
PRAZNIKI IN NARAVA VABIJO H GIBANJU – Po le šestih delovnih dneh, ki so sledili velikonočnim 
praznikom, smo vstopili v prvomajske počitnice, ki se začnejo z dnevom upora proti okupatorju in 
zaključijo z (dvodnevnim) praznikom dela. Prosti dnevi bodo zagotovo priložnost za kakšen sprehod ali 
drugo rekreativno dejavnost v naravi, ki se je razbohotila v številnih spomladanskih barvah. Njenemu 
klicu so ob svetovnem dnevu zdravja prisluhnili tudi v krških skupinah Šole zdravja, ki so se pod 
vodstvom fizioterapevtke Lee Zgonc iz Zdravstveno-vzgojnega centra ZD Krško podali na preizkus v 
nordijski hoji po sprehajalni poti ob Savi (več o tem na str. 27).  Foto: Peter Pavlovič
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Spet zelo živahen prvi maj
POSAVJE – Po dveh letih, ko so ob prvomajskih praznikih pla-
polale samo slovenske in evropske zastave, tu pa tam se je sli-
šala pesem godbenikov, tradicionalnih druženj pa ni bilo, bo 
letos spet vse tako, kot je bilo pred korono. Različni organiza-
torji po Posavju vabijo na srečanja ob mednarodnem prazni-
ku dela. Že na predvečer praznika, ko bodo zagoreli kresovi, bo 
pri lovskem domu na Trški Gori od 18. ure dalje že 36. tradici-
onalno prvomajsko kresovanje. Na praznični dan bodo, kot je 
že v navadi, zgodaj zjutraj po mestnih središčih in še kje drug-
je zadonele prvomajske budnice, ob 11. uri pa bodo tri večja 
prvomajska srečanja (Šentvid, Planina nad Podbočjem in Li-
sca). Omeniti velja še bosonogi pohod na Šentvid z Lojzetom 
Ogorevcem, ki se bo začel ob 10. uri, pred Občino Brežice pa 
se bodo ob 15. uri na kratko ustavili kolesarji akcije Dobrodel-
no okrog Slovenije. Na prav tako praznični 2. maj pa bo že 31. 
gorski tek na Lisco s startom ob 10. uri na Orehovem.  R. R.
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V ospredju rože in Jože Gorjup

Zeleni Jurij »pomladil« Zdole

Proračun višji za milijon evrov
Pomoč na domu bo cenejša

Meja med mirom in vojno je tanka

Plemena so njuni največji učitelji

Spomin na hrabre prednike

Posavje je izvolilo
»poker« poslancev

Nedeljske državnozborske volitve so z zmago Giba-
nja Svoboda prinesle politični zasuk in spremembo 
na čelu izvršilne veje oblasti, Posavju pa še drugič 
zapored štiričlansko poslansko zasedbo, ki jo bodo 
sestavljali mag. Nataša Avšič Bogovič iz Brežic, Ta-
mara Vonta iz Krškega, Tomaž Lisec iz Sevnice in 
Matjaž Han iz Radeč.

Stran 3

Promocijski film  
in novi sommelierji

Posavje je bogatejše za nov promocijski film z nas-
lovom Okusite Posavje, ki so ga posneli pod okri-
ljem Centra za podjetništvo in turizem Krško ter 
pred kratkim predstavili na Gradu Rajhenburg. Ob 
tem so podelili diplome 21 novim sommelierjem 
1. stopnje.

Stran 5

NAROČILA:
ZALOŽBA NEVIODUNUM, 
Trg Matije Gubca 3, Krško
zalozba@posavje.info
040 302 809
Stroške pošiljanja krije založba.

Ivan Sterle: 
Kronika starega Krškega

198 strani, trda vezava
cena 20 €

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 12. maja.
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Tečaj CPP Brežice

Z ajdovskimi jedmi v preteklost

Največ vinskih lovorik Pinteriču
Dvignili so kakovost vin

Carmen Rajer, vodja Pomoči na domu 
in Dolgotrajne oskrbe Most:

Preveč starostnikov 
je »odrezanih« od 
družbe
 str. 4 in 5

Sprejemamo prijave za

TEČAJ CPP – B kategorija

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

Krško, 16. 5. 2022, ob 15:30
Brežice, 17. 5. 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
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VRBINA – V informacijskem središču GEN je 13. aprila poteka-
la 100. redna seja Sveta regije Posavje, na kateri sta  generalni 
direktor GEN energije Blaž Košorok in poslovni direktor Dani-
jel Levičar predstavila Skupino Gen in Vizijo 3+1 Skupine GEN. 
Potrebe po električni energiji se bodo skladno z elektroenerget-
skimi bilancami do leta 2050 vsaj podvojile, zato Skupina GEN 
že razmišlja, kako s kombinacijo nizkoogljičnih virov energije v 
obstoječem in načrtovanem prihodnjem proizvodnem portfelju 
Skupine GEN do leta 2035 razogljičiti celotno slovensko proizvo-
dnjo elektrike in hkrati zadovoljiti potrebe po električni energi-
ji. Osrednji razvojni projekt v Viziji 3+1 je izgradnja novega blo-
ka jedrske elektrarne v Krškem – JEK2 in člani Sveta regije so se 
seznanili s ključnimi aktivnostmi JEK2, pri čemer so izpostavi-
li aktivno vključevanje lokalnih skupnosti v proces umeščanja 
objekta v prostor in dosledno upoštevanje zavez države. 
 P. P./vir: RRA Posavje

Župane so seznanili z Vizijo 3+1

SLOVENIJA, POSAVJE – Vlada RS je zaradi povečanega nadzora 
državne meje določila obmejnim občinam višino povračila, ki 
za leto 2022 znaša 5 mio evrov. Od tega bo 2 mio evrov razde-
ljenih med vseh 74 občin na zahodni, vzhodni, severni in južni 
meji, 3 mio evrov pa bo zaradi dodatne obremenitve razdelje-
nih med 32 občin na južni meji zaradi nastalih stroškov obnove 
in investicijskega vzdrževanja obremenjenih občinskih cest in 
javnih poti ter za stroške za zagotavljanje povečane varnosti za 
občane kot posledice povečanega nadzora državne meje. Iz na-
slova povečanega nadzora državne meje bodo posavske občine 
prejele: Brežice (dolžina meje 70.5 km) 98.657 evrov, Bistrica 
ob Sotli (16.4 km) 27.722 evrov, Kostanjevica na Krki (11.2 km) 
17.384 evrov in Krško (8 km) 11.259 evrov, iz naslova poveča-
nega nadzora ob dodatno obremenjeni državni meji pa Brežice 
254.896 evrov, Bistrica ob Sotli 67.295 evrov, Kostanjevica na 
Krki 44.581 evrov in Krško 26.724 evrov. Skupno bodo tako ob-
mejne posavske občine prejele 548.518 evrov, seveda pa bodo 
morale uveljavljati povračila z računi, dokazili o plačilih in os-
talo dokumentacijo o namenski porabi sredstev.
 B. M. 

RADEČE – 13. aprila se je v prostorih Pihalnega orkestra ra-
deških papirničarjev (PORP) na 18. redni seji sestal radeški 
občinski svet, ki se je v uvodu seznanil s poročilom PP La-
ško, SPV Občine Radeče in MI-SPO za lansko leto, v nadalje-
vanju pa obravnaval in sprejel še nekaj sklepov, ki vplivajo 
na življenje in delo v občini. 

Načelnik PP Laško Alan Hrapot je med drugim povedal, da so 
statistični podatki glede prometne varnosti v radeški občini bolj-
ši kot v letu 2020. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Franc Zorec je predstavil aktivnosti v lanskem 
ter načrte za letošnje leto in seznanil prisotne, da je član SPV Ob-
čine Radeče Stane Zajc postal prejemnik srebrnega znaka AVP. 
Vodja MI-SPO Martin Cerjak je povedal, da se je v lanskem letu 
povečalo število glob za napačno parkiranje vozil predvsem na 
mestih za invalide. V nadaljevanju občinske seje je direktorica 
občinske uprave mag. Marjetka Lipec predstavila pravilnik o so-
financiranju obnove fasad objektov v Starograjski ulici. Upravi-
čenci, ki lahko prejmejo do 5 tisoč evrov sofinancerskih sredstev 
oz. 30 % celotne vrednosti obnove, so lastniki, solastniki ali in-
vestitorji. Finančnica Marta Ašič je predstavila spremembe na 
12 področjih Načrta razvojnih programov (NRP) za leto 2021; 
poročilo o zaključnemu računu proračuna občine za lansko leto 
je predstavila skupaj z županom Tomažem Režunom, ki je med 
drugim povedal, da je na dan 31. 12. 2021 dolg občine znašal 
1,43 mio evrov (332,92 evrov na občana). Na računu je še ved-
no tudi denar loterijskega dobitka iz leta 2020 v višini 257 tisoč 
evrov. Svetovalka za družbene dejavnosti Melita Simončič je po-
dala pojasnila o organiziranem izvajanju socialnovarstvene po-
moči družini na domu. Le-to na območju radeške občine izjava 
CSD Laško, vendar le do konca letošnjega leta, zato je v iskanju 
nov ponudnik omenjene storitve. 

V zaključku seje so svetnice in svetniki podali pozitivno mnenje 
edini kandidati za ravnateljico GŠ Laško-Radeče Rosani Jakšič, 
ki se ji obeta nov petletni mandat vodenja zavoda. Miran Prna-
ver (NSi), Peter Mlakar (SDS) in Andreja Burkelc Klajn (SD) 
so pri predzadnji točki dnevnega reda zastavili nekaj vprašanj 
in podali pobude. Prnaver je izrazil potrebo po novem odloku o 
javnem redu in miru. Mlakar je želel poročilo o delovanju Cero-
za, regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju; ob izgra-
dnji pločnika V gaju je predlagal še izgradnjo odstavnega pasu. 
Burkelc Klajn je izpostavila regionalno cesto skozi naselje Vrho-
vo, kjer se stanje poškodovanega vozišča iz dneva v dan poslab-
šuje (tudi zaradi vedno gostejšega tovornega prometa), zato je 
obnova cestišča s kakšnim dodatnim prehodom za pešce nujna. 
 S. Radi

Na račun meje pol milijona evrov  

Regionalna cesta skozi Vrhovo  
je potrebna obnove

Sprejet je bil sklep o uskladitvi 
cene socialnovarstvene stori-
tve Pomoč družini na domu. 
Storitev izvaja brežiška enota 
CSD Posavje. Ekonomska cena 
storitve znaša 22,83 €/h (v 
letu 2021 19,97 €/h), občina 
subvencionira 70 % cene, le-ta 
pa se je za uporabnike nekoli-
ko znižala tudi zaradi Ministr-
stva za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti, 
ki zagotavlja sredstva za doda-
tne stroške dela. Nova cena za 
uporabnike pomoči na domu 
znaša 4,67 €/h ali 16,9 % 
manj kot v 2021 – lani je zna-
šala 5,62 €/h. Nova cena zna-
ša 6,54 €/h za pomoč ob nede-
ljah in 7,01 €/h za pomoč ob 
praznikih. Storitev pomoči na 
domu redno uporablja že 110 
uporabnikov mesečno, v novi 
ceni je tudi že upoštevano po-
večanje izvajalk pomoči z 12,8 
na 15. Po besedah vodje oddel-
ka za finance in računovodstvo 
Aleksandra Denžiča je Občina 
Brežice lani zabeležila 30 mili-
jonov evrov prihodkov, kar je 
88-odstotna realizacija veljav-
nega proračuna, in dobrih 33 
milijonov evrov odhodkov. Od 

Sprejetje rebalansa je nare-
kovalo tako zvišanje sredstev 
na prihodkovni kot odhod-
kovni strani občinske blagaj-
ne za dobra dva odstotka ali za 
po dober milijon evrov. Po no-
vem so prihodki pričakovani 
prihodki mestne občine (MO) 
ocenjeni na 46,8 mio evrov, od-
hodki pa na 49,1 mio evrov. Kot 
je pojasnil župan mag. Miran 
Stanko, se skozi zvišanje odra-
ža porast cen energentov, pred-
časno dokončanje nekaterih in-
vesticij, ki narekujejo drugačno 
dinamiko financiranja, pa tudi 
20 % zvišanje na postavki za 
obnovo najdaljše mestne uli-
ce CKŽ. Vlaganja v obnovo se 
zvišujejo z dobrih 5,4 na dob-
rih 7 mio evrov. Naložba je si-
cer razdeljena na financiranje 
v treh proračunskih letih, in si-
cer od 2021 do 2023, ko naj bi 
bila do jeseni dokončana obno-
va celotnega odseka v skupni 
dolžini 3.175 m. Pri tem bo Di-
rekcija RS za infrastrukturo fi-
nancirala naložbo v višini dob-
rih 4,4 mio evrov, MO Krško pa 
v višini dobrih 2,6 mio evrov. 
Kot je povedala vodja oddel-
ka za gospodarsko infrastruk-
turo Janja Špiler, je obnova že 
na prvem odseku ceste od mo-
sta do MC Krško in spremljajo-
če infrastrukture pokazala, da 
so usedki in kolesnice močno 
poškodovali nosilnost podlage, 
kar narekuje globinsko sanaci-
jo, poleg tega so se zvišale tudi 
cene v gradbeništvu. 

Proračun višji za milijon evrov
KRŠKO – Občinski svet je 21. aprila zasedal na 31. seji. Svetniki so potrdili sveženj izplačil za delovno us-
pešnost ravnateljem šol in direktorjem javnih zavodov za leto 2021, podali predhodno soglasje k vnovične-
mu imenovanju Aleša Stoparja za direktorja PGE Krško in potrdili spremembo letošnjega proračuna.

Občinski svet je potrdil tudi 
zaključni račun lanskega pro-
računa, ki ga je predstavila 
direktorica občinske uprave 
Melita Čopar. Med drugim je 
izpostavila uspešno zaključe-
no obnovo in dograditev ga-
silskega doma PGE Krško in že 
pridobljeno gradbeno dovolje-
nje za načrtovano izgradnjo ga-
silskega poligona, sofinancira-
nje ZD Krško za nakup novega 
reševalnega vozila in posame-
zne opreme, odkup in poruši-
tev nekdanjega miličniškega 
doma nad gradom Rajhenburg, 
izgradnjo knjižnice, ki je že v 
fazi selitve ter regijskega če-
belarskega centra, investicij-
sko vzdrževanje Kulturnega 
doma Krško in obnovo strehe 
na Galeriji Krško, obnovo pro-
ge na stadionu, zagotovitev do-
datnih prostorov za OŠ Rako in 
izgradnjo OŠ Veliki Podlog, so-
financiranje programa dolgo-
trajne oskrbe MOST idr. Odpla-
čanih je bilo za 1,8 mio evrov 
kreditov, zadolžitev občine pa 
je konec leta 2021 znašala 11,5 
mio evrov. Poleg rednih odpla-
čil glavnic so letos v višini 1,9 
mio evrov že predčasno odpla-
čali dva najmanj ugodna dolgo-
ročna kredita. Kot je še pove-
dala Čopar, je bil proračun za 
leto 2021 najvišje realiziran 
proračun po letu 2009. Občin-
ska uprava je štela 77 zaposle-
nih, letos bodo zaradi upokoji-
tev zaposlili še tri. 

Poziv k uravnoteženemu 
razvoju KS

Ob potrditvi rebalansa prora-
čuna za leto 2022 in zaključ-
nega računa za leto 2021, ki ga 
je svetnik Jože Olovec označil 
za »briljantino«, ne moremo 
mimo poziva svetnika Damja-
na Mežiča s Senuš k uravno-
teženemu razvoju krajevnih 
skupnosti (KS) in vlaganjih na 
njihovih območjih, kar se več 
kot zgovorno odraža tudi sko-
zi preračunano investicijo na 
prebivalca v posamezni KS. V 
letih 2008–2021 je bilo po 16 
KS izvedenih za okoli 242.300 
evrov investicij, med KS pa je 
bila znatno najmanj vlaganj 
deležna KS Senuše, ki je s 542 
prebivalci sicer tretja najmanj-
ša KS v občini. Na območju KS 
Senuše je bilo namreč v 13 letih 
izvedenih le za 814 evrov inve-
sticij na prebivalca. V po številu 
prebivalstva izenačeni KS Gora 
je, denimo, investicijski vložek 
na prebivalca v navedenih le-
tih znašal 1.224 evrov, v KS 
Sp. St. Grad – Sp. Libna, ki šte-
je 346 prebivalcev (200 preb. 
manj od Senuš) 5.156 evrov/
preb., v prav tako manjši KS 
Rožno-Presladol (410 preb.) 
pa 1.810 evrov/preb. Sicer se 
investicije v preostalih KS gib-
ljejo od 2.400 do dobrih 8.000 
evrov/preb. »Krajani KS Senu-
še smo tudi občani mestne ob-
čine. Hodimo v službo, plačuje-
mo davke, šolamo otroke itd. A 

vendar se počutimo prikrajša-
ne,« je dejal Mežič. Dodal je še, 
da je sramotno, da kljub večlet-
nim prošnjam za manjše inve-
sticije dobijo le polizdelke, kar 
je ponazoril tudi s slikami zad-
njih dveh nesprejemljivo iz-
vedenih investicij s strani MO 
Krško, to sta s količki označen 
pohodni pas za pešce ob cesti 
v Brezovsko Goro ter ozka ma-
kadamska bankina za pešce v 
zgornjem predelu Brezja. Zato 
je predlagal, da se na naslednjo 
sejo na dnevni red uvrsti točka 
»Predlog spremembe investicij 
po KS za obdobje 2022–2024«, 
ki naj vključuje korekcijo do-
sedanje nesorazmerne delitve 
sredstev, pri čemer je pozval 
preostale svetnike k podpo-
ri, saj je sam kot svetnik vselej 
podprl vse načrtovane investi-
cije po preostalih KS.

Vodja oddelka za družbene de-
javnosti Peter Planinc je pri-
sotnim obrazložil cel sveženj 
izplačil ravnateljem in direk-
torjem javnih zavodov za de-
lovno uspešnost v letu 2021, 
kar narekuje zakon o siste-
mu plač v javnem sektorju in z 
njim povezani pravilniki, pod 
pogojem uspešnega poslovanja 
zavoda v preteklem letu. Rav-
natelji in direktorji bodo pre-
jeli različno višino nagrade za 
svoje delo v višini 5 % sredstev 
osnovne plače, med okvirno 
900 do 1.900 € (bruto). 
 Bojana Mavsar 

Pomoč na domu bo cenejša
BREŽICE – Občinski svet v Brežicah je 21. aprila na 22. redni seji sprejel sklep o znižanju cene pomoči na 
domu, potrdil zaključni račun proračuna občine za leto 2021 in investicijsko dokumentacijo za projekt ob-
nove atletskega stadiona v Brežicah ter sprejel nekaj odločitev na kadrovskem področju.

tega je občina za investicije na-
menila 14,3 milijona evrov. 

Občinski svet je sprejel sklep o 
potrditvi Dokumenta identifi-
kacije investicijskega projekta 
in sklep o potrditvi Investicij-
skega programa »Obnova atlet-
skega stadiona v Brežicah«, ki 
sta osnova za začetek postop-
ka obnove atletskega stadio-
na v Brežicah. Izvedba vseh 
šestih faz je predvidena v ob-
dobju 2022–2024. Projekt je 
že vključen v Načrt razvojnih 
programov (NRP) kot sestav-
ni del proračuna Občine Breži-
ce za leto 2022. Vrednost ob-
nove znaša 1,6 milijona evrov, 
za I. fazo je v tem letu namenje-
nih 300 tisoč evrov, v letu 2023 
pa skoraj 830 tisoč evrov. V tre-
nutku priprave projekta je edi-
ni zagotovljen vir proračun Ob-
čine Brežice, je navedla Suzana 
Ogorevc, vodja oddelka za in-
vesticije, občinsko premože-
nje in javna naročila. Predvido-
ma bo še letos objavljen razpis 
Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, v okviru ka-
terega bo mogoče pridobiti ne-
povratna sredstva za namen 

izvedbe projekta. Občina Bre-
žice bo kandidirala na razpisu, 
prav tako pa bo projekt prija-
vila tudi na razpis Fundacije za 
šport konec leta, je še omenila.

Nova mandata za Tomšeta in 
Bemkoč 

Svetniki so pri kadrovskih toč-
kah podali soglasji k imeno-
vanju direktorja JGZ Letalski 
center Cerklje ob Krki Jureta 
Tomšeta in direktorice Knji-
žnice Brežice mag. Tee Bem-
koč za naslednje mandatno 
obdobje. Med uspehi v pre-
teklem mandatu je Tomše po-
udaril, da je bilo veliko nareje-
nega na infrastrukturi letališča, 
obnovi hangarjev in ustvarja-
nju pogojev za uporabo na delu 
letališča, ki je namenjen civil-
ni dejavnosti. Prav tako je JGZ 
pridobil obratovalno dovolje-
nje Agencije za civilno letal-
stvo ter podaljšano pogodbo s 
strani Ministrstva za obrambo, 
kar omogoča, da se zavod lah-
ko pojavlja kot obratovalec ci-
vilnega dela letališča. Tomše-
tov program za naprej temelji 
na potrebi po razširitvi dejav-

nosti in dodatnih pokritih po-
vršinah. Bemkoč se je ozrla v 
iztekajoči se mandat, v kate-
rem so bile uvedene tehnolo-
gije, ki omogočajo samostojno 
vračilo izposojenega gradi-
va na knjigomatu ter projekt 
Posavske potujoče knjižni-
ce. Njen program za naslednji 
mandat vključuje poslovne in 
programske vsebine, za uspe-
šen poslovni del je pomembna 
knjižnična mreža in prostorski 
pogoji, tehnološki pogoji omo-
gočajo, da si člani knjižnice sa-
mostojno izposojajo gradiva 
ter ga izven odpiralnega časa 
tudi vračajo. V programskem 
delu pa je pomembno, da pro-
grami knjižnice in knjižnične 
vzgoje temeljijo na vzgoji, iz-
obraževanju, obveščanju ter 
kulturnih prireditvah, s čimer 
se spodbuja bralna kultura in 
vseživljenjsko učenje. Bemkoč 
je izpostavila še pomembnost 
domoznanske dejavnosti, ki 
predstavlja občanke in občane 
ter njihovo delovanje in sezna-
nja javnost z občino, njenimi 
posebnostmi na pisnih in ele-
ktronskih virih.
 Rok Retelj
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Brežice: Na vrhu dve ženski, 
Avšič Bogovič in Čular

V volilnem okraju Brežice, 
kjer je na volišča prišlo dobrih 
63 % volilnih upravičencev, 
je kandidatka Gibanja Svobo-
da mag. Nataša Avšič Bogo-
vič dobila več kot 39 % glasov, 
kandidatka SDS Patricia Ču-
lar pa 25 % glasov. Sledita SD 
(Bogdan Palovšnik) in Levi-
ca (Peter Dirnbek Vatovec) 
z dobrimi 5 % glasov, več kot 
3 % glasov pa so dobili še kan-
didati NSi (Katja Berk Bevc), 
LMŠ (Andrej Gerjevič) in Po-
vežimo Slovenijo (Rok Capl). 

Nova poslanka mag. Nataša 
Avšič Bogovič je bila nad re-
zultatom v VO Brežice pozitiv-
no presenečena: »Dosežen je 
res odličen rezultat, za kar se 
iz srca zahvaljujem vsem bre-
žiškim občankam in občanom, 
ki so mi namenili glas. Očitno 
so Brežice prepoznale, da je 
treba nekaj spremeniti, da lju-
dem povrnemo popolno zau-
panje v pravno državo, vred-
note, človeško dostojanstvo.« 
Dodala je, da je to šele zače-
tek, saj jih čaka še veliko trde-
ga dela v prihodnje. Kampanjo 
je ocenila kot stresno, »zame 
tudi že zato, ker sem se v to 
podala prvič. Moram reči, da 
je bila kampanja, vsaj v Breži-
cah, dokaj korektna. Bilo je si-
cer nekaj rušenj plakatov, tudi 
zdaj ponoči po volitvah so 
bili vsi moji plakati po mestu 
prevrnjeni. Ampak to se ved-
no dogaja v času kampanje in 
verjetno je to bolj odraz nekih 
osebnih profilov ljudi, ki jim to 
daje energijo.« Kot je še doda-
la, se vidi v vlogi poslanke in je 
pripravljena poslanski mandat 
»prijeti z obema rokama«.

Patricia Čular, ki je v VO Bre-
žice dobila drugi najvišji od-
stotek glasov, je v prvi izjavi 
povedala: »V volilno kampa-
njo sem se spustila prvič, zato 
nekih pretiranih pričakovanj 
nisem imela. Vsekakor si že-
lim, da bi se projekti, ki smo 
jih kot občina zastavili v so-
delovanju z državo, nadalje-
vali. Upam, da bomo uspeli z 

novo vlado zastaviti nadalje-
vanje tega partnerstva.« Ču-
lar bo še naprej zagovarjala, 
da ima občina Brežice znotraj 
države izjemen položaj, v od-
nosu do katere koli vlade, saj 
mora po njenem mnenju ob-
čina pridobiti poseben status 
pri projektih, kot so JEK 2, od-
lagališče NSRAO, HE Mokrice. 
Petru Dirnbeku Vatovcu tako 
kot že na zadnjih volitvah tudi 
tokrat zaenkrat kaže, da mu bo 
do izvolitve poslanca zmanjka-
la le malenkost. Kot je dejal, je 
»najpomembnejši cilj dose-
žen – znebili smo se škodljiv-
cev. Žal načelnost in iskrena 

prizadevanja Levice niso bila 
prepoznana in nagrajena, kot 
smo glede na konstantno pri-
sotnost na terenu v obliki kam-
panj upravičeno pričakovali. 
Mene pa je spet doletel ’fotofi-
niš’ in še vedno upam, da bo v 
tretje šlo rado.«

Krško: Vonta pred Olovcem

V krškem volilnem okraju, kjer 
je bila volilna udeležba dobrih 
67-odstotna, je rezultat podo-
ben: kandidatka Gibanja Svo-
boda Tamara Vonta je dobila 
slabih 37 % glasov, kandidat 
SDS Janez Jože Olovec pa 
25,5 % glasov. Sledijo kan-
didat NSi Alen Lenič s slabi-
mi 6 %, kandidatka Povežimo 
Slovenijo Ana Somrak s slabi-
mi 5 % ter kandidat SNS, do-
sedanji poslanec Dušan Šiško, 
in kandidatka SD Senta Jeler s 
po z dobrimi 4 % in kandidat 
Levice Aleš Suša s 3 % glasov. 

Tamara Vonta, nekdanja novi-
narka, ki je bila v poslanskih 
klopeh že v letih 2011–2014, 
ko je bila izvoljena na listi Po-
zitivne Slovenije, se je v prvi 
izjavi za naš medij najlepše 
zahvalila vsem za zaupanje: 
»Prepričana sem, da ga bomo 
tudi upravičili. Seveda to po-
meni, da je pred nami tudi ve-
lika odgovornost. In vseh teh 
nalog, ki se jih je kar nekaj nab-
ralo že v zadnjih dveh letih, pa 
že prej je bilo veliko tega, kar 
bi bilo treba narediti, se bo tre-
ba verjetno že prvi dan pošte-

no lotiti in se vreči na delo.« 
Kot je še dejala, ji je še pose-
bej pri srcu, da je tudi njeno 
mesto, »ki sem mu, kljub temu 
da sem v bistvu skoraj v celo-
ti svoje delovno življenje pre-
živela v Ljubljani, ostala zves-
ta«, izkazalo zaupanje stranki, 
ki ji pripada: »To mi zelo veliko 
pomeni in je zame tudi zave-
za, da bodo vsa moja ravnanja 
usmerjena v smer, ki je dobra 
za moje mesto, seveda tudi ob-
čino in regijo.«

Drugouvrščeni Janez Jože Olo-
vec, ki se je pri 27 letih prvič 
podal v politično kandidatu-

ro, je bil dejansko dokaj bli-
zu izvolitvi v DZ, saj mu je 
zanjo zmanjkalo le približ-
no 200 glasov. »Z rezultatom 
sem osebno zelo zadovoljen, 
me je pa presenetila visoka 
zmaga Tamare Vonta, ki ji se-
veda čestitam in upam, da bo 
upravičila to visoko zaupanje 
in nadaljeval s projekti, ki so 
že v zagonu, denimo z obno-
vo strehe leskovškega gradu,« 
je povedal v odzivu na volilni 
rezultat. Dušan Šiško, ki mu ni 
uspela ponovna izvolitev, saj 
stranka SNS ni presegla par-
lamentarnega praga, se zah-
valjuje volivkam in volivcem, 
ki so mu namenili glas. »Vesel 
sem, da smo v Krškem ponov-
no dobili poslanko, ki ji za to 
čestitam in upam, da bo na-
daljevala s projekti, ki sem jih 
zastavil za Krško,« je dejal. Re-
zultat volitev na državni ravni 
ga je presenetil: »Imam obču-
tek, da so ljudje želeli spre-
membe, saj so namenili toli-
ko glasov Golobovi stranki,« 
je še dodal.

Sevnica: Lisec za las pred 
Žnidaršičem

V volilnem okraju Sevnica (ki 
po novem poleg sevniške ob-
sega tudi del škocjanske obči-
ne) je za razliko od krškega in 
brežiškega največ glasov do-
bila stranka SDS, a je bila raz-
lika med njenim kandidatom 
Tomažem Liscem in kandida-
tom Gibanja Svoboda Jerne-
jem Žnidaršičem le 13 glasov 

oz. 0,11 % (oba sta dobila sla-
bih 32 %). Sledi kandidat Po-
vežimo Slovenijo Janez Kukec 
s slabimi 6 % glasov, kandidat-
ka NSi Maša Brulc z dobrimi 
4 %, več kot 3 % pa so dobili 
še kandidatka SD Ana Jelan-
čić, kandidatka stranke Resni.
ca Olga Čepin in kandidat-
ka LMŠ Nives Matjan. Volilna 
udeležba je bila najvišja v Po-
savju, dobrih 69 %.

Tomaž Lisec, ki mu je po letih 
2011, 2014 in 2018 uspela še 
četrta zaporedna izvolitev v 
Državni zbor in druga zapore-
dna zmaga v volilnem okraju 

Sevnica, je za naš medij pove-
dal: »Kot kaže, bo v parlament 
prišlo le štiri ali pet strank, kar 
pomeni, da so se ljudje odloči-
li podpreti tiste, ki so najbolj 
vidni predstavniki v politiki. 
Presenečen sem nad številom 
glasov in odstotkom zmago-
valne stranke, ki bo očitno po 
številu poslancev dosegla nov 
mejnik. Mi bomo na žalost v 
opoziciji, ampak verjamem, 
da bomo kot stranka tako kot 
doslej delali za dobrobit drža-
ve.« S svojim osebnim rezulta-
tom je seveda zadovoljen (upa, 
da je to nagrada za minulo 
delo, ki je hkrati tudi spodbu-
da ter velika obveza za priho-
dnost) in prav tako z izidi v Po-
savju: »Kot kaže, bomo imeli iz 
Posavja spet štiri ali celo pet 
poslancev in upam, da bomo s 
Klubom posavskih poslancev 
nadaljevali tudi v tem manda-
tu ter skupaj enotno delovali v 
dobrobit Posavja.«

Jernej Žnidaršič, novinec na 
političnem parketu, je v sev-
niškem volilnem okraju prejel 
zavidljivo število glasov volivk 
in volivcev, kar ga izjemno ve-
seli, saj je bila volilna kampa-
nja za Gibanje Svoboda krat-
ka. »Rezultat je pričakovan, 
čeprav smo mislili, da bo zma-
ga bolj tesna, a volivke in vo-
livci so šli premišljeno na vo-
litve. Po statistiki leva sredina 
v zgodovini samostojne Slove-
nije še nikoli ni dobila toliko 
glasov. Mislim, da bomo lah-
ko sestavili trdno koalicijo in z 

Ljudstvo je povedalo svoje in se tako kot v letih 2011 in 2014 
– z vmesno zmago SDS na volitvah 2018 – odločilo za stran-
ko, ki jo je nekaj mesecev pred volitvami ustanovil t. i. nov 
obraz, tokrat stranko Gibanje Svoboda dr. Roberta Goloba. 
Poleg suverene zmage in rekordnega števila osvojenih man-
datov omenjene stranke, kar 41, si bomo te volitve zapomni-
li še po neizprosni predvolilni kampanji, dokaj visoki volilni 
udeležbi in morda še posebej po izpadu kar nekaj dosedanjih 
parlamentarnih strank iz hrama slovenske demokracije.

S posavskega vidika so se volitve razpletle dokaj ugodno, 
saj se je kar štirim našim kandidatom in kandidatkam uspe-
lo prebiti v Državni zbor. Spomnimo: kandidati ne tekmuje-
jo le proti kandidatom na drugih listah, ampak tudi (in vča-
sih morda še bolj) proti kolegom, ki kandidirajo na isti listi 
v drugih volilnih okrajih znotraj iste volilne enote, v našem 
primeru torej posavski kandidati proti kandidatom iz do-
lenjskih, belokranjskih in zasavskih volilnih okrajev. Na listi 
zmagovalne stranke Gibanje Svoboda, ki je v 6. volilni eno-
ti dobila pet mandatov, sta med njimi kar dve posavski kan-
didatki, Tamara Vonta in mag. Nataša Avšič Bogovič, enega 
od štirih mandatov drugouvrščene stranke SDS v 6. volil-
ni enoti je suvereno osvojil sevniški kandidat Tomaž Lisec, ki 
bo že četrtič poslanec, edini mandat stranke SD v tej volil-
ni enoti pa radeški kandidat Matjaž Han, za katerega bo to 
že šesti mandat. Volilna aritmetika znova ni bila naklonje-
na brežiškemu kandidatu Levice Petru Dirnbeku, ki je sicer 
dobil največji delež glasov med svojimi kolegi v volilni enoti, 
a je stranka ostala brez mandata v njej, krški kandidat SNS 
Dušan Šiško pa je kljub solidnemu rezultatu ostal brez pos-
lanskega stolčka zaradi neuspeha stranke na državni ravni.

Posavska poslanska zasedba bo torej (prvič) spolno urav-
notežena, zelo izkušena, saj je le brežiška poslanka novinka 
v tem 'poslu', tudi politične moči ji ne bi smelo manjkati, ne 
nazadnje je pričakovati, da bodo vsi, razen Lisca, del vladajo-
če koalicije. Nas mora zanimati predvsem, ali in kako uspeš-
ni in spretni bodo pri uveljavljanju potreb okolja, iz katerega 
prihajajo, in kako dobro bodo pri tem sodelovali (poslance 
v minulem sklicu lahko, kar se tega tiče, kar pohvalimo). A 
najbrž to ne bo odvisno le od njih, ampak tudi od tega, koli-
ko posluha bo imela nova oblast za periferna okolja, kakršno 
je naše.

Štartne pozicije  
so dobre

komentar

Piše: Peter Pavlovič

V Državni zbor dva politična 
veterana, povratnica in novinka
POSAVJE – Zmagovalka državnozborskih volitev, ki so potekale minulo nedeljo, 24. aprila, je stranka Giba-
nje Svoboda, ki je prejela 34,5 % glasov in bo imela v parlamentu 41 poslancev, medtem ko je stranka SDS 
prejela 23,5 % glasov in dobila 27 mandatov. V DZ so se uvrstile še stranka NSi z osmimi poslanci, SD s sed-
mimi in Levica s petimi poslanci. Posavje bo tudi v naslednjem mandatu imelo štiri poslance, saj sta se v 
Državni zbor uvrstili kandidatki Gibanja Svoboda v krškem in brežiškem volilnem okraju Tamara Vonta in 
mag. Nataša Avšič Bogovič, ponovno pa tudi kandidat SDS v sevniškem volilnem okraju Tomaž Lisec in kan-
didat SD v volilnem okraju Laško, Radečan Matjaž Han. 

njo uresničili volilni program, 
ki smo ga predstavili pred vo-
litvami,« je povedal za naš ča-
sopis.

Hanu še šesti mandat

Radečan Matjaž Han je v vo-
lilnem okraju Laško osvojil 
tretje mesto (za kandidatoma 
Svobode in SDS), z 18-odsto-
tno podporo pa se je še šestič 
zapored uvrstil v Državni zbor, 
kar ga uvršča med poslance z 
najdaljšim stažem v zgodovi-
ni Slovenije. »Ponovno izvoli-
tev na mesto poslanca najprej 
vidim kot izkaz mojega dela 
v preteklem mandatu Držav-
nega zbora, predvsem pa kot 
veliko odgovornost, da reali-
ziram dane zaveze za spoštlji-
vo in realno politiko. Takšno, 
ki bo bolj kot v visoko zvene-
če besede, kaj vse Slovenija 

potrebuje, usmerjena k reše-
vanju konkretnih problemov 
tukaj in zdaj,« je sporočil v iz-
javi za naš časopis ter se voliv-
kam in volivcem zahvalil za vi-
soko volilno udeležbo, za vsak 
glas, oddan Socialnim demo-
kratom. Zagotavlja, da bo de-
lal v prid vseh, tistih, ki so ga 
volili, in tudi tistih, ki ga niso. 
»Namreč politika je že davnaj 
izgubila privilegij ozkoglede 
delitve na naši in vaši, smo 
pred preveč resnimi izzivi, da 
bi se lahko šli takšno politi-
kantstvo. Trdo delo in posluh 
za ljudi je pravi recept, ki nas 
lahko pelje na 'varno stran' v 
časih, ko se obeta gospodar-
sko poslabšanje in s tem tudi 
veliki finančni pritiski na drža-
vo in ljudi.«

Peter Pavlovič, Rok Retelj, 
Bojana Mavsar, Smilja Radi

Novoizvoljeni poslanci iz Posavja: mag. Nataša Avšič Bogovič, Tamara Vonta, Tomaž Lisec in Matjaž Han

V naslednji številki, ki bo izšla v četrtek, 12. maja, 
pripravljamo tematske strani:

Vabljeni k objavi.
Za več informacij: 

marketing@posavje.info in 040 302 809.

TEMATSKE STR ANI  POSAVSKEGA OBZORNIK A,  20.  januar  2022
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OROPAL POŠTO V BREŽICAH IN POBEGNIL – 21. 4. nekaj 
pred 17.30 se je zgodil rop pošte na Ulici stare pravde v Bre-
žicah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov 
SKP PU Novo mesto je storilec zagrozil osebju, odtujil denar in 
peš pobegnil proti ulici Pod obzidjem. Visok naj bi bil med 190 
in 195 cm, oblečen je bil v temnejša oblačila, na glavi je imel 
kapo s ščitnikom. V ropu ni bil nihče poškodovan. Vse, ki bi 
storilca opazili ali karkoli vedeli o ropu, pozivajo, da to sporo-
čijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

TRČIL V FONTANO V KROŽIŠČU – 18. 4. nekaj po 21. uri je vo-
znik osebnega avtomobila v Brežicah trčil v prometno signa-
lizacijo in fontano v krožišču, nato pa odpeljal s kraja dogod-
ka, a so ga policisti izsledili.

POLICISTI PRIDRŽALI DVA VOZNIKA – V noči na 23. 4. so 
policisti PP Sevnica zaradi nezanesljive vožnje v Šentjanžu us-
tavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih zna-
kov alkoholiziranosti odredili preizkus. 29-letnemu kršitelju, 
ki je imel v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola, so 
odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. V isti 
noči so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola preizkus al-
koholiziranosti vozniku osebnega avtomobila, ki so ga usta-
vili v Bukošku, odredili tudi brežiški policisti. Ker je preizkus 
odklonil, so mu odvzeli prostost in ga pridržali. 

PIJAN NAD NEMOČNO BABICO – Sevniški policisti so 17. 4. 
posredovali zaradi nasilja v družini na območju Sevnice. Pijan 
29-letni nasilnež se je fizično znašal nad babico in razbil po-
hištvo v stanovanju. Policisti so zaščitili žrtev, zoper nasilne-
ža uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v pro-
store za pridržanje, čaka ga še kazenska ovadba.

RAZGRAJAL V TRGOVINI – Brežiški policisti so obiskali 25-le-
tnika z Gazic, ki je kršil javni red in mir v trgovini v Brežicah. 
Pri tem naj bi bil nesramen do trgovk, varnostnika je odri-
nil in ni upošteval njegovih navodil. Neotesanec je sicer uspel 
kraj zapustiti pred prihodom policistov, a so po pregledu vi-
deonadzornih kamer kmalu ugotovili, da gre za starega znan-
ca policije, ki so ga v zadnjih letih že 15-krat ovadili zaradi su-
mov različnih premoženjskih kaznivih dejanj, večkrat pa tudi 
uvedli postopek zaradi prometnih prekrškov. Zbral: P. P.

Zdravka Abram, Kostanjevica na Krki: Pogre-
šam plese, ki so bili nekoč tudi v gasilskih do-
movih, in tisto mladost. Teh dogodkov sem se 
rada udeleževala, mladi ljudje smo nekoč veli-
ko plesali. Danes je druženja na sploh premalo, 
saj mladino premamijo predvsem virtualne za-
deve. Škoda, saj je ples zelo pomembna in zdra-

va stvar, ker vključuje tako telo kot duha in um.

Rok Jazbec, Krško: Tu in tam sem šel na kakšni 
zabavi plesat z mamo, da sem jo osrečil, sicer pa 
sem, četudi sem nekaj časa preigraval harmoni-
ko in premorem nekaj muzikaličnosti, bolj lesen 
plesalec. Občasno sem tudi s kakšno družbo za-
plesal v kakšni diskoteki ali lokalu, a bolj kot za 
ples je pri tem šlo za pozibavanje in mahanje z 

rokami. Ples pač ni nekaj, kar bi me sproščalo. 

Marjetka Repše, Križ pri Telčah: Prvih plesnih 
korakov sem se učila v osnovni šoli, kasneje sem 
obiskovala plesne večere, ki so bili organizira-
ni v kakšni kulturni ali športni dvorani ali resta-
vraciji, obiskovala sem tudi diskoteke ali zaple-
sala na kateri izmed veselic. Že nekaj let časa za 
ples nimam, a tudi ponudbe s plesnimi večeri, 

takšnimi, kot so bili včasih, ni več.     

Vladimir Slovenc, Kapele: Včasih sem res og-
romno preplesal, spominjam se plesov v našem 
kapelskem domu, na veselicah, porokah ... Tak-
rat smo se imeli res lepo in plesali cele noči, če 
je bilo treba. Pogrešam te čase, ker danes v bi-
stvu ni več takšnih priložnosti, pa tudi nismo 
več tako ’fit’, leta naredijo svoje. Upam, da bodo 

sedanje generacije še kdaj toliko plesale, kot smo mi.

Kako pogosto se zavrtite?
Jutri, 29. aprila, bomo obeležili svetovni dan plesa. Ali in 
kako pogosto vi zaplešete, se vam zdi, da danes plešemo 
manj kot so nekoč, ko so bili v posavskih hotelih, mote-
lih, kulturnih domovih in drugih javnih objektih organi-
zirani številni plesi in se je veliko 'vrtelo'?

anketa

Na CSD Posavje ste pri delu 
združili predhodne izkušnje, 
ki ste jih pridobili kot tehnik 
zdravstvene nege v brežiški 
bolnišnici in zatem tudi v kr-
škem Domu starejših obča-
nov (DSO).
Po končani srednji zdravstve-
ni šoli v Novem mestu sem se 
najprej zaposlila v brežiškem 
zdravstvenem domu in za-
tem štiri leta delala na inter-
nem oddelku bolnišnice, na-
kar sem bila naslednjih 14 let 
zaposlena v DSO Krško. Najprej 
kot zdrav stveni tehnik in za-
tem tudi kot socialna delavka, 
saj sem se med službovanjem 
vpisala na študij sociologije. 
Direktorica Ani Masnik mi je 
omogočila tudi pripravništvo 
v domu in nadomeščanje soci-
alne delavke v času njene po-
rodniške odsotnosti. A ker bi 
z njeno vrnitvijo morala po-
novno nadaljevati delo na od-
delku, želela pa sem si delati 
v stroki, sem se pred deseti-
mi leti zaposlila na CSD Krško. 
Pred tem sem se že ob začet-
ku študija vključila na CSD kot 
prostovoljka na različnih pod-
ročjih. Najprej sem bila na pra-
ksi na CSD, zatem v Varstveno 
delovnem centru Krško-Lesko-
vec, kjer sem kot prostovoljka 
opravljala mobilno pomoč na 
terenu, ki je bila tedaj novost. 
Skozi angažiranje na tem po-
dročju sem začela spoznavati 
delo na domovih ljudi, ki niso 
bili vključeni v nobeno stro-
kovno obravnavo, a so potre-
bovali učno pomoč, socialno 
vključevanje. Prakso sem ime-
la tudi v artiški šoli, znanja, ki 
sem jih pridobila, pa v praksi 
uporabila tudi kot prostovolj-
ka v Kriznem centru za otroke 
in mladostnike v Krškem. Si-
cer sem že med študijem priš-
la do spoznanja, da me življenje 
samo po sebi usmerja v delo s 
starejšo populacijo, da mi je 
le-ta pisana na kožo in nadvse 
ljuba. Kot socialna delavka sem 
se vključevala tudi v skupino za 
samopomoč v DSO. 

Na CSD ste zatem zapluli v 
Pomoč na domu, ki je name-
njena osebam nad 65 let. 
Moram priznati, da sem se 
šele ko sem ’zaplavala’ v po-
moč na domu, začela zaveda-
ti dejanskih razsežnosti tega 
področja. Najprej sem mora-
la po toliko letih dela v institu-
ciji preklopiti in ozavestiti, da 
ko vstopamo v dom uporab-
nika, da je ta njegovo svetiš-
če in da vanj vstopamo z nje-
govim dovoljenjem. In da ga je 
treba v prvi vrsti spoštovati, ne 
glede na to, ali živi v socialno 
zelo urejenem bivalnem oko-
lju ali ne, da je to vse, kar po-
sameznik ima, in da vstopamo 
v dom kot partnerji v odnosu. 

In da tako kot domala nobena 
kuharica ne dovoli, da ji nekdo 
v kuhinji diktira, kako naj kuha 
ali kje naj ima zložene posode, 
je treba upoštevati, da ima-
jo ljudje radi stvari postavlje-
ne po svoje, da so navezani na 
razpored prostorov, da v njih 
gojijo spomine. In takšen vza-
jemno spoštljiv odnos je pogoj 

za naše delo. Tako oskrbovan-
cem, ki imajo zagotovljene po-
goje bivanja v svojem bivalnem 
okolju, a zaradi starosti, bolez-
ni, invalidnosti ali drugih de-
javnikov ne zmorejo več v ce-
loti skrbeti zase, njihovi bližnji 
pa jim zaradi prezaposlenosti 
ali oddaljenosti bivanja tudi 
ne morejo nuditi oskrbe, os-
krbovalke po najboljših mo-
čeh nudijo pomoč in podporo 
z dostavo obrokov, nakupi za-
nje, pomoč pri oblačenju, pri 
osebni higieni, čiščenju doma 
idr. V prvi vrsti pa starostniki 
potrebujejo občutek, da so sli-
šani in videni. 
Po pomoči na domu smo do-
kaj posebni, naš sistem velja 
za dobrega tudi v evropskem 
prostoru, še posebej z vidika 
hišne ter gospodinjske pomo-
či, ki je združena še s pomočjo 
pri osebni higieni. Mi zajema-
mo veliko storitev v eni služ-
bi, medtem ko so ta področja 
v tujini ločena. Pomeni, da pri-
de k uporabniku izvajalec za 
čiščenje pa spet drug izvajalec 
za zdravstveno nego ter tretji 
za druga področja, kar je manj 
prijazen pristop do ljudi, saj 
so ti tako rekoč kar naprej na 
prepihu oz. potisnjeni v polo-
žaj, kot da imajo doma železni-
ško postajo. Zato so naše stori-
tve v primerjavi s tujino veliko 
bolj prijazne do ljudi.

Verjetno se je v času epidemi-
je tudi potreba po tej pomo-
či kakor tudi pri dolgotrajni 
oskrbi Most spremenila. 
Drži. Ni več tako tehnicistič-
na. Mi vstopamo v domove lju-
di, ko so praviloma v zelo ve-
likih stiskah. Ne govorim le o 
uporabnikih storitev, temveč 
tudi o njihovih svojcih. Če po-

nazorim, denimo, hči, katere 
mama si je zlomila kolk, mora 
naenkrat prevzeti skrb še za 
eno kompletno gospodinjstvo, 
od gospodinjskih del do plači-
la položnic, nakupov, dela na 
vrtu ipd., pri čemer mora t. i. 
’sendvič’ generacija, tj. delov-
no aktivna generacija, poskr-
beti tudi za svoje družine. Če 
se samo spomnimo preteklih 
dveh let, ko je bilo treba otro-
ke spremljati pri pouku na da-
ljavo prek Zooma, starši so iz-
menjaje delali en čas doma in 
en čas v službi, v kateri je delo-
dajalec pričakoval, da bo posa-
meznik pri delu zbran in pro-
duktiven, četudi je ta moral 
poleg dela poskrbeti za svo-
jo družino, starše, nekateri še 
celo za stare starše glede na 
demografske podatke, saj ima-
mo zelo veliko ljudi, starih 90+. 
Preteklo obdobje so zaznamo-
vale tudi velike stiske ljudi za-
radi zaprtja bolnišnic, prepo-
vedi obiskov pa tudi zaradi 
zaprtja javnega življenja na-
sploh. V bolnišnicah se z du-
ševnim počutjem obolelega ni 
nihče ukvarjal, osebe z demen-
co so se še manj znašle v času 
in prostoru kot sicer, veliko je 
bilo paliativne oskrbe, več po-
škodb zaradi padcev, zaprtje za 
štirimi stenami se je odražalo 
tudi skozi večjo obolevnost ali 
psihološke stiske pri mnogih 
starejših osebah, ki jim je sicer 

do tedaj zdravje dobro služilo.

Zato je zelo pomembno, naj gre 
za pomoč na domu ali dolgo-
trajno oskrbo Most, ki je nad-
gradnja pomoči na domu in jo 
izvajamo le v mestni občini Kr-
ško za osebe nad 18 let, ki so 
zaradi poškodb, invalidnosti, 
bolezni, starostne oslabelosti, 
manjše intelektualne sposob-
nosti idr. v daljšem ali krajšem 
časovnem obdobju odvisne 
od pomoči, da ko vstopamo v 
družino, da si najprej vzamemo 
čas, da sploh slišimo, kaj posa-
meznik in posamezna druži-
na potrebuje. In da jo oboroži-
mo z informacijami, kaj vse jim 
pripada, na koga naj se obrne-
jo za kakšno stvar. Pogosto je 
treba narediti tudi prilagodi-
tve bivalnega okolja, povedati, 
da jim lahko zdravnik glede na 
bolezen ne predpiše zgolj pos-
telje, temveč tudi druge pripo-
močke; do katerih dodatkov so 
upravičeni, kaj dela patronaža 
in kaj naši enoti za ohranja-
nje samostojnosti in izvajanje 
zdravstvene nege in oskrbe. Te 
informacije so večini prebival-
stva, dokler se posameznik in 
družina ne znajdeta v tem po-
ložaju, popolna neznanka. 

Ali je pri Mostu, ki je za zdaj 
v slovenskem merilu privi-
legij občanov mestne občine 
Krško, od uvedbe do danes 
prišlo do večjih sprememb?
Ko smo prehajali z evropskega 
brezplačnega projekta v pla-
čljiv sistem, nismo vedeli, kaj se 
bo zgodilo. Zato smo naredili 
analizo med uporabniki in med 
preverjanjem, ali bi bili te stori-
tve pripravljeni plačati, ugoto-
vili, da je zanje še vedno velik 
interes. Problem je nastal, ker 
je med zbiranjem dovoljenja za 
delo vmes minilo pet mesecev 
in da so se bili ljudje primorani 
znajti tudi na druge načine in 
da se, žal, sedaj na terenu vse 
prevečkrat srečamo z nestro-
kovno in tudi neetično obrav-
navo in oskrbo posameznikov. 
Zato apeliram s tega mesta na 
vse, ki potrebujejo pomoč, da 
res preverijo strokovne kom-
petence oseb, ki jim ponuja-
jo pomoč na domu. Prav je, da 
različne službe, ki vstopajo v 
domove naših starejših oseb, 
to strokovnost tudi izkažejo z 
veljavnimi licencami in dovo-
ljenji za delo v izogib nestro-
kovne obravnave in dodatnih 
poškodb ali obolenj. 

Namen dolgotrajne oskrbe 
Most ni, da mi kontinuirano 
oskrbujemo posameznike, am-
pak da jih naše službe podpre-
jo, osamosvojijo in spustijo v 
večinskem delu. Čeprav delež 
med uporabniki predstavljajo 
tudi osebe, ki jim z namenom, 

Carmen Rajer, vodja Pomoči na domu in Dolgotrajne oskrbe Most:

Carmen Rajer

Še vedno je preveč starostnikov 
»odrezanih« od družbe
KRŠKO – Carmen Rajer je vodja Pomoči na domu in Dolgotrajne oskrbe Most pri Centru za socialno delo 
Posavje. Je tudi predavateljica, predsednica Sekcije za oskrbo na domu pri Socialni zbornici Slovenije, 
žena, mati, ljubiteljica živali, doktorska študentka, leta 2020 je bila ena od nominirank za Slovenko leta. 
Rajer uspešno združuje vrsto vlog in poslanstev.
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Po besedah direktorice CPT 
Krško Kristine Ogorevc Ra-
čič bo film, ki je tako vsebin-
sko kot s posnetimi kadri nav-
dušil veliko število zbranih 
obiskovalcev v veliki dvorani 
brestaniškega gradu, služil za 
promocijo Posavja, njegovih 
naravnih danosti in gastrono-
mije ob različnih priložnostih: 
»Snemanje promocijskega fil-
ma so pravzaprav narekovale 
potrebe, saj smo se do sedaj 
na več predstavitvenih sejmih 
tako doma kot v tujini znašli v 
položaju, da nam je primanj-
kovalo kakovostnega posne-
tega promocijskega materiala. 
Film je pomemben tudi z vidi-
ka v današnjem času izstopajo-
če digitalizirane promocije, ki 

Okusi Posavja še v filmu; 21 novih sommelierjev
BRESTANICA – Center za podjetništvo in turizem Krško je 20. aprila na gradu Rajhenburg organiziral predstavitev promocijskega filma z naslovom Okusite 
Posavje ter v sodelovanju z Društvom za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije podelitev diplom udeležencem tečaja za sommelierje 1. stopnje.

jo bomo lahko poleg sejmov 
predvajali tudi po lokalnih te-
levizijah in spletnih socialnih 
omrežjih pa tudi na različnih 
prireditvah, skozi katere želi-
mo predstaviti naš napredek 
in skupna prizadevanja pri 
promociji naše turistične re-
gije in dvigu kakovosti gastro-
nomije, za kar si prizadevamo 
tako na CPT Krško kot tudi 
sodelujoči deležniki na tere-
nu, to je ponudniki kulinarike, 
vin, piv ter dobrot s kmetij pod 
skupno znamko Okusi Posavje.

Film, ki z liki in zgodbo 
navduši

Idejno zasnovo za promocij-
ski film, v katerem je na duho-

vit način preko likov preple-
tena preteklost s sedanjostjo, 
vključujoč nekdanje postop-
ke in načine pridelave suro-
vin, kulinariko in utrinke iz 
življenja z novodobnim časom 
in pristopi, sta izdelali Ksenja 
Kragl in Kristina Ogorevc Ra-
čič iz CPT Krško. V nadaljeva-
nju so izdelavo filma zaupa-
li izkušeni produkcijski ekipi 
Idejalisti, ki se je sicer podpi-
sala sicer že pod številne us-
pešne TV-oddaje, reklame in 
spletne filme. Osrednje like v 
filmu so odigrali Sabina Re-
povž (Gostilna Repovž), Sreč-
ko Kunst (Gostilna Kunst), 
Miha Istenič (Penine Istenič), 
Dejan Mastnak (Restavracija 
Tri lučke), otroci Jakob in Kri-
štof Račič, Mark Levičar in 

Eva Novak ter Matej Krmelj 
iz KD Brestanica, vloge so od-
igrali tudi člani Društva su-
homesnatih dobrot iz Leskov-
ca pri Krškem, člani Ribiške 
družine Kostanjevica na Krki, 
članice Društva kmetic Krško, 
pri filmu pa so sodelovali še 
Turistično društvo Brestanica, 
Grad Rajhenburg, Klet Krško, 
Melitini okusi, ŠD Mrtvice, Et-
noart turizem Špiler, Kmetija 
Petkovšek, Kmetija Menič, MC 
Krško, Albiana Nemška vas, 
Evrosad, Mestna občina Krško 
in več statistov.

Diplome 21 novim 
sommelierjem

Po ogledu promocijskega fil-
ma in predstavitvi poteka 

snemanja s strani vodje pro-
jekta Ksenje Kragl s CPT in v 
filmu nastopajočega Krištofa 
so predsednik Društva za ra-
zvoj pivske kulture Somme-
lier Slovenije Ivan Peršolja, 
ustanovni in aktivni član Ser-
gij Cesar in član izvršnega od-
bora društva Jure Tomič po-
delili 21 udeležencem tečaja, 
od tega jih je bilo na podeli-
tvi prisotnih 15, diplome za 
uspešno opravljene pisne te-
ste, sestavljene kar iz 71 vpra-
šanj s področja poznavanja vi-
narstva, zakonodaje, sokov, 
žganih pijač, vinorodnih de-
žel, spajanja hrane in vina idr. 
ter opravljene praktične de-
gustacije z opisom in pravil-
no postrežbo vin. Diplome za 
opravljen izpit so prejeli: Dar-

ja Bukovec, Urška Colner, 
Urban Culetto, Mojca Flor-
janič, Carmen Klepej, Eva 
Zala Kobal, Ksenja Kragl, Ka-
tja Kralj, Tina Križnar Mar-
tinčič, Urška Oven, Sašo Pa-
nić, Kaja Radanovič, Anže 
Repovž, Sabina Repovž, Me-
lita Saviozzi, Janez Slapšak, 
Marija Tavčer, Nina Zadra-
vec, Mateja Znidaršič, Hana 
Zorko in Maja Zupanc. 

Za pridobitev naziva somme-
lier se je sicer izobraževalo v 
76-urnem tečaju skupno 27 
tečajnikov z območja Posavja. 
Nekaj jih bo pristopilo k opra-
vljanju izpita kasneje, deset 
sommelierjev 1. stopnje pa že 
nadaljuje izobraževanje na 2. 
stopnji, skozi katero bodo pri-
dobili še dodatno poglobljeno 
znanje o različnih tehnikah 
zorenja in lastnostih vin, vin-
skem marketingu, pridelavi in 
specifikah posebnih vin, sve-
tovnih vinskih regijah pa tudi 
o pripravi in kakovosti ostalih 
živil, pijač in napitkov idr. Ura-
dnemu delu prireditve je sle-
dila še pogostitev z dobrotami 
gostincev in pridelovalcev vin 
v grajski peninoteki, ki jo je 
Mestna občina Krško z name-
nom boljše promocije vin pred 
meseci preuredila in opremila 
z novo opremo.

 Bojana Mavsar 
Otroci, ki so nastopili v filmu Okusi Posavja, z Dejanom 
Mastnakom in Srečkom Kunstom

Prejemniki diplom za sommelierje s podeljevalci

da vzdržujejo neko psihofizič-
no kondicijo, stalno oskrbu-
jemo. Pri tem gre, denimo, za 
osebe z mišičnim obolenjem, 
da te izvajajo ciljne vadbene 
aktivnosti v domačem okolju, 
osebe z demenco, pri katerih 
si prizadevamo kognitivno in 
motorično vzdrževati njihovo 
psihofizično kondicijo, ali pa 
gre za določene nepokretne 
osebe, pri katerih je treba zara-
di ležanja in težav z izkašljeva-
njem izvajati aktivne ali pasiv-
ne respiratorne vaje. Veliko jih 
tudi izstopi iz dolgotrajne oskr-
be zaradi izboljšanja stanja, po-
samezni uporabniki gredo tudi 
v domsko varstvo, naš fiziote-
rapevt ali delovna terapevtka 
pa tudi usposabljata druge iz-
vajalce ali svojce pravilnega iz-
vajanja nege, zaradi česar naša 
pomoč ni več potrebna ali zgolj 
v manjšem obsegu.

Da si bodo naši bralci lažje 
predstavljali obseg dela va-
ših služb: o kolikšnem števi-
lu uporabnikov pomoči na 
domu in dolgotrajne oskrbe 
govorimo?
Od januarja do aprila, torej v 
teh mesecih letos, smo imeli na 
pomoči na domu v Kostanjevi-
ci 18 uporabnikov, v Krškem pa 
191. Dolgotrajno oskrbo smo 
v tem obdobju izvajali pri 66 
uporabnikih, od tega je enota 
za oskrbo, ki jo izvajajo tehni-
ki zdravstvene nege, oskrbova-
la 28 oseb s težjimi zdravstve-
nimi stanji, s sondami, zdravili, 
preležaninami, medtem ko so 
kineziolog, delovna terapevt-

ka in fizioterapevt v tem času 
nudili podporo 46 uporabni-
kom. Enota za oskrbo je v tem 
obdobju opravila v povprečju 
630 delovnih ur in 1455 obi-
skov, enota za ohranjanje sa-
mostojnosti pa 462 ur in 674 
obiskov. Oskrbovalke pomoči 
na domu so opravile v Kosta-
njevici na Krki 300 ur dela in 
1029 obiskov, v krški občini pa 
skupno kar 5947 ur pomoči in 
13.392 obiskov. To so zelo veli-
ka števila, za katerimi stoji tudi 
veliko dela. V treh mesecih smo 
pri pomoči na domu po krški 
občini razvozili 5537 toplih 
obrokov starejšim občanom, 
po kostanjeviški občini pa 928. 
Tople obroke nam sicer kuha-
jo v DSO Krško, osnovnih šo-
lah Jurija Dalmatina, Podbočje 
in Kostanjevica na Krki, v go-
stilnah Štirica, Tratnik, Pohle 
in Senica. Med vsemi moram še 
posebej izpostaviti DSO Krško, 
ki nam je šel v prvem valu epi-
demije, ko se je vse zaprlo, res-
nično na roke, saj je bil edini, 
ki je prevzel kuhanje obrokov 
za uporabnike iz obeh občin. 
V DSO so nam pomagali tudi 
s šivanimi maskami, ker sami 
nismo imeli dovolj zaščitnih 
sredstev.

Nedvomno se oskrbovalke in 
drugi strokovni delavci pri 
delu soočajo tudi z obreme-
nilnimi dejavniki, tako fizič-
nimi kot psihičnimi. 
Kdor to delo opravlja, ga mora 
imeti rad, sicer ne zdrži, ker 
je dejansko fizično in psihič-
no obremenilno. Oskrboval-

ke vstopajo vsak dan enkrat, 
dvakrat, v kakšnih primerih 
tudi po trikrat v domove upo-
rabnikov, kjer se čez čas razkri-
jejo družine in odnosi v njih po 
vseh dobrih in včasih tudi sla-
bih plateh. Zato morajo znati 
’plavati’ med temi odnosi, ko-
municirati, imeti empatijo, a 
ne toliko, da obremenijo sebe. 
Oskrbovalke so izredno senzi-
bilne, prav tako izvajalci dol-
gotrajne oskrbe. Tudi v času 
epidemije so bili naši zaposle-
ni v prvi bojni liniji, pri čemer 
niso vedeli, ali je oskrbovanec 
okužen ali ne, ali pa so zvede-
li z zamikom, ali bodo okužbo 
prenesli v svoje domove, svo-
jim partnerjem, otrokom pa 
tudi bolnim in ostarelim star-
šem, ki niso bili nič manj ran-
ljivi ali dovzetni od ljudi, ki so 
jih oskrbovali. 

Bilo je več primerov, ko so 
oskr bovalke ob svojem obisku 
naletele na preminulega upo-
rabnika. To so težke, stresne 
situacije in protokoli so takšni, 
da morajo ob njih tudi poča-
kati, da pridejo pristojne služ-
be. Bile so tudi situacije, ko so 
skozi okna plezale v notranjost, 
da so prišle do ljudi, ki so pad-
li in se poškodovali, pa je tudi 
v takšnih primerih treba po-
čakati urgenco. In tudi ko se 
zaključi naša skupna pot, os-
krbovalke uporabnike, ki pre-
idejo v domsko oskrbo, tudi 
obiščejo v instituciji, v prime-
ru smrti gredo pokropit ali na 
pogreb, da se še z zadnjim deja-
njem poslovijo od osebe. To res 

izkazuje njihovo veliko preda-
nost in spoštovanje do dela, ki 
ga opravljajo. Moram iskreno 
povedati, da sem bila velikok-
rat v času epidemije celo pri-
zadeta, ker se je v javnosti ve-
liko govorilo o drugih poklicih 
in požrtvovalnosti, pa izredno 
redko in zelo malo o velikem 
delu, ki so ga opravile naše os-
krbovalke. 

Za kakovost življenja po-
sameznika je zelo bistvena 
njegova socialna mreža. Ali 
je družbene izključenosti, 
neenakosti, ogroženosti člo-
veškega dostojanstva še ved-
no veliko? 
Vedno pravim, da je Sloveni-
ja podeželje. Krško je res me-
stna občina, a je še vedno po-
deželska, kar pomeni, da je po 
dostopnosti do storitev in nji-
hovi raznolikosti še vedno bi-
stveno bolj okrnjena v primer-
javi z večjimi mesti, kjer deluje 
mnogo društev in zavodov, ki 
nudijo različne oblike nado-
meščanja manjkajočih social-
nih mrež. Mi smo beležili v zad-
njih letih mnogo odliva mladih 
v večja mesta zaradi študija in 
služb, tudi v tujino, ker so oce-
nili, da doma nimajo možnosti 
za razvoj, posledično pa je ve-
liko staršev ostalo samih. To 
še ne predstavlja tako velike-
ga problema, dokler je človek 
še dokaj samostojen, ko pa se 
začne krhati, pa se začnejo po-
javljati velike stiske. Tudi zara-
di slabše mobilnosti. Sopotniki 
ne morejo razvoziti vseh ljudi, 
javnih prevozov ni toliko kot v 

večjih mestih in že to priklene 
ljudi na domove. Težavo sta-
rejšim predstavlja tudi prido-
bivanje informacij. Tehnologi-
ja je zelo napredovala, domala 
vse informacije so na spletu, 
mi pa imamo še vedno veliko 
populacije, ki gleda televizijo 
in prebira časopise, v sodob-
ni tehnologiji pa se ne znajde. 
Če ima ostarela oseba socialno 
mrežo, svojce, ki se pri tem ak-
tivirajo zanj, to ni tako obreme-
njujoče, če pa teh ni, pa je člo-
vek odrezan. Imamo občane, ki 
živijo pod pragom revščine, ker 
niti ne vedo, da lahko sredstva 
pridobijo iz javnih virov. Tudi 
ljudi, ki si od ust trgajo na ra-
čun varčevanja, ker se bojijo 
starosti in varčujejo za domsko 
nastanitev. Veliko starostnikov 
tudi ne želi obremenjevati svo-
jih otrok in se že sami izklju-
čijo iz socialne mreže ipd. Vse-
kakor je tega veliko, še vedno 
veliko preveč.

Ste prejemnica znaka stro-
kovne odličnosti Socialne 
zbornice RS, zaradi svoje 
predanosti poklicu ste bili 
uvrščeni tudi v elitni izbor 
12 nominirank za Slovenko 
leta 2020. Kaj vam v bistvu 
ta umestitev pomeni?
Ko sem dobila klic, da sem no-
minirana, sem bila res prese-
nečena, vendar se zavedam, 
da je to priznanje rezultat dela 
vseh nas na centru, ne zgolj 
moje osebno, in da bi si vsi, ki 
delamo na teh področjih, zas-
lužili javno priznanje. Več kot 
nominacija pa so mi pomenila 

sporočila in klici, izkazana pod-
pora, ki sem je bila deležna ob 
tem iz lokalnega okolja in tudi 
širše. Res sem bila ne glede na 
končni rezultat ob tem ganjena.

Kateri so vaši hobiji? Sliša-
li smo, da se radi sprošča-
te ob peki tort in jezdenju? 
Kaj dela Carmen, ko je lahko 
samo Carmen?
Da je lahko Carmen Carmen, 
k temu prva prispeva druži-
na. Mož, ki mi stoji, ne le 150, 
pač pa 550-odstotno ob stra-
ni v vseh situacijah. Ki ni le 
ljubeč sopotnik, temveč par-
tner v pravem pomenu bese-
de, pa res ne vem, ali mu to do-
volj pogosto, kot bi si zaslužil, 
tudi povem. Pa moja hči, starša, 
s katerima živim pod isto stre-
ho in sta me vzgojila v to, kar 
sem; starejša sestra, ki je prav 
tako eden mojih zelo pomemb-
nih stebrov, pa seveda prijate-
lji in tudi enkratna ekipa sode-
lavcev. Svojevrsten filter pa mi 
absolutno pomenijo tudi živa-
li, ki jih imamo doma: pes, sko-
raj govoreči maček, dve kozi, ki 
dan za dnem poskrbita za naš 
smeh, in konj. Res sem hvale-
žna, ker sem obkrožena z zelo 
srčnimi, toplimi ljudmi. Peka 
tort je trenutno malo ponikni-
la. Vpisala sem se namreč še na 
doktorat, opravljam že prve iz-
pite za socialno gerontologijo 
na Alma Mater Europaea; no, in 
tudi pri tem, kot na ostalih pod-
ročjih, mi je mož rekel: »Pojdi, 
mi bomo že ...« (smeh, op. p.). 

 Bojana Mavsar
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BREŽICE – Koronarni klub 
Brežice, ki je edino društvo 
v Posavju, ki nadaljuje re-
habilitacijo srčnih bolnikov, 
začeto v toplicah, se je 22. 
marca v dvorani MC Brežice 
sestal na rednem letnem ob-
čnem zboru. Ker je bil tudi 
volilni, je dolgoletni pred-
sednik kluba Alojz Brajko-
vič po desetih letih vodenja 
svoje delo predal Robertu 
Vahčiču.

Uvodoma je navzoče pozdravi-
la strokovna vodja Koronarne-
ga kluba Brežice Mojca Savnik 
Iskra, ki je med drugim ome-
nila, da so leta 2006 spoznali, 
da je treba takrat, ko bolnik za-
pusti bolnišnico, obdržati stik 
z njim, ker še vedno potrebu-
je podporo zdravstvenih de-
lavcev, zato so tudi spodbu-
dili ustanovitev Koronarnega 
kluba Brežice. Le-tega so us-
tanovili 10. marca 2006 v Ter-
mah Čatež in na ustanovitve-
nem zboru je pristopno izjavo 
podpisalo prvih 42 bolnikov, 
danes pa je vseh članov sku-
paj že 320. Z vadbo so začeli 
v majhnem bolnišničnem pro-
storu fizioterapije, nato pa je 
društvo dobilo večje prostore, 
vaje so lahko potekale v telo-
vadnicah. Iz Brežic se je vad-
ba razširila na še šest vadbenih 
skupin tudi drugod po Posavju 
(Dobova, Krško, Senovo, Veliki 
Podlog, Kostanjevica na Krki in 
Bistrica ob Sotli). Izvajajo vse-
življenjsko rehabilitacijo koro-

ČATEŽ OB SAVI – Posavsko 
in obsoteljsko društvo za 
boj proti raku je 23. marca v 
konferenčni dvorani hotela 
Terme v Termah Čatež orga-
niziralo pomladno srečanje 
članov, na katerem je izved-
lo tudi letno skupščino za 
dve leti nazaj. Na začetku so 
prisluhnili tudi predavanju 
patra dr. Karla Gržana.

Po pozdravnih besedah pred-
sednice in podpredsedni-
ce društva, Alenke Krenčič 
Zagode in Vladimire Tom-
šič, se je eden od gostov, An-
ton Zorko, spomnil začetkov 
Posavskega in obsoteljskega 
društva za boj proti raku, ki 
je po njegovih besedah nasta-
lo kot neke vrste humanitar-
ni projekt Rotary kluba Čatež. 
Ustanovljeno je bilo leta 1998, 
kar je privedlo tudi do nakupa 
mamografa za brežiško bolni-
šnico. Nekaj besed sta uvodo-
ma spregovorili še podžupa-
nja Občine Brežice Mila Levec 
in generalna direktorica Zavo-
da za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije dr. Tatjana Mla-
kar. Kot je uvodoma povedala 
Krenčič Zagode, ki je na čelu 
društva že od vsega začetka, 
mora vsaka družba izjemno 
paziti, da v skrbi za obvlado-
vanje covida-19 ne bi ogrozila 
oskrbe bolnikov z rakom. Upo-
števajoč priporočila in odred-
be za preprečitev bolezni so v 
društvu okrnili mnoge aktiv-
nosti, ki so jih želeli nameniti 

Brajkovič predal delo Vahčiču

narnih bolnikov in bolnikov z 
drugimi srčno-žilnimi bolezni-
mi, priključijo pa se jim lahko 
tudi ljudje z več dejavniki tve-
ganja za te bolezni, je navedla. 
Nekaj misli je ob tem strni-
la tudi podpredsednica Zve-
ze koronarnih društev in klu-
bov Slovenije (ZKDKS) Alenka 
Babič. Kot je v poročilu o delo-
vanju Koronarnega kluba Bre-
žice, katerega program sesto-
ji iz delovanja vseživljenjske 
rehabilitacijske vadbe, v lan-
skem letu med drugim ome-
nil Alojz Brajkovič, so prva 
dva meseca leta 2021 vadili 
doma in ne v živo. Z vadbo v 
živo so začeli z marcem in jo 
imeli do konca junija. Ponovno 
so z vadbo začeli septembra, a 
so morali konec oktobra zara-
di korone z njo spet prekiniti, 
tako da so bili zadnja dva me-
seca leta spet prisiljeni v po-
samično vadbo doma. V klu-

bu sicer tedensko izvajajo 14 
ur rehabilitacijske vadbe, v 
vseh sedmih vadbenih skupi-
nah pospešujejo vsakodnevno 
živahno hojo in druge oblike fi-
zičnih aktivnosti. Poleg vadbe 
so lani izvedli še sedem stro-
kovnih predavanj po lokacijah 
vadbenih skupin. Kolikor se je 
dalo, so se v lanskem letu tudi 
družili, saj brez tega dejavno-
sti kluba ne bi mogle poteka-
ti. »Osebno sem zadovoljen z 
našim delovanjem v letu 2021 
in verjamem, da ste zadovolj-
ni tudi člani, saj je dal uprav-
ni odbor vse od sebe, da je čim 
več programa tudi izvedel,« 
je zaključil. Ob koncu so sle-
dile še volitve novih organov 
upravnega in nadzornega od-
bora Koronarnega kluba Bre-
žice. Brajkoviča je po približno 
desetih letih na čelu kluba za-
menjal Robert Vahčič.
 R. Retelj

Alojz Brajkovič in delovno predsedstvo zbora

Predanost preventivi raka

članicam in članom. Poudarek 
na delu društva v letu 2021 je 
bil po navedbah predsednice 
izpostaviti pomen posredova-
nja informacij o cepljenju, di-
agnostiki in zdravljenju stanj, 
povezanih s covid infekcijo in 
rakom. Seveda ne zanemarja-
jo tudi pomena udeležbe v pre-
ventivnih programih DORA, 
ZORA in SVIT, ki so v lanskem 
letu skoraj nemoteno poteka-
li. Med nekaterimi drugimi ak-
tivnostmi društva v 2021 je 
omenila izvedbo delavnic uče-
nja samopregledovanja dojk v 
Krškem in dobrodelni dogodek 
Rožnati tek za življenje, ki so ga 
pri Srednji šoli Sevnica pripra-
vili v oktobru, mednarodnem 
mesecu osveščanja o raku dojk.

»Po podatkih registra raka je 
v letu 2018 za rakom zbole-
lo okoli 16 tisoč in umrlo oko-

li 6500 ljudi, 
med nami pa 
je živelo več 
kot 115 tisoč 
ljudi, ki so se 
že soočili s 
to diagnozo. 
Po s l a n s t vo 
in preda-
nost preven-
tivi raka nas 
ohranja pri 
močeh in v 
upanju na 
čimprejšnjo 
normal iza -
cijo dela v 
zdravstvu,« 

je ob tem dejala Krenčič Za-
gode in dodala, da je najpo-
membnejša naloga društva, 
da kljub covidu-19 nagovarja 
svoje člane ter širšo skupnost 
Posavja in Obsotelja, da upo-
števajo priporočila in ne za-
nemarijo skrbi za svoje zdrav-
je. Predstavila je tudi program 
dela za leto 2022, pri čemer je 
dejala, da so vsi naslednji pro-
grami namenjeni spodbujanju 
prebivalstva za zdrav življenj-
ski slog, prepoznavanju prvih 
znakov bolezni in udeležbe v 
državnih presejalnih progra-
mih DORA, ZORA in SVIT. Pred 
letno skupščino so navzoči z 
zanimanjem poslušali preda-
vanje patra dr. Karla Gržana, 
ki je med hudomušnim pripo-
vedovanjem poudaril, da je 
treba v življenju veliko nare-
diti tudi za svojo čustveno plat.
 R. Retelj

Alenka Krenčič Zagode (levo) in Vladimira 
Tomšič

KRŠKO – V krškem hote-
lu City so se 6. aprila zbrali 
predstavniki društev upoko-
jencev, povezanih v Pokra-
jinsko zvezo društev upo-
kojencev (PZDU) Posavje, 
in na volilnem zboru članov 
nov mandat predsednika za-
upali Jožetu Žnidariču.

PZDU Posavje povezuje 14 
društev upokojencev na ob-
močju Posavja, ki imajo sku-
paj okoli 7500 članov. Društva 
z več kot 1000 člani imajo tri 
predstavnike na zboru pokra-
jinske zveze, z več kot 500 čla-
ni dva predstavnika, manjša pa 
enega predstavnika. Kot je po-
vedal Jože Žnidarič, ki je na 
čelu krovne organizacije po-
savskih upokojencev že celo 
desetletje, se na zboru sezna-
nijo s preteklim delom pokra-
jinske zveze in njenimi načrti 
v prihodnje. Tako kot vse ka-
tegorije prebivalstva je tudi 
njih v zadnjih letih zelo pri-
zadela epidemija koronaviru-
sa, ki jih je prikrajšala za dru-
ženje, ki ga zelo potrebujejo, 
a so kljub temu program sko-
raj v celoti uresničili, v skladu 
s predpisi zdravstvene stroke. 
Srečevali so se predvsem pre-
ko spletnih povezav, pogrešali 
pa so se seveda pristne, fizič-
ne stike. V svoje vrste si želijo 
pritegniti več mlajših upoko-
jencev, čemur prilagajajo tudi 
program aktivnosti. Žnida-
rič je po ponovni izvolitvi za 

Še naprej zaupajo Žnidariču

predsednika zveze poudaril, 
da bo vseeno treba razmišlja-
ti o njegovem nasledniku, sicer 
pa namerava nadaljevati z us-
taljenim programom dela, pri 
čemer bodo upoštevali želje 
društev upokojencev. »V pro-
gramu imamo poleg druženja 
tudi izobraževanja, saj jih ne-
katera društva rabijo, zlasti na 
področju računalniške pisme-
nosti, pa tudi na področju fi-
nanc, da lahko društva zados-
tijo zahtevam po pravočasni 
oddaji raznih poročil, želimo 
pa si biti tudi bolj uspešni pri 
prijavah na razne razpise,« je 
povedal Žnidarič in izpostavil 
še posluh Zveze društev upo-
kojencev Slovenije (ZDUS) za 
pokrajinske zveze, ki so aktiv-
ne na različnih področjih.

Srečanja se je udeležil tudi 
predsednik ZDUS Janez 

Sušnik in ob tem za naš me-
dij povedal, da so v zadnjem 
času vložili veliko naporov v 
izboljšanje gmotnega položa-
ja upokojencev, pri čemer je 
izpostavil trikratni dodatek za 
upokojence z nižjimi pokojni-
nami in usklajevanje pokojnin 
vključno s poračunom za nazaj 
za leta 2010–2015. »So pa še 
ostale odprte zadeve, kot je let-
ni dodatek in še marsikaj. Po-
kojnine so še vedno prenizke, 
treba pa bo narediti tudi nekaj 
pri plačah, saj dokler bodo niz-
ke plače, bodo nizke tudi po-
kojnine. Pokojninska blagajna 
pa je preveč obremenjena s tis-
timi, ki niso vplačevali vanjo,« 
je poudaril. Tudi on ni mogel 
mimo vpliva epidemije na sta-
rejšo populacijo, ki je bila kot 
ranljiva skupina zelo na udaru 
in jo je covid zelo prizadel.
 P. Pavlovič

Novi/stari predsednik PZDU Posavje Jože Žnidarič (desno) med 
uvodnim nagovorom predstavnikov društev upokojencev

Specialisti+Hitro do 
pregleda, 
posega in 
fizioterapije.
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KRŠKO – 30. marca je v pro-
storih Dnevnega centra Zve-
ze prijateljev mladine Krško 
potekala volilno-program-
ska skupščina Zveze prijate-
ljev mladine Krško, katere se 
je udeležila večina zastopnikov 
društev prijateljev mladine v 
mestni občini Krško. V prvem 
delu skupščine so obravnavali 
letno poročilo in poročilo nad-
zornega odbora, obe so spreje-
li. Pred volitvami za mandatno 
obdobje 2022–2026 so razre-
šili dosedanje vodstvo in člane 
organov ZPM Krško. Na pred-
log kandidacijske komisije, ki 
je pripravila kandidatno listo 
na podlagi postopka evidenti-
ranja v društvih, in upravnega 
odbora so prisotni zastopni-
ki društev prijateljev mladine 
za predsednika ZPM Krško za 
naslednje štiriletno mandatno 

obdobje soglasno že četrtič iz-
volili Vinka Hostarja, za pod-
predsednico Katjo Šribar, se-
kretarsko mesto pa je zasedla 
Vida Ban. Izvolili so tudi novi 
upravni odbor, nadzorni odbor 
in častno razsodišče. Upravni 
odbor bo odslej deloval v se-
stavi: Uroš Brezovšek, Tonč-
ka Kovačič, Darja Podlipnik, 

Suzana Ro-
bek, Irena 
Škoberne in 
Andraž Dos-
tal, nadzorni 
odbor sestav-
ljajo: Mojca 
Bohorič, Na-
taša Požeg 
Dular, Irena 
Kozole, So-
nja Simončič 
in Ana Špi-
ler, članice ča-

stnega razsodišča pa so: Mar-
tina Kocjan, Slavica Ševerkar 
in Katarina Volčanšek. Pred-
stavljena in potrjena sta bila še 
programa dela ZPM Krško ter 
finančna načrta za leti 2022 in 
2023. 

 Vir: ZPM Krško, 
 foto: Darinka Kerin Kiler

Vinku Hostarju še četrti mandat 

Sekretarka Vida Ban, predsednik Vinko Hos-
tar in podpredsednica Katja Šribar

Na podlagi 5., 6. in 7. člena Pravilnika o grbu, zastavi, 
krajevnem prazniku in krajevnih priznanjih KS mesta Krško in 

določil Pravilnika o podeljevanju priznanj
KS mesta Krško objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO.

Priznanja se podeljujejo podjetjem, zavodom, drugim 
organizacijam in skupnostim, društvom in klubom, skupinam 
ljudi, posameznikom in drugim za izjemno uspešno delo,
ki imajo izreden pomen pri uresničevanju napredka in 
družbenega razvoja v Krajevni skupnosti mesta Krško in 
širšem prostoru.

1. Svet KS mesta Krško podeljuje naslednja priznanja:
a) NAZIV ČASTNI KRAJAN KS mesta Krško je najvišje 

priznanje KS mesta Krško in se lahko podeli krajanom 
KS mesta Krško, občanom Mestne občine Krško in 
drugim državljanom Republike Slovenije, katerih delo 
in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge, na 
katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, ki so  
posebno zaslužne za razvoj in trajni prispevek v KS 
mesta Krško;

b) PRIZNANJE S PLAKETO KS mesta Krško se podeljuje za 
več kot 10-letno uspešno delo in

c) PRIZNANJE KS mesta Krško se podeljuje za več kot 
5-letno uspešno delo.

2. Predloge lahko podajo politične stranke, podjetja, Svet 
KS, skupine ljudi, zavodi, društva in klubi, posamezniki ter 
druge organizacije in skupnosti.

3. Predlog za priznanje mora vsebovati: podatke o 
predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke 
o predlaganem prejemniku priznanja in obrazložitev k 
predlogu.

4. Predloge pošljite na naslov: KRAJEVNA SKUPNOST         
MESTA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, najpozneje 
do četrtka, 12. maja 2022.

Svet Krajevne skupnosti mesta Krško,
predsednica 

mag. Nataša Šerbec

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235
e-pošta: ks.krsko@krsko.si, www.ks-krsko.si

HVALA ZA 
ZAUPANJE!

www.avtoline.si

Avtoline d.o.o., PE Žadovinek, Žadovinek 37, Leskovec pri Krškem

KRŠKO – V sklopu obnove Ceste krških žrtev je bila pred dobrim 
tednom dni asfaltirana cesta od starega mostu do stadiona Matije 
Gubca, odsek pa, razen za lokalni promet, še ni odprt. Trenutno 
sta v fazi urejanja krožišči in asfaltiranje odseka od stadiona do 
pokopališča, s čimer bo v celoti v pogodbenem roku zaključena 
prva faza projekta obnove najdaljše krške ulice, nakar naj bi bil, 
predvidoma do sredine meseca maja, na celotnem obnovljenem 
odseku tudi sproščen promet. Navedeni obnovi bodo v drugi fazi 
sledila obnovitvena dela cestišča na odseku od pokopališča Kr-
ško do trgovskega centra v Leskovcu pri Krškem, za kar je do 12. 
maja še odprt razpis za izbor izvajalca del. Kot pravijo na Mestni 
občini Krško, bo pogodba za izvedbo del, če ne bo zapletov v sa-
mem postopku, podpisana še pred začetkom poletja, nakar naj 
bi bila po terminskem planu druga faza obnove zaključena pred-
vidoma do konca leta oz. najkasneje spomladi 2023. V nasled-
njem letu sledi še obnova tretje faze od hidroelektrarne Krško 
do Zatona, za katero je že v izdelavi projektna dokumentacija.
 B. Mavsar

Promet po CKŽ sredi maja 

Trenutno sta v izgradnji še krožišči pri stadionu in pri 
pokopališču (foto: M. Mirt).

Kočijaž Slavko, Zeleni Jurij 
in Danica so s podmladkom 
razveseljevali krajane s tradi-
cionalno vožnjo v z zelenjem 
okrašeni kočiji ob pobiranju 
jajc, melodije, ki jih je Matjaž 
izvabljal iz harmonike, pa so 
med domačini širile sodelo-
vanje v projektu Vseslovensko 
petje s srci. Nedeljsko zgodnje 
jurjevo cvrtje je še toliko bolj 
teknilo domačinom in obisko-
valcem ob zaigrani budnici in 
koračnicah Pihalnega orkestra 
Krško, v baročni cerkvi sv. Ju-
rija se je zvrstila maša, v kra-
jevnem večnamenskem domu 
pa kulturna prireditev v počas-
titev krajevnega praznika. Na 
njej je Marjan Zorko, predse-
dnik sveta Krajevne skupnos-
ti Zdole, na podlagi podanih 
predlogov domačih društev 

Zeleni Jurij »pomladil« Zdole
ZDOLE – Zdole so po dveletnem premoru 24. aprila ponovno oživele skozi tradicionalni župnijski in kra-
jevni praznik. Na jurjevo nedeljo so namreč kot nekdaj zadišale domače kulinarične dobrote, ki so jih prip-
ravili krajani in člani Turistično-hortikulturnega društva (THD) Zdole.

podelil štiri krajevna prizna-
nja za prispevek posamezni-
kov in podjetja k razvoju in 

prepoznavnosti kraja in osta-
lih naselij po krajevni skup-
nosti. Priznanja KS Zdole so 
prejeli podjetje Predikat, Mi-
tja Ficko, Bernardka Ger-
movšek in Matjaž Žnideršič, 
Zorko pa je slavnostno pode-
lil tudi naziv častnega krajana 
Zdol. Slednjega je prejel Mar-
jan Gričar, dolgoletni pred-

sednik THD Zdole, »ki je že 
od ustanovitve društva«, kot 
je bilo povedano v obrazloži-
tvi, »svojo bit dokazoval kot 
eden glavnih akterjev in izva-
jalcev delovnih akcij, priprav-
ljavec tradicionalnih jurjevanj 
in drugih veselic, angažiral pa 
se je tudi pri večini projektov, s 
katerimi je skrbel za dobro tu-
ristično promocijo kraja v ob-
čini in izven nje.« 

Vsem prejemnikom priznanj 
je v pozdravnem govoru čes-
tital tudi župan Mestne obči-
ne Krško mag. Miran Stanko, 
zbrane krajane in ostale obi-
skovalce pa so preko mavrič-
nega mostu popeljali: z vezno 
besedo Romana Žnideršič, z 
glasbenimi napevi otroci sta-
rejše zdolske vrtčevske skupi-
ne, učenke Glasbene šole Kr-
ško Neva in Tita Žnideršič, 
Žana Živič in Ana Lesjak ter 
učenki Glasbene šole Brežice 
Ana Jagrič in Ivana Lesinšek.

 B. M./vir in foto: THD Zdole

Nagrajenci ob krajevnem prazniku (z leve): Matjaž Žnideršič 
(podpredsednik THD Zdole), častni krajan Marjan Gričar, 
nagrajenca Mitja Ficko in Bernardka Germovšek, Marjan 
Zorko (predsednik KS Zdole), župan občine Krško mag. Miran 
Stanko in Romana Žnideršič (predsednica THD Zdole) 

DOLENJA VAS – Članice Kulturnega društva Libna so 9. aprila v 
dolenjevaškem večnamenskem domu razstavile na ogled unika-
tne izdelke z velikonočnimi motivi. Razstava, ki je bila prava har-
monija barv, motivov in različnih materialov, je zajemala vse, od 
prazničnih prtov z izvezenimi motivi ter kvačkanih prtičkov za 
velikonočne košare in jajčkov pa do izvezenega nakita ter gline-
nih okrasnih in uporabnih izdelkov. Razstavljena ročna dela moj-

Razstava velikonočnih motivov

stric ročnih spretnosti so bila 
za krajane in ostale obiskoval-
ce na ogled še na cvetno nede-
ljo, 10. aprila.
 B. M., 
 foto: Tamara Ogorevc

Razstavljavke ob odprtju razstave
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Kulinarično delavnico, ki je 
bila namenjena gostincem 
in ostalim, ki jim je priprava 
prazgodovinskih jedi posloven 
ali ljubiteljski izziv, je vodila 
arheologinja Polona Janežič. 
»Recepti in hrana so najboljši 
način, da arheologija oživi in 
postane zanimiva, blizu vsako-
mur,« je prepričana sogovor-
nica, ki ima bogate izkušnje s 
pripravo različnih historičnih 
jedi.  Recepture, razen rimljan-
skih, niso bile nikoli zapisne, a 
na osnovi analiz arheološkega 
gradiva se ve, katere sestavi-
ne so bile v jedeh in vsaka se-
stavina ima svojo zgodbo, iz-

SEVNICA – 7. april, svetovni dan zdravja, so v sevniški enoti Oza-
ra Slovenija obeležili s srečanjem enot iz Novega mesta, Treb-
njega in Sevnice. Zbralo se je 37 članic in članov društva Ozara. 
Goste je na železniški postaji v Sevnici počakala Darinka Kozo-
le, strokovna delavka na sevniški enoti, ki jih je na poti do pla-
ninskega zavetišča Pod Sv. Rokom seznanila z nekaterimi zani-
mivostmi ob poti. Pri planinskem zavetišču (na fotografiji) je 
potekalo prijetno druženje s pogostitvijo ob glasbeni spremlja-
vi harmonike, tako da so udeleženke in udeleženci srečanja tudi 
zapeli in zaplesali. »Razšli smo se s prijetnimi občutki in oblju-
bo, da se čez leto dni ponovno srečamo,« so sporočili iz sevniš-
ke enote Ozara Slovenija.  S. R.

Z ajdovskimi jedmi v preteklost 
SEVNICA – 6. aprila je v hotelu Ajdovec potekala historična kulinarična delavnica v okviru projekta Ajdo-
vske zgodbe iz Posavja z namenom spoznavanja preteklega časa in preprostih jedi, ki so jih pred mnogimi 
stoletji pripravljali naši predniki.

vor, uporabo itn. Delavnica, ki 
se je odvijala v kuhinji sevni-
škega hotela Ajdovec, je obse-
gala pripravo »ajdovskih« jedi 
iz štirih »ajdovskih« obdo-
bij in lokacij, in sicer iz mlaj-
še kamene dobe oz. neolitika, 
povezane z Ajdovsko jamo pri 
Nemški vasi; bronaste dobe, 
povezane z Ajdovsko jamo v 
Silovcu pri Sromljah; starejše 
železne dobe, povezane z Aj-
dovim grobom na Magolniku; 
in pozne antike, povezano z 
Ajdovskim gradcem nad Vra-
njem pri Sevnici. 

Recepte, po katerih je osem 

udeleženk historične kulina-
rične delavnice pripravljalo 
jedi, so pred tem večkrat testi-
rali in prilagodili sodobni po-
nudbi, tako da so bili obisko-
valke in obiskovalci nad jedmi 
in pestrostjo okusov navduše-
ni. »Jedi bodo kmalu na voljo 
v Hotelu Ajdovec in morda še 
kje v Posavju kot kulinarični 
del integralnega turističnega 
produkta, ki prav tako nasta-
ja v okviru projekta Ajdovske 
zgodbe iz Posavja. Jedi lahko 

obogatijo tudi vsakdanji je-
dilnik v domačih kuhinjah,« 
pojasni Bernardka Zorko iz 
Zavoda Svibna, ki je vodilni 
partner v omenjenem projektu 
(v njem sodelujejo še Občina 
Krško, Posavski muzej Breži-
ce, KŠTM Sevnica, Hotel Ajdo-
vec in KTRC Radeče). K jedem 
se je postreglo s hruškovim so-
kom, ki so ga pripravljali že v 
kameni dobi, in začinjenim vi-
nom po antičnih receptih. 
 S. Radi, foto: B. Zorko

Obiskovalke in obiskovalci so bili nad predstavljenimi jedmi 
iz preteklosti navdušeni. 

Druženje na svetovni dan zdravja

IMPOLJCA – 5. aprila so v lepo rastočem in negovanem par-
ku v bližini DUO Impoljca zasadili nova drevesa – med nji-
mi tudi češnjo, ki jo je omenjenemu domu ob njegovi letoš-
nji 70-letnici podarila sevniška enota doma upokojencev.

Pred zasaditvijo dreves sta zbrane na dogodku nagovorili direk-
torica DUO Impoljca Darja Cizelj in strokovna vodja Nevenka 
Janežič, stanovalke in stanovalci posameznih stanovanjskih enot 
pa so skozi govorjeno besedo in sliko predstavili značilnosti na 
novo zasajenih dreves, ki so jih nato v parku tudi zasadili skupaj 
z mentorji. Prijeten dogodek se je zaključil v sproščenem pogo-
voru in ob prigrizku na prostem, v parku, ki je bil urejen in zasa-
jen v letu 2009 na pobudo svojca stanovalke doma. »Gospod se 
ukvarja s hortikulturo in v svojem parku je imel kar nekaj dreves, 
ki nam jih je doniral in s tedanjo direktorico Andrejo Flajs sva se 
odločili za zasnovo ureditve čutne poti, ki se lepo razvija na širši 
kmetijski površini v bližini našega doma. V sklopu projekta se je 
naknadno uredila tudi tekaška steza in prostor za balinanje. Pro-
stori za rekreacijo so namenjeni tudi pripravam na športna tek-
movanja v okviru Specialne olimpijade. V parku tako stanoval-
ke kot stanovalci in zaposleni preživljamo precej časa,« prijazno 
pojasni Darja Cizelj ter razkrije še nekaj načrtov. »V parku, naši 
zeleni oazi, imamo v načrtu dodatne zasaditve, predvsem medo-
vitih dreves, in tudi ostalih rastlin. Na realizacijo čaka še uredi-
tev prostora za bivanje kozic in ovčk, in sicer pri nasadu bambu-
sa. Na rob parka, blizu gospodarskega objekta, bi želeli postaviti 
kozolec, namenjen druženju, lahko bi bil tudi prostor za piknike. 
Sicer pa je eden od večjih projektov strategije razvoja DUO Im-
poljca novogradnja stanovanjske enote na mestu nekdanjih hle-
vov, ki so pripadali nekdanjemu dvorcu Impoljca,« zaključi po-
govor.  S. Radi

Park za sprostitev in rekreacijo

Park v bližini DUO Impoljca je bogatejši za šest novih dreves, 
stanovalci so posadili bor, javor, lipo, kostanj, hrast in češnjo.

TRŽIŠČE – Na veliki četrtek, 14. aprila, so članice Aktiva 
kmečkih žena Tržišče v prostorih aktiva pripravile za učen-
ke in učence prve triade OŠ Tržišče tri velikonočne delav-
nice, zato so se otroci razdelili v tri skupine in ustvarjali. 

Prva skupina je v kuhinji že pripravljeno kvašeno testo narezala 
na manjše koščke, ki so jih otroci posvaljkali in s pomočjo članic 
aktiva spletli ptičja gnezdeca, pletenice ali oblikovali ptička. Iz-
delke so naložili na pekač in jih pustili, da še malo vzhajajo, nato 
so jih članice AKŽ Tržišče postavile v pečice in spekle. Druga sku-
pina je v sosednji lovski sobi Lovske družine Tržišče izdelovala 
velikonočna jajčka brez pečenja – majhne koščke iz piškotnega 
testa so oblikovali v kroglice in jih povaljali v kokosovi moki in 
posipali s čokoladnimi ali pisanimi mrvicami. Tretja skupina je 
iz barvnih kartončkov izdelovala velikonočne košarice. Vse tri 
skupine so se menjavale po prostorih, tako da so se vsi udeleži-
li vseh treh delavnicah. Na koncu je vsak odnesel svojo košari-
co z dobrotami domov. 
»Delavnice, v katerih je sodelovalo deset članic aktiva, tri učite-
ljice in 40 otrok, so zelo lepo uspele, vsi smo bili navdušeni in 
načrtujemo še kakšno podobno aktivnost,« je sporočila predse-
dnica AKŽ Tržiče Fani Borštnar.  S. R., foto: S. Markovič

Velikonočne ustvarjalne delavnice

Otroci so bili nad velikonočnimi delavnicami in mentoricami 
navdušeni.

Minuli petek je v centru Radeč, na območju knjižnice, banke in blo-
kov na Ulici OF, potekala slavnostna otvoritev prenovljene ploščadi, 
ki povezuje omenjene objekte. 
Izvajalec del AGM Nemec d.o.o. je v preteklih mesecih ploščad, ki 
je bila že v precej slabem stanju, pod nadzorom podjetja IBT nizke 
gradnje d.o.o. popolnoma prenovil. V okviru izvedbe projekta so 
bila izvedena izolacijska dela na celotni ploščadi, obnovljena je bila 
vsa komunalna infrastruktura, obnovljena in delno na novo zgraje-
na so bila stopnišča s klančinami za invalide, zamenjane so bile og-
raje, nameščena je bila nova urbana oprema s klopmi, koši za smeti 
in stojali za kolesa, zaključni sloj ploščadi pa je bil ob delni zatravitvi 
ploščadi z umetno travo izveden po metodi štokanega betona, kot 
je bilo urejeno že območje varne poti v šolo in okolice Zdravstvene-
ga doma Radeče.
Trak ob otvoritvi ploščadi sta skupaj prerezala župan Tomaž Režun in 
predsednik KS Radeče Dušan Podlesnik, s čimer je bil objekt tudi ura-
dno predan v uporabo. Občankam in občanom se za potrpljenje ob 
povečanem hrupu in prahu v času izvajanja del iskreno zahvaljujemo. 

Slavnostna otvoritev prenovljene ploščadi  
pred radeško knjižnico

Osnovna šola Marjana Nemca Radeče je v sodelovanju z Glasbeno 
šolo Laško-Radeče v ponedeljek, 25. aprila, zvečer izvedla proslavo 
v počastitev dveh pomembnih, a včasih premalo cenjenih državnih 
praznikih. Slovesnost se je po uvodu učenk in učencev pričela s pri-
hodom praporščakov in himno v dvorani Doma kulture. Delegacija 
predstavnikov Krajevne organizacije Zveze združenj borcev narodno-
osvobodilne vojne Radeče, Društva izgnancev in Občinskega sveta 
Občine Radeče je že pred proslavo položila venec in prižgala sveče 
k Plečnikovemu spomeniku padlim borcem. Slavnostni govornik je 
bil dr. Emil Rojc, ki mu je bil leta 2010 za dolgoletno uspešno delo-
vanje in zasluge za razvoj in promocijo Občine Radeče podeljen na-
ziv častni občan Občine Radeče. V svojem govoru je med drugimi 
zanimivimi dejstvi o praznikih pomembno mesto namenil spome-
niku NOB mojstra Jožeta Plečnika, ki je bil na Trgu v Radečah pos-
tavljen leta 1952. Sledil je program učenk in učencev z recitacijami 
pesmi slovenskih avtorjev, tudi s posnetimi mislimi učencev o obeh 
praznikih. Kot je v napovedi spomnila učiteljica Sandra Hribšek, je 
1. maj dan, ki se tradicionalno začne z budnico godb in povsod se 
slišijo koračnice. Marsikje potekajo sprevodi delavcev, ki si za oble-
ko simbolično pripnejo rdeče nageljne. V Radečah smo ponosni, da 
se ohranjajo kresovanja, postavljanje mlajev po krajevnih skupno-
stih in budnica Pihalnega orkestra radeških papirničarjev. V drugem 
delu so sledili nastopi učenk in učencev Glasbene šole Laško – Ra-
deče, ki je vključena v evropski projekt mobilnosti učencev in uči-
teljev Erasmus+, naslov projekta je ErasMUSica – glasba ohranja in 
bogati vezi. Skozi celo šolsko leto učenci raziskujejo ljudsko temati-
ko, igrajo, pojejo, plešejo, ustvarjajo, učitelji pa tudi prirejajo ljud-
ske pesmi. Čestitke vsem ob dnevu upora proti okupatorju in pra-
zniku dela ter prijetno preživljanje prazničnih dni. 

V Radečah s proslavo počastili dan upora proti 
okupatorju in praznik dela
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Prejete vzorce, od tega je bilo 
52 rdečih vin in 57 belih vin, 
je ocenila petčlanska strokov-
na komisija, ki jo je kot pred-
sednica vodila inženirka agro-
nomije Ivanka Badovinac iz 
Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Novo mesto. Slednja je ve-
likemu številu zbranih članom 
ob degustaciji najboljših vin 
tudi povzela lastnosti in kako-
vost vin, ki so jih vinogradniki 
pridelali v zahtevnih pogojih. 
Močna pozeba je v aprilu 2021 
namreč vzela velik del pridel-
ka, kot je dejala, četudi je tis-
to, kar je ostalo, v nadaljevanju 
imelo dobre pogoje dozoreva-
nja, saj je bilo vlage in sonca 
skozi vegetacijo dovolj: »Do-
zorevanja grozdja se je začelo 
nekoliko bolj prisilno, prišlo 
je do dehidracije grozdnih ja-
god zaradi visokih temperatur, 
hlad nih noči in počasne raz-
gradnje kislin. Vinogradnik, ki 
je vedel, kaj hoče, je poskrbel 
za dobro kakovost grozdja in s 
pravočasno trgatvijo tehnolo-
ško dozorelega grozdja dose-
gel tudi odlično kakovost mo-
šta in vina.« 

Težave letnika 2021 so se od-
ražale predvsem skozi kako-
vost rdečega bizeljčana PTP, 
saj so bila vina svetlejše bar-
ve, več vzorcev vin je bilo tudi 

preveč grobih. V primerjavi z 
navedenim so bile v večini ka-
kovostnejše modre frankinje, 
pri starejših letnikih frankinje 
pa je komisija opazila, da so 
bile nekatere premalo stabili-
zirane pred stekleničenjem, 
zaradi česar niso mogle ohra-
niti kakovosti oziroma oz. to 
še nadgraditi med samim do-
zorevanjem v steklenici, kot je 
še med drugim povedala Ba-
dovinac. Pretežni del belega 
bizeljčana PTP, razen nekaj iz-
jem, je bil povprečne kakovo-
sti, med sortnimi vini pa je iz-
stopalo nekaj vzorcev laškega 
rizlinga, sauvignona in vzorec 
sivega pinota, ki so bili zelo ka-
kovostni, vrhunske kakovosti 

pa vzorci rumenega muškata, 
traminca in laškega rizlinga le-
tnik 2020. Komisija je sicer na 
letošnjem ocenjevanju, ki so ga 
izvedli 22. marca, izločila dob-
rih 15 odstotkov prejetih vzor-
cev vin, predvsem zaradi pri-
sotnega bekserja in oksidacije.

Prvaki ocenjevanja vin 
Sremič 2022

Po degustaciji so Ivanka Ba-
dovinac, predsednik DV Sre-
mič Jože Kodela in župan 
mag. Miran Stanko podelili 
priznanja najboljšim društve-
nim pridelovalcem žlahtne 
kapljice v vinorodnem okolišu 
Bizeljsko - Sremič, ki se raz-

prostira ob levem bregu Save 
od Bizeljskega do obronkov 
Bohorja in Lisce. Veliko zla-
to medaljo (VZM) in prizna-
nje Šampion za laški rizling 
2020 je prejel Ferdo Pinterič 
s Sromelj, ki je bil hkrati tudi 
prejemnik VZM in priznanja 
Bakhus za najvišje ocenjeno 
sortno vino beli bizeljčan PTP 
ter zlate medalje (ZM) in nazi-
va prvak za laški rizling. ZM in 
priznanje Bakhus je za rdeče-
ga bizeljčana PTP prejel Ivan 
Kink z Bučerce; Janko in Mar-
tina Matjašič s Sromelj VZM 
in naziv prvak za rumeni mu-
škat ter ZM in naziv prvak za 
modro frankinjo; najvišje oce-
njen sauvignon so pridelali v 
Vinih Dular iz Kostanjka, ki 
so jim v odsotnosti nameni-
li ZM in naziv prvak; za mod-
ro frankinjo let. 2019 je ZM in 
naziv prvak prejel Janez Cer-
jak iz Pesjega; VZM in naziv 
prvak si je prislužila tudi bela 
zvrst pridelovalca Vina Boste-
le z Zdol, ki je prejelo tudi VZM 
za traminec; VZM je bila delež-
na tudi bela zvrst  pridelovalca 
Vina Kodela s Sremiča; z nazi-
vom prvak rdeče zvrsti in bro-
nasto medaljo pa se je okitilo 
vino pridelovalca Boruta Šibi-
le s Senovega.

 Bojana Mavsar

RAZPIS O PODELITVI PRIZNANJ  
OBČINE BISTRICA OB SOTLI  

ZA LETO 2022
I.

Občina Bistrica ob Sotli v letu 2022 razpisuje naslednja 
priznanja občine:
 1 NAZIV ČASTNI OBČAN
 1 PLAKETA OBČINE
 2 PRIZNANJI OBČINE
 1 DENARNA NAGRADA

(v nadaljevanju vse skupaj imenovano tudi: priznanja 
občine).

II. 
Plaketa in priznanji se lahko podelijo posamezniku, 
skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu ali drugim 
pravnim osebam. 

Denarna nagrada se lahko podeli društvu ali posamezniku 
oz. skupini posameznikov, ki delujejo samostojno ali pod 
mentorstvom.

III. 
Plaketa, priznanji in denarna nagrada se podelijo za 
pomembne dosežke in uspehe, s katerimi se povečuje 
ugled občine na gospodarskem, kulturno-umetniškem, 
znanstvenem, raziskovalnem, športnem ter na drugih 
področjih človekove ustvarjalnosti.

IV.
Vrednost denarne nagrade znaša  500,00 EUR.

V. 
Za častnega občana občine je lahko imenovana oseba, 
katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge 
na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, oziroma 
oseba, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke v 
razvoju občine.

VI.
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične 
in/ali pravne osebe.

VII.
Predlogi za podelitev priznanj občine morajo biti podani 
pisno, vsebovati morajo natančne podatke o kandidatu 
za prejem priznanja občine, vrsto predlaganega priznanja 
občine in natančno obrazložitev oz. utemeljitev predloga 
za podelitev priznanja občine. 

K predlogu mora predlagatelj priložiti pisno soglasje 
kandidata, da se s predlogom za občinsko priznanje strinja.

VIII.
Razpis se objavi na krajevno običajen način.

Rok za oddajo predlogov za podelitev priznanj občine je 
23. 5. 2022.

Predloge za podelitev priznanj občine pošljite na naslov: 
Občina Bistrica ob Sotli, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja
Bistrica ob Sotli 17
3256 Bistrica ob Sotli.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja:
Breda Kovačič l. r.

OBČINA
BISTRICA OB SOTLI

Največ vinskih lovorik Pinteriču
SENOVO – V gostišču Senica na Senovem je Društvo vinogradnikov Sremič 7. aprila podelilo priznanja na 
27. prazniku vina ob Bizeljsko-sremiški vinsko-turistični cesti sodelujočim članom, ki so oddali v ocenje-
vanje skupno 109 vzorcev vin. 

Prvaki letošnjega ocenjevanja (spredaj; manjka Bogdan 
Dular) s predsednikom DV Sremič Jožetom Kodelo, 
predsednico ocenjevalne komisije Ivanko Badovinac in župan 
mag. Miranom Stanko s soprogo Faniko (zadaj)

Predsednik organizacijskega 
odbora festivala posavskih vin 
Ferdo Pinterič je v uvodnem 
nagovoru navedel, da poleg ju-
bilejne izvedbe festivala posa-
vskih vin v tem letu VD Sromlje 
praznuje tudi 25-letnico delo-
vanja. Kljub lanski hudi poze-
bi in posledično bolj skopemu 
pridelku so se pridelovalci vin 
vseeno odzvali v lepem številu 
in na ocenjevanje v sklopu fe-
stivala posavskih vin prinesli 
84 vzorcev. Po njegovih bese-
dah so v desetih letih festiva-
la ocenili prek tisoč vzorcev in 
s komisijami, ki so bile vsa leta 
na nivoju, dvignili kakovost 
(sromeljskih) vin, kar je bil tudi 
eden izmed ciljev, ko so se pred 
desetletjem začeli pogovarjati 
o organizaciji tovrstne priredi-
tve. Poleg tega želijo tudi razbi-
ti mit, da je za alkoholiziranost 
vedno dežurni krivec vino in 
je le-to posledično nekorektno 
obravnavano. »Vino je ena naj-
starejših naravnih pijač, ki so jo 
znali ceniti že pred tisočletji in 
mu zdaj ne rabimo delati kri-
vice ter ga po krivem obtože-
vati za vse slabo, kar dejansko 
prinaša alkohol,« je poudaril. V 
imenu Občine Brežice je nekaj 
besed spregovoril tudi podžu-
pan Jure Pezdirc, ki je že kar 
reden gost zaključnih priredi-

Dvignili so kakovost vin
SROMLJE – Vinogradniško društvo Sromlje je na prvo aprilsko soboto po dveh letih premora spet lahko iz-
peljalo zaključno prireditev letošnjega jubilejnega 10. Festivala posavskih vin Sromlje 2022. Razglasili so 
najbolje ocenjena vina letnika 2021 ter podelili zlate medalje, naziv prvaka sort in šampione med vini.

tev na Sromljah. Članica oce-
njevalne komisije Milena Ro-
žman – poleg nje so ocenjevali 
še Andrej Bajuk (predsednik), 
Ivanka Badovinac, Janja Lo-
kovšek in Damijan Vrtin, vsi s 
KGZ Novo mesto – je predstavi-
la nekaj glavnih ugotovitev pri 
ocenjevanju vin. Kot je spom-
nila, je bil letnik 2021 zazna-
movan s hudo spomladansko 
pozebo na celotnem vinorod-
nem območju, poletje pa je bilo 
z visokimi temperaturami in 
skoraj brez padavin. Predvsem 
zaradi pozebe je letnik količin-
sko slabši, saj je bil marsikje iz-
pad glede na pretekla leta pri 
določenih sortah in legah tudi 
do 100 %. Dodala je, da lahko 

za letnik 2021 rečejo, da so bolj 
navduševala bela kakor rdeča 
vina. Omenila je še, da je komi-
sija izločila približno 12 % vin, 
največ zaradi napak, kot sta 
bekser in oksidacija, zaznati 
je bilo tudi nekaj bolezenske-
ga stanja.

Prvak sort rumeni muškat

Sledila je podelitev priznanj 
najbolje ocenjenim vinom le-
tošnjega festivala. Ocenjeval-
na komisija je odločila, da po-
deli 13 zlatih, 30 srebrnih in 31 
bronastih medalj. Zlate meda-
lje so prejeli: Rok Bertole za 
beli pinot, Vinska klet Marti-
na in Janko Matjašič za sau-

vignon in za tri različne vzor-
ce rumenega muškata, Ferdo 
Pinterič za sauvignon in diše-
či traminec, Roman Matjašič 
za sauvignon, Klemen Černe-
lič za dišeči traminec, družina 
Trampuš za dišeči traminec, 
Damjan Rožman za rumeni 
muškat, Ivan Lipej za predi-
katno vino laški rizling – poz-
na trgatev ter Marija Prah za 
predikatno vino laški rizling – 
izbor. Prvak sort je postal ru-
meni muškat z oceno 18,23 
Vinske kleti Martina in Janko 
Matjašič, ki prejme tudi šam-
piona sorte za rdeči bizeljčan 
PTP, modro frankinjo ter rume-
ni muškat. Šampiona prejmejo 
tudi: kmetija Hriberšek za beli 
bizeljčan PTP, družina Tram-
puš za traminec in Marija Prah 
za predikat laški rizling – izbor. 
Ob tej priložnosti so predvajali 
tudi 20-minutni igrano-doku-
mentarni film o Sromljah pod 
režisersko taktirko Jake Kriv-
ca, v katerem so prikazali zna-
čilnosti in zanimivosti kraja. 
Vmes so v kulturnem progra-
mu sodelovali MoPZ Sromlje z 
zborovodjo Francem Vegljem 
ter pevki Maruša Ferenčak in 
Manca Mihelin. Po uradnem 
delu je sledila še pogostitev ob 
živi glasbi ansambla Mihelin.
 Rok Retelj

Dobitniki nazivov prvak in šampion sorte z Mileno Rožman 
in Ferdom Pinteričem

KRŠKO – Na parkirišču nakupovalnega centra Supernova bo v so-
boto, 7. maja (rezervni termin je sobota, 14. maja), od 9. ure da-
lje potekala 6. izobraževalna delavnica za motoriste »Vozi var-
no in odgovorno - misli na sebe in druge«, ki jo organizira Moto 
klub Rak z Rake. Njen namen je izboljšati varnost mladih vozni-
kov in voznikov začetnikov skuterjev, mopedov in motornih ko-
les v cestnem prometu, saj je zelo pomembno, da mladi razvije-
jo zavest o pomenu nošenja zaščitne opreme zaradi njih samih 
in ne zaradi zakona, ki jim to predpisuje. Delavnica je sestavlje-
na iz teoretičnega in praktičnega dela.  P. P. 

Izobraževanje za motoriste
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KRŠKO – Družba Westinghouse Electric Company je 5. aprila 
podpisala memorandume o soglasju s tremi podjetji v Slo-
veniji. Memorandumi se nanašajo na sodelovanje pri po-
tencialnih projektih jedrskih reaktorjev AP1000® v sred-
nji in vzhodni Evropi.

Memorandumi predvidevajo sodelovanje z naslednjimi podjetji: 
z Numipom za zagotavljanje inženiringa, gradbenih in vzdrže-
valnih storitev za konvencionalno energetiko in procese v raz-
ličnih industrijskih panogah; z Elmontom za zagotavljanje stalne 
podpore pri vzdrževanju električne opreme; s SIPRO inženirin-
gom za rešitve za načrtovanje in vodenje projektov, tehnologi-
jo in podporo pri razvoju produktov ter številne druge storitve.
»Partnerstva nam bodo omogočila tesno sodelovanje z vodil-
nimi lokalnimi dobavitelji pri zagotavljanju najvišjih mednaro-
dnih standardov kakovosti, varnosti in zanesljivosti v Sloveniji in 
Evropi,« je dejal Elias Gedeon, višji podpredsednik za poslovne 
operacije pri družbi Westinghouse Energy Systems. 
Westinghouse Electric Company je vodilna družba na področju 
jedrske energije na svetu ter dobavitelj produktov in tehnologij 
za jedrske elektrarne. 
 Vir: Westinghouse 

Numip, Elmont in Sipro v 
partnerstvo z Westinghouseom

Predstavniki podjetij Numip, Elmont in SIPRO inženiring s 
predstavniki podjetja Westinghouse

V okviru projekta VARUJ O(KO)LJE so na določenih zbir-
nih mestih po celotnem Posavju postavljene dodatne ulič-
ne zbirne posode rumene barve za zbiranje odpadnega je-
dilnega olja za predelavo le-tega v nove produkte (ekološko 
gorivo). Gre za koncept krožnega gospodarstva, ki vpeljuje 
nove ter prebojne rešitve na področju razvoja ukrepov, po-
stopkov, tehnologij in sistemov za zbiranje in ponovno upo-
rabo odpadnega jedilnega olja.

Omenjeni projekt je med drugim omogočil nakup agregata, 
ki deluje na podlagi prečiščenega odpadnega jedilnega olja. 
Le-ta bo lahko v primeru izpada električne energije nado-
mestil vir energije za črpališče pitne vode za nemoteno os-
krbo. Agregat, ki ga poganja odpadno jedilno olje, bo pre-
važalo delovno/multifunkcijsko vozilo. Obe novi pridobitvi 

sta sklopu različnih aktivnosti predstavljeni v okviru anima-
cijskih in izobraževalnih delavnic ter promocijskih aktivnosti, 
v katerih je posebna pozornost namenjena prikazu pravil-
nega ravnanju z odpadnim jedilnim oljem, saj lahko zlivanje 
odpadnega olja v naravo zelo onesnaži podtalnico, ki pred-
stavlja enega izmed največjih virov pitne vode.

Skupna vrednost projekta VARUJ O(KO)LJE, v katerem so 
partnerji poleg Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica še 
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Kostak, komunal-
no in gradbeno podjetje, d.d., Občina Sevnica, Javno pod-
jetje Komunala Radeče d.o.o. in Društvo Univerza za tret-
je življenjsko obdobje Sevnica, je 212.597,62 evrov. V višini 
136.318,48 evrov je predvideni znesek  sofinanciran iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Projekt VARUJ O(KO)LJE, ki je namenjen ločevanju, zbiranju in oddajanju odpadnega jedilnega olja iz 
gospodinjstev, restavracij, šol in obratov hitre prehrane, prinaša kar nekaj dobrih rezultatov ter vpliva 
na večjo ozaveščenost o pomenu pravilnega odlaganja omenjenega odpadka, ki ga je mogoče ponov-
no uporabiti za energetske in druge namene.

Odpadno jedilno olje je koristna surovina

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

V sklopu projekta Varuj o(ko)lje je bilo kupljeno delovno/
multifunkcijsko vozilo, s katerim bo mogoče prevažati 
tudi agregat, delujoč na prečiščeno odpadno jedilno olje.

Naložbo VARUJ O(KO)LJE sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Vsebinsko je projekt povezo-
val celosten pogled na zrna-
te stročnice (s poudarkom na 
soji), pri čemer so se v prvi 
vrsti raziskovalci ukvarjali s 
preučevanjem različnih agro-
tehnik pridelave zrnatih stroč-
nic. Iz pridelanega zrnja se je 
nadaljevala pot njihove pre-
delave, saj je ta segment iz-
redno pomemben za njegovo 
uporabo in ustvarjanje doda-
ne vrednosti izdelkom iz zrnja. 
Načini uporabe zrnja zrnatih 
stročnic pa so ključen motiv, 
ki poganja tako pridelavo kot 
tudi predelavo, in tem vsebi-
nam je bil v projektu name-
njen tudi velik del pozornosti. 
Triletni projekt je sestavljalo 
11 članov, in sicer Fakulteta 
za kmetijstvo in biosistemske 
vede (Univerza v Mariboru), 
ki je vodilni partner, Biotehni-
ška fakulteta (Univerza v Lju-
bljani), Kmetijski inštitut Slo-
venije, Inštitut za hmeljarstvo 
in pivovarstvo Slovenije, KGZS 
– Zavod Novo mesto in kme-
tijska gospodarstva Žipo Le-
nart (d.o.o.), Topolovec, Fer-
lan, Grubič, Kure in Leskošek. 
V triletnih demonstracijskih 
poljskih poskusih na soji, ki 
so jih vodili člani skupine za 
poljedelstvo z Oddelka za ag-
ronomijo Biotehniške fakul-
tete Univerze v Ljubljani doc. 

Pod drobnogled so vzeli sojo
POSAVJE – V teh dneh se uradno zaključuje leta 2018 začeti projekt Evropskega inovacijskega partnerstva 
(EIP) z naslovom »Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba«, katerega del je bilo tudi Posavje s 
sodelovanjem kmetijskega gospodarstva (KG) Mirana Grubiča iz Brežic.

dr. Marko Flajšman, Gregor 
Šilc, Miha Slapnik in doc. dr. 
Darja Kocjan Ačko, so preiz-
kušali vplive sort, gnojenja in 
nanašanja različnih bakterij-
skih inokulantov na seme soje 
pred setvijo na pridelek zrnja, 
morfologijo rastlin in bioke-
mijske lastnosti zrnja. Kot sor-
ta z največjim pridelkom se je 
pokazala sorta PR91M10 se-
menarske hiše Pioneer s pov-
prečnim pridelkom 3,4 t/ha. 
Sorta Altona je dosegla najviš-
jo vsebnost beljakovin v zrnju 
(42,4 %). Glede na vsebnost 
maščob v zrnju so bile sorte 
izenačene (povprečje 20,1 %). 
Pokazalo se je, da je dodatno 
inokuliranje semena pred set-
vijo smiseln ukrep, saj lahko 

na ta način dosežemo poveča-
nje pridelka soje tudi do 10 %. 
Dodatni poskusi v letu 2021 s 
pridelavo soje brez dušika so 
pokazali, da je bil na kontrol-
nih parcelah pridelek nižji za 
17,5 %.

Pridobili številne uporabne 
rezultate

O rezultatih so poročali tudi na 
zaključni konferenci projekta 
»Zrnate stročnice – pridelava, 
predelava in uporaba«, ki je 
potekala 11. marca na daljavo. 
Več kot 100 udeležencev kon-
ference je lahko slišalo zaključ-
ke projekta iz vseh treh delov-
nih sklopov: v prvem sklopu so 
bile predstavljene dobre pri-

delovalne prakse soje, v dru-
gem načini uporabe stročnic v 
prehrani ljudi, v zadnjem sklo-
pu pa so prisluhnili možnos-
tim uporabe soje za prehrano 
prežvekovalcev in neprežveko-
valcev, predstavljena je bila v 
projektu razvita inovativna sti-
skalnica za olje iz soje, ki so jo 
razvili na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije, za konec pa so dobi-
li vpogled v načine certificira-
nja živil in krmil po standardu 
»Pridelano/proizvedeno brez 
GSO« ter kako v zadnjih letih 
potekata pridelava in odkup 
soje v Sloveniji. Zaključek kon-
ference kot tudi celega projek-
ta je bil, da ima tak način sode-
lovanja, kjer so bili med sabo 
tesno povezani raziskovalci, 
kmetijski svetovalci in pride-
lovalci, izredno pozitivne učin-
ke na uspešnost dela in da so 
pri opisanem projektu prido-
bili številne uporabne rezulta-
te, ki bodo v pomoč pri delu ne 
samo v projektu udeleženim 
kmetijam, ampak vsem osta-
lim pridelovalcem kot tudi šir-
ši zainteresirani javnosti, ki je 
na kakršen koli način poveza-
na z zrnatimi stročnicami oz. jo 
ta tema zanima.

R. Retelj/vir: Oddelek za 
agronomijo Biotehniške 

fakultete

Setev soje na KG Mirana Grubiča (foto: arhiv skupine za 
poljedelstvo)

KRŠKA VAS – Po petih letih so se minuli vikend v podjetju INO 
Brežice s sedežem v Krški vasi ponovno odvili INO dnevi odpr-
tih vrat, v okviru katerih je bila obiskovalcem na voljo za ogled 
najsodobnejša tehnika, ki jo razvijajo in proizvajajo v podjetju, 
predstavili so tudi vse stroje slovenskih proizvajalcev kmetijske 
tehnike, prisotni so bili tudi proizvajalci senene in gozdarske 

tehnike ter vinogradniška društva. Kot nam je povedal direktor 
podjetja INO Aleksandar Cvetanovski, glavni namen INO dne-
vov odprtih vrat temelji na tem, da na enem mestu njihovim za-
stopnikom s celega sveta prikažejo najnovejše profesionalne re-
šitve njihovih strojev, da se predstavijo lokalnemu okolju in tudi 
mlajšim, bodočim sodelavcem ter da stroje pokažejo tudi v ek-
sploataciji, zato tudi poskrbijo za demo prikaz tehnike v delov-
nih pogojih. Podjetje INO na svetovnem trgu izvaža v praktično 
40 držav in več kot 85 % svojih prihodkov ustvari v tujini, je na-
vedel. Po njegovih besedah so na letošnjih dnevih odprtih vrat 
predstavili novosti na področju komunale, sadjarstva in vinogra-
dništva ter prikazali tudi tiste stroje, ki so trenutno že na trgu, in 
tiste, ki predstavljajo električno prihodnost. Tako so obiskoval-
ci, ki se jih je kljub slabšemu vremenu oglasilo kar nekaj, videli, 
kako npr. deluje električni traktor z radijsko vodenim električ-
nim mulčerjem in profesionalni lomljeni mulčer na šestmetrski 
roki, ki kopira teren, s popolnim proporcionalnim joystickom in 
hidravlično regulacijo celotne roke v vseh treh smereh.
Pred dobrim mesecem pa je podjetje INO obiskal minister za 
gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Zdravko Počivalšek, ki se je 
seznanil s poslovanjem podjetja ter si skupaj s predsednikom Dr-
žavnega sveta Alojzem Kovšco in v. d. direktorja javne agencije 
Spirit Rokom Caplom ogledal proizvodne prostore. Predstavi-
li so jih direktor Cvetanovski, prokurist Branko Kos in vodja la-
boratorija za elektroniko Jurij Žnideršič.  R. R.

Predstavili najsodobnejše stroje

Demo prikaz INO tehnike (foto: INO)
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Na Trški Gori pri lovskem domu,
v SOBOTO 30. aprila 2022 od 18. ure dalje

36. TRADICIONALNO 
PRVOMAJSKO KRESOVANJE

07 49 61 005

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

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

30 let

Tradicija gradi
prihodnost
Praznujemo že od 1890.

ŽIVELA
1. IN 2. MAJ!
DEBENC PRI MIRNI
IN LISCA
1. maj ob 11. uri

Svobodni sindikati Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja čestitajo ob prazniku dela.

Delo in mir sta sreče izvir.

Iskrene čestitke ob mednarodnem prazniku dela.
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Proslave so se poleg bork in 
borcev, aktivistk in aktivistov 
NOB Slovenije ter nekaterih 
še živečih borcev Kozjanskega 
odreda udeležili tudi predse-
dnik ZBV NOB Brežice Stane 
Preskar, ki je bil tudi slav-
nostni govornik, brežiški žu-
pan Ivan Molan, predsednik 
sveta KS Sromlje Ferdo Pin-
terič, pripadniki 15. polka vo-
jaškega letalstva Slovenske 
vojske, nagrajenca Zveze zdru-
ženj borcev za vrednote NOB 
Slovenije Jože Zagmajster in 
Martin Suša – Darko, ki jima 
je Preskar podelil zlato oz. 
bronasto plaketo, predstavni-
ki borčevske organizacije iz Sa-
moborja in Zagrebške župani-
je ter posavskih veteranskih 
organizacij, praporščaki, pri-
padniki 1. partizanskega spo-
minskega dolenjskega bata-
ljona in drugi. Preskar je med 
drugim dejal, da se spominja-
jo hrabrih prednikov, ki niso 
veliko razmišljali, ko jih je do-
movina poklicala, da poprime-
jo za orožje in k borbi za »nič 
drugega kot kruh, svobodo in 
mir«. Po njegovih besedah vse 
tri obletnice in datumi kažejo 
na odločnost, hrabrost in ne-
omajnost slovenskega naroda, 
da mu skozi tisočletno zgodo-
vino ni vseeno, kaj se z njim 

Spomin na hrabre prednike
SROMLJE – Pred Domom krajanov na Sromljah so 23. aprila v Združenju borcev za vrednote NOB Brežice s 
proslavo pred praznikom dneva upora proti okupatorju obeležili kar tri obletnice – 77 let osvoboditve Bre-
žic, 78 let ustanovitve legendarnega Kozjanskega odreda in 81 let ustanovitve Osvobodilne fronte sloven-
skega naroda.

dogaja. »Tudi v tistih aprilskih 
dneh leta 1941, ko je Hitler 
s svojo vojsko priromal v te 
kraje in jih razdelil, si nekate-
ri mladi fantje in dekleta niso 
dovolili, da bi ostali doma, še 
naprej hodili k maši in se prik-
lanjali okupatorju. Ne, vstali so 
in se skozi mesece pripravljali, 
jeseni je na pot krenila najprej 
krška partizanska skupina, za 
njo potem oktobra brežiška, pa 
kasneje še revirska, celjska itd. 
Žal so zaradi neizkušenosti pa 
tudi izdajstva vse te enote pos-
topoma skozi leto 1941 in tudi 
še 1942 počasi končale svojo 
bojno pot, pred strelskim stro-
jem ali v borbi. Ena pa ni niko-
li zamrla in to je bila kozjanska 
borbena skupina,« je izposta-
vil Preskar. Nekateri so osta-

li živi in najprej se je ustvari-
la partizanska bojna skupina, 
nato četa in za njo bataljon. 27. 
aprila 1944 pa so se v neposre-
dni bližini Sromelj, na Silov-
cu, tri čete združile v odred in 
tako je nastal legendarni Koz-
janski odred, ki je dokazal, da 
je postal najboljši med vsemi 
partizanskimi odredi v Slove-
niji, je še navedel in dodal, da 
je to po letih zelo mlado giba-
nje vedelo, kaj mora storiti, da 
ohrani meje Slovenije. »Če tak-
rat tega ne bi storili, vprašanje, 
kakšen jezik bi danes govori-
li v teh koncih,« je še povedal 
Preskar, ki je svoj nagovor zak-
ljučil z besedami: »Borci Koz-
janskega odreda so zmagali, 
ker so verjeli. In tudi mi mora-
mo verjeti, vztrajati in se bori-

ti, da bo jutrišnji dan lažji od 
včerajšnjega.«

Delegacija ZBV NOB Brežice, 
ki so se ji je tokrat prvič prid-
ružili tudi predstavniki 1. par-
tizanskega spominskega do-
lenjskega bataljona, je med 
prireditvijo položila venec pri 
spomeniku padlim borcem na 
Sromljah. V programu so na-
stopili člani Rajhenburške-
ga okteta pod vodstvom Jan-
ka Avsenaka, učenci OŠ Artiče 
Julija, Maruša in Jon, Breda 
Videnič Kuplenik, Bojan Ka-
plan, Miha Koretič in Peter 
Dirnbek. Avtorica kulturnega 
programa je bila Ida Ostrelič, 
povezovala ga je mag. Mateja 
Jankovič Čurič.
 Rok Retelj

Predsednik ZBV NOB Brežice Stane Preskar z vsemi nastopajočimi
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Iskrene čestitke ob prihajajočih praznikih.

Vsem bralkam in bralcem želimo prijetno

praznovanje! 

ŽADOVINEK – Pri stavbi pod-
jetja Avtoline v Žadovinku, 
v kateri opravljajo tehnične 
preglede, so 14. aprila obe-
ležili 50 let te dejavnosti, 
kar pomeni, da jih opravlja-
jo najdlje v Posavju.

Obletnico so dejansko obeležili 
že lani, a je zaradi protikoron-
skih ukrepov niso uspeli pri-
merno praznovati. »Ko se ve-
čina od nas še ni rodila, je na 
Bohoričevi leta 1964 začel de-
lovati prvi servis avtomobilov 
v Krškem, takrat kot podružni-
ca Slovenija avta. Glas o dob-
ri kvaliteti servisa se je širil, 
stranke so prihajale od blizu 
in daleč, podjetje se je razvi-
jalo in začelo širiti svoje de-
javnosti. Tako je leta 1971 kot 
prvo v Krškem, pa tudi v ce-
lotnem Posavju, začelo izvaja-
ti tehnične preglede,« je na slo-
vesnosti povedala mag. Janja 
Žarn iz krškega podjetja. Ne-
kaj let so jih izvajali kar v kana-
lu v servisni delavnici, kmalu 
pa zgradili novo, sodobno halo 
s stezo za preverjanje. Takrat 
so začeli opravljati tudi regi-
stracije in ostale upravne po-
stopke, tako da so stranke že 
v 70. letih vse storitve opravi-
le na enem mestu. Na lokaciji v 
starem mestnem jedru Krške-
ga so to dejavnost opravljali 
skoraj 49 let, pred dvema le-
toma, 20. aprila 2020, pa so jo 
preselili na novo, boljšo loka-
cijo v Žadovinek. »To tradicijo 
nadaljujemo. Dobili smo tudi 

Zaključili so zlato praznovanje

konkurenco, ampak pred dve-
ma letoma, ko smo se preselili 
na novo lokacijo, smo pridobi-
li odlične pogoje, tako da smo 
dejavnost tehničnih pregle-
dov z osebnih vozil razširili 
tudi na tovorna vozila in av-
tobuse, začeli smo tudi z ure-
janjem homologacij in pre-
gledom tahografov, tako da 
celovito zaokrožujemo našo 
dejavnost,« je ob tem pove-
dal direktor podjetja Avtoline 
Slavko Hotko. 

Ob lanskem jubileju so začeli 
z nagradno igro Zlati tehnični 
pregledi, ki se je podaljšala še 
v letošnje leto, k sodelovanju 
pa so povabili vse partnerje, 
ki delujejo v njihovem centru 
v Žadovinku: B-fit fitness cen-
ter, 79 burgers, Slaščičarno in 
kavarno Sladka zapeljivost, Iz-
obraževalni center Prah s šolo 
vožnje ter trgovine Mana, Bar-
tog in Extraform. Vsak od njih 
je prispeval po pet nagrad, pre-

jele pa so jih stranke, ki so na 
tehnični pregled prišle kot 50. 
po vrsti. Na zaključni prire-
ditvi so srečnim dobitnikom 
podelili še zadnjih deset Av-
tolineovih nagrad, pri čemer 
je glavno nagrado, šestme-
sečni najem vozila Peugeout 
208, dobila Simona Hostar. 
Ob zlati obletnici so podari-
li donacijo v obliki 300 žeto-
nov za pranje vozil v njihovih 
samopostrežnih avtopralni-
cah podelili trem zavodom, ki 
delujejo v Posavju: Zavodu So-
potniki (njihovega predstav-
nika ni bilo), Društvu Sonček 
Posavje (prevzela jo je pred-
sednica Nataša Solomun) in 
Varstveno delovnemu centru 
Krško – Leskovec (prevzel di-
rektor Andrej Romih), s čimer 
so, kot je poudaril Hotko, potr-
dili, da so družbeno odgovorno 
podjetje. Na koncu krajše pri-
reditve seveda nista manjkali 
jubilejna torta in zdravica.
 P. Pavlovič

Prejemniki donacij in nagrad s predstavniki podjetja

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

tel.: +386 7 499 11 80           KOVIS d.o.o., Brezina 102, 8250 Brežice
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email: info@kovis-group.com             
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Podjetje PREIS SEVNICA d.o.o. želi svojim sodelavkam
in sodelavcem ter bralkam in bralcem

LEPO PREŽIVET PRAZNIK DELA!

PREIS SEVNICA d. o. o., Savska cesta 23, 8290 Sevnica, Slovenia
office.slovenia@preisgroup.com www.preisgroup.com

Iskreno čestitamo 
ob mednarodnem prazniku dela. 

V harmoniji z naravo

Vrtni center

PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100       PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

VRTNI TRAKTOR RAMDA
RASTLINA MESECA MAJA

OKRASNA KOPRIVA VRTNO POHIŠTVO

ROBOTSKA KOSILNICA

NE SPREGLEJTE

BENCINSKE VRTNE KOSILNICE
VSE ZA VAŠ ZELENJAVNI 

IN OKRASNI VRT KAMADO RAMDA ŽARI

VSI
-12%

ŽE OD
149,99€

Navzoče sta v uvodu nagovo-
rila predsednica Združenja za 
vrednote NOB Sevnica Vladka 
Blas in sevniški župan Srečko 
Ocvirk, osrednji govornik je 
bil poslanec v Državnem zbo-
ru RS Matjaž Han. »Zmaga 
nad okupatorjem v drugi sve-
tovni vojni je bila izbojevana 
za ceno štiriletnega trpljenja. 
Z vsem tistim, kar človeško ci-
vilizacijo zaznamuje v najbolj 
strašni podobi, ki jo še z zver-
jo težko primerjamo – voj-
ni. Nemška, italijanska in ma-
džarska okupacijska vojska so 
aprila leta 1941 zakorakale na 
slovensko ozemlje, ga razkosa-
le in pred seboj teptale vse, 
kar je bilo slovenskega. Posta-
li smo talci zlovešče ideologi-
je nacizma in fašizma. Cilj sov-
ražnika je bil jasen – zadušiti 
kakršno koli misel na upor, a 
kljub nasilnemu potujčevanju 
so se kmalu po začetku vojne 
tukajšnji ljudje silovito uprli ... 
Svoboda ni prišla z enim zma-
govitim dejanjem niti z enim 
bojem niti z enim herojem, za 
vsako ped slovenske zemlje se 

Meja med mirom in vojno je (še vedno) tanka
MALKOVEC – 9. aprila se je pri Vinskem dvoru Deu na Malkovcu odvijala spominska svečanost, na kateri so obudili spomin na dan upora slovenskega ljudstva ter 
ob tem obeležili 80. obletnico ustanovitve 1. dolenjskega partizanskega bataljona in odhoda 14 mladih Malkovčanov v Duletovo četo, zaradi česar je prišlo do po-
žiga vasi ter streljanja talcev.

je bilo treba bojevati ...« je ni-
zal misel za mislijo osrednji 
govornik ter se v drugem delu 
svojega slavnostnega govo-
ra dotaknil sedanjosti in pri-
čakovanja, da v Evropi po za-
ključeni drugi svetovni vojni 
ne bo nič zamajalo miru – da 
kljub nesoglasjem med politi-
ki le obstaja jasna meja, ki jo je 
zarisalo trpljenje milijonov in 
milijonov ljudi v drugi svetov-

ni vojni. »Žal je bila ta meja dva 
meseca nazaj grobo potepta-
na. Ruska agresija na Ukrajino 
nam kaže grozljive podobe, ki 
obujajo spomin na grozote, za 
katere se je zdelo, da bodo os-
tale v preteklosti – milijoni be-
guncev, porušena ukrajinska 
mesta, žalost in trpljenje kaže-
jo na zanikanje vsega človeške-
ga, ko namesto besed govori-
jo granate in mitraljezi. Tukaj 

ne gre več za politiko, temveč 
grobo izigravanje humanosti,« 
je izpostavil Han grožnjo, ki 
ogroža ne samo evropski, am-
pak svetovni mir. »Zgodovina 
kaže, da do konfliktov in naj-
večjega med njimi, vojne, niko-
li ne pride po naključju. Skoraj 
vedno so v ozadju nespoštova-
nje, sejanje strahu in cinizem 
nedemokratične politike. Če 
se teh odklonov ne prepozna 
dovolj hitro, lahko dobijo ve-
liko moč in za sabo lahko po-
tegnejo nasilje vseh oblik,« je 
opozoril osrednji govornik ter 
zaključil, da ne bo nikoli trdil, 
da je politik dober ali slab, zato 
ker pripada določeni politični 
stranki, kajti »biti dober poli-

tik pomeni, da spoštuješ svoj 
narod in njegovo zgodovino«. 

V zaključnem delu spominske 
slovesnosti je član sveta Zveze 
združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije Milan Gorjanc 
v družbi predsednice ZBV NOB 
Sevnica Vladke Blas in pred-
sednika KO ZBV NOB Tržišče 
Marjana Povšiča podelil sre-
brno plaketo ZZB NOB Sloveni-
je Janezu Valantu, pobudniku 
ustanovitve spominske Dule-

tove čete in njenemu dolgole-
tnemu vodji. 

V spremljevalnem kulturnem 
delu programa, ki ga je pove-
zovala Vesna Perko, so sode-
lovali praporščaki, KD Godba 
Sevnica, učenke in učenci OŠ 
Tržišče, primorska pevka pe-
smi odpora Marjetka Popo-
vska in spominska četa Pod 
svobodnim soncem, za pogo-
stitev je skrbel Aktiv kmečkih 
žena Tržišče.  Smilja Radi

Janez Valant se je zahvalil za prejeto srebrno plaketo ZZB NOB 
Slovenije. 

Matjaž Han
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Akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov ter še delujoče in 
nedelujoče električne in 
elektronske opreme v Brežicah

7. maj 2022, med 9. in 12. uro

Parkirišče nakupovalnega centra 
Intermarket, Tovarniška 10, Brežice

Za gospodinjstva je oddaja brezplačna

BREŽICE – Društvo kmetic 
Brežice je 4. aprila na ob-
čnem zboru, ki je potekal 
na Turistični kmetiji Vim-
polšek v Šentlenartu, preg-
ledalo delovanje društva v 
zadnjih dveh letih, predsta-
vilo plan dela za letos, izvo-
lilo novo (staro) vodstvo ter 
na koncu podelilo priznanja 
in zahvale za ocenjevanje bi-
zeljskega ajdovega kolača v 
letih 2020 in 2021.

Po dolgem času se je zbralo 
kar lepo število članic društva 
(približno 45), ki so bile želj-
ne srečanja, druženja in pogo-
vora. Pričele so s predavanjem 
Jerneje Jošar, zagovornice 
ekološkega vrtnarjenja, ki uči o 
tem, kako vrtnariti na trajnos-
ten, z naravo povezan način. 
Prijazne pozdrave je zbranim 
članicam društva namenila di-
rektorica občinske uprave Pa-
tricia Čular. V njihovi sredini 
je bila tudi Slavica Grobelnik, 
svetovalka za kmečko druži-
no in dopolnilne dejavnosti 
na KGZS Novo mesto, Izposta-
vi Krško, ki je izpostavila velik 
pomen Društva kmetic Breži-
ce za občino in širše. Na kratko 
je predstavila področja kmetij-
ske svetovalne službe in aktu-
alne zadeve. Predlagan dnevni 
red letošnjega občnega zbora, 
ki je bil tudi volilni, so člani-
ce društva uspešno pripeljale 
do konca, potrdile so tudi sta-
ro/novo vodstvo za naslednja 
štiri leta. Društvo kmetic Bre-

Kuhale so tudi na daljavo

žice bo še naprej kot predse-
dnica vodila Zdravka Kampi-
jut. V poročilu o delu društva v 
letu 2020 je med drugim ome-
nila dobro obiskane kuharske 
tečaje, pri čemer je izpostavi-
la tečaj priprave ribjih jedi v 
projektih Riba je IN in Okusi 
posavsko ribo ter tečaj izde-
lave pletenega srca, s katerim 
ohranjajo umetnost izdela-
ve tega več kot 100 let stare-
ga obrednega kruha, ki je etno-
loška posebnost teh krajev in 
tudi simbol društva. V letu 
2021 so imele različna spletna 
predavanja pa tudi kuharski 
tečaj na daljavo. Kot je še de-
jala, je prišlo priznanje Občine 
Brežice za njihov prispevek k 
razvoju občine ravno pravi čas, 
ob njihovi 45-letnici delovanja 
in ob 15-letnici bizeljskega aj-
dovega kolača. Izpostavila je 
še, da kot društvo sodelujejo v 
lokalnem, regionalnem in šir-
šem prostoru ter z veseljem in 

dobro voljo popestrijo različne 
dogodke in prireditve.

Ob koncu zbora članic je sledi-
la še podelitev priznanj za lan-
sko že 15. izvedbo bizeljske-
ga ajdovega kolača, ki so ga 
ob slavnostni seji brežiške-
ga občinskega sveta ocenje-
vale v brežiškem gradu. Oce-
nile so 13 kolačev, od tega je 
bil en zlat, deset srebrnih in 
dva bronasta. Ida Urbanč je 
prejela zlato priznanje, pre-
jemnice srebrnega so Mirica 
Denžič, Milena Dušič, Anica 
Črnelič, Slavica Antolovič, 
Erna Rožman, Marica Babič, 
Jožica Blaževič, Dragica Za-
gmajster, Sabina Kostevc in 
Melany Cvetko, bronasto pa 
sta si prislužili Vesna Požar in 
Sara Stadler. Za 14. bizeljski 
ajdov kolač, ki je predlani po-
tekal virtualno, pa so sodelujo-
če prejele zahvale.
 R. Retelj

Prejemnice priznanj in zahval s predsednico Kampijut

Članice in člani Univerze za tretje 
življenjsko obdobje (U3) Sevnica 
so se na strokovni ekskurziji med 
drugim seznanili s pravilnim loče-
vanjem in odlaganjem odpadnega 
jedilnega olja v ustrezne zabojni-
ke rumene barve, ki jih je v sevniš-
ki občini postavljenih 12 na raz-
ličnih mestih. Ko so zabojniki polni, 
se odpadno jedilno olje prečrpa in 
pripelje do filtrirne postaje, v kateri 

se prečisti skozi več filtrov do stop-
nje, ko je odpadno jedilno olje pri-
pravljeno za ponovno uporabo (za 
delovanje agregata ali kot pogon-
sko biogeno gorivo). 

Na vprašanje, ali ločujejo, shranju-
jejo v za to primerni posodi in od-

dajajo odpadno jedilno olje v dob-
ro vidne ulične zbiralnike rumene 
barve, je večina članic in članov U3 
odgovorila pritrdilno, saj so okolj-
sko močno ozaveščeni in želijo 
ohranjati naravno okolje čisto in 
zdravo ter s tem tudi podtalnico, ki 
je vir pitne vode. 

»Sama ločujem in zbiram odpadno 
jedilno olje ter ga oddajam v rumen 
zabojnik pri sevniškem bazenu, 
odkar je zabojnik tam nameščen. 
To počnejo tudi mnogi ostali, a žal 
nekateri ne, kar težko razumem in 
tega ne odobravam. Vsi smo odgo-
vorni za čisto in zdravo okolje,« pove 
Branka Bogovič, ki ima kot upoko-
jena profesorica biologije še poseben 
odnos do okolja in narave. 

»Odpadno jedilno olje redno 
ločujem, zbiram in oddajam v 
ustrezen zabojnik pri OŠ Sava 
Kladnika Sevnica. Opažam, da ni-
sem edina, vedno več je takšnih, ki 
so okoljsko vedno bolj osveščeni,« 
pojasnjuje Irena Mavrič, ki ji čisto 
in urejeno okolje veliko pomeni in 

se je pripravljena zanj tudi potruditi.

»Doma imam posebno posodo za 
zbiranje odpadnega jedilnega olja, 
ki ostane po zaključenem pečen-
ju različnih jedi. Ko je posodica pol-
na, jo odnesem do najbližjega za-
bojnika, ki je namenjen tovrstnemu 
odpadku, ter vanj zlijem odpadno 
jedilno olje. Vse skupaj ne vzame 
veliko časa, je pa pomembno zara-
di ohranjanja neokrnjene narave, v 
katero vsi radi zahajamo, a morda 
se še premalo zavedamo, da mora-

mo zanjo tudi ustrezno skrbeti,« po-
udari Anica Šeško, ki vestno ločuje 
tudi ostale odpadke. 

»V moji kuhinji odpadnega jedilnega 
olja skoraj ni, ker ne pripravljam 
hrane, za katero bi potrebovala 
vroče ali kuhano olje. Najpogoste-
je uporabim hladno jedilno olje pri 
pripravi sezonske solate, kjer tovrst-
nega odpadka ni. Če bi pripravljala 
jedi, pri katerih bi nastajalo odpad-
no jedilno olje, bi ga zagotovo loče-
vala, zbirala in oddajala na ustrezno 

mesto. V občini Radeče imamo na-
meščenih nekaj zabojnikov za zbi-
ranje odpadnega jedilnega olja in 
zdi se mi, da ga moji sokrajani in 
sokrajanke kar lepo ločujejo in od-
dajajo v zbirne posode,« odgovori 
Nevenka Vahtar, ki skozi svoj fo-
tografski objektiv rada ’ujame’ kak-
šen utrinek iz okolja, v katerem živi.

»Tisto, kar je bil včasih odpadek, 
se danes lahko ponovno uporabi,« 
pravi direktor Komunale Sevnica 
Mitja Udovč ob predstavitvi filtrir-
ne postaje in delujočega agregata 
na prečiščeno odpadno jedilno olje. 
»V primeru naravnih in drugih ne-
sreč nemalokrat pride do popolne-
ga zastoja virov električne energije 
ter kemičnih virov toka in v takšnih 
primerih se bo uporabil agregat, 
delujoč na predelano odpadno je-
dilno olje. S tem bomo zagotavlja-
li varnost in zanesljivost pri črpan-
ju pitne vode iz globinskih vrtin ter 
prečrpavanja viškov vode z ogrože-
nih območij, predvsem zaradi va-
rovanja življenja ljudi in živali,« še 
pojasni. 

Projekt VARUJ O(KO)LJE je usmerjen na področje varovanja in skrbi za okolje ter na pravilno ločevanje, zbiranje in odlaganje odpadnega jedilna olja, ki 
ga uvrščamo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov. Ali ga prebivalke in prebivalci pravilno odlagamo, se zavedamo, da ga ne smemo zlivati v 
kanalizacijo ali greznico ali v naravno okolje? Odgovore smo poiskali pri članicah in članih Univerze za tretje življenjsko obdobje Sevnica, ki so se udeležili 
strokovne ekskurzije, na kateri so med drugim videli tudi primer dobre prakse zbiranja pravilno ločenega in odloženega odpadnega jedilnega olja, 
namenjenega ponovni uporabi.

Iz rumenega odpadka v zeleno rešitev

Naložbo VARUJ O(KO)LJE sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Članice in člani U3 so si v okviru projekta Varuj o(ko)lje ogledali 
mobilno filtrirno postajo ter agregat, ki deluje na prečiščeno odpadno 
jedilno olje, ter domov odnesli zbirne posodice.

Agregat (levo) deluje na odpadno 
jedilno olje, ki se skozi filtre 
prečisti v mobilni filtrirni postaji.
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»V prvi fazi projekta smo usposobili enega za-
poslenega za izvajanje ukrepov proti razraš-
čanju tujerodk in njihovo identifikacijo na na-
šem območju. Zaposlenega smo usposobili za 
upravljanje s strojem na paro, ki na ekološki 
način poskrbi za zatiranje tujerodnih invazivnih 
rastlin,« je pojasnila mag. Jadranka Novo-
selc, direktorica Komunale Brežice.

Njihova naloga je bila tudi informiranje in oza-
veščanje javnosti o negativnih vplivih na eko-
sisteme in organizme s strani invazivnih tuje-

rodnih vrst. Skozi izobraževanja in delavnice 
so na inovativen način ozaveščali otroke in od-
rasle o vrstah, pojavnosti in ostalih značilno-
stih tujerodnih vrst.

Potreba po ohranjanju naravnega okolja in bi-
otske raznovrstnosti Posavja postaja vse več-
ja, saj v okolje vdira vse preveč tujerodnih 
rastlin, ki avtohtonim rastlinam izpodrivajo 
normalen razvoj in uničujejo naravno okolje 
za normalno vegetacijo. Tujerodne invazivne 
rastline imajo drugačne biološke lastnosti od 
avtohtonih in je zanje značilna hitra rast in in-
tenzivno razmnoževanje, učinkovito preživijo 
v neugodnih razmerah ter so ekološko prila-
godljive. Invazivna vrsta je tujerodna vrsta, ki 
se v naravnih in polnaravnih habitatih razšir-
ja spontano in povzroča opazne spremembe v 
strukturi in/ali procesih v ekosistemu.

Vsaka tujerodna vrsta ni invazivna, a vsaka 
invazivna vrsta je tujerodna. Največ invazivk 
prihaja iz Severne Amerike (robinija, dve vrsti 
zlate rozge, žvrklja, deljenolistna rudbekija, 
topinambur), vzhodne Azije (pajesen, žlezava 
nedotika, dresniki, bambus, japonska medvej-
ka in japonsko kosteničje) in vodna solata iz 
tropskih krajev. Največ tujerodnih invazivnih 
rastlin srečamo v okoljih, kjer je bila prvotna 
vegetacija izgubljena ali prizadeta zaradi ora-
nja, paše, pretirane košnje, teptanja, gradbe-
nih posegov, vodne erozije, poseka ipd.

Prispevate lahko tudi vi

Partnerji v projektu vse občane pozivajo, naj 
jih obvestijo (jasmina.butara@komunala-bre-
zice.si), če v naravi opazijo kakršno koli in-

vazivno tujerodno rastlino ter tako pomaga-
jo zaščiti naše okolje. Za lažje prepoznavanje 
omenjenih rastlin si lahko naložite spletno 
aplikacijo Invazivke (www.invazivke.si), kjer 
najdete seznam tujerodnih vrst z natančnim 
opisom, fotografijami in opozorili glede more-
bitnih nevarnosti. 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. 
Za vsebino je odgovorna Komunala Brežice d.o.o. Organ 
upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 
RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Komunala Brežice s partnerji nad 
tujerodne invazivne rastline
Komunala Brežice je v sodelovanju s Komunalo Sevnica in Posavskim muzejem Brežice izvedla projekt 
Tujerodke, s katerim so predvsem ozaveščali, kako preprečiti razširjanje invazivnih in škodljivih tujero-
dnih rastlin. 

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)

Laška repa, topinambur  
(Helianthus tuberosus)

Orjaška kanadska zlata rozga  
(Solidago canadensis) Robinija (Robinia pseudoacacia)

Bambus (Phyllostachys saureosulcata)
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     kolesarski potep 
po sončnih poteh

7
2022
maj .

Izvajalec: Kolesarsko društvo Sevnica Organizator: KŠTM Sevnica

SEVNICA

do 30.4.2022
   - odrasli 19,90 EUR
   - otroci (6-14 let) 9,90 EUR; 
do 4.5.2022 
   - 24,90 EUR za odrasle; 
   - 9,90 EUR otroci (6-14 let): 

Obvezna predhodna prijava: 

Info in prijava: www.kstm.si; 
info@kstm.si; 051/215-111

TRASA: Radeče – Breg – Boštanj – Sevnica  

– Blanca –  Grad Rajhenburg – Krško (KZ klet Krško) 

ZBOR: 8:00 – Radeče (Gostišče FLOSAR)

SEVNICA – Svetovni dan 
Zemlje, ki ga obeležujemo 
22. aprila, je letos potekal 
pod sloganom Vlagajmo v 
naš planet in v Albert Felici-
janovi dvorani na sevniškem 
gradu se je omenjenega dne 
odvijalo zanimivo srečanje 
s poudarkom, kako spozna-
vati naravne danosti in za-
nimivosti s kolesom in z vla-
kom, s čimer zmanjšujemo 
t. i. ogljični odtis.

Občina Sevnica je v lanskem 
oktobru prejela zlati znak Slo-
venia Green Destination (Slo-
venska  zelena destinacija), 
kar je priznanje in spodbu-
da za nadaljnji razvoj k traj-
nostnemu, zelenemu turizmu 
in temu je bilo namenjeno de-
lovno srečanje, ki ga je spro-
ščeno usmerjal svetovalec za 
razvoj na KŠTM Sevnica Ma-
tej Imperl. Na dogodku, na 
katerem so skušali odgovoriti 
na nekatere izzive v prihodno-
sti, so spregovorili Jan Klavo-
ra, ustanovitelj in član Zavoda 
Tovarna trajnostnega turizma 
GoodPlace in ustvarjalec Slo-
venia Green kolesarskih poti 
iz Tolmina, ter Sevničana, di-
rektorica SŽ – potniški promet 
mag. Darja Kocjan in vodja 
Kolesarskega centra Sevnica – 
Krško Matjaž Traven. Klavora 
se je v svoji predstavitvi osre-
dotočil na kolesarski integral-
ni turistični produkt »Kolesar-
sko doživetje grajskih vinskih 

zgodb Posavja«, ki ponuja neš-
teto dobrih zgodb  s kolesar-
jenjem ob Savi. Kocjan je med 
drugim predstavila načrtovane 
posodobitve železniškega voz-
nega parka, v katerem bodo na 
vlakih tudi posebni prostori za 
kolesa in kolesarje. Traven je 
povedal, da se število izposo-
je koles povečuje in v razvoju 
kolesarskega turizma vidi po-
tencial.

V razpravo, ki je sledila, so se 
vključili različni ponudniki 
storitev, tako gostinskih kot 
ostalih. Valerija Mirt je iz-
postavila kolesarsko pot ob 
Savi kot pot posebnih dožive-
tij in tudi hostel na Blanci je 
zaradi te poti ter bližine žele-
zniške postaje dobro obiskan. 
»Naš manko je samo poseben 
prostor za kolesa, a ga bomo 
uredili,« je še dejala. Kolesar 

Boris Papac, ki nudi indivi-
dualno ali skupinsko vodenje 
po posavskih kolesarskih po-
teh, je omenil potrebo po kole-
sarskih vodnikih. Jožef Rošto-
har, ki ima v Selcah nad Blanco 
izletniško in turistično kmeti-
jo, je omenil nujnost povezo-
vanja ponudnikov storitev ob 
kolesarski poti. Dober obisk 
kolesarjev (večinoma so eno-
dnevni) beleži najemnik Tonč-
kovega doma na Lisci Tomaž 
Rantah. V zaključku je sveto-
valec za šport na KŠTM Jan Sa-
mide povabil na turistično-re-
kreacijski dogodek Kolofest, ki 
bo na kolesarskem popotova-
nju od Radeč do Krškega v so-
boto, 7. maja, ponudil marsi-
katero zanimivo doživetje z 
ogledom lokalnih znamenito-
sti in razvajanjem »brbončic«. 

 Smilja Radi

V Albert Felicijanovi dvorani je potekalo srečanje  turističnih 
ponudnikov Zelena destinacija Sevnica.

S kolesom se daleč pride

Župan Ladko Petretič je iz-
postavil pomen in aktualnost 
obeh uvodoma omenjenih 
praznikov, o naslovni temi le-
tošnjega extempora pa je de-
jal: »Rože nas spremljajo od 
rojstva do smrti, z njimi izka-
zujemo svoje veselje in žalost. 
Prav neverjetno je, koliko ta-
lentov lahko danes najdemo 
med mladimi, zato jih mora-
mo podpirati, saj so to naši upi 
in naša prihodnost.« Častni 
gost, predsednik Državnega 
zbora RS Igor Zorčič, je dejal, 
da je naša država, tako kot os-
tale v svetu, pred veliko preiz-
kušnjo, saj smo priča velikim 
spremembam, ki so posledica 
velike gospodarske krize, epi-
demije koronavirusa in vojne 
v Ukrajini. Prepričan je, da se 
moramo ob takšnih prelomnih 
trenutkih »ozreti v našo priho-
dnost, v to, v kakšnem svetu in 
v kakšni državi bodo živeli naši 
otroci«, zato je pomembno da 
otroke postavimo na pravo pot, 
in skozi razstavo, ki so jo odpr-
li, Kostanjevičani počnejo prav 
to. Čestital jim je za vztrajanje 
pri ohranjanju tradicije extem-
pora, s čimer Kostanjevico uvr-
ščajo na zemljevid naše kulture 
in umetnosti.

Na letošnjem likovnem extem-
poru zaradi še vedno ne pov-

V ospredju rože in Jože Gorjup
KOSTANJEVICA NA KRKI – V telovadnici tamkajšnje OŠ Jožeta Gorjupa so 22. aprila v okviru dneva šole 
pripravili odprtje razstave likovnih del, ki so nastala na 32. otroškem likovnem extemporu na temo Vse 
rože sveta, ob tem pa so obeležili tudi bližnja praznika dan upora proti okupatorju in praznik dela.

sem stabilnih zdravstvenih 
razmer niso sodelovali učen-
ci in učenke z drugih šol, je 
pa zato vsak izmed 230 učen-
cev kostanjeviške šole prispe-
val vsaj en svoj cvet. Extempo-
re sta strokovno vodili likovni 
pedagoginji Darja Kovačič in 
Alja Fir iz Galerije Božidar Ja-
kac, svoje vtise o razstavljenih 
delih pa je z zbranimi delila dr. 
likovne umetnosti Jožica Med-
le. Izrazila je navdušenje nad 
njimi, še posebej všeč ji je bila 
njihova postavitev pod dre-
vesne krošnje na šolskem dvo-
rišču. »Iz teh vaših rožic bodo 
nekoč nastala semena, ki pa-
dajo na plodna tla, na humus 
te vaše šole in enkrat, če boste 
pridni in vestni in veliko dela-
li, boste lahko tudi razstavlja-

li v vaših velikih umetnostnih 
hramih,« je spodbudila otroke.

»V preteklih dveh letih, ko smo 
svobodo okušali skozi računal-
niške zaslone in prevečkrat lo-
vili sončne žarke zgolj skozi 
odprta okna svojih stanovanj, 
smo doumeli, da je travnik, 
posut z rožami, lahko simbol 
svobode in ognja, ki ga prižge 
v naših srcih,« je izbor letoš-
nje teme utemeljila ravnate-
ljica kostanjeviške šole Melita 
Skušek. S ponosom je povedal, 
da so eko, zdrava in kulturna 
šola, edina z galerijo v Slove-
niji, v kateri niso še nikoli poš-
kodovali nobenega umetniške-
ga dela: »Ker imamo srce, ker 
vemo, da je to naše izročila, 
naša sedanjost in naša priho-

dnost.« Zahvalila se je vsem, ki 
omogočajo razvoj šole, od za-
poslenih do staršev in učencev, 
še posebej pa že omenjeni Dar-
ji Kovačič in Lidiji Stipanič za 
dolgoletno strokovno vodenje 
otroškega extempora.

Ob koncu so slovesno odprli še 
spominsko steno Jožeta Gorju-
pa ob 90-letnici njegove smrti, 
ki bo 30. aprila. Njegovo ži-
vljenjsko in ustvarjalno pot je 
podrobneje predstavil direk-
tor Galerije Božidar Jakac Go-
ran Milovanović. Ob tem je 
poudaril, da je Gorjup v svo-
jem kratkem, komaj 25 let dol-
gem življenju, ustvaril izjemno 
veliko. »Ko vas bo morda pred 
kakšnim nastopom mučila tre-
ma, se spomnite, da je tudi Jože 
Gorjup sedel v istih klopeh, kot 
sedite vi, in uspel in mislim, da 
boste tudi vi,« je položil na srce 
učenkam in učencem.

Na prireditvi, ki je napolnila 
šolsko telovadnico, so  počasti-
li tudi odbojkarje, ki so se pred 
kratkim uvrstili v 1. b državno 
odbojkarsko ligo. Sicer pa so jo 
ob povezovanju Tanje Beber s 
pevskimi, glasbenimi, plesnimi 
in recitatorskimi nastopi pope-
strili učenke in učenci šole ter 
pihalni orkester.
 Peter Pavlovič

Predsednik DZ Igor Zorčič ob ogledu spominske stene Jožeta 
Gorjupa

KAPELE – 23. aprila, na jurjevo soboto, je pri lovskem domu 
LD Kapele na Ravnah – Podvinje Sekcija za ohranitev dediš-
čine pri KD Kapele poskrbela, da se je na prizorišču dogaja-
lo tako, kot se je pred 50 leti. Organizirali so kapelsko jurje-
vanje, kot so ga v teh krajih poznali včasih.

Kot je poudaril Marko Blaževič, so se tudi letos, kot že zadnjih 
osem let, potrudili za rekonstrukcijo običajev, ki so jih izvajali 
kapelski gasilci na praznik sv. Jurija vse do leta 1975. »Z zele-
njem označeno prizorišče, na vogalu z zelenjem ograjen pros-
tor za ’rest’, kurišče, pripravljeno z opeko, kakršno so poznali v 
tistih časih, pri peki jajc so članice Sekcije za ohranitev dedišči-
ne, ki spada pod KD Kapele, ki ga vodi predsednica Mihaela Bla-
ževič, v oblačilih, kot so se nosila takrat,« je razložil pomen do-
godka. Kot je navedel, so zavzetim članom Sekcije za ohranitev 
dediščine tako kot vedno na pomoč priskočili še drugi Kapelci, 
predvsem podružnična OŠ z vsemi oddelki, moški pevski zbor, 
konjerejsko društvo, lovska družina, gasilci, Mesarija Krošelj in 
ne nazadnje veliko krajanov, ki so dan pred jurjevanjem darovali 
jajca – teh so letos nabrali kar 1550 –, da so jih naslednji dan lah-
ko pekli in brezplačno postregli. Pridni kapelski otroci so tekali 
od vrat do vrat in domačine prosili za jajčka. Tudi to dogajanje je 
bilo za otroke prav posebno doživetje, saj je bilo jurjevo tudi pra-
znik otrok, je dejal. »Sicer pa ni jurjevanja brez cvrtja, pečenega 
na domači masti, na zunanjem kurišču, kar daje cvrtju posebno 
slast in okus,« je še navedel. Obiskovalci prireditve so bili priča 
programu, v katerem so nastopili učenke in učenci POŠ Kapele 
pod vodstvom Dragice Hrovat in Mateje Rožman Lubšina ter 
kapelski pevci, prišel pa je tudi Zeleni Jurij. Za živo glasbo je pos-
krbel Vilko Urek.  R. R.

Jajc je bilo letos na pretek

Cvrtje so spekle članice Sekcije za ohranitev dediščine.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Spoštovani delavke in delavci, občanke, 
občani občine Brežice ter bralci 

Posavskega obzornika!

Ob mednarodnem dnevu dela vam želim, da vam 
vaše delo prinaša zadovoljstvo, uspeh, pa tudi 
zaslužen počitek. Verjamem, da se bomo pogosto 
srečevali ob uspešnih projektih in skupaj ustvarjali 
prihodnost.

Želim vam, da prvomajske praznike preživite v 
prijetnem razpoloženju in v družbi vam dragih ljudi.

Ivan Molan, župan Občine Brežice,  
s sodelavci

~~~

Praznovanje 1. maja, praznika dela
Spoštovane občanke, spoštovani občani, po dveh letih vas z ve-
seljem ponovno vabimo na tradicionalno prvomajsko budnico v 
mestu Brežice ob 7. uri in na tradicionalno prvomajsko srečanje 
na jasi pri Sv. Vidu ob 11. uri.

Prvomajska budnica v mestnem jedru Brežic, 
1. 5. 2022, ob 7. uri, v izvedbi KD Gasilski pihalni orkestre Loče.

Bosonogi pohod na Sv. Vid z Lojzetom Ogorevcem. 
Zbor je 1. 5. 2022 ob 10. uri pri Motelu na Čatežu ob Savi.

Tradicionalno prvomajsko srečanje na jasi pri Sv. Vidu bo 
v nedeljo, 1. 5. 2022, ob 11. uri. Program bodo sooblikovali 

članice in člani KD Pihalni orkester Kapele.

Občina Brežice, PGD Sobenja vas in ZPTM Brežice

Dirka okoli Slovenije – DOS je največji vseslovenski humanitarni 
kolesarski dogodek, ki ga podpira tudi Občina Brežice. 

Letos je cilj dirke zbrati sredstva za nakup koles za otroke iz social-
no ogroženih družin, glavni koordinator projekta je Slovenska kari-
tas. Uradni slogan projekta se glasi: Pot za srečo otrok. Sredstva se 
zbirajo s pomočjo donacij udeležencev, donatorjev in s pošiljanjem 
SMS sporočil s ključno besedo ZAkolo5 na 1919. 

Prihod udeležencev dirke v Brežice, Evropsko mesto športa 2022 
bo v nedeljo, 1. maja 2022, ob 15. uri pred stavbo Občine Brežice 
(Cesta prvih borcev 18, Brežice).

DOS je kolesarska vožnja Damija Zupija. V petih dnevih se s kole-
som prevozi traso okoli celotne Slovenije v razdalji nekaj več kot 
1.225 km. Vožnja je sestavljena iz petih etap, ki potekajo v času od 
27. aprila do 1. maja 2022. V primeru podpornikov vožnje vozite za 
Zupijem na lastno odgovornost in spoštujte cestno prometne pred-
pise. V letu 2020 je bil projekt uspešno izpeljan prvič in se tradicio-
nalno odvija vsako leto med 27 aprilom ter 1. majem.

Več podatkov o dirki in zbiranju sredstev na spletni strani 
https://dos.si 

Občinski svet Občine Brežice je na 22. redni seji na predlog župa-
na Ivana Molana sprejel sklep o uskladitvi cene socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu. Storitev izvaja brežiška enota CSD 
Posavje. Ekonomska cena storitve znaša 22,83 evrov na uro (v letu 
2021 19,97 EUR na uro), občina subvencionira 70 odstotkov cene, 
cena pa se je za uporabnike nekoliko znižala tudi zaradi Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, ki zagotavlja 
sredstva za dodatne stroške dela. 
Nova cena za uporabnike pomo-
či na domu znaša 4,67 EUR na 
uro ali 16,9 % manj kot v 2021 
– lani je znašala 5,62 EUR na 
uro. Nova cena znaša 6,54 EUR 
na uro za pomoč ob nedeljah in 
7,01 EUR na uro za pomoč ob 
praznikih. Občina zaradi večjega 
deleža starejših občanov pod-
pira pomoč na domu kot enega 
od ukrepov za podaljšanje ka-
kovostnega življenja občanov v 
lastnem domu. Redno uporablja 
storitev pomoči na domu že 110 
uporabnikov mesečno, občina pa 
krepi pomoč, zato je v novi ceni 
že upoštevano povečanje izvajalk 
pomoči z 12,8 na 15.

Obvestilo uporabnikom storitev menjave 
osebnih dokumentov upravne enote Brežice
Upravna enota Brežice obvešča, da za storitve zamenjave doku-
mentov (izdaja osebnih izkaznic, izdaja potnih listov ter vozniških 
dovoljenj) zagotavlja dodatne uradne ure vsak četrtek med 8.00 
in 12.00 uro ter med 13. in 15. uro. 

Hkrati obveščajo, da bo upravna enota za omenjene storitve za-
gotavljala uradne ure tudi v soboto, 14. 5. 2022, od 8.00 do 
12.00 ure. 

S podpisom pogodb je Občina 
Brežice zaključila postopke jav-
nih razpisov za sofinanciranje 
programov in projektov na pod-
ročjih ljubiteljske kulture, dru-
gih programov kulture, kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena, 
športa, mladine, turističnih dru-
štev in zvez, zdravstvenega in 
socialnega varstva. Na razpise 
je prispelo skupno 155 vlog 125 
organizacij, od tega 118 društev, 
5 javnih zavodov – šole, center 
za socialno delo, varstveno-de-
lovni center in 4 župnije. 

Na področju dela z mladimi so 
prijavitelji prejeli podporo za 14 
projektov v skupni višini 20.000 
evrov. Med projekti so počitni-
ške aktivnosti, športne igre mla-
dih, rokometni tabor, mladinske 
ustvarjalne delavnice, oratoriji, 
družinsko-mladinski planinski 
tabor, spoznavanje kulturne de-
diščine in narave. 

Najvišji delež razpisanih sredstev 
v višini 590.000 evrov je bil na-
menjen za področje športa, kjer 
občina sofinancira 46 projektov 
in programov. Občina Breži-
ce na področju športa sofinan-
cira stroške uporabe športnih 
objektov za redne vadbe, stro-

Občina Brežice sklenila pogodbe za sofinanciranje 
programov 125 društev in ostalih organizacij
Občina Brežice je na podlagi javnih razpisov v mesecu aprilu sklenila pogodbe s predstavniki 125 organizacij, katerim 
na podlagi javnih razpisov sofinancira izvajanje programov in projektov na področju mladine, športa, kulture, turizma 
in zdravstva ter socialnega varstva v skupni višini skoraj 800.000 evrov.

kovni kader, delovanje društev, 
tekmovalne stroške, izobraževa-
nje, organizacijo športnih prire-
ditev in publikacije. 

Poleg pokrivanja delovanja lju-
biteljske kulture, kjer bo v letu 
2022 svoje redne programe iz-
vajalo 28 prijaviteljev s 60 sek-
cijami, katerim občina namenja 
75.000 evrov, je občina z razpi-
si drugih programov kulture 14 
prijaviteljem odobrila sredstva 
v višini 24.500 evrov za nakup 
in obnovo opreme za delovanje 
društev, pokrivanje stroškov na-
jemnine za prostor za vadbo, na-

kupe uniform in inštrumentov, 
pripravo in izdajo strokovne li-
terature ter izvedbo raziskoval-
ne dejavnosti. 

Za ohranjanja in vzdrževanja 
kulturnih spomenikov lokalne-
ga pomena, ki niso v lasti Obči-
ne Brežice, so bili na razpisu us-
pešni trije prijavitelji, ki bodo 
za obnovi kulturnih spomeni-
kov lokalnega pomena prejeli 
sofinanciranje v višini cca 44 % 
prijavljenega projekta oz. skupaj 
20.000 evrov. 

Na javnem razpisu za sofinan-

ciranje projektov turističnih 
društev in zvez je bilo uspešnih 
vseh 15 prijaviteljev, ki so pre-
jelo sredstva v višini cca. 25.000 
evrov. Na področju zdravstve-
nega in socialnega varstva bo 
27 prijaviteljev prejelo sredstva 
v skupni višini 35.000 evrov za 
izvedbo aktivnosti na področju 
preventivne vzgoje in promoci-
je zdravja ter za programe s pod-
ročja sociale. 

Delovanje nevladnih organizacij, 
ki je vidno javnosti skozi izredne 
dosežke številnih posameznikov 
in skupin na različnih področjih, 
vseskozi podpira in izpostavlja 
tudi župan Občine Brežice Ivan 
Molan. Občina Brežice je tudi v 
času nižjih proračunskih prihod-
kov kot tudi v času močnega in-
vesticijskega cikla redno skrbe-
la za sofinanciranje delovanja in 
programov društev. Delo dru-
štev, zvez in javnih zavodov, ki 
ne bi bilo mogoče brez številnih 
prostovoljcev, postavlja Občina 
Brežice med prednostne nalo-
ge, saj se zaveda njihovega po-
mena pri soustvarjanju življenja 
v lokalni skupnosti in prispevka 
k višji kakovosti bivanja občank 
in občanov. 

Dirka okoli Slovenije prihaja tudi v Brežice, 
Evropsko mesto športa 2022

V letu 2022 nižja cena socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu
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GLASUJTE ZA NAJ PROSTOVOLJCE LETA 2021
Obkrožite po enega kandidata v posamezni kategoriji.

Naj prostovoljska organizacija

1.  Avto moto društvo Krško (predlagatelj Društvo Modra Smer)

2.  Kulturno društvo Svoboda Brestanica (predlagatelj Komisija 
za izbor naj prostovoljca 2021)

3. Turistično društvo Podbočje (predlagatelj Komisija za izbor 
naj prostovoljca 2021)

Naj prostovoljka/prostovoljec nad 30 let

1.  Robi Hercigonja (predlagatelj TD Senovo)

2. Milan Colner (predlagatelj Karitas Podbočje)

3. Manca Kostevc (predlagatelj Mladinski center Krško)

4. Klavdija Koželj (predlagatelj CSD Posavje Krško)

5.  Ivan Repec (predlagatelj CSD Posavje Krško)

6.  Rudolf Vrščaj (predlagatelj AMD Krško)

7.  Ivan Godler (predlagatelj AMD Krško)

Naj prostovoljka/prostovoljec do 30 let

1.  Sharon Kos (predlagatelj Turistično društvo Senovo)

2.  Maša Račič (predlagatelj Društvo Sonček Posavje)

Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Mestna občina Krško, CKŽ 
14, 8270 Krško s pripisom »Prostovoljec leta 2021«, najkasneje 
do 18. maja 2022.

Več o kandidatih na www.krsko.si.

Namesto vojaškega mostu nova brv za pešce  
in kolesarje
Minister za obrambo mag. Matej Tonin in podžupanja Mestne ob-
čine Krško Ana Somrak sta 14. aprila v Krškem ob prisotnosti pos-
lanca v DZ Dušana Šiška podpisala dogovor, s katerim bosta mi-
nistrstvo in občina sofinancirala odstranitev starega kerozinskega 
mostu čez Savo in postavitev novega peš mostu.

V skladu z dogovorom, ki predstavlja uresničitev prizadevanj obči-
ne in poslanca Dušana Šiška, bo ministrstvo v celoti krilo strošek 
odstranitve mostu, pri gradnji novega mostu pa bo razmerje sofi-
nanciranja 50 % ministrstvo, 50 % občina, pri čemer bo vrednost de-
leža ministrstva znašala največ milijon evrov. Mestna občina Krško 
bo naročila projektno dokumentacijo za odstranitev in gradnjo no-
vega mostu in pridobila ustrezna dovoljenja. Občina ima sredstva v 
proračunu zagotovljena, po načrtih pa naj bi most odstranili v letu 
2023, v 2024 pa naj bi postavili nov peš most oz. nadomestno brv 
za pešce in kolesarje. 
Star vojaški most, dolžine 128 metrov in širine štiri metre, je po ne-
katerih podatkih kot premostitev Save za kerozinovod zgradila Jugo-
slovanska ljudska armada konec štiridesetih let prejšnjega stoletja. 

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in podžupanja Mestne ob-
čine Krško Ana Somrak

Mestna občina Krško v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in pros-
tor Slovenije (ZAPS) razpisuje javni projektni, enostopenjski natečaj 
za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Bazen Krško. Predmet 
projektnega natečaja je rešitev za arhitekturno in krajinsko obliko-
vanje bazenskega kompleksa: dveh bazenov s tribunami, gostinskim 
lokalom in wellnes centrom, ureditev zunanjih površin, vključno z 
ohranjanjem navezave na rekreacijske poti ob nabrežju Save, in ure-
ditev sanitarij za potrebe parkirišča za avtodome. Gradivo je na voljo 
na spletni strani ZAPS https://zaps.si/natecaji/bazen-krsko-2/. Re-
šitve Mestna občina Krško pričakuje do 23. junija 2022 do 16. ure. 
Po zaključku natečaja, katerega glavna nagrada znaša 9.000 evrov, 
bo Mestna občina Krško kot naročnik  izvedla javno naročilo za pri-
pravo projektne dokumentacije.

Javni natečaj za arhitekturno in krajinsko rešitev 
bazena Krško

Participativni proračun 2023: občani oddali  
62 predlogov
Od 15. marca do 15. aprila 2022 so občanke in občani v okviru po-
stopka participativnega proračuna za leto 2023 lahko oddali predlo-
ge projektov na območju posameznih krajevnih skupnosti ali širše. 
Prejeli smo skupno 62 predlogov. Vse predloge bo v skladu s krite-
riji in merili pregledala občinska uprava in jih v dokončno presojo in 
potrditev posredovala pristojni komisiji. Glasovanje o izvedbi pro-
jektov, ki jih bo predlagala komisija, bo potekalo v sprejemni pisar-
ni Mestne občine Krško v okviru delovnega časa in na spletni strani 
Mestne občine Krško od 6. 6. do vključno 13. 6. 2022. Izglasova-
ni projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Mestne 
občine Krško za proračunsko leto 2023, v katerem jih bo občinska 
uprava tudi izvedla.
Občankam in občanom se zahvaljujemo za sodelovanje in vabimo 
h glasovanju v juniju.

Uspešna redna presoja sistema vodenja 
kakovosti

Mestna občina Krško je 19. aprila uspešno opravila redno presojo 
sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 s strani pre-
sojevalne hiše SIQ. Zunanji presojevalec Jure Urek je ob tem pou-
daril: »Presoja je potrdila, da se sistem vodenja kakovosti vzdržu-
je in razvija, vodstvo in zaposleni pa ga razumejo kot sistematičen 
pristop k planiranju, izvajanju, spremljanju in beleženju rezultatov, 
analiziranju le-teh ter sprožanju ustreznih ukrepov oz. stalnemu  iz-
boljševanju procesov.« 
»Jasno razumevanje zahtev standarda ISO 9001:2015 kot orodja 
za sistematično izboljševanje procesov, aktivna podpora vodstva 
Mestne občine Krško, angažiranost skrbnice sistema vodenja kako-
vosti in aktivna vključenost vseh zaposlenih v sistem stalnih izboljšav 
je zagotovilo za nadaljnji razvoj sistema vodenja kakovosti«, pravi in 
dodaja: »Stalno izboljševanje procesov in posledično zadovoljstva 
občanov dokazuje tudi učinkovito vodenje ukrepov oz.  izboljšav. V 
letu 2021 je bilo opredeljenih skupaj 346 nalog, pri čemer so bile 
vse realizirane.« Posebej je izpostavil pridobitev statusa mestne ob-
čine, ki prinaša številne prednosti, kot so razpisi evropskih sredstev 
za mestne občine, pa tudi številne izzive. Kot je dodal, jasno vizijo 
občine potrjuje izdelava strategija razvoja.

Skrbnica ISO standarda Petra Povše, župan mag. Miran Stanko in 
direktorica občinske uprave Melita Čopar 

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje Avtoline v starem mestnem jedru Krško

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta za območje Avtoline v starem mestnem jedru Krško, 
ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško v aprilu 2022.

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 5. maja do vključno 
6. junija 2022, v času uradnih ur v prostorih Mestne občine Kr-
ško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo 
okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško. Javna 
obravnava bo izvedena v sredo, 25. maja, ob 17.00 uri, v sej-
ni sobi A Občine Krško.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko 
podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pri-
pomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov, pri 
čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »OPPN 
Avtoline«. Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi.

Mestna občina Krško bo preučila pripombe in predloge javno-
sti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni stra-
ni Mestne občine Krško http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri 
dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali 
drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov 
v stališčih, ki bodo objavljena na spletni strani. Osebe, ki ne že-
lijo objave imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, mo-
rajo to posebej navesti v pripombi.

Pobude, vprašanja in predlogi svetnic in 
svetnikov Občinskega sveta Mestne občine 
Krško z 31. redne seje 21. aprila 2022

Damjan Mežič (SLS) je podal pobudo, da občinski svet na nasled-
nji seji obravnava predlog sprememb investicij po krajevnih sku-
pnostih v letih 2022 do 2024, da občina z rebalansom (2022, št. I.) 
začne z uravnoteženjem razvitosti krajevnih skupnosti ter da bi ob-
čina postala bolj dostopna in bolje uslišala prošnje svetnikov kra-
jevnih skupnosti.

Kristina Ogorevc Račič (SLS) je predlagala, da se zaradi požigov na 
Krškem polju poostri inšpekcijski oz. policijski nadzor in naj občina 
o tem obvesti pristojne službe ter da se na poljskih poteh namesti-
jo table za prepoved vožnje z avtomobili in traktorji. 

Anton Petrovič (SD) je podal pobudo, da vodstvo Zdravstvenega 
doma Krško seznani občinski svet z vizijo javnega zdravstva v me-
stni občini Krško, predvsem s kadrovsko problematiko.

Vlado Bezjak (DeSUS) je dal pobudo, naj občinski svet o letošnjih 
občinskih nagrajencih odloča na 32. redni seji 19. maja 2022, ter 
predlagal, da se v Brestanici z javnih površin umakne »križev pot«, 
ki ga je nekdo postavil na več lokacijah brez soglasja KS Brestanica.

Nataša Šerbec (SD) je vprašala, koliko površin je zasedenih na pod-
lagi odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem, koliko je ko-
ristnikov, kolikšne so površine in kje so še na razpolago.

Dušan Šiško (SNS) je vprašal glede plačila šolskih prevozov otrok iz 
starega mestnega jedra Krškega ter še glede končnih rokov obnove 
Ceste krških žrtev – G1-5.

 www.krsko.si
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V nedeljo so se krajani Šentjurja na Polju zbrali ob blagoslovu kape-
lice, ki na novi lokaciji krasi podobo kraja. Novo urejena kapelica je 
umeščena nekaj metrov od prvotne lokacije. Tako so krajani prido-
bili prostor za širšo cesto, ki omogoča dostop večjim vozilom, pred-
vsem pa večjim kmetijskim strojem. 
Stara kapelica je bila zgrajena konec 19. stoletja. Zaradi njene dotra-
janosti prestavitev ni bila mogoča. Postavitev nove kapelice so z do-
nacijami omogočili krajani, Občina Sevnica in Krajevna skupnost 
Loka pri Zidanem Mostu pa sta zagotovili vso potrebno dokumen-
tacijo in tudi del sredstev. V postavitev kapelice je bil aktivno vklju-
čen tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

Podpisana pogodba za nakup gasilskega 
vozila GVCZD-1
Občina Sevnica je z na javnem naročilu izbranim izvajalcem v petek, 22. aprila, podpisala pogodbo za nakup gasilskega 
vozila za gašenje in reševanje z višin GVCZD-1. 

Izbrani ponudnik je podjetje 
WEBO.si d.o.o. iz Vrhnike kot 
vodilni partner, skupaj s partner-
jem v ponudbi, podjetjem WEBO 
Maribor d.o.o. Pogodbena vred-
nost nakupa znaša 896.291,30 
evrov.

Občina Sevnica je skupaj z Gasil-

sko zvezo Sevnica pripravila vso 
potrebno dokumentacijo za na-
kup gasilskega vozila. Investici-
ja je bila uspešno prijavljena na 
razpis Uprave Republike Slove-
nije za zaščito in reševanje, na 
podlagi pred kratkim pridoblje-
nega sklepa o sofinanciranju bo 
država za nakup vozila zagotovi-

Pogodbo o dobavi gasilskega vozila za reševanje z višin sta v Tr-
škem dvorcu podpisala župan Srečko Ocvirk in direktorica dobavi-
telja Webo, d.o.o. Vrhnika, Marjetka Geržina.

Gre za velik in pomemben projekt, ki se realizira v skupnem sode-
lovanju sevniške gasilske zveze in občinske uprave. 
la 275.000 evrov. 

Iz lastnih sredstev bo 100.000 
evrov zagotovila Gasilska zve-
za Sevnica, glavnino v višini 
525.000 evrov pa bo iz proraču-
na financirala Občina Sevnica v 
letih 2022 in 2023. Z gasilskim 
vozilom bo upravljalo Prosto-
voljno gasilsko društvo Sevnica, 
ki je gasilsko društvo s poklicnim 

jedrom IV. kategorije.

Uporaba vozila bo na podla-
gi podpisanega sporazuma po-
leg občine Sevnice namenjena 
še občini Radeče, v primeru po-
treb pa bo lahko koristila tako 
občanom kot industriji z večjimi 
in zahtevnejšimi objekti, ki pot-
rebujejo drugačen pristop k re-
ševanju.

Ob svetovnem dnevu Zemlje in slovenskem 
dnevu brez zavržene hrane
Skrb za okolje je odgovornost vsakega posameznika in družbe kot celote. Ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga obeležu-
jemo vsako leto 22. aprila, se tako vrstijo pozivi strokovne javnosti in civilne družbe k spoštovanju edinstvenosti pla-
neta Zemlja ter k spoštovanju in ohranjanju vseh naravnih življenjskih dobrin. 

Izzive, s katerimi se sooča člo-
veštvo, je mogoče nasloviti s 
trajnostnim načinom življenja 
in gospodarjenjem z naravo. K 
temu poziva tudi slovenski dan 
brez zavržene hrane, katerega 
namen je spodbujati zmanjše-
vanje količin zavržene hrane. Za-
vržena hrana ima zelo visoko fi-
nančno, etično in okoljsko ceno, 
saj njena proizvodnja in distribu-
cija zahteva veliko porabo ener-
gije in drugih virov. Tako zavrže-
na hrana neposredno vpliva tudi 
na stanje okolja. Slovenski dan 
brez zavržene hrane smo obele-
žili v nedeljo, 24. aprila. 

Župan Srečko Ocvirk je v svo-
ji poslanici ob svetovnem dne-
vu Zemlje in slovenskem dnevu 
brez zavržene hrane poudaril 
pomembnost sonaravnega bi-
vanja in sonaravnega gospodar-
jenja z okoljem. Pri tem je po-
membno sodelovanje tako vseh 
strokovnih služb, kot so denimo 
gospodarske javne službe, kot 

tudi civilno-družbenih organi-
zacij. Izzivi varovanja okolja so 
večplastni in kompleksni, zato 
lokalna skupnost stremi k pove-
zovanju in skupnemu delovanju 
vseh deležnikov za čisto, prijet-
no in prijazno okolje. 

Občina Sevnica skupaj s par-
tnerji v okviru številnih projek-
tov išče rešitve, s katerimi se 
zmanjšuje negativen vpliv na 
okolje. Takšna projekta sta tudi 
»Olje nekoliko drugače« in »Va-

ruj o(ko)lje«, 
katerih namen 
je preprečiti 
odlaganje od-
padnega jedil-
nega olja v sis-
tem odvajanja 
in čiščenja od-
padnih voda in 
hkrati zbirati 
odpadno jedil-
no olje kot su-
rovino. Za pra-
vilno odlaganje 

odpadnega olja so v vseh krajev-
nih skupnostih nameščeni na-
menski zbiralniki, gospodinjstva 
pa so za odlaganje olja prejela 
posebne posodice. Pomemb-
na pridobitev je tudi agregat, ki 
ga poganja odpadno olje. V pri-
meru izpada električne energi-
je lahko agregat nadomesti vir 
energije za črpališče pitne vode 
za nemoteno oskrbo.

Ob svetovnem dnevu Zemlje so 
potekali dnevi odprtih vrat na 
gozdnih učnih poteh v celotni 
državi. KŠTM Sevnica je organi-
ziral osrednjo nacionalno prire-
ditev ob dnevu odprtih vrat na 
gozdnih učnih poteh na sevni-
škem gradu. 

Tradicionalno je na dan Zemlje 
potekala tudi saditev sevniške 
voščenke v organizaciji Turistič-
ne zveze občine Sevnica, tudi v 
počastitev zaključka čistilnih ak-
cij v občini. Letos je bila voščen-
ka zasajena pri podružnični šoli 
na Studencu, ob spremstvu kul-
turnega programa učenk in 
učencev ter pozdravnih nago-
vorov podžupana Janeza Kuk-
ca, podpredsednice sevniške tu-
ristične zveze Cvetke Jazbec in 
sekretarke turistične zveze Alen-
ke Kozorog. 

Agregat, ki ga poganja odpadno jedilno olje je pri-
dobitev v sklopu projekta Varuj o(ko)lje.

Nov nadvoz čez trebanjsko železniško progo 
dobiva končno podobo

V sklopu projekta Komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica 
poteka izgradnja novega nadvoza čez trebanjsko železnico. Nadvoz 
bo nadomestil obstoječo prometno povezavo, ki poteka čez železni-
ško progo in je zaradi svoje konstrukcije manj primerna za tovorni 
promet in izredne prevoze, ki potekajo z območja industrijske cone.
Projekt Občine Sevnica je podprt s sredstvi Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj in Republike Slovenije, Ministrstva za infrastrukturo. 
Z izgradnjo dostopne ceste in izvennivojskega križanja z železniško 
progo bo tako Poslovna cona Sevnica ustrezno infrastrukturno ureje-
na. To bo prispevalo k razširitvi poslovne cone ter omogočilo obsto-
ječim in novim podjetjem boljše in optimalno izvajanje njihove po-
slovne dejavnosti. Glavni cilj projekta je spodbuditi nadaljnji razvoj 
malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega 
razvoja v regiji. V sklopu projekta bo ukinjen obstoječ nivojski pre-
hod, prestavljeni oziroma na novo urejeni bodo komunalni, ener-
getski in telekomunikacijski infrastrukturni objekti, vodi in naprave, 
urejene bodo obcestne površine in površine za pešce.
Izgradnja nadvoza je v zaključni fazi. Trenutno poteka urejanje me-
teornega odvodnjavanja in brežin. Na tem območju bodo izvede-
ne dodatne nadgradnje za prometno izboljšavo obstoječega stanja, 
načrtovana je rekonstrukcija križišča pred nadvozom Šmarje v kroži-
šče in sočasna umestitev kolesarske steze. Izdelavo projektne doku-
mentacije je zagotovila Občina Sevnica ob pogojih Direkcije Repu-
blike Slovenije za infrastrukturo, ki je nosilec projekta.

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

Občina Sevnica je na področju obveščanja 
javnosti pripravila novost, in sicer brezplač-
ni spletni novičnik. Naročniki bodo enkrat 
tedensko prejemali obvestila o vseh aktual-
nih novicah, uradnih objavah občinske upra-
ve, informacije o morebitnih cestnih zapo-
rah, izklopih elektrike in vsebinah s področja komunalnih storitev. 
Prijavnica za eNovičnik je dostopna na povezavi: https://www.ob-
cina-sevnica.si/sl/o-obcini/novice-in-obvestila/prijava-na-e-novice.

eNovičnik Občine Sevnica

Prvomajsko praznovanje v občini Sevnica po dolgoletni tradici-
ji povezujemo z Lisco kot osrednjo planinsko in turistično točko.

1. maja ob 11. uri bo pred Tončkovim domom tradicionalna prosla-
va v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Slav-
nostni govornik bo generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine 
Slovenije Ladi Rožič, zbrane bo nagovori tudi župan Občine Sevni-
ca Srečko Ocvirk. Kulturni program bodo oblikovali: KD Godba Sev-
nica, Mažorete Sevnica, folklorna skupina Duplo Pišece ter Nataša, 
Blaž in Katja Plevnik s harmoniko in recitacijami. 
V popoldanskem času ekipa Tončkovega doma pripravlja glasbeni 
program, in sicer ob 13. uri nastop zasedbe Miran Rudan & De sign, 
od 16. ure dalje pa bo nastop Ansambla Jarica.

Občina Sevnica bo na ta dan zagotovila  
brezplačen avtobusni prevoz

Avtobusni prevoz do pohodniških izhodišč:
Železniška postaja Sevnica–Krakovo–Orešje nad Sevnico:  

odhodi ob 7.00, ob 8.00 in ob 9.00.
Avtobusni prevoz za vse obiskovalce do Lisce:

Železniška postaja Sevnica–Krakovo–Lisca:  
odhodi ob 10.00 in ob 12.15.

Odhodi z Lisce na izhodiščna mesta:
Lisca – Krakovo–Železniška postaja Sevnica:  

odhodi ob 11.15, ob 16.00 in ob 19.00.
Lisca–Breg–Železniška postaja: odhod ob 17.30.

V času pričakovanega povečanega obiska Lisce je še posebej po-
membno izpostaviti nujnost skrbi za okolje in ohranjanja širšega 
območja Lisce kot naravne vrednote, s primerno pohodniško kul-
turo na planinskih poteh, ki potekajo tudi po zasebnih zemljiščih, in 
z ustreznim parkiranjem.

Slovesnost ob postavitvi nove kapelice  
v Šentjurju na Polju

Prvomajsko praznovanje na Lisci
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MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

T: 07/488 22 86
INFO@MC-KRSKO.SI

WWW.MC-KRSKO.SI
DELOVNI ČAS INFO TOČKE

PON-PET: 8.00–22.00
SOB: 10.00–22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI: ZAPRTO

ROK ZA ODDAJO 
FOTOGRAFIJ:

30. APRIL 2022

ČAKAJO TE BOGATE NAGRADE!

25. MAJ 2022, 
17:00

POGOVOR Z USPEŠNIMI 

FOTOGRAFI IN PODJETNIKI O TEM, KAKO 

SE LOTITI USPEŠNE PODJETNE POTI:

FOTOGRAFSKI NATEČAJ:
V POSAVJU SEM DOMA

25. MAJ 2022, 
18:00

ODPRTJE RAZSTAVE FOTOGRAFIJ 
IN PODELITEV NAGRAD:

KAKO SODELUJEŠ?
NAREDI 3 FOTOGRAFIJE SVOJEGA NAJLJUBŠEGA KOTIČKA POSAVJA. 

OPIŠI, ZAKAJ JE TO TVOJ NAJLJUBŠI KRAJ V POSAVJU, 
IN NAM VSE SKUPAJ POŠLJI.

ZA VSE INFORMACIJE SKENIRAJ QR KODO!

Vabljen/-a na otroško klovnsko 
predstavo PAZI KAKTUSSS!

Predstava bo napeta, polna 
smeha in sodelovanja.

Gaber je simpatičen klovn 
v prevelikih hlačah in preraslih 
čevljih. Je tudi strasten vzgojitelj 
kaktusov, ki je že lani zmagal na 
šolskem tekmovanju za najlepše 
cvetoči kaktus!

Mu bo uspelo tudi letos?

Primerno za otroke 3+.

Čas trajanja 40 min. 

OTROŠKA PREDSTAVA
sobota, 7. 5. 2022, 10.00 - 10.45

SEVNICA – 17. aprila je na 
Glavnem trgu v starem sev-
niškem mestnem središču 
potekalo po dvoletnem pre-
moru sekanje pirhov, ki naj 
bi bilo po pripovedovanju 
poznavalcev tega ljudske-
ga običaja samo malo mlaj-
še, kot je sevniška salamija-
da (salamarski dogodek, ki 
je na letošnji dan mučenikov 
obeležil svojo 60-letnico).

Med obiskovalkami in obi-
skovalci, ki so se v sončnem, a 
rah lo vetrovnem nedeljskem 

dopoldnevu zbrali v starem 
sevniškem mestnem središ-
ču, je bilo mnogo mlajših ob-
razov, ki bodo zagotovo nada-
ljevali tradicijo svojih očetov 
in mater. Tradicionalnega se-
kanja pirhov ter druženja s 
sovrstniki se že vrsto let udele-
žujejo tudi Sevničani in Sevni-
čanke, ki že leta živijo izven ob-
činskih meja. Eden izmed njih 
je Boris Perko, ki je odraščal 

Zmagal je Bizeljanec 
v starem sevniškem mestnem 
jedru in je eden od začetnikov 
dogodka. Najstarejši tekmo-
valec je bil 85-letni stanovalec 
Trubarjevega doma upokojen-
cev iz Loke pri Zidanem Mostu 
Janez Močivnik, ki je odraščal 
na Razborju pod Lisco, od ko-
der je odšel na delo v Nemčijo, 
a sekanja pirhov v Sevnici se 
je skušal vedno udeležiti. Zelo 
lepe spomine ima tudi na igra-
nje trobente v sevniškem an-
samblu Seplan, s katerim je ig-
ral na različnih »banketih«. V 
sekanju pirhov se je prvič pre-

izkusil tudi 
znani posa-
vski rojak 
Primož Koz-
mus. Po za-
k l j u č e n e m 
tekmovanju 
je prekrasen 
pokal – lese-
no jajce – os-
vojil Vlado 
Veršec z Bi-
zeljskega, ki 
se je dogod-
ka udeležil 

prvič. Drugo mesto je osvojil 
Robi Jagodič iz Prešne Loke, 
tretje Sergej Racman iz Sev-
nice. 

Za dobro razpoloženje na tek-
movanju so skrbeli člani za-
sedbe, ki bi želela nadaljeva-
ti tradicijo prvega sevniškega 
ansambla, ustanovljenega leta 
1949 pod imenom Taninton. 
Omenjenega leta so petčlan-

sko zasedbo sestavljali: Albert 
Konec – Berto na harmoniki, 
Stevan Savić na violini, Alojz 
Vidic na kitari, Jože Lovrek – 
Pepi na kontrabasu in Stanko 
Trupej na bobnih, ki je bil tudi 
vokal. Na letošnjem sekanju 
pirhov so poskusno zaigrali: na 
violino Pavel Zagode, na kla-
virsko harmoniko Luka Zago-
de, na klarinet Ludvik Žuraj, 
na kontrabas Martin Marko, 
na ljudski basovski instrumen-
tom Bernard Pungerčič in na 
kitaro Zoran Oskar Zelič. Ve-
selim muzikantom se je po za-
ključenem tekmovanju pridru-
žil še Rudi Mlinarič (najljubši 
učenec Berta Konca) na klavir-
ski harmoniki. 

 S. Radi, foto: L. Motore

V sekanju pirhov je bil najboljši Vlado Veršec 
z Bizeljskega.

85-letni Janez Močivnik je bil 
najstarejši tekmovalec.
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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 
mesecev 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 

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!

Po 15 vprašanjih v finalu naj-
boljših petih ekip (poleg ome-
njenih so se vanj uvrstile še 
na koncu četrta OŠ Brežice in 
peta OŠ Leskovec pri Krškem) 
sta bili krška in artiška ekipa 
izenačeni, zato je o zmagoval-
cu odločilo dodatnih pet vpra-
šanj, v katerih so več znanja 
pokazali Jure Kozmus, Tin-
kara Kranjčevič in Sven Kle-
novšek, ki so se za tekmovanje 

pripravili pod mentorstvom 
Urške Erjavšek, medtem ko 
sta bila mentorja artiške in ve-
likodolinske ekipe Vlado Cizl 
in Aljaž Božič.

»Na tekmovanje smo se kar 
precej pripravljali, tako skupaj 
kot vsak zase, v šoli in doma,« 
so po tekmovanju poveda-

V napetem finalu Mladih genialcev zmagali Krčani
KRŠKO – V Kulturnem domu Krško je 12. aprila po letu premora zaradi epidemije koronavirusa potekalo deveto tekmovanje o energetiki Mladi genialci, ki ga or-
ganizirata GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško. Letos je bilo namenjeno učencem 8. in 9. razredov posavskih osnovnih šol. Med 16 ekipami so v napetem 
finalu največ znanja pokazali tekmovalci iz OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Artiče in OŠ Velika Dolina. 

li zmagovalci, veseli, ker je bil 
njihov trud poplačan. »Neka-
tera vprašanja so bila tudi pre-
cej zahtevna, nekatera pa bolj 
osnovna,« so še dodali. Njiho-
va mentorica je dejala, da je 
bilo glede na trud in količino 
ur, ki so jih porabili za študij 
tematike, pričakovati, da bodo 
dobro znali, končna uvrstitev 
pa je bila malo odvisna tudi od 
sreče. »Zelo sem ponosna na-

nje in v tem trenutku sem zelo 
ponosna, da sem učiteljica,« je 
še dejala Urška Erjavšek.

Skupaj je na tekmovanju sode-
lovalo 16 ekip. Poleg že našte-
tih so se v drugi krog najbolj-
ših deset uvrstile ekipe OŠ 
Bizeljsko, OŠ Marjana Nemca 
Radeče, OŠ dr. Jožeta Toporiši-

ča Dobova, OŠ XIV. divizije Se-
novo in OŠ Raka, tekmovale pa 
so še ekipe OŠ Blanca, OŠ Koz-
je, OŠ Globoko, OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece, OŠ Bistrica ob 
Sotli in OŠ Koprivnica.

Pred začetkom tekmovanja sta 
mlade genialce, njihove men-
torje in navijače nagovorila po-
slovni direktor GEN energije 
Danijel Levičar in predsednik 
uprave NEK Stane Rožman. 
»Brez energije ni življenja, ni 
naših dejavnosti in ni novih 
tehnologij, ki jih mladi redno 
in spretno uporabljajo, zato 
je pomembno, da se učimo o 
energiji, se zavedamo njene-
ga pomena in razmišljamo o 
prihodnosti,« je tekmovalce 
spodbudil Rožman, Levičar pa 

je dodal: »V Skupini GEN smo 
z novimi energetskimi projek-
ti pripravljeni na  pomembne 
naslednje korake in prepriča-
ni smo, da se bo našim izkuše-

nim ekipam na tej poti v pri-
hodnosti pridružil tudi kateri 
izmed današnjih genialcev na 
odru.« Kviz je vodila Klara Eva 
Kukovičič, z vmesnimi nasto-

pi pa so ga popestrili plesalci 
Plesne šole Lukec ter Robi Pe-
tan in Maja Weiss. 

S projektom Mladi genialci v 
Skupini GEN krepijo razume-
vanje energije ter njene vred-
nosti za družbo in posame-
znika. Mlade tako že vrsto let 
spodbujajo h krepitvi ener-
getske pismenosti, poglob-
ljenem proučevanju celovite 
zgodbe o energiji, trajnostnih 
in obnovljivih virih, podnebnih 
spremembah ter jedrski ener-
giji kot temeljnem viru nizko-
ogljične mešanice prihodnosti, 
saj je po njihovem prepričanju 
razumevanje teh vsebin nujno 
za sprejemanje dobrih odlo-
čitev o tem, kakšna bo naša 
skup na energetska priho-
dnost.  Peter Pavlovič

V prvem krogu se je pomerilo 16 tričlanskih ekip posavskih osnovnih šol.

Zmagovalna ekipa OŠ Jurija Dalmatina Krško z mentorico

Nastop Lukčevih plesalcev

Robi Petan in Maja Weiss
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CERKLJE OB KRKI – V četrtek, 5. maja, s pričetkom ob 16. uri bo 
OŠ Cerklje ob Krki v Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki po-
novno organizirala dobrodelno prireditev Tek podnebne solidar-
nosti, v okviru katere bodo zbirali denar za šolski sklad in vrtec 
Pikapolonica. Na dogodek so vabljeni vsi, željni gibanja, dobro-
delnosti ali pa samo druženja. Štartnina (prostovoljni prispevek 
za odrasle) je 5 evrov. Dogodek bodo popestrili s predstavitvijo 
športnih društev in klubov, palačinkami, pijačo ter bogatim sre-
čelovom. V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen za 
en teden ob isti uri.  R. R.

V Cerkljah bodo dobrodelno tekli

Čestitkam se je pridružil tudi 
znani slovenski športni repor-
ter dr. Andrej Stare, ki je dogo-
dek, ki so ga letos poimenovali 
Pozdrav športu, tudi povezo-
val. Kot velik poznavalec špor-
ta je izrazil navdušenje nad 
tem, v koliko različnih šport-
nih panogah so krški športni-
ki aktivni in uspešni. Predlog o 
izboru povabljenih športnikov 
je na podlagi kriterijev in pre-
dlogov, ki so jih podali športni 
klubi in društva v mestni obči-
ni Krško, v sodelovanju s Šport-
no zvezo Krško pripravila Ko-
misija za šport Mestne občine 
Krško, ki jo vodi Boštjan Pirc. 
Pirc je uvodoma čestital vsem 
športnicam in športnikom, tre-
nerjem, mentorjem, staršem in 
vsem, ki so pripomogli k uspe-
hom na državnih prvenstvih in 
zunaj države kljub težkim raz-
meram v preteklih treh letih.

Županov sprejem najuspešnejših športnikov 
KRŠKO – Župan mestne občine Krško mag. Miran Stanko je 22. aprila na slovesnosti v Kulturnem domu Krško čestital športnicam in športnikom mestne občine 
Krško, ki so v letih 2019 do 2021 dosegli vidnejše rezultate v posameznih športnih disciplinah. 

Kot je poudaril župan mestne 
občine Krško mag. Miran 
Stanko, so v občini številna 
športna društva, organizaci-
je, klubi, ki so tudi v negoto-
vih preteklih letih, ki jih je za-
znamovala epidemija, dosegali 
uspehe na različnih področjih, 
za kar jim je čestital in se jim 
zahvalil za njihov trud in delo 
ter izrazil upanje, da bodo še 
naprej nadaljevali po začrta-
ni športni poti. Z vsakoletni-
mi razpisi Mestna občina Kr-
ško podpira delo vseh, tako na 
programskem delu kot z vla-
ganji v infrastrukturo. V skla-
du z letnim programom špor-
ta za letošnje leto je v proračun 
namenjenih  300.000 evrov 
za sofinanciranje programov, 
370.000 evrov za sofinancira-
nje stroškov uporabe športnih 
objektov ter 437.291 evrov za 
naložbe in vzdrževanje športne 

infrastrukture. Med večjimi je 
gotovo priprava dokumentaci-
je in postopki za gradnjo baze-
na v Krškem, pa investicijsko 
vzdrževalna dela na stadio-
nu Matije Gubca in bazen Bre-
stanica ter za ostale športne 
objekte. Poleg vlaganj v objek-
te in opremo občina vlaga tudi 
v športne objekte (športne 
dvorane, telovadnice, zuna-
nja šolska igrišča in šolske ba-
zene), kar ni vključeno v letni 
program športa. Samo v letoš-
njem letu bomo za te namenili 
več kot 200.000 evrov.

Med najboljšimi športniki, ki 
zadovoljujejo kriterije za ka-

tegorizacijo Olimpijskega ko-
miteja Slovenije, je v katego-
riji svetovni razred priznanje 
prejel Jaroslav Kovačič (član 
JK tri team); v kategoriji med-
narodni razred Senta Jeler 
(Športno društvo Plavalček) 
in Jana Ferjan (Športno dru-
štvo Plavalček); v kategoriji 
perspektivni razred pa  Jure 
Švalj (Rokometni klub Krško) 
in Pia Marie Ružič (Šahovski 
klub Triglav Krško).

V državnem razredu so pri-
znanja prejeli Tim Bizjak, Jan 
Kozole in Matija Osetič (vsi 
Plavalni klub Celulozar), Ma-
tija Preskar in Nika Ozimc 

(oba Kajak kanu klub Krško), 
Maj Režman, Ivan Lesnika, 
Rok Slapšak in Simon Turk 
(vsi ŠD Plavalček), Matic Iva-
čič (ST Lendava), Nik Škorja 
(AMD Krško) in Tinkara Za-
lokar (AK Krka Novo mesto).

V mladinskem razredu pa 
so se med najboljše vpisali Si-
mon Škof Ojeda, Taj Kevin 
Bizjak, Tilen Zorko in Gašper 
Zagorc (vsi Kajak kanu klub 
Krško) ter Larisa Kuhar, Tina 
Urbanč, Matej Požun in Pika 
Radej (vsi Šahovski klub Tri-
glav Krško)

Priznanja po posebnih kriteri-

jih komisije za šport so prejeli 
Srečko Lamut in Franc Štefa-
nič (oba Ribiška družina Bre-
stanica-Krško), ekipa Ribiške 
družine Brestanica-Krško, 
Suzana in Ana Urbanč (obe 
Šahovski klub Triglav Krško) 
ter Tomislav Haring in Samo 
Gajšek (oba Radioklub Krško).

Priznanja po kriterijih komisi-
je za šport na področju športa 
invalidov so prejeli člani Šport-
nega društva plavalček Miha 
Pavlič, Maja Bartolj, Ajda Bri-
lej, Larisa Žibert, Mija Jako-
vina, Jan Šlogar, Maj Režman, 
Rok Slapšak in Ivan Lesnika 
ter člana Ribiške družine Bre-
stanica-Krško Rudi Centrih in 
Boštjan Rojc.

Priznanja po kriterijih komisi-
je, določenih na podlagi rezul-
tatov z državnih prvenstev, ki 
niso kategorizirani po kriteri-
jih OKS, so prejeli  Žana Cola-
rič (Plesni klub Lukec), Filip 
Radej (Šahovski klub Triglav), 
ekipa Kajak kanu kluba Kr-
ško, skupina Madness Ples-
nega kluba Lukec in hip hop 
mala skupina PK Lukec.

Sprejem so s kulturnim pro-
gramom popestrili plesalke 
in plesalci Plesnega kluba 
Lukec ter raper Drill.
 Vir: Mestna občina Krško

Udeleženci sprejema z županom in predsednikom Komisije za šport
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Leja Glojnarič, ATLETIKA-GLUHI
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V filmu Razodetje, ki ga mnogi 
imenujejo kar »film o času in 
smrti«, so glavne vloge odigra-
li Marsel Lovrinović, Špela 
Ferlin, Luka Cigale, Pia Mo-
toh Kolman in Vid Zupančič z 
Rake. Slednji je v filmu odigral 
in predstavil svojo pretreslji-
vo življenjsko zgodbo o tem, 
kako je v delovni nesreči izgu-
bil nogo. V filmu sta predsta-
vljeni še dve zgodbi ravno tako 
mladih, odraščajočih fantov, ki 
sta tudi navdihnjeni po resnič-
nih dogodkih – v eni zgodbi je 
predstavljena boleča izguba ob 
nepričakovani bolezni, v dru-
gi zgodbi pa je predstavljeno, 
kam lahko pelje predaja obu-
pu. V filmu je nastopilo ogrom-
no število nastopajočih, sicer 
pa lahko med njimi zasledimo 
tudi znane medijske osebnosti, 
kot so pevka Nuša Derenda, 
pevec Isaac Palma, ki nasto-
pi skupaj z ženo Patricijo Br-
mež Palma, ter Nina Savnik, 
ki je sodelovala v znanem slo-
venskem resničnostnem šovu.

Ekskluzivno smo za naš me-
dij in časopis pred premiero 
poklepetali z režiserko, sce-
naristko in montažerko Saro 
Krevelj, ki zaključuje študij 
Medijska produkcija na Viš-
ji strokovni šoli Novo mes-
to. Povprašali smo jo, koliko 
časa je nastajal film Razodet-
je od ideje do zadnjega kadra: 
»Film je nastajal približno eno 
leto – najprej smo ga namera-
vali posneti v enem tednu in 
predvidevali, da bo dolg nek-
je deset minut, nato pa smo 
kot rezultat dobili celovečerni 
film, pri katerem sem delova-
la pod mentorstvom režiserke 
Maje Weiss, s katero je je su-
per sodelovati, ker ima res og-

Premiera navdihujočega filma  
s katarzičnim učinkom
KRŠKO – V nabito polni veliki dvorani Kulturnega doma Krško je 2. aprila v organizaciji JSKD OI Krško po-
tekala premiera celovečernega filma z naslovom Razodetje, ki ga je režirala mlada in nadarjena Breži-
čanka Sara Krevelj pod mentorstvom uveljavljene slovenske režiserke Maje Weiss.  

romno izkušenj, pozna veliko 
ljudi in zna dobro svetovati.« 
Sara je še pojasnila: »Seveda 
imam ob premieri filma veliko 
treme, ker je to zame prvi tako 
velik dogodek v življenju, am-
pak bolj kot tremo pa občutim 
navdušenje.« Omeniti velja, da 

je svoj čas in trud k nastanku 
filma prispeval tudi Domen 
Zupančič kot glavni direktor 
fotografije, preizkusil pa se je 
tudi v vlogi snemalca ter luč-
karja; sicer pa je bil film po-

snet v Brežicah in v Krškem s 
strani Youngsters produkcije.

Film Razodetje je vsekakor iz-
redno navdihujoč film z močno 
sporočilnostjo – govori o vlogi 
časa, ki nezadržno teče in od-
teka vsem nam, in o tem, da je 

življenje neprecenljivo. Film 
je hkrati šokanten in pretres-
ljiv, tako da gledalcev nikakor 
ne pusti ravnodušnih, ob kon-
cu pa ponudi pravi katarzični 

učinek. Mentorica in režiser-
ka Maja Weiss je dejala, da gre 
pri tem filmu enostavno za pre-
sežek.

Ob koncu premiere sta na oder 
stopila Sara Krevelj in Domen 
Zupančič ter se zahvalila obi-
skovalcem in številnim spon-
zorjem, ki so podprli in omo-
gočili snemanje filma. Sledila 
je še slavnostna podelitev na-
grad v velikem slogu. Na oder 
so prišli vsi nastopajoči ter do 
zadnjega kotička zapolnili ce-
loten oder, nato pa je nastopil 
trenutek za glasbeno presene-
čenje večera – na oder je sto-
pila pevka Nuša Derenda in 
zapela svojo pesem Energy, s 
katero je publiko dvignila na 
noge. Lepega večera pa še ni 
bilo konec; sledilo je še pova-
bilo k druženju v nabito polni 
avli Kulturnega doma ob raz-
ličnih vrstah penine iz lokalne-
ga območja, da so si lahko tako 
nastopajoči kot gledalci izme-
njali mnenja in vtise o filmu.
 Andreja Kališnik

Režiserka filma Razodetje 
Sara Krevelj

Režiserka Sara Krevelj in glavni direktor fotografije Domen Zupančič spredaj na odru, v 
ozadju del ekipe nastopajočih v filmu Razodetje

Vid Zupančič z Rake je v filmu 
predstavil in odigral svojo 
življenjsko zgodbo.

VPIS V GLASBENO ŠOLO SEVNICA
za šolsko leto 2022/2023

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 
(otroci letnik 2017) 

GLASBENA PRIPRAVNICA (otroci letnik 2016)

GLASBA
klavir, violina, viola, violončelo, kitara, harfa, 
harmonika, kljunasta flavta, flavta, klarinet, 

saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, evfonij, 
citre in petje.

PRIJAVA ZA VPIS NOVIH UČENCEV v š. l. 
2022/2023 je mogoča od 1. aprila do 15. maja 
2022 preko SPLETNE PRIJAVNICE na spletni 

strani Glasbene šole Sevnica.

Več informacij na gs-sevnica.si, 07/81 41 640.
Dobrodošli!

KRŠKO – V krški Dvorani v parku je 12. aprila v organiza-
ciji Valvasorjeve knjižnice Krško potekal pogovorni večer z 
Alenko Kesar, roj. Mirt, v okviru katerega je pisateljica spre-
govorila o svoji odmevni knjižni uspešnici z naslovom »Da 
bi sladko zaspala«. Z gostjo se je pogovarjala bibliotekarka 
Polona Brenčič.

Kot je uvodoma v pozdravnem govoru dejala direktorica Valva-
sorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Paunović, je Krčanka 
Alenka Kesar v slovenskem kulturnem prostoru poznana kot 
pisateljica, novinarka in nekdanja televizijska voditeljica, zase 
pa pravi, da je predvsem pripovedovalka zgodb. Živi in ustvar-
ja v Ljubljani.
Knjiga Alenke Kesar, v kateri je iskreno spregovorila o boleči iz-
gubi svoje mame Valerije, je izšla v lanskem letu. V okviru pogo-
vora je razložila, da je naslov knjige sestavljen iz dela stavka, ki 
ji ga je njena mami povedala vsak večer, v celoti pa se glasi: »Da 
bi sladko zaspala in zdrava vstala.« »Po mami mi je kot najbolj 
vredno ostalo to, da imam po njej poudarjeno skrb za družino, 
saj je mami iz tega praktično 'doktorirala' in naučila sem se, da 
moram skrbeti zase. Še bolj pa tudi spoštujem trenutke, ko se 
doma resnično nasmejemo do solz, saj je to namreč smeh, ki me 
ga je naučila ona,« je še poudarila.
Pogovorni večer se je kljub težki temi boleče izgube prevesil v op-
timističen zaključek, saj je beseda stekla še o njeni knjigi z nas-
lovom »Druga žena«, v kateri je predstavljena neizčrpna ljube-
zen tako do moža Kamenka Kesarja kot tudi do štirih otrok v 
razširjeni družini. Kot je dejala Polona Brenčič, avtorica v njej 
odpira teme, ki so nam vsem blizu – ločitev, samski stan, vnovič-
na poroka, otroci ter sodelovanje v zasebnem in poklicnem živ-
ljenju. Občinstvu je Alenka Kesar za konec še zaupala, da je tre-
nutno v nastajanju novo besedilo, za katerega pa obljubi, da ga 
najprej predstavi v Krškem.
 A. Kališnik, foto: M. Mirt

Iskreno o življenjskih izkušnjah

Iskren in sproščen pogovor z gostjo večera Alenko Kesar je 
usmerjala bibliotekarka Polona Brenčič.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 

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

torek, 3. 5.
ob 19. uri

četrtek, 5. 5.
ob 19. uri

petek, 6. 5.
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nedelja, 8. 5.
ob 19. uri

LUX �lmski dnevi v Krškem
Beg
animirani dokumentarni �lm za odrasle
brezplačna projekcija

LUX �lmski dnevi v Krškem
Quo vadis, Aida?
drama
brezplačna projekcija

Bossa de Novo
koncert iz cikla ARSonica 2022 

četrtek, 12. 5.
ob 19. uri

LUX �lmski dnevi v Krškem
Velika svoboda
drama
brezplačna projekcija

Mladen Dolar: 
Od kod prihaja oblast?
predstavitev knjige in pogovor

KRŠKO – V KD Krško je 23. 
aprila potekala krška premie-
ra filma Vesolje med nami, ki 
ga je režirala Leskovčanka Ra-
hela Jagrič Pirc, precejšnji del 
filma pa je bil posnet v Kosta-
njevici na Krki, kamor je pos-
tavljena mladinska drama o 
odraščanju. Gre za celovečerni 
prvenec leskovške režiserke, ki 
je priznala, da je premiera fil-
ma pred domačim občinstvom 
zanjo nekaj posebnega, navdu-
šeni aplavzi po koncu projek-
cije pa so jo napolnili z zado-
voljstvom. Po projekciji je Žiga 
Kump iz Kulturnega doma Kr-
ško njo ter del igralske in film-
ske ekipe povabil na oder, kjer 
je z njimi opravil kratek pogo-
vor, sledilo je še druženje v avli 
kulturnega doma, ki so ga zlasti 
mlajši izkoristili za fotografira-
nje z mlajšim delom filmske za-
sedbe. Več o dogodku pa v nas-
lednji številki časopisa. P. P.

Vesolje med 
nami navdušilo 
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KOSTANJEVICA NA KRKI – V Lapidariju Galerije Božidar Ja-
kac so 8. aprila odprli skupinsko razstavo Vegetacije, ki so 
jo soustvarile vizualne umetnice Nika Erjavec, Tina Konec, 
Tea Kralj in Tilyen Mucik.

Razstava nadgrajuje oz. sledi poti, ki so jo v kostanjeviški gale-
riji začrtali pred nekaj leti, z razstavami v prostorih Lapidarija 
pretežno mlajših umetnic, ki se dotikajo teme odnosa človeka do 
narave, je povedal direktor galerije Goran Milovanović. Kustos 
razstave Miha Colner je pojasnil, da gre sicer za eno razstavo, a 
hkrati skupek štirih samostojnih razstav, ker so prostorsko lo-
čene, a se dela kljub temu dobro povezujejo med sabo. V prvem 
prostoru je na ogled zvočna in prostorska inštalacija Nike Erja-
vec z naslovom Tretja krajina, v drugem prostoru so fotografi-
je Tilyen Mucik z naslovom Herbarij, tretji prostor zapolnjujejo 
velikoformatne risbe Tine Konec z naslovom Sence, v četrtem 
prostoru pa se s slikami (olje na platnu) predstavlja Tea Kralj. 
»Skratka, predstavljamo štiri umetnice, ki so si zelo različne v 
svojih avtorskih praksah, pravzaprav pa jih ta različnost na nek 
način povezuje. 'Leitmotiv' razstave so res vegetacije, torej ra-
stlinski motivi kot nekaj, kar se pojavlja v umetnosti že stoletja 
in tisočletja, v bistvu smo bili ljudje od nekdaj nagnjeni k obču-
dovanju narave; vedno je obstajalo tudi neko strahospoštovanje 
do nje, po drugi pa tudi tekmovanje z njo, kako jo ukrotiti. Ved-
no znova smo seveda opozorjeni na to, da naravo težko krotimo 
in da ona vedno prevlada,« je povedal. Razstava odpira zelo po-
membna okoljska vprašanja, vprašanje ambivalentnega odnosa 
med človekom in naravo, ampak bolj na subtilen in zelo vizua-
len način. Razstava bo na ogled do 19. junija.
 P. Pavlovič

KRŠKO – V Galeriji Krško je 8. aprila potekalo odprtje gostu-
joče razstave z naslovom »Naveza«, v okviru katere svoja ek-
spresivna umetniška dela razstavljata slikarka Saša Bezjak 
in kiparka Sanja Ajdišek. Vodilni temi tokratne razstave sta 
potrošništvo in svoboda govora, kustosinja razstave pa je 
umetnostna zgodovinarka Renata Štebih.

Kot so zapisali na spletni strani Galerije Krško, umetnici Saša 
Bezjak in Sanja Ajdišek »izhajata iz lastnega intimnega doje-
manja sveta, ki je največkrat v konfliktu s predočenimi in ustalje-
nimi družbenimi normami«. »Svoboda govora je ključen gradnik 
umetniške svobode,« se glasi stavek, zapisan v uvodu lično izde-
lanega kataloga, ki spremlja razstavo, in v katerem je kustosinja 
razstave Renata Štebih predstavila umetnici. O risbah Saše Bez-
jak, ki je od leta 2002 samozaposlena v kulturi, je Štebih zapisala, 
da »so akademsko neadekvatne«, njen slog risanja pa največkrat 
definirajo kot »otroški ali primitivni«. Kiparka Sanja Ajdišek se 
po letu 2014 posveča oblikovanju porcelana uporabne in ume-
tniške vrednosti, o njej pa je Štebih med drugim zapisala, da je 
»v zadnjih desetih letih razvila tehnološko izredno minuciozne 
in keramiki kot materialu nesvojstvene oblike in karakteristike«.
Razstavo je napovedala in uradno odprla višja kustosinja Mestne-
ga muzeja Krško Nina Sotelšek, ki je pozdravila vse zbrane, med 
njimi tudi direktorico Kulturnega doma Krško Darjo Planinc. 
Sotelšek je poleg razstavljenih del predstavila tudi zgodovino 
in pomen Galerije Krško in se zahvalila Mestni občini Krško za 
podporo pri omenjeni razstavi, ki bo na ogled do 15. maja 2022.
 A. Kališnik

BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg je 1. aprila potekalo 
odprtje razstave likovnih del Alenke Venišnik z naslovom 
»Zakulisje mojega mesta«. Dogodek sta pripravila KD Svo-
boda Brestanica in Društvo likovnikov Brežice ob podpori 
Mestne občine Krško.

Kot je v svojem nagovoru de-
jala predsednica KD Svoboda 
Brestanica Margareta Mar-
jetič, je iz del likovne peda-
goginje in članice Društva 
likovnikov Brežice Alenke 
Venišnik moč razbrati ve-
liko ljubezen do narave, ki 
predstavlja vir njene motivi-
ke, pri tem pa se osredotoča 
predvsem na drevo, kamen 
in vodo. »Na njenih slikah ni 
človeka kot lika, a je s svoji-
mi vplivi prisoten v ozadju,« 
je še razložila Marjetič in do-
dala, da razstavljene grafike 
in keramični izdelki predsta-
vljajo »klic na pomoč«.
Sicer pa je Alenka Venišnik 
s sosledjem podob želela 

predstaviti odnos človeka do narave in planeta, ki je ujet med 
rastjo prebivalstva in industrializacijo. »Ne zgodi se nič, vsi samo 
čakamo in čakamo,« je svojo zaskrbljenost nad okoljsko proble-
matiko izrazila Venišnik in obenem dala pobudo k prijaznejše-
mu odnosu do narave. »V naravi najdem koncertno dvorano, učil-
nico ter likovni navdih; skrb za naravo me privlači; opozarjam 
na posledice, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti,« je še razložila 
v svojem govoru. Na koncu je še dejala, da v kolikor bodo ljudje 
pravilno razumeli namen njene razstave, je to zanjo dovolj. Ne-
kaj besed je povedala še predsednica Društva likovnikov Breži-
ce Zlatka Vučinić, ki je med drugim dejala, da je Alenka Veni-
šnik ena najbolj kreativnih v njihovem društvu in da je poznana 
po jasnem in kompleksnem izrazu.
Odprtje razstave je pospremil prijeten kulturni program, ki so ga 
pripravili pri KD Svoboda Brestanica – pesmi o naravi sta doži-
veto recitirala Uroš Brezovšek in Mojca Kranjec, na citrah pa 
ju je spremljala Živa Župevc, sicer učenka znane citrarke Jasmi-
ne Levičar. A. Kališnik

V Lapidariju na ogled Vegetacije 

Z leve: Tina Konec, Tilyen Mucik, Goran Milovanović, Nika 
Erjavec in Tea Kralj

Njena dela so »klic na pomoč«

Alenka Venišnik

Risarsko-kiparska naveza 

Slikarka Saša Bezjak, kustosinja Renata Štebih in kiparka 
Sanja Ajdišek

BREŽICE – Na zadnji marčevski dan so v prostoru pred Vi-
teško dvorano Posavskega muzeja Brežice odprli vitrino, ki 
je posvečena mednarodnemu letu stekla. Z naslovom »Od-
tisi za večnost« predstavlja napise na rimskih steklenih po-
sodah iz Ribnice pri Jesenicah na Dolenjskem.

Direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj je povedala, da so 
Združeni narodi leto 2022 na pobudo raziskovalcev stekla, števil-
nih mednarodnih organizacij in muzejev razglasili za mednaro-
dno leto stekla. V PMB se vanj vključujejo v vitrini, s katero bodo 
predstavljali napise, odtise in žige na rimskih steklenih posodah 
iz Ribnice pri Jesenicah na Dolenjskem – antične Romule. Kot je 
povedala avtorica vitrine kustosinja Jana Puhar, so obsežnejša 
izkopavanja ob gradnji dolenjskega dela avtoceste Ljubljana–Ob-
režje med letoma 2001 in 2004 odkrila večji del naselbine in za-
hodno grobišče ter dala množico dragocenih in razkošnih pred-
metov – posode z napisi vsekakor sodijo mednje – ter podatkov. 
Iz napisov na steklenih posodah lahko razberemo številne infor-
macije, saj nam omogočajo prepoznavanje steklarskih delavnic, 
iz katerih izvirajo posode, razkrivajo imena steklarskih mojstric 
in mojstrov, ki so posode izdelali, ter celo povedo, kakšna vse-
bina je bila shranjena v posodah. Prof. dr. Irena Lazar, dekanja 
Fakultete za humanistične študije in podpredsednica medna-
rodnega združenja za zgodovino stekla (AIHV), je spregovorila 
o dediščini steklarstva na Slovenskem in na koncu tudi uradno 
odprla vitrino. Med drugim je omenila, da zgodovina steklarstva 
sega daleč nazaj, v bronasto dobo, se pravi okrog 1200 let pred 
našim štetjem. Program ob odprtju vitrine je povezovala kustosi-
nja Andreja Matijevc, na flavtah in kitarah pa so nastopili učen-
ke in učenci Glasbene šole Brežice.
 R. Retelj

Najdbe iz Ribnice v vitrini

Jana Puhar (levo) in prof. dr. Irena Lazar ob muzejski vitrini

#selimo valvasorjevo_4

APRIL
 velike priprave na selitev

 pripravite si zalogo dobrega 
branja za pomladne dni

(vabimo vas, da si izposodite čimveč gradiva  
in nam tako olajšate selitev)

MAJ 
 selimo knjige 
 3. maj 2022

ZAPIRAMO osrednjo knjižnico
 23. maj 2022

ZAPIRAMO mladinski oddelek
 POMEMBNO 

Izposojevališča na Vidmu, na Senovem in 
v Kostanjevici na Krki bodo odprta. 
V maju gradiva iz osrednje knjižnice 

ne bo mogoče dobiti.  

JUNIJ
 otvoritev nove knjižnice

Veseli bomo vašega odziva 
in se vam zahvaljujemo za strpnost,  

pomoč in sodelovanje. 

Vaši knjižničarji

SEVNICA – V sevniški kavarni Špica je postavljenih na ogled 
20 novih slikarskih del Milene Roštohar, ki se slikanju v po-
sebni tehniki, za katero bi lahko rekli, da je njen (p)osebni 
slikarski podpis, prepušča slabi dve desetletji.

»Zelo rada rišem že od svojih najzgodnejših otroških let, a moja 
življenjska pot me je vodila v drugo smer, vendar je bila želja po 
slikanju ves čas prisotna in ko je prišel ugoden trenutek, sem se 
prepustila ustvarjanju na slikarskem platnu,« pripoveduje Mile-
na Roštohar, ki živi in ustvarja v Krajnih Brdih nad Blanco. Svo-
jo 13. samostojno razstavo je poimenovala Sopotniki na platnu. 
»Gre za sopotnike, ki me obiščejo v mojih mislih. Z njimi ustvar-
jam slikarsko zgodbo, za katero si želim, da bi jo ob ogledu slike 
začutili tudi gledalke in gledalci,« nadaljuje z opisom  umetni-
ških del, na katerih raznoliki motivi žarijo v premnogih živah-
nih barvnih odtenkih in ki jim umetnica včasih doda še zapis 
prijazne misli. »To so moji miselni utrinki, ki nastanejo ob ustvar-
janju slike. Misel dodam, kadar tako čutim,« pojasni dolgoletna 
članica Društva likovnikov Krško OKO. »Njene umetnine so kot 
veter v laseh, ki zapiha iz daljnih dežel in prinaša vonj po odda-
ljenih romantičnih zgodbah,« se nasmehne slikarkina prijateljica. 
 S. R. 

Sopotniki na slikarskem platnu

Milena Roštohar se predstavlja na svoji 13. samostojni 
slikarski razstavi.

www.PosavskiObzornik.si
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kam v posavju
Petek, 29. 4.

• ob 17.00 na mostu prijatelj-
stva Kunšperk–Gmajna: 15. 
mednarodno prvomajsko 
srečanje

Sobota, 30. 4.

• od 14.00 do 18.00 na Gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
ustvarjalni kotiček »Trapisti 
v Rajhenburgu: Na vrtu bra-
ta Norberta«

• od 14.00 do 18.00 v 
Mestnem muzeju Krško: 
ustvarjalni kotiček »Val-
vasorjevi v Krškem: Odtisi 
rastlin«

• od 18.00 dalje pri lovskem 
domu na Trški Gori: 36. tra-
dicionalno prvomajsko kre-
sovanje

Nedelja, 1. 5.

• ob 7.00 v starem mestnem 
jedru Brežic: prvomajska 
budnica z Gasilskim pihal-
nim orkestrom Loče

• ob 10.00 pri nekdanjem 
Motelu na Čatežu ob Savi: 
bosonogi pohod na Sveti Vid 
z Lojzetom Ogorevcem

• ob 11.00 na Lisci: 
prvomajsko srečanje

• ob 11.00 pri lovskem bivaku 
na Planini: prvomajsko sre-
čanje ob prazniku dela

• ob 11.00 na Svetem Vidu 
nad Čatežem ob Savi: tra-
dicionalno prvomajsko sre-
čanje

• ob 16.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Prva nede-
lja v muzeju: pogovorni ve-
čer Spomin na nekdanje 
posavske tovarne in javno 
vodstvo 21 muzejskih zvezd

Krško: Bossa de Novo – kon-
cert iz cikla ARSonica 2022

• 20.30 na gradu Sevnica: Ve-
černi obisk gradu Sevnica in 
srečanje z grofico Mathilde

Sobota, 7. 5.

• ob 9.00 na parkirišču naku-
povalnega centra Supernova 
v Krškem: 6. izobraževalna 
delavnica za motoriste »Vozi 
varno in odgovorno – misli 
na sebe in druge« (rezerv-
ni termin v primeru slabe-
ga vremena je 14. 5. ob 9.00)

• ob 10.00 v MC Krško: otro-
ška klovnovska predstava 
»Pazi kaktusss!«

• ob18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: koncert MePZ Lis-
ca Sevnica in MePZ Sloven-
ski dom KPD Bazovica Reka

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert ob 30-letnici Vokal-
ne skupine Solzice

• ob 19.00 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: speedway 
dirka za SP mladincev – kva-
lifikacijska skupina 3

Nedelja, 8. 5.

• ob 10.00 pri Planinski koči 
na Bohorju: 43. jezikova ne-

delja, ob 10.00 zbiranje jezi-
kov, ob 11.30 ocenjevanje in 
razglasitev najtežjega, naj-
daljšega in najbolj izvirno 
aranžiranega jezika

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: LUX filmski dnevi v 
Krškem – Velika svoboda, 
drama, brezplačna projek-
cija

• ob 19.00 v MC Sevnica: 
predstavitev knjige Sadež 
zdravja Roberta Ostermana

Ponedeljek, 9. 5.

• ob 10.00 v prvem prosto-
ru Galerije Posavskega mu-
zeja Brežice: javno vodstvo 
po medmuzejski razstavi 
Ženske zgodbe: Mitske po-
dobe in realnost skozi mu-
zejske predmete

• od 14.30 do 16.00 v MC 
Sevnica: Nagradni kviz – 
svetovni dan Evrope

• ob 17.00 na Banovi domači-
ji v Artičah: otvoritev muzej-
ske zbirke »Sadjarska zbir-
ka: Posavje – sadjarski raj«

• ob 18.00 pred Večgeneracij-
skim centrom Posavje (CKŽ 
44, Krško): otvoritev Tednov 
vseživljenjskega učenja v Po-
savju 2022 

Torek, 3. 5. 

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: LUX filmski dnevi v 
Krškem – Beg, animirani do-
kumentarni film za odrasle, 
brezplačna projekcija

Sreda, 4. 5.

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
Radogost večer

Četrtek, 5. 5.

• od 16.00 do 19.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: začetni 
tečaj šivanja, 20 ur, prijave 
na 07 48 81 160 ali na  mo-
nika.novsak@lukrsko.si

• ob 16.00 v Vojašnici Jerne-
ja Molana Cerklje ob Krki: 
dobrodelna prireditev OŠ 
Cerklje ob Krki »Tek pod-
nebne solidarnosti«

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: LUX filmski dnevi v 
Krškem – Quo vadis, Aida?, 
drama, brezplačna projek-
cija

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: Ringarada – re-
vija predšolskih in mlajših 
šolskih otroških pevskih 
zborov občine Sevnica 2022

Petek, 6. 5.

• od 15.00 do 16.00 v MC 
Sevnica: izdelovanje elek-
tronskih voščil

• ob 19.00 na grajskem dvo-
rišču v Brežicah: Glasbena 
meditacija na gradu Brežice

• ob 19.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: odpr-
tje razstava »Grafike, odtisi« 
Igorja Ravbarja

• ob 20.00 v Kulturnem domu 

BREŽICE – Pri Založbi Primus 
je v mesecu marcu izšel knjižni 
prvenec Brežičanke Monike 
Pavlovič z naslovom V objemu 
temnih zveri. Kot pravi 25-letna 
avtorica, sicer študentka Višje 
šole za informatiko v Mariboru, 
gre za mladinski fantazijski ro-
man, v katerem se glavna juna-
kinja pogumno spopada z nad-
naravnimi bitji in elementi v 
okolju. Prolog za knjigo je Mo-
nika spisala že v prvem letniku 
brežiške gimnazije, nakar se je 
pisanju knjige ponovno posveti-
la pred poldrugim letom, po za-
ključku pa vsebino naslovila na 
več založb, pri čemer so največ interesa zanjo izkazali pri brež-
iški založbi. Kot dodaja Monika, je bila do sedaj s strani bralcev 
deležna samo pozitivnih odzivov, zato ima že začrtano vsebi-
no naslednjih izdaj, saj namerava v istoimenski zbirki V objemu 
temnih zveri izdati še sedem knjig. B. M.

V objemu temnih zveri

Monika Pavlovič s svojim 
knjižnim prvencem

Prva nedelja v muzeju:
SPOMIN NA NEKDANJE POSAVSKE 
TOVARNE in 21 MUZEJSKIH ZVEZD 
pogovorni večer in javno vodstvo
1. maj, 17.00

KRUH POTICE IN KOLAČI
odprtje razstave
12. maj, 19.00

MEDNARODNI DAN DRUŽIN
Prost vstop za družine
15. maj, 14.00–18.00 

MEDNARODNI MUZEJSKI DAN
Prost vstop 
18. maj, 10.00–18.00 
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www.pmb.si         Posavski muzej Brežice   

 

    
Odrasli
Upokojenci in mladi do 26. leta starosti
Dosedanji abonenti, podjetja, društva 
in organizacije

45 €
40 €

50 €

Cene: 

  
Vljudno vabljeni k 
vpisu abonmaja  
��������������

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        

Vpis poteka do 6. maja 
na blagajni Kulturnega doma Krško, vsak delovni dan med 
10. in 12. ter 15. in 17. uro. 
T: (07) 488 01 94 – blagajna KDK,  
E: blagajna@kd-krsko.si

Bossa de Novo
Tamara Obrovac & 
Transhistria Ensemble
Jan Kus & Slavo Rican Assembly 
Tjaša Fabjančič: Miniature
Vid Jamnik in Ajda Stina Turek: 
Rajska ptica

Program:

BREŽICE – Ivan Kapušin iz 
Brežic je pred kratkim izdal 
knjižico ugank za najmlajše, 
ki jih je naslovil Lahke ugan-
ke. 73-letni rojen Belokra-
njec, ki že od leta 1969 živi v 
Brežicah, je prvo pisano delo 
izdal v letu 1997, kot pravi, 
pa je do zdaj skupno izdal 
14 pisanih stvari za otroke, 
zadnja so omenjene uganke 
za najmlajše. »V knjigi je na 
200 straneh kar 300 lahkih 
ugank. Uganke so seveda zelo 
lahke in otrok skoraj na vse 
lahko odgovori brez pomo-
či staršev, torej sem uganke 
napisal zato, da najmlajšim 
pomagam spoznavati lepote in bogastvo slovenskega jezika ter 
spoznavati lepote naše domovine. Ocenjujem, da so Lahke ugan-
ke zenit mojega literarnega dela, čeprav so mi všeč tudi knjižice, 
kot so Abeceda, Številke, Maškare, Stric Matic, Tonček pri dedku 
Mrazu in še kaj. Lahke uganke sem v krajših in daljših presledkih 
pisal kar približno 10 let,« pojasnjuje. Njegovo naslednje pisanje 
bo namenjeno zgodbici z naslovom Tačkove sanje, ki jo želi izda-
ti še letos. Ima seveda še kar nekaj idej, ki jih prav tako želi ude-
janiti, vse za naše najmlajše. Kot še priznava, bi še več pisal, če 
bi sam znal tudi ilustrirati. »Tega pa ne znam in to je moja veli-
ka tegoba. Lahko še povem, da je izdajanje pisanih stvari strošek 
in ne plačilo. Družbena skupnost je pri finančni pomoči skopa in 
zahtevna, tako da je le stežka mogoče priti do družbene pomoči. 
Seveda je problem tudi majhen jezikovni prostor in visoki stroški 
tiskanja,« še pove in zaključi: »Mi, ki pišemo, to počnemo zato, 
ker menimo, da znamo in hočemo, da nekaj ostane tudi za nami. 
Veseli me, da lahko tudi sam sodelujem pri ’arhiviranju’ sloven-
ske pisane besede. To je moj osebni privilegij.«
  R. R.

Kapušin izdal Lahke uganke

Njegovo štirinajsto delo so 
Lahke uganke.

VELIKI TRN – Na Velikem Trnu so 10. aprila pomlad pozdravi-
li s slovensko pesmijo in besedo. Društvo za ohranitev podeže-
lja je na oder Kulturnega doma povabilo Vokalno skupino Rajen-
ke, ki deluje pod umetniškim vodstvom domačinke Ane Bizjan. 
Skupino sestavljajo nekdanji dijaki Škofijske klasične gimnazi-
je v Ljubljani, ki so svoje pevske talente s pridom razvijali v času 
šolanja pod okriljem priznanega skladatelja in dirigenta Dami-
jana Močnika. Koncert je z domačo, svetoduško govorico pre-
pletala Ana Srpčič, ki je prebrane zgodbe zajemala iz zbirke po-
kojne krajanke Marije Krejan Vse sorte je že blou.   Irena Janc

Svetoduški pozdrav pomladi

Nastopila je Vokalna skupina Rajenke.
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Klara Kočnar si je pred več 
kot dvajsetimi leti v Brezov-
ski Gori uredila lasten vrt, na 
katerem prideluje zelenjavo, 
goji zelišča in začimbnice, 
zasadila pa je tudi robidnice. 

»Lani avgusta sem posejala 
rdečo peso in dve različni 
vrsti blitve, septembra 
motovilec in dve vrsti solate, 
v sredini oktobra še česen in 
belo čebulo. Vse sem pred 
zimo pokrila s kopreno za 
zaščito rastlin pred mrazom 
in vse je lepo prezimilo,« po-

kaže na lepo rast zelenjave 
po uspešnem prezimovan-
ju ter se ozre še na kotiček 
z začimbnicami, kjer uspeva 
origano. »Sredi letošnjega 
marca sem na gredice pose-
jala redkvico, korenček, pe-
teršilj, različne vrste solat, 
rdečo peso in blitvo ter vse 
pokrila s kopreno zaradi za-
ščite pred mrazom in prvi 
listki so se že pokazali,« nav-
dušeno pripoveduje ob ogle-
du vrta ob robu gozda.

»V vzgoji zelenjave, zelišč 
in začimbnic uživam in v 
začetku letošnje pomladi 
sem ob vrtu zasadila še ma-
line. Za ozimnico si sama pri-
pravim domačo vegeto, aj-
var, paradižnikovo mezgo, 
sataraš, ki ga shranjujem v 
kozarčkih, določene zelenja-
ve pa v hladilni skrinji,« na-
daljuje in doda, da začne v 
zgodnji pomladi tudi z na-
biranjem zelišč, ki jih upora-

Kateri je vaš najljubši letni čas? Je to pomlad, ko se lahko posvetite tudi delu na vrtu? V mesecu aprilu ste na njem že zagotovo zasejali marsikatero seme, da 
bo vzklilo in nato obrodilo težko pričakovane in zaželene sadove. Z urejanjem vrta so pričele tudi udeleženke naše letošnje akcije Vrtnarimo z mentorjem, ki je 
namenjena začetnicam in začetnikom v vrtnarjenju, a po prvih srečanjih smo ugotovili, da imajo vse sodelujoče že izkušnje, tako da poteka ob vrtnarjevih nas-
vetih še izmenjava mnenj in dobrih praks. Ob tem so posebno doživetje obiski vrtov, a več o tem v nadaljevanju rubrike VRTOVI POSAVJA.

Vsak vrt je zgodba zase, ki 
prinaša posebno zadovoljstvo

 

Klarin vrt ob robu gozda ima zaščito pred točo. Česen je pod zastirko lepo prezimil.

V lanski jeseni zasajene maline ob robu vrta lepo uspevajo.
Klarin oče je za ureditev terase v vinogradu uporabil deske 
starih sodov. 

bi za pripravo domačega li-
kerja. 

Odlična vzornika ima ljubi-
teljica vrta v svojih starših, 

očetu Darku in materi Ma-
rinki, ki z velikim veseljem 
in ljubeznijo negujeta poleg 
zelenjavnega tudi sadni vrt 
ob družinski hiši, ki stoji na 

mestu, kjer je pred desetlet-
ji stala stara zidanica. Klarin 
oče, upokojeni strokovnjak 
za sadjarstvo, je za izjemne 
dosežke na področju sad-

jarstva, cepljenja sadnega 
drevja in negovanja vinske 
trte pred leti prejel krajevno 
priznanje KS Senuše, ki je del 
mestne občine Krško. 

»Bila sem prijetno presenečena, kaj vse goji Klara na svo-
jem vrtu. Vrt ima tudi možnost zaščite pred točo, tako da 
razmišljam, da bi tudi sama svoj vrtiček zaščitila pred mo-
rebitnimi vremenskimi neprilikami. Srečanje sta popestri-
la njena starša, ki sta nam pokazala njun vrt, lepo rastoč 
in cvetoč sadovnjak ter vinograd. Sedaj vem, od kod Klari 
ljubezen do narave,« je Jožica Gabrič strnila vtise po za-
ključenem ogledu vrta gostiteljice Klare Kočnar.

Barbara Petelinc je pred leti 
začela ob družinski hiši v Do-
bovi z urejanjem zelenjav-
nega vrta, na katerem us-
pevajo predvsem kapusnice 
(zelje) in plodovnice (para-
dižnik, paprika, feferoni), a 
vsako leto ima tudi dovolj 
sezonske solate, korenčka, 
peteršilja, rukole, redkvice 
itd. Ob vrtni ograji je zasa-
dila maline, ki se lepo raz-
raščajo in že dajejo prve sa-
dove, prav tako ima dovolj 
prostora za širjenje rabarba-
re – rastline z močnimi ste-

bli in velikimi listi (v kulinari-
ki se uporablja samo steblo; 
listi so izredno strupeni, saj 
vsebujejo oksalno kislino, ki 
škoduje ledvicam).

»Vrt ima sončno lego in na 
njem uspeva vse, karkoli 
posadim, le pri fižolu so se 
pojavile uši, zato ga ne sa-
dim več. V lanskem letu so 
zelo dobro obrodili feferoni, 
tako da sem jih nekaj prip-
ravila tudi za ozimnico, iz 
paradižnikov pa vsako leto 
naredim domačo mezgo. 
V posebnih koritih ob vrtu 
gojim luštrek in drobnjak. 
Steblo rabarbare, ki ima pre-
cej kiselkast okus, z lupilcem 
olupim in dodajam jabolčne-
mu kompotu,« pripoveduje 
gostiteljica in se ustavi ob 
krasno rastočem rožmari-
nu ob robu vrta ter zaupa, 
kako ga je mogoče na novo 
vzgojiti – odtrgano vejico ra-
stline je treba samo podtak-

niti v zemljo, da požene ko-
renine. 

»Z obdelovanjem vrta sem 
začela že v otroštvu, saj 
smo imeli doma velik vrt in 
v njem sem pogosto poma-
gala materi, ki mi še vedno 
ponudi kakšen nasvet, a v 
glavnem vrtnarim po lastnih 
zamislih,« še pove in nada-
ljuje, da bo skušala v pri-
hodnje upoštevati priporo-
čila ’dobrih sosedov’, katere 
rastline je dobro saditi dru-
go ob drugo. »Med solato 
lahko posadimo čebulo ali 
česen,« je svetoval mentor 
Andrej Valenčak, Barbara 
pa je razmišljala, da bi med 
sadike paradižnika posadila 
baziliko. 

 Smilja Radi

  

»Vrtnarsko srečanje v deževnem aprilskem poznem popol-
dnevu pri udeleženki akcije Vrtovi Posavja je bilo sprošče-
no in prijetno, dežne kapljice niso bile ovira za ogled vrta. 
Barbara nas je seznanila tudi s težavo, ki jo ima z navoženo 
zemljo, ki jo je uporabila za ureditev vrta, ter nam predsta-
vila še Lorda, psa pasme labradorec, ki z veseljem koplje 
po sveže prekopanem vrtu, a ko je vrt zasajen in ozeleni, 
ga prepusti gospodarici,« je Karmen Zupančič strnila prve 
vtise po ogledu vrta Barbare Petelinc. 

Vrt je pripravljen za novo sezono pridelave zelenjave. Lepo rastoč (in cvetoč) rožmarin, ki se ga kot začimbo 
dodaja predvsem mesnim in ribjim jedem, je tudi dekoracija 
zelenjavnega vrta.

Zasajene maline ob vrtni ograji, ki že dajejo okusne sadeže, 
bodo čez nekaj let tvorile ozeleneli del ograje.

Stebla rabarbare se v kuli-
nariki uporabljajo pri prip-
ravi kompotov, marmelad, 
različnih vrst sladic itd.
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Marina Balon, Bizeljsko – 
deklico,

• Tadeja Kukec, Svinjsko – 
deklico,

• Špela Umek, Leskovec pri 
Krškem – deklico,

• Nina Fajfar, Radenci – 
dečka,

• Barbara Murko, Leskovec 
pri Krškem – deklico,

• Kristina Majcen, Loče – 
dečka,

rojstva • Patricija King, Brestanica 
– dečka,

• Ines Vogrinc, Brežice – 
dečka,

• Saša Kodrič, Cerklje ob 
Krki – deklico,

• Larisa Jarkovič, Avguštine 
– dečka.

ČESTITAMO!

poroke

• Denis Ogorelc in Anja 
Kovač, oba iz Globokega.

ČESTITAMO! KRŠKO – Društvo upokojencev Krško je 7. aprila v Hotelu City 
pogostilo člane društva, ki so dopolnili 80 in več let. Gre za tra-
dicionalno srečanje, na katerem v društvu še posebno pozor-
nost namenijo najstarejšim članom, da ti preživijo dan nekoliko 
drugače, se razvedrijo v družbi sovrstnikov in sprostijo ob za-
nje pripravljenem kulturnem programu. Slednjega sta izvedla 
pevka Anja Kramar ob spremljavi kitarista Robija Petana, ve-
zno besedo, osmišljeno z življenjskimi modrostmi ter iskrenimi 
in pozitivnimi spodbudami, pa je zbranim namenila Vidka Ku-
selj. Starostam krškega društva, teh se je zbralo kar 80 – med 
njimi kot najstarejša med ženskami 99-letna Vida Breskvar in 
moškimi 95-letni Stane Kukovičič –, so ob tej priložnosti poleg 
predsednice društva Snežane Resman namenili dobre želje tudi 
predstavnica DSO Krško Mihaela Kučič, direktorica CSD Posavje 
Marina Novak Rabzelj, podžupanja Mestne občine Krško Ana 
Somrak in predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev 
Posavje Jože Žnidarič. B. M. 

Srečanje krških upokojencev 80+

Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju in pomenkovanju 
udeležencev.

Tedni vseživljenjskega učenja so 
namenjeni promociji vseživljenj-
skega učenja. So najvidnejša kam-
panja na področju izobraževanja 
in učenja v Sloveniji in del med-
narodnega gibanja festivalov uče-
nja. S TVU poudarjajo pomem-
bnost učenja – v vseh življenjskih 
obdobjih in za vse vloge, ki jih po-
sameznik v svojem življenju pre-
vzema. ‘Slovenija, učeča se de-
žela’, je slogan, ki v TVU povezuje 
soustvarjalce in obiskovalce.

Ljudska univerza Krško v 27. TVU 
sodeluje z 52 partnerskimi orga-
nizacijami. Pripravili smo zelo bo-
gat koledar prireditev TVU 2022, 
ki bodo dober mesec potekale 
po celotnem Posavju. Prireditve 
bodo namenjene promociji in pri-
dobivanju novih znanj in izkušenj. 

Koledar prireditev v Posavju bo 
objavljen na spletni strani www.
lukrsko.si in FB LU Krško. V časo-
pisu Posavski obzornik boste lah-
ko koledar prireditev spremljali v 
rubriki Kam v Posavju?, kjer bodo 
prireditve TVU označene z ozna-
ko (TVU 2022).

Osrednji dogodek  TVU 2022 v Po-
savju bo Parada učenja 2022, ki bo 
v sredo, 25. 5. 2022, med 9.00 in 
12.00 na ploščadi pred Kultur-
nim domom Krško. Na stojni-
cah boste lahko spoznali in doži-
veli vso pestrost vseživljenjskega 
učenja v Posavju. Parada učenja 
se bo popoldne nadaljevala na 3 
lokacijah v Posavju (Brežice, Kr-
ško, Sevnica), kjer bodo poteka-
li spremljajoči dogodki. Parado 
učenja bodo ob 19.00 zaključili  

na Gradu Rajhenburg s preda-
vanjem Dejavniki uspeha. Pre-
daval bo mag. Jani Prgić, trener 
nevrolingvističnega programi-
ranja in NLP coach. 

Otvoritev Tednov vseživljenjske-
ga učenja v Posavju 2022 bo v po-
nedeljek, 9. 5. 2022, ob 18. uri 
pred Večgeneracijskim centrom 
Posavje, CKŽ 44, Krško. 

Vabljeni na otvoritev in na priredi-
tve Tednov vseživljenjskega uče-
nja v Posavju 2022. 

»Učenje je življenje – 
naj krepi in radosti!«

27. TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA V POSAVJU 2022

V Posavju bodo od 9. 5. do 12. 6. 2022 potekali 27. tedni vseživljenjskega učenja 2022 (TVU 2022). Ljudska univerza Krško ponovno prevzema 
vlogo koordinatorja prireditev v Posavju. 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT Medijski sponzor Tednov vseživljenjskega učenja 2022  

v Posavju je Posavski obzornik. 

UTRINKI: PARADA UČENJA 2021
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KRŠKO – T. i. oranžne skupine Šole zdravja v občini Krško 
so svetovni dan zdravja obeležile s skupno vadbo pri kr-
škem stadionu, učenjem plesnih korakov in preizkusom v 
nordijski hoji.

Tako kot vsak dan so zjutraj vadili po metodi 1000 gibov na svo-
jih lokacijah, vsak četrtek pa se nato nekateri zberejo pri krškem 
stadionu, kjer se pod vodstvom Kaje z Ljudske univerze Krško 
učijo plesnih korakov, trenutno latinskoameriškega plesa bača-
ta. Poseben poudarek so ob letošnjem svetovnem dnevu zdrav-
ja, letos na temo »Naš planet, naše zdravje«, dali nordijski hoji, 
zato so medse povabili fizioterapevtko Leo Zgonc iz Zdravstveno-
-vzgojnega centra Zdravstvenega doma Krško, ki jih je učila pra-
vilne izvedbe nordijske hoje s palicami. »Prednost nordijske hoje 
je v tem, da pri njej dela celo telo, saj se v gibanje dobro vključu-
jejo tudi roke, ki jih marsikdo pri navadni hoji ne uporablja. Nor-
dijska hoja te prisili, da uporabljaš tudi roke in zato so vključene 
vse mišične skupine v telesu, poleg tega te prisili, da se držiš po-
konci,« je pojasnila na kratki predstavitvi na parkirišču pri stadi-
onu, od koder so se nato odpravili na sprehod ob Savi. Tovrstna 
hoja je po njenem mnenju primerna vadba za vse generacije in 
za ljudi vseh telesnih pripravljenosti.
Skupine šole zdravja v krški in kostanjeviški občini, ki jih vodi 
Helena Španović, sicer pridno vadijo dalje. V Leskovcu pri Kr-
škem ne morejo vaditi pri gasilskem domu v Leskovcu, kjer po-
tekajo gradbena dela, nadomestni prostor pa so našli na igrišču 
pri VDC Krško – Leskovec. Tam z njimi po svojih močeh vadi tudi 
nekaj tamkajšnjih varovancev, med njimi tudi slepa varovanka z 
asistentko. »Tam se pretaka ena res močna energija, eni drugim 
dajemo moč in vsi radi prihajajo,« je poudarila Španović.
 P. Pavlovič

Spoznali so se z nordijsko hojo

'Oranžni' so se zbrali na skupni vadbi na parkirišču pri 
krškem stadionu.

www.cvetlicarna-kerin.si

 sadike zelenjave in dišavnic
 sadilni in glineni lonci
 zemlja za balkonsko cvetje (70 l) 
 seme trave, gnojila in zaščitna sredstva

 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

AKCIJA!

DNEVI 
BALKONSKEGA 

CVETJA

w w w. p o s a v s k i o b z o r n i k . s i

KRŠKO – Ker bo letos potekla veljavnost velikemu številu oseb-
nih dokumentov državljank in državljanov Slovenije, imajo tudi 
na Upravni enoti Krško bistveno povečano število vlog. »Ker je 
naš cilj tudi v primeru takih izjemnih situacij zagotavljati čim 
bolj kakovostne in hitrejše upravne storitve, obveščamo stran-
ke, da bomo imeli uradne ure, ki so namenjene izključno ureja-
nju osebnih dokumentov, tudi v soboto, 14. maja, od 8. do 12. 
ure,« so sporočili.   P. P.

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

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

skozi vaš objektiv

V redakcijo smo prejeli fotografijo s pripisom nejevoljnega 
Brežičana, ki pravi: »Odkar imamo ob Cesti svobode končno 
urejeno površino za pešce, ki so jo delali celo večnost, se zdaj 
večkrat sprehajam tam. Je že res, da je zdaj bolj varno, po 
drugi strani pa so na vsake toliko metrov ostali kupi asfalta, 
med katerimi so tudi odpadki. Sprašujem se, če so le-ti tam 
namesto dreves, ki bi lahko bila zasajena ob pločniku in kar 
bomo pešci pogrešali predvsem poleti. Resnično upam, da 
bodo to navlako hitro odstranili in da to ne bo tako dolgo tra-
jalo, kot je sama gradnja tega razmeroma kratkega odseka.«

LJUBLJANA, POSAVJE – 13. 
aprila sta generalni direk-
tor policije in minister za 
notranje zadeve, dr. Anton 
Olaj in Aleš Hojs, na Policij-
ski akademiji v Tacnu enaj-
stim prejemnikom z obmo-
čja Policijske uprave Novo 
mesto podelila medalje za 
hrabrost, od tega trem poli-
cistom in dvema občankama 
z območja Posavja.

Z območja Posavja so medalje 
za hrabrost prejeli policistka 
PP Krško Andreja Vovk, poli-
cista PP Sevnica Marko Turšič 
in Jürgen Racman ter občanki 
Martina Rožman in Manuela 
Žučko. Kakor je bilo navede-
no v obrazložitvi ob podelitvi 
medalj, so vsi navedeni s svo-
jim požrtvovalnim ravnanjem 
v več primerih nevarnosti iz-

Medalje za hrabre Posavce
postavili tudi svoje življenje 
in zdravje, vse z namenom, da 
rešijo življenje sočloveka. Po-
licistka Andreja Vovk je janu-
arja 2021 v Krškem zabredla 
pri temperaturi vode blizu le-
dišča v reko Savo in uspela re-
šiti obupano žensko, ki si je 
nameravala vzeti življenje, 
pri čemer je morala uporabi-
ti vso telesno moč, da je upi-
rajočo žensko zadržala do pri-

hoda policistov in reševalcev. 
Občankama Martini Rožman 
in Manueli Žučko je konec 
marca 2021 uspelo v Bresta-
nici z vztrajnim prigovarja-
njem prepričati žensko, ki je 
že do vratu zabredla v mrzlo 
reko, naj si ne vzame življe-
nja, nakar sta ji pomagali iz 
mrzle vode in ji zatem zaradi 
nevarnosti podhladitve nudi-

li prvo pomoč vse do prihoda 
pristojnih služb. Policista Mar-
ko Turšič in Jürgen Racman 
sta v juniju 2021 posredovala 
na kraju hude prometne nes-
reče v Zapužah. Ob prevrnje-
nem vozilu sta bila poškodo-
vana moški in ženska, v vozilu 
pa je ostala ukleščena starejša 
ženska, ki je imela nameščeno 
cevko za prejemanje kisika in 
je bila neodzivna. Ne glede na 

nevarnost vžiga vozila sta se 
policista prerinila v notranjost 
in začela z reševanjem in sta-
bilizacijo ženske, ki se je z nju-
nim posredovanjem ponovno 
zadihala, nakar sta jo po pri-
hodu reševalcev pomagala 
tudi izvleči iz vozila. 

 B. Mavsar, 
 foto: PU Novo mesto 

Spredaj z leve: Manuela Žučko, Martina Rožman in Andreja Vovk

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 
Kljub koronskim časom smo 
tudi letošnje šolsko leto mla-
di planinci OŠ Leskovec pri 
Krškem prehodili veliko ki-
lometrov in osvojili kar nekaj 
hribov. V preteklih dveh mese-
cih smo se peš odpravili pro-
ti bližnji Trški gori in Grmadi, 
na zadnji izlet pa smo se peljali 
iz Krškega do Brežic z vlakom, 
kar je bilo še posebno doživet-
je, in nato odšli peš na Šentvid. 
V tem šolskem letu smo osvoji-

li tudi Boč, Bohor, Lisco in uži-
vali tudi na daljših pohodih po 
ravnini. V mesecu aprilu nas 
čaka še pohod na Celjsko kočo, 
še posebej pa se veselimo bli-
žajočega dogodka »Peš naok-
rog za dobro otrok«, ki bo pote-
kal v soboto, 14. maja, od 7.30 
do 15.00 s štartom in ciljem pri 
OŠ Leskovec. Na dobrodelnem 
dogodku želimo povezati mla-
de planince in njihove družine 
z orientacijskim pohodom. Iz-
kupiček dobrodelnega pohoda 

bo namenjen zaključku naše-
ga planinskega druženja. Ju-
nija se bomo namreč odpravili 
na dvodnevni izlet v Kranjsko 
Goro in tako spoznali tudi go-
renjske vrhove. Naj povemo 
še to, da naš planinski krožek 
obiskujejo učenci od 1. do 4. ra-
zreda in šteje več kot 100 ot-
rok. Nasmejani obrazi otrok 
ob koncu pohodov in druženje 
v naravi namreč privablja vse 
več otrok!
 Vir: OŠ Leskovec pri Krškem

Peš naokrog za dobro otrok 

Mladi planinci pri Celjski koči

ŠMARČNA – 10. aprila je pri 
cerkvici Marije Pomočnice, ki 
so jo krajanke in krajani zgra-
dili po srečni vrnitvi iz izgnan-
stva po drugi svetovni vojni, 
potekal blagoslov kolesark in 
kolesarjev  z množično ude-
ležbo. »Pomlad je čas za nove 
začetke, med drugim tudi za 
novo kolesarsko sezono. Pred 
osmimi leti smo v Kolesar-
skem društvu Sevnica v sode-
lovanju s krajankami in kraja-
ni Šmarčne ter Župnijo Boštanj 

Blagoslov kolesark in kolesarjev 

pričeli z blagoslovom kolesark 
in kolesarjev. Dogodek poteka 
v idiličnem okolju, ob čedalje 
bolj obljudeni posav ski kole-
sarski poti, ob kateri stoji na 
ravnici ob Savi cerkvica Ma-
rije Pomočnice. V nagovoru, 
ki je bil namenjen vsem zbra-
nim, je bila izražena želja po 
varni ter  strpni rabi prome-
tnih površin, naj bo to rekrea-
cija, nujna pot ali igra. Gospod 
župnik Fonzi Žibert je opravil 
obred s priprošnjami zavetni-
kom za varen prihod domov z 
vsake opravljene poti. Kolesar-
ji so dobili spominsko nalepko 
ter ’cvetnonedeljsko’ butarico. 
Dogodek je z nastopom obo-
gatil pevski zbor sevniškega 
kolesarskega društva. Druže-
nje se je zaključilo s pogosti-
tvijo pri gasilskem domu PGD 
Šmarčna,« je sporočil Robert 
Kosaber.  S. R.

Blagoslova se je udeležilo 120 kolesark in kolesarjev.

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info

DOLENJA VAS – 7. aprila je bil 
za skupini C11 in C12 iz Vrt-
ca Krško prav poseben dan, na 
katerega smo nestrpno čakali 
in se veselo pripravljali. V več-
namensko dvorano v Dolenji 
vasi smo povabili mamice, ati-
je, bratce in sestrice, babice in 
dedke in odziv povabljenih na 
vabilo je bil več kot odličen, saj 
smo napolnili dvorano do zad-
njega kotička. Predstavili smo 
se s pozdravno pesmijo, razgi-
bali smo telo ob telovadbi, pre-
verili smo vremenska poročila, 
se v mislih odpravili v gozd ter 
poiskali zvito lisičko, očete smo 
razveselili z dvema deklamaci-
jama, mamice pa s posebno 
izbranimi pesmimi. Zadnja pe-
sem je bila Biseri sreče, s katero 
smo očarali vse povabljene. Na 

Odziv je bil več kot odličen

poseben dan smo se pripravlja-
li že v dopoldanskem času, saj 
smo za povabljene z vso ljubez-
nijo zgnetli in spekli piškote ter 
jih na koncu sladko preseneti-
li. Odziv vseh povabljenih je bil 
res čudovit in iskrene zahvale 
ter misli so nam pomenile ve-

liko. To je največja nagrada za 
otroke in zaposlene, da delamo 
dobro, se vsakodnevno trudi-
mo in poskrbimo, da se ima-
mo lepo. V prihodnosti si želi-
mo, da bo še več tako prijetnih 
skupnih trenutkov. 
 M. Kralj

SEVNICA/IZOLA – Od 29. do 
vključno 31. marca je poteka-
lo v hotelu Delfin v Izoli letno 
izobraževanje za koordinator-
je in vnašalce podatkov prog-
rama Starejši za starejše (na 
fotografiji), ki sta se ga udele-
žili tudi predstavnici progra-
ma iz DU Sevnica. »Kot vedno 
je tudi tokrat ZDUS oblikoval 
in izbral aktualne teme prog-
rama, ki so bile nazorno pred-
stavljene in tudi komentirane 
s strani poslušalcev. Najprej 
je bilo podano poročilo o delu 
programa v letu 2020 in 2021, 
poročilo pokrajinskih koor-
dinatorjev in seveda trud za 
nadgradnjo in izboljšavo prog-
rama. Sledilo je predavanje o 
tegobi današnjih dni – demen-
ci starejših, nakar smo se ude-
ležili BOPRO izobraževanja in 

Skupina otrok Vrtca Krško med nastopom

Sevničanki na izobraževanju

se seznanili z izboljšavami in 
novostmi v letu 2022. Z zani-
manjem smo prisluhnili pred-
stavnici Telekoma na temo E-
oskrbe za varno bivanje doma. 
Novosti bodo predstavljene 
vsem prostovoljcem, da bodo 
to pomoč predstavili uporab-
nikom na terenu. Obravnavan 
je bil tudi večni problem vseh 

društev upokojencev, to je pri-
dobivanje novih prostovoljcev, 
kljub temu da nas podpira tudi 
Diners Club, ki vsakega pros-
tovoljca nagradi z brezplač-
no članarino za kartico Diners 
Club – prostovoljec,« povzame 
vsebino srečanja udeleženka 
dogodka Slavka Grilc. 
 S. R., foto: DU Sevnica
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se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje in besede tolažbe.
Hvala vsem za podarjene sveče in denarne prispevke.
Hvala službi Komunale Brežice za organizacijo pogreba, še posebej 
g. Mitji Stergarju, cvetličarni Žickar Brežice, Formi Brežice (ge. 
Ani), Gofar tisku (Goranu Mohorku), igralcu trobente g. Petelincu, 
pevcem za zapete pesmi, župniku g. Mateju – Dobova za opravljen 
obred in vsem, ki jih nismo posebej poimenovali.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi tvoji: mami Sonja Najvirt, brata Alen, Karlo 
in sestra Hanna Žibert, baka Vesna in ate Ivo Najvirt, teta 

Elizabeta in stric Robi Runtas, baka Ana in teta Emina ter Tian 
Deržič, sin Tai in hči Kim Najvirt z mamico Josipo in ati Mario 

Ivetić z družino

ZAHVALA
Nikoli več

sonce te ne zbudi,
nikoli več, 

konec je vseh tvojih skrbi.
Kjerkoli si, 

naj angel čuva te!
Kjerkoli si,

nate bomo mislili mi!

Ob boleči in nenadni izgubi našega dragega sina, vnuka, nečaka, 
brata, atija in dobrega prijatelja

NINA NAJVIRTA – IVETIČA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, svete maše, denarne 
prispevke in vso pomoč. Hvala pogrebni službi Žičkar za organi-
zacijo pogreba, gospodu župniku Mateju za lepo opravljen obred, 
pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine in obema govorcema 
gospodu Mihi Boraniču in sestrični Reziki za tople besede slovesa. 
Hvala članom gasilskega društva PGD Mihalovec, nosačem križa 
in zastav. Hvala bolnišnici Brežice. Še enkrat iskrena hvala vsem, 
ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

ZAHVALA
Za dobroto tvojih rok  

ostala je beseda hvala, 
ki v srcih bo ostala  

in večno lep spomin nate. 

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

JOŽEFA CVETKOVIČA 
iz Mihalovca 49 

Hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem za izraže-
na sožalja, podporo ter podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki 
ste bili del njenega življenja, jo pospremili na zadnji poti in jo bos-
te ohranili v lepem spominu.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Janezu Turinku za opravljen 
obred, gospodu Blažu Sotošku za izbrane besede ter pevkam in 
trobentaču za glasbeno spremljavo ob slovesu. Hvala tudi pogreb-
ni službi Kostak. 

V spominu z njo: Danica in Ida ter drugi sorodniki

ZAHVALA
Vsaka mama je prava mama,

dana za srečo in veselje.
Prava. In ena sama.

Za vse življenje.
(T. Pavček)

Na krškem pokopališču smo se 8. aprila 
poslovili od

MARIJE – MIMICE NOVAK
(1935–2022).

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njegovemu spomi-
nu, darovali sveče, denarno pomoč in svete maše. Zahvala pevske-
mu zboru Bizeljsko, praporščakom, izvajalcu Tišine, tamkajšnjemu 
župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar za organi-
zacijo pogreba, patronažni sestri Marti za obiske na domu,  gostilni 
Kocjan za pogostitev in tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali 
in ste nam kakorkoli pomagali. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Srce je omagalo, 

tvoj dih je zastal, 
a nate spomin 

bo večno ostal.

Ob izgubi našega moža, očeta, dedka, 
pradedka, brata, tasta in strica

IVANA KMETIČA
iz Dramlje 15

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom 
in znancem za izrečena sožalja, denarno pomoč ter za podarjeno 
cvetje in sveče. Posebna zahvala gospodu župniku Francetu Nova-
ku za lepo opravljen obred, cvetličarni Katja, pogrebni službi Žič-
kar ter trobentaču in pevcem. 

Žalujoči: vsi njeni, ki jo neizmerno pogrešamo

ZAHVALA
Srce je omagalo, 

tvoj dih je zastal,
a nate spomin 

bo večno ostal.

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

OLGE HOSTA 
iz Podbočja 20 

se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, sosedom 
in vaščanom; Marijinim sodelavkam in sodelavcem, Jožičinim so-
sedom iz Žage, hvala sošolcem generacije 1953, hvala uslužben-
cem iz 15. PVL, 157. logističnega polka delavnice Novo mesto, 153. 
LETEHESK in 107. letalske baze.  
Ganljivih besed in podpore ob slovesu domači ne bomo pozabi-
li. Hvala za sočutno besedo slovesa Sandiju Šumlaju, župnikoma 
Marku Burgerju in Janezu Zdešarju za lepo opravljen obred, pev-
cem za zapete žalostinke in pogrebni službi Žičkar. Hvala gostilni 
Krulc za pogostitev. 
Hvala tudi vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali, a ste nam 
stali ob strani in dali podporo ter izkazali nesebično pomoč. Hvala 
za vse vaše izrečene misli, sveče spomina, denarno pomoč in vse 
vaše darovane svete maše. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ob tebi sem stal in nisem verjel,  

da za vedno zaprl si svoje oči. 
Bil si moj prijatelj, bratranec, boter, stric, 

svak, tast, dedek, brat, oče in ljubi mož. 
Zdaj te več ni. Ostali pa so spomini  

in blagoslov večne hvaležnosti. 

Ob boleči izgubi dragega

MARTINA PETRIČA
z Male Doline 8

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 e-pošti 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

MARIJA HUMEK 
z Obrežja.

SPOMIN

20. aprila je minilo žalostno leto, odkar je za 
vedno zaspala naša ljubljena mama in taja

Za dobroto in pridnost tvojih rok ostala je beseda hvala,  
ki v naših srcih za vedno bo ostala.

Pogrešamo te, vsi tvoji najdražji

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja.
Spomin je kot cvet, ki nenehno poganja.

Spomin je svetloba, ki dušo obliva.
Spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

ANTON VOGLAR
Selce 9, Leskovec pri Krškem

SPOMIN

Eno leto je že preč, odkar ne vidimo te več.  
Tvoj glas ne sliši se, v domu vse prazno je.

Pogrešamo te: sestra Anica in Cvetka z Ivanom in Sonjo

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

ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,

a v naših srcih ti živiš.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo za izrečeno sožalje, po-
darjene sveče in svete maše. Iskrena hvala onkološkemu inštitu-
tu, dr. Grošlju in dr. Časarju. Hvala gospodu župniku Tonetu Dular-
ju, pogrebni službi Blatnik, pevcem, govorniku Franciju Mrgoletu, 
cvetličarstvu Zupančič in DU Tržišče. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga skupaj z nami pospremi-
li k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 83. letu nas je zapustil naš dragi brat  
in stric

MARTIN ANDROJNA
s Telč 43.

MILENA OMERZEL

SPOMIN

Prvega maja mineva petnajst let, odkar nas je
zapustila naša draga žena, mama in babica

Vsem, ki postojite ob njenem grobu in ji prižigate sveče, se iskreno 
zahvaljujemo.

Ko bolečina je prevelika,
se tudi solza posuši;

le srce nemo kliče,
zakaj tebe med nami več ni?

(Majda Novak)

iz Pišec.

Žalujoči: vsi njeni

RAJKO ŠULER

SPOMIN

28. aprila pred petimi leti je prenehalo biti tvoje zlato srce. 

Pogrešamo te!

Ni res, da si odšel, nikoli ne boš! 
Ujet v naša srca z najlepšimi spomini 
boš vsak naš korak spremljal v tišini. 

Hvala vsem, ki se ga spominjate in obiskujete njegov grob. 

Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Dobro ohranjen obračalnik 
SIP 350 prodam. Cena 1.200 
€. Tel.: 041 583 618

Lansko seno, kvalitetno, v koc-
kah, ugodno prodam. 
Tel.: 041 751 911

Prodam slamo v kockah. Cena 
po dogovoru, več informacij na 
tel.: 041 203 239 

Okrogle bale sena prodam. 
Tel.: 041 576 801

Prodam mešana metrska 
drva; okolica Sevnice. 
Tel.: 070 820 330

Prodam koruzo, seno v koc-
kah, Sipov pajk širine 5 m in 
raztegljiv kavč. 
Tel.: 040 343 113

Prodam traktor Tomo Vinko-
vić, letnik 1980, 21 KM. Kosil-
nica BCS bencin. 
Tel.: 070 683 143

VINOGRADNIŠTVO

Prodamo vino, večje količi-
ne in stekleničeno. Suho: na-

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

Prodam suhe bale sena. Cena 
0,12 €/kg. Kvalitetno seno! 
Teža bale cca. 300 kg. 
Tel.: 041 831 148

Prodam traktor Pasquali, 
traktorsko škropilnico Agro-
mehanika, Audi A4, kosilnico 
Bucher, ružilec koruze in šro-
tar. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 206 895

Prodam traktor Univer-
sal 445 dtc (4x4), letnik 
1996, s tapecirano kabino, 
prvi lastnik, odlično ohra-
njen, brezhiben in priprav-
ljen za delo ter registriran. 
Prosim, samo resni! Cena: 
12.900 €. Tel.: 041 800 471

Prodam traktorske priključke: 
diskasto kosilnico 230 cm, če-
salo za travnike ali žito in aku-
mulatorsko sejalnico za travo 
in deteljo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 234 343 

Prodam 3-fazni sekular Mio 
Osijek, motor za motokultiva-
tor ali kosilnico, rezervni deli 
za kosilnico BCS. 
Tel.: 040 775 985 

NEPREMIČNINE
V Brežicah oddam v najem 
opremljeno garsonjero za dalj-
še obdobje. Tel.: 031 737 926

Prodam parcelo 43 a, z lese-
no brunarico; Žejno – Sobenja 
vas. Tel.: 040 745 248 

Oddam oskrbovano stanova-
nje poleg Doma upokojencev 
Brežice. Tel.: 041 640 900

Kupimo samostojno hišo ali 
večji bivalni vikend: Krško, 
Sevnica, Kostanjevica. 
Tel.: 040 855 824 

AVTOMOBILIZEM

Prodam letne gume GoodYear 
205/60R 16, rabljene dva me-
seca (920 km, z novega avta). 
Tel.: 031 761 266

KMETIJSTVO

Eko-kurjava d.o.o., peleti s 
certifikatom kakovosti  A1. 
Tel.: 070 665 823, www.eko-
-peleti.si.
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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.

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

Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Prav tako prodamo mešana ali 
bukova drva. Tel.: 031 306 559 
(po17. uri) 

ŽIVALI

Prodam odojke za zakol ali na-
daljno rejo. Tel.: 041 575 471

Zaradi opustitve reje molznic 
prodam dve kravi, stari štiri 
leta, pašni. Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 770 351

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, lahko tudi očiščene, ali po-
lovice. Tel.: 040 840 065

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

Prodam 2 prašiča, težka oko-
li 140 kg, in svinjo izločenko. 
Okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468 

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 dva bikca simentalca, 
stara 4 in 5 tednov. Kupim ko-
tel za žganjekuho, starejšega 
ali v okvari. Tel.: 070 848 863

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                    

Pripeljemo v:
- Krško 
- Brežice 
- Bistrico ob S.
- Sevnico 
- Radeče 
- Novo Mesto 

VZREJA KOKOŠI NESNIC

NAROČILA: 
031 751 675
kmetija.sraj@gmail.com

tik pred nesnostjo 8,50€
v začetku nesnosti 9,00€
Kmetija Šraj, Čadramska vas 19, 2319 Poljčane
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PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča, da bo prodaja belih kilogramskih 

piščancev 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, 25. 5. enodnevne race in gosi, 
v sredini maja pa purane. 

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 6. maja.
Vsak delavnik, po 18. uri, so na 

voljo tudi rjave in grahaste 
jarkice v začetku nesnosti ter 

beli večji piščanci.
Nudimo tudi prašiče.

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo 
vas, da sprejemamo 

naročila za bele 
kilogramske piščance, 
ki si jih lahko priskrbite 

12. maja popoldan.
Mlade rjave jarkice za 
nadaljnjo rejo si lahko 

priskrbite vsak delavnik 
med 15. in 16. uro, po 

predhodni najavi.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem
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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 (10/2022) bo izšla v 
četrtek, 12. maja 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 5. maj 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

Prodam 6 mesecev starega 
osla večje rasti in burske koze 
z mladiči. Tel.: 041 683 261

Prodam sivega bikca, starega 
3 mesece in pol, in 150 l mod-
re frankinje. Tel.: 040 870 514

Prodam telico simentalko, bre-
zrožno, brejo 8 mesecev. Tel.: 
07 81 43 109; 041 586 271 

Prodam dve ovci s tremi mla-
diči. Tel.: 031 568 785

RAZNO 

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

Čistilni servis Nina, čiščenje 
stanovanj, hiš in poslovnih 
prostorov. Ugodno, hitro in čis-
to! Lisec Nina s.p., Lukovec 4c, 
Boštanj. Tel.: 041 722 676

Prodam trte za kurjavo, 1.000 
kosov, cena 350 €. 
Tel.: 031 306 543

Dirkalno kolo Dedacciai Gladi-
atore, št. 54 (m), ultegra, brez-
hibno, prodam. 
Tel.: 041 904 808

Ugodno prodam nove zavese. 
Tel.: 068 634 933

Prodam jeklenko za CO2 + 
Argon. Testirano, velja do 
2025. Tel.: 031 791 283

Prodam dve dobro ohranjeni 
zamrzovalni skrinji, Gorenje 
150 l in LTH 300 l. 
Tel.: 07 49 75 190

PODARIM
Podarim cca. 1,5 kubika peska 
lomljenca, primeren za nasu-
tje, dvig terena ipd. 
Tel.: 031 510 308

STIKI
Živim v hiši na deželi, sama, 
in si želim spoznati prijazno 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Za dodatne informacije nam pišite na prodaja@agencijaspin.si ali pokličite na:

070 77 77 66
Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežicewww.agencijaspin.si

Greste morda v pokoj 
ali želite zapreti svoje podjetje?

Imamo rešitev za Vas!
Prodajte ga! mi pa vam poiščemo kupca!

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. (2.) Ans. TONIJA VERDERBERJA – Metlika ti naša
 2. (1.) Ans. KRAŠKI KVINTET – Slovenka, večna mladenka
 3. (10.) Ans. DIREKT – Sanjam, sanjam
 4. (3.) Ans. FRANCA OCVIRKA – Noč na morju
 5. (6.) Ans. ČUDEŽNI DEČKI – Mlade oči
 6. (7.) Ans. ROKA KASTELCA – Dolenjka
 7. (5.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA – Kaj mi daš
 8. (4.) Ans. ANDREJA BAJUKA – Hladen zimski večer
 9. (8.) Skupina GADI – Natakar'ca
 10. (–.) Ans. NAMIG – Čas pomladi

Predlog tega tedna za glasovanje:
 Ans. Jurčki – Tašča 

Kupon št. 620
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, 23. 4. 2022, ob 20. uri

pošteno žensko, staro od 60 
do 75 let, za družbo in pomoč. 
Tel.: 07 49 59 528

Urejen resen moški, 56 let, želi 
spoznati resno žensko, ki si 
želi iskrene ljubezni. Zaželje-
na resna veza ali iskreno pri-
jateljstvo. Tel.: 071 339 910

BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so prvo aprilsko ne-
deljsko popoldne povezali s prihajajočo razstavo Kruh, poti-
ce in kolači, s katero želijo poudariti dediščino kruha, potic 
in kolačev v snovni in nesnovni obliki s številnimi pomeni. 
Šest posavskih društev kmetic je predstavilo krušno in te-
steno dediščino svojega kraja.

Razstava, ki jo bodo odprli 12. maja, bo zaokrožena s pogledom 
v sedanjost, ki jo zaznamuje epidemija, saj je v teh razmerah 
priprava in peka kruha doma, v družinskem okolju znova dobi-
la pomembno mesto. Dogodek so pripravili tudi kot izobraževa-
nje v sklopu projekta Tujerodne rastline – invazivne in škodlji-
ve, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. 
Projekt je po uvodnem pozdravu direktorice PMB Alenke Čer-
nelič Krošelj predstavila mag. Jadranka Novoselc, direktori-
ca Komunale Brežice, ki je vodilni partner projekta. Dogodek so 
pripravili v sodelovanju z nosilci nesnovne dediščine – s šestimi 
posavskimi društvi kmetic, ki so predstavile krušno in testeno 
dediščino svojega kraja. Društvo kmetic Brežice je predstavilo 
pleteno srce, mlinčevko in bizeljski ajdov kolač; Društvo kmetic 
Krško vinsko pogačo, pisan kruh, potico z ocvirki krškopoljske-
ga prašiča in potico s pregreto smetano; Aktiv kmečkih žena Tr-
žišče, ki je zastopal Društvo kmetic Sevnica, ajdov kruh z orehi 
in jabolčni ’štrudl’ iz sevniške voščenke; Društvo kmečkih žena 
Arnika iz Radeč njihov poprtnik, božični kruh, ki je od leta 2021 
vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine Republike Slove-
nije; Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na 
Krki kolač 'cop na lop'; Društvo kmetic Ajda iz Bistrice ob Sotli 
pa se je predstavilo z jajčevo in rožičevo potico. Dogodek so skle-
nili z druženjem ter pokušino kruha, potic in kolačev. Dogodek 
so popestrile pevke DPŽ Pod Gorjanci. PMB že vabi na naslednjo 
Prvo nedeljo v muzeju, ki bo 1. maja ob 17.00 s pogovornim ve-
čerom o nekdanjih posavskih tovarnah in javnim vodstvom »21 
muzejskih zvezd«.  R. R.

Kruh, potice in kolači

Med pokušino dobrot

PLETLE PREDPRAŽNIKE IZ LIČKANJA – Članice Pogovorne 
skupine za starejše na Velikem Trnu so se zbrale v Naši hiši 
470 in se poskusile v pletenju predpražnikov iz ličkanja, ki 
so ga prihranile že ob jesenskem spravilu koruze. Prikaz 
pletenja predpražnikov je izvedla Terezija Češnjevar. Najprej 
so ga namočile v vodo, da se je malo zmehčalo, nato pa 
spletale iz njega tesne kite, ki so jih kasneje zašile v elipsaste 
predpražnike. V kratkem sobotnem dopoldnevu vseh izdelkov 
niso uspele dokončati, pridobile pa so si vse potrebno znanje, 
da so to lahko storile doma. I. J.
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Storitve, ki jih izvajamo:
  Ginekološki pregled in posvet
  Uroginekološki pregled
  Kontrolni uroginekološki pregled po zdravljenju z laserjem
  Ginekološki ultrazvok
  UZ morfologija ploda
  3D/4D ultrazvok
 Pomlajevanje nožnice in zunanjega spolovila
  Zdravljenje stresne urinske inkontinence - SUI
  Zdravljenje cistokele, rektokele
  Zdravljenje atrofije nožnice
  Lasersko odstranjevanje kondilomov, bradavic, hemangiomov
  Popravljanje manjših brazgotin na  zunanjem spolovilu

Ultrazvočni ginekološki pregled se 
opravlja s transvaginalno ultrazvočno 
sondo in zanj ni potreba predhodna 
priprava. Na zaslonu ultrazvočnega 
aparata si zdravnik ginekolog ogleda 
rodila in ugotovi morebitne spremembe 
na maternici (prirojene nepravilnosti, 
miomi, adenomioza), v maternični 
votlini (polipi, miomi, pregrade), 
na jajčnikih (endometriomi, ciste, 
dermoidi, policistični jajčniki) in zelo 
spremenjenih jajcevodih.

Če ženska nima posebnih ginekoloških 
težav se lahko ultrazvočni 
pregled opravi tudi preventivno. 
Najprimernejši čas za opravljanje 
ultrazvočne ginekološke preiskave je
10 dni po menstruaciji.

Ginekološki ultrazvočni pregled

Tadeja Kolar in Dejan Labes 
sta športna navdušenca, kar ne 
nazadnje pričata tudi njuni izo-
brazbi. Ona je učiteljica športa 
in trenerka plesa, on pa trener 
smučanja. Vse od leta 2012, ko 
sta začela s potovanji, sta pre-
potovala že skoraj vse celine. 
»V tem obdobju življenja izbi-
rava predvsem dve stvari; ak-
tivnosti v naravi in potovanja. 
Da pa vse skupaj poenostavi-
va, sva se odločila, da združi-

va obe želji v eno skupno doži-
vetje. Kultura kraja, ki se izraža 
skozi arhitekturo, hrano in živ-
ljenja ljudi, ter aktivnosti v na-
ravi, ki jih določen kraj ponu-
ja, vedno pričarajo najlepše 
doživetje, ki ga midva, nekje v 
sebi, potrebujeva,« pravi Tade-
ja. Med drugim sta bila pet me-

Plemena so njuni največji učitelji
RAVNI PRI KRŠKEM – Za 35-letno Tadejo Kolar in njenega leto starejšega življenjskega sopotnika Dejana Labesa, ki prihajata iz Ravni pri Krškem, lahko mirno re-
čemo, da sta ljubitelja narave in svetovna popotnika. Že deset let namreč izbirata predvsem dve stvari – aktivnosti v naravi in potovanja. V tem obdobju sta prišla 
do marsikaterega spoznanja, ki ju vodi na njunih življenjskih poteh.

secev na potovanju po Afriki: 
»V Zimbabveju sva kupila staro 
hondo CRV, z njo prepotovala 
Zimbabve, Bocvano, Namibijo, 
Južnoafriško republiko, Mo-
zambik in Malavi ter se vrnila 
nazaj v Zimbabve, kjer sva avto 
pred odhodom prodala. Obi-
skala sva plemenske skupnos-
ti Himbe, Bušmane in Zembe 
v Namibiji, obiskala nacional-
ne parke v Bocvani in Namibi-
ji, skočila z najvišjega ’bungee 

jumping’ mostu v JAR (240 m). 
Avto je postal najino prevozno 
sredstvo, kuhinja in spalnica. 
Spala sva ponavadi kar nek-
je v divjini, kjer so se večkrat 
ob jutrih in večerih mimo naju 
sprehajali sloni in žirafe, redno 
so naju obiskovale tudi opice 
in divji prašiči. V večjih mestih 

sva spala v avtu na parkiriščih 
od mestne policije, v nacional-
nih parkih pa pri stražarjih.« 
Zelo rada namreč preživljata 
čas v družbi plemen, ki so nju-
ni največji učitelji, kot poudar-
jata. Bila sta npr. pri Bušmanih 
in Himbah v Afriki, pri Papu-
ancih in Mentavajcih na Indo-
neziji ter pri Nambah na oto-
čju Vanuatu. 

Tadeja izdala svojo  
prvo knjigo

Dvakrat sta bila v Nepalu, 
kjer sta po Himalaji prehodila 
približno 1500 km v 86 dneh. 
»Poklicale so naju gore, pogled 
na najvišje vrhove sveta Eve-
rest, Cho Ojo, Makalu, Anapur-
no …, katerih vrhovi segajo nad 
8000 m, ter tibetanska kultura, 
ki močno živi v teh gorskih va-
sicah,« pove Tadeja in doda, da 
sta hodila sama, z deset kilo-
gramov težkim nahrbtnikom 
na ramenih. Povzpela sta se 
čez kar nekaj prelazov in vr-
hov, ki ležijo na 5000 m nad-
morske višine. V Južni Ameriki 
sta preživela pol leta, turno sta 
smučala na Japonskem, Novi 
Zelandiji, Čilu, Indiji in Gru-
ziji, od koder sta se nedavno 
vrnila. Na 14-dnevno potova-
nje po državi, ki meji na Rusijo, 
sta se odpravila kmalu za tem, 

ko se je začela rusko-ukrajin-
ska vojna. »Zaradi odročnos-
ti kraja, kjer sva bivala, nisva 
spremljala vojnega dogajanja, 
niti nisva čutila kakršnega koli 
vpliva vojne. Včasih sva sliša-
la domačine, ki so ob kozarčku 
lokalnega žganja nazdravljali 
na Ukrajino,« njuna opažanja 
opiše Tadeja. Naredila sta te-
čaj potapljanja na Andaman-
skih otokih, potovala sta tudi 
po Oceaniji, nekajkrat sta bila 
na Filipinih, Južni Koreji in 
Mjanmaru. Kot priznavata, se 
je v času korone njuno življe-
nje močno spremenilo. Potova-
nja in priložnostna dela v tujini 
je zamenjala redna služba in s 
tem »privezanost« na dom. Se-
veda sta vsak prosti dan izko-
ristila, da sta se v teh dveh le-
tih naužila tudi vsega, kar nam 
naša lepa dežela ponuja, razi-
skala sta slovensko visokogor-
je, plezala in kolesarila. Dejan 
je čas korone izkoristil za izo-
braževanja in pridobivanje no-
vih licenc na področju smuča-
nja in gorništva, Tadeja pa je 
napisala in v samozaložništvu 
izdala svojo prvo knjigo z nas-
lovom Najlepša zgodba. »To je 
zgodba o ljubezni, ki jo dajemo 
sebi, svetu in življenju samemu. 
Skozi lahkotno zgodbo nam ot-
rok Hipi in muca Gora preda-
jata čudovita sporočila narave, 

ki nas spodbudijo, da objame-
mo vse, kar smo, kar imamo 
in ustvarjamo sedaj, da lahko 
iz tega stanja hvaležnosti krei-
ramo življenje, ki ga želi živeti 
naše srce. Zgodba je napisana 
z namenom, da nas opogumi, 
da vsak dan prepoznamo in za-
živimo svojo najlepšo zgodbo 
tudi mi,« svoje delo predstavi 
Tadeja, katere knjiga je pred-
stavljena tudi na njenem Face-
book in Instagram profilu.

Njuno glavno vodilo je, da živi-
ta tako, kot čutita v srcu, da že-
lita živeti. »Pričakovanja druž-
be in okolja čisto zares niso 
tako pomembna, kot mislimo, 
da so. Sva to, kar sva, in poč-
neva vse tisto, kar naju vese-

li. Verjameva, da se šele takrat, 
ko usmerimo fokus tja, kjer je 
naše srce, ustvari polje ljubez-
ni, ki nam ponudi neskončno 
možnosti za uresničitev na-
ših želja. Pomembno pa je, da 
vemo, kaj si želimo in da si to 
povemo na glas. Zato, da sliši-
mo, da sliši naš um, naše srce. 
Tako omogočimo življenju, da 
začne ustvarjati priložnosti za 
nas. Na nas samih pa je, da te 
priložnosti prepoznamo in se 
nanje odzovemo, tudi če so 
drugačne, kot si jih je zamislil 
naš um. In to so najina glavna 
načela – biti v ljubezni do sebe, 
sveta in življenja samega,« še 
zaključi Tadeja.
 Rok Retelj, 
 foto: osebni arhiv

Tadeja Kolar in Dejan Labes

Pet mesecev sta potovala po Afriki.


