
PONOVNO SKOZI ŠOLSKA VRATA – Po dveh mesecih šolanja na daljavo so se minuli torek v šolske 
klopi vrnili učenci in učenke s posebnimi potrebami. Skozi šolska vrata je ponovno vstopilo tudi okoli 
80 od skupno 95 učenk in učencev OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, ki jih je pričakala ravnateljica dr. 
Barbara Smolej Fritz (na fotografiji). Kot je dejala, so sicer zelo veseli, da so se učenke in učenci vrnili, 
saj je zanje izobraževanje na daljavo še toliko težje, hkrati pa jih skrbi, saj je epidemiološka situacija v 
Posavju slabša kot pred dvema mesecema, ko so se šole zaprle. Imajo tudi težave s kadrom, saj je kar 
nekaj zaposlenih ostalo doma zaradi varstva svojih otrok. Kdaj se bodo v šole vrnili ostali šolarji, še ni 
(bilo) znano, najmlajši morda že prihodnji teden.   Foto: Peter Pavlovič
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 21. januarja.

www.kd-krsko.si

Stanko: Vsak naj naredi vse, kar je v njegovi moči
POSAVJE – »Posavje doseglo dnevni rekord okužb, brežiška bol-
nišnica na robu zmogljivosti« – s tem in podobnimi (med)na-
slovi se je naša regija zlasti v minulih dneh znašla na naslov-
nicah nacionalnih (spletnih) medijev in 'zaslovela' tam, kjer si 
tega najbrž nihče ne želi. Po številu okuženih glede na število 
prebivalstva smo pravzaprav, z nekajdnevnim premorom pred 
in okoli božiča, na vrhu lestvice 12 slovenskih statističnih re-
gij že mesec dni, v dneh po novem letu pa je naša 'prednost' 
pred naslednjimi regijami, zlasti Jugovzhodno Slovenijo, začela 
še naraščati. Posavska regija izstopa tudi po tako 7-dnevni kot 
14-dnevni incidenci okuženih na 100.000 prebivalcev (o šte-
vilčnih kazalnikih podrobneje na strani 2).
Na slabšanje epidemiološke slike, ki utegne imeti negativne po-
sledice tudi v gospodarskih rezultatih regije, smo v našem časo-
pisu opozorili že v prvi decembrski številki, v tem času pa smo 
pogrešali skupen in odločnejši poziv prebivalcem s strani pri-

stojnih, zlasti vladajočih oz. županov. H komentarju stanja v re-
giji smo zato pozvali krškega župana mag. Mirana Stanka, tre-
nutno predsedujočega Svetu regije Posavje. »Glede na podatke, 
ki vsekakor niso spodbudni, ocenjujem, da so višje oz. rekordne 
številke rezultat povečanega števila testiranih, najverjetneje pa 
tudi druženja v prazničnem času,« meni. »S povečevanjem šte-
vila okuženih se veča tudi verjetnost nadaljnjega širjenja okužb, 
še posebno, če okuženi ne vedo, da so okuženi. Zato se od posa-
meznikov, ki so potrjeno okuženi, pričakuje odgovorno ravna-
nje pri preprečevanju širjenja okužb.« Posavke in Posavce zato 
ponovno poziva, naj vsak naredi vse, kar je v njegovi moči, da 
upočasnimo širjenje okužb: »Nošenje zaščitnih mask, razkuže-
vanje rok in omejevanje druženja so ukrepi, ki jih moramo do-
sledno izvajati in upoštevati. Samo z upoštevanjem zaščitnih 
ukrepov, ki jih predlagajo in zagovarjajo pristojni strokovnjaki, 
nam bo uspelo omejiti širjenje okužb.«  P. P.

AKTUALNOPomanjkanje in nejasen
položaj logopedov 

V Posavju je vse več otrok, ki potrebujejo pomoč 
logopeda pri premoščanju govornih težav, a zara-
di pomanjkanja strokovnega kadra je čakalna doba 
za sprejem otroka v prvo obravnavo štiri mesece, 
včasih pa tudi eno leto. Poleg pomanjkanja logope-
dov se pojavlja še sistemska nejasnost, kam lo-
goped spada – med delavce šole ali med delavce 
šolskih dispanzerjev zdravstvenih domov. 
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ZBIRAMO PRIJAVE!

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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Zelo močan potresni sunek, ka-
terega intenziteta po podatkih 
Agencije RS za okolje v Slove-
niji ni presegla 5. stopnje po 
evropski potresni lestvici, so 
občutili prebivalci celotne dr-
žave, toliko bolj v ožjem in šir-
šem obmejnem pasu Posavja. 
Ob potresu je prišlo tudi do sa-
modejne zaustavitve Nuklear-
ne elektrarne Krško (več o tem 
na str. 10), ne nazadnje mesti 
Krško in Petrinja loči le 85 km 
zračne razdalje. Odziv prebi-
valstva je bil takoj po potresu 
številčen, saj se je že v nekaj 
minutah po njem z odgovori na 
objavljen vprašalnik Agencije 
RS za okolje z opisi doživljanja 
in obpotresnih opažanj odzva-
lo dobrih 520 občanov Posav-
ja, še deset več pa že dan pred 
tem, 28. decembra, ko so seiz-
mografi državne mreže opazo-
valnic ob 6:28 zabeležili močan 
potres na istem hrvaškem pre-
delu, le da je bil ta za magnitu-
do nižji, saj je znašal 5,1. Tudi 
v dneh po potresu smo obču-
tili številne popotresne sunke. 

29. decembra so občani, v naj-
večji meri iz brežiške obči-
ne, tudi s fotografiranjem do-
kumentirali nastalo škodo na 
različnih objektih, občine pa 
na podlagi poziva Urada RS za 
zaščito in reševanje pripravi-
le poziv za zbiranje podatkov 
o prvih ocenah škode. Na Ob-
čino Brežice so med 29. 12. in 
4. 1. (zbirajo jih še do 11. 1.) 
prejeli prijave škode na oko-
li 30 objektih, ki so jih že na 
dan potresa v največji možni 
meri sanirale interventne eki-
pe gasilcev, da ne bi prihaja-
lo do nadaljnjih poškodb. Kot 
so nam sporočili z Občine Bre-
žice, med škodnimi prijavami 
po številu izstopajo poškodbe 
na strešnih kritinah, dimnikih 
ter razpoke na stenah. Pretežni 
del poškodb je bilo evidentira-
nih na objektih starejše grad-
nje na območju celotne občine, 
med kraji izstopajo Brežice, Bi-
zeljsko, Pišece in Kapele, v po-
tresu so utrpele poškodbe 
domala vse cerkve po občini, 
brežiški in bizeljski grad, stav-
be v starem mestnem jedru 
Brežic pa tudi nekaj stanovanj-
skih objektov mlajše gradnje.

V občini Sevnica so prostovolj-
ni gasilci, predstavniki KS, šol, 

KŠTM Sevnica kot upravljavca 
gradu Sevnica in Občine Sevni-
ca na dan in dan po potresu na 
Hrvaškem opravili pregled jav-
nih objektov na celotnem po-
dročju občine. Največ poškodb 
je vidnih na gradu Sevnica, kjer 
je nastalo kar nekaj razpok, od-
padel pa je tudi omet na neka-
terih delih. Na področju Šen-
tjanža so na OŠ Milana Majcna 
Šentjanž opazne lasaste raz-
poke, ki so se pojavile tudi na 
objektu v sklopu Trubarjeve-
ga doma upokojencev in po-
družnične osnovne šole v Loki 
pri Zidanem Mostu. V mestu 
Sevnica je nekaj novih razpok 
na objektu spodnjega Trškega 
dvorca, v katerem ima sedež 
KŠTM Sevnica, nekaj razpok 
se je pokazalo tudi na gasil-
skih domovih v Loki in Sevni-
ci, na objektu vrtca v Krmelju 
in na tamkajšnjem starem delu 
šole v Krmelju. Medtem ko več-
jih konstrukcijskih poškodb na 
objektih niso evidentirali, pa so 
naknadno s terena pridobili še 
podatke o poškodbah številnih 
cerkva.

Po prijavi poškodb do 5. 1. na 
Občini Krško (sicer jih še ved-
no zbirajo) je bilo na obmo-
čju občine pregledano večje 
število objektov, na katerih je 
bila evidentirana materialna 
škoda, in sicer večstanovanj-
ska hiša v Krškem, s katere je 
s strehe zdrsnilo nekaj streš-
nikov in pri tem poškodovalo 
parkirano osebno vozilo, cer-
kev v Kostanjku, kjer je na stre-
ho odpadel del zvonika in pri 
tem poškodoval streho cerkve, 
gospodarski objekt na Zdolah, 
kjer se je drevo nagnilo na stre-

ho in poškodovalo kritino, ter 
tri stanovanjske hiše na Seno-
vem s poškodbami strehe in 
dimnikov. Občani, javni zavo-
di in druge organizacije so pri-
javili škodo še na OŠ dr. Mihaj-
la Rostoharja Krško, Glasbeni 
šoli Krško, Gradu Rajhenburg, 
Mencingerjevi hiši v Krškem, 
starejšem gospodarskem 
objektu na Raki v zasebni las-
ti, dveh stanovanjskih objektih 
na Senovem in dveh v Podbo-
čju ter pojav na večstanovanj-
skem objektu v Krškem. Pri od-
pravljanju škode so sodelovali 
poklicni in prostovoljni gasilci. 
O poškodbah nekaterih objek-
tov so poročali tudi iz Kostanje-
vice na Krki.

Posavje nemudoma 
priskočilo na pomoč

Žrtvam rušilnega potresa na 
Hrvaškem so nemudoma pri-
skočili na pomoč tudi v Po-
savju. Marinko Šintić, Albin 
Bine Penič in Simona Poto-
čar Agrež so organizirali ob-
sežno zbiralno akcijo najnuj-
nejših potrebščin na Bizeljski 

cesti 59 (stara pisarna Kruno) 
v Brežicah. »Smo obmejni oko-
liš, v otroštvu sem cela poletja 
preživel na Hrvaškem, tam de-
lam in imam prijatelje ... Po-
magati moramo eden druge-
mu. Upam, da oni nam ne bodo 
rabili pomagati v takšnem pri-
meru,« je razloge zanjo pojas-
nil Penič. Odziv ga je prijetno 
presenetil, saj je pomoč pri-
hajala ne le iz brežiške občine, 
ampak iz celotnega Posavja in 
celo iz Ljubljane. Potem ko so 
že 30. decembra s kombijem in 
dvema avtomobiloma odpeljali 
prvo pošiljko pomoči, je na no-
voletni dan iz Brežic na Hrva-
ško odpeljal cel konvoj – devet 
kombijev in pet avtomobilov, 
pomoč pa so s pomočjo tam-
kajšnjih prostovoljcev razdeli-
li v Petrinji in okoliških vaseh. 
Z zbiranjem pomoči so nadalje-
vali tudi v prvih delovnih dneh 
novega leta, novo pošiljko po-
moči pa so predvidoma včeraj 
znova peljali v Petrinjo. 

V zbiranje pomoči za Hrvaško 
so se preko Ustanove za hu-
manitarno pomoč obrtnikom 

na pobudo OOZ Krško vklju-
čili tudi obrtniki in podjetniki. 
Po besedah Janje Starc s kr-
ške zbornice so se odzvali šte-
vilni podjetniki ne le iz Krške-
ga, pač pa tudi od drugod, ki so 
ponudili razno materialno po-
moč, predvsem gradbeni ma-
terial, nekateri pa tudi pomoč 
v delu. »Se pa pri tovrstni po-
moči pojavlja problem v pove-
zavi s prehajanjem meje zaradi 
koronavirusa. Res je kot izjema 
v odloku tudi prehajanje meje 
brez karantene ali negativne-
ga testa za humanitarni namen, 

vendar se morajo vrniti v Slo-
venijo v roku 48 ur, kar pa je za 
fizično pomoč pri delu prema-
lo,« opozarja Starčeva. Prijave 
za pomoč še vedno zbirajo, do-
stavili oz. izvedli pa jo bodo, ko 
bodo potrebe po tem, saj bi bilo 
sedaj nesmiselno poslati npr. 
tovornjak gradbenega materi-
ala, ker še poteka odstranjeva-
nje ruševin in nimajo prostora 
za skladiščenje. Zbrali so tudi 
že kar nekaj tisočakov finanč-
ne pomoči.
 Bojana Mavsar, 
� Peter�Pavlovič

Potres je pošteno zatresel tudi posavske kraje
POSAVJE – 29. decembra 2020 je ob 12:19 potres magnitude 6,2, z epicentrom na območju mesta Petrinja in okoliških naselij v Siško-moslavški županiji v sose-
dnji Hrvaški, povzročil veliko gmotno škodo in zahteval sedem življenj. A brez posledic je tudi v Posavju nismo odnesli, saj so škodo, zlasti na starejših objektih, 
kakršni so gradovi in cerkve, zabeležili v številnih krajih. Nemudoma je steklo tudi več akcij zbiranja pomoči za žrtve potresa.

Bizeljski gasilci pri sanaciji 
dimnika�na�tamkajšnjem�žu-
pnišču�(foto:�PGD�Bizeljsko)

Vrvež�na�prizorišču�zbiralne�akcije�v�Brežicah�(foto:�P.�P.)

BREŽICE, LJUBLJANA – Na Direkciji RS za infrastrukturo so 31. 
12. 2020 objavili javno naročilo za inženirske storitve pri novo-
gradnji mostu čez Savo v sklopu vzhodne obvoznice Brežice, so 
sporočili z Občine Brežice. Župan občine Brežice Ivan Molan ob 
tem poudarja, da je to prvi korak k izgradnji novega mostu čez 
Savo in da bo za to potrebnih še veliko naporov. Načrtovani most 
bo dolg 487 m in bo najdaljši most čez Savo. Vrednost celotnega 
projekta je ocenjena na 18 milijonov evrov, večino sredstev mora 
zagotoviti država, manjši del sredstev pa bo za ureditve prispeva-
la tudi občina. Molan pravi še, da bo gradnja novega mostu izpol-
nitev zaveze države do občine, ki je del že leta 2008 podpisanega 
Protokola o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji vzhod-
ne obvoznice Brežice, v letih 2012 in 2017 pa sta Ministrstvo za 
infrastrukturo in Občina Brežice podpisala dva dodatka k proto-
kolu. Upa, da bo most zgrajen do leta 2025.  P. P.

Na to, da ima Posavje trenu-
tno najslabšo epidemiološko 
sliko v državi, je v torek na 
tiskovni konferenci opozo-
ril tudi vladni govorec Jelko 
Kacin:  »Podatki kažejo, da v 
Posavju razmere niso dobre, 
o čemer pričata tudi 14- in 
7-dnevna incidenca okužb na 
100.000 prebivalcev, ki kaže-
ta, da Posavje po visokem šte-
vilu okužb še vedno izstopa.« 
Skupno število aktivno okuže-
nih oz. potrjeno število prime-
rov v zadnjih 14 dneh v posav-
ski regiji je bilo na začetku 
tedna že 1483. Ker je bilo v to-
rek po državi potrjenih največ 
okužb doslej (3354), je ta dan 
prinesel tudi novo rekordno 
število okužb v Posavju (254), 
tako da se je število okuženih 
povzpelo že na 1603. V obči-
ni Krško so predvčerajšnjim 
potrdili kar 117 okužb, v ob-
čini Brežice 67, v občini Sev-
nica 46, v občini Radeče 11, v 
občini Kostanjevica na Krki 10 
in v občini Bistrica ob Sotli 3). 
Za primerjavo: na začetku de-
cembra je bilo aktivnih okužb 
v Posavju malo več kot 900, 
konec meseca skoraj 1300, po 
novem letu pa, sodeč po gra-
fih na strani sledilnika za co-
vid-19, število okuženih ne 
upada, temveč se še naprej po-
večuje. Največ okužb je v krški, 
brežiški in sevniški občini, v 
zadnjem obdobju so spet na-
rasle tudi v kostanjeviški, bi-
striški in radeški. Predvsem v 
brežiški občini, kjer so v po-

Posavje na vrhu po okuženosti
POSAVJE – Rekordno dnevno število potrjenih primerov okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki smo ga v Posavju 
zabeležili v torek – kar 254 –, je še toliko bolj poslabšalo trenutno epidemiološko situacijo v naši regiji, ki 
že nekaj časa velja za območje z največ primeri okužb z novim koronavirusom.

nedeljek zabeležili rekorden 
dnevni porast okužb, 85, je v 
preteklih dneh število okuže-
nih kar poskočilo. Pozitivnih 
na novi koronavirus je bilo že 
537 brežiških občank in ob-
čanov, v občini Krško jih je 
bilo še več, 567, v občini Sev-
nica 358, v občini Kostanjevi-
ca na Krki 61, v občini Radeče 
44 in v občini Bistrica ob Sotli 
pa 36. Da so razmere v Posav-
ju trenutno kar kritične, kaže-
jo podatki o 14- in 7-dnevni 
pojavnosti okužb na 100 tisoč 
prebivalcev. V zadnjih dneh 
je naša regija še bolj odskoči-
la od ostalih. Dvotedenska in-
cidenca je že 2110, tedenska 
pa 1183.  

Razlog za tako visoke števil-
ke so v določeni meri tudi 
opravljeni hitri antigenski te-
sti (HAT-testi) na covid-19, ki 
jih izvajajo zdravstveni domo-
vi po vseh občinah. V Breži-
cah so v avli športne dvorane, 
kjer poteka množično testira-
nje s HAT-testi, v ponedeljek 
in torek odvzeli 361 brisov 
in odkrili skupno 48 pozitiv-
nih na covid-19, prvi dan je bil 
delež pozitivnih testov slabih 
13 %, drugi dan 14,5 %. V Kr-
škem so pred ZD-jem po sis-
temu drive-in minuli torek te-
stirali 226 oseb, od tega jih je 
bilo 51 pozitivnih (22,5 %). 
V ZD Sevnica je bilo med po-
nedeljkovimi testiranimi 23,4 
% pozitivnih (26 od 111 te-
stov), naslednji dan pa sedem 

od 66 (10,6 %). Kot je izjavi-
la direktorica ZD Sevnica Vla-
dimira Tomšič, je pri mno-
žičnih hitrih testiranjih delež 
pozitivnih zelo visok, za hit-
ra testiranja se odločajo tudi 
vodstva sevniških podjetij za 
svoje delavce. S hitrimi te-
stiranji po Posavju nadalju-
jejo tudi v teh dneh do kon-
ca tedna, po naročilu osebnih 
zdravnikov izvajajo tudi PCR-
-teste in preventivne presejal-
ne teste zaposlenih predvsem 
v šolstvu.

V ZD Sevnica cepili že 80 % 
zdravstvenih delavcev

Tik pred koncem leta se je tudi 
v domovih za starejše v Posav-
ju, kjer so se po nekaterih do-
movih v preteklem obdob-
ju spet pojavile okužbe med 
stanovalci in zaposlenimi, za-
čelo množično cepljenje pro-
ti covidu-19. V Domu starej-
ših občanov Krško so prejeli 
20 odmerkov cepiva. Cepilna 
ekipa ZD Krško je najprej ce-
pila stanovalce, ki covida-19 
niso preboleli in so v to pri-
volili, so sporočili iz doma. Iz 
DUO Impoljca so sporočili, da 
so se 27. decembra cepili sta-
novalci posebne enote na Im-
poljci in v splošni enoti DU 
Sevnica, naslednji dan pa še v 
DU Brežice. »Vsi, ki so do da-
nes podali soglasje, bodo cep-
ljeni, na Impoljci 158, v Sevni-
ci 37, v Brežicah jutri okvirno 
40. V naslednjih dneh pa še 

ostali, ki bodo podali soglas-
ja,« je dejala direktorica Dar-
ja Cizelj. V Trubarjevem domu 
upokojencev v Loki pri Zida-
nem Mostu je bilo cepljenih 
39 stanovalcev, pri katerih sta 
bila izpolnjena pogoja, da se 
doslej še niso okužili s covi-
dom-19 in da so s cepljenjem 
tudi soglašali, je sporočil di-
rektor mag. Robert Potočnik 
in dodal, da bo sledilo ceplje-
nje stanovalcev in zaposlenih, 
ki so se v preteklosti z virusom 
že okužili, ko bo od okužbe mi-
nilo tri mesece, torej postopo-
ma od sredine januarja dalje. 
V ZD Krško, kjer so potrebe po 
cepivu za zaposlene oddali že 
dan pred božičem, je ministr-
stvo včeraj dostavilo 23 vial 
cepiva za cepljenje zaposlenih 
v DSO, VDC Krško – Leskovec, 
ZD Krško in koncesionarje, kar 
naj bi zadostovalo za cepljenje 
116 oseb, je sporočila direkto-
rica Tatjana Fabjančič Pavlič. 
V ZD Brežice naj bi po besedah 
direktorja Dražena Levoje-
vića danes, 7. januarja, dobi-
li 40 odmerkov cepiva za za-
poslene. V ZD Sevnica so cepili 
že kar 80 % zdravstvenih de-
lavcev in sodelavcev ZD Sevni-
ca ter zdravstvenih delavcev, 
ki delajo s koncesijo v občini 
Sevnica, je navedla Tomšičeva. 
360 doz cepiva so naročili za 
drugo cepljenje, ki bo 17. ja-
nuarja, ravno danes pa cepijo 
zaposlene v brežiškem domu 
upokojencev.
 Rok Retelj

Brežiški most bo najdaljši 
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Glasovi se pri otrocih postopo-
ma razvijajo in pri petih letih bi 
jih morali brez popačenja pra-
vilno izgovarjati, poudarjajo 
logopedi, a pri nekaterih otro-
cih se že v predšolski dobi po-
javijo govorno-jezikovne teža-
ve. Prvo oceno o tem, kakšen je 
govorni napredek otroka in o 
nujnosti logopedske obravna-
ve poda pediater na sistemat-
skem pregledu pri treh letih, 
vendar je večina otrok s teža-
vami v govoru napotena k lo-
gopedu pri petih letih, ko so go-
vorne težave že precej očitne. 
Težave v govoru se pojavljajo 
tudi pri šoloobveznih otrocih 
in šole že dalj časa opozarja-
jo na pomanjkanje strokovne-
ga kadra – logopedov. Ti se po-
leg težav na področju govora 

in jezika ukvarjajo tudi s teža-
vami na področju komunikaci-
je, ki predstavlja širši pojem in 
zajema tudi nebesedne oblike 
prenosa misli, želja in potreb 
posameznika, zato bi bilo pot-
rebno pristopiti k reševanju te-
žave celostno in sistemsko, saj 
težave mnogokrat prerasejo v 
motnje, ki jih je z višjo starostjo 
otrok veliko težje odpravljati. 

»Zaradi splošnega pomanj-
kanja logopedskega kadra v 
Sloveniji in ker OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja ne more več zago-
tavljati logopedov, ki so v pre-
teklosti opravljali logopedske 
obravnave za vse učence v ob-
čini Krško in Kostanjevica na 
Krki, je dostop do logopeda 
za starše trenutno skoraj ne-
mogoč, če otrok nima odločbe 
Komisije za usmerjanje otrok 
s posebnimi potrebami,« pra-
vi ravnateljica OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki Melita 
Skušek, ki se zavzema za to, da 
bi starši imeli možnost dostopa 
do logopedske obravnave iz-
ven tega, kar ponuja zdravstve-
ni sistem in kar omogoča šolski 
sistem otrokom s težkimi do-
datnimi motnjami. »Včasih gre 
samo za nekaj obravnav, pa se 
govor otroka zelo izboljša. V 
občinskem proračunu bi za dve 
uri tedensko potrebovali nekaj 
več kot štiri tisoč evrov (v pro-
računu za leto 2021 so ta zne-
sek na njen predlog zagotovili, 
op. p.). S tem bi dejansko pokri-
li najnujnejše potrebe, staršem 
bi omogočili prvo obravnavo, 
ki bi se lahko potem odločali 
tudi za samoplačniške doda-

tne ure. Pridobili smo tudi iz-
kušeno logopedinjo iz Zavoda 
za gluhe in naglušne iz Lju-
bljane, ki je pripravljena to op-
ravljati za otroke naše občine,« 
vidi Skuškova eno izmed mož-
nosti izboljšanja stanja na po-
dročju pravočasne pomoči ot-
rokom z govornimi težavami, 
ki jih je tako kot v preostalih 
slovenskih krajih tudi v Posav-
ju vedno več. 

Pomoč logopeda bi 
potrebovalo tri- do štirikrat 
več otrok

Na OŠ dr. Mihajla Rostoharja v 
Krškem, ki jo obiskujejo učen-
ke in učenci s posebnimi potre-
bami, imajo zaposleno logope-
dinjo – surdopedagoginjo, ki 

izvaja obravnave za učenke in 
učence šole, deloma pa nudi 
tudi pomoč otrokom in učen-
cem z govorno-jezikovnimi 
motnjami v vrtcih in šolah kr-
ške občine. To pomeni, da v 
okviru mobilne službe obrav-
nava med 10 in 12 predšolskih 
otrok ter učencev, kar pa je ve-
liko manj, kot je potreb. »Teh je 
vsaj tri- do štirikrat več,« poja-
snjuje ravnateljica krške šole 
s prilagojenim programom dr. 
Barbara Smolej Fritz. »Na 
naši šoli dobijo pomoč logope-
da vsi učenci, ki to pomoč pot-
rebujejo, tako v prilagojenem 
programu osnovne šole z niž-
jim izobrazbenim standar-
dom kot v posebnem progra-
mu vzgoje in izobraževanja. 
Pomoč je usmerjena na razvi-
janje motorike govoril, izbolj-
šanje izgovorjave, širjenje be-
sedišča, fonološkega zavedanja 
in opismenjevalnih spretnosti. 
Pri učencih, ki ne razvijejo ali 
slabo razvijejo govorno komu-
nikacijo, pa se pomoč usmer-
ja na razvoj ter vzpostavitev 
podporne in nadomestne ko-
munikacijo. Veliko pozornos-
ti posvečamo ekip nemu so-
delovanju, saj lahko učitelji v 
razredu še dodatno podpre-
jo otrokov razvoj komunika-
cije in govora. Za učence naše 
šole lahko rečem, da je z vidi-
ka logopedskih obravnav dob-
ro poskrbljeno,« nadaljuje in 
dodaja, da pomanjkanje lo-
gopedskega kadra ni edina te-
žava. »Zagata se pojavlja tudi 
glede sistemske umeščenosti 
logopeda. V katalogu delovnih 
mest ga najdemo na področju 

zdravstva. Na področju vzgoje 
in izobraževanja se lahko za-
posli le kot mobilni pedagog, 
ki izvaja dodatno strokovno 
pomoč otrokom in učencem. 
Vse ostale možnosti so sistem-
sko neurejene,« opiše ne do-
volj jasno sistemsko ureditev, 
ki bi odgovorila na vprašanje, 
kam logoped spada – med de-
lavce šole ali med delavce šol-
skih dispanzerjev zdravstvenih 
domov.

Nejasen položaj logopeda

»Ta sistemska neurejenost 
starše otrok spravlja v za-
drego. Če ima otrok z odloč-
bo priznano pravico do lo-
gopedske obravnave in mu ga 
šola ali vrtec ne more zagoto-
viti, se lahko vključi v obrav-
navo k logopedu v zdravstve-
nem domu. To pomeni daljšo 
čakalno dobo tako za otroke z 
govorno motnjo, ki nujno pot-
rebujejo obravnavo, kakor za 
otroke, ki imajo zgolj neko pre-
hodno govorno motnjo, ki bi se 
lahko s pravočasno obravnavo 
pri logopedu rešila,« meni rav-
natelj sevniške osnovne šole za 
otroke s prilagojenim progra-
mom Gregor Pirš in nadalju-
je, da se mnogi starši zaradi 
dolgih čakalnih dob v zdra-
vstvu po pomoč zatečejo k za-
sebnikom, kjer se giba cena 
obravnave med 45 in 60 evrov 
za eno uro. »Na naši šoli smo 
mnenja, da je to nesprejemlji-
vo. Storitev logopeda bi mo-
rala biti dostopna vsem brez-
plačno,« pojasnjuje in doda, da 
je na osnovnih šolah otrokom z 
odločbo omogočena logoped-
ska obravnava znotraj mobil-
nih timov, če le–ta razpolaga z 
logopedom. Za področje sev-
niške občine je omenjene time 
zagotavljala OŠ Ane Gale vse 
do lanskega 31. avgusta, ko so 
imeli zaposleno logopedinjo, 
a po tem datumu se na razpis 
prostega delovnega mesta (še) 
ni javil nihče. »Ur za zaposlitev 
logopeda s polnim delovnim 

časom imamo dovolj, a doslej 
se nam na že trikrat objavljen 
razpis ni prijavil nihče. Za po-
moč smo zaprosili tudi Cen-
ter za sluh in govor Ljubljana, 
ki trenutno ne more zagotovi-
ti logopeda za vse otroke na-
šega področja, je pa res, da je 
njihova dejavnost obravnava 
otrok, ki imajo težave na go-
vornem področju zaradi mo-

tnje sluha,« oriše stanje in na-
daljuje, da so Zavod za šolstvo 
Republike Slovenije v lanskem 
letu zaprosili, da bi ure logope-
da izvajal strokovni delavec z 
ustrezno dokvalifikacijo, a Za-
vod za šolstvo jim dovoljenja 
ni dal, zato ur logopeda od de-
cembra 2019 ne morejo izva-
jati, čeprav imajo alternativni 
kader oziroma so se zaposle-
ni na šoli pripravljeni dokva-
lificirati za delo z otroki z go-
vorno-jezikovnimi motnjami 
(program izvaja Pedagoška fa-
kulteta Ljubljana). »V zadnjem 
času Centri za zgodnjo obrav-
navo otrok s posebnimi potre-
bami dovoljujejo, da izvajajo 
to obliko pomoči tudi drugi, ki 
imajo ustrezna znanja in kom-
petence, niso pa logopedi, kar 
vsaj delno blaži problematiko. 
Otrokom tako nudimo največ, 
kar jim glede na dano situacijo 
lahko,« pojasnjuje ravnatelj in 
izpostavi, da je pri izvajanju lo-
gopedske obravnave pomem-
ben tudi diagnostični vidik.

Nujna je kakovostna mreža 
logopedskih obravnav

»Če vemo, da ima otrok govor-
no-jezikovne motnje, je prav, 
da razumemo tudi njen izvor 
in vzrok. Cilj je v vsakem pri-
meru, da se motnja odpravi 
oziroma zmanjša, v slednjem 
primeru je tudi pomembno, 
da se posameznik nauči, kako 
živeti s to motnjo, za učitelja 
pa je pomembno, da se priuči 
kako prilagoditi, na primer, 
ustno ocenjevanje ali pa raz-
lago, da otrok ni zapostavljen 
oziroma zaradi motnje dis-
kriminiran,« še poudari rav-
natelj OŠ Ane Gale Sevnica in 
dodaja, da je kakovostna mre-
ža logopedskih obravnav zelo 
pomembna, saj logopedske 
storitve oziroma obravnave ne 
potrebujejo samo otroci – lah-
ko jo potrebuje tudi oseba, ki 
je doživela možgansko kap ali 
prometno nesrečo s poškodbo 
glave, a za odrasle po zaključe-

ni zdravstveni obravnavi siste-
matično sploh ni poskrbljeno! 

Ravnateljica OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja Krško problem s 
pomanjkanjem logopedov raz-
širi še na zagotavljanje ustre-
zne pomoči otrokom, ne samo 
logopedske, tudi specialno in 
socialno pedagoške, ki je prav 
tako iz leta v leto večja teža-

va. »V tem kontekstu bo po-
treben čimprejšnji premislek, 
kaj lahko še storimo znotraj 
obstoječega sistema pomoči 
otrokom z različnimi težava-
mi, primanjkljaji in kaj je tre-
ba nujno spremeniti,« zaključi 
dr. Barbara Smolej Fritz. Nje-
ne misli lepo dopolni še Gre-
gor Pirš: »Znanje, ki ga imajo 
logopedi v Sloveniji je eno naj-
boljših – če verjamete ali ne, 
a balkanske države so na po-
dročju specialno–pedagoških 
znanj v samem vrhu, vendar 
je treba na tem področju nare-
diti veliko – začenši z reformo 
izvajanja dodatne strokovne 
pomoči. Do takrat bomo dela-
li po svojih najboljših močeh, 
z znanji in kompetencami, ki 
jih imamo v dobro otroka in 
staršem v pomoč. Zakaj? Zato, 
da bo vsak otrok, ki potrebu-
je našo pomoč, bil sprejet tak-
šen, kot je – in srečen, kot zna 
biti.«

Pogled logopedinje

Dipl. prof. logopedije in surdo-
pedagogike Tina Miklič izvaja 
logopedske obravnave v okvi-
ru Razvojne ambulante s prid-
ruženim Centrom za zgodnjo 

obravnavo otrok s sedežem 
v ZD Krško, kjer spremlja le 
predšolske otroke, ki so vodeni 
v Razvojni ambulanti in imajo 
zmerne, težje ali težke govor-
no-jezikovne primanjkljaje. 
»Logopeda, ki bi opravljal sis-
tematiko in preventivne lo-
gopedske preglede ter obrav-
nave lažjih govorno-jezikovnih 
primanjkljajev, na primer teža-
ve z izgovorjavo določenih gla-
sov, v ZD Krško trenutno nima-
mo,« pojasni in nadaljuje, da 
se pogosto srečuje s starši, ki 
pričakujejo, da bodo otrokove 
govorne težave odpravljene 
samo v okviru obravnav. »Mo-
ram povedati, da so pomem-
ben del obravnav tudi starši 
s svojim govorno-jezikovnim 
zgledom in doslednim izvaja-
njem vaj v domačem okolju,« 
poudari. Podatka, koliko je ot-
rok z govorno-jezikovnimi te-
žavami v Posavju nima, ven-
dar omeni, da potrebuje skoraj 
vsak drugi otrok, ki je s stra-
ni lečečega pediatra napoten v 
Razvojno ambulanto, logoped-
sko obravnavo. Najpogostejše 
govorno-jezikovne težave so 
seveda težave z izgovorjavo 

določenih glasov – šumnikov, 
sičnikov in glasu ’r’. 

»Za zmanjševanje števila ot-
rok z govorno-jezikovnimi te-
žavami bi bilo v prvi vrsti treba 
zagotoviti dovolj logopedov – 
torej, že na samem študijskem 
programu logopedije in surdo-
pedagogike zagotoviti več raz-
pisanih mest. Potrebna je tudi 
sistematizacija delovnih mest 
tako v zdravstvu kot v šolstvu. 
Nujna bi bila uvedba siste-
matskih logopedskih pregle-
dov pri treh letih in ne šele pri 
petih, kot je sedanja praksa. 
Menim, da se k ustreznemu 
govorno-jezikovnemu razvo-
ju največ doprinese v pred-
šolskem obdobju, zato bi bilo 
bolj smiselno, da bi vsak vr-
tec, ne toliko šola, zagotovil de-
lovno mesto logopeda. Dober 
primer je Vrtec Mavrica v Bre-
žicah, kjer imajo sistematizi-
rano delovno mesto logopeda, 
v krški občini pa logopedske 
obravnave v vrtcih pokriva-
jo logopedinje v okviru nude-
nja dodatne strokovne pomo-
či. Vloga logopeda ni le, kot 
sama rada pravim, odpravlja-
nje ’lepotnih napak’ v govoru, 
ampak vzpostavljanje pravil-

nih vzorcev pri vitalnih funk-
cijah, vzpostavljanje komuni-
kacije, jezika in šele na koncu 
govora kot primarne funkcije 
za izražanje lastnih misli, želja, 
čustev,« opozori na sistemske 
spremembe, ki bi bile potreb-
ne, da bi se začelo zmanjševa-
ti število otrok z govornimi in 
jezikovnimi težavami.  »Tre-
nutno obravnave potekajo ne-
moteno z določenimi prilago-
ditvami, kjer uporabljam tudi 
telekomunikacijske naprave 
– sedaj to imenujemo telete-
rapija. Žal take terapije ne nu-
dijo zadostne podpore otroku, 
tako da otroke, ki nujno potre-
bujejo logopedsko obravnavo, 
po predhodni triaži zdravstve-
nega stanja sprejmem v ambu-
lanto, kjer imam nameščeno 
steklo, da lahko svoje terapi-
je izvajam brez maske. Samo 
predstavljate si lahko, kako 
oteženo je delo logopeda, ki 
mora pri svojem delu uporab-
ljati masko, ki zakriva njegovo 
delovno orodje – torej usta,« 
opiše delo v času, ki ni naklo-
njeno osebnim stikom. 

 Smilja Radi

Pomanjkanje logopedov se čuti tudi v Posavju
POSAVJE – Govor ima v našem vsakdanu pomembno vlogo in tega se najbolj zavedajo tisti, ki se soočajo z govornimi težavami pri otroku ali odrasli osebi. Pri od-
pravljanju težav v govoru pomagajo logopedi, vendar tako vzgojno-izobraževalne ustanove kot zdravstveni domovi in ne nazadnje starši že dlje časa opozarjajo 
na pomanjkanje logopedov ter neustrezno sistemsko ureditev.

Večina� otrok� nima� govornih� težav,� a� tisti,� ki� jih� imajo,�
potrebujejo�čim�hitrejšo�obravnavo�pri�logopedu,�kar�pa�je�
lahko�zaradi�pomanjkanja�kadra�težava�(foto:�S.�R.).

Ambulantni�prostor�z�nameščenim�steklom�za�obravnavo�
pacienta� v� zdravstvenem� domu� po� opravljeni� triaži�
zdravstvenega�stanja�(foto:�T.�M.)�

Pripomočki�pri�obravnavi�otrok�z�govornimi�in�jezikovnimi�
motnjami�(foto:�P.�P.)
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Zadnji porod v letu 2020 so 
imeli že na predzadnji dan, to-
rej 30. decembra, ob 8.39. Ma-
ruša Oljačić iz Velikega Mra-
ševega je s carskim rezom 
rodila dečka Matiasa, ki ga je 
doma pričakal štiriletni bra-
tec Mateo. V letošnjo porodno 

statistiko brežiške porodni-
šnice se je že uro in sedem mi-
nut po polnoči vpisala deklica 
Nina, ki jo je rodila Janja To-
mažič iz Osredka pri Hubajni-
ci v sevniški občini. »Porod je 
potekal kar hitro, še v porod-
ni sobi sem odštevala. Ob 1.07 

je prijokala na svet 
3350 g težka in 49 
cm velika razigrana 
deklica. Moram po-
hvaliti vse sestre in 
babico, ki so z mano 
trpele,« nam je spo-
ročila prva letošnja 
porodnica v Posav-
ju, za katero je to 
drugi otrok. Nino, 
ki je malce pohitela 
na svet, saj je ime-
la rok 11. januarja, 
namreč doma po-
leg očka Roberta 
Štamcarja čaka še 
petletni bratec Ma-
tic. Že dobrih pet 
ur za njo se je rodil 
prvi letošnji deček. 
Ob 6.13 je namreč 
Anamarija Bogo-
lin iz Loč pri Dobo-

vi rodila dečka Oliverja, ki se 
je pridružil dveletnemu brat-
cu Luki.

Dežurno ekipo v silvestrski 
noči so v brežiški porodnišni-
ci sestavljali zdravnica dr. Na-
taša Kočnar, babica Andreja 
Žertuš, otroška sestra Mate-
ja Lipej in diplomirana sestra 
Metka Glogovšek, podatke o 
omenjenih porodih pa nam je 
prijazno posredovala na novo-
letni dan dežurna diplomirana 

babica Tanja Avšič. Kot je še 
povedala, so v brežiški porod-
nišnici lansko leto zaključili s 
473 porodi oz. 475 rojstvi, saj 
so dvakrat imeli dvojčke. Rodi-
lo se je 230 dečkov in 245 de-
klic. »Imeli smo en porod manj 
kot leta 2019.  Leto bi zaključili 
z večjo številko, vendar je bilo 
kar nekaj nosečnic poslanih v 
ljubljansko porodnišnico zara-
di okužbe s covid-19,« je še po-
jasnila Avšičeva.
� P.�Pavlovič�

Mirko Hudoklin, Artiče: Silvestroval sem 
doma v krogu družine oz. z mamo in vsemi tre-
mi sinovi. Mladi bi sicer verjetno šli kam ven, če 
bi bilo možno, tako da sem imel več družbe kot 
običajno. Sam sicer nisem pogrešal javnih silve-
strovanj, saj se jih ne udeležujem. Seveda si naj-
bolj želim, da bi se ta korona čim prej poslovila 

in da bi se lahko bolj sproščeno obiskovali in družili.

Marija Uršič, Veniše: Silvestrovanje se od pre-
teklih let ni prav nič razlikovalo. Kakor običajno 
sem pripravila nekoliko bolj slavnostno večer-
jo, s partnerjem sva nazdravila s šampanjcem 
in spremljala novoletni program po televiziji. 
Za razliko od preteklih let se na novega leta dan 
nisem sešla z otrokoma in njunima družinama, 

temveč smo si izmenjali voščila po telefonu.

Maja Kralj, Vrhovska vas: Novo leto smo pri-
čakali pri družinskih prijateljih, a ob upošteva-
nju vseh pravil druženja. Javnih silvestrovanj se 
z družino v preteklosti nismo udeleževali, tako 
da jih niti nismo pogrešali. Veliko bolj pogre-
šamo in komaj čakamo, da se bomo spet lahko 
normalno družili, največja želja za 2021 pa je, 

da ne bi bilo več vsega tega s korono in tresenja tal.

Tadeja Tašker, Radež: Silvestrovali smo v kro-
gu družine, doma, tako kot že nekaj preteklih 
let. Silvestrovanja na prostem nismo pogrešali, 
saj se znamo poveseliti in si pričarati zabavno 
vzdušje, z glasbo, s pojedino in s pijačo, tudi v 
družinskem krogu. V tem letu si želim predvsem 
druženja s prijatelji, ustvarjalnih slikarskih tre-

nutkov in možnost obiska katere izmed  prireditev.

Kako ste vstopili v novo leto?
V novo leto smo tokrat vstopili manj bučno kot sicer, saj 
zaradi znanih razlogov ni bilo množičnih silvestrovanj na 
prostem. Prve letošnje anketirance smo vprašali, ali so jih 
pogrešali oz. kako so silvestrovali v primerjavi s pretekli-
mi leti ter česa si najbolj želijo v letu 2021.

anketa V novo leto z Nino in Oliverjem
BREŽICE – Med najbolj prijetnimi novoletnimi zgodbami so tiste, ki se pišejo v porodnišnicah. Javnost je 
že vajena, da izve, katera je bila zadnja porodnica v letu, ki se je poslovilo, in katera se je kot prva v novem 
letu zazrla v oči svojega novorojenčka. Tokrat so nam razmere preprečile obisk v brežiški porodnišnici oz. 
je tradicionalna novoletna reportaža nastala s pomočjo telefonskih in spletnih povezav. 

Janja�Tomažič�s�hčerko�Nino�(foto:�Tanja�
Avšič)

Ekipa,�ki�je�delala�na�silvestrsko�noč�(foto:�SB�Brežice)

Kot je ob koncu obiska v izja-
vi za medije izpostavila Alenka 
Forte, je zelo spodbudno, da je 
bil med zdravstvenimi delavci 
v SB Brežice delež okuženih z 
novim koronavirusom doslej 
zelo nizek (direktorica Anica 
Hribar je navedla, da je do zdaj 
covid-19 prebolelo 71 zaposle-
nih). »Veseli smo, da ima bol-
nišnica pripravljen načrt cep-
ljenja, in se nadejamo dobrega 
odziva, da bo visoka preceplje-
nost najprej med zdravstveni-
mi delavci in kasneje še med 
splošno populacijo,« je dejala. 
Dodala je še, da cepljenje po 
drugih bolnišnicah poteka ne-
moteno, cepiva se takoj porabi-
jo. Po protokolu so bili najprej 
cepljeni stanovalci in zaposle-
ni v domovih za starejše, zdaj 
je na vrsti bolnišnično osebje, 
nato pa sledijo najbolj ogrože-
na splošna populacija (starej-
ši nad 80, 70 in 60 let ter kro-
nični bolniki). »Poleg tega, da 
bomo dosegli visoko preceplje-
nost v slovenskem prostoru, je 
pomembno tudi, da se zaveda-
mo, da ne smemo odstopati od 
vseh nujnih priporočil – nošnja 
maske, razkuževanje rok, soci-
alna distanca,« je poudarila. 
Na vprašanje, zakaj na novole-
tni dan še ni prišlo do cepljenja 
v SB Brežice, kot je bilo men-
da prvotno obljubljeno, je dr-
žavna sekretarka odgovorila, 
da je razdelilnik po bolnišni-
cah narejen, a da sama ni bila 
udeležena pri njegovem sesta-

Cepivo so včeraj le dočakali
BREŽICE – Že takoj na novoletni dan je Splošno bolnišnico Brežice obiskala državna sekretarka na Ministr-
stvu za zdravje Alenka Forte, ki se je srečala z vodstvom bolnišnice in se seznanila z delovanjem covid od-
delka. Ta dan naj bi potekalo tudi cepljenje prvih zaposlenih v bolnišnici, a cepiva še ni bilo.

vljanju, ker je v funkciji držav-
ne sekretarke šele nekaj dni. 
»Dobimo omejeno količino ce-
piva, določene so prioritete in 
se tega držimo. Žal smo danes v 
bolnišnici, ki še ni dobila prvih 
odmerkov cepiva, čeprav bi si 
seveda želeli, da bi jih. A verja-
mem, da bo brežiška bolnišni-
ca prišla na vrsto že naslednji 
teden, ko v Slovenijo dobimo 
novo pošiljko cepiva,« je odvr-
nila. Kot nam je še tik pred vče-
rajšnjim zaključkom redakcije 
sporočila Hribarjeva, so v bol-
nišnici prejeli obvestilo s stra-
ni Ministrstva za zdravje, da te-
kom dne dobijo 90 doz cepiva. 
»To bo zadostovalo, da cepimo 
vse zaposlene, ki so se do se-
daj prijavili za cepljenje proti 
covidu-19,« je dodala. Tako so 
po nekaj dneh le dočakali prve 
odmerke cepiva za zaposlene, 
verjetno je k temu pripomogel 
tudi poslan dopis Hribarjeve 

na ministrstvo, saj telefonsko 
poizvedovanje, zakaj SB Breži-
ce cepiva še ni dobila – na dru-
gi strani so ga druge bolnišnice, 
kolikor je bila v stiku z njimi, 
dobile vsaj nekaj –, ni prineslo 
želenega odgovora.

Direktorica bolnišnice je po-
udarila, da SB Brežice zagota-
vlja kar 40 % posteljnih kapa-
citet (45 postelj), ki jih ima za 
akutno obravnavo, za obravna-
vo kovidnih bolnikov, to je več 
kot v marsikateri drugi bolni-
šnici v Sloveniji. »To pomeni, 
da imamo za kovidne pacien-
te namenjen večji fond postelj, 
pritoka pacientov iz Posavja ni 
toliko, da bi bile vse te postelje 
zapolnjene, zato k nam priha-
jajo kovidni bolniki tudi iz dru-
gih regij v Sloveniji. Vedno se 
išče tista lokacija, ki je pacientu 
najbližja,« je razložila. Dodala 
je, da se kot bolnišnica trudijo, 

da bi zagotovili ustrezno zdra-
vstveno storitev tako za tiste, ki 
imajo covid-19, kot tudi tiste, 
ki niso kovidni bolniki, pa rav-
no tako potrebujejo zdravni-
ško pomoč. Za ostale bolnike so 
tako organizirali nov interni-
stični oddelek, in sicer v polo-
vici kirurškega oddelka, zaradi 
česar trenutno ne izvajajo na-
ročenih ortopedskih operacij, 
ampak samo nujni operativni 
program na kirurgiji. Navedla 
je tudi, da se je za cepljenje 
proti novemu koronavirusu za-
enkrat prijavilo 97 zdravstve-
nih delavcev oz. dobra četrtina 
vseh zaposlenih. »Verjamemo, 
da ko se bodo začela cepljenja 
zaposlenih, se bodo v nadalje-
vanju prijavljali tudi tisti, ki se 
do tega trenutka še niso vpisa-
li na seznam,« je dejala in do-
dala, da bodo k cepljenju sku-
šali spodbujati tudi z različnimi 
prispevki v internem glasilu 
bolnišnice, prav tako pa bosta 
svojo vlogo odigrali strokovna 
direktorica bolnišnice Mojca 
Savnik Iskra, dr. med., spec. in-
terne medicine, in diplomirana 
medicinska sestra Tinkara Pa-
cek, ki sta zadolženi za prepre-
čevanje bolnišničnih okužb ter 
opravljata tudi obiske po od-
delkih in se pogovarjata z za-
poslenimi o pomenu cepljenja. 
Na covid oddelku so od 12. ok-
tobra do minulega torka skup-
no obravnavali 327 pacientov, 
od tega jih je bila slaba tretjina 
iz drugih regij. Rok Retelj

Hribarjeva�(desno)�in�Fortejeva�med�izjavo�za�medije

KRŠKO – Proti koncu decembra je v Krškem in okolici završalo ob 
novici, da v starem mestnem jedru postavljajo drsališče. Medtem 
ko je starejše občane motil hrup ob postavljanju objekta in delo-
vanju agregata za ustvarjanje ledu, so se starši spraševali, kdaj in 
kako si bodo njihovi nadobudneži, morda pa tudi sami, po dolgih 
dneh za štirimi zidovi – kljub vsem koronskim ukrepom – lahko 
privoščili zimske užitke. Seveda iz tega ni bilo nič, drsališče sa-
meva in led se je ob visokih temperaturah stopil. Na uredništvo 
smo prejeli številne ogorčene klice in vprašanja (opaziti pa jih 
je bilo tudi na družbenih omrežjih), kdo si je privoščil to nesla-
no šalo, ki je bila gotovo dobro 'zasoljena' iz javnih sredstev. »Ali 
ne bi raje ta sredstva namenili za obdarovanje otrok in revnejših 
someščanov?« so se spraševali občani.
Za pojasnilo smo se obrnili na Občino Krško, od koder so nam od-
govorili, da se je občina za postavitev drsališča odločila že pred 
časom, ko je bila epidemiološka slika v našem okolju bistveno 
drugačna. »Postavitev drsališča zahteva angažiranje različnih iz-
vajalcev, ki morajo delo opraviti koordinirano, ob primernih vre-
menskih pogojih. Glede na to smo se odločili, da drsališče posta-
vimo 15. decembra, kot je bilo tudi dalj časa načrtovano. Vendar 
pa je potreben še čas, da bo tudi ledena podlaga primerna. Drsa-
lišče še ni v funkciji. Ledeno ploskev, ki še vedno ni dokončana, 
smo tudi v dogovoru z zdravstveno inšpekcijo dodatno zaščitili 
ter preprečili uporabo drsališča,« so zapisali. »Glede na lansko 
zimo smo načrtovali, da bi tudi letos drsališče, seveda v skladu z 
vsemi veljavnimi ukrepi, obratovalo do 15. februarja 2021. Meni-
mo, da bi z racionalnim upravljanjem in ob upoštevanju vseh ve-
ljavnih ukrepov pristojnih inštitucij lahko našim občanom omo-
gočili drsanje,« še pojasnjujejo z občine.   Ur.

Drsališče razburilo občane
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IGOR ZORČIČ
Če me sprašujete, ali bom še kdaj kandidi-
ral za župana, o tem še nisem razmišljal. 
Kot Brežičan sem zainteresiran za dogaja-
nje v lastnem okolju in si želim, da bi se ta 
občina hitreje in bolje razvijala, saj ima za 
to velik potencial.

MARJAN OGOREVC
Ljudje moramo biti aktivno dobri, moramo 
se vprašati, kaj lahko kot posamezniki pri-
spevamo za lastno boljše počutje, za svojo 
družino, človeštvo in ne nazadnje za celot-
no stvarstvo. Ko spreminjamo sebe, spremi-
njamo svet, ki pa ni krivičen ali pokvarjen, 
je točno takšen, kot smo ga sami ustvarili. 

GORAN MILOVANOVIČ
V praksi ugotavljamo, da tisti, ki so na svo-
jem področju zelo uspešni, znajo prepo-
znati tudi takšne kulturne vsebine, znajo 
jih kvalitetno podpreti, iti v partnerstvo s 
kulturnimi ustanovami in tako držijo to 
regijo pokonci.

TOMAŽ LISEC
Zdaj se nas poskuša povezati z Zasavjem, 
kar je sicer bolje kot z Novim mestom, 
vendar osebno ne bom nikoli glasoval za 
posavsko-zasavsko pokrajino, v kolikor 
bodo predlagane več kot dve ali tri pok-
rajine. Mislim, da je ključni problem po-
litična volja in ne toliko vsebina, ki jo je 
možno urediti.

VIDKA KUSELJ
Veliko je dobrih lastnosti, ki bi jih lahko 
naštela, a izpostavila bom strpnost, odkri-
tost, posluh za sočloveka – in prijaznost, ki 
lahko v tem včasih brezčutnem svetu dela 
čudeže. Gotovo pa ne maram neodgovor-
nosti, površnosti in zavisti, privoščljivosti. 
Pa kritiziranja vsevprek.

ANICA HRIBAR
Izguba katerega koli programa bi pomeni-
la bistveno slabšo preskrbljenost za pre-
bivalce Posavja. Avtocesta, ki jo nekateri 
izpostavljajo kot ključni element za do-
stopnost do zdravstvenih storitev in s tem 
’racionalizacijo’ mreže izvajalcev na po-
dročju zdravstva, je zame povsem zgre-
šen argument.

AMIR TOKIĆ
Družbena situacija je obrnjena na glavo, 
utečene vsakodnevne rutine so porušene 
in to vpliva tudi na družinsko dinamiko. 
Pomembno je, da se slišimo, komunicira-
mo čim bolj strpno in skušamo razume-
ti, kako bi se mi počutili v koži drugega.

MILICA SITAR
Skušam delovati pomirjevalno in spod-
budno, tudi dobre misli so nekaj vredne 
in če uspem komu še s kakšno šalo po-
lepšati dan, sem vesela. Moramo verjeti v 
prihodnost, čeprav smo starejši, a še ved-
no lahko damo družbi marsikaj, ker ima-
mo poleg znanja tudi veliko neprecenlji-
vih izkušenj.

MITJA MARKOVIČ
Situacija, v kateri smo se znašli, brez dvo-
ma povzroča stres in nelagodje. Je pot sko-
zi nevihto. A ko bo nevihta mimo, bo zrak 
spran in čist. Razgledi bodo sijajni in videli 
bomo bolje in jasneje, kot smo kadar koli 
v preteklosti, ko je bilo naše ozračje pre-
pojeno s smogom in prahom.

METKA URŠIČ URBANČ
Osebno sem hvaležna 'koroni' za spoz-
nanja o sami sebi in drugih ljudeh, za več 
druženja in spoznavanja z najbližjimi, za 
možnost, da lahko pogledamo vase, nare-
dimo načrt za prihodnost, izberemo živ-
ljenjske prioritete ter se osredotočimo na 
iskrenost in zadovoljstvo.

DARJA CIZELJ
Ozavestili smo, kako zelo smo odvisni 
drug od drugega, od slehernega od nas, 
kako zelo pomemben je vsak od nas. Vsi 
smo bili del človeškega mozaika, preple-
tenega iz čustev, misli, sklepanj, dogovo-
rov, dejanj …

ANI NUŠA MASNIK
Kako se bo porazdelila skrb med laično 
in strokovno pomočjo, med institucional-
nim varstvom in skupnostnimi oblikami 
pomoči ter pomočjo na domu in drugimi 
oblikami, ni dorečeno. Gotovo pa bo za vse 
dovolj dela.

ALEKSANDAR CVETANOVSKI
Zakonodaja žal še vedno teži k uravnilovki 
vseh zaposlenih. Po pandemiji pričakujem 
večji izbor kadrov, saj bodo v prvi vrsti od-
puščale velike gospodarske družbe, v dru-
gem valu pa tudi javni sektor, saj bodo vsi 
viri, iz katerih se financira širša družba, 
močno okrnjeni.

TEO HRVOJE ORŠANIČ
Načeloma smo v Sloveniji med pandemijo 
»odkrili naravo«. Narava je tudi ponudila 
eno svojih ekosistemskih uslug – skrb za 
fizično in psihično zdravje ljudi. Ali bomo 
kot družba to znali ceniti in se zavedali, 
da je za naravo treba tudi kaj narediti, se 
kdaj čemu odpovedati, se bo šele izkazalo.

Dr. FRANC BOŽIČEK
Vsi bi radi, da se vse reši na hitro, četu-
di morajo za to jemati cel kup tablet ali 
injekcij. Danes ljudje zbolevajo tudi zara-
di zdravil, potem pa si želijo, da bi tudi za 
to dobili zdravilo. To res ne gre.

Dr. ZALA DOBOVŠEK
Zmeraj se lahko odločimo, koliko bomo 
iskreni do sebe in koliko bomo sami na-
redili za to, da bomo v sebi in tudi v dru-
gih našli zatočišče, kjer se bomo počutili 
varne, sprejete in razumljene, tudi če v si-
ceršnjem okolju oziroma družbi tega mor-
da ne bomo našli.

Dr. LEA-MARIJA COLARIČ-JAKŠE
Ko poslušam pozitivne odzive ljudi, ki so 
se letos zaradi epidemije globalnih raz-
sežnosti odločili dopustovati v domačem 
prostoru, je to potrditev, da smo na pravi 
poti in da se turizma ne dá ustvariti čez 
noč, ampak je to proces, ki včasih steče 
hitreje, včasih počasneje.

Dr. MOJCA TOMAŽIN
Na naši šoli si predvsem prizadevamo, da 
bi učenci skozi srednješolsko izobraže-
vanje šli čustveno nepoškodovani – prav 
sred nje šole so mnogokrat vir travm – in 
da bi ohranili veselje do učenja, predvsem 
pa sodelovalnega učenja, ob spoštovanju 
vseh razlik in posebnosti med ljudmi.

MARIJA IMPERL
Posavje je regija ob reki Savi, ki bi lah-
ko bila glavni povezovalec atraktivne tu-
ristične ponudbe, a ’posavske zgodbe’ bi 
morale zaživeti bolj povezano kot doslej 
in premagati ozkost nekaterih, ki obdelu-
jejo le lasten vrtiček in ne opazijo, kaj vse 
zamujajo.

MIROSLAV MIKELN
Zaradi vere nisem imel nikoli težav, tudi 
nisem imel botrov, kot se temu reče. Očit-
no sta bila moja poklicna strokovnost in 
humor močnejša aduta od partijske knji-
žice. A zdi se mi, da je bilo pred leti lažje 
krmariti v političnih vodah kot sedaj, laž-
je se je dalo kaj dogovoriti, ni bilo toliko 
nasprotovanj.

DARJA ČAKAR
Ne zdi se mi korektno, da se vedno tako 
pljuva po zasebnem zdravstvu. Smatram, 
da opravljamo enako poslanstvo kot ga 
javni zavodi. Razlika med nami je v nači-
nu vodenja. Investiramo v vso opremo, iz-
gradnjo prostorov, kader, od štipendiranja 
do specializacij in druga izobraževanja.

ZVONE ČERNELIČ
Prizadevam si, da bo zemlja vsako leto v 
boljšem stanju, pri intenzivni pridelavi je 
ravno nasprotno – vidimo, da je zemlja 
vedno bolj utrujena ter že umira in ’joče’. 
Toliko, kot vzamemo iz nje, ji moramo tudi 
dati nazaj oz. še več. Z industrijskim nači-
nom obdelave se nam ne piše nič dobrega.

Dr. MOJCA ZVEZDANA DERNOVŠEK
Sem večni optimist in smatram, da bodo 
prevladale pozitivne posledice. Zavedali 
se bomo, da varnost in zdravje nista sa-
moumevni, kot ni samoumevno, da živi-
mo v urejeni državi; da stvari, ne glede na 
težave, vseeno funkcionirajo.

LJUBO MOTORE
Vesel sem, da živim v Sevnici, a na področ-
ju urbanizma so bile narejene mnoge na-
pake, premalo pozornosti se je namenja-
lo urejanju sosesk, predvsem z dostopi in 
s parkirnimi prostori. Prednost Sevnice in 
celotne občine je narava, zelene in gozdne 
površine, ki jih moramo ohraniti.

SILVAN OMERZU
Težko sodim, koliko so ljudje še priprav-
ljeni sodelovati v kulturnem in ostalem 
dogajanju. Danes so bolj vsak zase doma, 
manj potrebujejo eden drugega, saj imajo 
televizijo in internet, ni jim dolgčas. Kul-
turno in družabno dogajanje je vedno od-
visno od posameznikov, ki ostale poteg-
nejo naprej.

KRISTINA OGOREVC RAČIČ
Z možem svoja otroka učiva živeti pra-
vično in da ni samoumevno, da živimo v 
miru, da se svet ne vrti samo okoli njiju, 
da je v življenju potrebno odgovorno rav-
nati in sprejemati odločitve ter vedno biti 
spoštljiv in pozoren do drugih ljudi, stva-
ri in živih bitij.

V  l e t u  2 0 2 0  s o  n a m  p o v e d a l i :
Dr. JOŽE ANDOLŠEK
Želim si, da bi vsi otroci in mladi imeli pri-
ložnost, da bi obiskovali šolo, imeli dovolj 
hrane, pitne vode, da bi imeli medicinsko 
oskrbo. Tako bi lahko uresničili svoje sanje 
in živeli človeka vredno življenje.



Posavski obzornik - leto XXV, številka 1, četrtek, 7. 1. 20216 UTRIP REGIJE

SPRINKLER d.o.o., Bodrež 3b, 3231 Grobelno 
info@sprinkler.si | tel: 041 652 807 

Izvajamo varstvo pri delu 
in požarno varnost v kompletu:

ocene tveganja – covid 19, usposabljanja, pregledi 
opreme, meritve, gradbišča, odškodnine, regresni 
zahtevki … 

Razširili smo dejavnost na področje kadrovanja:
pogodbe, zaposlitve, odpovedi, odpravnine, 
invalidski postopki, akti, obračuni plač.

Priprava dokumentacije v paketu za nova podjetja 

Že 15 let smo prisotni v Posavju!

Podjetje za varnost in zdravje pri delu

Mi napiše kolegica Smilja elektronsko pošto, ko ji pred tem 
potarnam, da ima moj odprti list na ekranu, namenjen 
pisanju pričujoče kolumne, za zdaj le funkcijo tablice piši-
briši, naj se vendar ne obremenjujem, saj bom slej kot prej 
potegnila besede kot zajca iz rokava in jih strnila v 4.500 
znakov, kolikor mi jih je odmerjenih. Medtem ko ne prvič, 
verjetno pa tudi ne zadnjič, brez navdiha ždim za pisalno 
mizo v domači dnevni sobi, ki je od meseca marca, predvsem 
pa od septembra dalje kot delovni prostor domala v celoti 
nadomestila pisarno na našem uredništvu, kot prazna 
vreča, mi Maruša v telefonskem pogovoru namigne, naj 
tega zajca, ki nikakor noče skočiti ne iz levega ne desnega 
rokava, povlečem za uhlje iz zajetne skladovnice več kot 
20-letnih spominov soustvarjanja našega časopisa. 

Glej ga, zlomka, navdiha resda še ni, a v hipu pred mojimi 
očmi namesto prazne vreče kot kupčka sedeče nesreče 
zraste podoba zajetne matrone, ki ima za seboj že na 
desetine metrov popisanih strani; za njeno pristnejšo 
podobo bi si morala samo še na lase naviti navijalke in se 
zliti z udobjem sedežne garniture. A za navijalke imam 
prekratke lase, četudi so ti, kot danes pri mnogih blodečih 
dušah, že potrebni krajšanja, resnici na ljubo pa sem na 
sedežni garnituri že ničkolikokrat pisala, pa na prostrani 
zakonski postelji v spalnici tudi, da ne omenjam jedilnice, 
v kateri velikokrat med pisanjem prispevkov v koronačasu 
vihtim tudi kuhalnico. Sem pač univerzalna ženska, ki je s 
prenosnim računalnikom povezana že kot s popkovino in ga 
kot mačka prenašam iz enega v drug prostor. Seveda je to 
dandanes, če že brskam po spominih, nekaj čisto drugega 
kot v 80. letih prejšnjega stoletja, ko sem pisala članke 
še na Commodore 64, ki se je vsake toliko časa »obesil«, 
kot pravimo stanju, ko ostaja računalnik na kakršen koli 
ukaz neodziven. In če nisem bila pozorna med pisanjem na 
shranjevanje besedila, me urejevalnik, kot danes, ni vprašal, 
ali shrani ali obnovi nedavni dokument, temveč je odšla 
celotna pisarija v »maloro«. 

V več kot dveh desetletjih se je nanizalo kar lepo število 
prigod in nezgod pri upravljanju z našimi osnovnimi 
delovnimi sredstvi, kamor sodijo na prvem mestu (še dokaj) 
bistra glava, sposobnost pomnjenja obrazov, priimkov 
in funkcij ter vsaj okvirnega umeščanja pomembnejših 
dogodkov po mesecih ali letih; diktafon in fotoaparat. 
Slednji mi je v letih, ko smo uporabljali še analogne in 
vanje vstavljali filme, povzročil kar nekaj sivih las: a) na 
teren sem prišla že z v celoti poslikanim filmom; b) nisem 
imela rezervnega filma ali pa mi je tega med hitro menjavo 
uspelo osvetliti; c) med fotografiranjem so se izpraznile 
baterije; d) izbor med poslikanimi fotografijami na filmih 
smo delali v foto studiih skozi majhno povečevalno kukalo 
in kaj hitro se ti je pripetilo, da si dal v razvijanje premalo 
oster posnetek, ali, še hujše, med večjim številom zbranih 
oseb na njem ni bilo ali je bila premalo vidna želena oseba; 
e) najslabši scenarij: uničiš domala povsem nov fotoaparat, 
kot se mi je pripetilo med celodnevnim ogledom posledic 
hudega neurja, ki je avgusta 2005 prizadelo Posavje (ko 
se je po širšem območju sprožilo prek 600 plazov in odprlo 
ceste kot školjke), me je spodneslo na kamnitem, blatnem 
plazu v Zabukovju. Zvin noge je predstavljal še najmanjši 
problem, saj je počila leča na objektivu, razpoke na ohišju 
pa je zapolnilo blato. Začuda, posnetki so se ohranili, 
fotoaparat pa je šel na odpad. Tudi v novodobnem času me 
še vedno občasno presenetijo prehitro izpraznjene baterije, 
a je rezerva vselej poleg, večji problem je, če po prenosu 
posnetkov s fotoaparata na računalnik v njem pozabiš SD 
kartico, a še vedno ti ostane ostaja izhod v sili: slikanje z 
mobitelom.

V vseh letih sem bila priča mnogim veselim dogodkom, 
žal tudi tragičnim, pridobitvam, ki so vplivale, po večini 
pozitivno, na podobo krajine, vasi, mest in način življenja … 
A nikoli si nisem predstavljala, da bo napočilo obdobje, 
ko bom delo opravljala domala povsem brez pokrivanja 
»živega« terena, da bodo tega, kot bi lizal sladoled 
preko stekla, nadomestile videokonference in drugi 
komunikacijski kanali na daljavo … Še najmanj pa, da bom 
oddaljena tudi od svojega kolektiva kot primarne žive celice 
mojega dela. Namreč udobje pisanja v domačem ambientu 
v razvlečeni trenirki ne more nadomestiti ne Smilje ne Roka 
ne Petra ne Matjaža ne soimenjakinje Bojane ne Maruše 
in občasno Nike. In če mene vprašate: moje delo ni bilo še 
nikoli tako naporno kot sedaj!

kolumna

Piše: Bojana Mavsar

Po kolektivu 
se mi toži

BREŽICE – Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice, Višji strokovni 
šoli (VSŠ), ki je v lanskem letu praznovala 20. obletnico delova-
nja, so v začetku decembra s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport prejeli sklep o dodelitvi izobraževalnega pro-
grama Velnes ETrŠ Brežice. Prve študente rednega in izrednega 
študija bodo lahko sprejeli v študijskem letu 2021/22. Po naved-
bah ravnateljice VSŠ Brežice Hermine Vučajnk Šarić so takoj 
pričeli z aktivnostmi pridobivanja potrebnega kadra in na sple-
tni strani objavili razpis za imenovanje predavateljev. »Na naši 
šoli je zdaj čutiti veliko nove energije in elana, saj smo prepriča-
ni, da je ta program velika pridobitev tako za našo šolo kot tudi 
za celotno Posavje,« je ob tem komentirala in dodala, da so do-
govore za izvajanje praktičnega izobraževanja za njihove poten-
cialne študente sklenili z organizacijami in podjetji iz lokalne-
ga okolja pa tudi s širšega območja Dolenjske in Posotelja ter iz 
Republike Hrvaške. Podporo za pridobitev študijskega progra-
ma Velnes so prejeli od lokalne skupnosti, vseh posavskih občin 
in turističnih deležnikov. Njihova prizadevanja so podprli vsi po-
savski poslanci, minister za okolje in prostor mag. Andrej Viz-
jak, predsednik DZ Igor Zorčič in evropski poslanec Franc Bo-
govič.  R. R.

Na višji šoli prvič velnes

Druga številka v marcu 2020. Ko nas je začela zagrinjati 
megla neznanega, ko nismo vedeli, kaj pričakovati od 
prihodnjih dni, tednov, ko si nismo upali pomisliti, da bi to 
lahko trajalo mesece ... do konca leta in preko ... je bila prva 
misel: »Iti domov. K družini. V zavetje.« A jo je kmalu zastrla 
druga misel: »Kaj pa časopis?« 

Razmišljam, kaj bi moral urediti, da bi lahko delal od doma. 
Hm. Sicer je izvedljivo. A ne najbolj praktično. Rutinski 
postopki, ki so tako dobrodošli ob naglici zaključevanja 
časopisa, naenkrat niso več rutinski. So vmesni koraki. Ki 
jemljejo čas. Ki ob koncu tako hitro kopni. Predvsem pa 
manjka tisti vrvež ob zaključevanju. Ko tečejo zadnje ure 
pred oddajo, postavljamo zadnje članke, vnašamo popravke, 
iščemo prostor za zamudnike. Ko so vsi v dosegu klica. Ne 
telefonskega. Iz pisarne v pisarno. Kako lahko to narediš 
na daljavo? Ne ravno enostavno. Manjka neposredna in 
takojšnja komunikacija. Nič, jaz bom kar v službi. Pa čeprav 
z masko.

Sprememba. Oddati ga moramo dan prej. Za vsak slučaj. Če 
se vse zapre. 

In ko smo zaključevali časopis in ga oddali v tisk, sem zopet 
občutil tisto zadovoljstvo. Da smo naredili nekaj koristnega, 
dobrega. Vsemu navkljub. Tokrat še posebej. Ko so se morali 
Maruša, Smilja, Bojana, Rok in Peter še bolj potruditi za 
vsebino, poiskati sogovornike, se dogovoriti za fotografije. 
Najti tiste, ki so v tem času ostali v službah in nam pomagali 
vse to preživljati. Tiste, ki živijo in delajo izven Slovenije, da 
nam povedo, kako doživljajo te čase drugod po svetu. Ko se 
Bojana in Katarina trudita in uspeta dobiti oglaševalce, ki 
nam kljub težkim časom stojijo ob strani.

Občutek, da smo prinesli nekaj koristnega branja, razvedrila 
in vzpodbudnih besed med posavske bralce, je dober.

Občutek koristnosti

kolumna

Piše: Matjaž Mirt

Pilotni projekt integrirane 
oskrbe v občini Krško Most 
se je pričel oktobra 2018 in 
se je po polletnem podaljša-
nju zaključil konec leta 2020. 
Za izvedbo projekta je pri-
javitelj, Center za socialno 
delo Posavje, dobil 1,7 mili-
jona evrov, pri čemer je 80 % 
prispevala Evropska unija iz 
Evropskega socialnega skla-
da, 20 % pa Republika Slove-
nija. V dveh letih in pol je ekipa 
Mosta testirala nove rešitve na 
področju integrirane oskrbe. 

V začetku projekta je bilo 14 
zaposlenih, vključno s koor-
dinatorko dolgotrajne oskr-
be in koordinatorko projekta, 
po zaposlitvi dveh tehnikov 
zdravstvene nege pa se je eki-
pa povečala na 16 zaposle-
nih. V obdobju od 16. 1. 2019 
do 14. 12. 2020 so prejeli več 
kot 500 vlog, izvedli 750 prvih 
in ponovnih ocenitev upravi-
čenosti do storitev dolgotraj-
ne oskrbe in oskrbovali 247 
oseb. Vsi skupaj so v tem ob-
dobju opravili 16.790 obiskov 
in 48.079 različnih zdravstve-
nih in socialnih storitev, ki so 
bile uporabnikom nad 18 let 
za čas trajanja projekta na vo-
ljo brezplačno. Med njimi so 
bile najpogostejše spremlja-

Most trenutno okrnjen, a ostaja
KRŠKO – Kot smo na kratko poročali že v prejšnji številki časopisa, se bo pilotni projekt integrirane oskr-
be Most, ki bi se moral končal po dveh letih in pol delovanja, delno nadaljeval, saj je krški občinski svet 14. 
decembra sprejel sklep, da ga bo občina sofinancirala za obdobje največ dveh let.

nje vitalnih funkcij, pomoč 
in nadzor pri jemanju zdra-
vil, nadzor zdravstvenega sta-
nja, dostava toplega obroka in 
storitve za ohranjanje gibal-
ne samostojnosti. »Projekt je 
pokazal, kako zelo so potreb-
ne te storitve na terenu, saj se 
lahko pohvalimo z izboljšani-
mi zdravstvenimi stanji naših 
uporabnikov, povečano samo-
stojnostjo v domačem okolju, 
razbremenitvijo pomoči na 
domu, prilagojenimi bivalni-
mi okolji, večjo osveščenostjo 
lokalne skupnosti ter na sploš-
no z dvigom kvalitete življenja 
v domačem okolju, kljub spre-
menjenemu zdravstvenemu 

stanju,« je na zadnji seji Lo-
kalnega projektnega sveta, ki 
je potekala 16. decembra, pou-
darila vodja projekta Carmen 
Rajer. 

Kako bo projekt potekal v 
bodoče? Kot pravi Rajerje-
va, v ekipi ostajajo trije teh-
niki zdravstvene nege, fizio-
terapevt, delovna terapevtka 
in kineziolog ter ocenjevalka 
upravičenosti do dolgotrajne 
oskrbe. »Tako dejansko ostaja 
sicer nekoliko okrnjena celot-
na ekipa oz. skoraj vse storitve, 
ki smo jih nudili tudi v evrop-
skem projektu Most. Z delom 
na projektu zaključujejo tri 

ocenjevalke, univerzitetna di-
plomirana socialna delavka 
enote za ohranjanje samostoj-
nosti, koordinatorka dolgotraj-
ne oskrbe in projektna koordi-
natorka,« je še pojasnila. Ker s 
storitvami ne morejo nadalje-
vati takoj po novem letu, toč-
nega datuma nadaljevanja še 
ne vedo, zato so najnujnejše 
uporabnike začasno 'preusme-
rili' na pomoč na domu, v okvi-
ru katere bodo prejemali sto-
ritve socialne oskrbe, medtem 
ko so morali za zdravstvene 
storitve, ki so jih izvajali teh-
niki, najti druge rešitve. Osta-
li, nenujni uporabniki čakajo 
na nadaljevanje izvajanja sto-
ritev, so pa zanje že pripravi-
li vlogo za umestitev na čakal-
ni seznam za storitve projekta 
Most, ki jo je možno dobiti na 
enoti Pomoč na domu, CKŽ 
19, Krško. Z Občine Krško so 
na vprašanje, kdaj se bo pro-
jekt nadaljeval, odgovorili: »Na 
podlagi sklepa, ki ga je sprejel 
občinski svet na decembrski 
seji, je že v pripravi javni raz-
pis za izbor socialnovarstvenih 
programov, hkrati bo treba še 
zagotoviti sredstva v prora-
čunu 2021.« Projekt naj bi si-
cer trajal dve leti oz. do spreje-
tja zakona o dolgotrajni oskrbi.
� Peter�Pavlovič

V�dveh�in�pol�letih�trajanja�pilotnega�projekta�so�oskrbovali�
247�oseb.�Zdaj�so�najbolj�nujne�uporabnike�'preusmerili'�na�
storitev�pomoč�na�domu�(foto:�projekt�Most).
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Ena od novoletnih vraž pravi, da na zadnji dan leta ni dobro 
jesti perutnine, ker kokoši brcajo nazaj, oz. da moramo jesti 
svinjino, saj pujsi ruvajo naprej. Da moramo torej preteklost 
pustiti za sabo in se usmeriti v prihodnost. Vendar je pravkar 
minulo leto, ki ga je silvestrska noč poslala v zgodovino,  
prineslo toliko razburljivih in – kot kaže trenutno – tudi 
zgodovinskih dogodkov, da si zasluži nekaj premisleka, preden 
ga pospravimo med spomine. Najbrž se le redkokdo lahko 
pohvali, da epidemija bolezni covid-19 ni vsaj malce zarezala 
v njegovo življenje. O vseh razsežnostih njenega vpliva je bilo 
prelitega že ogromno novinarskega črnila (da ne govorim o 
neštetih zapisih na družbenih omrežjih in spletnih forumih), 
zato se bom v tem zapisu posvetil trem področjem, na katerih 
je korona posegla v moje ustaljene navade.

Prvo je zagotovo področje (novinarskega) dela. Izredni, 
nepričakovani in neprecedenčni dogodki so načeloma za 
medije dobrodošli, saj pritegnejo okrepljeno povečano 
zanimanje javnosti za medijske objave. Toda koronavirus 
nas je postavil pred vsaj dva izziva. Prvič: kako sploh 
poročati o njem, saj še nikoli nismo bili v situaciji, ko je bilo 
treba interpretirati toliko z določeno boleznijo povezanih 
informacij, strokovnih izrazov, statistik itd. S pojavom in 
širjenjem številnih teorij zarot smo se pri tem še pogosto 
znašli v 'navzkrižnem ognju' med uradno medicinsko stroko 
ter številnimi dvomljivci vanjo (in celo zanikovalci virusa, 
ki so v zadnjem času malce poniknili), ki so se napajali v 
večinoma strokovno neutemeljenih zapisih v kaotičnem 
virtualnem svetu. In drugič: kako ob skoraj popolni 
prekinitvi ustaljenega družabnega, kulturnega, športnega in 
še kakšnega življenja pisati še o čem drugem kot o virusu in 
njegovih posledicah. To je terjalo od nas precej iznajdljivosti, 
a se je po drugi strani odrazilo tudi v številnih temah in 
sogovornikih, ki sicer morda ne bi nikoli izplavali na površje. 
Pogosto smo bili še sami presenečeni, kaj in koga vse lahko 
najdemo, ko nam tem ne narekujejo vsakdanji dogodki.

Epidemija je v precejšnji meri spremenila tudi družinsko 
življenje. Ukrepi so nas omejili pri druženju in obiskovanju 
ter postavili ograje, če že ne zidove, med generacijami. 
Mnogi so za njimi žal ostali osamljeni in pozabljeni. Če 
smo se tisti, ki imamo šoloobvezne otroke, prej ubadali 
s tem, kako uskladiti službene urnike s šolskimi in 
popoldanskimi obveznostmi otrok, smo se z uvedbo šolanja 
na daljavo soočili s povsem novimi izzivi: kako otrokom 
zagotoviti primerno računalniško opremo in na območjih 
s 'predpotopnim' internetom tudi delujoče povezave, kako 
vzpostaviti novo organizacijo dnevne rutine in otroke 
motivirati za učenje v takšnih razmerah. V še posebej 
zahtevni situaciji so se znašli starši, ki imajo otroke v 
najnižjih razredih devetletke ali s posebnimi potrebami in 
morajo ob službi opravljati še delo (pomožnih) učiteljev. 
Grozeče ocene, kako bo to obdobje negativno vplivalo na 
naše otroke, se mi pogosto zdijo pretirano dramatične, a se 
hkrati zavedam, da brez posledic ne bo šlo. Bolj kot za znanje 
me skrbi, kako bo nanje vplivalo pomanjkanje druženja z 
vrstniki. Virtualnost žal ne more nadomestiti človeškega 
stika. A po drugi strani ugotavljam, da otroci 'novo realnost' 
pogosto dojemajo z več razumevanja in potrpežljivosti kot 
marsikdo med odraslimi.

Pomemben del mojega življenja je tudi šport oz. rekreacija. 
Čeprav smo tekači in kolesarji načeloma 'samotarski' 
športniki, se radi tudi družimo na tekmovanjih. Potem 
ko so bile spomladi praktično vse rekreativne prireditve 
odpovedane, smo se jih v poletni in zgodnjejesenski sprostitvi 
ukrepov nekaj vendarle naužili, čeprav pogosto v nenavadnih 
pogojih (ogrevanje pod maskami, štart v predpisanem 
medsebojnem razmiku oz. časovnih intervalih ipd.). A volja 
vedno najde pot in tudi na tem področju jo je, zlasti v obliki 
raznih virtualnih tekem in izzivov, s pomočjo katerih ostajamo 
povezani kot skupnost. Mimogrede: zagotovo na pohodniških, 
tekaških in kolesarskih poteh še nikoli ni bilo toliko gneče 
kot v koronskem času, kar priča o okrepljenem zavedanju o 
pomenu zdravja in telesne odpornosti.

Ena najpogosteje izrečenih novoletnih želja je bila, »naj bo 
vsega tega čim prej konec«. Zgodovina nas sicer uči, da so 
podobne epidemije trajale vsaj dve, če ne že več let. Cepivo 
– kljub pomislekom – vendarle prinaša novo upanje, čeprav 
tudi pri tem ni odveč nekaj zadržanosti. Predvsem pa se mi 
zdi pomembno, da si, podobno kot pujsi, ne glede na razmere 
utremo nove poti v prihodnost, brskanje po preteklosti pa 
prepustimo kokošim. 

kolumna

Bodimo pujsi, 
ne kokoši

Piše: Peter Pavlovič

V 15-dnevni javni obravnavi, 
ki je sledila potrditvi predlo-
ga proračuna konec novem-
bra, na proračun ni bilo nobe-
nih pripomb, je povedal župan 
Ladko Petretič. Na predlog 
odbora za družbene dejavno-
sti so naredili le manjšo pre-
razporeditev sredstev: šest 
tisočakov, predvidenih za ure-
ditev kolesarnice pri osnovni 
šoli, kar je šola pokrila z lastni-
mi sredstvi, so prerazporedi-
li na posvetovalnico za otroke 
in mladostnike (1875 evrov) 
ter na sofinanciranje storitev 
logopeda (4125 evrov). Petre-
tič je ob tem znova poudaril, 
da je proračun zelo investicij-
sko naravnan, saj je za naložbe 
predvidenih približno polovi-
ca proračunskih sredstev, naj-
večji projekti naslednjega leta 
pa bodo izgradnja kolesarske 
povezave Krško–Kostanjevi-
ca na Krki (v kostanjeviški ob-
čini bo zgrajenih dobrih 5 km 
kolesarske steze), komunalno 
opremljanje novega naselja ob 
Ljubljanski cesti, obnova odse-
ka Kostanjevica na Krki–Pod-
bočje v naselju Karlče, uredi-
tev pločnika od Kolpe mimo 
Resisteca do Petrola, prep-
lastitev Hmeljske ali Resslo-
ve ceste, pridobitev projektne 
dokumentacije za ureditev 
nekdanjega župnišča, ureditev 

sanitarij v pomožnem objektu 
pri ŠRC, priprava osnutka ob-
činskega prostorskega načr-
ta, gradbena dela pri obnovi 
OŠ Črneča vas, odkup zemljišč 
mestne korporacije in za igri-
šče Dolšce–Oštrc ter menjava 
radiatorskih ventilov in mon-
taža strelovoda na zdravstve-
ni postaji. »Če bomo vse to 
izvedli, bomo lahko zelo zado-
voljni, vse pa je seveda odvis-
no od prihodkov,« je poudaril 
Petretič.

Izpostavimo še sprejem pisma 
podpore turnokolesarski sekci-
ji v okviru Planinskega društva 
Polom Kostanjevica na Krki za 
gorskokolesarsko stezo Tre-
bež–Rdeča hiša–Čestitke–Ore-
hovec. Kot je pojasnil župan, so 
se člani omenjene sekcije obr-
nili nanj s prošnjo za omenje-
no podporo, na podlagi katere 
želijo legalizirati delno obsto-
ječo stezo in jo še dograditi oz. 
podaljšati. Gre za stezo, podob-
no pešpoti, široko 60 cm, na ka-

teri je na nekaj mestih iz zem-
lje in starih suhih okroglic oz. 
le iz materialov, ki so že v goz-
du, predvidena ureditev manj-
ših skakalnic in grbin. Steza bo 
namenjena tako lokalnim kot 
drugim gorskim in turnim ko-
lesarjem. Nekaj svetnikov je ob 
tem izrazilo pomisleke glede 
'navzkrižja interesov' med po-
hodniki oz. planinci in gorskimi 
kolesarji, a je prevladalo mne-
nje, da velja zadevo podpreti, 
saj je kolesarstvo, tudi v takšni 
obliki, vse bolj priljubljeno. V 
pismu podpore so sicer zapi-
sali, da morajo biti za stezo pri-
dobljena vsa potrebna soglasja 
tako lastnikov zemljišč kot pri-
stojnih ustanov.

Petretič je izrazil zadovoljstvo z 
delom občinskega sveta v letu 
2020, rekoč da »delo občinske-
ga sveta še nikoli v zgodovini 
občine ni bilo tako gladko«, pri 
čemer je člane občinskega sve-
ta pohvalil za sodelovanje in 
konstruktivnost. V letu 2020 
so izvedli štiri redne, eno izred-
no in tri dopisne seje občinske-
ga sveta. Zadovoljen je tudi z iz-
vedenimi projekti, saj so kljub 
epidemiji koronavirusa realizi-
rali vse načrte. »Leto je bilo re-
lativno uspešno v primerjavi z 
ostalimi,« je ocenil.
 Peter�Pavlovič

031 787 900 | info@kerlet.si
keramika - kopalnice - wellness

Tovarniška 3, Krško

Svetniki podprli turne kolesarje
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tukajšnji občinski svet je 23. decembra na 12. redni seji brez posebne razprave 
sprejel dopolnjen predlog proračuna za leto 2021, ki na prihodkovni strani znaša 3,84 milijona, na odhod-
kovni pa 3,95 milijona evrov. Podprl je tudi ureditev gorskokolesarske steze na Gorjancih.

Župan� Petretič� je� namenil� pohvalo� tudi� sodelavkam� in�
sodelavcu�v�občinski�upravi.

Za Šerbčevo in razvojni svet
Tudi v Kostanjevici so izdali soglasje k imenovanju mag. Nata-
še Šerbec za direktorico Regionalne razvojne agencije Posavje 
za štiriletno mandatno obdobje ter potrdili skupno 15-član-
sko listo kandidatov v Razvojni svet regije Posavje. Kostanje-
viško občino bo v njem zastopal župan Petretič. 

  štitri manjše in ena večja fotografi ja 
  e-fotograf potrdilo
  izdelamo le v nekaj minutah

v Hotelu City Krško

FOTOGRAFIRANJE 
ZA DOKUMENTE 

Delovni čas: 
pon. in sreda od 8. do 17. ure
tor., čet. in pet. od 8. do 13. ure

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

MRZLAVA VAS – Krajevna 
skupnost Mrzlava vas je v so-
delovanju s Športno kulturnim 
društvom Mrzlava vas že šestič 
organizirala božično obdaro-
vanje otrok. Božiček je zad-
njo soboto pred božičem ob-
daril okoli 50 otrok do 8. leta 
starosti iz vasi Čedem, Kamen-
ce, Kraška vas, Globočice in 
Mrzlava vas. Predsednik sveta 
KS Mrzlava vas Boštjan Grego-
rič je ob tem povedal: »Ker so 
naši otroci naša perspektiva za 
prihodnost, smo se kljub epi-
demiji odločili, da obdarovanje 
izvedemo ob strogih ukrepih. 
Tako je letošnje obdarovanje 
potekalo tako, da je Božiček 
darila otrokom predal skozi 
avtomobilsko okno. Kljub ne-
navadnemu obdarovanju so se 
otroci srečanja z Božičkom zelo 
razveselili in iskrica v njihovih 
očeh je še dolgo žarela.« V ime-
nu KS Mrzlava vas se je zahvalil 
ŠKD Mrzlava vas in Videu Ivan-
šek, ki sta poskrbela, da bo Bo-
žiček 2020 ostal v zelo lepem 
spominu.  R. R.

Božiček malo 
drugače

Božiček�je�otroke�obdaroval�
kar� iz� avtomobila� (foto:�
Video�Ivanšek).
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Ideja o izpeljavi dobrodelne-
ga dogodka se je začela raz-
vijati v enem izmed lanskole-
tnih novembrskih dni, povedo 
Nika Bolte, Neža Prešiček, 
Neja Klanšek in Ana Marija 
Han.  »Zavedale smo se, da to-
vrstna akcija v času epidemi-
je predstavlja poseben izziv in 
da se bo treba prilagoditi da-
nim razmeram, kar je terjalo 
več organizacijskega napora, 
a tudi časa. Tega ni bilo pre-
tek. Pričele smo klicati svoje 
prijatelje, znance, s prošnjo, 
naj širijo glas o akciji, o kateri 
smo obveščale tudi prek druž-
benih omrežij. Cilj akcije je bil 
zbrati čim več daril v terminu 
dveh decembrskih sobot na 
Radeški tržnici. Že prvo sobo-
to je bil odziv ljudi neverjeten. 
Naše občanke in občani so kar 
prihajali in velikokrat je bilo 
med njimi slišati: Danes ni-
sem imel namena priti na tr-
žnico, ampak, ko gre za otro-
ke …« pripovedujejo dekleta in 
dodajajo, da je odziv presegel 
vsa njihova pričakovanja in od-

Dobrodelnost ne pozna meja
RADEČE, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – V decembru so s posebno dobrodelno akcijo »Postani Rudolfov po-
močnik« štiri mlade Radečanke v sodelovanju z županom in poslancem ter radeškim območnim odborom 
SD z darili razveselile otroke iz socialno ogroženih družin ter starostnice in starostnike v domovih starej-
ših v Loki in Laškem.

ločile so se, da bodo del daril 
namenile stanovalkam in sta-
novalcem Trubarjevega doma 
upokojencev v Loki pri Zida-
nem Mostu ter njihovim za-
poslenim. »Pri tem ne gre za 
to, kdo je akcijo organiziral, 
temveč za otroke ter solidar-
nost občank in občanov Radeč, 
ki so še enkrat več dokazali, da 

živimo v skupnosti, kjer skrbi-
mo drug za drugega, še pose-
bej za tiste, ki potrebujejo po-
moč,« so poudarile Nika, Neža, 
Neja in Ana Marija. V humani-
tarni akciji, ki je bila organizi-
rana prvič, so organizatorke 
dobrodelne akcije zbrale okoli 
150 daril, v katerih so bile šol-
ske potrebščine, higienski pri-

pomočki, raznolike igrače ter 
sladkarije.

Dobrodelni akciji sta se po-
leg občank in občanov ra-
deške občine pridružila tudi 
župan Tomaž Režun in po-
slanec Matjaž Han s podpo-
ro Občinske organizacije So-
cialnih demokratov Radeče. 
»Ob izjemnem odzivu sva se z 
županom odločila, da ta zanos 
in lepo energijo prineseva še v 
domova za starejše občane na 
našem območju, v Loki in La-
škem. Domovoma smo Social-
ni demokrati donirali preno-
sni računalnik, prav tako smo 
prenosni računalnik podarili 
Osnovni šoli Primoža Trubar-
ja v Laškem, Osnovni šoli Mar-
jana Nemca Radeče pa smo 
donirali sredstva za njegov na-
kup,« pojasnita sogovornika in 
se zahvalita vsem, ki so »priž-
gali iskrice v očeh in pričarali 
nasmehe na obraz«. 

 S. R./
� vir�in�foto:�Občina�Radeče

»Rudolfovi�pomočniki«� so� z�darili,� zbranimi�v�dobrodelni�
akciji,�razveselili�tako�mlajše�kot�starejše�prebivalce.

SEVNICA�–�Strokovni�svet�trenerjev�DBV�Ippon�Sevnica�se�moč-
no�zaveda,�da�trenutne�razmere�niso�prijetne�za�mlade�v�špor-
tu�in�odločili�so�se,�da�z�decembrsko�dobrodelno�akcijo�omo-
gočijo�nakup�elektronskega�’tapkalnika’�in�drugih�rekvizitov,�
s�katerimi�se�bo�na�OŠ�Ane�Gale�povečala�kakovost�športne�
vadbe.�Zbrana�sredstva�v�višini�407�evrov�sta�predstavnica�
trenerjev�Janja�Vavtar�in�vodja�šole�DBV�Ippon�Sevnica�Mi-
ran�Grubenšek�predala�29.�decembra�ravnatelju�šole�Gre-
gorju�Piršu�(na�fotografiji).�Vsem,�ki�ste�sodelovali�in�doni-
rali�sredstva,�se�iskreno�zahvaljujejo.�Vir:�DBV�Ippon�Sevnica

Na predbožični dan na pomolu TRC Savus v Radečah že tradicional-
no poteka potop penin Vinske kleti Mastnak. Zaradi trenutnih raz-
mer so bile penine reki Savi tokrat v zorenje prvič in upajmo tudi 
zadnjič predane brez spremljevalnega programa. Zdravka Mastnaka 
in župana občine Radeče Tomaža Režuna sta tako ob potopu spre-
mljala zgolj minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ter po-
slanec DZ RS Matjaž Han.

Pričetek del na vzdrževalni poti med Hotemežem 
in Vrhovim
V zadnjih dneh lanskega leta je izbrani izvajalec del, podjetje Rafa-
el d.o.o., pričel z urejanjem prve faze t. i. vzdrževalne poti na desni 
brežini reke Save proti Vrhovem. Predmet projekta je urejanje sla-
bih 1.500 metrov dolge deloma že obstoječe makadamske poti tik 
ob nabrežju reke Save med hotemeškim bajerjem in pomolom v Vr-

hovem, ki poteka v sodelovanju med podjetjem Savske elektrarne 
Ljubljana d.o.o. in Občino Radeče. Z realizacijo projekta, ki je raz-
deljen na dve fazi, bodo Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. pridobi-
le 3 metre široko vzdrževalno pot za potrebe upravljanja s koritom 
reke Save, Občina Radeče pa nadaljevanje priljubljene sprehajalno-
-kolesarske poti med Radečami in Hotemežem vse do Vrhovega, s 
čimer bo vzpostavljena povezava s kolesarskimi potmi naprej dol-
vodno proti Sevnici in Krškem. Dela na prvi fazi med hotemeškim 
bajerjem in domačijo Prnaver bodo predvidoma zaključena najka-
sneje letos spomladi.

Tradicionalni potop penine

Poslovni načrt javnega podje-
tja Komunala d.o.o. Sevnica, ki 
skrbi za izvajanje obveznih go-
spodarskih javnih služb, med 
katerimi so oskrba s pitno 
vodo, odvajanje in čiščenje od-
padnih voda, pogrebna služba 
s 24-urno dežurno službo, ure-
janje javnih površin, ravnanje z 
odpadki, upravljanje in vzdrže-
vanje občinskih cest in javna 
razsvetljava, je predstavil di-
rektor Mitja Udovč ter dodal, 
da se je omenjenim dejavnos-
tim s 1. 1. 2021 priključila tudi 
dejavnost JP Plinovod (več na 
str. 10). Ob tem je izpostavil 
še projekt hidravlične izbolj-
šave vodovodnih sistemov, ka-

Opravili prvi korak do OPN
SEVNICA – 23. decembra je Občinski svet občine Sevnica na svoji 20. redni seji med 17 točkami dnevnega 
reda potrdil poslovni načrt Komunale d.o.o. Sevnica, opravil prvo obravnavo o OPN 3, sprejel odlok o pro-
računu za leto 2021 in soglašal z imenovanjem mag. Nataše Šerbec na mesto direktorice RRA Posavje. 

terega glavni cilj je priključitev 
obstoječih vaških vodovodnih 
sistemov na javni vodovod v 
upravljanju Komunale Sevni-
ca, povezati vodooskrbne sis-
teme levega in desnega brega 
Save v skupen sistem.

Članice in člani občinske-
ga sveta so opravili tudi prvo 
obravnavo tretje spremembe 
predloga Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o 
Občinskem prostorskem na-
črtu občine Sevnica (SD OPN 
3), ki bo vplival na nadaljnji 
prostorski razvoj sevniške-
ga mestnega občinskega sre-
dišča. Le-to naj bi se skupaj z 

Boštanjem, Logom in Radno 
razvijalo v kulturno, gospo-
darsko in družbeno središče 
na regionalni ravni z vplivom 
ter delitvijo regionalnih funk-
cij v somestju Posavske regi-
je. Spremembe in dopolnitve 
OPN 3 je obravnaval tudi od-
bor za okolje in prostor, kjer 
je bilo, kot je dejal predsednik 
odbora Franc Povše, precej 
»razburljivo«, a na koncu so 
vsebino potrdili. Svetnik je 
ob tem izpostavil še težave s 
pridobivanjem soglasij ter da 
je potrebno poenostaviti in 
skrajšati čas izdaje gradbenih 
dovoljenj. Sprejem SD OPN 3 
je načrtovan v letošnjem letu.

V nadaljevanju so soglasno 
potrdili izvajanje proraču-
na, ki ob upoštevanju predvi-
dene povprečnine znaša dob-
rih 20 milijonov evrov. V njem 
je 6,6 milijonov evrov name-
njenih naložbam, pri katerih 
bodo pomemben investicijski 
vir tudi sredstva Evropske uni-
je. Prisotni so podali tudi so-
glasje k imenovanju mag. Na-
taše Šerbec za direktorico 
Regionalne razvojne agenci-
je Posavje in potrdili predla-
gano skupno listo kandidatov 
za člane Razvojnega sveta Re-
gije Posavje. 

 Smilja Radi

SEVNICA�–�Študentski�klub�Sevnica�je�v�decembrskih�dneh�
zbral�prehrambne�izdelke�za�sokrajanke�in�sokrajane�v�so-
cialni�stiski�v�višini�slabih�500�evrov,�je�sporočila�sekretarka�
sevniškega�območnega�združenja�RK�Mojca�Pinterič�Krajnc,�
ki�se�zahvaljuje�za�podarjeno�(na�fotografiji).�»Marsikomu�
smo�polepšali�praznike�in�marsikdo�bo�vesel,�ker�bo�vedel,�da�
v�stiski�ni�sam.�Študenti,�med�katerimi�so�morda�tudi�taki,�ki�
sami�v�teh�časih�težko�živijo,�so�se�res�izkazali,«�je�še�poveda-
la.�S.�R.,�foto:�Študentski�klub�Sevnica
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V projektu so se navedeni par-
tnerji osredotočili na izdelavo 
koncepta rešitev, ki podpira-
jo evropski koncept pametnih 
vasi, pri čemer so sledili pred-
vsem usmeritvam, je na zak-
ljučni konferenci 22. decem-
bra povedala predsednica LAS 
Posavje mag. Janja Jordan, da 
se tako danes kot v prihod-
nje zagotovi kakovostno bi-
vanje na podeželju tako mlaj-
šim kot starejših generacijam 
prebivalstva. V zvezi s tem so 
partnerji v projektu, katere-
ga skupna vrednost je zna-
šala okoli 444.340 evrov, od 
tega so uspeli pridobiti dob-
rih 336.812 evrov nepovra-
tnih CLLD sredstev Evrop-
skega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja, izvedli in te-
stirali pet modelov vzpostavi-
tve »Pametnih vasi za jutri«. Ti 
so bili Trajnostna mobilnost 
na podeželju, Pametna srebr-
na vas (krajše PSV), Digitalna 
tehnologija na podeželju, Po-
vezovanje podeželskih ponu-
dnikov in Druženje na vasi. 

V LAS Posavje so v sklopu Pa-
metnih vasi za jutri pripravili 
analizo na podlagi obstoječe 
demografsko slike in že raz-
položljivih storitev v okolju 
ter projekcijo staranja prebi-
valstva slovenskega podeželja 
za vse sodelujoče partnerske 
LAS. Na podlagi analize so ob-
likovali model pametnih sre-
brnih vasi s konkretnimi pro-
storskimi in programskimi 
rešitvami za bivanje starejših, 
pri čemer so v modelu upošte-
vali tudi zdravstvene ter social-
ne storitve z nudenjem pomoči 
na domu in dolgotrajno oskr-
bo, ki jih bo mogoče nadgra-
diti z digitalnimi, telekomu-
nikacijskimi tehnologijami in 
inovacijami za cenejšo oskrbo 
srebrnih vasi. V sklopu projek-
ta so predvideli tudi ureditev 
t. i. družilnic, to je prostorov za 
druženje stanovalcev srebr-

nih vasi, izvedli različna uspo-
sabljanja na področju upora-
be obnovljivih virov energije, 
predstavili nove tehnološke 
rešitve v kmetijski proizvo-
dnji, z namenom vzpostavitve 
ustrezne komunikacije s starej-
šimi pa izvedli  usposabljanja 
za digitalni marketing ter cilj-
no usmerjena izobraževanja 
za oskrbovalce, delovno popu-
lacijo in mlade. Sicer so pame-
tne vasi zasnovane kot samo-
oskrbni gospodinjski modeli z 
različnimi zasnovami bivalnih 
enot, ki jih je mogoče umestiti 
v katero koli okolje in jih tudi 
nadgrajevati z dodatnimi vse-
binami in storitvami, ki bi sta-
rejšim generacijam omogočale 
daljše samostojno in tudi kako-
vostnejše življenje.

V LAS Goričko 2020 so v ob-
čini Šolovci, za katero je zna-
čilna velika poselitvena razpr-
šenost, uvedli pilotni projekt 
Trajnostna mobilnost na pode-
želju in vzpostavili mrežo pro-
stovoljcev, ki so z nabavljenim 
električnim vozilom uspešno 
začeli izvajati brezplačne pre-
voze za ranljive skupine (sta-
rostniki, bolni, invalidi idr.). 
Projekt se je izkazal kot po-
membna dodana vrednost v 
okolju, saj ni prispeval le k več-

ji dostopnosti prebivalcev do 
zdravstvenih ustanov, lekarn, 
prodajaln in drugih storitve-
nih služb, temveč so se njego-
vi učinki posledično odrazili 
tudi višji kakovosti življenja, 
manjših socialnih stiskah in 
osamljenosti uporabnikov pre-
vozov ter vzpostavljenem viš-
jem nivoju medgeneracijskega 
sodelovanja, zaradi česar je bil 
projekt izredno lepo sprejet in 
podprt tudi s strani tamkajšnje 
lokalne skupnosti. 

V LAS Prlekija so razvili mo-
del mreže za uporabo digital-
nih tehnologij in ga tudi pre-
izkusili v praksi na način, da 
so povezali mlade prostovolj-
ce z ostarelimi ljudmi, katere 
so prostovoljci  podučili z do-
stopi in uporabo informacij na 
mobilnih napravah, v vasi Sto-
govce izvedli vrsto druženj 
na vasi, opremili javni pros-
tor z rekviziti za razgibava-
nje vseh generacij in obnovili  
večnamenski prostor za potre-
be druženja. Navedeni projekt 
nameravajo nadgraditi še z di-
gitalnim opismenjevanjem sta-
rejših in z vzpostavitvijo sre-
brne vasi na območju Prlekije.

V LAS Pri dobrih ljudeh 
2020, ki deluje na območju 

Pomurske statistične regije, 
ki jo sestavlja 27 občin, so raz-
vili model povezovanja ponu-
dnikov in v sodelovanju s par-
tnerjem ZRP Pomelaj z.o.o., v 
katerem ohranja pletarsko de-
javnost in dediščino, razvili tri 
nove produkte, in sicer špan-
sko steno, tabure in kuhinjski 
stol. Ob tem so na območju ob-
čine Lendava uvedli tudi pre-
voze z električnimi kolesi in 
vzpostavili kolesarnico s pol-
nilnico ter opremili družin-
sko-medgeneracijski center v 
Renkovcih, ki nudi prostorske 
možnosti za neformalna dru-
ženja. 

V LAS Obsotelje in Kozjan-
sko so skupaj s partnerji: Ra-
zvojno agencijo Sotla, Ljud-
sko univerzo Rogaška Slatina 
in Centrom ponovne uporabe, 
pristopili k razvoju modela 
»Druženje na vasi«, ki omogo-
ča aktivno vključevanje sta-
rejšega prebivalstva v prosto-
časne aktivnosti in jih hkrati 
čim bolj izobrazi o možnostih 
zdravstvene samooskrbe, jih 
spodbuja k prenašanju njiho-
vih znanj na mlajše generaci-
je, njihovo kreativnost ipd. Od 
dveh načrtovanih izvedb dru-
ženja na vasi so sicer uspeli v 
fizični obliki realizirati le ene-
ga, medtem ko je drugo dru-
ženje preprečila epidemija, 
zaradi česar so tega izvedli v 
virtualni oz. e-obliki. Udele-
ženci so z navdušenjem spre-
jeli učne ure IKT za starejše 
in izkazali velik interes tudi 
za v prihodnjem obdobju iz-
vedena izobraževanja. V sklo-
pu projekta je Občina Rogaška 
Slatina izvedla tudi investici-
jo v ureditev prosto dostopne 
popravljalnice v centru ponov-
ne uporabe Rogaška Slatina, v 
kateri je zainteresiranim upo-
rabnikom zagotovljena tudi 
brezplačna strokovna pomoč.

 Bojana Mavsar

�

�

�

KRŠKO�–�Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Kr-
ško Stanislav Dvoršek, poveljnik Gasilske zveze Krško Bo-
rut Arh in nekateri člani PGD Krško so 23. decembra županu 
občine Krško mag. Miranu Stanku predstavili novo pridobi-
tev – novo gasilsko vozilo. 

Kot je dejal predsednik društva Stanislav Dvoršek, je to eno le-
pših daril ob prihajajoči 150-letnici društva, saj je bilo 23 let sta-
ro vozilo že precej dotrajano. Vrednost novega vozila znaša nekaj 
več kot 30.000 evrov, 30 % je financiralo društvo samo, preosta-
nek pa Občina Krško v okviru financiranja Gasilske zveze Krško.
Gre za novo GVM-1 vozilo znamke Renault za posadko 8+1, opre-
mljeno z vso potrebno opremo po tipizaciji Gasilske zveza Slove-
nije (gasilski aparati, signalni loparji, svetilke …). Služilo bo pred-
vsem za prevoz gasilcev na intervencije, pa tudi za prevoz otrok 
na različna tekmovanja in izobraževanja.
PGD Krško je najstarejše gasilsko društvo v Posavju. Na pobu-
do deželnega in državnega poslanca Vilijema Pfeiferja je bilo na-
mreč kot požarna bramba ustanovljeno že 17. januarja 1871.
� P.�P./�vir:�Občina�Krško

Pred jubilejnim letom z novim 
gasilskim vozilom

Novo�pridobitev�so�predstavili�krškemu�županu.

Pametne vasi za kakovostno
bivanje na podeželju
KRŠKO – V Lokalni akcijski skupini (LAS) Posavje so kot vodilni partner v sodelovanju s še štirimi lokalni-
mi akcijskimi skupinami (LAS Prlekija, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih lju-
deh 2020) zaključili dve leti trajajoči projekt »Pametne vasi za jutri.«

Partnerji�na�izmenjavi�praks�v�Mestnem�muzeju�Krško�(foto:�
RRA�Posavje)

KRŠKO – Zveza prijateljev mla-
dine Krško je v sodelovanju z 
društvi prijateljev mladine, 
vrtci ter Občino Krško, ki je za-
gotovila darila, tudi konec mi-
nulega leta pripravila in izved-
la decembrsko obdaritev otrok 
v občini Krško. Tako kot vsako 
leto je vse predšolske otroke v 
občini Krško od letnika 2014 
do letnika 2019 obiskal dobri 
stari dedek Mraz, ki je imel kar 
pestro pot. Obdaritev je pote-
kala na malo drugačen način 
ob upoštevanju vseh priporo-
čil NIJZ za preprečitev širjenja 
novega koronavirusa – po na-
činu »drive in«, kar pomeni, 
da so otroci pozdravili dedka 

Dedek Mraz obdaril 1480 otrok
Mraza kar iz avtomobila, on 
pa jim je predal darilo, jih pri-
jazno pozdravil ter jim zaželel 
čudovite praznike. Otroci so z 
iskricami v očeh in nasmehi na 
obrazih sprejeli darila.

Svoje potovanje je začel 17. 
12., ko je obdaril predšolske 
otroke v KS Senovo, KS Raka 
in KS Koprivnica. Nato se je 
odpravil v Brestanico, kjer je 
18. 12. obdaril predšolske ot-
roke v KS Brestanica in KS Ro-
žno – Presladol. 21. 12. je ob-
daril predšolske otroke v KS 
Podbočje in del otrok iz šol-
skega okoliša OŠ Leskovec pri 
Krškem, naslednji dan je obda-

ril predšolske otroke v KS Kr-
ško-levi breg, KS Krško-desni 
breg in KS Gora ter del otrok 
iz šolskega okoliša OŠ Lesko-
vec pri Krškem. Svojo pot je 

končal 23. 12., ko je obdaril še 
zadnjo skupino otrok iz šolske-
ga okoliša OŠ Leskovec pri Kr-
škem in otroke v KS Zdole ter 
otroke v KS Dolenja vas. V tem 
času je dedek Mraz obdaril 
1480 predšolskih otrok.

Ob konca vsakega dne se je 
čutilo veselje otrok in njiho-
vo navdušenje, saj je bilo to 
zanje po dolgem času ponov-
no snidenje, ki je bilo toplo 
in prisrčno kljub razdalji. Naj 
bosta otroški smeh in njihove 
sijoče oči popotnica v boljše, 
predvsem pa bolj zdrave čase. 

� Tjaša�Rakar,�ZPM�Krško

KRŠKO – V Mladinskem centru Krško običajno Dan poklicev, na 
katerega povabijo devetošolce, ki se odločajo za nadaljnje šola-
nje in poklicno pot ter jim pomagajo pri odločitvi s predstavitva-
mi različnih poklicev, organizirajo v živo. Ker je bila v decembru 
zaradi epidemioloških ukrepov in šolanja od doma tradicionalna 
izvedba dogodka onemogočena, so se z Osnovno šolo Bizeljsko 
dogovorili za izvedbo interaktivnega Dneva poklicev preko video 
konference, ki je potekala 11. decembra. Dan poklicev so pričeli 
s predstavitvijo MC Krško in razdelitvijo v skupine, nadaljevali z 
interaktivnimi delavnicami kompetenc v treh manjših skupinah, 
sledila pa je še predstavitev poklicev po skupinah. K sodelovanju 
so se odzvali kozmetičarka Mateja Petan iz Kozmetičnega ko-
tička, dispečer Rene Jeromel iz GEN energija, d.o.o., veterinar-
ka Mirjam Blatnik iz VET B.M. d.o.o., zdravnica Sara Masnik iz 
Zdravstvenega centra Aristotel, inženir elektrotehnike Jure Jaz-
binšek iz GEN energija, d.o.o. in policist Vladimir Simič s Poli-
cijske postaje Brežice. � Vir:�MC�Krško

Dan poklicev prvič virtualno
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PROIZVODNJA – DECEMBER 2020

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2* ZP - - 348 - 36 - 2 -

PB 3* ZP - - 225 - 7 - - -

PB 5* ZP <1 - 93 - 3,4 - 0 -

PB 6 ZP <1 - 38 50 0,9 100 0,9 mg/m3 -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB3, PB5 in PB6 6.204.429 112 20

CPB 18, 8280 Brestanica

*Za obratovanje pod 500 ur letno ni predpisanih mejnih vrednosti.

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(D-2)

KRŠKO – Nadzorni svet družbe Kostak je 22. decembra Miljen-
ka Muho ponovno imenoval za predsednika uprave za mandat-
no obdobje 2021−2025. Muha je predsednik uprave družbe Kos-
tak od leta 2011, od tedaj pa je družba Kostak razširila svoje 
poslovanje tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Gradbene projekte 
izvaja na Hrvaškem, Srbiji in Nemčiji, na področju obdelave od-
padkov pa je postala ena izmed vodilnih družb v Sloveniji. Osnov-
no poslanstvo družbe ostaja zagotavljanje kakovostnih storitev 
uporabnikom komunalnih storitev, so ob tem sporočili iz Kos-
taka. Miljenko Muha je ob ponovnem imenovanju poudaril, da 
je ena osnovnih postavk trajnostnega razvoja zagotavljanje de-
lovnih mest, s čimer družba razvija socialno in družbeno odgo-
vornost ter omogoča gospodarski napredek. »Tudi v prihodnje 
bomo upoštevali načela trajnosti in si prizadevali za višjo okolj-
sko kulturo, družbeno sprejemljivost in odgovorno ravnanje za 
čisto ter zdravo okolje,« je še dodal ob začetku tretjega manda-
ta na čelu družbe.  P.�P./vir:�Kostak

Miljenku Muhi podelili še 
tretji mandat na čelu Kostaka

Samodejni zaustavitvi 29. de-
cembra je sledil sistematičen 
pregled, testiranje vse opreme 
in izredni inšpekcijski nadzor 
s strani Uprave RS za jedrsko 

varnost, ki je potrdil, da elek-
trarna zaradi potresa ni bila 
poškodovana, zaradi česar je 
bila že 30. decembra pozno 
zvečer ponovno vključena v 
elektroenergetsko omrežje in 
že v popoldanskih urah na zad-
nji dan leta dosegla polno moč 
obratovanja. Elektrarna je bila 
ob izgradnji sicer protipotre-
sno projektirana za varno za-
ustavitev pri 7. stopnji ma-
gnitude potresa, z dodatnimi 
izboljšavami pa so stopnjo var-
ne zaustavitve dvignili tudi za 
primer potresov magnitude do 
9. stopnje po Richterjevi lestvi-
ci, kakršen je stresel Japonsko 

V jedrski elektrarni kljub potresu brez pretresov
KRŠKO – Nuklearna elektrarna Krško je vse od zaključka remonta konec oktobra 2019 do potresa v dobrih 100 km oddaljeni Petrinji na Hrvaškem 29. decembra, 
ko je bila samodejno zaustavljena za en dan, obratovala brez prekinitev in do konca leta 2020 proizvedla več kot 6 milijard kilovatnih ur električne energije.

leta 2011, z vgradnjo dodatne 
opreme, nabavo dizelskih ge-
neratorjev, kompresorjev za 
stisnjen zrak, črpalk in s pri-
pravo dodatnih priključnih 

mest za dobavo hladilne vode 
za ohlajanje sredice reaktorja 
pa so dejansko več kot prepo-
lovili možnost, da bi tudi pri 
najmočnejših potresih prišlo 
do škodljivih izpustov v okolje. 

Temu, scenariju potencialnih 
ekstremnih pojavov, je bil na-
ravnan tudi osemletni Pro-
gram nadgradnje varnosti 
NEK, ki ga v elektrarni zaklju-
čujejo. Poleg uvedbe pasiv-
nih rešitev, na podlagi katerih 
elektrarna za delovanje siste-
mov ne potrebuje več poseb-
nih naprav in energentov, je 
bil zgrajen tudi nov Tehnični 

podporni center, ki s pomož-
no komandno sobo omogoča 
upravljanje sistemov elektrar-
ne v vseh razmerah. V posebej 
utrjeni varnostni zgradbi so že 
nameščeni dodatni rezervoar-
ji, ki bodo z novimi sistemi za-
gotavljali možnost alternativ-
nega dolgoročnega odvoda 
toplote iz reaktorske sredice, 
za gradnjo suhega skladišča 
izrabljenega goriva, ki pome-
ni prehod na pasivne rešit-
ve in povečanje ravni jedrske 
varnosti, pa že potekajo prip-
ravljalna dela.

Sicer v NEK nemoteno poteka 
delo vse od izbruha epidemije 
spomladi lani, pri čemer so ta-
koj poskrbeli za zaščito ključ-
nega obratovalnega osebja ter 
začasno zaprli gradbišča oziro-
ma delovišča ter uvedli delo na 
domu za vse podporne funkci-
je organizacije. Razmeram so 
prilagodili tudi priprave na le-
tni remont, ki bo stekel spo-
mladi letos, pri čemer so že 
nabavili gorivo za nov gorivni 
ciklus, med remontom pa na-
meravajo vpeljati še deset po-
sodobitev iz Programa nadgra-
dnje varnosti.

Odgovoren odnos do jedrske 
varnosti in okolja

V elektrarni poudarjajo, da 
sta ji varno obratovanje in od-
govoren odnos do okolja naj-

večji prioriteti, kar je v jeseni 
potrdila tudi uspešno konča-
na recertifikacijska presoja 
po standardu ISO 14001:2015 
pa tudi najvišje mednarodne 
strokovne organizacije, pred-
vsem Mednarodna agencija za 
atomsko energijo (MAAE) in 
Svetovno združenje operater-
jev jedrskih elektrarn (WANO), 
ki s strokovnimi pregledi pre-
verjajo različne vidike zago-
tavljanja varnosti. Kot so spo-
ročili, bo MAAE v letošnjem 
letu na povabilo slovenske vla-
de pregledala varnost dolgo-

ročnega obratovanja elektrar-
ne v okviru misije pre-SALTO 
(Safety Aspects of Long Term 
Operation): »V skladu s skle-

pom Agencije Republike Slove-
nije za okolje potrebujemo za 
podaljšanje obratovanja elek-
trarne tudi presojo vplivov na 
okolje in okoljevarstveno so-
glasje.« V skladu s predpisi re-

dne in izredne preglede zagota-
vlja tudi Uprava RS za jedrsko 
varnost. Po obsežnem in zah-
tevnem občasnem varnostnem 
pregledu (prvi je bil leta 2003, 
drugi 2013) na slednji namreč 
izdajo odločbo, ki potrjuje, da 
NEK izpolnjuje pogoje iz obra-
tovalnega dovoljenja glede za-
gotavljanja sevalne in jedrske 
varnosti ter da lahko nadalju-
je obratovanje naslednjih deset 
let. »Začenja se tretji pregled, ki 
bo preverjal izpolnjevanje teh 
pogojev do leta 2033, ko bo 
na vrsti četrti. Verjamemo, da 
bomo uspešno zaključili tudi 
ta zahtevni postopek, saj smo 
elektrarno v vseh letih delo-
vanja vodili strokovno, skrbno 
vzdrževali in jo stalno poso-
dabljali – z vizijo dolgoročne-
ga obratovanja elektrarne, ki 

zagotavlja energetsko varnost 
in okoljsko trajnost ter dosto-
pnost električne energije za go-
spodarstvo in gospodinjstva,« 
so sporočili iz NEK.
 Bojana Mavsar

Stane�Rožman�(foto:�NEK)

Začenja se tretji pregled, ki bo preverjal 
izpolnjevanje pogojev za obratovanje elektrarne 

do leta 2033.

KRŠKO – V Podjetniškem in-
kubatorju Krško so decem-
bra zaključili z brezplačnimi 
izobraževanji, ki so potekala 
preko spleta. »Skozi zanimi-
ve podjetniške vsebine smo 
se odlično pripravili na dose-
ganje zastavljenih ciljev. Vse-
bino nam je s praktičnimi pri-
meri in skozi lastne primere 
podal mag. Peter Babarovič. 
Izobraževanje, ki je potekalo 
v dveh delih, je k sodelovanju 
pritegnilo skoraj 30 sodelujo-

čih,« so sporočili iz Centra za 
podjetništvo in turizem Krško, 
v okviru katerega deluje pod-
jetniški inkubator. V podje-
tništvu je doseganje zastavlje-
nih ciljev velikokrat povezano 
z javnim nastopanjem, nastop 
je zelo pomemben in nanj se 
je treba pripraviti. Drugo izo-
braževanje je zato vsebovalo 
veliko nasvetov, napotkov in 
praktičnih izkušenj za izvedbo 
nadpovprečnega nastopa, s či-
mer je Nina Dušić Hren »opre-

mila« več kot 30 zadovoljnih 
udeležencev. Kot pravijo na 
CPT Krško, bodo poleg zago-
tavljanja poslovnega prostora 
za mlada podjetja v podjetni-
škem inkubatorju s podjetni-
škimi aktivnostmi nadaljeva-
li tudi v prihodnje, zato vabijo 
k spremljanju njihove spletne 
strani www.cptkrsko.si, veseli 
pa bodo tudi pobud in predlo-
gov za izobraževanja na inku-
bator@cptkrsko.si. 
 P.�P./vir:�CPT�Krško

Zaključili prva izobraževanja 

V�NEK�so�do�konca�leta�2020�proizvedli�več�kot�6�milijard�
kilovatnih�ur�električne�energije�(foto:�M.�Mirt).

SEVNICA – S 1. januarjem se 
je glavnim dejavnostim Ko-
munale Sevnica priključila  
neobvezna gospodarska jav-
na služba oskrbe s plinom. 
Sklep o pripojitvi Javnega 
podjetja Plinovod Sevnica 
d.o.o. k Javnemu podjetju Ko-
munala d.o.o. Sevnica je sev-
niški občinski svet sprejel 
lanskega 23. septembra, pri-
pojitev pa je postala uradna 
z vpisom v sodni register.

Komunala bo na območju mes-
ta Sevnica opravlja dve ener-
getski dejavnosti, in sicer ope-

Širili bodo plinovodno omrežje  
raterja na distribucijskem 
omrežju zemeljskega plina 
v mestu Sevnica ter dejav-
nost dobave zemeljskega pli-
na odjemalcem, ki so priklju-
čeni na plinovodno omrežje. 
»Za nemoteno distribucijo ze-
meljskega plina po plinovod-
nem omrežju Sevnica bomo 
skrbeli za vzdrževanje, širi-
tev in varno obratovanje pli-
novodnega omrežja v skladu 
s tehničnimi predpisi za pli-
novodna omrežja in v skladu 
z Energetskim zakonom, ki je 
krovni dokument za izvajanje 
energetskih dejavnosti. Dejav-

nost operaterja distribucijske-
ga sistema je regulirana. Regu-
lator je Agencija za energijo v 
Mariboru. Za obdobje 2019 do 
2021 je potrjen Akt o določitvi 
omrežnine. S pripojitvijo pod-
jetja bodo v letu 2021 te ta-
rifne postavke, vezane na di-
stribucijo zemeljskega plina, 
ostale enake, kot so potrje-
ne za podjetje Plinovod,« po-
jasnjuje direktor Komunale 
d.o.o. Sevnica Mitja Udovč, ki 
je zadnje tri mesece pretekle-
ga leta opravljal tudi funkcijo v. 
d. direktorja JP Plinovod d.o.o. 
Sevnica po odhodu dolgoletne-
ga direktorja Antona Krajnca 
v pokoj. Načrtujejo širitev pli-
novodnega omrežja predvsem 
na nova poselitvena območja 
ob Planinski cesti, stanovanj-
ski soseski Sončni gaj in širit-
vi zazidljivega območja Dro-
žanjska cesta. Prav tako bodo 
glede na potrebe skupaj z Ob-
čino Sevnica pristopili k načr-
tovanju širitve distribucijskega 
sistema ob poslovnih conah v 
Boštanju in Radni ter v nada-
ljevanju proučili še možnost 
zagotovitve gospodinjskega 
odjema plina na delu območja 
naselja Boštanj.
  S. Radi

redakcija@posavje.info
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

DARUJMO KRI - REŠUJMO ŽIVLJENJA!
Spoštovani! 

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, ki 
bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, preprečevanje posledic 
in preprečevanje smrti. To omogočajo krvodajalci, saj si pri 
tovrstnem zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med seboj. 
Krvodajalstvo je torej odsev človečnosti, ki temelji na načelih 
prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Da zadostimo 
potrebam zdravstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.

Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za 
krvodajalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 
65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri 
vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju 
z RKS, ZZTM Ljubljana in Občino Brežice organizira 

krvodajalsko akcijo v

• sredo, 13. JANUARJA 2021, z vpisom od 8.00 do 13.00 in 
• četrtek, 14. JANUARJA 2021, z vpisom od 7.00 do 12.00

V MLADINSKEM CENTRU BREŽICE -  GUBČEVA ULICA 10/A

Spoštovani krvodajalci, zaradi aktualnih razmer vas prosimo, 
da se po telefonu naročite na darovanje krvi, na voljo so vam 
naslednje številke:

051-389-270
051-671-147
030-716-796

Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, za razumevanje ter 
upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

Vljudno vabljeni!

Kot je dejal župan Ivan Molan, 
se je Občina Brežice razveseli-
la odločb Eko sklada o dodeli-
tvi nepovratnih sredstev v višini 
575.000 evrov na Javnem pozi-
vu za nepovratne finančne spod-
bude za nove naložbe v grad-
njo skoraj nič-energijskih stavb 
splošnega družbenega pomena, 
med katere sodijo tudi vrtci. Do-
datna sredstva za gradnjo vrtcev 
za občino pomenijo, da bo bi-
stveno lažje zaključila investici-
ji tudi v finančni obliki. Dodatna 
sredstva so po besedah župana 

Investicija izgradnje novega doma krajanov, ki se je pričela sep-
tembra 2020, uspešno poteka po načrtih. Projekt v vrednosti 
457.000 evrov se je po podpisu pogodbe z izvajalcem, podjetjem 
Sl-inženiring Boršt d.o.o. v začetku septembra 2020 začel z rušitvi-
jo dotrajanega obstoječega objekta, novogradnja objekta v velikos-
ti 272 m2 pa je že dobila streho. Dvoetažni objekt bo imel v pritličju 
večnamenski prostor, sanitarije, čajno kuhinjo, strojnico in stopni-
šče, ki vodi v mansardo, kjer bodo večnamenski prostori, dve pisar-
ni, sanitarije in prostor za čistila. V objektu je predvideno talno ogre-
vanje s toplotno črpalko zrak / voda. V okviru investicije bo urejena 
tudi okolica objekta vključno z izgradnjo parkirišča. Nov dom bo ve-
lika pridobitev za krajane, saj so si že več let želeli primerne prosto-
re za druženja in prireditve, še posebej za otroke. 

Občina Brežice zbira podatke za prvo oceno 
škode v občini po potresu
Občina Brežice na podlagi poziva Urada Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje prosi občane, da posredujejo podatke o prvi 
oceni škode na objektih zaradi potresa z epicentrom v bližini Pe-
trinje na Hrvaškem, ki se je zgodil 29. 12. 2020. Obvestilo o zbi-
ranju podatkov je bilo objavljeno 30. 12. 2020 na spletni stra-
ni občine www.brezice.si in nekaj podatkov o škodi je občina 
že pridobila. 
Občane, ki so opazili škodo na objektih po potresu, prosimo, da 
nam podatke (če jih še niso) posredujejo do 11. 1. 2021 na ele-
ktronski naslov: roman.zaksek@brezice.si.
V sporočilu je potrebno navesti lokacijo poškodovane stavbe, ali 
gre morebiti za stanovanjske objekte, ki niso več primerni za bi-
vanje zaradi posledic decembrskega potresa oz. za gospodarski 
ali javni objekt, ki ni več primeren za opravljanje dejavnosti, ter 
podatek o objektih, ki sodijo v pristojnost Zavoda za kulturno de-
diščino, opis nastale škode in poškodb ter grobo oceno stroškov.
Podatke bomo na občini zbrali in jih posredovali na Urad Repu-
blike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi morebitnih postop-
kov ocenjevanja škode po potresu.

Občina Brežice pridobila 575.000 evrov nepovratnih 
sredstev Eko sklada za sofinanciranje gradnje dveh vrtcev
Občina Brežice je v letu 2020 začela z gradnjo vrtcev v Artičah in v Dobovi. Župan občine Brežice Ivan Molan je ob 
podpisu pogodb napovedal, da bo občina iskala dodatne vire sredstev za gradnjo vrtcev. Vrtca sta zasnovana kot ener-
getsko učinkoviti stavbi, zato se je občina prijavila in bila uspešna na javnem pozivu Eko sklada, slovenskega okoljske-
ga javnega sklada. Za vrtec v Dobovi je občina pridobila nepovratna sredstva v višini 249.000 evrov in za vrtec v Arti-
čah 326.000 evrov.

tudi predpogoj za pogovore z iz-
vajalci glede možnosti hitrejše-
ga dokončanja izgradnje vrtcev. 
Vrtca bi bila tako lahko dokonča-
na že do konca leta 2021.

Skupna pogodbena vrednosti 
gradnje petoddelčnih vrtcev v 
Artičah in v Dobovi znaša 3,88 
milijona evrov. Od tega znaša 
pogodbena vrednost gradnje 
vrtca v Dobovi 1,6 milijona evrov 
in 2,28 milijona evrov pogodbe-
na vrednost gradbeno-obrtni-
ških del za vrtec v Artičah. 

Vrtec v Dobovi Vrtec v Artičah

Dom krajanov na Velikih Malencah pod streho 

Večnamenski dom na Velikih Malencah

Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod 
pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne 

razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice 
d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 
Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. do 13. ure, 
sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

LILI je prijazna, štiri mesece sta-
ra muca. Prisrčna muca išče pri-
jazne in odgovorne ljudi, ki ji 
bodo nudili topel in varen dom.

POZIV K SPOŠTOVANJU UKREPOV
Spoštovane občanke, spoštovani občani,
vstopili smo v novo leto in običajno smo si v prvih dneh nove-
ga leta s stiskom rok zaželeli vse dobro. Letos so stvari še vedno 
drugačne, zato vam za začetek želim predvsem zdravja, sreče, 
uspehov, dobrega sodelovanja in dobrih medsebojnih odnosov. 
Hvala za vaše sodelovanje v letu 2020, ki nas je pogosto prese-
netilo in od nas zahtevalo veliko prilagoditev. Pred nami je novo 
leto z novimi priložnostmi in prepričan sem, da bomo s skupnimi 
močmi premagali vse izzive, ki nas čakajo v 2021. Pri tem potre-
bujemo sodelovanje vseh nas, ki v občini živimo in ustvarjamo.

Kljub temu da se je spremenila letnica, pa naši izzivi in omejitve, 
povezani z epidemijo, ostajajo takšni kot v preteklem letu. V Po-
savju in v naši brežiški občini se soočamo z naraščanjem števila 
okuženih z novim koronavirusom. Zavedam se, da smo včasih 
že utrujeni od omejitev in da pogrešamo druženje, zato je opa-
ziti popuščanje pri spoštovanju ukrepov.

Zato vas spoštovane občanke, spoštovani občani, prosim, da 
vztrajate pri doslednem upoštevanju vseh ukrepov in navodil za 
preprečevanje širjenja okužb, spoštovanju karantene, uporabi 
zaščitnih sredstev in izogibanju nepotrebnim medsebojnim sti-
kom in druženju. Tudi če nimate simptomov okužbe, ste lahko 
okuženi in lahko okužite ljudi, s katerimi se družite. Vabljeni, da 
izkoristite možnost testiranja na covid-19, ki se izvaja množič-
no s hitrimi testi. V kolikor imate simptome okužbe s covid-19 
(povišana temperatura, kašelj, boleče grlo, nahod, driska ...), pa 
pokličete svojega osebnega zdravnika, ki vas bo napotil na testi-
ranje in ostanite v izolaciji.

Stanje v naši regiji in v občini je resno, zmogljivosti zdravstve-
nega sistema so na robu. S spoštovanjem ukrepov in navodil za 
preprečevanje širjenje okužb lahko največ pripomoremo k temu, 
da se bodo epidemiološke razmere umirile in izboljšale. V teh 
časih preizkušenj bodimo pozorni tudi na ljudi v naši sredini, ki 
so najbolj ranljivi in ki morda potrebujejo pomoč. Občina Bre-
žice je s pomočjo prostovoljcev in Zavoda Sopotniki poskrbe-
la za nujne prevoze ter dostavo zdravil in živil tistim občanom, 
ki druge možnosti nimajo. Bodimo pozorni drug do drugega in 
poskrbimo tako zase kot za ostale ljudi v naši lokalni skupnosti. 

Spoštujmo življenja in ravnajmo odgovorno in solidarno ter os-
tanimo zdravi.

župan občine Brežice Ivan Molan
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V letu 2020 je svoj 20. jubilej praznovalo Kulturno društvo Godba 
Blanški vinogradniki. Epidemiološka situacija jim je žal onemogočila 
izvedbo praznovanja 20. obletnice delovanja v mesecu maju, prav 
tako pa tudi izvedbo tradicionalnega božično-novoletnega koncerta. 

Zato so se odločili, da bo tokratni koncert malo drugačen – v sple-
tni različici, z obuditvijo spominov na pretekla leta ter na druženja 
s poslušalci in glasbenimi gosti.

Posnetek si lahko ogledate na povezavi, objavljeni tudi na Facebo-
ok profilu Godba Blanški vinogradniki: 

https://youtu.be/F6-RDAOantw  

Prizidava Vrtca Ciciban Sevnica 
V zaključno fazo prehaja projekt prizidave Vrtca Ciciban Sevnica, ki je zasnovan kot pritlični objekt z ravno streho, na 
kateri je predvidena igralna terasa. 

V novem prizidku bodo tri igral-
nice s terasami, tri garderobe, 
skupne sanitarije, kabinet, na-
menjen vzgojiteljicam, in pros-
tor za arhiv. Načrtovan je tudi 

Pogled na del zunanjosti Ena od treh bodočih novih igralnic
prostor za umestitev ogrevalne 
in prezračevalne tehnike. 

Trenutno je v teku izvedba ele-
ktro in strojnih inštalacij ter po-

laganje keramike v sanitarijah. 
Pogodbena vrednost gradbenih 
del znaša nekaj več kot 887 ti-
soč evrov, sledila bo še montaža 
opreme v višini dobrih 70 tisoč 

evrov. Predvideno je, da bodo 
vsa dela zaključena do aprila 
2021.

O izvajanju zimske službe v občini Sevnica
Glede na zimsko obarvano vremensko napoved za prihodnje dni je zelo aktualna tema cestno-prometna varnost v luči 
izvajanja zimske službe. Ta vključuje pluženje, čiščenje in vzdrževanje občinskih cest, javnih površin, parkirišč in ploč-
nikov. Gre za celoto izvajanja opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razme-
rah, ko je zaradi snega lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Občina Sevnica je zadolžena za 
izvajanje zimske službe na ob-
činskih kategoriziranih lokal-
nih cestah, od leta 2014 pa na 
podlagi odloka Občinskega sve-
ta službo izvajanja rednega 
vzdrževanja občinskih lokalnih 
cest, vključno z izvajanjem zim-
ske službe, izvaja Javno podjetje 
Komunala d.o.o. Sevnica. Izvaja-
lec zimske službe skrbi za pregle-
de cest in izvaja zimsko službo 
skupaj s podizvajalci.

Medtem ko je občina zadolže-
na za izvajanje zimske službe 
na kategoriziranih lokalnih ce-
stah, so za vzdrževanje katego-
riziranih javnih poti zadolžene 
krajevne skupnosti, ki same iz-
vedejo izbore izvajalcev. Za či-
ščenje in vzdrževanje dovoznih 
poti do posameznih stanovanj-
skih objektov poskrbijo obča-
ni sami, ki se za čiščenje lah-
ko dogovorijo tudi s krajevnimi 
vzdrževalci cest. 

Od leta 2016 je v veljavi držav-
ni pravilnik o rednem vzdrževa-
nju javnih cest, na podlagi kate-

rega se izvaja zimska služba tudi 
v občini Sevnica. Pravilnik opre-
deljuje, da je prevoznost cest 
zagotovljena, če višina snega na 
občinskih cestah ne presega 15 
cm, promet pa je možen z upo-
rabo zimske opreme vozil. Po 
pravilniku za vse, ki pozimi vozijo 
po cestah s klancem nad 10 od-
stotkov, velja, da je prevoznost 
zagotovljena, če je promet mo-
goč z uporabo snežnih verig. Ve-
rige naj bodo zato sestavni del 
obvezne opreme vozil. 

Vzdrževanje prevoznosti posa-

meznih cest v zimskih razmerah 
je opredeljeno s prednostnimi 
razredi, v katere so ceste razvr-
ščene glede na kategorijo, go-
stoto in strukturo prometa, ge-
ografsko-klimatske razmere in 
krajevne potrebe.

Poleg truda javnih služb, vlo-
ženega v učinkovito izvajanje 
zimske službe za čim prejšnjo 
zagotovitev prevoznosti in var-
nosti cest, je ključna tudi ustre-
zna priprava vsakega posame-
znega udeleženca v prometu 
na prometne razmere z ustre-

zno zimsko opremo. Pričakuje 
se povečan nadzor nad njeno 
ustrezno in dosledno uporabo. 
Ob primeru izrednih zimskih raz-
mer je na vsakem posamezniku 
tudi presoja o nujnosti poti, v 
kolikor jo je možno prestaviti na 
primernejši čas. 

Izvajanje zimske službe lahko 
otežujejo razne ovire ob ces-
tišču, kot so kupi peska, zem-
lje in hlodovina ter poškodova-
no drevje in vejevje, ki se močno 
nagiba nad cestišče.

Za učinkovito izvajanje zimske 
službe je pomembno, da so po-
vršine ob in nad cestiščem ustre-
zno počiščene. Zato je potrebno 
redno čistiti zemljišča ob cesti, 
ne glede na lastništvo, s tem pa 
omogočiti varnejše odvijanje 
prometa tudi v zimskem času. 
Skupni preventivni ukrepi omo-
gočajo bolj kakovostno izvajanje 
zimske službe, s tem pa poveča-
nje varnosti v cestnem prometu 
in zadovoljstvo vseh uporabni-
kov javnih površin.

Množično testiranje na SARS-CoV-2 
s hitrimi antigenskimi testi 

v Zdravstvenem domu Sevnica
Zdravstveni dom Sevnica izvaja množično testiranje občanov na 
SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi, in sicer na lokaciji pred 
akutno/covid ambulanto Zdravstvenega doma Sevnica. 

Testiranje poteka še danes in jutri, 
7. in 8. januarja 2021, od 11. do 15. ure. 

O vseh dodatnih lokacijah množičnega testiranja in nadaljnjih ak-
tivnostih bodo obveščali sproti. Za vse informacije glede izved-
be testiranj se lahko obrnete na Zdravstveni dom Sevnica preko 
e-naslova tajnistvo@zd-sevnica.si oziroma na telefonsko števil-
ko 07/ 81 61 514.

Delež okuženih je v občini Sevnica vseskozi zelo visok. Zdravni-
ška stroka poziva k doslednemu in odgovornemu upoštevanju 
zaščitnih ukrepov.

Razpis za Prešernova priznanja in plakete 
Zveze kulturnih društev Sevnica odprt še do 
petka, 8. januarja 2021

Zveza kulturnih društev Sevnica vsako leto podeljuje priznanja in 
Prešernove plakete Zveze kulturnih društev Sevnica za dolgoletno 
uspešno in odgovorno delo ter posebne uspehe in dosežke na po-
dročju različnih oblik ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Ljubiteljska kulturna društva, skupine, krajevne skupnosti, javni za-
vodi in posamezniki lahko na podlagi Pravilnika o podeljevanju Pre-
šernovih priznanj in plaket Zveze kulturnih društev Sevnica in raz-
pisa, objavljenega na spletni strani www.obcina-sevnica.si, podajo 
predloge za podelitev Prešernovih priznanj in plaket ZKD Sevnica, 
in sicer do 8. januarja 2021 na naslov: Zveza kulturnih društev Sev-
nica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Prešernova priznanja in plakete Zveza kulturnih društev Sevnica po-
deli vsako leto ob kulturnem prazniku v mesecu februarju. Letošnja 
priznanja bodo podeljena v skladu z zmožnostmi v povezavi z epide-
miološko situacijo, kot nadomestilo za izvedbo prireditve pa je na-
črtovana priprava spletnega dogodka. 

Prejemniki priznanj za preteklo leto (februar 2020) 20. božično-novoletni koncert Godbe Blanški vinogradniki 
malo drugače

Vir: KD Godba Blanški vinogradniki
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uredila cestni odsek Črešnjice–
Pijavško.

KS ZDOLE
Na območju KS Zdole se nadalju-
je ureditev pločnika skozi nase-
lje Zdole, v skladu s programom 
cest pa bo v 2021 na vrsti uredi-
tev ceste Zgornje Šapole in prep-
lastitev odseka ceste Zdole-Rav-
ne pri Zdolah.

KS BRESTANICA
Večja naložba v KS Brestani-
ca bo rekonstrukcija ceste in 
pločnik skozi naselje Stolovnik, 
v skladu s programom cest pa 
tudi preplastitev voziščne kon-
strukcije ceste Brestanica–Anže 
ter preplastitev odseka ceste 
Mali Raztez–Kelhar, pri bazenu 
pa bo postavljena nova postaja 
za izposojo koles. V okviru par-
ticipativnega proračuna bo izve-
den projekt preplastitve igrišča 
pri vrtcu Brestanica predlagate-
lja Antona Zakška. 

KS DOLENJA VAS
V Dolenji vasi je v 2021 v načr-
tu izgradnja pločnika Dolenja vas
–-Križišče–Čele–Zdole ter rekon-
strukcija, sanacija in preplastitev 
voziščne konstrukcije odseka 
ceste na Libno. V okviru partici-
pativnega proračuna bo urejen 
drevored medovitih rastlin, ki ga 
je predlagal Matej Libenšek.

KS GORA
V KS Gora so v načrtu preplastit-
ve odsekov cest Gora–Dunaj in 
Gora–Straža–Strmo Rebro.

KS KOPRIVNICA
V 2021 bo na območju KS Kop-
rivnica predvsem v znamenju 
ureditve pločnika Veliki Kamen, 
načrtovane pa so še širitev in 
preplastitev ceste Vrstovšek–
Mirt, širitev in rekonstrukcija 
ceste Koprivnica–Gmajna–Ko-
ren–Bogovič ter rekonstrukcija 
ceste Veliki Kamen–Mrčna sela–
Zavrče. Med drugim bo leto 
2021 zaznamovala tudi ureditev 
prostorov KS v stavbi stare šole.

KS MESTA KRŠKO
Poleg večjih naložb v mestu se v 
2021 zaključuje ureditev parki-
rišča ob Kovinarski ulici, uredi-
tev pasjega parka, rekonstruk-
cija ulic na Vidmu in ulic mesta 
Krško, pa preplastitev ceste Vi-
dem–Bučerca–Sremič ter ure-
ditev večjega postajališča za av-
todome na območju stadiona 
Matije Gubca. V okviru partici-
pativnega proračuna bo izvede-

nih pet predlaganih in izglaso-
vanih projektov, in sicer nabava 
športne opreme za oživljanje 
starega mestnega jedra Krškega 
predlagateljice Andreje Petan, 
Zbornik – Šport v občini Krško 
– Prvo stoletje predlagatelji-
ce Mojce Kožuh, ureditev klo-
pi, miz, košev in dveh gugalnic 
pri koči na Grmadi predlagatelji-
ce Jasminke Kovačič ter projekt 
razvoj športnega turizma (izpo-
soja kajakov, supov, gorskih ko-
les, lokostrelske opreme, desk 
za jadranje, opreme za skejta-
nje), predlagatelj Luka Šebek.

KS KRŠKO POLJE
V KS Krško polje je v 2021 načr-
tovana sanacija in preplastitev 
ceste Drnovo–Mrtvice, v okviru 
participativnega proračuna pa 
postavitev igral na prostem ob 
gasilskem domu Brege predlaga-
telja Matjaža Račiča.

KS LESKOVEC PRI KRŠKEM
Na območju KS leskovec pri Kr-
škem se v 2021 zaključuje 2. faza 
rekonstrukcije ulice Anke Salmič 
(vključno z ureditvijo komunal-
ne infrastrukture), rekonstrukci-

ja poslovnega objekta Ulica 11. 
nov. 24, Leskovec – rekonstruk-
cija prostorov gasilskega doma 
in kulturne dvorane, med dru-
gim je načrtovana ureditev par-
kirnega prostora ob pokopališču 
v Leskovcu pri Krškem ter rekon-
strukcija in preplastitev odsekov 

cest Leskovec–Velika vas, Lesko-
vec–Senuše in Leskovec–Golek–
Veliki Trn. V okviru participativ-
nega proračuna bodo izvedeni 
naslednji predlagani in izglaso-
vani projekti: namestitev igral v 
Žadovinku predlagatelja Anto-
na Mlakarja, ureditev stoletnih 
pešpoti v KS Leskovec pri Krškem 
predlagatelja Dejana Sevška ter 
izgradnja in urejanje okolice za 
postavitev zunanjega vadbene-
ga fitnesa pri gasilskem domu v 
Veliki vasi predlagatelja Stanisla-
va Arha.

KS PODBOČJE
V KS Podbočje bo Občina Kr-
ško tudi v letu 2021 sodelova-
la z Direkcijo RS za infrastruktu-
ro pri načrtovanju novega mostu 
na Brodu, sicer pa so v načrtu 
tudi ureditve odsekov cest Šu-
tna–Škorc–Brezovica in Šutna–
Jarek–Gradec. Nadaljevale se 
bodo aktivnosti programa na-
makanja Kalce – Naklo. V okvi-
ru participativnega proračuna 
bosta v 2021 izvedena dva pre-
dlagana in izglasovana projek-
ta, in sicer ureditev travnatega 
igrišča v Šutni predlagatelja Saše 

Šavriča ter obnova prireditvene-
ga prostora na trgu v Podbočju 
predlagateljice Ivanke Černelič 
Jurečič.

KS RAKA
V KS Raka se v 2021 nadaljuje 
prizidava na OŠ Raka pa tudi ak-
tivnosti za ureditev trga na Raki 
(ta vključuje tudi ureditev kana-
lizacije), v skladu s programom 
cest pa v 2021 sledi preplasti-
tev ceste Podulce–Zabukovje-
–D. Radulje, odseka ceste Po-
dulce–Površje in sanacija ceste 
Planina pri Raki. V okviru partici-
pativnega proračuna bo izveden 
predlagan in izglasovan projekt 
ureditve sprehajališča okoli ra-
škega gradu predlagatelja Mar-
tina Lešnjaka.

KS ROŽNO–PRESLADOL
Na območju KS Rožno–Presla-
dol sta v načrtu preplastitvi ces-
te Brezje pri Dovškem–Presla-
dol in ceste Rožno–Presladol. V 
okviru participativnega proraču-

na bosta izvedena dva predla-
gana in izglasovana projekta, in 
sicer postavitev naprav za ulič-
no vadbo predlagatelja Dejana 
Prosenika ter postavitev rekre-
acijske infrastrukture ob Savi na 
relaciji HE Krško–Rožno predla-
gatelja Aneja Vovčaka.

KS SENOVO
Na Senovem se v 2021 zaklju-
čuje gradnja in opremljanje 
novega vrtca,  v načrtu je ure-
ditev ceste in mostu Belo, ploč-
nika Mali Kamen, v okviru pro-
grama cest pa še preplastitev 
ceste Bohor–Srebotno, rekon-
strukcija ceste Jablance–Zalog, 
preplastitev ulic na Senovem, 
ureditev protiprašne zaščite na 
odseku ceste Zalog–Mrzla Pla-
nina, preplastitev ceste Seno-
vo–Kališovec–Mrzla Planina ter 
rekonstrukcija Bračičeve ulice s 
pločniki. V sklopu projekta po-
večanje priključenosti na obsto-
ječe čistilne naprave je v letih 
2021 do 2023 na Senovem na-
črtovana gradnja kanalizacije na 
Cankarjevi cesti, Tomšičevi cesti, 
Cesti 3. julija, Cesti bratov Zorko, 
Bohorski cesti, Rudarski cesti ter 
na Poti na Armes. Na parkirišču 
pri Domu XIV. divizije bo ureje-
na postaja za izposojo koles. V 
okviru participativnega prora-
čuna bosta v 2021 izvedena dva 
predlagana in izglasovana pro-
jekta: ozelenitev kraja ob glavni 
cesti skozi Senovo in pri Domu 
XIV. divizije Senovo predlagate-
lja Rahmana Fazliča ter uredi-
tev varovalne ograje za igrišča 
na Delavski ulici 6 in 8 predlaga-
teljice Olivere Mirković.

KS SENUŠE
Na Senušah so v 2021 v načrtu 
rekonstrukcija dveh cestnih od-
sekov, in sicer ceste Brezje pri 
Senušah–Velika vas ter ceste 
Leskovec–Senuše–Veliki Trn. V 
okviru participativnega proraču-
na bo izveden projekt predlaga-
telja Jožeta Tomažina – postavi-
tev fitnesa na prostem v sklopu 
Parka za druženje in šport.

KS SPODNJI STARI GRAD – 
SPODNJA LIBNA
V KS Spodnji Stari Grad – Spo-
dnja Libna je v načrtu ureditev 
pločnika Spodnja Libna, pri več-
namenskem domu v Spodnjem 
Starem Gradu je v načrtu nova 
postaja za izposojo koles,  v okvi-
ru participativnega proračuna 
pa projekt nadgradnje fitnes 
naprav v športnem parku ŠD 
Dolenja vas predlagateljice Ive 
Gomilšek.

KS VELIKI PODLOG
V Velikem Podlogu bo leto 2021 
v znamenju začetka gradnje no-
vega objekta podružnične OŠ in 
vrtca ter zaključka ureditve ko-
munalne infrastrukture v nase-

lju Veliki Podlog, urejanja polj-
skih poti (agromelioracije), 
ureditve prostorov za potrebe 
KS, v skladu s programom cest 
pa tudi preplastitev ceste Veliki 
Podlog–Gržeča vas–Mali Podlog.

KS VELIKI TRN
Na Velikem Trnu bo Občina Kr-
ško v 2021 razširila in preplasti-
la odsek ceste Veliki Trn–Arto ter 

Načrti Občine Krško v 2021
Za leto 2021 prihodki proračuna Občine Krško po rebalansu znašajo 42.547.390 evrov, odhodki pa 44.750.884 evrov, od 
tega je za naložbe načrtovanih 19,5 milijona evrov. Med večjimi naložbami širšega pomena bo Občina Krško v letu 2021 
nadaljevala z obnovo objekta PGE Krško, gradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, z aktivnostmi za umeščanje in na-
črtovanje novega objekta OŠ dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega, z aktivnostmi bo začel Podjetni-
ški inkubator Krško, nadaljujemo z nadgradnjo kolesarskih povezav, predvsem dveh večjih, kot sta kolesarski povezavi 
Krško–Kostanjevica na Krki ter Senovo–Kozje, razširila sistem izposoje koles, začela z gradnjo peš mostu preko Save z Vid-
ma do Krškega, odkup šestih oskrbovanih stanovanj za starejše občane, med drugim bodo stekle aktivnosti izdelave pro-
jektne dokumentacije za bazen Krško, nadaljujejo se aktivnosti namakanja kmetijskih zemljišč iz reke Save.

JAVNO NAZNANILO
o javni objavi pobude za pripravo državnega 
prostorskega načrta za prenosni plinovod 

R42/1 Anže–Brestanica
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja, kot pripravljavec prostorskih aktov (v nadaljnjem be-
sedilu: pripravljavec), javno objavlja pobudo za pripravo državne-
ga prostorskega načrta za prenosni plinovod R42/1 Anže–Bresta-
nica, ki jo je dne 14. 10. 2020 podalo Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo (v nadaljnjem besedilu: pobudnik). Pobu-
do je pod številko 20012 septembra 2020 izdelal ZUM urbanizem, 
planiranje, projektiranje d. o. o. Maribor. Pobuda bo do 22. janu-
arja 2021 javno objavljena v digitalni obliki na spletnem porta-
lu GOV.SI (povezava: https://www.gov.si/teme/drzavni-prostor-
ski-nacrti/).

Javnost ima možnost v času javne objave pobude iz točke II. na-
njo dati predloge in pripombe. Le-te lahko javnost pošlje na na-
slov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, 
ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubri-
ki »Zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN za plinovod 
Anže–Brestanica«.

Katere naložbe so v 2021 načrtovane po posameznih krajevnih skupnostih?

PGE – obnova obstoječega doma in novogradnja objekta za pot-
rebe PGD Videm ob Savi, Gasilske zveze Krško in civilne zaščite se 
bo zaključila konec 2021. Zaključek izgradnje komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu

2. faza rekonstrukcije ulice Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem

Moj projekt – participativni proračun 2021
V letu 2021 bo Občina Krško izvedla 20 projektov, izglasova-
nih v letu 2020. Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom 
za sodelovanje ter vas vabimo, da tudi v prihodnje sodelujete 
v projektu participativnega proračuna za leto 2022. Postopek 
bomo, kot vsako leto do sedaj, začeli spomladi, predvidoma 
marca 2021 z zbiranjem predlogov, v juniju 2021 pa bo pote-
kalo glasovanje. Projekte, ki bodo izglasovani v letošnjem letu, 
bo Občina Krško izvedla v letu 2022. Vabljeni pa tudi, da sode-
lujete s svojimi predlogi na spletni strani Občine Krško v aplika-
ciji Pobude občanov.
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»Pred dobrimi desetimi leti je prišel trenutek, v katerem sem 
iskal možnosti za lasten posloven uspeh na področju tehnič-
ne stroke. Priložnost sem videl v prodaji specialnih orodij, a 
ne katerih koli, pač pa v rezanju s tračnimi listi. Takrat ni bilo 
konkurence na tem področju, dodatna znanja in izkušnje pa 
sem pridobival tudi v ZDA, kjer so vodilni na področju izdelave 
in tehnologiji uporabe tračnih listov,« pojasnjuje Aleksander 
Molan, ki je še spoznal, da samo tehnično znanje, ki ga je prido-

bil v srednješolskem izobraže-
vanju, ni dovolj za uspeh, zato 
se je odločil za študij ekono-
mije na brežiški višji strokovni 
šoli ter pridobil mnogo praktič-
nih ter uporabnih znanj na po-
dročju trženja, komerciale, fi-
nanc, organizacije poslovanja, 
komuniciranja in računovod-
stva. »Kombinacijo tehnične-
ga in prodajnega znanja sem 
uspešno udejanjil v praksi, kar 
je pomenilo nenehno rast pod-
jetja,« pripoveduje sogovornik, 

ki je z dejavnostjo pričel v skromnih razmerah – v preurejeni ga-
raži družinske hiše. »Začeli smo z majhno pisarno in osnovnim 
skladiščem, nakar smo hitro preuredili še drugo garažo za proi-
zvodne prostore, čemur je sledil nakup opreme in strojev za iz-
delavo tračnih listov. S tem smo zelo skrajšali dobavni čas na-
šim strankam, kar danes pomeni veliko konkurenčno prednost, 
saj lahko dostavimo izdelek naročniku že jutri. Imamo tudi dob-
re cestne povezave, saj se nahajamo ob glavni cesti Brežice-Do-
bova,« opiše začetke razvoja družinskega podjetja, v katerem 
je žena Aleksandra prevzela delo okoli dokumentacije in raču-
novodstva, sin Matic pa je postal aktiven pri obdelavi in servisi-
ranju izdelkov za kupce ter dobavitelje.

GLAVNI PROIZVOD – LISTI TRAČNIH ŽAG

Osnovni proizvod podjetja ALMO so listi tračnih žag, namenjeni 
rezanju kovine, lesa in kosti v živilski industriji. Nudijo profesio-
nalne tračne liste najvišje kakovosti. Vsi listi tračnih žag ALMO so 
varjeni v lastni varilnici s sodobno tehnologijo spajanja listov in za 
vsak zvar nudijo garancijo. Omogočajo tudi varjenje tračnih listov 
po meri s hitrimi dobavnimi roki (1 do 2 dni). V svojem programu 
imajo tudi vse za vrtanje (svedri za les, kovino in beton ...), za ža-
ganje (poleg listov še izrezovalne žage, liste vbodnih in povratnih 
žag, rezalne plošče …) in za brušenje (lamelne brusilke, brusi 

za kozle, program za po-
liranje INOX). V ponudbo 
uvajajo tudi svojo blagov-
no znamko ALMO za vi-
soko kakovostne izdelke, 
kot je na primer rezalka 
za inox in jeklo. Trenutno 
nudijo devet kvalitetnih 
izdelkov omenjene znam-
ke ALMO.

»Prednost našega podjetje je, da ponujamo blago, ki ga stranka 
ne more kupiti pri konkurenci, saj ga bodisi ne pozna ali pa ga 
nima na zalogi. Svoje dobavitelje imamo v tujini, kjer so za to-
vrstno blago strokovnjaki in ponujajo vedno nove iznajdbe ter 
rešitve na tovrstnem področju,« doda in nadaljuje, da je ciljna 
skupina potrošnikov njihovega blaga industrija – kovinska, av-
tomobilska, elektro in gradbena kot tudi drobna obrt in storit-
vena dejavnost. Njihove večje stranke so TPV Novo mesto, IHS 
Krško, Kostak Krško, Komunala Brežice, Akrapovič Ivančna Go-
rica, KZ Krka Novo mesto, posredno tudi Krka Novo mesto in še 
nekatera druga slovenska podjetja ter mesnice. 

KAKOVOSTNI IZDELKI IN TEHNIČNA POMOČ

»Poslujemo z okoli tisoč različnimi kupci, a čas korone se je do-
taknil tudi našega podjetja, kar se odraža predvsem v strukturi 
kupcev – na nas obrača vedno več končnih potrošnikov, ki nas 
najdejo na spletnem naslovu www.almo.si. Na omenjeni spletni 
strani imamo predstavljeno našo celotno dejavnost in spletna 
prodaja je velika možnost preživetja v bodoče,« teče pogovor, 
v katerega vtke še soočanje z nelojalno konkurenco in raznimi 
ponudniki nizko cenovnih izdelkov. »V našem podjetju še ved-
no prisegamo na kakovost in individualen pristop h kupcu. Veli-
ko podjetij samo prodaja, mi pa želimo, da kupca obdržimo tako 
s kakovostjo izdelka kot s tehnično pomočjo. Opažamo, da se 
nam kupci, ki so nas zapustili zaradi nižjih cen, vračajo, saj rek, 
če poceni kupiš, drago kupiš, še vedno velja,« poudari Aleksan-
der Molan. »Pri nas kupec dobi nasvet za rešitev določenih te-
žav oziroma navodila za uporabo. Tako rekoč nudimo tehnično 
svetovanje, ki je vključeno v ceno. Iz tega izhaja sicer dober rek: 
Nismo najcenejši, smo pa najboljši!« se nasmehne.

NAČRTI
 
Med načrti družinskega podjetja ALMO ni selitev sedeža na ka-
tero izmed lokacij bližje slovenski prestolnici, čeprav sogovor-
nik priznava, da bi bilo morda kje na ljubljanskem območju, kjer 
je gospodarska moč večja, delovanje podjetja enostavnejše in 
z manjšimi stroški, vendar želijo ostati v domačem kraju ter pri-
spevati k njegovemu razvoju in zaposlovanju. »V ’dobrih časih’ 
nas je bilo zaposlenih že sedem, a v letošnjem letu število zapo-
slenih narekuje gospodarska situacija s preprečevanjem širjenja 
koronavirusa,« se dotakne še epidemije, ki igra pomembno vlo-
go ne samo v zdravstvu, temveč tudi v gospodarstvu. Ob tem 
doda, da bi bilo treba nujno spremeniti odnos do dela, da bi le-to 
postalo vrednota, kot je bilo že nekoč. »Kdor je delal, si je lahko 
ustvaril prihodnost in našel smisel življenja, kot je urejen dom, 
družina, dobra služba ... Mislim, da predstavlja delo največje ve-
selje takrat, ko ga opravljaš s srcem,« zaključi. 

ALMO, trgovina in storitve, 
kjer je kakovost na prvem mestu
SELA PRI DOBOVI – Podjetje ALMO, ki se ukvarja s trgovinsko dejavnostjo in kakovostnimi storitvami na področju tehničnega blaga za profesionalno rabo 
(delavniško orodje, električno orodje, vijačni in normirani elementi itd.), je bilo ustanovljeno 1. oktobra 2010. Njihov pristop delovanja je individualen ter osre-
dotočen na stranko in reševanje njenih težav.

Aleksandra Molan, direktorica

Skladiščno-prodajni prostor

Aleksander Molan

Lastna blagovna znamka ALMO – 
rezalka za inox in jeklo

Kolektiv podjetja ALMO na sejmu

ALMO Molan Aleksandra s.p., Sela pri Dobovi 46 D, 8257 Dobova | 07 49 676 63 | almo@almo.si | www.almo.si
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Zaključilo se je leto, ki me je pripeljalo do marsikaterih 
novih spoznanj in sem se začel dejansko zavedati, kaj v 
življenju zares šteje … Kljub temu da v našem vsakdanu 
novi koronavirus z vsemi možnimi ukrepi pušča velike sledi, 
ki bodo pri marsikomu in marsikje povzročile dolgotrajne 
posledice, pa je treba tudi v tej situaciji skušati biti čim bolj 
optimističen in si reči: ’Vse je za nekaj dobro.’ Vsaj tako si 
jaz pravim, ko v prvih januarskih dneh v tem zapisu delam 
’inventuro’ preteklega leta.

Lahko rečem, da je pri meni že začetek 2020. nakazal, da 
me čaka vse prej kot umirjeno in brezskrbno leto. Namesto 
da sem bil 12. januarja na letalu za Rovaniemi na Finskem, 
kamor se je z namenom ogleda dobrih praks odpravila ekipa 
projekta Stavi na zdravje, pri katerem sem imel priložnost 
tudi sam sodelovati – in hvaležen sem, da sem to priložnost 
dobil, pa tudi projekt smo na koncu uspešno pripeljali do 
konca –, sta mi samo nekaj ur prej nenadna vrtoglavica in 
slabo počutje preprečila, da bi se lahko v naslednjih dneh 
na lastne oči prepričal, kje domuje čisto pravi Božiček. 
Takrat sem že nekako slutil, da bo s tem letom nekaj narobe. 
Kljub temu se je moj službeni vsakdan v vlogi novinarja 
regionalnega časopisa do prvih dni marca odvijal povsem 
normalno in po pričakovanjih. Dogodkov in prireditev v 
’moji’ brežiški občini je bilo v tem času kar precej, posledično 
tudi terenskega dela, iskanja sogovornikov, pisanja 
prispevkov, fotografiranja, objavljanja na naši spletni strani 
in v časopisu, prijetnega druženja na prireditvah in verjetno 
bi se še kaj našlo. Tako da mi je že skorajda zmanjkovalo 
časa za podrobno spremljanje številnega dogajanja po svetu. 
A toliko sem seveda bil na tekočem, da sem vedel za razmere 
na Kitajskem, ki se je soočala z nekim zlobnim virusom, ki da 
ni nič kaj usmiljen do ljudi. Potiho sem si govoril in želel, da 
le ne pride tudi kdaj k nam, a zaman. Korona je prišla tudi k 
nam, prve okužbe, razglasitev epidemije, prvi smrtni primer, 
maske, razkuževanje ... Vse se je odvijalo tako hitro. Čez noč 
smo ostali zaprti – ostali doma. Takrat sem šele ugotovil, kaj 
pomeni ’lockdown’ države, kot da bi našemu življenju, ki smo 
ga bili vajeni, zastalo srce.

Na novo situacijo, t. i. novo normalnost, kot marsikdo 
pravi, smo se morali hitro prilagoditi in navaditi tudi v 
uredništvu našega časopisa. Vse tisto, kar se je še malo 
prej zdelo samoumevno, npr. da greš kot novinar na teren, 
se srečaš z ljudmi, jih sprašuješ, ’zaslišuješ’ na štiri oči, 
prisostvuješ dogodkom, je za nekaj časa izginilo. Tudi 
moje in delo vseh sodelavcev se je v hipu spremenilo. 
Terenskega dela tako rekoč ni bilo, če sem želel priti do 
določenih ljudi, sogovornikov, sem z njimi vzpostavil stik 
izključno na daljavo. To pomeni toliko več poslanih e-mailov, 
opravljenih klicev, brskanja po primernih fotografijah, 
ki jih nenadoma nimaš več na razpolago, ker se nič ne 
dogaja … Priznam, v določenem trenutku sem že skoraj 
obupal, saj nisem bil navajen toliko časa biti doma, ne da 
bi šel novinarsko pokrit kak dogodek. Z leti se pač privadiš 
neke dnevne rutine, ’skakanja’ po terenu, zaradi česar je, 
vsaj meni, poklic novinarja tako zanimiv in mi je zlezel pod 
kožo. Da ne govorim o tem, da nekaj časa ni bilo nobenega 
športa v živo po TV. Katastrofa za takšnega športnega 
navdušenca, kot sem jaz. A sem bil dovolj priseben, da sem 
se v tistem trenutku odločil – grem dalje, kar bo, pa bo. Vsi 
v kolektivu smo se zavedali, da je treba časopisne strani 
vseeno napolniti, četudi spomladi ni bilo nobenih pravih 
dogodkov. Bilo je še več dela, še bolj smo se morali potruditi 
in strniti vrste, a smo bili zadovoljni, da nam je uspevalo, 
številko za številko. Še sreča, da se je čez poletje situacija 
toliko izboljšala, da je bilo spet nekaj več dogajanja. Jeseni 
in tudi še zdaj pa se zgodba ponavlja, a imamo že toliko 
več izkušenj, kako v teh drugačnih okoliščinah pripraviti 
številko, ki temelji na dobrih posavskih zgodbah, in ravno to 
v vsej tej poplavi negativnih novic naši bralci še toliko bolj 
potrebujejo. Kajti ne smemo pozabiti, da se je lani zgodilo 
tudi veliko dobrih stvari, naj bo to na osebni ali družbeni 
ravni. Mislim, da nam z odkrivanjem in objavljanjem le-teh 
res uspeva.

V tem posebnem letu sem spoznal, da prideš veliko bolje čez 
neko krizno obdobje, če neko stvar vzameš takšno, kot je, 
da se enostavno sprijazniš z nastalo situacijo, se ne huduješ 
nad vsem, ne razglabljaš, zakaj je tako in ne drugače, ter 
skušaš iz vsega tega potegniti le najboljše. In to v 2021. letu 
polagam na srce tudi vsem vam.

Vse je 
za nekaj dobro

kolumna

Piše: Rok Retelj

Kaj te je spodbudilo k temu, 
da si se lotil pisanja knjige o 
zgodovini brežiškega nogo-
meta? Kako je potekalo pi-
sanje, na kakšne težave si 
pri tem naletel, kdo ti je po-
magal?
Glede na to, da prihajam iz 
Brežic in sem dolga leta delo-
val v klubu v različnih funkci-
jah, sem začutil dolžnost, da ob 
bližajočem se jubileju krono-
loško uredim dogodke, ki so 
zaznamovali stoletno organi-
zirano igranje nogometa v Bre-
žicah. Že takoj na začetku sem 
naletel na težave, saj je bilo do 
sedaj v klubu zelo malo napi-
sanega. Obstajala je majhna 
brošura, ki je izšla ob 65-le-
tnici, pa še ta je vsebovala cel 
kup netočnih podatkov, in neu-
rejen arhiv kluba na podstreš-
ju objekta na stadionu. Imel 
sem srečo, da je k sodelovanju 
pristopil nekdanji nogometaš 
Srečko Denžič, ki mi je zares 
ogromno pomagal. Z združe-
nimi močmi sva kasneje do po-
drobnosti raziskala zgodovino 
brežiškega nogometa, ki je do-
bila končno podobo v ravno iz-
dani zgodovinski monografiji 
s 400 stranmi in 280 slikami.

Katere mejnike v zgodovini 
brežiškega nogometa bi po-
sebej izpostavil, katera ob-
dobja so bila najbolj uspe-
šna, kateri uspehi najbolj 
izstopajo?
Prvi mejnik je zagotovo zače-
tek organiziranega igranja no-
gometa nemško govorečih pre-
bivalcev Brežic pod brežiškim 
gradom v Vrbini. Imenovali 
so se Sportklub Troja. Že zelo 
kmalu so, kot protiutež nem-
ški Troji, Slovenci ustanovi-
li Slovenski športni klub Bre-
žice. 13. aprila 1924 je prišlo 
celo do medsebojnega sreča-
nja, ki pa so ga dobili Sloven-
ci s 3:2. Pomemben mejnik se 
zgodi tudi 8. junija 1934 ob 
otvoritvi Sokolskega telova-
dišča, ki predstavlja današnji 
nogometni stadion. V povoj-
nem obdobju velja omeniti, 
da so Brežice leta 1947 igra-
le dve kvalifikacijski srečanji 
proti Škofji Loki za uvrstitev 
v slovensko nogometno ligo, 
kjer pa so žal bili neuspešni. 
Na drugoligaškem nivoju Bre-
žičani prvič nastopijo v tekmo-
valni sezoni 1955/56, ko osvo-
jijo odlično peto mesto. V tem 
uspešnem obdobju se uvrsti-
jo tudi v četrtfinale slovenske-
ga pokala, kjer za Bežigradom 
izgubijo z ljubljanskim Odre-
dom, današnjo Olimpijo, z 8:2. 
Vrhunec tekmovalne uspeš-
nosti pa nedvomno predstavlja 
sezona 1984/85, ko Brežice 
igrajo v slovenski nogome-
tni ligi, kjer pa se žal zadržijo 
samo eno tekmovalno sezono. 
Leta 2016 se novoustanovlje-

Iztok Kapušin, avtor knjige »100 let nogometa v Brežicah«:

Klub ravno v obdobju jubileja 
doživlja svetle trenutke
BREŽICE – 46-letni Brežičan Iztok Kapušin je po uspešni igralski karieri, v kateri je bil med drugim tudi 
del ekipe, ki je Krškemu leta 2002 priborila drugo ligo, zajadral v trenerske vode, pred kratkim pa je do-
končal knjigo, v kateri je popisal zgodovino brežiškega nogometa. 

ni NK Brežice 1919 po dolgih 
25 letih ponovno uvrsti v dru-
go slovensko ligo, kjer igra tudi 
danes.

Kaj pa osebnosti, tako iz 
vrst nogometašev kot tre-
nerjev in funkcionarjev, ka-
teri so najbolj zaznamovali 
teh 100 let?
Najprej bi izpostavil enega od 
soustanoviteljev SK Troja He-
nrika Klobučarja, ki je v času 
okupacije med drugo svetov-

no vojno opravljal funkcijo žu-
pana mesta Brežice. Ob kon-
cu vojne so Nemci ob umiku iz 
Brežic želeli porušiti zname-
nita jeklena mostova čez Savo 
in Krko. Klobučar je opravil ju-
naško dejanje, saj je kljub nav-
zočnosti ustašev, ki so straži-
li mostova, preščipnil žice in 
preprečil razstrelitev. Na bre-
žiški nogomet je v bivši drža-
vi vseskozi močno vplivalo dej-
stvo, da je v bližini vojašnica v 
Cerkljah ob Krki, kjer so služ-
bovali vojaki iz bivših repub-
lik. Med njimi je bilo tudi veli-
ko nogometašev in trenerjev, 
ki so v obdobju službovanja 
igrali ali trenirali nogomet v 
Brežicah. Mnogi so tu kasneje 
tudi ostali. Izpostavil bi Vacla-
va Sadila Vendo in Petra Soko-
lovića, ki sta dolga leta delova-
la v brežiškem klubu in pustila 
neizbrisan pečat. Največje ime, 
ki je povezano z nogometom v 
Brežicah, pa je zagotovo Bra-
ne Elsner, ki je v obdobju med 
letoma 1952 in 1954 pouče-
val telesno vzgojo, geografijo 
in biologijo na brežiški gimna-

ziji, ob tem pa igral prijateljske 
tekme za NK Brežice. Omeniti 
je treba tudi Boža Kerina in Ci-
rila Kolešnika, ki sta v različnih 
obdobjih delovala v klubu kot 
igralca, trenerja in funkcionar-
ja celih 50 let.  
 
V kakšni 'kondiciji' je brež-
iški klub po 100 letih delo-
vanja, ne le v tekmovalnem, 
ampak tudi v infrastruktur-
nem, organizacijskem in še 
kakšnem pogledu?

Zelo me veseli dejstvo, da no-
gometni klub ravno v obdob-
ju praznovanja visokega jubi-
leja doživlja svetle trenutke. 
Občina Brežice je poskrbe-
la, da stadion dobiva podobo 
modernega vadbenega centra, 
ki omogoča predvsem mla-
dim nogometašem kvalitetno 
športno udejstvovanje. V le-
tošnji tekmovalni sezoni član-
sko moštvo predstavlja veliko 
presenečenje v drugoligaškem 
prvenstvu. Ob dejstvu, da mo-
štvo sestavlja pretežno domači 
igralski kader, je uspeh še toli-
ko večji. Trenutno nisem blizu 
brežiškemu klubu in težko so-
dim o njihovi organiziranosti, 
vendar moram pohvaliti zav-
zetost vodstva kluba ob izdaji 
knjige, kjer so k zadevi pristo-
pili zelo profesionalno in na ta 
način omogočili izdajo knjige v 
prednovoletnem času.

Si Brežičan, ki je igral in de-
loval tako v brežiškem kot 
krškem klubu. Kako oce-
njuješ trenutno stanje v 
posavskem nogometu, kako 

so nanj vplivale 'zdrahe', ki 
so zaznamovale zlasti lan-
sko, v Brežicah jubilejno 
leto?
Posavski nogomet v zadnjih 
dveh desetletjih doživlja pre-
porod na vseh ravneh delova-
nja. S pomočjo lokalnih skup-
nosti in panožne zveze se 
izboljšuje infrastruktura, ki 
omogoča kakovostnejše delo z 
mladimi nogometaši. V nogo-
metne šole se vsako leto vpisu-
je vedno več otrok, kar zagota-
vlja množičnost, ki pa je eden 
od predpogojev za ustvarjanje 
kakovostnih nogometašev v 
tekmovalnih selekcijah. Ima-
mo tudi dovolj lastnega stro-
kovnega kadra. Ves ta razvoj so 
žal nekoliko zavrla nesoglasja 
v Krškem lansko leto. Najve-
čjo ceno zato so plačali mladi 
nogometaši, ki so bili razdvo-
jeni in ob tem odhajali v druge 
nogometne sredine, kar je os-
labilo posavski mladinski no-
gomet. Menim, da bo v bližnji 
prihodnosti prišlo do umiritve 
strasti z obeh strani in da bo 
Posavje imelo dva močna cen-
tra v Brežicah in Krškem.

Bil si trener tudi v prvi slo-
venski nogometni ligi in 
poznaš razmere v sloven-
skem nogometu, kakšne so 
realne možnosti, da Posavje 
kmalu dobi stabilnega prvo-
ligaša? Imamo dovolj možno 
lastno igralsko, organizacij-
sko in finančno zaledje?
Krško in Brežice sta dva nogo-
metna centra, ki sta že sedaj 
povsem primerljiva z neka-
terimi nogometnimi sredina-
mi, ki dajejo članska prvoliga-
ška moštva v Sloveniji. Tukaj 
imam v mislih recimo Sežano 
in Kidričevo. Po nekajletnem 
igranju Krškega v prvi ligi so 
sedaj Brežice povsem blizu 
boja za prvoligaško vstopnico. 
Pomembno je, da zgodba te-
melji na domačem kadru tako 
v igralski zasedbi, strokovnem 
kadru kot tudi vodstvu klu-
ba, saj lokalna skupnost lažje 
podpre takšen projekt. V tem 
trenutku vseeno menim, da 
smo v igralskem smislu z do-
mačimi igralci na drugoliga-
škem nivoju dosegli nekakšen 
rezultatski limit, predvsem za-
radi dejstva, da veliko kakovo-
stnih posavskih nogometašev 
igra ali v tujini ali na prvoliga-
škem nivoju v ostalih sredinah. 
Problem predstavlja tudi dej-
stvo, da prvoligaški nogomet 
zahteva profesionalno delova-
nje na vseh ravneh, kar pa zah-
teva tudi izdaten finančni zalo-
gaj. Gospodarstvo v Posavju je 
dovolj močno, da lahko podpre 
takšen projekt, vprašanje pa je 
ali ga želi podpreti v zadostni 
meri. 

� Peter�Pavlovič

Iztok�Kapušin�na�klopi�hrvaške�Bistre,�ki�jo�je�popeljal�v�drugo�
hrvaško�ligo�(foto:�osebni�arhiv).
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Prihaja čas zunanjega 
urejanja bivališč 

Dišeča kopel z baziliko 

Bazilika, začimba in dišavnica, je enoletnica, ki svoje 
aromatične liste na prostem ponuja od konca maja do 
septembra, a je primerna tudi za celoletno vzgojo na 
okenski polici. Obiramo starejše liste, mlajše pustimo za 
nadaljnjo rast. S sušenjem bazilika izgublja svoje aroma-
tične sposobnosti, zato je baziliko najbolje shraniti v ob-
liki pesta (začimbna omaka v obliki paste). Zamrzovanje 
ne pride v  poštev, saj ne prenaša mraza. 

Bazilika ni vsestransko uporabna samo v kuhinji, temveč 
ima tudi številne zdravilne lastnosti:  odpravlja trebušne 
težave, vzbuja tek, pospešuje prebavo, odpravlja mrzli-
co in glavobole, ublaži menstrualne krče in pomaga pri 
zdravljenju rane na želodcu. Čaj iz bazilike blaži kašelj in 
blagodejno deluje na živce. Zelo prijetna je tudi dišeča 
kopel z baziliko. Naredimo jo tako, da v toplo vodo vlije-
mo nekaj kapljic eteričnega olja ali pa svežo ali posuše-
no listno maso zavijemo v ženske nogavice in preko njih 
spuščamo toplo vodo v kad. Po taki kopeli spimo kakor 
angelčki, bi rekle naše babice.
 Viktorija Senica, cvetličarka

V tokratni rubriki Vrtovi Posavja bomo za vas, drage bralke, cenjeni bralci, skušali nanizati nekaj idej o ureditvi okrasne žive meje, ki daje okolici vašega bival-
nega prostora poseben in svež videz. S premišljenim izborom rastlin ter načinom zasaditve je lahko živa meja prijeten del okrasnega vrta. Rastline, ki so pri-
merne za živo mejo so lahko zimzelene, listopadne ali cvetlične. Za negovano živo mejo si je treba vzeti čas, a vložen trud nas vedno nagradi z lepim pogledom. 
Prijetno branje!  Uredništvo  

Z živo mejo običajno označimo svojo 
posest in v zavetju žive meje pogosto 
najdejo svoj dom in hrano tudi man-
jše živali. Živa meja je lahko različno 
visoka, lahko jo pustimo prosto ras-
ti ali pa jo strižemo (za strižene žive 
meje je treba izbrati pravo vrsto rast-
lin, ki dobro prenašajo rez). Živa meja 
je lahko sestavljena iz več vrst rastlin 
ali pa iz ene same vrste.

Pri odločitvi, katere vrste rastlin naj se-
stavljajo živo mejo, je treba poudariti, 
da so zelene skozi celo leto le zimzele-
ne rastline, medtem ko so listopadne 
in cvetoče zelene le določen čas. Glede 
na višino ločimo nizke žive meje (do vi-
šine 100 cm), srednje visoke žive meje 

(100 do 200 cm) in visoke žive meje 
(nad 200 cm). Kdor želi visoko živo 
mejo, naj se raje odloči za prosto ras-
točo živo mejo, ker je obrezovanje na 
takšni višini zamudno in težko. Striže-
na živa meja naj bo zasnovana iz ene 
same vrste rastlin, saj se le tako lah-
ko zagotavlja njena vitalnost in videz.  
Čas saditve je zgodaj spomladi ali po-
zno jeseni (sajenju v poletni vročini se 
izogibajmo).

Zasaditev žive meje

Ko se odločimo za saditev, imamo na 
voljo tako sadike z golimi koreninami (v 
koreninski grudi) ali v loncu. Pri nakupu 
sadik moramo biti pozorni na razraš-
čenost. Najboljša sadika ima čim kraj-
še deblo oz. so prve veje nizko razraš-
čene, ker le tako dosežemo strnjeno, 
gosto in neprehodno živo mejo. Ob sa-
jenju dodamo kakovosten kompost za 
zračnost ter zadrževanje vlage. Na za-
četku ustrezno pognojimo z založnim 
gnojilom, nato gnojimo dvakrat letno 
(spomladi in konec poletja). Izbrane sa-
dike za živo mejo sadimo linijsko (za-
poredoma) ali izmenično v dveh vrs-
tah in z medsebojnim zamikom). Na ta 
način ustvarimo gostejšo in širšo živo 
mejo, a pred odločitvijo za enovrstno 
ali dvovrstno živo mejo moramo vede-
ti, da je pri dvovrstni zasaditvi končna 

širina odraslih rastlin precejšnja in lah-
ko preseže 1 m.

Če želimo imeti listopadno živo 
mejo, imamo na izbiro kar nekaj vrst: 
navadni in beli gaber, češmin, navadno 
in rdečelistno bukev, maklen, glog, 
pušpan, dren, mandžurski javor itd. Če 
nam je bolj všeč celoletna zimzelena 
živa meja, potem bomo izbrali cipreso, 
tiso, smreko, bor itn. Čudovito živo 
mejo tvorijo cvetoče rastline, a žal je 
čas njihovega cvetenja omejen. Izbira je 
bogata, na voljo je več vrst medvejevk, 
forzicij ...

Želite imeti urejen dom? 
Poskrbite tudi za živo mejo!

Vrtovi Posavja – skupaj se učimo

Zaščitna in okrasna živa meja iz lovo-
rikovca

Ciprese so primerne za visoke žive me-
je, a če jih pustimo previsoko rasti, ima-
mo lahko težave z obrezovanjem.

Fotoklub Brežice, ki je bil ura-
dno ustanovljen na začetku 
leta 2017, pred tem pa je kot 
fotosekcija eno leto deloval v 
okviru KD Franc Bogovič Do-
bova, je svojo dejavnost usme-
ril predvsem na fotografsko in 
umetniško izobraževanje čla-
nov in širše – poučevanje mla-
dih in občanov o fotografiji in 
fotografiranju. »Kot člani širi-
mo in promoviramo več različ-
nih vrst fotografije. Vsako leto 
organiziramo razne izobraže-
valne dejavnosti, predavanja, 
fotoizlete, pogovore, kritike fo-
tografij in fotodelavnice. Moto 
našega izražanja je, da mora 
biti vsaka fotografija, ki jo želi-
mo predstaviti javnosti, prepo-
znavna po svoji vsebini, zgod-
bi, izpovednosti, sporočilni in 
estetski vrednosti ter tehnični 
dovršenosti,« opisuje predse-
dnik Fotokluba Brežice Davor 

Cilje skoraj v celoti uresničili
BREŽICE – 14 članov in članica Fotokluba Brežice je proti koncu lanskega leta sprejelo programske usme-
ritve kluba in tekoče naloge za letošnje leto. Enotno mnenje je, da so skoraj v celoti uresničili za leto 2020 
zastavljene cilje in to kljub omejitvam ter negotovi aktualni epidemiološki situaciji.

Lipej. Svoja fotografska znanja 
in izkušnje radi prenašajo na 
druge, posebej na mlajše, pou-
darja. »Želeli bi, da bi tudi osta-
li ljubitelji fotografije izpopol-
njevali svoje znanje in veščine, 
zato v klub, ne glede na staro-
stne skupine, vabimo nove čla-
ne z namenom pridobivati zna-
nja o fotografiji,« sporoča Lipej. 

Za informacije so dosegljivi na 
socialnem omrežju Facebook. 

Trenutna epidemiološka si-
tuacija je vplivala tudi na nji-
hovo dejavnost, tako da so se 
morali prilagoditi novim obli-
kam dela na daljavo. Lani spo-
mladi so organizirali virtualno 
razstavo na temo 'koronaepi-

demije'. Avtorske fotografije 
po lastnem izboru avtorja so 
reflektirale njegovo osebno 
izpovednost: doživljanje ožje-
ga bivanjskega okolja, odtuje-
nost in situacije, ki zaznavajo 
drugačnost v okolju, t. i. novo 
normalnost. Kot še omenja, so 
s ponovitvijo klubske razsta-
ve Naši pogledi gostovali pri 
prijateljskem FK Sušec iz Ilir-
ske Bistrice, njihove fotogra-
fije so krasile občinske hodni-
ke, jesensko klubsko razstavo 
so pripravili v avli UE Brežice 
skupaj z gosti FK Sušec, opra-
vili so fototečaj za odrasle … 
Lani novembra jih je po dol-
gi in težki bolezni žal zapustil 
Vlado Bucalo, ustanovni član 
in podpredsednik kluba. Buco, 
kot so ga klicali, je bil uspešen 
na domačih in mednarodnih 
fotonatečajih in razstavah. 
 R. Retelj

Med�postavitvijo�jesenske�klubske�razstave�v�avli�UE�Brežice�
(foto:�arhiv�FK�Brežice)

DOBOVA – V zgornjem 
hodniku kulturnega doma 
v Dobovi, kjer so prosto-
ri Krajevne skupnosti, je 
na ogled fotografska raz-
stava ob 50-letnici Turi-
stičnega društva Dobova. 
13 visečih razstavnih pa-
nojev, ki so razporejeni po 
stenah hodnika in za po-
stavitev katerih je poskr-
bel Aleksander Rožman 
iz ARtisk Dobova, predsta-
vlja društvene aktivnosti, ki segajo bolj v bližnjo preteklost. Pri-
kazujejo fotografske utrinke etno festivala Mednarodni pustni 
karneval Fašjenk Dobova, obeležje etnografskega pustnega lika 
Kosec, ki je od lani zapisan tudi v Registru nesnovne kulturne 
dediščine, kulinarične prireditve Golažijada, gastronomsko-tu-
ristične prireditve Krompirjada, dopolnjene z receptom za pra-
žen krompir, udeležbe Dobovčanov na svetovnem festivalu pra-
ženega krompirja, kolesarskega maratona po vaseh KS Dobova, 
prireditve Dobova se predstavi, društvene promocije na sejmih, 
dogodkih in prireditvah, projekta Moja dežela, lepa in gostoljub-
na, zbora članov TD Dobova ter mladinskih delavnic, ki jih orga-
nizira društvo. Kot je izpostavila predsednica društva Branka 
Stergar, se je predvsem v zadnjih letih nabralo veliko fotograf-
skega materiala, ki bi ga bilo škoda »skrivati« samo v albumih, 
zato so se odločili, da bodo ob jubileju postavili na ogled razsta-
vo in tako omogočili vpogled v pestro delovanje društva čez leto. 
Izrazila je upanje, da se bodo trenutne razmere kmalu vsaj to-
liko umirile in izboljšale, da si bodo lahko ljudje razstavo, ki bo 
na voljo še kar nekaj časa, ogledali v čim večjem številu.  R. R.

TD Dobova skozi fotografije

Trije�panoji�so�namenjeni�vsako-
letnemu�pustnemu�dogajanju� v�
Dobovi.
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Neviodunum, zavod za kulturo in odnose z javnostmi
objavlja literarni natečaj

»POSAVJE PIŠE«
Drage bralke in bralci Posavskega obzornika! 

Decembra je minilo 23 let, kar je v Krškem začel izhajati 
Posavski obzornik (takrat še revija), ki je posebno pozor-
nost posvečal dejavnosti posavskih kulturnih ustvarjal-
cev. Kasneje se je posluh za ustvarjalne dosežke Posavk 
in Posavcev, zlasti literarne, izkazoval skozi bogat knji-
žni program Zavoda Neviodunum, sicer izdajatelja časo-
pisa, ki ga berete.

V teh nenavadnih in zahtevnih razmerah je branje knjig 
ena izmed pogostih možnosti za prijetno, a tudi koristno 
preživljanje prostega časa, ki ga je pri večini več kot v pre-

teklosti. V uredništvu pa verjamemo, da je med vami tudi 
precej takih, ki občasno ali dokaj redno svoja občutja in 
razmišljanja zapišete v obliki pesmi, kratke zgodbe ali v 
drugi literarni obliki.

Tiste, ki so svoje stvaritve pripravljeni deliti z drugi-
mi bralci in bralkami, vabimo, da sodelujejo na našem 
prvem natečaju z naslovom "POSAVJE PIŠE".

Na natečaju lahko sodelujejo avtorji s prebivališčem v 
Posavju, ki so stari najmanj 15 let. Pošljejo naj tri do 
največ šest pesmi oziroma eno kratko zgodbo ali drugo 
prozno besedilo (npr. esej), ki naj ne bo daljše od 9.000 
znakov s presledki. 

Prispevke pošljite najkasneje do 5. februarja 2021 na 
naslov: povezujemoposavje@posavskiobzornik.si ali 
Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (za 
natečaj Posavje piše).

Besedila po izboru uredništva bodo objavljena ob 
kulturnem prazniku, 8. februarju, na spletni strani 
www.posavskiobzornik.si, najboljša pa na tematskih 
straneh Posavskega obzornika, ki bo izšel 18. februar-
ja, avtorji le-teh bodo prejeli knjižne nagrade Založbe Ne-
viodunum. Prispevke lahko podpišete s pravim imenom in 
priimkom ali s psevdonimom (tako bodo tudi objavljeni), 
vendar pa morate v vsakem primeru priložiti svoj elek-
tronski ali poštni naslov za komunikacijo z uredništvom.

Vabljeni k ustvarjalnemu sodelovanju!

 # P o v e z u j e m o P o s a v j e

21 najsvetlejših zvezd 
posavske dediščine za 21. stoletje
Stalne razstave o življenju v Posavju od prazgodovine 
do danes sestavljajo številni predme� , ki nas 
prevzamejo zaradi oblike, lepote, uporabnos�  in 
pomena. Nekateri predme�  so bolj »priljubljeni« 
tako pri obiskovalcih kot zaposlenih, so »zvezde« 
muzeja, ki bodo letos še bolj zažarele. 
Vabimo vas k soustvarjanju digitalne stalne razstave. 
Več na: www.pmb.si ali andreja.ma� jevc@pmb.si
(koordinatorka programa je Andreja Ma� jevc).

www.pmb.si PO
SA

VS
KI

M
U

ZE
JB

RE
ŽI

CE
od 1949

LESENE NEČKE z vrezanim okrasjem 
(krogi, drevesa, geometrijski liki). Uporabljali so jih 
za mesenje kruha, planje žita; v malih (okrašenih) 

nečkah so v obsoteljskem pasu nosili otroke h krstu. 
Hrani Posav ski muzej Brežice.

Iz razstave Šti rje elementi : 4—ZRAK, tema vdih (rojstvo).

        Posavski muzej Brežice   

Društvo likovnikov Brežice, s 
skrajšanim nazivom Društvo 
DLB, se lahko pohvali z že več 
kot 55 leti delovanja. Zastavilo 
si je obširen program s poudar-
kom na izobraževanju. Izobra-
ževanja vodijo priznani men-
torji, nekateri med njimi so 
tudi člani društva, je društvo 

predstavila Zlatka Vučinić, ki 
je v letu 2020 prevzela funk-
cijo predsednice društva. Le-
-to ima likovno in keramično 
sekcijo ter je v letu 2020 šte-
lo 45 članov, je navedla. Kera-
mična sekcija ima korenine iz 
leta 2007, ko je društvo zače-
lo z izobraževanjem v obliki 
letnih tečajev in delavnic, kar 
v razširjeni obliki uspešno iz-
vaja še danes. Društvo letno 
pripravi več skupinskih in in-
dividualnih razstav, člani pa se 

Kulturnemu življenju predali neminljivo zapuščino
BREŽICE – Tako kot vse druge je tudi članice in člane Društva likovnikov Brežice v lanskem letu zaznamovala epidemija, a predsednica Zlatka Vučinić poudarja, 
da je bilo leto kljub temu »zelo ustvarjalno, razgibano, živahno, prijetno in prekratko«. Kot pravi, so se kar naenkrat znašli v vrtincu drugačnih možnosti ustvar-
janja in razstavljanja.

uspešno predstavljajo s svoji-
mi deli tudi v okviru razpisov 
in natečajev izven društva, le-
tno se udeležijo več likovnih 
kolonij z namenom ustvarja-
nja, učenja in druženja. »V Dru-
štvu DLB je delovalo že več kot 
140 članov. Društvo je s svojim 
prispevkom v likovnih vredno-
tah predalo kulturnemu življe-
nju v naši občini neminljivo 
zapuščino, iz katere marsika-
teri član izstopa kot odličen 
in cenjen likovnik,« je pouda-
rila Vučinićeva. Po njenih be-
sedah so se v posebnem letu 
2020 naenkrat znašli v vrtin-
cu drugačnih možnosti ustvar-
janja in razstavljanja svojih iz-
delkov, »zaplavali smo s tokom 
in izkoristili vse možnosti, ki 
so se nam ponujale. V društvu 
se je oblikovala ekipa idejnih 
ustvarjalcev, ki je bila vse leto 
polna energije, in verjamem, da 
smo to energijo prenašali tudi 
na druge člane. Vse, kar smo 
načrtovali v lanskem letu, smo 
praktično izvedli in še več, se-
veda pa na malo drugačen na-
čin, kar niti ni bilo tako slabo.« 

Keramična instalacija najbolj 
opazen projekt

Obe sekciji, tako likovna kot 
kiparska, sta po njenem iz-
vedli zelo lepe projekte. Med 
posamezniki je izpostavi-

la predvsem uvrstitev slike z 
naslovom Družina članice Ma-
rije Kukovica na državno te-
matsko razstavo JSKD Oblo in 
oglato ter razstavo Nevenka in 
sošolci v gradu Brežice, kjer je 
razstavljala članica, akadem-
ska slikarka Nevenka Ruško-
vić, skupaj s svojimi sošolci. Na 
področju slikarstva je bil zelo 
pomemben in zahteven tečaj 
Figura pod vodstvom slikarke 
Elene Sigmund. Tečaje grafič-
ne skupine vodi članica, likov-
na pedagoginja Alenka Veni-
šnik. Ta skupina se predstavlja 
s svojimi razstavami vsakokrat 
v drugačni tehniki, ki morda 

javnosti niso toliko poznane, 
so pa dela izrazno zelo privlač-
na. Projektov v okviru keramič-
ne sekcije je manj, pravi pred-
sednica društva, vsakoletni 
keramični tečaji tradicionalno 
potekajo pri mentorici Neven-
ki Rušković, na novi lokaciji pa 
so v minulem letu začeli z de-
lavnicami različnih, predvsem 
alternativnih metod glazira-
nja. Novost je tudi keramič-
na instalacija, ki so se je lotili 
v društvu in tudi uspešno sko-
zi vse tri delavnice realizirali. 
»Naš najbolj opazen in pohva-
ljen projekt v letu 2020 je bila 
keramična instalacija Prostor v 

prostoru, ki si jo lahko še ved-
no ogledate v avli UE Brežice. 
Po zaključku omejitev gibanja 
jo bomo umaknili. Žal nimamo 
ustreznega prostora za njeno 
postavitev, bi jo pa rade volje 
postavili na katerem koli dru-
gem primernemu prostoru,« 
je pojasnila ter omenila, da so 
si s potrditvijo novega statuta 
omogočili bolj poenostavljeno 
delo in manj toga pravila, kar 
se jim je obrestovalo v obdob-
ju epidemije, ko so razstave v 
mestu enostavno prestavili na 
njihove spletne strani in na 
Facebook stran društva. V pri-
hodnjem obdobju upa, da bodo 
za svoje delo pridobili tudi pri-
meren prostor v Brežicah, saj 
trenutno gostujejo na več lo-
kacijah.

Vsi so že željni kave v kateri 
od brežiških kavarn

Obdobje epidemije, predvsem 
v jeseni, je vplivalo tudi na raz-
položenje brežiških likovni-
kov. »Med našimi člani je ve-
liko starejših, ki spadajo v t. i. 
rizično skupino. Zavedamo se 
odgovornosti drug do druge-
ga in iščemo varne poti med-
sebojnih stikov. In če si doma 
sam in nimaš nikogar, če ne 
znaš, če nimaš možnosti in ne 
moreš poiskati stik z drugi-
mi preko družbenih omrežij, 
je hudo. Saj društvo ni samo 

nekaj početi, društvo je tudi 
druženje. Upam, da bomo kot 
ljudje prebrodili to krizo ter se 
bomo vsi skupaj spet srečali 
in poklepetali. Mislim, da smo 
zato vsi tako željni kave v kate-
ri od brežiških kavarn, saj je ta 
kava poistovetena s klepetom 
v prijetni družbi, brez omejitev, 
brez mask, brez strahu,« je za-
nimivo razmišljanje Vučinićeve 
o epidemiji. Ko je izvedela, da 
jo predlagajo za predsednico, 
je vse skupaj vzela zelo resno 
in priznava, da je tudi kar nekaj 
časa razmišljala, ali je prav, da 
prevzame to nalogo v društvu, 
saj je članica društva šele šest 
let. »Nobene funkcije do sedaj 
v društvu nisem imela, slikar-
ske tehnike šele 'pokušam', v 
keramiki pa sem ubrala neko 
svojo raziskovalno pot. Moram 
reči, da mi je bila in je še moja 
predhodnica Kristina Bevc v 
veliko pomoč z vsemi potreb-
nimi informacijami in svojim 
delom. Prav tako mi je v veli-
ko pomoč Alenka Venišnik, 
ki je vodja keramične sekcije 
in odgovorna za velik del pro-
jektov v društvu,« je izpostavi-
la. Pri načrtih društva v novem 
letu je med drugim navedla na-
kup grafične preše, raziskova-
nje na področju alternativnih 
pek v keramiki (projekt G-Lib-
na) in nov skupinski projekt na 
področju keramike.
 Rok Retelj

Predsednica� DLB� Zlatka�
Vučinić�(foto:�arhiv�PO)

Ena�od�lanskih�razstav�članov�keramične�sekcije�je�bila�tudi�
skupinska� instalacija� Drevo� za� steklom� vitrin� nekdanje�
trgovine�Darila�Don�pri�Občini�Brežice�(foto:�arhiv�DLB).

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

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

 



Posavski obzornik - leto XXV, številka 1, četrtek, 7. 1. 202118 PROSTI ČAS

Klemen Slakonja zapel uspešnico Queenov, Brigita 
Šuler je odprla svoje srce. Tokrat preberite: 

Pred tedni je Klemen Slakonja (foto: Youtube), znan po 
svojih številnih imitacijah pa tudi glasbenih presežkih, 

predstavil praznični mini album in avtorsko božično pe-
sem Under My Xmas Tree. Tokrat je na svojem Facebooku 
objavil še en posnetek, pri katerem je znova potrdil pev-
ski talent. V varnem zavetju doma, je namreč združil moči 
s pestro mednarodno zasedbo glasbenikov ter zapel sve-
tovno znano uspešnico Queenov Don't Stop Me Now, ki jo 
je legendarna skupina svetu prvič predstavila leta 1978. 
Seveda je posavski igralec, imitator in glasbenik pel ne le 
v slovenščini, ampak v številnih drugih jezikih, ter sodeč 
po komentarjih na družabnih omrežjih z nastopom nav-
dušil številne poslušalce. Prisluhnite!

Brigita Šuler (foto: osebni arhiv) je napisala in odpela ča-
som primerno čustveno skladbo s pomenljivim naslovom 
Iz srca. Kot je videti, je skladba po premieri požela veli-
ko pohval 
B r i g i t i n i h 
poslušalcev, 
prav tako 
pa tudi nje-
nih glasbe-
nih kolegov. 
Naša posa-
vska rojaki-
nja k temu 
d o d a j a : 
»Menim, da bi nam bilo v življenju mnogo lepše, če bi se 
vedno ravnali po sebi, poslušali svoje srčne želje in do lju-
di gradili zgolj pozitivne odnose. Vse kar šteje so dejanja iz 
srca. Zato poslušalce z novo skladbo opominjam, naj bodo 
hvaležni za vsak trenutek na tem svetu, hvaležni, da imajo 
svoje najdražje ob sebi, hvaležni za vsako lepo misel in de-
janje, ki so ga deležni. Niso pomembna bogata darila, saj ti 
že en prijazen nasmeh lahko polepša dan. Življenje je  eno 
samo in prekratko.« 

»Kadar pridejo težji časi, ko se je treba spoprijemati s teža-
vami, takrat se pokaže, iz kakšnega testa si. Lahko se pre-
daš, lahko jokaš, je pa tudi možnost, da ustvarjaš,« poslu-

šalcem na srce polaga skupina Lenarti (foto: osebni arhiv), 
ki jo sestavljajo Luka, študent glasbene pedagogike, ter 
Nika in Blaž, dijaka Ekonomske gimnazije Novo mesto. 
Fantoma in dekletu iz Škocjana, ki sicer precej nastopajo 
v Posavju, denimo na Raki, Podbočju in Brestanici, so se 
seveda začeli dnevi krajšati in noči daljšati, zato je prišla 
ideja o novi pesmi, posvečeni praznikom. Njihova tretja pe-
sem v tem letu, ki opeva bistvo prazničnega časa, nosi na-
slov Spet je božič. Pesem sporoča, da bo spet lepo, da bomo 
spet bomo skupaj ter vsem želijo  lepo in mirno novo leto.

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Geslo 26/2020 številke: Posavski obzornik

POVEZUJEMO POSAVJE ŽE TRIINDVAJSET LET
1. nagrada:  krasen darilni paket za krepitev odpornosti (Zeliščarska kmetija Veronika Fabinc);  Jelka Kozole, Libna
2. nagrada:  darilni bon v vrednosti 20 € za okusni in domiselni Rajhenburger – burger, ki združuje! (Gostilna 

Pečnik); Jože Plahuta, Zabukovje
3. nagrada:  srčno pridelani izdelki družine Volovec – paket zdravja, ki vsebuje 0.5 kg domače ajdove kaše, 0.5 l soka 

aronije, majhen med in eno naravno svečko (Volovec); Vida Franko, Kostanjevica  na Krki
4. nagrada:  Gnetko – odličen komplet naravnega plastelina za otroke (Gnetko – domači plastelin); Gabrijela Gorenc, 

Koritnica
5. in 6. nagrada:  Evrosadov karton skrbno izbranih jabolk (Evrosad); Bojan Božič, Sevnica; Karin Dušič, Pišece
7. nagrada:  omamno dišeče eterično olje in milo (Naravno in dišeče iz Radeža); Dejan Kerin, Kalce-Naklo
8. nagrada:  V sobi srca – pesniška zbirka Slavice Jarkovič (Založba Neviodunum); Marjana Mlakar, Brunška Gora
9. in 10. nagrada:  nov Almanah občine Krško 2020 (Založba Neviodunum); Ana Gerjevič, Šentlenart; Franci Kranjec, 

Selce nad Blanco
11. nagrada:  Postelja iz knjig – roman Silva Mavsarja (Založba Neviodunum); Darja Kavčič, Črešnjice pri Cerkljah
12. in 13. nagrada:  Dober dan resničnost! – knjiga zbranih kolumn Natje Jenko Sunčič (Založba Neviodunum); Jože Bevc, 

Obrežje (Radeče); Mirko Koritnik, Mali Cirnik
14., 15. in 16. nagrada:  Potepanja po gorah – knjiga Ivana Tomšeta (Založba Neviodunum); Ivana Hočevar, Šentjernej; Alen 

Grubič, Gabrje pri Dobovi; Metka Slatner, Koprivnica
17. nagrada:  FORMULA 1 – dirkalni koledar 2021 fotoreporterja Veljka Jukiča; Tadeja Rupar, Dolenja vas pri Raki
18. nagrada:  Velikani motokrosa – dirkalni koledar 2021 fotoreporterja Veljka Jukiča; Boštjan Belinc, Brestanica
19. nagrada:  SPEEDWAY ASI – dirkalni koledar 2021 fotoreporterja Veljka Jukiča; Ljudmila Hočevar, Radeče
20. nagrada:  majica Posavski obzornik (Posavski obzornik); Martin Pfeifer, Sevnica

KONOPLJA OSVOBAJA 

KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o., Trg izgnancev 3, Brežice; tel.: 030 340 268; 
splet: www.konoplja-osvobaja.si; info@konoplja-osvobaja.si; FB: Konoplja osvobaja

Geslo križanke z vašimi podatki pošljite do četrtka, 14. januarja, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po 
e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so nje-
govi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakonodajo 
(GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

KONOPLJA OSVOBAJA D.O.O., TRG IZGNANCEV 3, BREŽICE

1. nagrada: konopljine kapljice
2. nagrada: eterično olje konoplje
3. nagrada: mala konopljina zmešanka

www.PosavskiObzornik.si



Posavski obzornik - leto XXV, številka 1, četrtek, 7. 1. 2021 19POSAVSKA PANORAMA

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Jorgovanka Hudorovac, 
Senovo – dečka,

• Vanja Vidmar, Sevnica – 
deklico,

• Tjaša Gruden, Gabrijele – 
deklico, 

• Lucija Mlakar, Sevnica – 
dečka, 

• Maruša Žabkar, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Jožica Pavlič, Sevnica – 
deklico,

• Lara Kranjc, Boršt – dečka, 
• Tadeja Štravs,  Blanca – 

dečka, 
• Viktoriya Mircheva, Golek 

– deklico,
• Simona Hudorovič, 

Dobruška vas – dečka,
• Maja Špan, Čanje – deklico,

rojstva

poroke

• Peter Majzelj in Špela 
Čepin, oba z Velikih 
Malenc.

ČESTITAMO!

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

moja poroka

Saša�Martinčič�iz�Radeč�in�Gregor�Mirt�s�Pokleka�nad�
Blanco,� 10.� oktober� 2020,� pred� cerkvijo� sv.� Petra� v�
Radečah�(foto:�Matej�Lančič)

• Valentina Molan, Mirna 
Peč – deklico,

• Maruša Oljačić, Veliko 
Mraševo – dečka,

• Janja Tomažič, Osredek pri 
Hubajnici – deklico,

• Anamarija Bogolin, Loče 
pri Dobovi – dečka,

• Mojca Kerin, Ravni – 
deklico,

• Nives Stušek, Pijavice – 
dečka, 

• Nicole Redenšek, Lukovec 
– deklico, 

• Barbara Šekoranja, 
Globoko – deklico.

ČESTITAMO!

Slavica JarkovičSlavica Jarkovič

V sobi srcaV sobi srca
Slavica Jarkovič

V sobi srca
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Žal lahko v današnjem svetu zaznavamo vse 
večje pomanjkanje iskrenosti, še več, vse 

pogosteje govorimo o »brezsrčnosti« ljudi, torej o 
pomanjkanju sočutja, občutljivosti za probleme 

drugih. In ravno v tej smeri lahko najdemo odgovor 
na vprašanje, zakaj smo se po Zajtrku smehljajev 
(2008) pri založbi Neviodunum odločili izdati še 

eno zbirko verzov Slavice Jarkovič.

Zbirko lahko beremo tudi kot dnevnik odnosa med 
žensko in moškim, ki je pravzaprav zelo oseben, kot 

je za dnevnike značilno. Tudi tokrat so avtoričina 
doživljanja zapisana povečini v kratkih liričnih 
drobcih in tudi v tej zbirki se po »pomoč« pri 

reševanju svojih čustvenih zapletov pogosto zateka 
v naravo.

Iskrenost, ki jo pokaže v svojih verzih, bi kaj lahko 
delovala kot naivnost, a je pri Slavici prepričljiva in 

navdušujoča. Ta svoj pogum in pogled na smisel 
življenja je - »ob zajtrku v sobi srca« - očitno 

pripravljena deliti z drugimi ljudmi, z nami, bralci.

(Iz spremne besede Silvestra Mavsarja)
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NOVA PESNIŠKA ZBIRKA
Slavice Jarkovič

V sobi srca
80 strani, trda vezava

cena: 10 €

Naročila:
07 49 05 780, 040 302 809
marketing@posavje.info

Vse ljubitelje pisane besede toplo vabimo na spletno druženje 
in malo drugačno predstavitev pesniške zbirke

»V sobi srca«
pesnice Slavice Jarkovič

Gotovo se vsi strinjamo, da v tem času potrebujemo čim več 
prijaznosti, iskrenosti in topline. In ker bomo »živo« predstavitev 
te krasne pesniške zbirke rahločutne Slavice Jarkovič najbrž še 
nekaj časa čakali, smo se odločili, da najprej naredimo preprosto 
spletno različico te predstavitve.  

Dogodek, ki želi vnesti obilo dobre energije v začetek leta 
2021, bo potekal

v četrtek, 21. januarja, ob 18. uri
na Facebook profilu Založbe Neviodunum in Slavice Jarkovič.

Vabilo na ta lep dogodek, kjer nam bo avtorica prebrala nekaj 
svojih verzov v živo, a »virtualno«, bomo objavili tudi na spletni 
strani Posavskega obzornika in svojih družbenih profilih. Na 
spletnem dogodku se boste lahko z avtorico tudi pozdravili, jo 
podprli, postavili vprašanja in se sproščeno družili. 

Resda bomo fizično ločeni, a kljub temu – ali pa zato še bolj – 
že komaj čakamo, da se srečamo v Slavičini sobi srca.

Vsi, ki bi želeli pesniško zbirko V sobi srca naročiti že pred tem, 
pa lepo vabljeni na spodnje naslove.

Do snidenja!

Založba Neviodunum

Epidemija širjenja koronavirusa je spremenila naš pogled 
na življenje, na odnose, na materialne dobrine; vodi nas k 
premisleku o tem, kaj je pomembno in kaj ni pomembno; 
spodbuja nas k vrednotenju smisla našega bivanja in 
spoznavanju, kaj nas povezuje z osebami, s katerimi živimo, se 
družimo, delamo; koliko je iskrenosti, hvaležnosti, zaupanja ... 
Morda je čas za prevrednotenje vrednot in njihovo dejansko 
uresničevanje.

Ena izmed izjav, ki je zaznamovala lansko leto, je zagotovo 
zapisano mnenje pod člankom na hrvaškem portalu Index.hr, 
v katerem je pevka Nina Badrić sporočala, da glasbeniki 
v času epidemije ne morejo delati in da mnogi stradajo. 
Komentar, v katerem jo je eden od uporabnikov družbenega 
omrežja povabil k pobiranju krompirja na trideset hektarjev 
veliki njivi s plačilom okoli 40 evrov na dan, je pritegnil 
pozornost z različnimi odzivi ne samo pri naši hrvaški sosedi, 
temveč tudi v Sloveniji. Mnogi so idejo o pobiranju krompirja 
sprejeli kot žaljivko, kot neprimeren komentar, pa je bilo res 
tako mišljeno?

Razmišljanje o izjavi, v kateri vabi hrvaški poljedelec 
glasbene estradnike k pobiranju krompirja, prebuja ne samo 
mnogo mnenj, pač pa tudi asociacij, kajti s krompirjem 
je povezanih kar nekaj dobrih starih ljudskih pregovorov 
in tudi zgodbic. Spomnimo se tiste, ki govori, kako je 
avstroogrska cesarica Marija Terezija rešila ljudstvo pred 
lakoto s tem, da je ukazala na območju celotnega takratnega 
imperija saditi krompir. Torej, če imaš vrt ali njivo, na 
kateri lahko med drugim posadiš tudi krompir, ne moreš 
biti lačen, poleg tega pa lahko še nahraniš koga zraven, če 
ga posadiš malo več. Skratka, izjava je bila dobronamerna, 
bi lahko rekli, vendar je marsikdo v njej videl žaljiv odnos 
do glasbenih ustvarjalcev, za katere je glasbeno ustvarjanje 
njihovo življenjsko delo, poslanstvo, notranji klic. Vsi pač 
ne moremo biti glasbeniki, vsi pa imamo radi glasbo, ker 
nas sprošča, pomirja, vabi na ples … Tudi ob delu imamo 
radi glasbo in zato potrebujemo glasbenike, a potrebujemo 
tudi ljudi, ki imajo radi delo na zemlji, pa peke, mizarje, 
avtomehanike, zdravnike, učitelje itd. 

Ob vsem tem se zastavlja vprašanje, ali lahko lačen človek 
ustvarja ali se zgolj bori za preživetje; kateri pogoji morajo 
biti izpolnjeni, da se lahko prepustimo lastnim hobijem, 
miselnemu ustvarjanju, uresničevanju idej? O tem je bilo 
prelitega že veliko črnila, opravljenih nešteto razprav, v 
katere se je vključil tudi humanistični psiholog Abraham 
Maslow. Le-ta je pred več kot pol stoletja človeške potrebe 
razvrstil po hierarhiji, v kateri osnovnim ali biološkim sledijo 
višje človeške potrebe po varnosti, ljubezni in pripadnosti, 
ugledu in samospoštovanju, povsem na vrhu piramide 
pa je potreba po samouresničitvi, ki vključuje potrebe po 
odkrivanju neznanega, doživljanju lepote in opravljanju 
smiselnih nalog v življenju. 

Kakšen je torej zaključek? Najbolj preprost bi bil, da je treba 
saditi krompir in pomagati pri njegovem pobiranju, če želimo 
zadovoljiti osnovne človeške potrebe in nato vse ostale, ki 
sledijo, kajti človek težko ustvarja, če je lačen. Za nekatere je 
stik z zemljo, delo na zemlji, neke vrste sprostitev po mnogih 
miselnih naporih v vse zahtevnejših službah. 

Spominjam se trgatve v domačem vinogradu, kamor sem 
povabila prijateljico – glasbenico in sledilo je vprašanje, kako 
bo lahko z nežnimi belimi ročicami, ki so bile vajene črnobelih 
tipk na klavirju, trgala grozdje na strmem pobočju. Pa je šlo, 
brez težav, čeprav z rokavicami na rokah, in po prvi trgatvi 
se je vedno veselila naslednje, ker se je tudi v vinogradu 
razlegala vesela pesem zadovoljnih trgačev. Ali je lahko še 
kaj lepšega, kot je dobro opravljeno delo in pesem, ki privre iz 
srca v družbi prijateljic in prijateljev, dobrih sosedov?

Ne podcenjujmo nobenega dela – vsako delo zahteva znanje, 
izkušnje, veščine, primerno okolje, orodje, voljo, čas ... Vsako 
dobro opravljeno delo je kamenček v mozaiku, ki mu pravimo 
Življenje, in če so v njem ljudje različnih poklicev, znanj in 
veščin, ki znajo poprijeti za delo in se po dobro opravljenem 
delu še poveseliti, je to neprecenljivo bogastvo, ki se ne 
meri v materialnih dobrinah, pač pa skozi vrednote, ki 
imajo najlepša imena – imenujejo se Dobrota, Hvaležnost, 
Razumevanje, Spoštovanje in Odpuščanje. Z njimi lahko 
nastavimo ogledalo tako sebi kot tebi, njemu ali njej, vsem 
nam, ter opazujemo, kakšen je svet okoli nas, kako ga vidimo, 
kaj nam sporoča in kakšen odsev nam prikazuje zrcalna slika. 

Svet je takšen, 
kot ga želimo videti

kolumna

Piše: Smilja Radi

In smo preplašeni zakorakali v novo leto. Upanja in želja 
polni. Zase, za svoje najbližje, prijatelje in ... ves svet. Za 
dobrodošlico nas je že nekaj čez 2. uro zjutraj streslo in 
prizemljilo. Kot je bilo pričakovati, mati Zemlja ne pozna 
koledarja in ne prizanaša. 

Preteklo leto nas je naučilo: »Pričakujte nepričakovano.« In 
odkar imam otroke, si ne drznem na glas izgovoriti stavka: 
»Ali je lahko še slabše?« In kaj nam ostane? Mir in pozitiva. 
Povsod, v duši, srcu, glavi ... samo na izvidih in testih za 
covid-19 ne!

Neverjetno leto je za nami! Ko pogledam nazaj, lahko 
rečem, da smo jo še dobro odnesli. Vsi moji so zdravi, imamo 
lep in topel dom in lahko hodim v službo. Doma imam 
dva čudovita otroka in moža. Hm, in kot pravijo, za dobro 
reklamo manjka le še pes ... In ker ga nimamo, očitno tudi 
meni, ob vsej zgornji idili kdaj pa kdaj pokajo šivi. Pustimo, 
da smo prikrajšani za veliko lepih stvari, sploh decembra, ki 
je pogovorno že »veseli december« in da smo ljudje socialna 
in zvedava bitja, sploh otroci. No, letos smo se res lahko 
decembra posvetili sebi, družini, šoli na daljavo in službi. 
Gotovo najlepše na svetu je biti mama in hoditi v službo, v 
katero rad hodiš ... Vendar sem bila letošnjega decembra 
zelo na preizkušnji in hodila sem po robu, priznam, vendar 
sem zmagala. Ogromno obveznosti v šoli in ogromno 
obveznosti v službi. Vse obveznosti, vezane na rok. Uf, kako 
je bilo luštno, ko smo doma izdelovale adventne venčke, 
voščilnice, pekle piškote, hišo praznično okrasili ... Kot 
vsako leto do sedaj. Z eno razliko, da smo letos morali vse 
poslikati in do roka poslati v spletno učilnico. In glede na 
to, da je december najbolj pester tudi v službi, je bila skrb, 
da ujamem vse roke zame zelo stresna. No, pa naj še koga 
slišim, kako zahteven je poklic učitelja! Prosim?!? Kako, če 
smo pa sedaj vsi starši usposobljeni šolati svoje otroke na 
daljavo. Sicer po navodilih, pa vendar ob službah zmoremo 
tudi to! Vsaj prvo triado. K sreči za zadnjo triado niti ne vem, 
kdo je bolj usposobljen, učitelji ali otroci, ker imam čudovito 
sedmošolko, ki je popolnoma samostojna in zanesljiva punca. 

Pustimo vsa ta pisana doživetja za sabo in naj ostanejo 
le lepi, topli, dišeči spomini. In pogumno zakorakajmo v 
novo, noro realnost, polno presenečenj! In ob vsem tem 
imejmo pred očmi sonce, ki nas bo kmalu brezskrbno 
božalo in upanje, da bo kmalu bolje in boljše ... za vse nas. In 
bodimo čisti v mislih, besedah in dejanjih. In takrat bodimo 
pripravljeni in prepričani v to, kaj si želimo in kaj bomo 
izbrali, da bomo svobodne dni zaobjeli v vsej svoji biti. 

In eno prijazno novo leto želim vsem skupaj!

Staro se je 
poslovilo ...

kolumna

Piše: Bojana K. Rožman

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

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo v naslednji 
številki je do 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

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

prejeli smo

SPOMIN

V globoki žalosti vsi njegovi: mama, sestra Ani z družino, žena 
Anica, hčerka z družino in sin z družino ter ostalo sorodstvo

iz Dolenjega Boštanja.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in obiščete njegov 
grob ter prižigate sveče.

Še enkrat vsem najlepša hvala.

JOŽE KANTUŽER

17. decembra sta minili dve žalostni leti, 
odkar nas je zapustil naš dragi

Dve�leti�že�v�grobu�spiš,
kako�nas�vse�to�boli,

ker�te�več�med�nami�ni.
Le�delo�tvojih�zelo�pridnih�rok

ostalo je povsod.

ZAHVALA

z Mosteca

Ob boleči izgubi dragega moža, 
ateta in starega ateta, tasta, brata, 
svaka, botra ter dobrega prijatelja

GABRIJELA CVETKOVIČA 
– GABREKA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarno pomoč. Hva-
la tudi osebju Splošne bolnišnice Brežice, pogrebni službi Žičkar ter 
župniku, gospodu Mateju Užmahu za lepo opravljen obred. 

Žalujoči: žena Pavla in hčerka Ana Marija z družino

Ni�smrt�tisto,�kar�nas�loči,�
in�življenje�ni,�kar�druži�nas.�

So�vezi�močnejše.�Brez�pomena�
zanje�so�razdalje,�kraj�in�čas.

� (Mila�Kačič)

Kogar�imaš�rad,�nikoli�ne�umre,
le�daleč,�daleč�je�…

SPOMIN

iz Straže pri Raki 14. 

1. januarja so minila žalostna štiri leta, 
odkar si nas nenadoma in mnogo prezgodaj 

zapustila, naša draga 

Vsi njeni

DAMJANA TOMAŽIN
Hvala vsem, ki se je še vedno spominjate, postojite ob njenem 

grobu, ji prižigate svečke in namenite kakšno lepo misel. 

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

SPOMIN

iz Gorenje vasi.

26. decembra je minilo žalostno leto, odkar 
te ni več med nami, dragi mož, oče in dedek

Žalujoči: vsi njegovi

LOJZE TOMAŽIN
Hvala vsem, ki se ga radi spominjate 

in postojite ob njegovem grobu.

Kako�je�prazen�dom,�dvorišče,
oko�zaman�povsod�te�išče.

Nikjer�ni�tvojega�smehljaja,
le�trud�in�delo�tvojih�rok

za vedno nam ostaja.

Na dan, ko tole pišem (17. 12. 2020), je Slovenija neslavna prva na svetu 
po številu umrlih zaradi covid-19 na milijon prebivalcev (20 umrlih na mi-
lijon na dan, vir: ourworldindata.org), Posavje prvo v Sloveniji po številu 
aktivnih okužb (1577 okuženih (vir: covid-19.sledilnik.org), občina Breži-
ce pa prva v Posavju po številu okužb na včerajšnji dan (47 novookuženih, 
vir: Posavski obzornik). 
Vlada nam je predpisala stroge ukrepe za omejevanje epidemije. Zaprtje 
vseh šol. Prepoved prehajanja občinskih meja. Policijska ura. Druženje do-
voljeno samo v okviru gospodinjstva. Nošenje mask obvezno tudi na od-
prtem, tudi ponoči, sam, v gozdu. Imamo najvišje kazni za neupoštevanje 
ukrepov v Evropi: 400 Eur, če na javnem mestu ugrizneš v rogljiček ali če 
na Trgu Republike bereš ustavo. Ob tem sprejemajo še celo vrsto škodljivih 
ukrepov, ki z epidemijo nimajo zveze. O malverzacijah pri nabavah zašči-
tne opreme ne bom, o tem je bilo prelitega že ogromno črnila. Skoraj vsak 
dan je pri kršenju ukrepov zasačen kdo iz vladne ekipe. Zaradi tega in ne 
zaradi neubogljivega ljudstva so rezultati najslabši na svetu. 
V teh časih nam je brežiški župan iz največje vladne stranke poslal vabilo 
na sejo brežiškega občinskega sveta. Vprašal sem, kako to, da imamo sejo 
v živo in ne seje online, torej na daljavo. V odgovoru je pisalo, da odlok o 
prepovedi zbiranja ne velja za organe lokalne skupnosti in da Poslovnik 
občinskega sveta ne omogoča seje na daljavo. To seveda ni res, v poslov-
niku o tem ne piše nič. Kar ni prepovedano, je dovoljeno, naj bi bil osnov-
ni princip delovanja pravne države. Pisalo je tudi, da je pri eni izmed točk 
tajno glasovanje. Tudi to je rešljivo, obstajajo preizkušene metode za taj-
no elektronsko glasovanje. 
Približno istočasno je prišlo še eno sporočilo, v katerem med drugim piše: 
»S ciljem preprečevanja širjenja okužb vam pred sejo občinskega sveta 
ponujamo možnost hitrega testiranja na covid, da se prepričate, da nima-
te okužbe. Hiter test priporočamo vsem, še posebej pa posameznikom, ki 
imate morda simptome in jih sami ne morete opredeliti, ali gre za covid 
ali morda za prehlad oz. gripo.« To me je šokiralo. Že vsaj pol leta velja, da 
ljudje s simptomi nimajo kaj hoditi okrog, ampak naj pokličejo osebnega 
zdravnika, ki jih naroči na testiranje. Očitno kljub številnim umrlim neka-
teri te epidemije še vedno ne jemljejo resno. 
Županu sem predlagal, naj se seja odpove in jo organizira na daljavo. Gle-
de na to, da na seji ni bilo nobenih zelo nujnih zadev (edino točko, pri ka-
teri imamo rok, bi morali izpeljati do 25. januarja), bi to zlahka storili. 
Zase se ne bojim preveč. Nisem še prestar in razen izrabljenih kolen nimam 
zdravstvenih težav. Že v prvem valu epidemije sem se prijavil kot prostovo-
ljec za pomoč, v drugem valu pa sem dvakrat pomagal pri selitvah pohi-
štva in škatel z lastnino varovancev iz enega v drugi del brežiškega doma 
za upokojence. Nekdo je to moral storiti. Škatel in postelj se tudi v 21. sto-
letju ne da premikati prek internetne povezave. Sestankuje pa se lahko, to 
počne praktično ves svet. 
Na seji občinskega sveta se zbere 30 svetnic in svetnikov, ob njih pa še kom-
pletno vodstvo občinske uprave, vabljeni gostje in predstavniki medijev, 
skupaj okrog 40 ljudi. Kar nekaj svetnic in svetnikov je starejših od 65 let, 
torej so v ogroženi skupini. Ostali pa prihajamo v stik z ogroženimi soro-
dniki, sosedi, sodelavci. Seja v živo je nevarna, neodgovorna in nepotreb-
na, zato se je protestno nisem udeležil.
Župan na moj konstruktiven in dobronameren predlog, glede na doseda-
nje izkušnje nič kaj presenetljivo, ni niti odgovoril. Mogoče bi bilo druga-
če, če ne bi baje prav pred kratkim prebolel korone in bi se vsaj malo bal 
zase. Za druge se očitno ne. 
Ta virus ni hec. Pozivam vse, naj se obnašajo odgovorno, vodilne pa, naj 
namesto z represijo vodijo z zgledom. Vsem srečno v 2021, pamet v roke 
in ostanite zdravi! 
� Aljoša�Rovan,�Brežice

svetniki prisotni. Pojasnilo o tem smo vsem članom občinskega sveta pos-
lali pred sejo po elektronski pošti. 
Sam menim, da želi svetnik Aljoša Rovan, ki je viden član politične stranke 
Levica, državno politiko razdora prenesti na lokalni nivo in zato izkorišča 
epidemijo in bolezen ter celo smrt ljudi za lastno promocijo in za promoci-
jo svoje stranke. Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice v 22., 23., 24., 
25. do 26. členu točno določa, kdaj in kako se lahko seje občinskega sveta 
sklicujejo. Presenetila me je dvoličnost svetnika Aljoše Rovana, ki poslovni-
ka očitno ne pozna dobro, čeprav se v praksi na sejah pogosto sklicuje na 
domnevne kršitve in domnevno nespoštovanje poslovnika. V tem primeru 
pa sam poziva h kršenju poslovnika v smislu, da kar ni zapisno, je možno. V 
svojem pisanju celo napeljuje na to, da bi kršili poslovnik in s tem pod vpra-
šaj postavili veljavnost sprejetih sklepov.
Kljub vsemu sem vesel, da svetnik Aljoša Rovan nenadoma izraža skrb za 
zdravje občanov, čeprav je bil še pred nekaj meseci med tistimi, ki so kolesa-
rili po občini brez mask in pozivali k nepokorščini z nespoštovanjem ukre-
pov za varovanje zdravja. 
Ob tej priložnosti bi rad spomnil na vse ukrepe, ki smo jih sprejeli v občini 
Brežice, saj se zavedamo, da je stanje v občini, regiji in državi zaradi širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 resno. Ravno zato Občina Brežice tako kot v 
prvem tudi v drugem valu spoštuje vse ukrepe in priporočila NIJZ, da zago-
tovi čim večjo varnost občank in občanov. Ukrepe zaščite smo uvedli tako 
pri poslovanju s strankami (omejitev gibanja po občinski stavbi na spreje-
mno pisarno, zaščitna oprema, urejanje zadev preko telefona, elektronske 
pošte, uvedba informatorja, razkužila pri vstopu v občinsko stavbo, merje-
nje temperature, izjemoma nujni sestanki v večjih, prezračenih prostorih 
po predhodnem dogovoru) kot pri delu zaposlenih (zaščitna oprema, raz-
kužila, fizične pregrade v primeru, da sta v pisarni dve osebi, možnost dela 
od doma, možnost testiranja, prerazporeditev zaposlenih po pisarnah, ae-
rosolno razkuževanje) in delu občinskega sveta. 
Kljub temu pa mora delo občinske uprave potekati nemoteno z namenom 
zagotoviti izvajanje nujnih nalog občine, in tudi delovanje občinskega sve-
ta je nujno. Število sej v živo smo v letu 2020 zmanjšali na minimum, v pri-
merjavi s sosednjimi občinami s podobno epidemiološko sliko smo jih imeli 
najmanj. Odpovedali smo svečano sejo občinskega sveta, ker ni bila nuj-
na in ker so bile epidemiološke razmere zelo resne. Določene seje pa je bilo 
potrebno sklicati in takšna je bila tudi 15. redna seja, ki je pri eni od točk 
zahtevala izvedbo tajnega glasovanja. Pri sklicu smo upoštevali najstrož-
je ukrepe za zagotavljanje zdravja. Takšne seje sklicujejo tudi ostale obči-
ne, podobno ravna tudi Državni zbor, zato me pisanje svetnika Aljoše Ro-
vana tako preseneča. 
V samem vabilu na seje občinskega sveta obveščamo in zaprošamo svetni-
ke, da prihajajo zdravi na sejo. Navodilo iz vabila: »Ob epidemiji vas pro-
simo, da upoštevate navodila NIJZ ter da se seje udeležite le v kolikor ste 
zdravi. Na seji bo potrebno upoštevati fizično razdaljo ter paziti na higi-
eno rok in kašlja. V zaprtih javnih prostorih je obvezno razkuževanje rok 
in nošenje maske oziroma rute ali šala.« (Opomba: Vabilo je bilo poslano v 
skladu s tedaj veljavno zakonodajo.) Sledilo je še obvestilo svetnikom v zve-
zi s preprečevanjem širjenja virusa, da je obvezna uporaba zaščitnih mask 
(upoštevanje spremembe zakonodaje) in razkuževanje rok, ter obvestilo, 
da imajo vsi možnost testiranja. 
Seja je potekala v večnamenski dvorani MC Brežice, ki omogoča zagotovitev 
ustrezne varnostne razdalje med udeleženci. Po pripravi prostora in zrače-
nju je bilo izvedeno tudi aerosolno razkuževanje prostora seje in predme-
tov v njej. Poskrbeli smo za razkužila, namenjena razkuževanju rok, pred 
vstopom v prostor smo zagotovili merjenje telesne temperature s strani 
strokovnega osebja ZD Brežice. Dodatno, pred sejo smo poskrbeli za testi-
ranje zaposlenih v občinski upravi in tako poskrbeli, da so bili prisotni za-
posleni na seji z negativnim testom na virus SARS-CoV-2 in tisti, ki so bole-
zen covid-19 že preboleli in so se skladno z navodili zdravnika lahko vrnili 
na delovno mesto.
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Brežice smo možnost hitrega testira-
nje na virus SARS-CoV-2 ponudili tudi vsem članicam in članom občinskega 
sveta z namenom varovanja zdravja v prvi vrsti vsakega posameznika kot 
tudi ostalih, z namenom preprečevanja širjenja okužb. Zapis, da test pose-
bej priporočamo posameznikom s simptomi, ki jih sami ne morejo oprede-
liti, ali gre za covid-19 ali morda za prehlad oz. gripo, je posledica dejstva, 
da so v tem času razširjena tudi druga respiratorna obolenja.
Prostovoljci so vedno dobrodošli, še posebej v času, ko so razmere drugač-
ne in je potreba ljudi po pomoči večja. Zato je Občina Brežice med drugimi 
ukrepi aktivirala tudi ekipo prostovoljcev, ki so že v prvem valu epidemije 
poskrbeli za najbolj ranljivo skupino ljudi (starejši, invalidi, brez socialne 
mreže), enako ravnamo tudi v drugem valu, kjer smo okrepili in nadgradi-
li sodelovanje z Zavodom Sopotniki in prostovoljci. Pogoj je, da so zdravi, 
da ne prihajajo iz rizičnih držav in nimajo rizičnih stikov, najmanj za čas 
treh tednov pred aktivacijo. Tako v prvem kot tudi drugem valu epidemije 
so prostovoljci Civilne zaščite Občine Brežice skrbeli za spoštovanje in iz-
vajanje ukrepov, v drugem valu pa so nudili tudi pomoč v Domu upokojen-
cev Brežice. Večina prostovoljcev se je z veseljem odzvala vabilu, bila soli-
darna in tega ni razglašala po medijih, za kar se jim iskreno zahvaljujem. 
Verjamem, da Občina Brežice ravna preudarno in odgovorno in da s svo-
jim ravnanjem ne ogrožamo zdravja zaposlenih in vseh ostalih. Prepričan 
sem, da z izvajanjem ukrepov in pomoči pomagamo pri varovanju zdrav-
ja in blaženju stiske v občini. 
Spoštovane občanke in občani, svetniki in svetnice občinskega sveta!
Kot župan imam dolžnost in tudi osebno zavezo, da v teh kriznih časih zelo 
skrbno in gospodarno vodim občino. Spremljamo ukrepe države in tudi sami 
kot občina izvajamo vse ukrepe za ublažitev krize, katere posledice bomo 
čutili še dolgo. Zato tudi sam prosim vse občane in svetnike, da smo solidar-
ni, strpni in pripravljeni sodelovati, da čim prej premagamo to krizo. Prav 
tako pa pozivam vse nas, da v teh časih ostanemo odgovorni, da spoštujemo 
zdravje drug drugega in da naredimo vse, da zaustavimo širjenje epidemi-
je. V novem letu pa se potrudimo, da našo občino naredimo ponovno zdra-
vo, veselo in uspešno. Potrebovali bomo prav vsakega občana in občanko.
� Ivan�Molan,�župan�občine�Brežice

Pozivam vse, naj se obnašajo 
odgovorno

Presenetilo me je pisanje svetnika Občinskega sveta Občine Brežice Aljoše 
Rovana, ki župana in Občino Brežice obtožuje ogrožanja zdravja ljudi, saj 
v občini skušamo narediti prav vse, da bi zajezili širjenje okužb. Hkrati pa 
moramo kot občina v skladu z veljavno zakonodajo izvajati vse aktivnosti 
za nemoteno opravljanje dela. Med te naloge sodi tudi sklicevanje sej ob-
činskega sveta, kot to tudi počne državni zbor. Pred sklicem seje občinske-
ga sveta smo preverili tudi, kako je s sejami občinskih svetov v živo drugje 
po Sloveniji. Ugotovili smo, da številne večje občine v Sloveniji in tudi naše 
sosednje občine (Krško, Sevnica) ves čas epidemije sklicujejo seje občin-
skih svetov v živo ob upoštevanju veljavnih ukrepov za varovanje zdravja.
Zadnja seja občinskega sveta je bila posebna, saj je bilo potrebno s taj-
nim glasovanjem potrditi skupne liste kandidatov za Razvojni svet regi-
je Posavje, ki so ključnega pomena na področju pridobivanja evropskih 
sredstev v regiji v naslednjih letih. Pri tajnem glasovanju pa morajo biti 

Odgovor župana občine Brežice 
na pismo Aljoše Rovana 
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ZAHVALA

s Telč,

Ob izgubi našega dragega 

ANTONA ILAŠA
se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, pla-
ninskim prijateljem, sodelavcem, pogrebni službi ter znancem za iz-
rečena in pisna sožalja ter tolažilne besede. 

Vsi njegovi

Kogar�imaš�rad,�
nikoli�na�umre,�

le�daleč,�daleč�je�…�

ZAHVALA

iz Krškega. 

V 102. letu je k večnemu počitku legel naš očka in dedi 

GVIDO GRABAR 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in 
Združenju borcev Krško za izrečeno sožalje. Hvala vsem, ki ste se pos-
lovili od njega in ga ohranjate v lepem spominu. Posebno zahvalo na-
menjamo gospema Maji Šušteršič in Alenki Šalamon, ki sta mu z obi-
ski, pogovori in dejanji polepšali življenje.

Vsi tvoji: Vlasta z možem Petrom, Peter in Aljoša

Čudno,�kako�prazen�je�svet,�
ko�umre�en�sam�človek.�

(Dante)

ZAHVALA

iz Mihalovca. 

V 78. letu starosti nas je po težki bolezni 
zapustil naš dragi mož, ate, ate Milan, tast, 

brat in stric 

MILAN JOVANOVIČ 
Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, 
sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za vso pomoč in 
podporo v težkih trenutkih bolezni in slovesa. Iskreno se zahvaljujemo 
zdravnikom in vsemu osebju Internega oddelka SB Brežice. Posebna 
zahvala medicinski sestri ge. Ireni Detiček, patronažni sestri ge. 
Božici Hrastovšek, osebni zdravnici dr. Ljušanin Grbavac in ge. 
Andreji Godec. Najlepše se zahvaljujemo Intenzivnemu oddelku SB 
Brežice za vso skrb in nego, ki ste jo dajali pokojnemu v času njegove 
bolezni. Zahvaljujemo se tudi sodelavcem Term Paradiso, sodelavcem 
Jordan d. o. o., vaščanom, še posebej družinama Lovenjak-Urek in 
Komočar, ter sorodnikom Sodič, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani. Pogrebni službi Žičkar hvala za vso pomoč in lepo opravljen 
obred, govorniku g. Mihaelu Boraniču hvala za tople besede slovesa, 
hvala tudi gasilcem PGD Mihalovec, pevcem, župniku, trobentaču g. 
Miranu Petelincu in vsem, ki ste našega dragega ata pospremili na 
zadnji poti, in tudi vsem, ki se zaradi trenutnih razmer niste mogli 
udeležiti poslednjega slovesa, vsem, ki boste postali ob njegovem 
grobu, mu prižgali svečko. Hvaležni smo tudi vsem, ki ste našega 
dragega ata spoštovali, imeli radi in ga bodrili ter obiskovali v času 
njegove težke in neozdravljive bolezni. Hvala vsem, ki ste se od njega 
iskreno poslovili in ga boste ohranili v lepem spominu. Spominjali 
se bomo vseh lepih skupnih trenutkov, njegova dobrota in ljubezen 
ostajata za vedno z nami, niti tile čudni časi nam jih ne bodo vzeli. 
Upamo, da se v večnosti zopet snidemo in objamemo. 

Žalujoči: žena Pavla, hčerka Marija z Damjanom, 
hčerka Vera z Vinkom, vnuk Matjaž in vnukinja Sabina

Prazen�dom�je�in�dvorišče,�
zaman�oko�te�naše�išče,�
ni�več�tvojega�smehljaja,�

le�delo�tvojih�pridnih�rok�ostaja.�

ZAHVALA

iz Brežic

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in 
dedka

Žalujoči: žena Jožica, sin Janez z ženo Zorico, 
vnuka Janez in Andrej

JANEZA KOZELJA
se iskreno zahvaljujemo bolnišnici Brežice za vso skrb in nego, 
sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena ustna in pisna 

sožalja, vzpodbudne besede in podarjene sveče.

ZAHVALA

MARIJE NOVAK, roj. Javorić

Z žalostjo in otožnimi mislimi nanjo se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so sočustvovali z 
nami in ji poklonili misli slovesa, ko smo jo njeni najbližji pospremili 
na zadnji poti. Hvala vsem za darovane sveče, ki gorijo v njen spomin. 
Hvala osebju Doma starejših občanov v Krškem, ki je pripomoglo, 
da se je v zadnjih letih svojega življenja počutila dobro. Hvala osebju 
kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Brežice, posebno pa dr. 
Poharju, ki so se potrudili, da je kljub slabim izgledom brez bolečine 
in v spokoju zaspala. Hvala pogrebni službi in Cvetličarni Kerin, ki sta 
poskrbeli za dostojno slovo. Hvala tudi Toniju Sotošku mlajšemu za 
sočutno zaigrane melodije, ki si jih je mama izbrala za zadnje slovo. 

iz Krškega. 

Ko svetloba premaguje temo, smo se v ožjem družinskem krogu 
poslovili od naše ljube mame

Žalujoči: otroci Mojca, Metka in Janez z družinami

ZAHVALA

ANE RIHTER
Ob boleči izgubi naše drage mame

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
kolektivu Kovis za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene sveče in 
denarno pomoč. Hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju, pogrebni 
službi Žičkar, cvetličarni Lilija in pevcem. Hvala kolektivu CSD za 
dolgotrajno oskrbo na domu, posebej ge. Danici in patronažni sestri 
ge. Željki.

Iskrena hvala tudi vsem, ki ste se in se še boste od naše mame Ane 
zaradi izrednih razmer poslovili na kraju njenega zadnjega počitka.

Niti�zbogom�nisi�rekla,
niti roke nam podala,
le�trudne�si�oči�zaprla
in�v�večnost�se�podala.
Življenje�celo�si�garala,

vse�za�dom,�družino�dala.
Sledi ostale so povsod

od�dela�tvojih�pridnih�rok.

z Drnovega

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

JOŽETA HORVATIČA 

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
našega dragega moža, očeta, dedka in tasta 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
bivšim sodelavcem kolektiva Trimo Trebnje in znancem za izrečena 
ustna in pisna sožalja, za podarjene sveče, vence in za denarno 
pomoč. Hvala internemu oddelku SB Brežice, posebej dr. Zdenki 
Marinček in patronažni sestri Božici za strokovno in prijazno 
oskrbo. Hvala nečaku Mirku in nečakinji Teji za podporo in pomoč 
pri premagovanju težkih trenutkov v času bolezni. Hvala Jožetu Švalu 
in družini Jerele za molitve in darovane svete maše. Posebna hvala 
sosedu Mihaelu Boraniču za lepe besede slovesa. Hvala tudi Branku 
Jurmanu za spremstvo s konjem. Hvala pogrebni službi Žičkar za 
organizacijo pogreba, gospodu župniku Mateju za lepo opravljen 
obred ter pevcem za odpete pesmi ob slovesu. Hvala vsem, ki ste se 
poslovili od našega Jožeta Horvatiča, ga pospremili na njegovi zadnji 
poti in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

Za�dobroto�tvojih�rok�
ostala�je�beseda�hvala,�

ki�v�srcu�bo�ostala�
in spomin nate 

za vedno negovala.

ZAHVALA

MARIJE - MIMICE VEČERIČ 

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
tašče, botre, tete, svakinje, sosede, sestrične in 

prijateljice 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili v težkih trenutkih z nami 
v mislih, besedah in dejanjih. Hvaležni smo vsem sorodnikom, 
dobrim sosedom, prijateljem in znancem za izrečena pisna in 
ustna sožalja, denarne pomoči, darovane sveče in prispevke za 
svete maše. Hvala vsem, ki ste nam pomagali oblikovati spoštljivo 
zadnje slovo: g. župniku Mateju Užmahu za cerkveni obred, Darji 
Krošelj za besede slovesa, pevcem skupine Andante za zapete 
pesmi, Jošku Staniču za zaigrano Tišino in pogrebni službi Žičkar. 
Zahvaljujemo se dr. Mariji Humek-Petelinc za vso pomoč, prav 
posebna zahvala pa celotnemu medicinskemu osebju Klinike 
Golnik za profesionalen pristop, skrb in nego, ki so ji jo nudili v 
njenih zadnjih trenutkih. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo Mimico 
pospremili k zadnjemu počitku in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Zapel�je�zvon,�tebi�v�slovo.
Poln�bolečin�ostaja�spomin,

ostaja�praznina,�molk�in�tišina�…�

iz Dobove 

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustil, 
naš dragi ati, dedek, tast in stric 

MARJAN PRESKAR 
Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, prija-
teljem in znancem za vso pomoč in podporo v težkih trenutkih. Še 
posebej se zahvaljujemo družinam: Volk, Mastnak, Levstik, Potočnik, 
Kocjan, Kure-Žgalin, Jevšek, Antoniji Erjavšek in Tadeju Baškovču, g. 
Žičkarju za organizacijo in izvedbo pogreba, trobentaču za zaigrano 
Tišino in gospodu župniku za lepo opravljen obred. Vsakemu posebej 
in vsem skupaj še enkrat iskrena hvala.

Bil si trden kakor skala, 
bil�pokončen�kakor�hrast.

In�prišel�je�dan�usode,
ki�je�zrušil�skalo,
ki�je�zlomil�hrast.

Hčerki Tanja in Darja z družinami

iz Pišec.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame, prababice in sestre

MARTE GLAS 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi, jo obiskovali, dajali 
poguma, se je v življenju kakor koli dotaknili in se od nje poslovili. 
Hvala pogrebni službi Kostak za izvedbo pogreba, gospodu Mitji 
Markoviču za lepo opravljen obred, družini Sotošek za odigrane 
melodije slovesa ter ge. Mirjani in vnukinji Maji za tankočutno 
opisano pot in življenje pokojne v besedah slovesa.
Posebna zahvala osebju Doma starejših občanov Krško, ki je vsa ta 
leta požrtvovalno skrbelo za mamo, ter gospodu Ludviku Žagarju za 
njegove obiske v domu starejših občanov. 
Še enkrat hvala vsem vam, ki ste jo poznali in bili v mislih z nami v 
trenutku slovesa, kajti čas ni dopuščal prisotnosti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Krškega 

ZAHVALA

ZOFIJE BOŽIČNIK
Ob izgubi naše drage mame

Hčerka Ivica s svojimi

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje, denarne prispevke in 
svete maše.
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste jo v času njenega bivanja v Domu 
starejših občanov Krško obiskovali ali pa ji s telefonskimi pogovori 
krajšali čas.
Hvala tudi zaposlenim v DSO Krško za vso izkazano pozornost v času 
njenega bivanja.
Še enkrat pa velik hvala vsem, ki ste se kljub »čudnim časom«  
poslovili od nje in jo pospremili na njeni zadnji poti.

z Velikega Kamna

Ko�življenje�tone�v�noč,
še�žarek�upanja�išče�pot.
Ostala�pa�je�bolečina�in�

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

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

Prodam prašiče za zakol in 
seno v okroglih balah. 
Tel.: 051 483 103

Prodam prašiče, težke od 30 
do 150 kg. Možna dostava ozi-
roma zakol. Tel.: 051 422 161

Prodam dva prašiča, težka 
125 kg in odojke, težke 20 kg. 
Vinko, Cerklje ob Krki. 
Tel.: 051 305 520

Prodam teličko simentalko, 
staro tri mesece. Tel.: 07 49 
56 236 ali 041 380 075

Prodam odojke, težke 25-28 
kg in svinjo, težko okoli 150 kg. 
Vse hranjeno z domačo hrano, 
možen zakol. Informacije na 
tel.: 041 778 087

Prodam prašiče, 60-80 kg. 
Tel.: 031 529 306

Prodam seno in slamo v ok-
roglih balah. Tel.: 031 394 657

Prodam pajek SIP spider 350 
in rotacijsko kosilnico SIP 135. 
Tel.: 070 815 003

Prodam drva, kostanjeva, 
suha, kratko žagana. Avto Seat 
Toledo TDi signo bussines, le-
tnik 2004, 151.000 km. Odlič-
no ohranjen. Okolica Brežic. 
Tel.: 051 477 043.

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Prodamo tudi drva (bukova ali 
mešana); možna dostava. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri.

Vinogradniki pozor, hitro, 
strokovno, ugodno vam obre-
žemo vinsko trto ter svetuje-
mo. Umek Babič Robert, nosi-
lec d.d. na kmetiji, Vitna vas 23, 
Bizeljsko tel.: 031 830 637

Prodam teličko, pasme CHA/
BBP/ČB, stara 3 mesece. 
Tel.: 041 380 075

Prodam prašiča, težkega oko-
li 230 kg, hranjenega z doma-
čo kuhano hrano. 
Tel.: 07 49 51 092

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg, hranjen z domačo ku-
hano hrano, Dobova. Tel.: 031 
289 986 ali 07 49 67 250

Prodamo odojke, 30-35 kg in 
prašiče, 70 kg. Možna dostava. 
Tel.: 07 49 68 390

Prodam prašiča, cca. 130 kg. 
Hranjen s kuhano hrano. Mo-
žen zakol. Tel.: 041 396 301

Prodam telico simentalko, 
težko okoli 400 kg, za zakol, 
okolica Sevnice. 
Tel.: 031 865 968 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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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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.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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Prodam pujske, težke 30 kg. 
Tel.: 07 49 77 450

Prodam prašiča, 230 kg, 2 po 
100 kg in 20 po 140-150 kg. 
Tel.: 041 833 956

Prodam prašiče, težke od 120 
do 140 kg. Tel.: 041 565 142

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

Redno, po pogodbi ali mlaj-
šega upokojenca zaposlimo 
za montažo vrat. Neto pla-
ča: 1.600,00 EUR. Rado Ovčar 
s.p., Warmont, Strunjan 44, 
Strunjan, tel.: 041 667 958

STIKI
Sem fant, star 47 let, rad bi 
spoznal dekle ali mamico za 
skupno življenje, samo resne. 
Tel.: 071 365 948

Moški, 63 let, bi rad spoznal 
žensko, močnejše postave, 120 
kg, za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

obzornikova oglasna mreža

KMETIJSTVO
Eko-kurjava, peleti A1, A2, po 
ugodni ceni, ter briketi za kur-
javo. Tel.: 070 665 823,www.
eko-peleti.si

Prodam njivo, 3015 m², k. o. 
Mihalovec. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 980 690

Prodam frezo Labin Progres 
– motokultivator, 4x4 s priko-
lico, železna kolesa in frezo. 
Cena 1.870 €. 
Tel.: 051 654 236

Kupim traktorsko prikolico za 
prevoz dveh goved. Kupim tudi 
pleten koš za seno. 
Tel.: 031 415 924

Prodam traktor Zetor 5211, 
letnik 1991, 3000 ur, ogreva-
na kabina, avtomatski priklop, 
odlično ohranjen. 
Tel.: 031 788 905 

Prodam obračalnik SIP 200, 
novejši in bika ter telico za za-
kol, 650 in 500 kg, ter bikca ša-
role 180 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 284 604

NEPREMIČNINE
Oddam 1-sobno opremljeno 
stanovanje v Brestanici. 
Tel.: 041 866 426

Kupim lesen hram z manjšo 
parcelo, do 10.000 €. 
Tel.: 031 673 445

V najem oddam poslovni 
prostor, 30 m², ob glavni ces-
ti, z več parkirišči, voda, elek-
trika, števec ločen. Najemnina 
180 €. Videm, Cesta 4. julija. 
Tel.: 041 328 168

AVTOMOBILIZEM

Prodam Renault Modus, le-
tnik 2006, prevoženih 159.000 
km, diesel, opravljen veliki ser-
vis. Tel.: 031 208 550

Prodam Golfa V, letnik 2004 
– december, 5 vrat, 6 prestav, 
euro kljuka, 4x4, 183.000 km. 
Cena 3.800 € ali po dogovoru. 
Tel.: 051 654 236

Prodam Ford Fiesta, 1. la-
stnik, letnik 2006, lepo ohra-
njen. Tel.: 040 714 374

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

velik izbor sort
• JABOLKA

• SUHO SADJE

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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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.

UPS PACKA 
Martina Tomažič s. p.

Čiščenje poslovnih in 
proizvodnih prostorov

Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec

Tel.: 040 661 883

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Agro-Ciglar d.o.o., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča, da bo
vsak četrtek prodaja 

enodnevnih belih piščancev 
ter 28. januarja prodaja 

enodnevnih rjavih in 
grahas�h jarkic.

PRODAJA PIŠČANCEV BO 
POTEKALA NEMOTENO  
GLEDE NA EPIDEMIJO.

Naročila sprejemano od 
9. do 17. ure na: 031 676 724 

ali na 07 49 73-190.
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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
• po faksu: 07 49 05 781.

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

Cena objave malega oglasa za 
pravne osebe, s.p. in druge 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 
Telefaks: 07 49 05 781
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: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 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: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (2/2021) bo izšla v 
četrtek, 21. januarja 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 14. januar 2021.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Luciji Blatnik, Gornje Lepovče 71, 
1310 Ribnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD - Ljubila sem
 2. (1.) BOŠTJAN KONEČNIK - Korona pojdi stran
 3. (2.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA - Telefon
 4. (5.) Ans. JAVOR - Slovenska pesem te bodri
 5. (3.) Ans. VESELI DOLENJCI - Očetova hiša
 6. (10.) Ans. VRLI MUZIKANTI - Poljubi me za dobro jutro
 7. (6.) Ans. KLATEŽI - Drugačna in privlačna
 8. (7.) Ans. AZALEA - Metliška črnina
 9. (8.) Ans. AJDA - Božična polka
 10. (-.) Ans. GAŠPERJA BRUNSKOLETA - Ob letu nasvidenje

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Šaljivci - V sreči in nesreči

Kupon št. 553
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, 9. 1. 2021, ob 20. uri

KRŽIŠČE, MOŠČANCI – Na zadnji dan minulega leta je 100-le-
tnico praznoval Jože Žabkar, po rodu s Kržišč pri Raki, si-
cer pa že dolga leta živi prekmurskih Moščancih, kjer je op-
ravljal službo policista.

Najstarejši pomurski policist 
Jože Žabkar je bil rojen 31. de-
cembra 1920 na Kržiščah pri 
Raki. Jože je eden od sedmih 
preživelih otrok. Otroci so se 
takrat rojevali doma in umrlji-
vost je bila zelo velika. Pravi, da 
je bil tudi sam kot fantič vedno 
kaj bolehen, pa je kljub temu do-
čakal visoko starost.
1941. leta je bila družina izselje-
na v Nemčijo, od koder se je zgo-
daj spomladi leta 1945, kot prvi 
iz družine, vrnil domov. Takoj po vojni so ga mobilizirali v naro-
dno milico, nato se je aktiviral in 1. aprila 1948 začel delati kot 
policist oz. takrat miličnik v civilu na postaji milice v Moščancih. 
Večkrat s ponosom pove, da so se takrat policisti vozili s kolesi. 
Leta 1950 je bil premeščen v Šalovce, najprej kot namestnik ko-
mandirja, zatem kot komandir postaje. Iz Šalovcev je bil preme-
ščen nazaj v Moščance, kjer sta si z ženo Heleno, ki jo je osvojil 
s prelepim petjem, zgradila dom. V zakonu sta se jima rodila si-
nova Jože in Darko, pozneje sta bila oba po očetovem vzoru v 
službi policije. Po 33 letih dela na policiji se je leta 1979 upokojil. 
Še danes je Jože čil, postaven gospod, bistrega uma in veselega 
srca. Še vedno ponosno pravi, da je Dolenjec in da je 'Martinkov' 
s Kržišč. Obisk pri njem zaznamuje njegovo prepevanje fanto-
vskih pesmi njegove mladosti. Je prava zakladnica številnih ljud-
skih pesmi, tako slovenskih kot tudi nemških. Koliko besedil, ko-
liko kitic hrani njegov spomin! 
Ure, preživete v njegovi družbi, navdajo človeka z izjemnim vese-
ljem. Vsaka tema, o kateri se zbrani pogovarjajo, mu vzbudi aso-
ciacijo na neko pesem in že na ves glas zapoje. Druženje z njim je 
balzam za dušo in vir upanja, da je visoka starost lahko tudi tako 
lepa in optimistična. Visoka starost? To pa ne! Stric Jože pravi, 
da je še mlad!
Ob čudovitem jubileju, okroglih 100 letih, mu njegovi številni so-
rodniki, ki ga poznamo in iskreno občudujemo, izrekamo vse naj-
boljše in želimo, da ga še naprej krasita neizmerno veselje do živ-
ljenja in večna mladost!
� Helena�Pečarič

BREZJE PRI SENUŠAH, MEN-
GEŠ – 26. decembra je v 
Domu svete Katarine v Men-
gšu praznovala 100. rojstni 
dan Marija Banič, ki je luč 
sveta zagledala v Brezjah pri 
Senušah. Po svoji življenjski 
poti hodi kot sestra usmi-
ljenka Mervina. 

Marija Banič je imela še dva 
brata in tri sestre. Že kot mla-
do dekle je rada prebirala revi-
jo Bogoljub in Zamorček ter se 
gotovo tudi zaradi tega odloči-
la stopiti v red Marijine družbe 
usmiljenk, kamor so jo kot pri-
pravnico sprejeli z osemnajsti-
mi leti. »Leta 1940 je že nosi-
la redovniško obleko in vse od 
takrat je zvesta svoji redovniški 
zaobljubi kot sestra usmiljenka 
Mervina,« so v sporočilu napi-
sale nečakinje Karmen, Lidi-
ja in Stanka, hčerke slavljen-
kine najmlajše sestre, sicer že 
pokojne Cilke Salmič iz Leskov-
ca pri Krškem. Kot so dodale, 
je med službovanjem naredila 
bolničarsko šolo in se kasneje 
izšolala še za višjo medicinsko 
sestro. »Kot medicinska sestra 
usmiljenka je delala najprej v 
mariborski bolnišnici, kasne-
je na Transfuzijskem zavodu v 
Ljubljani, okrog leta 1960 leta 
pa so jo premestili na službova-
nje v Železničarsko bolnišnico 
na Dedinje v Beograd. Tu je kot 
glavna sestra ostala do upoko-
jitve,« so še zapisale. 

A po vrnitvi v Slovenijo ni mi-
rovala, pač pa je delala v domo-
vih usmiljenk, zadnjih devet let 
pa je v Domu svete Katarine v 
Mengšu. »Do preteklega leta 
je bila še zelo aktivna, od lan-
skega februarja pa je v postelji 
in v svojem svetu,« so sporoči-
le nečakinje, ki so se tete ved-
no razveselile, ko je prihajala 
v domače Brezje, kamor se je 
rada vračala. »Vsi nečaki in ne-
čakinje smo bili zmeraj veseli 
njenega obiska, kajti prinesla 
je darilca v obliki raznih slad-
karij. Vseh nečakov in nečakinj 
nas je bilo enajst, dva sta žal 
že pokojna. Vsi, ki jo poznamo, 
smo nanjo ponosni in imamo 
našo teto nuno zelo radi, ker 
je del našega življenja. Pred le-
tom dni nam je obljubila, da 

Sestra Mervina dopolnila 100 let

pride ponovno na počitnice 
v naše kraje, kamor je hodi-
la k sestram v Cerklje ob Krki, 
kjer so jo vedno rade sprejele, 
a ji tokrat zdravje ni dopušča-
lo. Vsi pa si želimo, da bi se ji 
moči povrnile in bi bila zdrava, 
da bi jo ponovno lahko objeli, 

ker je v lanskem letu zaradi ko-
rone nismo mogli obiskati. So ji 
pa ob visokem jubileju v Domu 
prijazno na našo pobudo prip-
ravili res veliko torto in ji po-
darili šopek rož,« so zaključile 
slavljenkine nečakinje. 
 M. Hrvatin

Velika�torta�za�100.�rojstni�dan�Marije�Banič�(foto:�osebni�
arhiv�nečakinj�slavljenke)

100 let Račana Jožeta Žabkarja

100-letnik�Jože�Žabkar

 

Predstavite dejavnost 
v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam več 
zanimivih možnosti 

oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

KRŠKO – Na reliju Dakar, ki tudi le-
tos poteka v Savdski Arabiji, kot edi-
ni Slovenec že sedmo leto nastopa Si-
mon Marčič (na fotografiji), asistent 
na Fakulteti za energetiko UM s sede-
žem v Krškem. Letošnji Dakar pote-
ka od 3. do 15. januarja, v tem času pa 
bodo tekmovalci v 12 etapah prevo-
zili 8.000 km, v veliki večini po peš-
čenem puščavskem terenu. Dirka se je začela 3. januarja v 3,5 mi-
lijonskem mestu Jeddah, kjer bodo najboljši in najsrečnejši 15. 
januarja tudi dirko zaključili. Marčič tudi letos nastopa v kategori-
ji motociklov brez asistence (Original), tako da bo za vzdrževanje 
in morebitna popravila motorja moral skrbeti sam. V konkurenci 
95 motociklistov bo skušal napadati stopničke v svojem razredu 
in se v skupni razvrstitvi uvrstiti med 30 najboljših. Po treh eta-
pah je zasedal sedmo mesto.  P.�P./vir:�FE�Krško

Marčič ponovno na reliju Dakar
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Družbenoodgovoren dobro-
delni projekt je tradicionalno 
namenjen nadarjenim posa-
meznikom med 16. in 19. letom 
starosti, ki se šele prebijajo na 
vrh in praviloma zaradi svoje 
mladosti še ne uspejo pridobi-
ti sponzorska sredstva, s kate-
rimi bi lažje uresničevali svoje 
potenciale. Strokovna komisija 
bo med skupno 20 finalisti iz-
brala najmanj sedem nadarje-
nih posameznikov, enega preje-
mnika ali prejemnico sredstev 
pa izbere javnost prek spletne-
ga glasovanja na strani Mla-
di upi 2020, ki je odprto še do 
10. januarja. Naj spomnimo, da 
smo se Posavci že v letu 2019 
izkazali in z oddanimi glasovi 
omogočili, da je kot zmagova-
lec spletnega tekmovanja med 
finalisti sredstva prejel kaja-
kaš Vid Oštrbenk, član Kajak 
kanu kluba Čatež, letos pa vas 
pozivamo, da svoj glas oddate 
za atleta Petra Gričarja Vin-
tarja. Glasovanje je preprosto, 
na navedeni strani Mladi upi so 
nanizani vsi finalisti, vsak gla-
sovalec pa lahko enkrat na dan 
odda s klikom na srček svoj 
glas ob predstavitvi talentira-
nega posameznika, ki se pote-
guje za sredstva. Zaenkrat si-
cer še ni znana skupna vsota, ki 
bo razdeljena med mlade upe, 
do sedaj pa so v posameznem 
letu med izbrane finaliste raz-

Posavci, glasujmo za mladega atleta Petra!
KRŠKO, BREŽICE – Krčan Peter Gričar Vintar, član Atletskega kluba Brežice, se ob še 19 finalistih akcije Mladi upi 2020 poteguje za sponzorska sredstva, ki jih 
bosta Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu namenila nadarjenim mladim športnikom, parašportnikom in umetnikom za razvoj njihovega talenta. 

delili med skupno 40 do 60 ti-
soč evrov. Peter Gričar Vintar, 
perspektivni skakalec s palico, 
pravi, da bi prejeta sredstva 
vložil v nakup športnih rekvi-
zitov in opreme: »Skok s pali-
co je kar drag šport, posame-
zna palica stane namreč dobrih 
1000 evrov, od časa do časa pa 
se pripeti, da se ta zaradi ve-
likega števila treningov tudi 
zlomi.« Poleg tega, pravi Peter, 
stroške povečujejo tudi dru-
ga potrebna oprema, denimo 
šprintarice, vožnja na trenin-
ge in udeležba na tekmovanjih 
v tujini, kar presega zmožnosti 
sofinanciranja mame Andreje, 
ki z minimalno plačo skuša nu-
diti kar se da največ tako Petru 
kot njegovemu mlajšemu bra-
tu Simonu.

Neverjeten športni talent

Peter, ki z družino živi v Kr-
škem, bo čez dober mesec dni 
dopolnil 19 let. Je dijak 4. letni-
ka Srednje zdravstvene in ke-
mijske šole v Novem mestu. V 
času šolanja na krški osnovni 
šoli je sicer treniral judo, a ga 
je bil primoran zaradi ponav-
ljajoče hernije (kila, op. p.) in 
dveh operacij opustiti. Potem 
ko se je v 9. razredu osnovne 
šole, saj je nadarjenost izkazo-
val pri vseh atletskih discipli-
nah in nizal visoke uvrstitve 

na šolskih tekmovanjih, s pro-
fesorjem športne vzgoje ude-
ležil tekmovanja United World 
Games v Celovcu in na njem os-
vojil kar po tri zlata in bronasta 
odličja ter dve srebrni, je spoz-
nal, da je atletika disciplina, ki 
mu leži, saj se je vmesnem ob-
dobju iz potrebe po športnem 
gibanju preizkusil tudi v plava-
nju, a v slednjem ni našel pot-
rebnega zadovoljstva ne izziva. 
Uspeh na avstrijskem tekmo-
vanju ga je spodbudil, da se je v 
1. letniku srednje šole včlanil v 
Atletski klub Brežice. »Najprej 
sem začel trenirati mnogoboj,« 
pravi Peter, »saj se nisem mo-
gel odločiti, kaj mi najbolj leži. 
Že teden dni po prvih trenin-
gih v klubu sem osvojil srebr-
no medaljo na državnem tek-
movanju v mnogoboju, a ker 
sta na leto na državnem nivoju 
organizirani le dve tekmi, saj je 

ta atletska disciplina v Sloveni-
ji še nekoliko zapostavljena, bi 
se, v kolikor bi se ji hotel pos-
vetiti, moral udeleževati tekem 
v tujini, kar pa bi bilo glede na 
šolske obveznosti in tudi z vi-
dika stroškov težje izvedljivo.« 

Tako se je posledično znašel 
pred odločitvijo, kateri posa-
mični atletski disciplini naj se 
posveti, pri čemer je kmalu 
opazil, da mu je pisan na kožo 
skok s palico, a še preden se 
je sam tega dodobra zavedal, 
je neverjeten športni talent v 
Petru prepoznal njegov trener 
Jure Rovan: »Poleg šprinta in 
neverjetne moči pri dvigova-
nju uteži Peter zelo dobro ob-
vladuje svoje telo tudi na orod-
jih v gimnastični dvorani, kar je 
ključnega pomena za skok s pa-
lico.« Po samo treh letih trenin-
gov skoka s palico, intenzivno 
od začetka leta 2019 dalje, mu 
je že uspelo preskočiti magič-
no mejo petih metrov: »V okto-
bru 2019 sem preskočil najprej 
mejo 4,5 m, in štiri mesece kas-
neje, februarja 2020, poletel že 
preko petih metrov.« »S tem re-
zultatom se je lani v trenutku 
zavihtel na 7. mesto svetovnih 
dvoranskih mladinskih IAAF 
lestvic med svojimi vrstniki. 
In že naslednji dan so ga preko 
spleta opazili ameriški trener-
ji in Peter je nemudoma dobil 

prvo povabilo za študij preko 
luže, od takrat pa vabila de-
žujejo,« pravi Rovan, nekdanji 
skakalec s palico, olimpijec in 
trener IAAF, ki k temu doda-
ja: »Peter trenutno opravlja 
noro dobre treninge, poka od 
energije in komaj čakamo, da 
se sezona in prva tekmovanja 
pričnejo. Prvo večje tekmova-
nje letos bo balkansko mladin-
sko prvenstvo v Bolgariji. Poleg 
svojega talenta naj ga pohvalim 
še, da je Peter izredno zaželen 
v naši skakalni skupini, saj je 
motivator vsem, je prijazen, 
marljiv in zabaven.« 

Petrovi cilji: olimpijske igre 
in študij kemije

Potem ko je v letu 2019 v Novi 
Gorici osvojil 1. mesto in držav-
ni rekord v mnogoboju na dr-
žavnem prvenstvu ter isto leto 
7. mesto v skoku s palico na 
reprezentančni tekmi na Slo-
vaškem, je v minulem letu že 
osvojil naslov državnega pr-
vaka na državnem prvenstvu 
v Novi Gorici in 7. mesto na 
balkanskem mladinskem pr-
venstvu v Turčiji, četudi je ci-
ljal višje, še pove Peter: »Želel 
sem si več in bil tudi sposoben 
za več, a sta mi tedaj dve pre-
boleli pljučnici pustili posledi-
ce na telesni zmogljivosti.« A 
priložnosti bo za mladega ta-

lentiranega skakalca s palico še 
veliko, saj si je zadal cilj, da bo 
skušal doseči normo za nastop 
na olimpijskih igrah leta 2024, 
seveda pa si želi že v letošnjem 
letu osvojiti vse državne na-
slove v letu 2021 in nastop na 
mladinskem prvenstvu. 

Vendar pa na račun tekmovanj 
in treningov, ki jih v zadnjih 
mesecih zaradi pouka na da-
ljavo lažje opravlja, saj mu ob 
siceršnjem rednem pouku kar 
veliko energije in časa odvza-
mejo dnevne vožnje v in iz No-
vega mesta in zatem še na tre-
ninge v Brežice, po treningu v 
večernih urah pa ga čakajo še 
šolske obveznosti, tega ne na-
merava zanemariti, saj si želi 
po zaključeni srednji šoli na-
daljevati študij kemije bodi-
si v Sloveniji bodisi v tujini. A 
do ciljev, ki si jih je zadal, je tre-
ba iti korak za korak oziroma 
v njegovem primeru skok za 
skokom, pravi Peter, ki ob za-
ključku najinega pogovora do-
daja, da je za svoj napredek od 
srca hvaležen trenerju Juretu 
Rovanu in kondicijskemu tre-
nerju Henriku Omerzuju, za 
nesebično podporo svoji dru-
žini, prijateljem, ki ga spodbu-
jajo, pa tudi vsem, ki ga boste 
s svojim glasom podprli v pro-
jektu Mladi upi.
 Bojana Mavsar 

Peter�Gričar�Vintar

42-letna Bojana Balon se je 
leta 2003 po končanem magi-
strskem študiju na Centralnoe-
vropski univerzi v Budimpešti, 

kjer je študirala mednarodne 
odnose in evropske študije, 
preselila v Beograd. V glav-
nem mestu Srbije je zaposle-
na pri Programu Združenih 
narodov za razvoj, v okviru ka-
terega vodi regionalno pobu-
do SEESAC, ki nudi državam v 
jugovzhodni in vzhodni Evro-
pi pomoč v izboljšanju meha-
nizmov za nadzor osebnega in 
lahkega orožja ter krepi regio-
nalno sodelovanje na tem po-
dročju. »Glede na to, da je po 
konfliktih na Balkanu dosti ne-
legalnega orožja ostalo v lasti 
civilnega prebivalstva in da je 
Zahodni Balkan še vedno vir 
ali tranzitna regija za nelegal-
no trgovino z orožjem, je to še 
vedno zelo pomembna tema za 

Jutra v Beogradu so prej svetla kot v Posavju
BEOGRAD – Med mnogimi Posavkami in Posavci, ki jih je pot odpeljala v svet, je tudi Bizeljanka Bojana Balon. Že skoraj 18 let je njen drugi dom srbska prestolni-
ca Beograd, kjer kot vodja Pobude jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem (SEESAC) med drugim prispeva k ohranjanju miru 
in varnosti v svetu. Seveda nismo mogli mimo aktualne pandemične krize, ki jo po njenih ugotovitvah Srbi preživljajo v bolj sproščenem vzdušju kot mi.

Evropsko unijo kot tudi drža-
ve članice EU,« razlaga Balono-
va in nadaljuje, da so leta 2018 
pomagali državam v regiji v 
oblikovanju Načrta za boj proti 
nelegalni trgovini z orožjem na 
Zahodnem Balkanu. Po njenih 
besedah so v SEESAC pobudi v 
imenu EU ter v sodelovanju z 
ministrstvi za zunanje zadeve 
Nemčije in Francije ter vlada-
mi držav na Zahodnem Balka-
nu zadolženi za koordinacijo 
in nadzor nad sprovajanjem 
tega regionalnega načrta. »Po-
magamo v harmonizaciji za-
konskega okvira držav na Za-
hodnem Balkanu z zakonskim 
okvirom EU, pri razvoju stra-
tegij in institucionalnih struk-
tur, varnostnih izboljšavah pri 
skladiščenju orožja in streliva, 
uničevanju zaplenjenega orož-
ja in streliva, nabavi opreme 
ter organiziramo izobraževa-
nje s ciljem boljšega odkriva-
nja nelegalne trgovine in prei-
skav,« pojasnjuje sogovornica. 
Balonova je na zadnjem služ-
benem potovanju pred epi-
demijo novega koronavirusa 
pred skoraj enim letom v Ber-
linu na ministrski konferenci, 
posvečeni prej omenjenemu 
regionalnemu načrtu, poroča-
la o napredku v implementaci-
ji tega načrta.

Srbi lažje preživljajo 
pandemijo

O primerjavi med Slovenijo in 
Srbijo postreže z zanimivo iz-
javo: »V Beogradu sonce vzha-
ja 16 minut, preden vzide v 
Posavju. Tako da so jutra tukaj 
prej svetla. Ljudje so tukaj mo-
goče malo bolj sproščeni kot v 
Sloveniji, ampak to vaši bralci 
že vedo. Mnogi radi in pogos-
to pridejo v Srbijo. Pred krat-
kim me je poklical bivši ’sošo-
lec’ s Fakultete za družbene 
vede, ki je zelo na hitro nare-
dil analizo, da Srbi lažje preživ-
ljajo pandemijo, ker so bolj od-
porni kot Slovenci zaradi kriz, 
s katerimi so se soočali pogos-
to v zgodovini. Nekaj je res na 
tem, po drugi strani pa jih re-
šuje tudi to, da se znajo spro-
stiti in imajo zelo razvit smisel 
za humor. Spomnim se, da sem 
enkrat v lekarni spraševala, ali 
imajo neko kremo, ki nima pa-
rabenov, aluminija in še ne 
vem česa, in je gospa lekarnar-
ka začudeno rekla: ’Komšini-
ce, jel vi planirate, da živite sto 
godina?’« (v prevodu: Soseda, 
ali nameravate živeti sto let?). 
Kot pravi, se Srbi z nostalgi-
jo spominjajo Jugoslavije in 
potovanj v Slovenijo, popolni 
neznanci ji z veseljem povedo 

par kitic pesmice v slovenšči-
ni, ki so se je naučili v osnovni 
šoli. Izpostavlja, da Srbija, tako 
kot večina držav na Zahodnem 
Balkanu, že leta in leta trpi za-
radi t. i. bega možganov: »Mla-
di zapuščajo državo in se ne 
vračajo. Podeželje ostaja ne-
razvito in mladi tam ne vidijo 
perspektive. Mesta so prena-
seljena. Beograd zadnje čase 
zaseda vrh lestvice mest z naj-
bolj onesnaženim zrakom na 
svetu. Korupcija najeda druž-
bo. Politika pa se prepogosto 
razume kot sredstvo uresniče-
vanja zasebnega interesa in ne 
kot sredstvo za doseganje jav-
nega dobra. Če malo bolje raz-
mislim, Srbija ni edina, ki se so-
oča s temi problemi.«

Enomesečne počitnice

V Srbiji je trenutno situaci-
ja zaradi pandemije po njenih 
besedah še vedno dokaj res-
na. Zdravstveni delavci so že 
predolgo pod prevelikim priti-
skom, število okuženih in obo-
lelih v bolnišnicah pa se počasi 
le znižuje. Od 21. decembra ve-
ljajo poostreni ukrepi za vstop 
v Srbijo, navaja. »Tujci lahko 
vstopijo v Srbijo samo z nega-
tivnim PCR-testom, ki ni starej-
ši od 48 ur. Državljani Srbije in 

tujci, ki imajo začasno ali stal-
no prebivališče v Srbiji, lahko 
vstopijo v državo, ampak jim 
je odrejena 10-dnevna samo-
izolacija. Ljudje v zaprtih pro-
storih nosijo maske, veliko jih 
nosi tudi zunaj,« opisuje Balo-
nova in še omenja, da so šolarji 
na počitnicah od 18. decembra 
do 18. januarja, saj so združi-
li novoletne in zimske počitni-
ce, vrtci pa so normalno odprti. 
Pred tem je pouk potekal raz-
lično v različnih šolah. Zmanj-
šali so razrede, skrajšali ure, 
ponekod so učenci lahko iz-
birali, ali bodo šli v šolo ali se 
bodo učili na daljavo. »Aprila 
in maja smo imeli nekaj podalj-
šanih vikendov, ko nismo sme-
li zapustiti stanovanj tri do šti-

ri dni. Druga skrajnost pa so 
novoletni prazniki, ko so turi-
stična središča polna turistov. 
Dosti ljudi skrbi, da se bo vi-
rus zaradi tega ponovno razši-
ril. V Srbijo sta sicer prispeli že 
dve cepivi – Pfizerjevo in Spu-
tnik V,« poroča. Kot še pove, je 
bila lani v času epidemije na Bi-
zeljskem enkrat, in sicer pole-
ti, ko je bilo že skoraj videti, da 
je epidemije konec. »Zdi se, da 
rodnega kraja nisem čisto za-
pustila, pogosto prihajam na 
Bizeljsko,« zaključi Balonova, 
ki ima tudi izkušnje z novinar-
stvom, saj je v najstniških letih 
o dogodkih na Bizeljskem in v 
Gimnaziji Brežice pisala za ta-
kratni časopis Naš glas.
�Rok�Retelj,�foto:�osebni�arhiv
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