 
in predano spremlja delo zbo
ra in je skrbnica Vivine kroni
ke. Tako je bila edina možnost, 
da prav njo prosijo za pripravo 
razstave. Z veseljem je spreje
la povabilo, da v letu 2022, ko 
Viva praznuje mladostnih 30 
let, pripravi pregledno razsta
vo o njenem uspešnem delo
vanju. Razstava je plod njenih 
neštetih potovanj po kroni
ki, vse od ustanovitve do da
nes. Ker je bilo med tolikšnim 
gradivom težko izbrati tisto, ki 
bo na koncu zajeto na razsta

Živi, raste in cvete že 30 let
BREŽICE – 25. marca pod večer je na prostoru med Domom kulture Brežice in cerkvijo sv. Roka potekalo 
odprtje ulične razstave Utrinki iz kronike treh Vivinih desetletij, kar je bil prvi dogodek v čast 30letnice 
delovanja Mešanega pevskega zbora Viva iz Brežic.

vi, ji je na pomoč priskočila še 
Černelič Krošelj, tako da sta ga 
na koncu skupaj izbrali in pri-
pravili za razstavo. Viva je rasla 
preko neskončnega števila ur 
vaj, nastopov, koncertov, tek
movanj, projektov, potovanj in 
druženj. Razstava je postavlje
na na desetih plakatih oz. pe
tih obojestranskih panojih, in 
sicer kronološko in tematsko, 
od Vivinih začetkov, zborovod
kinje Simone Rožman Strnad, 
tudi idejne ustanoviteljice Vive, 

utrinkov z različnih tekmovanj 
in dosežkov, številnih priznanj 
in nagrad, opisa gostovanj zbo
ra na turnejah, Vivine produk
cije, različnih druženj pevcev 
do raznih glasbenih projektov, 
predstavitve mladih skladate
ljev, med katerimi je tudi član 
Vive Krištof Strnad, in Vivinih 
projektov v jubilejnem letu.

Odprtja razstave se je udeleži
la tudi direktorica brežiške ob
činske uprave Patricia Čular, 
ki je poudarila, da so v pretek-
losti vedno pričakovali Vivo ob 
vračanju s tekmovanj skoraj 
tako kot Primoža Kozmusa 
ob prihodu z olimpijskih iger. 

Ustanovni član Vive je tudi 
Anton Hribar, ki je kot prvi 
prevzel predsedniško funkci
jo. Pevce je popeljal na števil
ne turneje, s predanostjo Vivi 
je navduševal mlajše, po zad
nji mednarodni turneji v Talinu 
leta 2019 pa se je odločil, da bo 
častni član, podpornik in zves

ti poslušalec. Svoje besede in 
spomine, ki so marsikomu oro
sili oči, je dal prebrati kar Lučki 
Černelič. Sedanja predsednica 
Ana Špiler se je na koncu zah
valila vsem tistim, ki so sode
lovali pri nastanku razstave, in 
zvestim podpornikom.
 R. Retelj

Anton�Hribar�in�Lučka�Černelič�sta�častna�člana�Vive.



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 7, četrtek, 31. 3. 202226 POSAVSKA PANORAMA

Na vsebinsko bogatem glasbe
nem programu, ki ga je pove
zovala Tanja Vidic Goršak, s 
svojim značilnim humorjem pa 
ga je začinil Miro Klinc v vlo
gi Klobasekovega Pepija, je na 
odru nastopil pester nabor na
stopajočih:  glasbena družina 
Tonija Sotoška, ki jo sestav
ljajo sinovi Miha, Matic, Toni 
mlajši, Jaka in hčerka Eva, An
sambel Potep, pa nadarjeni in 
nagrajeni glasbeniki iz Glasbe
ne šole Krško, z njimi tudi Mi-
tja Kuselj, Aljaž Pirc in Peter 
Urek, Tina in Špela Kodrin, 
Ansambel Jarica, harmonikar
ji Boštjana Povšeta, mažorete 
iz Sevnice, mladi kitarist Mar-
tin Javornik, ansambel Slo

Toni Sotošek s prijatelji dvignil dvorano na noge
KOPRIVNICA – V športni dvorani OŠ Koprivnica je 19. marca, na jožefovo, po dveh letih premora zopet zazvenela glasba težko pričakovanega koncerta Pod doma-
čim zvonikom Tonija Sotoška z družino in prijatelji. V nabito polni dvorani so vsi nastopajoči ob koncu koncerta poželi stoječe ovacije. 

venski zvoki, Koledniki z Rake 
in gost večera Ivan Hudnik. 
Proti koncu večera, ki je pu
bliki ponudil kar dve uri in 
pol sproščenega vzdušja ob 
odlični glasbi, so na oder sto
pili še nagajivi Murni, zbra
ne pa je pozdravil tudi evrop
ski poslanec Franc Bogovič z 
naslednjimi besedami: »Hvala 
ti, Toni, in čestitke za odličen 
koncert.« Toni Sotošek se je na 
koncu zahvalil vsem, ki so pri
pomogli, da je koncert uspel, 
nato pa je dejal, da se bo kon
cert zaključil »v stilu«, in sicer 
s skladbo Na Golici, ki je na 
noge dvignila celotno publiko. 

 A.�Kališnik

Toni�Sotošek�in�povezovalka�večera�Tanja�Vidic�Goršak

Sotoškovi�sinovi�Miha,�Matic�in�Toni�mlajši

Nasmejane�mažorete�iz�Sevnice

Gost�večera�Ivan�Hudnik
Miro� Klinc� kot� Klobasekov�
Pepi

Ubran nastop harmonikarjev Boštjana Povšeta

Za operacijo krčnih žil se 
nekateri odločajo zgolj iz 
zdravstevnih razlogov, ki 

povzročajo hude bolečine, 
težave s kožo in krvne 

strdke, nekateri pa se za 
operativni poseg odločajo 
zaradi estetskega videza 

svojih nog.
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Srečelov in dobrodelni koncert
SEVNICA – 2. aprila bo na parkirnem prostoru za HTC v 
Sevnici v okviru rednega mesečnega sejma potekal do-
brodelni srečelov, 9. aprila pa v Športnem domu Sevnica 
dobrodelni koncert za deklico Lino Šukelj, ki se od rojstva 
sooča s številnimi težavami in potrebuje redno nego 24 
ur na dan. 

V Rotaract klubu Sevnica 
so se odločili, da bodo z 
organizacijo srečelova po
magali pridobiti sredstva 
za terapije in terapevtske 
pripomočke za 7-letno 
Lino Šukelj iz Šentjan
ža, ki po doslej prejetih 
terapijah z matičnimi ce
licami lepo napreduje na 
vseh razvojnih področ
jih – z njimi usvaja različ
ne razvojne veščine, uri 
samostojnost in govor. 
»Lina se vedno bolj trudi 
z govorom, postaja pred
verbalna, zato bo potrebo
vala tudi intenzivnejše lo
gopedske obravnave, kar 
bo dodaten strošek, ki ga bova z možem sama težko zmogla,« 
pojasnjuje dekličina mati ter vljudno povabi prvo soboto k 
udeležbi na srečelovu v okviru rednega mesečnega sejma v 
Sevnici, kjer bo vsak nakup srečke donacija za Linine tera
pije v upanju, da bo deklica nekoč samostojna. 

Dobrodelni koncert za Lino bo potekal v soboto, 9. aprila, 
ob 18. uri v Športnem domu Sevnica. Cena vstopnice, ki jo bo 
v predprodaji mogoče kupiti na omenjenem sejmu ali v dneh 
pred koncertom v TA Doživljaj in cvetličarni Zelena Pika, je 
10 eur (12 eur na dan koncerta). Bogat glasbeni program, ki 
ga bo povezoval Gregor Trebušak, bo oblikoval Orkester 
Slovenske vojske s sopranistko solistko Tino Debevec. Na 
koncertu bo mogoče za prostovoljni prispevek prejeti knjigo 
»Paket brezpogojne ljubezni.« 

Vabljeni k dobrodelni noti, ki bo pomagala Lini  
do večje samostojnosti! 

posavski obzornik pomaga

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Kristina Hudorovič, 
Senovo – dečka,

• Mateja Petan, Sromlje – 
deklico,

• Katarina Kovačič, 
Šentjernej – dečka,

• Nina Rabzelj, Leskovec pri 
Krškem – dečka,

• Morina Krenare, Brežice – 
deklico,

• Maja Jerele, Brod v 
Podbočju – dečka,

• Sandra Vegel, Podbočje – 
deklico,

• Polona Tomažič, Otavnik 
– dečka,

• Katarina Četrtič, Senovo – 
deklico,

• Katja Kržičnik Žekš, 
Spodnja Polskava – dečka,

• Milena Lučić, Srbija – 
dečka,

rojstva • Ana Ivnik, Bizeljsko – 
dečka,

• Manja Drobne, Sevnica – 
deklico,

• Ksenija Kovačič, Kerinov 
Grm – dečka,

• Vesna Sevšek, Podboršt – 
dečka,

• Mirjam Bosina, Veliki 
Obrež – dečka,

• Sara Klun, Podčetrtek – 
dečka,

• Olha Palamarchuk, 
Rogaška Slatina – deklico,

• Patricija  Zorič, Brežice – 
dečka,

• Dijana Filipovska, Krmelj 
– deklico.

ČESTITAMO!

Organizatorja dogodka:

ZAKLJUČNI KVIZ TEKMOVANJA ZAKLJUČNI KVIZ TEKMOVANJA 
ŠOLSKO LETO 2021/2022ŠOLSKO LETO 2021/2022

KULTURNI 
DOM
KRŠKO

KULTURNI 
DOM
KRŠKO

12. 4. 2022 

ob 17. uri12. 4. 2022 

ob 17. uri

SENOVO – 26. marca je svoj častitljiv osebni jubilej, 90-letnico, 
praznoval Ferdinand Božičnik s Senovega. Nande, kot so ga vsi 
klicali, je bil rojen v veliki kmečki družini na Velikem Kamnu, kjer 
je do zaposlitve v Rudniku Senovo preživel svojo mladost. Po po
roki s svojo izvoljenko Ireno in po rojstvu hčerke Blanke se je 
družina preselila na Senovo, kjer živi še sedaj.
Že kot otrok je rad delal na zemlji in ta ljubezen je ostala do se
danjih dni, ko še vedno rad obdeluje kar dva vrtova in priskoči 
na pomoč prijateljem pri delu v vinogradu. Iz ljubezni do nara
ve se je že kot mladenič priključil Lovski družini Veliki Kamen 
in je tako sedaj najstarejši član Lovske zveze Slovenije in hkrati 
še vedno častni član LD Veliki Kamen. To svojo ljubezen je zelo 
rad prenašal na svojega vnuka Aljošo in ga vodil po gozdovih in 
lovskih poteh.
Praznovanje so mu v krogu njegovih najbližjih pripravili v gostil
ni Pečnik njegovi domači. Vedno je vesel vsakega telefonskega 
klica ali obiska na domu, kjer mu zaigra srce, ko vidi svoji prav
nukinji Alino in Taro ter pravnuka Zaka.
Vsi njegovi mu kličejo: Še na mnoga leta in ostani takšen, kot si 
bil do sedaj.
 A. P.

90 let Ferdinanda Božičnika

Slavljenec�Ferdinand�Božičnik�s�svojimi�najbližjimi�na�praz
novanju

Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. Objavljena je 
tudi na internetni strani www.radiosraka.com in na FB strani, 
kjer lahko glasujete in oddate svoj glas.

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. KRAŠKI KVINTET - Slovenka, večna mladenka
 2. (4.) Ans. TONIJA VERDERBERJA - Metlika ti naša
 3. (5.) Ans. FRANCA OCVIRKA - Noč na morju
 4. (6.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Hladen zimski večer
 5. (9.) Ans. ČUDEŽNI DEČKI - Mlade oči
 6. (7.) Ans. ROKA KASTELCA - Dolenjka
 7. (8.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA - Kaj mi daš
 8. (3.) Ans. ZDOMARJI - Svet iz sanj
 9. (10.) IGOR IN ZLATI ZVOKI - Dekle, zdaj mi povej
 10. (-.) Ans. UTRIP - Za vikend

Predlog tega tedna za glasovanje:
 Skupina Gadi – Natakar'ca

Kupon št. 616
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, 26. 3. 2022, ob 20. uri

www.PosavskiObzornik.si

poroke

• Damir Gerjevič in 
Damjana Martinčič, oba z 
Velikega Obreža.

ČESTITAMO!

MIR

Naj svetu vlada mir! 
Naj lepa beseda greje, 

hrani srce!
Naj prijazen pogled,

ki iz duše je vzet,
izniči sovraštvo,
iztrebi pohlep!

Naj srečen bo ves svet!
 

Avtorica: Stanka Pernišek

BISTRICA�OB�SOTLI�–�V�tednu�od�7.�do�11.�marca�je�OŠ�Bistrica�
ob�Sotli�gostila�učitelje�partnerskih�šol,�vključenih�v�Erasmus+�
projekt�Vseživljenjske�veščine,�ki�prihajajo�iz�Španije,�Italije�
in Hrvaške. V okviru mobilnosti so gostje spoznavali lokalno 
kulturno�in�naravno�dediščino,�našo�hrano�in�zgodovino,�zanje�
pa�so�organizirali�tudi�različne�delavnice,�na�katerih�so�urili�
najrazličnejše�veščine:�naučili�so�se�izdelovati�belokranjske�
pisanice,�za�goste�so�organizirali�tudi�delavnice�izdelovanja�
gorenjskih�nageljnov�iz�krep�papirja,�peke�orehove�in�rožičeve�
potice,�izdelovanja�blazinic�iz�ajde�in�izdelkov�iz�gline�…�Vir:�
OŠ Bistrica ob Sotli
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se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem ter sodelavcem Srednje šole Krško in Termoelektrarne 
Brestanica, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hva
la za izrečena pisna in ustna sožalja, za podarjene sveče in denarni 
prispevek ter darovane svete maše.
Hvala podjetju Žičkar za organizacijo pogreba, pevcem za zape
te žalostinke, gospodu župniku Gregorju Majcnu za lepo opravljen 
obred, Janku Gabriču in Nini Preskar za besede slovesa.
Še enkrat iskrena hvala vsem in tistim neimenovanim, ki ste Mar
tino pospremili na zadnji poti, jo ohranjate v spominu in postojite 
ob njenem grobu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Ni�res,�da�si�odšla�–�nikoli�ne�boš!

Ujeta�v�naša�srca,
z�najlepšimi�spomini,

boš vsak naš korak 
spremljala v tišini.

Ob boleči in prerani izgubi naše drage žene, 
mame, sestre, tete, sestrične, botre

MARTINE VOLČANJŠEK 
iz Blatnega 38A

TONE VARLEC

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

31. marca bo minilo pet žalostnih let, odkar si nas zapustil, naš dragi

Hvala vsem, ki obiščete njegov prerani grob  
in ga ohranjate v lepem spominu.

Vidim�tvoj�obraz,
slišim�tvoj�glas,

še�korak�mi�je�znan,
ko sprašujem zaman ...

Zakaj�te�več�ni?
Le�spomin�še�živi�...

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, oz. do zapolnitve prostora.
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po epošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure oz. do 
zapolnitve prostora. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

JOŽICA KOLENC 
iz Krškega. 

Hvala vsem, ki jo nosite v srcu in jo ohranjate v lepem spominu.

Zelo te pogrešamo: tvoji najdražji

SPOMIN
Ko�imaš�nekoga�rad,

nikoli�ne�umre,
samo�daleč,�daleč�je.

29. marca sta minili dve leti, odkar nas 
je zapustila naša draga žena, mama in babica 

MIRAN SRPČIČ
Hvala vsem, ki se ga še spominjate, prižigate sveče  

in postojite ob njegovem preranem grobu.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

SPOMIN
Ni�smrt�tisto,�kar�nas�loči,�

in�življenje�ni,�kar�druži�nas.�
So�vezi�močnejše.�Brez�pomena
zanje�so�razdalje,�kraj�in�čas.

(Mila�Kačič)

2. aprila bo minilo šest let,  
odkar je odšel naš dragi

MARJAN PENEV
Kažeš nam pot, kako naprej, povsod te čutimo, med nami si,  

pa vendar bolečina in praznina v naših srcih zelo bolita. 

Pogrešamo te: vsi tvoji

SPOMIN
Veš,�da�ne�mine�niti�dan,

ko�si�želimo,�vsaj�sredi�sanj,
da bi znali na drugi svet

poslati poljub in par besed.
Veš,�ne�mine�niti�dan�...

(Z. Predin)

Minilo je leto, odkar si odšel od nas,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan
cem za izrečene besede tolažbe, stiske rok in pisna sožalja. Hvala 
vsem, ki ste v teh težkih dneh sočustvovali z nami. Zahvala dr. Želj
ku Pleši, dr. Marku Gričarju in osebju iz bolnišnice Novo mesto ter 
dr. Janji Ocvirk, predstojnici internistične onkologije v Ljubljani, za 
dolgoletno zdravljenje in strokovno pomoč. Hvala pogrebni službi 
Kostak, Cvetličarni Kerin ter glasbeniku za igrano pesem. Posebna 
zahvala gospodu župniku Janezu Turinku za izrečeno božjo bese
do in lepo opravljen pogreb. Iskrena hvala vsem, ki ste se atiju pok
lonili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: hči Elvira s Tomažem, sin Peter s Katarino,  
vnuki Alja, Blaž, Lara, Urban

ZAHVALA
Ni�res,�da�si�odšel,�nikoli�ne�boš.�

Ujet�v�naša�srca,�z�najlepšimi�spomini,�
boš vsak naš korak spremljal v tišini. 

Ob boleči izgubi našega dragega atija in dedka 

JOŽEFA PAVLINA 
iz Krškega 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani in jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Posebna hvala družini Vidmar za 
nesebično pomoč v času njene bolezni in centru za socialno delo za 
vso oskrbo. Hvala gospodu Žičkarju za pogrebne storitve, hvala za 
zapete žalostinke in zaigrano Tišino, hvala za sveče, cvetje, izreče
no sožalje in finančne prispevke. Hvala gospodu župniku in bratu 
Zvonetu za opravljeni obred. 

Žalujoči: njeni najbližji

ZAHVALA

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

MILENE PODVINSKI 
iz Jereslavca 

Minilo je žalostno leto, odkar smo se poslovili od tebe.  
Zelo te pogrešamo. Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi tvoji

SPOMIN
V�sanjah�prideš,
ničesar�ne�poveš,

od koder prideš
in kamor greš.

JOŽE BAHČ

DARKO, FANIKA IN POLDI 
MIHELIČ

SPOMIN

V letošnjem letu mineva trideset let in eno leto,  
odkar jih ni več med nami. 

Hvala vsem, ki jih ohranjate v lepem spominu in postojite ob 
njihovem grobu.

Pogrešamo vas

Zdaj�bivaš�vrh�višave�jasne,
kjer�ni�mraku,�kjer�ni�noči;
tam�sonce�sreče�ti�ne�ugasne,

resnice sonce ne stemni.
(S.�Gregorčič)

Konec februarja smo se na pokopali-
šču v Dravljah poslovili od Staneta Pa-
peža. Bil je prvi Slovenec, ki je zaigral 
za rokometno reprezentanco nekda-
nje Jugoslavije, in vsestranski športni 
delavec. Med drugim je bil predsednik 
Slovana v njegovih zlatih časih, ko je 
klub s Kodeljevega osvojil naslov ju-
goslovanskega prvaka in igral v nepo-
zabnem dvoboju s slovitim Magdebur-
gom leta 1981.
Stane je bil eden najbolj uspešnih 
igralcev slovenskega rokometa in zato 
je prejel številna priznanja, med dru-
gim Bloudkovo nagrado za življenjsko 
delo ter plaketo Marjana Rožanca za 
njegovo predano delo na športnem po-

dročju. Poleg tega je bil tudi uspešen poslovnež.
Stane se je rodil daljnega leta 1932 v Krmelju. Bil je najmlajši ot-
rok v družini. Starši so imeli poleg kmetije tudi gostilno, ki je bila 
v tistem času središče družabnega življenja, saj se je zlasti ob ne-
deljah tam srečevalo staro in mlado.
Kot fantič se je Stane začel preganjati za žogo, saj je bilo naspro-
ti njihove hiše zapuščeno igrišče. Veliko nadarjenost za rokomet 
so opazili trenerji v Ljubljani. Za rokomet je navdušil kasneje tudi 
bratranca Milana ter njuna sinova Marka in Boruta.
Med vojno so bili Papeževi v partizanih. Po vojni so se vrnili na po-
rušeno domačijo in jo začeli obnavljati. Sestre in Stane so odšli na 
študij v Ljubljano, kjer je Stane končal študij agronomije. Medtem 
je pridno treniral rokomet in če je le mogel, je prihajal ob koncu 
tedna pomagat staršem in bratu Franciju. Kmalu po vojni mu je 
umrl oče. Leta 1948 se je vrnil iz Zagreba stric Karel z ženo Metko 
in sinovoma ter prevzel gostilno. Stane je bil na njih zelo navezan. 
Medtem si je v Ljubljani ustvaril družino z ženo Barbaro. Svojim 
otrokom sta privzgojila ljubezen do športa, delavnost in poštenje.
V zrelih letih je dosegel lepe uspehe v bowlingu, kjer je pri 79 le-
tih osvojil Super ligo na državnem prvenstvu za seniorje v bow-
lingu. Nikoli pa ni opustil zanimanja za rokomet in šport nasploh, 
tudi ko so ga že začele zapuščati življenjske moči. Na pragu 90 let 
je odšel od nas. Naj se za konec poslovimo z verzom: Ko umreš in 
spokojno zaspiš, / ne odideš v žalosti neznano kam, /temveč lju-
bezen in toplo misel nate v naša srca naseliš.

� Milena�Papež,�Krmelj

prejeli smo

Umrl je Stane Papež (1932–2022)

SPOMIN

ALOJZ GODINA

Vsi tvoji

Veseli�s�teboj�smo�živeli,
žalostni,�ker�te�več�ni.
Ostali�so�živi�spomini,

z nami potuješ vse dni.

Hvala vsem, ki Lojzeta ohranjate v lepem spominu  
in postojite ob njegovem grobu.

25. marca so minila štiri žalostna leta,  
odkar nas je zapustil naš dragi
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JUSTINE ŠRIBAR
iz Krškega

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, omice, tašče

se lepo zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in stali 
ob strani. Posebna zahvala SB Brežice za lajšanje bolečin, Kostaku, 
g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in 
trobentaču.
Še enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoča: hčerka Marjana z družino

Res�boleče�je�slovo,
a�v�večnosti�se�snidemo.

Iskrena hvala vsem, ki ste jo obiskovali v njenih zadnjih dneh živ
ljenja, nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam v času njenega 
slovesa izkazali pozornost. Hvala tudi vsem za spoštljivo slovo in 
spremstvo na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
Le�srce�in�duša�ve,�kako�boli�...,

a�čeprav�spokojno�spi,�
v�srcih�z�nami�naprej�živi.

Svojo življenjsko pot je v 94. letu starosti sklenila  
naša draga mama

MARIJA (MICI) ANDROJNA
z Vrha pri Boštanju.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sodelavcem, sosedom, prijate
ljem in znancem za izrečeno sožalje, stiske rok, darovano cvetje, 
sveče, svete maše in denarne prispevke.
Hvala tudi pogrebnima službama Oklešen in Kostak, gospodu žu
pniku za lepo opravljen obred, pevcem in trobentaču.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k večnemu 
počitku in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Kogar�imaš�rad,�nikoli�ne�umre,

samo�daleč,�daleč�je�...

V 85. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, 
dedek, pradedek, brat in stric

JOŽE SINTIČ
iz Prušnje vasi 9.

se iskreno zahvaljujemo bolnišnici Brežice, še posebej covid oddel
ku in dr. Lenartu Senici, vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, Blažu Sotošku za besede slovesa, pogrebni službi Žičkar 
in gospodu župniku. Zahvala tudi vsem tistim, ki jih posebej nismo 
imenovali. Hvala za darovano cvetje in sveče.
Naj ti bo lahka zemljica, dragi ati!

Tvoji najdražji

ZAHVALA
Razum�nam�pravi,

da je odrešitev.
Srce pa ne razume

in boli.

Ob boleči izgubi našega ljubega moža, atija, dedka in pradedka

IVANA GRMŠKA
z Velikega Kamna 6

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri
jateljem, sodelavcem in sosedom za vso pomoč in podporo v tež
kih trenutkih bolezni in slovesa. Hvala vsem za izrečena sožalja, 
besede tolažbe, darovano cvetje in sveče, svete maše in denarne 
prispevke. Zahvala Komunali Sevnica za organizacijo pogreba, go
vornikom ge. Renati, ge. Violeti in g. Denisu za besede slovesa, g. žu
pniku Jožetu Brečku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pe
smi, izvajalcu Tišine in sodelavcem reševalcem za sodelovanje pri 
slovesu. Posebna zahvala sodelavcem ZD Sevnica, dr. Ninni Kozo
rog iz UKC Maribor in Onkološkemu inštitutu LJ za zdravljenje ter 
patronažni sestri ge. Jožici Habinc pri oskrbi na domu. Hvala vsem, 
ki ste ga imeli radi in ste se prišli od njega poslovit ter ga v tako ve
likem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohrani
li v lepem spominu. 

Vsi njegovi

ZAHVALA
Ni�res,�da�je�odšel�–�nikoli�ne�bo!�

Ujet�v�naša�srca,�z�najlepšimi�spomini,�
bo vsak naš korak spremljal v tišini. 

5. marca smo se poslovili od našega dragega 
moža, atija, brata in svaka 

ROMANA ZELIČA 
iz Sevnice 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem, kolegom, nekdanjim sošolcem in znancem, za soču
tno podporo in izražena sožalja, darovano cvetje, sveče in sve
te maše. 
Hvala pogrebni službi družbe Kostak, da nam je omogočila nakna
dno dostojno zasebno slovo od pokojnika in pomagala pri celotni 
organizaciji pogreba. Iskrena hvala g. župniku Ludviku Žagarju 
za resnično lep, duhovno bogat obred slovesa, na katerem nam je 
uspel z besedami približati pokojnika in vrednost njegovega bo
gatega življenja. Hvala pevcem iz Brežic, ki so vse to dopolnili s 
čudovito ubranim petjem, ter g. Toniju Sotošku za poslednji poz
drav trobente s Tišino.
Hvala tudi ekipama PND in MOST za pomoč pri negi in ustvarja
nju lepih, svetlih trenutkov v zadnjih mesecih njegovega življenja. 
Na koncu hvala vsem, ki ste ga, skupaj z nami, s hvaležnostjo, da je 
bil del našega življenja, pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega ljubljenega očeta, 

dedka, tasta, brata in strica

IVANA BINIČKIJA
upokojenega magistra kemije, univ.dipl. inž., 

iz Krškega

se iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znan
cem in sosedom, ki ste našega očeta Antona pospremili na njegovi 
zadnji poti, nas tolažili v teh težkih trenutkih in nam stali ob strani.
Hvala za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala tudi gospodu župniku Alojzu za pogrebni obred, 
njegovi hčerki Marinki za prelep nagovor ob njegovem slovesu, 
pogrebni službi Žičkar iz Brežic in pevkam za odpete žalostinke.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi ljubega očeta, dedka, 
pradedka, tasta, brata, strica, dobrega soseda 

in prijatelja

ANTONA DOBRAVCA
s Pokleka pri Podsredi

Hvala za izkazano sočutje in sožalje, posebno zahvalo namenjamo 
Kostakovi pogrebni službi za lepo opravljeno pogrebno slovesnost. 
Drago Angelo bomo ohranili v najlepšem spominu ter hvaležni za 
njeno skrb in ljubezen. 

Žalujoči

ZAHVALA
Ti�veš,�da�ne�greš�nikamor,

in jaz vem in vsi vemó:
nikamor�ne�pojdemo,�nikamor�ne�gremo.

Krog�je�sklenjen�od�vsega�začetka,
začetek�je�hkrati�konec�in�konec�

je�od�začetka�z�nami.
(Tone�Pavček)

Na leskovškem pokopališču smo se 15. marca  
poslovili od naše drage mamike 

ANGELE SOTOŠEK

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sošol
cem, njegovim bivšim sodelavcem Mercatorja Hipermarket Breži
ce in sodelavcem iz podjetja Jerger Deutschland, hvala tudi super
marketu Šentjernej za izrečene besede tolažbe, cvetje in denarne 
prispevke, citrarki za odigrane žalostinke in Kasimu Dučanoviću 
za srčno odpeto pesem na grobu. Posebna zahvala Mateji Klakočar 
za ganljive besede slovesa. Najlepša hvala tudi vsem, ki vas nismo 
posebej omenili, saj vas je veliko, ki ste nam stali ob strani in dali 
podporo v teh težkih trenutkih, a ste prav tako nesebično pomaga
li. Še enkrat hvala vsem, ki ste našega Dejana pospremili na njegovi 
zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. Za vedno bo ostal 
v naših srcih, njegova sled bo ostala.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob prehitri in nenadni izgubi našega ljubega sina in brata 

DEJANA OBRANIĆA

Ne�jokajte�na�mojem�grobu,
ni�me�tam,�ne�spim.

Sem�v�pomladni�sapi�vetra,
v�zimskem�snegu�se�iskrim,

sem�sončni�žarek�v�žitnem�polju
in�dežna�kaplja�na�jesen.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo spremljali na zadnji poti. 
Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovane svete maše, sveče, cvet
je in darove. Hvala patronažni sestri Slavici, Blažu Sotošku za na
govor, gospodu župniku za lep obred ter Toniju, Maticu in Mihi So
tošku za zaigrane pesmi, ki so se vedno dotaknile srca naše mame. 
Hvala vsem, ki jo boste imeli v lepem spominu.

Žalujoči: sinovi z družinami

ZAHVALA

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

MILKE BOGOVIČ
z Velikega Kamna, Koprivnica

Čas�je�prepočasen�za�tiste,�ki�čakajo,
prehiter�za�tiste,�ki�se�boje,
predolg�za�tiste,�ki�žalujejo,

prekratek�za�tiste,�ki�se�veselijo,
toda�za�tiste,�ki�ljubijo,�je�neskončen.

(W. Shakespeare)

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 85. letu starosti  
sklenil oče, mož, brat in stric

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in sosedom za besede 
tolažbe, podarjene sveče, denarno pomoč in podarjene svete maše. 
Zahvala tudi kolektivu Cerjak za besede sožalja, denarno pomoč 
in sveče, Vokalni skupini Andante za lepo zapete žalostinke, 
pogrebni službi Žičkar in gospodu župniku za opravljen obred. 
Hvala vsem, ki ste se poklonili in ga pospremili na njegovi zadnji 
življenjski poti.

Žalujoči: vsi njegovi

TONE BOGOVIČ 

ZAHVALA

Sporočamo žalostno vest,  
da v 68. letu starosti umrl

Od dragega očeta in dedka smo se 18. marca poslovili v družinskem 
krogu na pokopališču Podkraj pri Velenju. Iskreno se zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vso pomoč 
in izrečeno sožalje.

V spomin nanj, otroci z vnuki

BORIS FÜRST
iz Krškega.
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Prodam traktor Tomo Vinko
vič 521, l. 1980, cirkular Mio 
Osijek trofazni, motokultiva
tor Goldoni s koso in rezervne 
dele za BCS kosilnico. 
Tel.: 040 295 510

Prodamo več prikolic hlevske
ga gnoja – kompost. 
Tel.: 051 412 886

Prodam dvoredno sejalnico za 
koruzo tip Olt, novejše izved
be, in kravo simentalko s tele
tom, vajena paše. 
Tel.: 040 689 277

Prodam mešana, hrastova 
drva, v okolici Brežic. 
Tel.: 051 436 541

Prodamo suha, mešana drva; 
dostava po dogovoru. 
Tel.: 041 720 178

Prodam drva, kratko žagana, 
kalana; okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam motokultivator Val
padana, diesel, 10 kw; cena 
990 €. Tel.: 031 598 113

Prodam motokultivator Muta 
Maestral z mulčerjem; cena 
1.900 EUR. Tel.: 041 697 849

Prodam traktorski pršilnik 
Agromehanika TN 300 in tro
silec umetnega gnoja Creina 
400 l. Tel.: 070 815 003

041 659 659

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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obzornikova oglasna mreža

Kupim tračni obračalnik SIP, 
krožne brane in traktor Ursus. 
Tel.: 030 998 658

Kupim traktor IMT, Zetor, 
Univerzal, Deutz, Ursus, Tomo 
Vinkovič, Štore ali podobno in 
pluge. Tel.: 031 788 905

Prodam dvovretenski pajek, 
široka kolesa, dobro ohranjen; 
Krško. Tel.: 031 705 083

Prodam poljedelsko traktor
sko škropilnico in okrogle bale 
sena. Tel.: 041 446 254

Prodam 10 bal sena, letnik 
2019, okolica Rake, cena 15 €. 
Tel.: 051 265 460

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 550 712

Prodam nakladalko 17, kro
žne brane 20 diskov, dvobraz
dni plug, škropilnico 340 l in 
poravnalno desko Mušič. 
Tel.: 051 804 000

Prodam metrska drva za cent-
ralno, možen razrez in dosta
va, okolica Krškega. 
Tel.: 041 929 830

NEPREMIČNINE
Oddam dvosobni apart
ma, otok Pašman, apartmaji 
»Agnes«, 200 m peščene pla
že, klima, pogled na morje, 
parking, TV, sat., gril. 
Tel.: 041 983 525

Prodam gozd površine 1,2 
hektarja, lokacija Lomno-Ar
to. Tel.: 041 635 016

Kupim vikend (urejena doku
mentacija je pogoj) z zemljiš
čem, Golek in okolica. 
Tel.: 031 363 332, popoldan 

AVTOMOBILIZEM

Prodam avto Daewo Lanos, le
tnik 1998. Tel.: 051 423 092

KMETIJSTVO

Ekokurjava d.o.o., pele
ti s certifikatom kakovo
sti A1. Tel.: 070 665 823, 
www.eko-peleti.si.

Kupim rabljen šrotar za koru
zo. Tel.: 070 296 794 
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
TRAKTORJEV IN KMETIJSKE MEHANIZACIJE, 
gradbene mehanizacije in viličarjev. 
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane, 
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.

Informacije: tel.: 07/49 73 160, GSM: 041 611 740, 051 812 512

Odkup lesa
BRIN - PODJETJE ZA 
PREDELAVO LESA d.o.o.
Stolovnik 68a
8280 Brestanica

Odkupujemo hlodovino: hrast, bukev, smreka, jelka 
ter ostali sortimenti na panju ali kamionski cesti.

Za vaš les ponudimo najboljše realne cene 
in klase ter hitro plačilo.

Prodam naravno sušeno ko
ruzo v zrnju ali v strokih, ajdo, 
suhe hrastove deske deb. 32 
mm in kosilnico Figaro. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam novo kosilnico Villa
ger V722, nerabljena, v garan
ciji, ali zamenjam za drugo, 
primerno za košnjo v vinogra
du. Tel.: 040 524 023

Prodam uležan konjski gnoj in 
mešana drva za centralno kur
javo, vse s prevozom, ugodno. 
Tel.: 041 408 774

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam sok aronije. 
Tel.: 031 820 773

Prodam kostanjevo kolje 150, 
180, 200, 250 cm ter hruškov 
in orehov suh les. 
Tel.: 041 832 189

Prodamo vino, večje količi
ne in stekleničeno. Suho: na
mizno rdeče, mešano belo, 

frankinja. Polsladko: muškat, 
renski rizling, rosé. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 738 843

ŽIVALI

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

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

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, ter otavo v kockah, letnik 
2021, okolica Krškega. 
Tel.: 040 862 947

Prodam odojke nad 30 kg, 
možen zakol, tudi na polovico, 
po želji stranke. 
Tel.: 051 305 520

Prodam odojke, težke 25 kg. 
Tel.: 031 614 745

Prodam domače (zagorske) 
pure in purane, hranjene z do
mačo hrano. Tel.: 051 616 139

Prodamo prašiča, 150 kg in 
220 kg, za zakol ali nadaljnjo 
rejo; možna dostava. Tel.: 07 
49 68 348, 041 502 497 

Prodam 2 prašiča, težka okoli 
120 kg; okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Prodam teličko, staro 4 mese
ce, RJ/LIM. Tel.: 041 380 075

Prodam prašiče, težke od 100 
kg do 140 kg. Tel.: 031 368 615

Od sobote, 12. 3., je v okoli
ci bazena v Sevnici, pogre-
šana abissinska muca Ali
sa, sterilizirana in čipirana. 
Za kakršne koli informacije 
bi bili zelo hvaležni. Vnap
rej hvala, in da jo čim prej 
najdemo. Kdor jo vrne, bo 
nagrajen. Tel.: 051 304 763

RAZNO 

LAREKS hišni servis in pre
vozi. Hitro, natančno, ugodno. 
Marko Prevolšek s.p., Pekarska 
pot 6, Leskovec pri Krškem, 
tel.: 030 344 977 

KAMNOSEŠTVO GRAMA
• IZDELAVA IN MONTAŽA NAGROBNIH SPOMENIKOV

AKCIJA -30 % POPUSTA NA NAGROBNIKE IZ ZALOGE!

• KUHINJSKI IN KOPALNIŠKI PULTI
• OKENSKE POLICE

• ZUNANJE IN NOTRANJE STOPNICE

Dolenji Boštanj 56e, Obrtna cona Boštanj
www.kamnosestvograma.si
info@kamnosestvo-grama.si

Kontaktni podatki:
031/369 555
031/363 400
07/81 62 080

- Prodaja in šivanje zaves 
- Menjava zadrg (tende za čolne, hlače ...)
- Izdelava prtov, pogrinkov, tekačev
- Izdelava preoblek (kuhinjski stoli, klopi ...)
- Krajšanje (hlač, rokavov ...)

Maja Ameršek, s.p., Mali Kamen 38c, Senovo

031 852 090
siviljstvo.maja0@gmail.com
Šiviljstvo Maja Ameršek

Info:

Šiviljstvo 
Maja

siviljstvomaja                    
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• mali.oglasi@posavje.info.

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 posa-
meznike, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost na trgu ne glede na 
organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja bese-
da 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


 

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.

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 
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorna urednica: Maruša Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 
Sodelavke in sodelavci: Andreja 
Kališnik, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
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. na
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra
fij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovar
jamo za avtorsko delo posredovanih vsebin 
in fotografij. Stališča, izražena v kolumnah 
in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne 
izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik 
materialnih avtorskih pravic avtorskih del 
v Posavskem obzorniku so Zavod Nevio
dunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru
gače uporabljati v tržne namene brez ustre
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. 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: Tiskarsko središče d.o.o., 
Ljubljana 
Naklada: 27.600 izvodov

 

Naslednja številka (8/2022) bo izšla v 
četrtek, 14. aprila 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 7. april 2022.

Oddamo sobe v najem!

CERKLJE OB KRKI

070 77 77 95

Enoposteljne in dvoposteljne

INFO in rezervacije:

Naročnik: Agencija Spin d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

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.

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

Izdelovanje in popravi
lo nagrobnih spomeni
kov, klesanje črk, izdelava 
okenskih polic in pultov ter 
montaža. Tel.: 041 680 358, 
Kamnoseštvo Arh Zvonko 
s.p., Selce 6, Leskovec

Nudimo: selitve, prevoze, 
pospravljanje garaž in pod
strešij, odvoz na deponijo, 
montaža/demontaža pohi
štva. Selitveni servis Selec, 
Lana Pešec s. p., Erjavčeva 
3, 8250 Brežice. 
Tel.: 070 827 998

Ugodno prodam strešno 
opeko Novi Bečej 222, 1.200 
kosov, 80 m2, Bizeljsko. 
Tel.: 031 330 413

Prodam viličar Linde, 2,5 t, 
pogon na plin, servisiran, lepo 
ohranjen; cena po dogovoru. 
Tel.: 051 654 236

Nudimo: izkope, zemeljska 
pripravljalna dela in nizke 
gradnje. Zanesljivo in ugo
dno. Jakob Ivačič s.p., Veli
ka vas 58, Leskovec pri Kr
škem. Tel.: 051 489 435 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 
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PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča, da bo prodaja belih kilogramskih 

piščancev 27. 4. 2022 pri Alojzu Mirtu na Gmajni 
28, Raka, ter 29. 4. 2022 na Kajuhovi 3, Senovo. 
Vsak torek in petek so na voljo rjave, grahaste, 

sive, bele, golovrate jarkice pred nesnostjo. 
Vsako sredo si lahko priskrbite enodnevne bele 

piščance, v drugi polovici aprila pa bele težke kokoši.
Zbiramo naročila za race in purane za mesec maj.

Naročila sprejemamo od 9. do 17. ure
na 031 676 724 ali 07 49 73 190.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila
za bele kilogramske

piščance, ki bodo na voljo 
1., 2. in 15. 4. Vsak delavnik, 
po 18. uri, so na voljo tudi 
rjave in grahaste jarkice.

Nudimo tudi prašiče.

031 621 522, 07 49 21 563

Perutnina Rostohar

Er
ika

 R
os

toh
ar

, B
re

ge
 1,

 82
73

 Le
sk

ov
ec

 pr
i K

ršk
emSpoštovani, obveščamo vas, da sprejemamo 

naročila za bele kilogramske piščance, 
ki si jih lahko priskrbite 20. aprila popoldan.
Mlade rjave jarkice si lahko priskrbite vsak 
delavnik med 15. in 16. uro, po predhodni 

najavi.
Po veliki noči bodo na voljo 10-mesečne rjave 

kokoši v nesnosti. Naročila so obvezna.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

V uradnem delu, ki ga je zače
la predsednica Sveta članic Jas-
mina Vidmar, so nas najprej 
nagovorili gostitelj, župan Ob
čine Brežice Ivan Molan, pred
sednik Gasilske zveze Brežice 
Herman Premelč, predsedu
joča gasilski regiji Posavje Ana 
Somrak in predsednik Ga
silske zveze Slovenije Jan-
ko Cerkvenik. Po pozdravu 
slednjega je prvi mož sloven
skih gasilcev zbrane seznanil 
z aktualnostmi, med katerimi 
je izpostavil dvig deleža iz na
slova požarne takse s 5 na 10 
odstotkov, naslonil se je spre
jete dopolnitve zakona o gasil
stvu (novost: moški in ženske 
smo lahko v vlogi operativne
ga gasilca do najdlje 65. leta 
starosti) in pozdravil dvig do
hodninske osnove. V zaključ
ku je pozval članice k aktivni 
vključitvi na funkcijska mesta 
pred volitvami, ki bodo prihod
nje leto, čestital za nedavno iz
dan priročnik za delo s članica
mi ter povabil k sodelovanju na 
gasilski olimpijadi v Celju juli
ja letos. 

Sledila je tema o dogajanju v 
letih 2015 in 2016, ob razme
rah v odnosih Rusija-Ukrajina 
pa je še kako aktualna tudi se
daj. Zdenka Močnik, vodja iz
postave URSZR Brežice, nam 
je namreč približala podrob
nosti dveh valov migracij, tako 

Gasilke so se zbrale v Brežicah
BREŽICE – Gasilke iz celotne Slovenije smo se 19. marca zbrale v Domu kulture 
v Brežicah, kjer smo izvedle izobraževanje za predsednice in namestnice pred-
sednic komisij za delo s članicami v gasilskih zvezah in regijah. To je bilo prvo 
strokovno srečanje v živo po posvetu v Zrečah novembra 2019. 

z vidika priprav na prihajajo
če tujce kot tudi na oskrbo le
-teh ter nadaljnji transport iz 
sprejemnih centrov. Nato je 
Gašper Janežič, poveljnik re
gije Posavje, predstavil ne
srečo na gradbišču današnje 
HE Blanca-Arto, ki je pretres
la Slovenijo in svet, še posebej 
pa Posavje, saj so v t. i. zadnjem 
spustu po Savi 3. julija 2008 
tragično preminuli znani Sev
ničani. V večdnevni intervenci
ji je tedaj sodelovalo 1.040 lju
di – največ je bilo prostovoljnih 
in poklicnih gasilcev ter članov 
potapljaške službe. Ob opisu 
dogajanja je opozoril – z ozi
rom, da ima Posavje pet hidro
elektrarn, obeta pa se še šesta 
– da je treba nujno uvoze in do
stopne poti ter delovne in po
stavitvene površine za inter
vencijske službe projektirati v 
sodelovanju z gasilci oz. služ
bami, ki jih bodo uporabljale, 
že pred samo gradnjo ter pou
daril pomen zakonodajnih jas
nih določil, kaj je na celinskih 
(plovnih) vodah dovoljeno in 
kaj ne. Prisluhnile smo tudi 
operativni predstavitvi doga
janja ob požaru v Termah Ča
tež, ki je izbruhnil 8. februarja 
2020 sredi noči. Darko Lesko-
vec, poveljnik GZ Brežice, je 
predstavil tedanjo intervenci
jo, ki sta jo, kot se je v preiska
vi izkazalo, povzročila edina 
dva ponesrečenca v dogodku, 

ki sta v gostinski lokal pred po
žigom vlomila. Zaključek resne 
teme se je prevesil v smeh, ko 
so nas presenetili operativci, 
polno opremljeni za izvajanje 
notranjega napada, ki so se v 
preiskovalnem položaju prip
lazili izpod gledališke zavese.

Strokovnemu srečanju smo 
dodale še humanitarno noto – 
zbrana živila in higienske pri
pomočke je hvaležno spreje
la predsednica Rdečega križa 
Brežice Martina Živič (tudi 
namestnica predsednika GZ 
Brežice v tem mandatu), po
vedala, da bo podarjeno pre
jelo 36 ukrajinskih begunk z 
otroki, ki so nastanjeni v bre
žiškem večgeneracijskem cen
tru. Pred obiskom brežiškega 
gradu je bila izrečena zahva
la predsednici Komisije za 
delo s članicami v GZ Brežice 
Vesni Kozole za organizaci
jo izobraževanja gasilk. Sledil 
je še ogled Posavskega muze
ja Brežice, kjer so nas z doma
čimi dobrotami pogostile čla
nice Društva kmetic Brežice 
in nas skozi zanimive razstave 
popeljali gostoljubni kustosi, 
nato pa je natanko 100 gasilk, 
ki v gasilskih zvezah opravlja
mo vodstvene aktivnosti, za
dovoljno odšlo v svoje doma
če konce.
Doroteja�Jazbec�(Svet�članic�
pri Gasilski zvezi Slovenije)

Posavska�udeležba�na�izobraževanju
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V tokratni rubriki »Takšen 
je moj dan« vam s ponosom 
predstavljamo� 25letno� Ur-
ško� Kozole,� prijetno,� skro-
mno,�nadarjeno�in�vsestran-
sko� dekle� iz� Posavja,� ki� od�
četrtega� leta�starosti� in�pol�
sliši� s� pomočjo� polževega�
vsadka. Naj tokratni pogo-
vor�odstre�tančico�skrivnosti�
in�predsodkov�družbene�veči-
ne�slišečih�do�gluhih�in�nag-
lušnih�oseb,�ki�predstavljajo�
eno�izmed�ranljivejših�druž-
benih�skupin,�ki�ji�je�treba�–�
tako v dejanskem kot tudi 
v prenesenem pomenu – še 
posebej�pozorno�prisluhniti,�
jo dejansko slišati ter ji dati 
glas,�ki�si�ga�zasluži.

Pripravila:�Andreja�Kališnik

Na začetku pogovora smo pri
jetni sogovornici, s katero je 
pogovor tekel izredno sprošče
no in prisrčno, zastavili vpraša
nje: »Kdo pravzaprav je Urška 
Kozole in kakšna je njena živ-
ljenjska pot do danes?« Za hip 
se je nasmehnila, zajela sapo, 
nato pa odgovorila, da prihaja 

iz okolice Senovega, natančne
je z Malega Kamna, da je sta
ra 25 let, sama sebe pa je tudi 
pogumno opisala z naslednjimi 
besedami: »Sem gluha oseba s 
polževim vsadkom.« 

»Gluha sem od rojstva …

… pri štirih letih in pol so mi 
operativno vstavili polžev vsa
dek. Prva štiri leta življenja ni
sem ničesar slišala, slušni apa
rat mi ni pomagal, slišati sem 
začela šele po vstavitvi polže
vega vsadka, govoriti pa sem 
začela šele kasneje,« se spomi
nja Urška. Po operaciji so sle
dila leta obiskovanja logopedi
nje surdopedagoginje v okviru 
Zavoda za gluhe in naglušne, 
starši so jo tako trikrat na te
den vozili v Ljubljano, da se je 
naučila govoriti in poslušati z 
aparatom. 

Urška je pojasnila, da gre pri 
polževem vsadku pravzaprav 
za elektronsko napravo, ki na
domesti okvaro notranjega 
ušesa ter zvok iz okolice pret
varja v električne impulze, 
ki jih prinese neposredno na 
slušni živec. Sicer pa je sesta
vljen iz dveh delov, notranjega 
in zunanjega, na dva do tri dni 
pa je treba aparatu menjati ba
terije. Urška še doda, da pono
či spi brez zunanjega dela apa
rata in se zato zjutraj zbuja ob 
svetlobni budilki.

TAKŠEN JE MOJ DAN
Urška Kozole

DEKLE, KI SLIŠI S POMOČJO POLŽEVEGA VSADKA

»Šolala sem se  
v običajnih šolah …

… v slišečem okolju in vpisala 
celo visokošolski študij,« s po
nosom poudari sogovornica 
ter izpostavi, da so jo že v vrt
cu vsi otroci izredno lepo spre
jeli, ona pa se je dobro počuti
la v slišeči skupini malih otrok. 
Po vrtcu je obiskovala osnovno 
šolo v Koprivnici, tega obdob
ja pa se takole spominja: »Vsi 
so me lepo sprejeli, normalno 
sem komunicirala s slišečimi 
sošolci in sošolkami, nihče me 
ni zbadal ali se mi posmeho
val, naša generacija je bila res 
super.« 

Po zaključeni osnovni šoli Ur
ška nikakor ni pokopala svo
jih ciljev, temveč se je zagnano 
vpisala na Srednjo zdravstveno 
in kemijsko šolo v Novem mes
tu in tam tudi uspešno maturi
rala, s čimer je pridobila naziv 
kemijska tehnica. A vendarle 
je tekom srednje šole začuti
la prvo nelagodje v sebi: »Bilo 
se mi je težko sporazumevati v 
razredu, kjer je bilo 30 dijakov, 
zame je bilo preglasno, nekako 
sem se bolj zaprla vase.« Ker 
sta jo notranja moč in vztraj
nost kljub vsemu gnali naprej, 
se je vpisala še na Fakulteto za 
kemijo in kemijsko tehnologijo 
v Mariboru. 

»Trenutno imam predah, štu
dij je zame izredno velik za
logaj,« je strnila svoje razmi
šljanje Urška in dejala, da sta 
matematika in fizika kar pre
cej na visokem nivoju, kar za
njo predstavlja poseben izziv. 
Sicer pa je še povedala, da je v 
Mariboru pol leta bivala v štu
dentskem domu, kjer je bilo 
poskrbljeno, da je živela v mir
nem in tihem okolju. »V Mari
boru so ljudje izredno prijazni 
in profesorji so zelo dobri, am
pak trenutno nimam želje, da 
bi študirala …« je iskreno pri
znala Urška.

»Naredila sem tudi  
izpit za avto,«

med pogovorom izpostavi so
govornica še eno izmed svojih 
življenjskih zmag ter razloži, da 
je privarčevala štipendijo, da 
si je lahko plačala ure vožnje. 
»Slišim zvok brnenja avtomo
bila in opažam, da dizelski mo
tor zelo lepo brni,« se nasmeh
ne Urška.

Poseben del pogovora z Urško 
je namenjen tudi njeni ljubez
ni do fotografije, s katero si iz
polni vsakdan. Sama je pouda
rila, da izredno rada fotografira 
naravo, potovanja, morje, dru
žinske portrete. Pravi, da rada 
slika tako z mobilnim telefo
nom kot tudi s pravim fotoapa
ratom. »Fotografiram tudi dru
žinska praznovanja, po potrebi 
razvijem slike, še raje pa jih 
urejam in najlepše fotografije 
objavljam tudi na Instagramu,« 
zadovoljno pove sogovornica.

Poleg fotografije pa Urško za
nimata tudi snemanje in mon
taža; sodelovala je pri treh de
lavnicah za animirani film v 
Krškem, v okviru Zavoda za 
medijsko produkcijo in izo
braževanje Lijamedia pa se je 
udeležila tudi fotografske de

lavnice. Sicer pa poleg vseh le
pih umetnosti Urško posebej 
veseli pisana beseda – je re
dna obiskovalka knjižnice, rada 
bere romane in kriminalke, še 

posebej na morju rada izkoris
ti čas za branje. 

»Tišina, glasba in ptičje 
petje imajo svoj čar,«

je nadaljevala svoje razmišlja
nje Urška Kozole, pri čemer je 
izpostavila, da glasbo dobro 
sliši, da rada posluša balade in 
romantično glasbo, pa tudi bal
kansko in dalmatinsko glasbo. 
»Ob tej glasbi se počutim tako 
prijetno,« je še poudarila. Obe
nem je tudi izpostavila, da ji ob 
vsem hrupu, ki ga sliši, veliko 
pomeni tudi čista tišina: »Ti
šina mi pomeni mir, ob njej si 
zbistrim misli, pozabim na pre
tekle dogodke, se spominjam 
lepih stvari in se znova osre
dotočim na zvoke narave, na 
ptičje petje.«

»Zaposlena sem v Društvu glu
hih in naglušnih Posavja Krško, 
v okviru katerega sem se nau
čila osnovnega bontona in kre
tenj znakovnega jezika, ki ga 
uporabljajo gluhi in naglušni. 
Vse to in še več veščin sem pri
dobila v okviru usposabljanja 
ter dela pri omenjenem dru
štvu. Ko sem namreč opustila 
študij, sem iskala službo, pisa
la prošnje, nato pa sem spo
znala gospo Vlasto Moškon, 
ki vodi DGN Posavja Krško, in 
tako sem sčasoma postala del 
njihove ekipe zaposlenih. Pri 
njih se počutim res dobro, ra
zumejo me, podpirajo in mi 
svetujejo; gospe Vlasti sem res 
hvalež na za ves trud in prijaz
nost,« je razložila Urška, ki se
daj skrbi za Facebook stran 
društva, ureja njihovo spletno 
stran, sestav lja vabila ter obve
stila, skuha kavo za zaposlene 
in obiskovalce, skrbi za sode
lavce in uporabnike, fotografi

ra za društvo in še marsikaj bi 
se našlo v opisu njenih nalog.

»Včasih smo gluhi in naglušni 
enakovredni slišečim, včasih 

pa ne,« je na vprašanje o tem, 
ali doživlja svet gluhih in nag
lušnih kot enakovreden sliše

čemu, odgovorila Urška Kozo
le. »Ni enostavno, kadar se s 
slišečimi ne razumemo. Tež
ko je, če čutiš stisko, se poču
tiš odrinjeno, kot da si nevi

dna oseba,« je še nadaljevala 
Urška in tako dodobra opisa
la, kako se ranljiva družbe

na skupina lahko hitro počuti 
odrinjena na rob. »Sploh smo 
gluhi in naglušni izpostavlje
ni pritisku v času korone, ko 
je treba nositi maske, saj je ko
munikacija v smislu branja z 
ustnic praktično onemogoče
na, gre za zoprno situacijo, za 
moteč dejavnik,« je še razloži
la in poudarila, kako pomem
ben je pri njihovi komunikaciji 
očesni kontakt, stisk roke, to
pel objem, ljubeč dotik in pris
ten nasmeh.

»Hočem, da me slišijo, 

hočem dokazati, da smo si vsi 
enakovredni. Ljudi je treba 
ozaveščati o življenju gluhih in 
naglušnih, da se vzpostavi dia
log in kontakt. Lepo je namreč, 
če vsi skupaj sodelujemo, smo 
povezani in se 'slišimo',« je po
udarila in dodala, da jo je delo 
v okviru Društva gluhih in nag
lušnih Posavja obogatilo in da 
ima na tem delovnem mestu 
same pozitivne izkušnje. Na 
koncu je Urška Kozole takole 
zaključila prijeten pogovor z 
velikimi ter premišljenimi be
sedami – najprej se je zahva
lila svojim staršem za trud in 
vztrajnost, saj je zaradi njiho
ve podpore lahko uspešna na 
vseh področjih. Nato pa je po
vedala še sklepno misel: »Tre
ba je vztrajati in biti pogumen. 
Pomembno je, da vsak posa
meznik sprejme sam sebe v 
celoti in da kljub oviram in 
preprekam vztraja, se dokaže 
drugim in samemu sebi ter do
seže cilje, ki si jih je zadal.«

Urški�veliko�pomeni�tišina,�ki�jo�najde�v�naravi�(foto:�osebni�arhiv).

Urška� Kozole� je� pogumno�
spregovorila o svetu ranlji-
vejše�družbene�skupine�glu-
hih in naglušnih (foto: oseb-
ni arhiv).

v soboto, 9. aprila 2022, 
od 8. do 12. ure

V NADSTROPJU TRŽNICE:

• kmečka in rokodelska tržnica
• razstava malih živali
• velikonočne butare
• razstava in prikaz izdelave 

velikonočnih pirhov
• degustacija salam
• živa glasba – 

Folk&Špas


