
LUČ NA KONCU TUNELA – Začetek cepljenja proti bolezni covid-19 naj bi kljub (bolj ali manj upravičenim) 
pomislekom vendarle prinašal 'luč na koncu tunela' že več kot desetmesečne epidemije, ki kljub 
številnim in dolgotrajnim ukrepom le počasi pojenjuje. V minulih tednih so v Posavju s prvim odmerkom 
cepili stanovalce domov za starejše ter zaposlene v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah (na 
fotografiji cepljenje v Zdravstvenem domu Krško), ki niso preboleli bolezni, pa tudi že del starejših od 80 
let. Tako kot v celi Sloveniji je tudi v Posavju v tem tednu cepljenje malce zastalo zaradi manjših pošiljk 
Pfizerjevega cepiva. Podrobneje o epidemiološki sliki naše regije, ki se k sreči vendarle izboljšuje, in 
poteku cepljenja pa na strani 2. Foto: Peter Pavlovič
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Krško o povezavi z Zasavjem
KRŠKO – Za danes, 21. januarja, popoldne je sklicana 19. red na 
seja krškega občinskega sveta. Na dnevnem redu je med dru-
gim osnutek mnenja Občine Krško k osnutkom pokrajinske 
zakonodaje, na podlagi katere naj bi posavske občine skupaj 
z zasavskimi tvorile t. i. Zasavsko-posavsko pokrajino. Sedež 
pokrajine bi bil v Krškem, sedež pokrajinskega sveta v Breži-
cah, sedež sveta občin pa v Zagorju ob Savi.
Občinski svet občine Krško je sicer skoraj pred natančno letom 
dni, 23. januarja lani, na 11. redni seji že obravnaval informa-
cijo glede predloga nove pokrajinske delitve Slovenije. Kljub 
pomislekom nekaterih svetnikov o povezavi Posavja z Zasav-
jem je bilo to večini vendarle bolj sprejemljivo kot predlog ve-
like Dolenjske pokrajine s sedežem v Novem mestu, v kateri 
bi bilo Posavje ponovno na obrobju. V poletnem času je za ne-
kaj razburjenja poskrbel predlog, da bi se Zasavsko-posavska 
imenovala Trboveljska, saj je to mesto največje po številu pre-
bivalcev v obeh regijah, na kar se je z obširnim javim pismom 
med drugim odzval krški občinski svetnik Aleš Zajc, čigar raz-
mišljanje smo povzeli tudi v našem časopisu, nestrinjanje (s 
kasneje umaknjenim) predlogom pa je izrazil tudi Svet regije 
Posavje na čelu s trenutnim predsednikom, krškim županom 
mag. Miranom Stankom.
V osnutku tokratnega mnenja Občine Krško je zapisano, da ob-
čina sicer soglaša z ustanovitvijo pokrajin, teritorialno umesti-
tvijo občine Krško v takšno pokrajino in s predlaganim sede-
žem pokrajine v Krškem, vendar pa ne soglaša s predlaganim 
imenom Zasavsko-posavska pokrajina in predlaga, da se po-
krajina imenuje Posavsko-zasavska pokrajina. Medtem ko se 
skorajda ne govori več o samostojni pokrajini Posavje, bo za-
nimivo spremljati, ali in v katero smer se bo razvila (morebit-
na) razprava.  P. P.

AKTUALNORepovžu in Tomiču novi priznanji
POSAVJE – V ponedeljek je v virtualni obliki potekala podeli-
tev priznanj najboljšim v gastronomiji za leto 2021 po izbo-
ru vodnika Gault&Millau, enega od treh najvplivnejših med-
narodnih gastronomskih vodnikov, znanega po svojih kapah. 
V Posavju smo lahko zopet ponosni na naše nagrajence, ki so 
se uvrstili v prestižni vodnik, še posebej na Grego Repovža 
iz Gostilne Repovž v Šentjanžu in Jureta Tomiča iz Ošterije 
Debeluh v Brežicah. Repovž je osvojil naziv najboljšega som-
melierja, Tomičeva Ošterija Debeluh pa se je uvrstila med šest 
najboljših restavracij (poleg Gostilne pri Lojzetu na dvorcu 
Zemono, Hiše Franko v Starem selu pri Kobaridu, Hiše Denk 
v Zgornji Kungoti, Restavracije Mak v Mariboru in Restavra-
cije Strelec v Ljubljani) ter s 17 od 20 točk dobila štiri zname-
nite kape. V tiskano verzijo vodnika so poleg gostincev vkl-
jučeni tudi posavski vinarji in pivovarji, kar bo v teh težkih 
časih za gostinstvo in turizem vsekakor prispevalo k pozitiv-
ni motivaciji za naprej. 
 P. P.
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Proračun 2021, nove cene vrtca

Vrhovški gasilci se bodo selili

Migranti odhajajo, smeti ostajajo

V Sevnici sprejemali prestopnike

Remont, Mokrice in zagon PB7

Letos tudi v znamenju mostov

V nože zapisuje lokalne zgodbe

Prepoznaj nasilje in ga preprečuj

Na sezono gledajo s ponosom

Dr. Miloš Bavec, direktor Geološkega 
zavoda Slovenije:

V podzemlju 
se obeta gneča
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Starejši objekti so
precej razpokani

Čeprav posledic nikakor ne gre primerjati s tistimi 
na Hrvaškem, je prednovoletni potres tudi v naših 
krajih poškodoval številne objekte, zlasti cerkve 
in gradove ter ostale starejše stavbe. Škoda je po 
prvih, grobih ocenah kar precejšnja, sanacija po-
škodb pa bo zahtevna.

 Stran 3
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V uvodnem delu so se občinski 
svetniki in svetnice seznanili 
s poročilom o delu Nadzorne-
ga odbora občine Radeče, ki ga 
je podala predsednica nadzor-
nega odbora Jožefa Novak. V 
nadaljevanju je sledila sezna-
nitev s sprejeto odredbo o za-
časni oprostitvi plačila naje-
mnine za poslovne prostore v 
lasti Občine Radeče, nato pre-
gled izvrševanja proračuna v 
obdobju od januarja do no-
vembra 2020. Osrednja točka 
občinske seje je bila obravna-
va in sprejem predloga pro-
računa za leto 2021, ki zna-
ša 5.648.155 evrov (v njem se 
slaba polovica oz. 44 % vseh 
proračunskih sredstev name-
nja investicijam). Podano je 
bilo tudi soglasje k zadolževa-
nju javnega podjetja Komuna-
la Radeče d.o.o. in javnega za-
voda KTRC Radeče, in sicer se 
na podlagi sklepa občinske-
ga sveta komunalno podjetje 
lahko zadolži do skupne višine 
150 tisoč evrov pri nabavi no-
vih osnovnih sredstev, KTRC 
pa do skupne višine 100 tisoč 
evrov za že odobrene projekte 
in morebitne nove v letu 2021. 

Radečani potrdili proračun 2021,
nove cene vrtca in grobnine
RADEČE – 13. redna seja radeškega občinskega sveta je 30. decembra zaradi trenutnih epidemioloških raz-
mer potekala preko spletne povezave. Dnevni red je obsegal 21 točk z različnimi vsebinami, ki bodo imele 
vpliv na življenje in delo v občini.

V občinskem proračunu je za 
letošnji letni program športa 
v občini namenjenih 114.654 
evrov, za investicije in investi-
cijsko vzdrževanje športne in-
frastrukture pa dodatnih 277 
tisoč evrov.

Prisotni so preko spletne po-
vezave obravnavali in sprejeli 
tudi sklep o določitvi cen pro-
gramov v predšolski vzgoji ra-
deškega vrtca, ki so stopile v 
veljavo s 1. 1. 2021. Nova cena 
za prvo starostno obdobje je 
višja za 9,47 %, in sicer se je 
dvignila z dosedanjih 499,02 

na 546,17 evra. Cena za dru-
go starostno obdobje je višja 
za 6,48 %, in sicer se zvišuje s 
377,58 na 402,04 evra. Za 7,32 
% so višje tudi cene za tretje 
starostno obdobje, in sicer se 
zvišujejo z dosedanjih 436,38 
na 468,33 evra. Osnova za iz-
račun ekonomske cene je 9,5 
oddelka in normativ 171 ot-
rok, staršem pa se določi pla-

čilo glede na višino veljavne 
odločbe Centra za socialno 
delo o upravičenosti do zni-
žanega plačila vrtca. Glede na 
vpis bi morali v letošnjem 1. 
januarju odpreti še deseti po-
lovični oddelek z normativom 
sedmih otrok, vendar se bo ta 
zaradi epidemije in sprememb 
pri vpisu odprl 1. februarja ali 
pa šele 1. marca. 

V nadaljevanju so se po uvo-
dnih pojasnilih direktorice JP 
Komunala Radeče d.o.o. Bri-
gite Stopar članice in člani 
radeškega občinskega sveta 

seznanili s predlaganimi ela-
borati o oblikovanju cen stori-
tev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva 
okolja za oskrbo s pitno vodo, 
za odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode, za 
zbiranje določenih vrst komu-
nalnih odpadkov in za čiščenje 
odpadnih voda v občini Rade-
če ter dali soglasje k povišanju 

cen grobnin. Cena za enojni in 
žarni grob znaša 21,92 evra, 
za dvojni 27,40 evra, za troj-
ni 38,35 in za grobnico 49,32 
(vse cene so brez DDV, v velja-
vo so stopile 1. 1. 2021). Zad-
nje povišanje cen grobnine je 
bilo leta 2012. Za društva, ki 
uporabljajo za svoje nepro-
fitno delovanje poslovne pro-
store na Gledališki poti 2 v 
Radečah, so potrdili 50 % zni-
žanje najemnine, ki znaša do 
sprejema naslednjega prora-
čuna 4,25 €/m2.

Med zadnjimi točkami dnev-
nega reda so svetnice in sve-
tniki podali soglasje k imeno-
vanju direktorice RRA Posavje 
mag. Nataše Šerbec ter po-
trdili skupno listo kandida-
tov, predstavnikov v Razvojni 
svet regije Posavje, na kate-
ri je poleg vseh posavskih žu-
panov tudi radeški. Sodelujo-
či so potrdili tudi predlog za 
priznanje Ivana Pešca v letu 
2021, ki ga bo ob 100-letni-
ci delovanja prejelo Kulturno 
društvo Svibno. 

 Smilja Radi

Letošnje priznanje Ivana Pešca bo ob 100-letnici 
delovanja prejelo Kulturno društvo Svibno. 

KRŠKO – Potem ko je prve štiri mesece tega šolskega leta 
Šolski center Krško–Sevnica kot v. d. direktorja vodil Šte-
fan Mavrek, je svet zavoda z novim letom za direktorja ime-
noval dosedanjega ravnatelja Srednje poklicne in strokov-
ne šole (SPSŠ) Krško Jožeta Pavloviča.

Poleg kadrovske je na šolskem 
centru prišlo tudi do organiza-
cijske spremembe. Vlada je na-
mreč 5. januarja sprejela sklep, 
na podlagi katerega se zavod re-
organizira tako, da se Gimnazi-
ja Krško ter Srednja poklicna in 
strokovna šola Krško združita v 
eno šolo, ki se po novem imenuje 
Srednja šola Krško. V ŠC Krško–
Sevnica sta tako po novem dve 
organizacijski enoti oz. šoli: Sre-
dnja šola Krško in Srednja šola 
Sevnica. Jože Pavlovič bo hkrati 
opravljal tudi naloge ravnatelja 

Srednje šole Krško, ravnatelj Srednje šole Sevnica pa ostaja Ma-
tjaž Prestor. »Sicer pa sprememba v organizaciji prav v ničemer 
ne vpliva na ponudbo izobraževalnih programov obeh šol. Poleg 
v programu tehniške gimnazije se bodo dijaki še naprej lahko iz-
obraževali za deset tehniških poklicev, ki so po večini deficitar-
ni in zato vse bolj iskani na trgu dela,« ob tem pojasnjuje Pavlo-
vič in dodaja, da bodo v sodelovanju z gospodarstvom še naprej 
iskali nove priložnosti za oblikovanje novih programov.  P. P.

Šolski center prevzel Pavlovič

Jože Pavlovič

LJUBLJANA, KRŠKO – Po poročanju STA je upravni odbor Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 19. januarja  sprejel 
sklep, s katerim skupščini zavoda predlaga, da Tatjano Mlakar, 
vodjo krške območne enote zavoda, imenuje za generalno direk-
torico ZZZS za štiriletno mandatno obdobje. Na javni razpis za di-
rektorja ZZZS so pravočasno prispele tri popolne prijave kandi-
datov, poleg Mlakarjeve sta bila to še dosedanji direktor zavoda 
Marjan Sušelj, ki mu mandat poteče 2. marca, ter nekdanji dol-
goletni direktor in minister za zdravje Samo Fakin. Skupščina bo 
o imenovanju Mlakarjeve odločala 4. februarja, soglasje pa mora 
podati tudi Državni zbor.  P. P.

Mlakarjeva bo očitno vodila ZZZS 

Grafi na covid-19 sledilniku 
nazorno kažejo, da tudi držav-
ni mediji Posavje naslavljajo z 
nazivom najbolj okužena slo-
venska regija že vse od božič-
nega dne. Takrat smo namreč 
prišli na sam vrh po dveh ka-
zalnikih – aktivnih primerih in 
7-dnevnem povprečju novih 
primerov okužb z novim ko-
ronavirusom na 100 tisoč pre-
bivalcev. Najslabše razmere so 
bile 8. januarja, ko smo imeli 
celo 2210 okužb in tedensko 
pov prečje 193 novih okužb 
dnevno na 100 tisoč prebival-
cev. Od takrat dalje so krivulje 
okužb začele padati, tako da se 
je v teh dneh incidenca znižala 
na nekaj več kot 1700 in malo 
čez 90 okužb. O postopnem iz-
boljšanju epidemioloških raz-
mer tako v državi kot v Posavju 
govorijo tudi absolutne vred-
nosti. Skupno število trenu-
tno okuženih je bilo v ponede-
ljek dva več kot 1300 (bilo jih je 
že 1676), 7-dnevno povprečje 
okužb pa približno 70 (največ 
146). To število nas še pose-
bej zanima, saj bi po vladnem 
načrtu sproščanja ukrepov po 
regijah posavska regija v rdečo 
fazo prešla pri tedenskem pov-
prečju novih primerov okužb 
50. Sicer je največ aktivno oku-
ženih v občini Krško (505 v po-
nedeljek), najmanj pa v občini 

Bistrica ob Sotli (18), z okuž-
bami pa sta najbolj obremenje-
ni občini Krško in Kostanjevica 
na Krki. 14-dnevna incidenca 
okuženih na 100 tisoč prebi-
valcev je v vseh posav skih ob-
činah padla pod 2000, nazad-
nje v krški in kostanjeviški. Iz 
podatkov covid sledilnika je še 
razvidno, da je doslej v Posavju 
umrlo 134 ljudi s covidom-19. 

Poteka testiranje ...

Številke so po novem letu 
poskočile tudi zaradi vedno 
več testiranj na virus SARS-
-CoV-2, predvsem množične-
ga testiranja s hitrimi anti-
genskimi testi (HAT). Tudi v 
Posavju lahko tisti, ki nimajo 
znakov okužbe, opravijo HA-
T-test, tiste z značilnimi simp-
tomi pa osebni zdravnik poš-
lje na PCR-test. Iz ZD Krško so 
sporočili, da v tem in prihod-
njem tednu načrtujejo izvaja-
nje množičnega HAT-testiranja 
v ponedeljek, sredo in petek od 
7.30 do 10.30 po sistemu dri-
ve-in pod šotorom na parkiri-
šču za ZD Krško. »V primeru 
sprostitev in odprtja šol bomo 
prednostno izvajali množično 
hitro testiranje za zaposlene 
v vzgoji in izobraževanju. Ter-
mine za množično testiranje 
splošne javnosti bomo v tem 

primeru prilagodili in jih javno 
objavili,« sporoča direktorica 
ZD Krško Tatjana Fabjančič 
Pavlič, ki je postregla še s sta-
tistiko nekaj zadnjih testiranj: 
v preteklem tednu so skupno 
opravili 355 testov, od teh je 
bilo 47 pozitivnih (13,2 %), ta 
ponedeljek so odvzeli 135 bri-
sov, pozitivnih je bilo 19, kar je 
14 %. »Na testiranja prihajajo 
družine in večje število tujcev, 
delovnih migrantov iz BiH. Te-
stiranje poteka umirjeno, ne-
moteno, ni zaznati daljšega 
čakanja,« je še pokomentira-
la. Direktor ZD Brežice Dra-
žen Levojević nam je odgovo-
ril, da tudi v naslednjem tednu 
načrtujejo nadaljevanje mno-
žičnega hitrega testiranja po 
enakem razporedu kot doslej 
(ponedeljek in petek, od 12.00 
do 15.00, avla športne dvorane 
Brežice). Na zadnjih dveh te-
stiranjih (15. in 18. 1.) je bilo 
odvzetih 209 brisov, okužbo 
s koronavirusom je pokazalo 
pri 16 osebah. Kot pravijo v ZD 
Sevnica, nameravajo v nasled-
njih dneh in tednih nadaljevati 
z množičnim testiranjem pre-
bivalstva po dinamiki prete-
klih dveh tednov, in sicer v Sev-
nici vsak dan v obsegu najmanj 
štiri ure dnevno ter dvakrat te-
densko v Krmelju za potrebe 
prebivalcev Mirnske doline. 

Prejšnji teden so skupno op-
ravili 165 testov, pozitivnih je 
bilo 18. Iz ZD Radeče so spo-
ročili, da so v preteklih tednih 
s hitrimi testi povprečno testi-
rali 29 oseb na dan, tedensko 
povprečje pozitivnih je 15 %.

… in cepljenje 

V Splošni bolnišnici Brežice, 
kjer imajo na covid oddelku v 
zadnjem času skoraj vse pos-
telje (45) zasedene z bolniki iz 
Posavja, se je po navedbah di-
rektorice Anice Hribar doslej 
proti covidu-19 cepilo 114 oz. 
31 % vseh zaposlenih. »Za ta 
teden smo naročili še 40 doz 
cepiva, a o tem, ali bomo na-
ročeno količino dobili in kako 
bo s cepljenjem v bodoče, nis-

mo prejeli še nobene informa-
cije,« je dejala in še omenila, 
da je covid-19 do tega trenut-
ka prebolelo 29 % zaposlenih, 
ki sedaj ne morejo biti ceplje-
ni. Fabjančič Pavličeva nava-
ja, da so v obdobju od 27. 12. 
2020 do 8. 1. 2021 v ZD Krško 
in pri koncesionarjih s prvim 
odmerkom cepili skupaj 370 
oseb, od tega 134 zaposlenih 
v zdravstvu, socialnih zavo-
dih, lekarnah, VDC … ter 236 
pacientov oz. starejših od 80 
let. Pfizerjevo cepivo proti co-
vidu-19 naj bi po njenih bese-
dah prejeli še minuli torek, in 
sicer enako količino vial, kot so 
jih prejeli v zadnjih dneh de-
cembra, za cepljenje 20 oseb/
stanovalcev DSO Krško. Samo 
v splošnih ambulantah ZD Kr-

ško imajo na seznamu še 135 
zainteresiranih oseb, starejših 
od 80 let, je še omenila. Levo-
jević je povedal, da so za am-
bulante družinske medicine 
za prednostno skupino oseb, 
starejših od 80 let, prejeli 110 
odmerkov cepiva in vse cepili. 
»Cepili smo tudi oskrbovance 
v DU Brežice, ki so podali so-
glasja za cepljenje, s prvim od-
merkom in ravno včeraj z dru-
gim odmerkom, uslužbence 
ZD Brežice, koncesionarje in 
njihove zaposlene, uslužbence 
Lekarne Brežice. V torek je po-
tekalo tudi cepljenje nekaterih 
uslužbencev z drugim odmer-
kom,« je pojasnil in še navedel, 
da se je v ZD Brežice cepila tre-
tjina uslužbencev. V ZD Sevni-
ca se do sedaj za cepljenje še 
ni odločilo približno 20 % za-
poslenih, navajajo in dodajajo, 
da bodo v tem tednu v skladu 
z informacijami o dobavi cepi-
va v Slovenijo prejeli zgolj od-
merke cepiva, namenjene 2. 
dozi cepljenja. Upajo, da bodo 
večje količine cepiva v Sloveni-
ji in v Posavju, ki je epidemiolo-
ško še vedno najbolj ogroženo, 
na voljo čim prej. V ZD Radeče 
je trenutno že cepljenih deset 
zaposlenih in 28 starejših paci-
entov. Novo pošiljko cepiva pri-
čakujejo naslednji teden. 
 Rok Retelj

Krivulje okužb se končno obračajo navzdol
POSAVJE – Potem ko je prva polovica januarja Posavje še bolj prikovala na neslavno prvo mesto regijske lestvice glede okuženosti, predvsem zadnji dnevi vlivajo 
nekoliko več optimizma in upanja na izboljšanje epidemiološke slike v naši regiji. Zdravstvene ustanove še naprej redno izvajajo testiranja, nadaljuje se tudi cep-
ljenje proti bolezni covid-19.

Cepivo postopoma dobivajo tudi v posavskih zdravstvenih 
ustanovah (foto: P. P.).
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Poškodovane objekte v obči-
ni Krško smo večinoma naš-
teli že v prejšnji številki ča-
sopisa, pri čemer gre tako za 
stanovanjske in gospodar-
ske objekte kot objekte kul-
turne dediščine, od gradu Raj-
henburg do nekaj cerkva. Med 
slednjimi izpostavljamo pre-
cej poškodovano cerkvico sv. 

Vida v Kostanjku, kjer se je od-
lomil del zvonika in padel na 
sleme strehe nad ladjo cerkve, 
pri tem pa seveda prebil streho 
in naredil v njej precejšnjo luk-
njo, na srečo pa so se ruševine 
ustavile nad obokom. »Poškod-
be niso statične, je pa bilo treba 
streho prekriti s folijo, da pada-

vine ne zatekajo v notranjost,« 
je pojasnil videmski župnik Mi-
tja Markovič, ki upravlja tudi 
zdolsko župnijo, kamor sodi 
omenjena cerkev. Slednja si-
cer ni pogosto 'v uporabi', ra-
zen za žegnanje na god sv. Vida, 
blagoslov velikonočnih jedi in 
občasno kakšno poroko, jo bo 
pa treba seveda vseeno sani-
rati. Na Občini Krško pravijo, 
da prijav večjih poškodb kon-
strukcij na objektih niso preje-
li, ocena škode pa še ni podana.

Tudi o številnih poškodbah 
objektov v sevniški občini, na 
čelu z gradom Sevnica, smo že 
poročali. Na občini pravijo, da 
višine škode še ni mogoče po-
dati, naknadno pa so s terena 
dobili zlasti podatke o števil-
nih poškodovanih cerkvah. Na 
seznamu jih je kar 18, od tega 
enajst v župniji Sevnica, pet v 
župniji Šentjanž ter po ena v 
župnijah Boštanj in Zabukovje. 
Izpostavljamo slednjo, v kate-
ri so se povečale razpoke tako 
v notranjost kot na zunanji fa-
sadi, še bolj pa so vidne razpo-
ke na zemljišču oz. na asfaltu 
ob cerkvi. Kot pravi sevniški 
župnik Jože Brečko, ki ima 
v upravi tudi zabukovško žu-
pnijo, novo cesto, z njo pa tudi 
cerkev, posvečeno sv. Lenar-
tu, 'vleče' po hribu navzdol, 

kar je precej zaskrbljujoče. Na 
Občini Sevnica ocenjujejo, da 
bodo stroški obsežnih sanacij 
na objektih sakralne dediščine 
zelo visoki.

V občini Brežice največ prijav 
predstavljajo poškodbe streh 
in dimnikov ter razpoke v zi-
dovih – med temi so tudi pri-
jave poškodovanih dimnikov 
na treh starejših stavbah na 
Cesti prvih borcev v Brežicah 
(stavba sodišča, stavba naspro-
ti cerkve in stavba na CPB 11). 

Slednjega so zaradi nevarnos-
ti padca interventno odstranili, 
ostale dimnike, ki so manj poš-
kodovani, so, pravijo na obči-
ni, dolžni sanirati oz. odstraniti 
lastniki stavb na svoje stroške. 
V kolikor lastnik stavbe ne po-
skrbi za čimprejšnjo sanaci-
jo/odstranitev nevarnosti, 
mu mora odstranitev odrediti 
gradbeni inšpektor. 

Po besedah bizeljskega župni-
ka Vlada Leskovarja so med 
najbolj poškodovanimi sakral-
nimi objekti v občini Breži-
ce zaradi potresa župnijski 
cerkvi sv. Marije Vnebovze-
te v Kapelah in sv. Lovrenca 
na Bizeljskem ter podružnič-
ni cerkvi sv. Duha v Vitni vasi 
in sv. Marije Magdalene v Oreš-
ju. Izpostavil je cerkev v Vitni 
vasi, na kateri se je močno na-
gnil zvonik. »V primeru še ene-
ga tako močnega potresa bi se 
verjetno zrušil na cerkev,« je 
poudaril in dodal, da so ga po 
navodilih statika iz Ljubljane 
znotraj za silo podprli in s tem 
razbremenili, nastale razpoke 
na ostalih omenjenih cerkvah 
bodo sanirali z injektiranjem. V 
Vitni vasi pa tudi v Kapelah za-
radi preveč nevarnih poškodb 
do nadaljnjega oz. do statič-
ne sanacije ne sme biti svetih 
maš, je še omenil in dodal, da 

Zavod za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije (ZVKDS) tre-
nutno že pripravlja načrt sta-
tične sanacije »in računamo, da 
bomo po 15. marcu začeli s sa-
nacijo cerkva«. Leskovar je še 
povedal, da je po prvih ocenah 
potres na teh objektih povzro-
čil za od 800 tisoč do milijon 
evrov škode. Vidne poškod-
be ima tudi grad Bizeljsko, 
ki ima poškodovano streho, 
stolpno uro in pred leti resta-
vriran strop. V brežiškem gra-
du je po besedah direktorice 
PMB Alenke Černelič Krošelj 
najbolj prizadeto drugo nad-
stropje zahodnega dela, kjer 
se nahaja tudi kapela sv. Križa, 
ki je 'prepredena' z razpoka-
mi, skrbijo pa jih tudi razpoke 
v Viteški dvorani. »Vrednostno 
poškodb še ni mogoče oceni-

ti. Konstrukcijskih oz. statič-
nih težav načeloma grad nima, 
saj je dobro vzdrževan,« je še 
dodala.

Precej obsežne posledi-
ce potresa ugotavljajo tudi v 
kostanjeviški občini. Na stano-
vanjskih stavbah na otoku, ki je 
pod spomeniškim varstvom, je 
bilo poškodovanih 11 dimni-
kov, od tega so jih šest odstra-
nili, zaradi porušitve dimnika 
so sanirali tudi dve strehi. Ob 
pregledu otoka so opazili tudi 
vidne poškodbe fasad in ob-
rob pod strehami ter razpo-
kane stene, najbolj poškodo-
van je objekt starega farovža z 
Lamutovim likovnim salonom, 
ki ni varen za uporabo, zato 
so iz njega izselili informacij-
sko pisarno TIC-a. Poškodova-
ni so tudi stara pošta na Kam-
bičevem trgu, stavba občine na 
Ljubljanski cesti, cerkev sv. Ja-
koba in sv. Miklavža na otoku 
ter cerkev na Slinovcah, OŠ Jo-
žeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki in nekdanja šola v Črne-
či vasi. Po nestrokovni in grobi 
oceni občinske uprave je škode 
za cca. 3,5 milijona evrov. Sicer 
pa bo občinska komisija po kri-
terijih URSZR do vključno 27. 
januarja izvajala popis škode 
po potresu.
 Peter Pavlovič

Namen projekta »Reagiraj – 
nisi sama, nisi sam!« je in-
formiranje in ozaveščanje 
bodočih pedagoških delav-
cev, zaposlenih v vzgojno-iz-
obraževalnih institucijah, 
ter širše javnosti o različ-
nih pojavnih oblikah nasilja, 
preprečevalnih praksah, po-
stopkih ukrepanja in sodelo-
vanja z zunanjimi instituci-
jami, organizacijami, društvi 
itd. Cilj različnih dogodkov, iz-
obraževanj in delovanja pro-
jekta je vzpostavitev t. i. re-
akcijskega trikot nika med 
študenti (bodočimi pedago-
škimi delavci), žrtvami nasilja 
in pristojnimi institucijami, 
saj želijo raziskati ter ustvari-
ti različne možnosti za zago-
tavljanje prostora, v katerem 
bi z ničelno toleranco do na-
silja gradili protinasilno plat-
formo. V ta namen so prip-
ravili video, s katerim želijo 
tako pedagoške delavce kot 
širšo javnost seznaniti z rabo 
mednarodnega znaka, s kate-
rim oseba nakaže, da je žrtev 
nasilja v družini (posnetek je 
javno dostopen na FB stra-
ni in Youtube strani). In kak-
šen je znak? Žrtev nasilja po-
kaže proti kameri odprto dlan, 
premakne palec v dlan in ga z 
ostalimi prsti pokrije v pest. 

Če nam nekdo pokaže takšen 
znak, mirno reagirajmo – ose-
bi, ki nam je pokazala znak, ne 
pišimo sporočil, ne govorimo 
na glas o tem, kar nam je po-
kazala, samo pokličimo 113. 
Pravočasna in ustrezna reak-
cija lahko prepreči nadaljeva-
nja nasilja – tudi v primerih 
nasilja, ki ga zaznamo na da-

ljavo, kot je na primer šolanje 
na daljavo. Ravno čas epide-
mije, ki je mnoge posamezni-
ce in posameznike zaprl med 
štiri stene, povečuje stisko 
žrtev nasilja, ki so zaradi spe-
cifičnosti obdobja med drugim 
postale nevidne za družbene 
sisteme preventive in pomoči, 
zato morajo biti tako pedago-

ški delavci kot tudi ostali še to-
liko bolj pazljivi na morebitne 
znake, s katerimi bi lahko žrt-
vam nasilja pravočasno poma-
gali in ustrezno reagirali. 

Projekt »Reagiraj – nisi sama, 
nisi sam!« je nastal v okviru 
študentske ekipe Pedagoške 
fakultete Univerze na Primor-
skem pod mentorskim vod-
stvom asistenta Marka Gavri-
loskega v študijskem letu 
2017/2018. V študijskem letu 
2019/2020 so projekt prijavi-
li na Javni štipendijski, razvoj-
ni, invalidski in preživninski 
sklad RS in pridobili financi-
ranje po programu Študent-
ski inovativni projekti za druž-
beno korist (ŠIPK). Projekt v 
okviru ŠIPK,  ki se je formalno 
zaključil, a se izvajanje novih 
projektnih aktivnosti nadalju-
je, je vodila mentorica doc. dr. 
Mateja Marovič. Vzpostavlje-
ne imajo tri spletne platforme: 
Instagram in Facebook (Rea-
giraj – nisi sama, nisi sam) ter 
spletno stran (https://reagi-
raj.com), preko katerih nago-
varjajo (bodoče) pedagoške 
delavce v vzgoji in izobraževa-
nju ter pozivajo širšo javnost 
k ničelni toleranci do nasilja. 

 Smilja Radi

BRESTANICA – V Termoelektrarni Brestanica so minuli pe-
tek, 15. januarja, uspešno izvedli prvi vžig oz. prvo vrtenje 
turbine nadomestnega plinskega agregata PB7, s čimer so 
se pričela t. i. vroča testiranja omenjenega agregata. S tem 
se zaključujejo aktivnosti, povezane z gradnjo sedmega plin-
skega bloka, ki bo skupaj s šestim zamenjal stare plinske 
bloke PB 1–3 iz leta 1974. 

Konec decembra so bila za-
ključena hladna testiranja, 
ki so med drugim vključeva-
la kontrolo vgrajene opreme, 
nastavitve ustreznih para-
metrov, teste signalizacije ter 
kontrolo elektro in mehan-
skih povezav, so sporočili iz 
elektrarne: »V tem sklopu so 
bili izvedeni tudi interni teh-
nični in komisijski pregledi 
posameznih tehnoloških sis-
temov po zaključeni montaži 
oziroma pred pričetkom da-
janja opreme pod napetost 
in tlak. Pridobljeni so bili 
tudi vsi zahtevani certifikati 
o vgrajeni opremi in varnos-
ti vgrajene opreme, izjave in 
druga dokumentacija.«

Kot pravijo v Brestanici, je bil prvi mejnik na projektu dobava 
plinske turbine in generatorja maja 2020, pri čemer je bila za-
radi prostorskih omejitev z logističnega vidika postavitev celot-
ne opreme na temelje bistveno zahtevnejša kot pri PB6. Monta-
ža opreme je potekala v poletnih mesecih in je bila zaključena 
septembra. Drugi mejnik je bil pravkar uspešno izveden prvi vžig 
oziroma prvo vrtenje turbine, naslednji pomembnejši mejnik pa 
bo prva sinhronizacija plinskega agregata PB7 z elektro energet-
skim omrežjem in prva proizvedena kWh električne energije, ki 
je predvidena do konca meseca januarja. »Nato se bodo začeli te-
sti operabilnosti, s katerimi bodo potrjene zahteve iz soglasja za 
priključitev v električno omrežje. Predvidoma v prvem trome-
sečju tega leta bodo sledili tehnični pregled, poskusno obratova-
nje in pridobitev uporabnega dovoljenja,« še sporočajo iz TEB.
 P. P.

Nova turbina se je prvič zavrtela

S prvim vžigom turbine so se 
pričela t. i. vroča testiranja PB7.

Prepoznaj nasilje in ga preprečuj
POSAVJE – Nasilje ima mnogo obrazov in nihče nima prijetnega videza. Kako se upreti vsem vrstam nasilja, 
nasilnežu, nasilnim odnosom; kako prepoznati žrtev in ji pomagati? V okviru študentske ekipe Pedagoške 
fakultete Univerze na Primorskem je nastal projekt »Reagiraj – nisi sama, nisi sam!«. 

Mednarodni znak za žrtev nasilja je odprta dlan, na katero 
premakne palec in ga z ostalimi prsti pokrije v pest.

Kam se lahko žrtve nasilja 
obrnejo po pomoč?
• SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, deluje 24 

ur dnevno, vse dni v letu. Tel. št.: 080 11 55 

• Zavod Emma, center za pomoč žrtvam nasilja, ki ima 
sedež tudi v Krškem. Tel. št.: 080 21 33 

• V primeru ogroženosti pokličite na interventno številko 
113.

Čas (in novi sunki) odkrili še vrsto novih poškodb
POSAVJE – Medtem ko se tla po silovitem potresu, ki je konec decembra hudo prizadel hrvaško Petrinjo z okolico, počasi umirjajo (tudi v Posavju smo občutili še 
številne popotresne sunke), se tudi v naših krajih odkrivajo sprva neopažene poškodbe na številnih stavbah, zlasti starejših, kot so cerkve in gradovi pa tudi sta-
novanjske stavbe. Škoda, ki jo je sicer težko natančno oceniti, bo precej visoka.

Poškodovana streha cerkve v 
Kostanjku (foto: P. P.)

Razpokana cesta pred cerkvi-
jo v Zabukovju (foto: Občina 
Sevnica)

Kapela v brežiškem gradu 
je 'prepredena' z razpokami 
(foto: PMB). 
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OČE IN SIN NAPADLA POLICISTA – Brežiška policista sta 13. 
1. nekaj po 12. uri na cesti med Dobovo in Brežicami ustavlja-
la voznika osebnega avtomobila, ki pa ni upošteval svetlobnih 
in zvočnih znakov, temveč je nadaljeval z vožnjo in poskušal 
zapeljati na dvorišče stanovanjske hiše, kar sta mu prepreči-
la. Med postopkom je iz stanovanjske hiše pritekel kršiteljev 
sin in napadel policista, prav tako ju je napadel tudi 46-letni 
kršitelj in policista ugriznil v roko. Policista sta zoper oba na-
silneža uporabila prisilna sredstva in ju obvladala. 46-letnik 
je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu av-
tomobil zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, oba 
pa bodo tudi kazensko ovadili zaradi preprečitve uradnega de-
janja ali maščevanja uradni osebi.

PRI NASILNEŽU NAŠLI ŠE OROŽJE IN 'TRAVO' – Policisti PP 
Sevnica so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiska-
vo na naslovu bivanja 57-letnega moškega, ki je grozil žrtvi ka-
znivega dejanja nasilja v družini. Osumljencu, ki ima orožno 
listino, so zaradi groženj z orožjem in nezanesljivosti zasegli 
dve lovski puški, pištolo in več nabojev. Med hišno preiskavo 
so odkrili tudi prirejen prostor, v katerem je gojil prepovedano 
konopljo, ter zasegli 122 sadik, posušene delce in pripomočke 
za gojenje. Čaka ga kazenska ovadba zaradi nasilja v družini 
in nezakonite pridelave drog ter postopek za odvzem orožja.

PRETEP V KERINOVEM GRMU – Policiste PP Krško so 11. 1. 
zvečer poklicali na pomoč iz Kerinovega Grma, kjer naj bi priš-
lo do množičnega pretepa. Policisti so na kraju dogodka ugo-
tovili, da se je pretepalo šest oseb, ki se tudi po njihovem pri-
hodu niso pomirile in niso upoštevale ukazov, zato so zoper 
njih uporabili prisilna sredstva ter vzpostavili javni red in mir. 
Dva udeleženca sta se v pretepu lažje poškodovala. Po prvih 
ugotovitvah naj bi do pretepa prišlo zaradi dalj časa trajajoče-
ga spora med udeleženci.

V DVEH HIŠAH UKRADLI ZLATNINO – Na Črešnjicah pri 
Cerkljah je 8. 1. med 15. in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost 
stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil 
zlat nakit, s čimer je lastnico oškodoval za okoli 300 evrov. V 
Kostanjevici na Krki pa je med 12. in 17. 1. nekdo vlomil v ne-
naseljeno stanovanjsko hišo in prav tako odtujil zlat nakit ter 
povzročil za okoli 1100 evrov škode. Zbral: P. P.

Miro Ferenčak, Dol. Skopice: Potres me ni 
prestrašil, človek se morda malo bolj zamisli za-
radi bližine nuklearke, a pravijo, da ni nevarnos-
ti. Sicer pa mislim, da so naše hiše protipotre-
sno kar dobro zaščitene, se pa nikoli ne ve, kaj 
nas lahko doleti. Takšni pojavi še enkrat več do-
kazujejo, da je človek povsem nemočen v boju z 

naravo. Mi je pa hudo za vse prizadete na Hrvaškem.

Jan Sintič, Prušnja vas: Če bi rekel, da se nisem 
malce vznemiril, bi lagal, saj česa takega še ni-
sem izkusil. Zavedal sem se, da živimo na potre-
sno ogroženem območju, vendar sem vedno to 
jemal zlahka, sedaj, ko se je to zgodilo na Hrva-
škem, pa sem postavljen na bolj realna tla, da se 
to lahko zgodi tudi pri nas. Sicer menim, da so 

naše hiše grajene dovolj trdno.

Anica Kink, Zabukovje: Živim na podeželju, 
kjer so hiše grajene iz takih materialov, da so 
varne, upam, da tudi pred potresi. Naša hiša je 
lesena in ob nedavnem potresu je malce zaškri-
pala in se zazibala, a iz nje nismo bežali; ni se 
nam zdelo, da je to potrebno. Če bi živeli v mes-
tu, v bloku, bi me bilo verjetno bolj strah. Kas-

neje smo izvedeli, kako hudo je bilo v Petrinji. 

Olga Turk, Krško: Pri potresih se nikoli ne ve, 
kako močni bodo in kdaj se lahko zatresejo tla. 
Upam, da kakšnega rušilnega vendarle ne bomo 
doživeli. Ker sem že dolgo na svetu, sem v pre-
teklosti doživela že tudi nekaj potresov. Ne vem, 
ali so zgradbe na našem območju dovolj trdno 
grajene, verjamem pa, da je naša hiša trdna. Ko 

je tokrat prvič zatreslo, je bil neprijeten občutek.  

So vas potresi vznemirili?
Silovit potres na Hrvaškem konec minulega leta in števil-
ni popotresni sunki so le redko koga pustili ravnodušne-
ga. So vznemirili tudi vas, se zavedate, da živimo na potre-
sno ogroženem območju, se kljub temu počutite varne oz. 
menite, da so naše hiše dovolj potresno varne? 

anketa

V vaših magistrskih in dok-
torskih delih ste se ukvarjali 
sicer predvsem z Bovško ko-
tlino in Posočjem, ki velja za 
eno najbolj potresno ogrože-
nih območij v Sloveniji, za-
gotovo pa poznate tudi ge-
ološko zgradbo Posavja, ki 
prav tako sodi med potre-
sno ogrožena območja. Kako 
bi jo na kratko pojasnili? 
Pravzaprav sem se po zaklju-
čenem študiju veliko ukvarjal 
tudi s Posavjem. Strokovno se 
ukvarjam predvsem z geologi-
jo mlajših geoloških obdobij. 
To je s procesi, ki se na ali pod 
Zemljinim površjem dogajajo 
danes ali so se dogajali v bliž-
nji geološki preteklosti. To sega 
dva do tri milijone let nazaj, kar 
je v geologiji zelo malo. Iz tega 
preteklega dogajanja lahko 
sklepamo tudi na dogajanje v 
sedanjosti in deloma tudi že v 
prihodnosti. V tem smislu so si 
večje kotline v Sloveniji precej 
podobne in je zato raziskoval-
no delo na primer v Posočju, v 
Ljubljanski in Krški kotlini me-
todološko sorodno. 
Če želimo razumeti geološko 
zgradbo in sedanjost, je treba 
poznati vsaj osnove geološke 
zgodovine. Območje, recimo 
mu pra-Posavje, je z nekaj pre-
kinitvami najmanj zadnjih 300 
milijonov let ležalo pod vodo, 
največ časa pod morsko. Na 
morskem dnu so se odlagali se-
dimenti, ki so se kasneje spre-
menili v sedimentne kamnine. 
V milijonih let so se te kamnine 
pod vplivom tektonsko pogo-
jenega gubanja, prelamljanja, 
narivanja in erozije pojavile na 
površini. Morje se je iz teh kra-
jev umaknilo šele pred nekako 
šestimi milijoni leti z umika-
njem oceana Paratetida pro-
ti njegovemu zadnjemu ostan-
ku Črnemu morju in približno 
takrat se je končala geološka 
zgodovina ter začela geološka 
sedanjost Posavja. No, če sem 
natančnejši, se je morje že ne-
kaj prej spremenilo v sladko-
vodno jezero in proti današnje-
mu Črnemu morju se je počasi 
pomikala zahodna obala jeze-
ra in ne več morje. Danes se-
dimente v Posavju odlagajo 
samo še tekoče vode. Posavje 
torej danes gradijo predvsem 
sedimentne kamnine, njihov 
položaj in stanje pa je posledi-
ca dinamičnega geološkega do-
gajanja v preteklosti. 

So na našem območju 
kakšne geološke posebno-
sti, denimo vsaj v sloven-
skem merilu?
Slovenija je geološko zelo pe-
stra dežela in enako velja tudi 
za Posavje, kjer geoloških po-
sebnosti ni težko najti, težje jih 
je izbrati. Zelo zanimive so jas-
ne sledi prej omenjenega zad-
njega umikanja morja, imeno-
vanega Paratetida, iz teh krajev, 
na primer velike količine tak-
rat odloženega kremenovega 
peska. Ta je v Posavju na vo-

ljo v velikih količinah in ga ali 
pa so ga v preteklosti izkoriš-
čali pri Raki, v Globokem ter v 
zaledju Blance in Sevnice. Od-
ložen je bil na stiku ostanka 
Paratetide, ki ga danes imenu-
jemo tudi Panonski bazen, in 
rek pred nekako 6 do 7 milijo-
ni let. Pesek je lep, zelo barvit 
in trenutno ga lahko najlepše 
vidimo v peskokopu pri Raki. 
Iz tega časa in okolja je tudi po-
doben, le nekoliko bolje spri-

jet in prav tako slikovit pesek 
iz okolice Bizeljskega, v kate-
rega so ljudje izkopali repnice. 
V Posavju se je tudi precej ru-
darilo svinčevo, cinkovo in ba-
krovo rudo, delovali so tudi so-
razmerno veliki premogovniki 
na Senovem, Krmelju in Globo-
kem. V Posavju najdemo ob se-
vernih obronkih Gorjancev še 
termalno vodo, pa izobilje fosi-
lov, vključno s fosilnimi koral-
nimi grebeni in ostrigami pri 
Mokricah, in še marsikaj zani-
mivega. 

Kako opisana geološka 
zgradba vpliva na tektonske 
procese oz. potresno dejav-
nost na tem območju? Najbrž 
je to povezano tudi z geologi-
jo širšega območja oz. jo mo-
ramo presojati v širšem kon-
tekstu …
Današnja geološka zgradba je 
samo izsek časa v vedno spre-
minjajočem se geološkem oko-
lju. Glavno vlogo je imela in jo 
še vedno ima tektonika. Tudi 
danes je Posavje tako kot več-
ji del Slovenije zaradi global-
nih tektonskih razmer tek-
tonsko aktivno in to aktivnost 
je treba poznati ter upošteva-
ti. Drži, da moramo za pozna-
vanje lokalnih razmer poznati 
širši kon tekst, ki je danes dob-
ro poznan. V najširšem smislu 
celoten sistem poganja Afriška 
plošča, ki se s hitrostjo nekaj 
milimetrov na leto približuje 
Evrazijski. V tem sistemu pa 

obstaja še veliko malih podrob-
nosti, ena od njih je nekoliko 
samosvoje obnašanje vmesne 
Jadranske mikroplošče. Posle-
dica trenutnega dogajanja, ki 
traja že več milijonov let, je, da 
je Posavje del Posavskih gub, ki 
se pod pritis kom v smeri sever 
– jug še danes gubajo, z guba-
njem pa so povezani tudi pre-
lomi, ki lahko povzročajo pot-
rese. Treba je vedeti, da v tem 
primeru ne gre za prelome in 

premike, kot jih poznamo iz 
tektonsko najbolj aktivnih ob-
močij, kot sta na primer Japon-
ska ali Kalifornija. Premiki v 
teh krajih dosegajo velikostni 
red nekaj desetink milime-
tra na leto in tudi pričakovani 
potresi so temu primerni, kar 
pa ne pomeni, da so zanemar-
ljivi, zato je treba potresno ne-
varnost tudi v Posavju obrav-
navati zelo resno.  

Vemo, da potresov ne more-
mo napovedovati, lahko pa 
se nanje pripravimo s potre-
sno varno gradnjo ipd. Kdaj 
se je pričelo to zavedanje 
oz. od kdaj se gradi v skla-
du s temi kriteriji? Bi morali 
temu posvetiti še več pozor-
nosti?
Posavje spada med zmerno 
potresno ogrožena območja. 
Pričakovani potresi so v teh 
krajih taki, da lahko z ustre-
zno potresno odporno grad-
njo zagotovimo tako rekoč po-
polno varnost. V Sloveniji smo 
že leta 1963 sprejeli in priče-
li uporabljati primerno uredi-
tev za potresno odporno grad-
njo. Temelji na karti potresne 
nevarnosti, ki jo za vso državo 
pripravlja ARSO. ARSO sicer v 
sodelovanju z Geološkim zavo-
dom Slovenije pripravlja novo 
karto potresne nevarnosti, ki je 
izdelana po najsodobnejši me-
todologiji, a ta karta ne bo dra-
stično drugačna od prejšnje. Še 
vedno bo ostalo ključno navo-

dilo za graditelje enako: potre-
sno odporna gradnja v skladu 
s predpisi. Govorim seveda o 
dejanski izvedbi gradnje in ne 
zgolj o načrtih, ki jih graditelji 
potem ne upoštevajo. V prete-
klosti se je to pri individualnih 
gradnjah žal dogajalo. Upam, 
da so ti kratkovidni načini var-
čevanja predvsem samogradi-
teljev že izumrli. Sicer nisem 
gradbenik in se neposredno s 
tem vprašanjem ne ukvarjam, 
a po mojem vedenju se v Slove-
niji že dolgo, vsaj od leta 1963 
dalje, pri gradnji zahtevnejših 
objektov, ki so ali so bili grajeni 
ob ustreznem nadzoru, upošte-
vajo predpisi s področja potre-
sno odporne gradnje. 

Kadar v naši širši okolici 
pride do močnejšega potre-
sa, se zavemo, kako majhni 
in nemočni smo proti neizo-
gibnemu spreminjanju tal 
pod našimi nogami. Pa ven-
dar: kakšna je naša vloga pri 
tem? Veliko se govori o tem, 
kako človek s svojim delova-
njem vpliva na spreminja-
nje (segrevanje) atmosfere, 
manj pa o tem, kako človeš-
ka dejavnost vpliva na spre-
minjanje sveta pod nami. Ko-
liko vpliva ima človek na to, 
denimo z rudniki, predori, 
vrtinami ipd. posegi?
No, na večji del dobrih 6300 
km Zemljinega polmera s svo-
jimi aktivnostmi na površi-
ni zanemarljivo malo vpliva-
mo, čeprav neke ocene kažejo, 
da človek danes premika več-
je mase materiala kot tektoni-
ka plošč. Nisem čisto prepri-
čan, če to drži, drži pa, da smo 
postali pomemben dejavnik 
pri spreminjanju stanja zgor-
njih metrov, ponekod celo ki-
lometrov podzemlja. Na pot-
rese s svojo dejavnostjo ne 
vplivamo pomembno. Izjema 
so potresi, ki jih lahko spodbu-
dimo na primer z nekaterimi 
postopki pri črpanju nafte ali 
s preveč brutalnim hidravlič-
nim lomljenjem pri pridobiva-
nju plinov iz skrilavcev, manjše 
potrese lahko povzročijo tudi 
dodatne obtežbe zaradi veli-
kih akumulacij vode. Ne more-
mo in ne smemo pa se izogni-
ti veliki odgovornosti za stanje 
zgornjih nekaj sto metrov, v 
nekaterih primerih tudi zgor-
njih kilometrov Zemljine skor-
je. Bolj kot vrtanje, rudarjenje 
in gradnja predorov je za sta-
nje tega dela geosfere proble-
matično onesnaževanje, po-
vezano ali nepovezano s temi 
dejavnostmi, ter nesmotrno 
poseganje v prostor. V Slove-
niji na primer skoraj vso pitno 
vodo pridobimo iz podzemlja, 
ki ga onesnažujemo z odpadni-
mi vodami, pesticidi, nevarni-
mi odpadki, kar se nam že zelo 
maščuje. Poseben problem je 
tudi gradnja na neprimernih, 
na primer na plazovitih obmo-
čjih. Plaz je zelo težko, pogos-
to nemogoče ustaviti. Bistveno 

Dr. Miloš Bavec, direktor Geološkega zavoda Slovenije:

Dr. Miloš Bavec (foto: Miran Juršič)

V podzemlju se obeta gneča
LJUBLJANA, POSAVJE – Silovit potres na Hrvaškem in številni popotresni sunki so nas spomnili, kako moč-
no (lahko) na nas vpliva dogajanje v notranjosti oz. 'drobovju' našega planeta. Dobro ga pozna naš posav-
ski rojak, po rodu Sevničan, direktor Geološkega zavoda Slovenije dr. Miloš Bavec.
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smotrneje je graditi tam, kjer 
nam plazovi ne grozijo. Na Ge-
ološkem zavodu Slovenije v 
sodelovanju z Ministrstvom 
za okolje in prostor za sloven-
ske občine pripravljamo karte 
verjetnosti za nastanek plazov. 
Za dobršen del Posavja so te že 
nared in so prosto dostopne na 
portalu eGeologija. 
Bo pa v prihodnosti v podze-
mlju gneča, velik del človeko-
vih aktivnosti se bo selil v pod-
zemlje. Promet, izkoriščanje 
mineralnih surovin in energen-
tov, geotermalna energija ima-
jo v podzemlju velik potencial 
in so si že danes ponekod v na-
poto. Zato se nekatere države, 
predvsem pa velika mesta, že 
zelo intenzivno ukvarjajo s tro-
dimenzionalnim prostorskim 
načrtovanjem. To je zalogaj, ki 
nas še čaka. 

Kako vi osebno doživljate 
potrese? Vas najprej zaskr-
bi, kaj se je prevrnilo v sta-
novanju ali bolj razmišljate o 
tem, kaj se je pri tem zgodilo 
kilometre globoko?
Doslej nisem pomislil na to, mi 
je pa vaše vprašanje ponudi-
lo nedvoumen odgovor. Med 
potresom pri Petrinji sem bil 
doma in že med tresenjem 
sem rekel sinovoma, da se je 
nekje blizu nekaj zelo hude-
ga zgodilo, in šele potem sem 
ju spomnil, da naj se le umak-
neta dlje od omar. Vem, ni bilo 
prav, a očitno je prevladal ge-
olog v meni. Verjamem v po-
men potresno odporne grad-
nje in morda sem razvajen, ker 
živim in delam v objektih, v ka-

tere verjamem, da so potresno 
varni.  

Ali in kakšno besedo imate 
geologi pri umeščanju veli-
kih infrastrukturnih objek-
tov v prostor (elektrarn, mo-
stov, predorov, viaduktov, 
kanalov …), na kakšen na-
čin lahko pri tem pomagate 
s svojim znanjem? Je to pri 
tem dovolj upoštevano?
Je in ni. V zadnjih fazah projek-
tiranja in pri sami gradnji pred-
vsem zahtevnejših objektov je 
mnenje geotehnikov, hidroge-
ologov in inženirskih geologov 
upoštevano. Tudi v teh fazah 
bi se dodaten vložek v doda-
tne preiskave v mnogih pri-
merih večkratno povrnil, ven-
dar je glavni problem drugje. 
Prav katastrofalno je namreč 
stanje pri umeščanju v pros-
tor in predhodnih raziskavah, 
kjer bi lahko geologi s svojim 
znanjem bistveno bolj pripo-
mogli k družbeno in ekonom-
ski sprejemljivejši gradnji. Na-
ravnost neverjetno je, da se 
v fazah načrtovanja umešča-
nja večjih infrastrukturnih 
objektov v prostor ne pova-
bi k sodelovanju geologov, da 
bi dodatno pregledali teren in 
podali svoje mnenje. Geologi 
razpolagamo z znanjem naših 
predhodnikov, zato bi bilo po-
gosto potrebnih le nekaj doda-
tnih dni za pregled obstoječih 
podatkov in nekaj dodatne-
ga kartiranja na terenu, mor-
da kakšna dodatna globinska 
preiskava, da bi bile odločitve 
bistveno bolje utemeljene in s 
tem enostavno boljše. Ne velja 

pa to za vse primere. Nekateri 
projekti so tudi v Sloveniji zgle-
dno pripravljeni.

V Krškem je slišati, da na 
območje bodočega objekta 
NSRAO in morebitnega dru-
gega bloka NEK prihajajo 
ekipe tujih geologov, ki zbi-
rajo vzorce, preučujejo gi-
banje tal ... Vas o svojih raz-
iskavah na našem ozemlju 
obvestijo, morajo pridobiti 
kakšno dovoljenje s strani 
Geološkega zavoda? So na-
šim strokovnjakom po kon-
cu terenskega dela dostopni 
njihovi izsledki?
Slovenija je ena izmed redkih 
evropskih držav, ki nima ure-
jene zakonodaje na področju 
ravnanja z geološkimi podat-
ki, zato ni nujno, da bi tuji geo-
logi delili z nami podatke, pri-
dobljene v njihovih raziskavah. 
Z izjemo raziskav za mineral-
ne surovine, ki ga ureja Zakon 
o rudarstvu, in nekaterih po-
stopkov pri raziskavah podze-
mnih voda v Sloveniji izvajalec 
ali investitor ni nikomur dol-
žan predati podatkov. Stanje 
je škodljivo in enostavno nera-
zumno, zato geologi že od leta 
1991 poskušamo prepričati dr-
žavo, da to področje uredi vsaj 
tako, kot je imela to urejeno 
prejšnja država. Ne gre samo 
za tujce. Nešteto je primerov, 
kjer so razni izvajalci, doma-
či ali tuji, eden za drugim geo-
loško raziskovali isto območje, 
ker si niso izmenjali podatkov. 
Na srečo je v Krškem drugače. 
Precej dela so tam res opravili 
tudi tujci, vendar po mojem ve-

denju v vseh primerih v sode-
lovanju z domačimi inštitucija-
mi, pogosto tudi z Geološkim 
zavodom Slovenije, in podatki 
ostajajo v Sloveniji. 

Med drugim ste avtor knjige 
Zgodbe iz podzemlja: geolo-
gija za vse otroke, ki je prva 
te vrste v Sloveniji, saj geolo-
ške fenomene opisuje na za-
baven in otrokom razumljiv 
način. Zakaj se vam je zdelo 
pomembno to napisati?
Ker sem prepričan, da je vsaj 
osnovno znanje o geologiji po-
membno za vse, od najmlaj-
ših dalje. Tisti, ki razume vsaj 
osnove te znanosti, in zelo lah-
ko jo je razumeti, ne bo niko-
li več izlil cisterne umazanije 
v reko in vrgel praznega aku-
mulatorja v gozd, ne bo gradil 
hiše iz lego kock na plazu in se 
ne bo čudil, kako se je na vrhu 
Triglava v apnencu znašla fosil-
na riba. Upam, da bo geologija 
našla pot tudi v osnovne šole, 
s tem se trenutno ukvarja zelo 
obetavna skupina raziskoval-
cev in profesorjev in upam na 
najboljše. 

Rodili ste se v učiteljski dru-
žini v Šentjanžu, kjer je bil 
vaš oče nekaj časa ravna-
telj šole, in nato odraščali v 
Sevnici, kjer je bil oče nekaj 
časa celo župan. Kakšne spo-
mine imate na otroštvo ter v 
kolikšni meri ste še poveza-
ni s kraji vašega otroštva in 
mladosti?
Odlične spomine imam na to 
obdobje. Stik s Šentjanžem 
sem žal malo izgubil, ker sem 

KRŠKO – Svet Ljudske univerze Krško, ki ga vodi Marija Sto-
pinšek, je 13. januarja ponovno imenoval Natašo Kršak za 
direktorico zavoda, so sporočili iz LU Krško. Nov petletni 
mandat, že svojega četrtega oz. zavod vodi že od leta 2005, 
bo nastopila 1. februarja. 

V svojem programu in viziji 
razvoja zavoda je Nataša Kršak 
zapisala, da Ljudsko univerzo 
odlikuje bogata, več kot 60-letna 
tradicija izobraževanja odraslih, 
pestra izobraževalna ponudba, 
kakovost izvedenih izobraže-
valnih programov, strokovnost 
zaposlenih in vpetost v lokal-
no okolje.  Izpostavila je dob-
ro sodelovanje z ustanoviteljico 
Občino Krško. Njena dolgoroč-
na vizija je, da Ljudska univer-
za Krško postane najsodobnej-

še izobraževalno središče, ki bo še naprej dostopno, pri ljubljeno 
in prepoznavno po kakovostni in pestri ponudbi izobraževalnih 
programov ter svetovanju za odrasle. »Poslanstvo zavoda in za-
poslenih je spodbujanje vseživljenjskega učenja z razvojem in 
ponudbo novih izobraževalnih programov za odrasle ter zago-
tavljanjem svetovanja za izobraževanje, ki prebivalcem omogoča 
dostop do novih znanj in spretnost ter s tem ljudem odpira nove 
možnosti na zaposlitvenem in osebnem področju,« so ob tem še 
sporočili iz osrednje posavske ustanove na področju izobraže-
vanja odraslih, ki izvaja naslednje javno veljavne programe: os-
novno šolo za odrasle, usposabljanja za življenjsko uspešnost, 
usposabljanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo, program Ra-
čunalniška pismenost za odrasle, jezikovne tečaje, programe za 
brezposelne, študijske krožke, univerzo za tretje življenjsko ob-
dobje ter razna predavanja, delavnice za razvoj kariere in oseb-
no rast.  P. P./vir: LU Krško

Kršakovi že četrti mandat

Nataša Kršak

tam preživel zgodnja otroška 
leta in se le redko vidim s ka-
terim od svojih otroških prija-
teljev, a se. Sem pa toliko bolj 
povezan s Sevnico. Tam sem 
spoznaval življenje, se družil, 

bil precej zagnan rokometaš 
in kljub temu, da sem že več 
kot trideset let od doma, se še 
vedno predstavljam kot Sevni-
čan, Posavec.
 Peter Pavlovič

»V Srednji šoli Sevnica je 
bil konec junija leta 1991 
vzpostavljen sprejemni center 
za prestopnike iz Jugoslovan-
ske ljudske armade, ki so se po 
prestopu javili v poveljstva ali 
enote Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije. Vzposta-
vitev centra je bila izvedena na 
podlagi prej izdelanih načrtov, 
ki so bili sestavni del priprav 
na prihajajočo osamosvojit-
veno vojno. Pri izbiri lokaci-
je centra je bilo potrebno, da 
ta odgovarja nekaterim taktič-
nim in operativnim zahtevam, 
ki so jih postavili načrtovalci. 
Ena od zahtev je bila, da center 
ni preveč blizu območja priča-
kovanih izvajanj bojnih delo-
vanj, Bre žiško-krškega polja in 
v smeri proti Ljubljani. Loka-
cija je morala zagotavljati lah-
ko zavarovanje, to pomeni ne-
posredno zavarovanje in širše 
zavarovanje, ter logistično za-
gotovitev delovanja s poudar-
kom na prehrani, intendant-
ski zagotovitvi in oborožitvi. 
V bližini centra naj bi bil pros-
tor za začasno vzpostavitev 
poligona za taktično usposa-
bljanje in strelišča za strelsko 
urjenje. Ravno tako je center 

Dnevi osamosvajanja v Posavju

V Sevnici so sprejemali prestopnike iz JLA

moral omogočati dobre mas-
kirne pogoje in umestitev v 
obstoječe naravno okolje, obe-
nem pa tudi dobro infrastruk-
turno povezavo,« se spominja 
upokojeni polkovnik Sloven-
ske vojske in veteran vojne 
za Slovenijo Mirko Ognjeno-
vić in nadaljuje, da so imeli za 
sporazumevanje posebno ši-
fro – besedo ’jezero’. 

Odnos do prestopnikov 
je bil korekten

»Na podlagi zbranih podatkov 
o lokacijah in analizi pogojev 
za delovanje je poveljstvo, po 

predhodnem dogovoru z vod-
stvom šole, odločilo, da se v 
Srednji šoli Sevnica vzposta-
vi sprejemni center. Za ne-
posredno varovanje centra 
je bila določena 28. pehotna 
učna četa Teritorialne obram-
be občine Sevnica. Za širše 
varovanje je bila zadolžena 
Terenska izvidniško obvešče-
valna organizacija,« nadalju-
je sogovornik in doda, da je 
bil namen ustanovitve centra 
sprejeti vse pripadnike JLA in 
civilne osebe na služenju, ne 
glede na nacionalnost, oseb-
ni čin ali dolžnost, ki so se od-
zvali vabilu Predsedstva Repu-
blike Slovenije in prestopili v 
Teritorialno obrambo ter pod-
pisali prestopno izjavo in tako 
je šlo skozi sprejemni center v 
času njegovega delovanja ne-
kaj več kot tristo oseb iz raz-
ličnih krajev bivše skupne ju-
goslovanske države različnih 
nacionalnosti in različnih vo-
jaških dolžnosti. 

»Za vse ’prestopnike’ je bila 
značilna določena doza stra-
hu pred neznanimi dogodki, 
ki so jih čakali v sprejemnem 
centru, a odnos pripadnikov 

sprejemnega centra in dru-
gega osebja v srednji šoli je 
bil profesionalen in korekten. 
Vsak prestopnik je bil oskr-
bljen s prehrano in namesti-
tvijo, zdravstveno oskrbo, jav-
no dostopnimi informacijami 
ter telefonskimi zvezami, če so 
to želeli. Velika večina ’pres-
topnikov’ je oblekla uniformo 
Teritorialne obrambe Slove-
nije in sprejela osebno obo-
rožitev, s katero so med dru-
gim izvajali stražarsko službo 
v centru. Tisti prestopniki, ki 

so želeli v druge dele bivše 
skupne države, so bili delež-
ni pomoči pri iskanju načina 
za načrtovanje poti. To so bili 
v glavnem vojaki na služenju 
vojaškega roka, ki so pobegni-
li iz JLA. Slovenske vojake, ki so 
pobegnili s služenja vojaškega 
roka, smo takoj napotili v eno-
te Teritorialne obrambe, ki so 
bile na terenu in so v teh eno-
tah nadaljevale služenje voja-
škega roka,« teče opisovanje 
časa, ki ne bo nikoli utonil v 
pozabo. »V enote Teritorialne 

obrambe smo napotili tudi ča-
stnike, podčastnike ali civilne 
osebe, ki so v JLA pridobili spe-
cifična znanja, ki so jih potre-
bovala poveljstva ali enote Te-
ritorialne obrambe, in tako so 
med prvimi zapustili sprejem-
ni center častniki za letalsko 
ter protiletalsko obrambo, ve-
zisti in radiomehaniki, vzdrže-
valci centrov zvez, častniki in 
podčastniki za nadzor zračne-
ga prostora, operativni častni-
ki, obveščevalci in podobno,« 
še doda in zaključi, da je spre-
jemni center v Sevnici deloval 
do sredine septembra 1991, 
čeprav so ostali centri po Slo-
veniji prenehali z delovanjem 
že konec julija 1991. »Pres-
topnike je bilo treba predvsem 
zavarovati pred delovanjem 
’Kontra obveštajne službe JLA’ 
in jim omogočiti varno živ-
ljenje v centru, ker niso sme-
li domov zaradi nadzora KOS-
-a,« pojasni Mirko Ognjenović 
vlogo zbirnega centra, ki se je 
iz varnostnih razlogov nekaj-
krat selil, poveljstvo pa je tudi 
zamenjalo enoto, ki je bila za-
dolžena za varovanje z 72. četo 
TO KS Krmelj. 
 Smilja Radi

Mirko Ognjenović  
(foto: osebni arhiv)

Pogled iz vojaškega letala na območje sevniške srednje šole, 
kjer je bil vzpostavljen sprejemni center (foto: L. M.) 

SEVNICA – Slovenija letos praznuje 30. obletnico samostojnosti. Obeleževanju tega pomembnega jubileja se s serijo prispevkov pod krovnim naslovom Dnevi osa-
mosvajanja v Posavju pridružujemo tudi v regionalnem časopisu Posavski obzornik. O tej temi smo v preteklosti že večkrat pisali, tako si lahko na spletnem na-
slovu www.posavskiobzornik.si v arhivu našega časopisa v številki 17/2016 preberete zanimiv pogovor z Ernestom Breznikarjem o organiziranju Manevrske 
strukture narodne zaščite in reševanju orožja TO pred JLA. Tokrat pa začenjamo s spomini upokojenega polkovnika Slovenske vojske in veterana vojne za Slove-
nijo Mirka Ognjenovića na vzpostavitev sprejemnega centra za prestopnike iz JLA v prostorih sevniške srednje šole.
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Cerkljanski most zaprt 
za ves promet

Kot razlagajo na Občini Bre-
žice, višina Krke že dopuš-
ča, da se na lesenem mostu v 
Cerkljah nadaljujejo dela ob-
nove – odstranitev in zamenja-
va vseh delov lesene nosilne 
konstrukcije (prvotni datum 
nadaljevanja del 11. januar 
ni bil izvedljiv zaradi višine 

in pretoka vode). Za potrebe 
odstranitve lesene konstruk-
cije in za dostop do lokacij za 
postavitev novih pilotov je 
treba zgraditi nasip. Pogod-
bena vrednost del obnove le-
senega mostu je slabih 658 ti-
soč evrov z DDV. V fazi obnove 
mostu bodo zamenjani vsi deli 
lesene nosilne konstrukcije: 
leseni piloti, horizontalne po-
vezave pilotov, prečniki, mo-
stnice, povozni parket in og-
raja, predvidena je zamenjava 

lesenih vzdolžnikov, ki pove-
zujejo pilote, z jeklenimi nosil-
ci. Nosilnost po obnovi bo 15 
ton, trenutno je zaradi stanja 
mostu postavljena omejitev 
na 3,5 tone. Cerkljanski most 
je od tega tedna in predvido-
ma vse do konca junija, ko naj 
bi se dela zaključila, zaprt za 
ves promet. Obvoz za vse ude-
ležence prometa je urejen pre-
ko Krške vasi in Velikih Ma-

lenc, pojasnjujejo na občini.

Obnova železnega mostu 
do 30. junija

Dela obnove železnega mo-
stu, ki poteka čez Krko, in 
povezave med mostovoma 
(inundacija) potekajo v skla-
du z načrtom, pravijo na ob-
čini. »Trenutno poteka pe-
skanje zgornjega dela železne 
konstrukcije mostu. Sledila 
bo zaščita peskane konstruk-

cije, dela na vertikalah in ho-
rizontalah, odstranitev asfalta 
in betonske plošče ter postop-
na menjava vozlišč,« opisujejo. 
Pogodbena vrednost del obno-
ve mostu čez Krko in inunda-
cije znaša 1.277.000 evrov. 
Rok za dokončanje obnove je 
30. junij 2021, dela so se za-
čela v septembru 2020. Izvaja-
lec del je sevniško podjetje Ra-
fael d.o.o., ki bo saniralo tudi 
cerkljanski leseni most.

Nov most čez Savo izpolnitev 
zaveze države do občine

Kot smo na kratko povzeli že 
v prejšnji številki, so na zad-
nji dan starega leta na Direkci-
ji RS za infrastrukturo (DRSI) 
objavili javno naročilo za inže-
nirske storitve pri novogradnji 
mostu čez Savo v sklopu 
vzhodne obvoznice Brežice. 
Kot je poudaril župan občine 
Brežice Ivan Molan, je to prvi 
korak k izgradnji novega mo-
stu čez Savo in da bo za ures-
ničitev projekta potrebnih še 
veliko naporov. Načrtovani 
most bo dolg 487 m in bo naj-
daljši most čez Savo. Vrednost 
celotnega projekta je ocenje-
na na 18 milijonov evrov, ve-
čino sredstev mora zagotoviti 
država, manjši del sredstev pa 
bo za ureditve prispevala tudi 
občina. Gradnja novega mo-
stu bo izpolnitev zaveze drža-
ve do občine, ki je del že leta 
2008 podpisanega Protokola o 
ureditvi medsebojnih razme-
rij pri izgradnji vzhodne ob-

voznice Brežice. V letih 2012 
in 2017 sta Ministrstvo za in-
frastrukturo in Občina Brežice 
podpisala dva dodatka k pro-
tokolu. V skladu z dogovorom 
bi država morala začeti graditi 
del vzhodne obvoznice z mo-
stom pred oz. sočasno s pri-
četkom del gradnje HE Mokri-
ce, ki je bila takrat načrtovana 
za leto 2019 (po zadnjih in-
formacijah se bo gradnja HE 
Mokrice ob pridobitvi grad-
benih dovoljenj lahko začela 
marca 2021). Kot so v pone-
deljek zapisali v časniku Delo, 
je začetek gradnje obvoznice 
od avtocestnega priključka Ča-
tež do ceste med Brežicami in 
Dobovo predviden prihodnje 
leto. Pri tem namreč poteka 

še parcelizacija, sledijo odku-
pi zemljišč in pridobitev grad-
benega dovoljenja, konec tega 
leta ali začetek prihodnjega pa 
še javno naročilo za izbor izva-
jalca del. Župan je izrazil upa-
nje, da bo most končan do leta 
2025.

Nov most čez Savo Občina Bre-
žice potrebuje za zagotavlja-
nje nemotene povezave obeh 
bregov reke Save, izboljšanje 
prometne povezave v smeri 
Maribora oz. Bizeljskega, raz-
bremenitev mesta, sanacijo 
obstoječega mostu čez Savo 
(Brežice–Čatež ob Savi) in širi-
tev mesta na vzhod. V sklopu I. 
etape projekta bodo zgrajene 
tudi navezovalne ceste do kri-

žišč na vsaki strani 
reke Save. V skladu 
z določili Dodatka 
št. 2 k protoko-
lu o vzhodni ob-
voznici (2017) bo 
po izgradnji no-
vega mostu sani-
ran obstoječi most 
čez Savo in kasneje 
predan v upravlja-
nje Občini Brežice, 
poudarjajo. »Izbor 
izvajalca za inže-
nirske storitve pri 
novogradnji mo-
stu čez Savo je po-

memben, saj bo izbrani izvaja-
lec sodeloval pri pridobivanju 
dokumentacije, izgradnji ter 
pridobivanju uporabnega do-
voljenja za most in ostale ure-
ditve. Ob gradnji novega mo-
stu, ki bo del novogradnje 
državne ceste v skupni dolžini 
1500 metrov, bodo uredili še 
dve krožišči, dva para avtobu-
snih postajališč, večnamenske 
poti, vodovod, cestno razsvet-
ljavo, zaščito in prestavitev vo-
dov, zaščitili in prestavili bodo 
telekomunikacijske vode, pos-
krbeli za začasno prometno 
ureditev ter za krajinsko ure-
ditev,« so še izpostavili na bre-
žiški občini.

 Rok Retelj

Toplotne          črpalke Klima         naprave

Brezplačen ogled | 051 240 100 | prodaja@bibo.si 
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EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

35 LET

• • •

BREŽICE – Ob koncu lanske-
ga in na začetku letošnjega 
leta je na travniku v bližini 
ETrŠ Brežice v zelo hitrem 
času nastal t. i. pumptrack 
poligon. S tem se je uresniči-
la nekajletna želja Športne-
ga društva Muha, ki je bilo 
pobudnik umestitve tovr-
stne športne infrastrukture 
v brežiško okolje.

Pumptrack poligon ali grbina-
sti oz. tlačilni poligon je sesta-
vljen iz zaobljenih grbin in za-
vojev, ki so med seboj ritmično 

povezani v 
krožno celo-
to. Asfaltni 
pumptrack 
poligon, ki 
je nastal v 
Brežicah, je 
primeren za 
vse velikos-

ti koles, rolke, rolerje in ski-
roje, nam je pojasnil predse-
dnik ŠD Muha Igor Kežman 
in dodal, da nova pridobitev 
omogoča tako učenje vožnje s 
kolesom kot tudi vadbo vrhun-
skih kolesarjev, ker je hitro gi-
banje po poligonu fizično in-
tenzivno. »Po pumptracku se 
ne premikamo z odrivanjem 
ali vrtenjem pedal, temveč s 
premikanjem telesa navzgor 
in navzdol. Prav inovativen 
način poganjanja pumptrack 
poligone ločuje od ostalih 
objektov in stez,« poudar-
ja. Kežman priznava, da so od 

Grbine in zavoji tudi v Brežicah

prvih predstavitev same ide-
je predstavnikom občine, Za-
vodu za šport in ZPTM Brežice 
ter sestankov s projektanti po-
dobnih poligonov minila vsaj 
tri leta. V tem obdobju se je in-
teres prebivalcev, staršev pa 
tudi strokovnih delavcev na 
področ ju športa konstantno 
večal. »Zato smo oddali pobu-
do za umestitev pumptrack 
poligona v proračun obči-
ne za leto 2020. Po obravna-
vi smo prejeli veselo novico, 
da je projekt padel na plodna 
tla in začelo se je iskanje pri-
merne lokacije ter priprave za 
razpis projektnih in gradbenih 
del,« je razložil ter dodal, da je 
pumptrack poligon v Brežicah 
največji v regiji.

Nov poligon je v celoti finan-
cirala Občina Brežice, pogod-
bena vrednost znaša 66.500 
evrov. Kot so sporočili z obči-
ne, se pumptrack poligon raz-

teza na skoraj 1000 m2, urejena 
in asfaltirana je že proga, spo-
mladi pa se bo projekt zaključil 
z urejanjem okolice – položena 
bo travna ruša in postavljena 
urbana oprema (klopi). »Ker 
je poligon še vedno gradbišče, 
še ni pripravljen za uporabo,« 
opozarjajo. Izvajalec del je Za-
vod Aliansa – Alliance ASE, ki 
je v Sloveniji zgradil že prib-
ližno 30 tovrstnih poligonov. 
Pou darili so še, da je ta projekt 
lep primer, kako lahko obča-
ni v času javne razprave sami 
pripravijo pobude za uvrsti-
tev projekta v proračun. Kež-
man se ob tem zahvaljuje ob-
čini za posluh in razumevanje, 
»saj smo v kratkem obdobju lo-
kalni skupnosti s skate parkom 
in sedaj pumptrack poligonom 
omogočili ukvarjanje s športi, 
ki so bili do sedaj nekoliko za-
postavljeni v našem kraju«.

 R. Retelj

Igor Kežman

Pumptrack poligon bo končno podobo dobil spomladi.

Občina Brežice letos tudi v znamenju mostov
BREŽICE, CERKLJE OB KRKI – V občini Brežice so oz. bodo v tem letu aktualne investicije, povezane z mostovi. Ravno v teh dneh so se začela glavna dela v sklo-
pu celovite obnove lesenega mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki, že nekaj časa poteka obnova železnega mostu čez Krko v Brežicah, korak bližje pa smo tudi nove-
mu brežiškemu mostu čez Savo.

Pogled na načrtovani novi most čez Savo (vir: Občina Brežice)

Cerkljanski most so v teh dneh že začeli podirati.
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RADEČE – V decembru so v Prevzgojnem domu Radeče po-
tekale različne predpraznične aktivnosti, na katerih so z 
izdelavo prazničnih dekoracij polepšali svoje bivališče in 
razveselili še starostnike v Trubarjevem domu v Loki pri 
Zidanem Mostu.

»Ob reki Savi, na obrobju Radeč, stoji na desnem bregu grašči-
na, v kateri domuje prevzgojni dom, malo nižje ob reki, na levem 
bregu, v Loki pri Zidanem Mostu pa stoji dvorec, v katerem do-
mujejo upokojenci. Običajno se le gledamo z brega na breg, v lan-
skoletnih prazničnih dneh pa smo našli pot drug do drugega,« je 
sporočila direktorica radeškega prevzgojnega doma Jerica Lipec 
ter opisala, kako sta se dve graščini, dva domova povezala. »Mla-
doletnice in mladoletniki so v mesecu decembru ustvarjali raz-
lične dekorativne izdelke, s katerimi so želeli pričarati praznič-
no vzdušje. Z njimi pa niso okrasili le svojih bivalnih prostorov, 
ampak so s svojimi izdelki praznično vzdušje ponesli tudi med 
stanovalce Trubarjevega doma upokojencev v Loki. Z ročno iz-
delanimi voščilnicami in različnimi aranžmaji so stanovalkam 
in stanovalcem prenesli dobre želje za novo leto 2021,« je poja-
snila dober namen, ki se ga je razveselil ob prejemu darila tudi 
direktor doma mag. Robert Potočnik. Ob predaji izdelkov se je 
utrnila misel mladoletnika: »Pa smo naredili nekaj dobrega!«
  S. R., foto: J. Lipec

Dobre želje in dobra dela

Direktorju Trubarjevega doma upokojencev je prenesel 
pozdrave z dobrimi željami in novoletnimi darili stanovalec 
radeškega prevzgojnega doma.

ROVIŠČE PRI STUDENCU – Društvu za razvoj podeželja in tu-
rizma Rovišče je uspelo v decembru izpeljati Božičkovo ob-
darovanje otrok ob upoštevanju vseh ukrepov za ustavitev 
epidemije širjenja koronavirusa.

»Morda je bilo vse skupaj nekoliko okrnjeno, a obisk Božička po 
domovih je razveselil najmlajše in njihove starše ter vse ostale, 
ki so dogajanje opazovali z ustrezne razdalje,« pojasnjuje pred-
sednik DRPT Rovišče Franci Žibert in nadaljuje, da so se pripra-
ve na dogodek odvijale skoraj skozi celo lansko leto. »Načrtova-
li smo šivanje igrač v domu krajanov, a ta dejavnost je v smislu 
druženja odpadla, zato je Mojca Kocjan Žibert, članica našega 
društva, prevzela celoten postopek izdelave lutke zajčka. Potreb-
no je bilo izdelati več kot 30 zajčkov za otroke iz Rovišč. Za izdela-
vo ene lutke je potrebovala štiri do pet ur ročnega dela, zato se ji 
za ta prispevek lepo zahvaljujemo. Izdelki so unikatni, prisrčni in 
otrokom v veliko veselje. Zahvala velja tudi drugim donatorjem, ki 
so pripomogli k temu, da smo lahko darilne vrečke napolnili in jih 
pripravili že nekaj dni pred prihodom Božička, ki je otroke razve-
selil 23. decembra. Božiček se je pripeljal s svojim spremstvom, s 
škratom Miho na traktorju oldtajmerju in spremljevalcem Fran-
cijem, na vozu z darili. Ker v tem času ni bilo snega, se žal ni mo-
gel pripeljati na saneh. Božička so otroci pričakali vsak pred svo-
jim domom. Z darili je dobri mož prinesel tudi veselje in upanje 
za lepši jutri,« opiše prijeten decembrski dogodek predsednik 
DRPT Rovišče.  S. R., foto: F. Ž.

Otroci so se razveselili daril

Božiček je zaradi epidemije, ki preprečuje druženja, otroke 
obiskal na njihovih domovih in ne v domu krajanov, kot je to 
storil pretekla leta.

Vrhovško gasilsko društvo, v 
katerega je včlanjenih skoraj 
200 gasilk in gasilcev (skoraj 
polovica vseh krajank in kra-
janov), je bilo vpisano v regi-
ster Kranjske gasilske zveze 
Ljubljana 24. julija 1911, a pi-
sni viri navajajo, da je društvo 
začelo z delovanjem že dve leti 

pred tem. Leta 1950 so razvi-
li svoj prvi društveni prapor, 
leta 1971 so kupili prvi gasil-
ski avto in dobili lastne prosto-
re, ki si jih delijo s Prosvetnim 
društvom Vrhovo. Ob 100-le-
tnici delovanja, leta 2011, so 
dobili novo gasilsko brizgalno 
in čoln za reševanje iz vode. 
PGD Vrhovo ves čas svojega 

Vrhovški gasilci se bodo selili
VRHOVO – Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Vrhovo, ki deluje pod okriljem Gasilske zveze Radeče, je 
drugo najstarejšega društvo v radeški občini. Letos bo obeležilo 110 let delovanja in eden izmed njihovih 
načrtov je ureditev novih prostorov v neposredni bližini sedanjega gasilskega doma, ki postaja za potrebe 
društva pretesno.

delovanja skrbi za ustrezno 
strokovno izobrazbo članic in 
članov ter za podmladek in 25 
mladih gasilk ter gasilcev se 
redno udeležuje tudi tekmo-
vanj s področja gasilstva. 

Velika večina v Vrhovem ži-
večih krajank in krajanov je 

podpornih članov 
društva in eden 
izmed njih je tudi 
Martin Krajnc. V 
vasi Goreljce v ra-
deški občini rojen 
leta 1923 je bil v 
velikem izselitve-
nem valu leta 1941 
izseljen v Nemčijo, 
kjer je po vojni tudi 
ostal, a kljub je  
temu ohranil sta-
len stik z domačo 
občino in velikok-
rat je prispeval fi-
nančna sredstva 
za vrhovško gasil-

sko društvo. Zanemarljiv ni 
niti njegov najnovejši prispe-
vek v višini 30 tisoč evrov za 
nakup stavbe v središču na-
selja za potrebe PGD Vrhovo. 
»Odločitev o nakupu nepre-
mičnine je bila sprejeta na obč-
nem zboru PGD Vrhovo 22. fe-
bruarja 2019 in še istega leta, 
11. decembra, je sledil podpis 

pogodbe o nakupu. Lanske-
ga 9. julija je bil podan pred-
log za vpis v zemljiško knjigo, 
ki pa zaradi trenutnih razmer 
preprečevanja širjenja koro-
navirusa še ni izveden,« poja-
snjuje predsednik PGD Vrho-
vo Roman Remih. »Strošek 
nakupa stavbe je znašal 180 
tisoč evrov in 30 tisoč evrov 
je prispevalo PGD Vrhovo, ki 
je donacija gospoda Marti-
na Krajnca iz Nemčije naše-
mu društvu; 24 tisoč evrov je 
prispevala Krajevna skupnost 
Vrhovo, in sicer gre za rento, 
ki jo prejema od Savskih elek-
trarn za obdobje od leta 2019 

do leta 2022; preostanek bo 
poplačan s pomočjo kredita, 
ki ga odplačuje Občina Radeče 
in bo poplačan v prihodnjem 
letu,« predstavi še finančni 
del nakupa ter doda, da je pre-
urejanje stavbe ter selitev va-
njo odvisna od novih finančnih 
virov, sedanje prostore pa na-
meravajo podariti Prosvetne-
mu društvu Vrhovo ob selitvi 
v nov objekt. »Iskrena hvala 
vsem, ki nas podpirate in nam 
pomagate, da smo lahko pri re-
ševanju in varovanju premože-
nja ter ljudi uspešni,« zaključi 
sogovornik. 
 Smilja Radi

Gasilski dom PGD Vrhovo postaja pretesen, 
zato je društvo kupilo večji objekt.

Stavba, ki stoji ob regionalni cesti Boštanj-Radeče, bo po 
preureditvi prostorov postala nov dom vrhovških gasilcev.

V luči slabega epidemiološkega stanja na ravni posavske regije Štab 
Civilne zaščite občine Radeče vse občanke in občane poziva, da spo-
štujejo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede ukre-
pov za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2 in se še naprej 
obnašajo odgovorno in potrpežljivo s ciljem ohranjanja zdravja in 
doseganja čim prejšnje normalizacije življenja. Občinski načrt zašči-
te in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh v občini Radeče tako ostaja aktiviran, do nadaljn-
jega pa ostajajo veljavni tudi ukrepi začasne prepovedi uporabe ig-
ral na vseh javnih otroških igriščih v občini, fitnes naprav na pros-
tem, športne dvorane, stadiona, tenis igrišča in vseh javnih športnih 
površin. 

Štab Civilne zaščite občine Radeče pod vodstvom poveljnika 
Matjaža Šušteršiča sicer redno dnevno spremlja razmere na ob-
močju naše občine ter v sodelovanju z regijskim štabom Civilne za-
ščite Zahodno Štajerske regije in domačimi deležniki organizira ukre-
pe v njegovi pristojnosti, vključno s podporo javnim inštitucijam pri 
zagotavljanju zaščitne higienske opreme ter podporo pri razkuže-
vanju zunanjih in notranjih površin javnih objektov in prostorov. 
Za predšolske otroke občanov, ki zaradi službenih obveznosti sami 
ne zmorejo zagotoviti varstva otroka, delodajalec pa jim ne more 
omogočiti dela na daljavo, je varstvo otrok skladno s sklepom župa-
na Tomaža Režuna organizirano v radeškem vrtcu. Izredno varstvo 
otrok ob upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdrav-
je ob delovanju vrtca v minimalnem obsegu trenutno poteka v obeh 
enotah vrtca, v programu pa sodeluje okoli 30 otrok. 
V času zaprtja izobraževalnih ustanov je v sodelovanju z domačo os-
novno šolo organiziran tudi razvoz kosil za otroke iz socialno šibkej-
ših družin. V program je trenutno vključenih okoli 25 učencev in di-
jakov. 
Vse občanke in občani lahko v dogovoru s KTRC Radeče še vedno 
koristijo tudi možnost naročanja dostave nujnih živil in zdravil na 
dom. V primeru, da potrebujete pomoč pri dostavi, pokličite na te-
lefonsko številko 03/56-87-940. 

Od konca lanskega leta naprej Zdravstveni dom Radeče izvaja hitro 
testiranje na COVID-19. Testi so brezplačni in se izvajajo v zabojni-
ku pred ZD Radeče. Vnaprejšnje naročanje ni potrebno, občani pa 
za izvedbo testa potrebujejo zgolj osebni dokument in kartico zdrav-
stvenega zavarovanja. Testiranje, ki ni omejeno zgolj na občane ob-
čine Radeče, bo naslednjič izvajano v petek, 22. januarja, med 10. 
in 11. uro. Za nadaljnje termine in več informacij obiščite spletno 
stran Zdravstvenega doma Radeče.
Zdravstveni dom Radeče organizira tudi zbiranje prijav kandidatov 
za cepljenje proti virusu SARS-CoV-2. Prijave občank in občanov se 
zbirajo vsak dan med 8. in 13. uro na telefonski številki 064/259-
622, za uspešno prijavo boste poleg imena morali navesti tudi da-
tum rojstva in vašo telefonsko številko.

Obvestilo Štaba Civilne zaščite občine Radeče
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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

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 477 715

Trgovina s suhomontažnimi sistemi
Strokovna izvedba

NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.

Kot pravi starešina Lovske 
družine Podbočje Andrej 
Kodrič, so zlasti v jesenskih 
mesecih lovci na območju Gor-
jancev, predvsem nad Šutno in 
Dolom pa tudi v bližini Dobra-
ve ob Krki, opazili veliko tovr-
stnih primerov: »Ponavadi je 
med drevesi razpeta črna fo-
lija za streho, spodaj pa tudi 
po 30 do 50 puščenih nahrb-
tnikov. Videti je, kot da se tam 
preoblečejo, najedo in gredo 
dalje.« Tudi v ravninskih goz-
dovih pod Gorjanci tovrstnih 
najdb ne manjka, od nahrbtni-
kov do vreč z oblekami in hra-
no do odej in zasilnih šotorov. 
Poleg tega, da gre za onesnaže-
nje, pri pohodnikih in ljubite-
ljih gozdov to zbuja nelagoden 
občutek in celo strah, mnogi 
imajo še v spominu odmeven 
videoposnetek, ko je lovska ka-
mera v gozdu v bližini Gorice 
slučajno ujela večjo skupino 
migrantov, ki so si postregli z 
jabolki, namenjenimi divjadi. 

Vse skupaj je videti kot del or-
ganiziranega tihotapljenja mi-
grantov skozi gozdove oz. kot 
da jih na določenih točkah nek-
do oskrbi z obleko in hrano ter 
jih odpelje ali usmeri dalje ali 
pa celo, da v naglici pustijo vse 
skupaj in zbežijo. Za pojasni-

Migranti odhajajo, smeti ostajajo
POSAVJE – Čeprav je hladno zimsko vreme, vsaj po uradnih podatkih, malce ustavilo ali upočasnilo sicer živa-
hen migrantski tok čez naše kraje, na uredništvo še vedno dobivamo informacije in fotografije, da je v gozdo-
vih na območju Gorjancev in Krško-brežiškega polja pogosto opaziti ostanke t. i. migrantskih taborov.

la, ali in kaj opažajo na tem po-
dročju, smo se obrnili na Po-
licijsko upravo Novo mesto. 
»Na policiji sicer ne vodimo 
statističnih podatkov o števi-
lu tovrstnih primerov, zagota-
vljamo pa, da vedno, ko tako 
odlagališče zaznamo ali pa 
nas o tem obvestijo občani, in-
formacijo o natančni lokaci-
ji in podatke o okvirni količini 
odloženih stvari posreduje-
mo pristojni službi občine, na 
območju katere je bilo odkri-
to odlagališče. Pristojne služ-
be v nadaljevanju poskrbijo za 
odvoz,« je odgovorila njihova 
predstavnica za odnose z jav-
nostmi Alenka Drenik.

Drenikova pravi, da v prime-
ru zaznanega suma, da gre 
za okoliščine, ki kažejo na ka-
znivo dejanje prepovedanega 
prehajanja meje ali ozemlja 
države (sprovajanje tujcev), 
policisti opravijo ogled in v 
okviru preiskave izvedejo vse 
potrebne aktivnosti. »Ugota-
vljamo, da je v zadnjem ob-
dobju tovrstnih najdb manj, 
saj je zaznanih tudi manj ne-
zakonitih prehodov državne 
meje. Naši policisti so v dnev-
nih stikih z ljudmi, ki živijo na 
območju ob državni meji s Hr-
vaško, in z njimi odlično so-
delujejo. Prav tako sodelujejo 
s predstavniki lokalnih skup-

nosti, različnih društev (ribiči, 
lovci idr.), ki jih obveščajo tako 
o pojavu tujcev, sumljivih vozil, 
oseb in tudi o pojavu tovrstnih 
odlagališč v naravnem okolju.«

Lani za petino manj prehodov

Sicer pa so v lanskem letu na 
območju Policijske uprave 
Novo mesto obravnavali 3855 
tujcev, ki so nezakonito presto-
pili državno mejo, kar je okoli 
19 % manj kot v letu 2019. Pri 
tem je bilo okoli 30 % vseh tuj-
cev prijetih na območju Posav-
ja oz. policijskih postaj Krško 
in Brežice. »Občane pozivamo, 
da nas še naprej obveščajo o 
pojavu tujcev, sumljivih vozi-
lih, osebah, ki bi tujcem lahko 
nudile pomoč pri nezakonitem 
prehodu, in pojavu odlagališč 
v naravnem okolju. Pozivamo 
tudi lastnike gozdov in dru-
gih zemljišč, da nas v prime-
ru najdbe odlagališč o tem ob-
veščajo. Prav ljudje so namreč 
tisti, ki najbolje ocenijo sumlji-
ve okoliščine in zaznajo osebe, 
ki v njihovo okolje ne sodijo. 
Policisti se vedno takoj odzo-
vejo, zagotovijo varnost prebi-
valcev, preverijo vse okoliščine 
in ukrepajo v skladu s pristoj-
nostmi,« zagotavlja Drenikova.
 Peter Pavlovič

V gozdovih ostajajo nahrbtniki, odeje, folije, šotori … 

Na ustanovni seji, na kateri se 
je že takoj zbralo kar lepo šte-
vilo bodočih članov društva, 
so za predsednika TŠKD Žu-
peča vas izvolili Klemna Zor-
ka, za tajnico Mojco Retelj, za 

blagajničarko Eriko Lenič, čla-
na upravnega odbora društva 
pa sta še David Špiler in Ro-
man Božič. Društvo, katerega 
poslanstvo je skrb za skupno 
dobro vaščanov, oživitev dru-
žabnega življenja v Župeči vasi 
in njen razvoj, je takoj začelo z 
načrtovanjem prvih aktivnosti. 
V načrtih so bili čistilna akcija, 
kresovanje na vaški gmajni ob 
Krki, družabno srečanje (nek-
danjih) vaščanov na gmajni, 
kot je bilo že v preteklosti, ok-
tobra ob krajevnem prazniku 

Prva obletnica TŠKD Župeča vas
ŽUPEČA VAS – Konec leta 2020 je minilo prvo leto delovanja Turističnega, športnega in kulturnega društva 
(TŠKD) Župeča vas. Želja Župečanov po povezovanju v društvo je tlela že lep čas. V lanskem letu se je že 
zvrstilo kar nekaj aktivnosti društva.

pa so tudi že nameravali orga-
nizirati prvo aktivnost (vesla-
nje po Krki). Na žalost je smele 
načrte novonastalega društva 
v veliki meri prekrižala epi-
demija koronavirusa. Sreča-

nje vaščanov je potekalo v 
zelo okrnjeni obliki, saj je bila 
na vaški gmajni za Krko samo 
sveta maša za žive in pokojne 
Župečane, brez pravega druže-
nja. Kljub temu člani društva 
v lanskem letu niso počivali. 
Urejali in kosili so gmajno in 
druge javne površine ter zašči-
tili nekaj drevja pred bobri. Pri 
križišču v severnem delu vasi 
je bila poleg ekološkega otoka 
postavljena nova oglasna de-
ska, ki služi tudi kakšni lepi 
misli ali okrasitvi ob danem 

prazniku oz. dogodku. Ob ve-
liki noči so jo tako polepšali z 
za ta čas značilno butaro z ok-
raski, kasneje z bujno cvetočim 
cvetjem, manjkala ni niti okra-
sitev v božičnem času. Mimoi-
doči so novo pridobitev v vasi 
takoj opazili in bili nad njenim 
izgledom več kot navdušeni. V 
prvem letu delovanja društva 
so potekale še aktivnosti za 
pridobitev novih članov, ki se 
bodo v prihodnje nadaljevale 
(včlanijo se lahko tudi tisti, ki 
niso iz Župeče vasi).

Še pred uradno ustanovitvi-
jo župeškega društva so va-
ščani pokazali pravo složnost 
in dobro sodelovanje, saj so v 

relativno kratkem času uspe-
li zbrati veliko število glasov 
za uvrstitev projekta »Uredi-
tev športno-učnega prostora 
ob reki Krki v Župeči vasi« v 
participativni proračun Obči-
ne Brežice za leti 2020 in 2021 
(projekt je s skoraj 400 zbrani-
mi glasovi zasedel visoko četr-
to mesto med 31 predlagani-
mi projekti). Projekt je že v fazi 
realizacije, tako da bo v tem 
letu zaživel na polno. V TŠKD 
Župeča vas v tem letu načrtu-
jejo še veliko več aktivnosti in 
upajo, da se bo situacija okoli 
koronavirusa le toliko umirila, 
da bodo lahko uresničili večino 
začrtanih idej.
 R. Retelj

Ob postavitvi oglasne deske februarja lani

DOL – Na cesti iz Podbočja proti Planini na Gorjancih, ki je v tem 
času zaradi številnih, ki se v zimskem času tja odpravijo uživat 
na snegu, precej prometna, že nekaj tednov potekajo sanacijska 
dela na odseku med Dolom in Mladjem. Kot so nam pojasnili na 
Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI), ki je investitor del na dr-
žavni cesti, bo izvedena zaščita vkopnih brežin pred padajočim 

kamenjem z zaščitnimi mrežami ter obnovitev odvodnjavanja 
in vozišča na cesti. Gre za več 525 tisočakov vredno investicijo, 
ki jo izvaja podjetje Prohaus d.o.o. s sedežem v Dolskem pri Lju-
bljani. Promet ob gradbišču je v tem času s pomočjo semaforjev 
organiziran izmenično enosmerno. Pogodbeni rok za dokonča-
nje del je, pravijo na DRSI, 190 koledarskih dni, tako da bodo vsa 
dela zaključena predvidoma do konca maja. 
Nekaj začudenja med krajani pa so povzročile priprave na grad-
njo novega mostu čez potok Sušica v vasi Dol, saj – vsaj na videz 
– ne gre za pretirano dotrajan most. Kot pojasnjujejo na DRSI, bo 
zaradi slabega stanja obstoječega mostu zgrajen nov most, za iz-
vedbo gradbenih del pa so podpisali cca. 320 tisoč evrov vredno 
pogodbo z izvajalcem UB projekt d.o.o. s sedežem v Kaplji vasi pri 
Preboldu. Gradbena dela, ki poleg gradnje novega mostu vklju-
čujejo tudi rekonstrukcijo ceste in izvedbo vodnogospodarskih 
ureditev, bodo predvidoma zaključena v maja letos, v času grad-
nje pa bo promet potekal preko začasnega jeklenega montažne-
ga mostu.  P. P.

Sanacija brežin in nov most

Promet poteka izmenično enosmerno, občasno pa zaradi del 
pride tudi do zastojev.
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Datum Lokacija Tema Predavatelj

2.2.2021 
ob 15.00 Zoom Dvig kakovosti ponudbe v gastronomiji Društvo Sommelier Slovenije

9.2.2021 
ob 15.00 Zoom Pridobitev znanja na področju identificiranja 

turistične ponudbe
Darja Radič,
Marcela Klofutar -Vila Podvin

16.2.2021 
ob 15.00 Zoom Razvoj butične ponudbe Nea Culpa,

Fakulteta za turizem Brežice

2.3.2021 
ob 15.00 Zoom Komunikacija Boštjan Romih,

Gašper Puhan, Galerija okusov

16.3.2021 
ob 15.00 Zoom Pristopi zelenega okolja

Zavod Good place,
Ekologi brez meja (Helena 
Nieboer), Hotel San Martin 
Brda, Klet Brda

23.3.2021 
ob 15.00 Zoom javno Ohranjanje in prezentacije kulturne dediščine- 

Gradovi Posavja Zavodi na področju kulture

Vabilo na izobraževanje

KREPITEV KOMPETENC ZAPOSLENIH 
v gostinstvu in turizmu za regijo Posavje

RRA Posavje je prijavila operacijo e-Gradovi Posavja, ki je bila prijavljena v sklopu Javnega razpisa za preoblikovanje turistične ponudbe  v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19. 
Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov na MSP, zlasti v zvezi z 

internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. www.eu-skladi.si

Prijave so možne na individualno predavanje ali na celoten cikel izobraževanj. 
Prijavijo se lahko zaposleni v gostinstvu in turizmu v regiji Posavje, število mest je omejeno.
Izobraževanja bodo izvedena v okviru operacije E-Gradovi, ki jo vodi RRA Posavje. 
Izvajalec izobraževanj je CPT Krško!  info in prijave: ksenja.kragl@cptkrsko.si, www.cptkrsko.si

Kot je povedal Martin Novšak, 
so v Skupini GEN v preteklem 
letu ustvarili več kot 2,3 mili-
jarde evrov prometa in tako 
utrdili svoj položaj med naj-
večjimi poslovnimi skupina-
mi v Sloveniji, dobiček pa bo 
po ocenah znašal 65 milijonov 
evrov. Družbe v skupini so iz-
vedle investicije na ravni 100 
milijonov evrov, kar Skupino 
GEN kot že vrsto let doslej po-
novno uvršča med investicij-
sko najbolj dejavne poslovne 
skupine v Sloveniji. Dodana 
vrednost na zaposlenega je za 
preteklo leto ocenjena na ravni 
170 tisoč evrov. V krovni druž-
bi GEN energija so ob 230 mi-
lijonih prihodkov ustvarili čis-
ti dobiček v višini 45 milijonov 
evrov, s čimer so izpolnili vsa 
ključna pričakovanja SDH in 
leto zaključili kot druga naj-
večja skupina v Sloveniji po 
prihodkih. 

»Proizvodnja vseh elektrarn v 
Skupini GEN je bila kljub zah-
tevni situaciji, ki jo je prinesla 
epidemija, zaradi uspešnih in 
pravočasno sprejetih ukrepov 
zelo stabilna in je zagotavljala 
nemoteno oskrbo gospodinj-
stvom, javnemu sektorju in 
gospodarstvu ter vsem ostalim 
porabnikom električne energi-
je. Za to so zaslužne izkušene 

ekipe s kompetentnimi in sta-
bilnimi vodstvi, z znanjem, ki 
zajema tudi najširše medna-
rodne izkušnje in standarde. 
Uspešno smo izvedli tudi vse 
potrebne servise, zato so naše 
elektrarne v odlični kondiciji. 
Dobro obratovanje pa seveda 
prinaša tudi dobre poslovne 
rezultate,« je poudaril Nov-
šak. V Nuklearni elektrarni 
Krško so v letu 2020 z več kot 
6 teravatnimi urami električ-
ne energije presegli načrtova-
no proizvodnjo, redni remont 
je načrtovan spomladi 2021, 
letos načrtujejo tudi zaključek 
pridobitve gradbenega dovo-
ljenja za projekt suhega skla-

diščenja iztrošenega jedrske-
ga goriva ter izvajanje rednih 
tehnoloških nadgradenj. Hi-
droelektrarne so kljub slabim 
hidrološkim razmeram obra-
tovale dobro. Skupina GEN in 
družba HESS načrtujeta, da 
se bo ob pridobitvi gradbe-
nih dovoljenj gradnja HE Mo-
krice lahko pričela spomladi 
2021. Ta hidroelektrarna ima 
pomembno protipoplavno vlo-
go, energetski del elektrarne 
pa bo omogočil izravnavo pre-
tokov do sosednje Republike 
Hrvaške in s tem polno fleksi-
bilnost že zgrajenih objektov. 
Termoelektrarna Brestani-
ca je zaradi nizkih cen plina in 

ugodnih cen električne energi-
je na trgu v tretji četrtini leta 
2020 delovala tudi komercial-
no. Dokončno izgradnjo doda-
tnega plinskega bloka v TEB 
pričakujejo marca letos, prvi 
poskusni testi posameznih 
sklopov opreme so bili izve-
deni že konec leta 2020, prvo 
vrtenje turbine pa pred dnevi 
(več na str. 3). GEN-I je konec 
leta 2020 predstavil pobudo 
»Elektrika brez CO2«, s kate-
ro so odjemalcem ponudili za-
menjavo fosilnih virov za vire 
energije, ki ne povzročajo iz-
pustov CO2, s čimer prispeva-
jo k reševanju podnebnih spre-
memb. 

Dopolnili so vlogo za JEK2

Poslovni direktor Danijel Le-
vičar je povedal, da so v letu 
2020 poleg uspešne izved-
be vseh načrtovanih investicij 
naredili tudi pomembne kora-
ke na razvojnem področju pri 
projektu JEK2, ki ostaja njihov 
osrednji strateški razvojni pro-
jekt. Zaključili so revizijo pre-
dinvesticijske zasnove (PIZ) in 
na Ministrstvo za infrastruktu-
ro oddali vlogo za energetsko 
dovoljenje za izgradnjo dru-
gega bloka jedrske elektrarne 
oz. so vlogo dopolnili z ugo-
tovitvami študije priključitve 

JEK2 na elektroenergetski sis-
tem, ki je že zdaj dovolj robu-
sten za priključitev nove večje 
enote. Poleg tega so raziskave 
potrdile tako ekonomsko up-
ravičenost projekta, ki bo in-
vesticijo povrnil v prvi tretji-
ni svoje življenjske dobe, kot 
tudi okoljsko upravičenost. 
»Jedrska tehnologija je v Slo-
veniji nepogrešljiva za sodob-
no, strateško usmerjeno ener-
getsko samooskrbo države 
ter za krepitev gospodarske-
ga in družbenega razvoja,« je 
poudaril Levičar. Dodal je še, 
da so 'jedrsko renesanso' lah-
ko spremljali tudi na medna-
rodnem področju, saj v svetu 
danes gradijo 53 novih reak-

torjev v 19 različnih državah, 
pet novih reaktorjev so zagna-
li v 2020 (na Kitajskem, Rusiji, 
Belorusiji in ZAE), letos pa na-
črtujejo priključitev še 15 no-
vih reaktorjev. V letošnjem letu 
sicer v Skupini GEN načrtuje-
jo za 105 milijonov evrov inve-
sticij, od tega približno polovi-
co v NEK (nadgradnja varnosti 
in aprilski remont), po četrtino 
pa na področju gradnje hidro-
elektrarn in Termoelektrarne 
Brestanica.

Na vprašanje Posavskega ob-
zornika, kako je na porabo 
električne energije v lanskem 
letu vplivala epidemija in po-
sledično več dela od doma in 
šolanje na daljavo, je Levičar 
odgovoril, da je bil ta vpliv 
opaznejši v prvem valu, ko so 
bili ukrepi strožji: »Od marca 
do maja smo beležili do 15 % 
nižjo rabo električne energije 
na segmentu poslovnega od-
jema, zlasti v sektorju gostin-
stva in hotelirstva, kjer porabe 
praktično ni bilo zaznati, de-
lovale so, če se malo pošalim, 
samo skrinje in hladilniki.« 
Tudi v drugem valu je ome-
njeni sektor najbolj prizadet, 
sicer pa gospodarstvo deluje, 

morda le na malenkost nižjih 
'obratih' kot običajno. »Nekaj 
tega padca odjema se nado-
mesti z višjo rabo v gospo-
dinjskem odjemu, saj so tako 
otroci kot mnogi zaposleni 
doma in zlasti toplotne črpal-
ke za ogrevanje delajo več,« je 
še pojasnil in dodal, da do kon-
ca tega leta pričakujejo vrni-
tev porabe na običajno raven.

 Peter Pavlovič

Letos remont v NEK, štart v Mokrice in zagon PB7
KRŠKO – Skupina GEN je v letu 2020 kljub izjemno zahtevnim razmeram in zamikom investicij, ki so nastale kot posledica epidemije, obratovala zelo stabilno in 
zanesljivo oskrbovala svoje odjemalce z električno energijo, proizvedeno iz brezogljičnih virov: jedrske in vodne energije, sta na tradicionalni novinarski konfe-
renci ob začetku leta poudarila generalni direktor Martin Novšak in poslovni direktor Danijel Levičar. 

Prva moža Skupine GEN Martin Novšak in Danijel Levičar 
(foto: GEN energija)

Letos v Skupini GEN načrtujejo 
za 105 milijonov evrov investicij.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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.

Obvestilo o objavi javnih razpisov 
Občine Brežice

Občina Brežice obvešča, da sta na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki RAZPISI z dnem 15. 1. 2021 objavljena 
naslednja javna razpisa:

1. Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v 
letu 2021
• Rok za oddajo prijav za vse dogodke, ki bodo organizirani v 

januarju in februarju v letu 2021, je 10. 2. 2021.
• Rok za oddajo prijav za ostale dogodke je do 20. v mesecu 

za dogodke v naslednjem mesecu.

2. Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih  v 
letu 2021 
• Rok za oddajo prijav je skozi celo leto 2021.

Kontaktna oseba: Jasmina Molan 
Telefon: 07 62 05 507; e-naslov: jasmina.molan@brezice.si

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice vabi na te-
čaj za lokalnega turističnega vodnika po občini Brežice. Teore-
tični del izobraževanja bo potekal v mesecu marcu 2021 preko 
online izobraževanja, če pa bodo razmere dopuščale v živo, v 
prostorih MC Brežice. Praktični del z vodenjem po občini Bre-
žice pa bo izveden, ko bodo to dopuščale razmere.

Seminar za turistične vodnike po turističnem območju zajema 
40 učnih ur predavanj. Poleg teoretičnega dela vsebuje semi-
nar tudi praktično simulacijo vodenja z ogledom najpomemb-
nejših znamenitosti občine in preizkusom znanja na celodnev-
nem izletu po občini.
Po končanem izobraževanju bodo kandidati/ke opravljali teore-
tični in praktični preizkus znanja. Kandidatu/tki, ki uspešno op-
ravi teoretični in praktični del preizkusa strokovne usposoblje-
nosti, strokovna komisija izda potrdilo o opravljenem tečaju za 
lokalne turistične vodnike. S tem kandidat pridobi naziv turistič-
ni vodnik turističnega območja občine Brežice.
Dejavnost lokalnega turističnega vodnika lahko opravljajo ose-
be, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo oziroma so 
vključene v izobraževalni proces za pridobitev srednje strokov-
ne izobrazbe, in znanje enega tujega jezika ter opravijo preizkus 
strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika.

Minimalno število prijavljenih za izvedbo seminarja je 7 ude-
ležencev. V primeru premalo prijav izobraževanje odpade.
 
Cena tečaja: 140 EUR. Dodatnih stroškov in vstopnin ni.

Prijave in dodatne informacije: na telefonski številki 
0590 85810 ali elektronski pošti: info@discoverbrezice.com.
 
Rok za prijavo je 31. 1. 2021 oz. do zapolnitve mest.

Tečaj za lokalnega turističnega vodnika 

Obvestilo glede pumptrack poligona
Občina Brežice obvešča in opozarja, da dela na »pumptrack« po-
ligonu še niso zaključena, zato poligon še ni pripravljen za upo-
rabo. Občani bodo o zaključku del in možnosti uporabe poligo-
na obveščeni. Projekt poligona se bo zaključil z urejanjem okolice 
(rok 30. 4. 2021). 
Občane prosimo, da spoštujejo oznake in da do nadaljnjega ne 
uporabljajo poligona, za kar se jim zahvaljujemo.

Župan Občine Brežice Ivan Molan je direktorju javnega zavoda 
Zdravstveni dom Brežice Draženu Levojeviću izročil spominski znak 
»Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«, ki ga Vlada Republi-
ke Slovenije podeljuje za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za 
preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v 
prvem valu epidemije. 

Direktor Zdravstvene-
ga doma Brežice Dra-
žen Levojević je dejal, 
da se v imenu javne-
ga zavoda zahvaljuje 
za priznanje, ki pome-
ni veliko, še posebej 
v teh trenutkih, ko se 
soočamo z vrhuncem 
drugega vala epidemi-
je v Posavju in občini 
ter ko so kadrovski po-

tenciali okrnjeni in izčrpani. Dejal je, da tako v prvem kot v drugem 
valu epidemije zdravstveni dom poskuša zamejiti ta javno zdravstve-
ni problem in stati občanom ob strani.
Občina Brežice je na podlagi junija objavljenega državnega poziva za 
spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 predlaga-
la Zdravstveni dom Brežice in bila s kandidaturo uspešna. Občina je 
predlog utemeljila s številnimi nalogami, ki jih je brežiški zdravstveni 
dom izvajal v času epidemije. To so zdravstvena obravnava nezako-
nitih migrantov in testiranja na COVID-19, ki je za Zdravstveni dom 
Brežice zaradi obmejne lege občine Brežice specifika glede na osta-
le zdravstvene domove v Sloveniji; izvajanje testiranj na COVID-19 za 
tuje voznike, zaposlene v slovenskih avtoprevozniških podjetjih, izva-
janje testiranj na COVID-19 za uslužbence kritične energetske infra-
strukture v Posavju ter ostala dela in naloge. Med ostalim nalogami 
so bile naloga vstopne točke COVID-19 za odrasle za občine Brežice, 
Krško in Kostanjevica na Krki in naloge koordinatorja družinske me-
dicine za DUO Impoljca, enoto Brežice (Dom upokojencev Brežice). 
Zavod je poskrbel tudi za nudenje psihosocialne podpore za prebi-
valce občine Brežice in zaposlene v Zdravstvenem domu Brežice ter 
sodeloval v nujni zobozdravstveni ambulanti Zdravstvenega doma 
Novo mesto. Čistilke so v času epidemije izvajale postopke čiščenja 
in pranja perila v skladu s prilagojenimi smernicami za čas epidemije 
COVID-19 in na dodatnih deloviščih, na upravi pa so potekali vsako-
dnevni sestanki skupine za ukrepanje za primer epidemije COVID-19. 

Energetska sanacija je že izbolj-
šala bivalne pogoje, prispeva-
la bo k prihranku energije in 
zmanjšala onesnaževanje oko-
lja. Po pripravljenih izračunih bo 
sanacija prispevala k zmanjša-
nju toplogrednih plinov v višini 
485 ton CO2 letno, kar je enako 
količini CO2, ki bi jo letno vsrka-
lo 25.000 dreves ali 60 hektar-
jev gozda.

Projekt energetske sanacije je 
zajemal tako celovite kot delne 
prenove. Celovito so bili ener-

getsko prenovljeni objekti, v ka-
terih delujejo OŠ dr. Jožeta To-
porišiča Dobova, OŠ Globoko s 
telovadnico, OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece, OŠ Bizeljsko, Glasbe-

Uspešno zaključena energetska sanacija: stavba na 
nogometnem stadionu in Glasbena šola Brežice
Občina Brežice je v preteklem letu kljub vsem izzivom, ki jih je prinesla epidemija, zelo uspešno realizirala načrtovane 
investicije in projekte. Enega največjih projektov leta 2020 v vrednosti približno 5 milijonov evrov predstavlja energet-
ska obnova 15 javnih stavb, ki je potekala v javno-zasebnem partnerstvu občine z družbo Petrol in podjetjem Plistor. 

na šola Brežice, telovadnica pri 
OŠ Artiče, Knjižnica Brežice, stav-
ba na stadionu Brežice, Športna 
dvorana Dobova in Športna dvo-
rana Brežice. Delne energetske 
prenove so bili deležni objekti 
podružnične OŠ Kapele, OŠ Bre-
žice, OŠ Cerklje ob Krki, Zdra-
vstvenega doma Brežice in Mla-
dinskega centra Brežice.

STAVBA NA NOGOMETNEM 
STADIONU BREŽICE
Celovito je bila obnovljena stav-
ba, v kateri imata svoje prostore 

tako Center za krepitev zdravja 
Zdravstvenega doma Brežice kot 
Zavod za šport Brežice. V sklopu 
energetske sanacije je bila izoli-
rana fasada, zamenjano stavb-

no pohištvo (okna in vrata), kjer 
je bilo to potrebno, razsvetlja-
va je bila prenovljena z ener-
getsko varčnimi svetili. V celoti 
je bil prenovljen ogrevalni sis-
tem, način ogrevanja je sedaj s 
toplotno črpalko z geosondami, 
zasebni partner v projektu bo v 
naslednjih 15 letih poskrbel tudi 
za energetsko upravljanje.

Med energetsko sanacijo je bila 
dodatno zamenjana streha na 
objektu, saj je bilo ugotovlje-
no, da je streha dotrajana in da 
nima sekundarne kritine, zato 
so bile težave z zamakanjem. 
Občina Brežice je zato pristopi-
la k izboru izvajalca za menjavo 
strehe ter kot najugodnejšega 
izbrala lokalnega izvajalca, ki je 
kakovostno in z občutkom ure-
dil menjavo strehe. Vrednost del 
energetske sanacije je bila dob-
rih 320.000 evrov, izvajalce je 
izbral zasebni partner. Za menja-
vo strehe, ki jo je izvedla obči-
na, pa je namenila 65.000 evrov.

GLASBENA ŠOLA BREŽICE
Dela energetske sanacije na 
objektu glasbene šole so obsega-
la menjavo stavbnega pohištva 
(zamenjana so bila okna in ob-

novljena vrata), dodatno je ob-
čina v dvorani glasbene šole na-
mestila t. i. dvojna okna, ki bodo 
prispevala k zmanjšanju hrupa 
iz ulice. V šoli je bila razsvetlja-
va sanirana z novimi energetsko 
varčnimi svetili, prenova ogreval-
nega sistema pomeni, da je bil 
zamenjan vir energije – names-
to kurilnega olja se sedaj objekt 
ogreva s toplotno črpalko. Za-
sebni partner v projektu bo v 
naslednjih 15 letih poskrbel tudi 
za energetsko upravljanje. Celo-
vita energetska obnova je znaša-
la dobrih 195.000 evrov.
 
Občina Brežice je za sanacijo 
javnih stavb pridobila na razpi-
su Ministrstva za infrastruktu-
ro 1,8 milijona evrov evropskih 
sredstev iz Kohezijskega skla-
da. Zasebna partnerja si bosta 
v 15-letnem pogodbenem ob-
dobju povrnila svoj vložek s pri-
hranki zaradi nižjih stroškov po-
rabe energije, po tem obdobju 
pa vsi prihranki ostanejo obči-
ni. Občina Brežice brez zasebnih 
partnerjev in evropskih sredstev 
zraven že načrtovanih investicij 
ne bi mogla uresničiti energetske 
sanacije teh 15 objektov prej kot 
v desetih letih.

Glasbena šola Brežice

Stavba na nogometnem stadionu Brežice

Zdravstveni dom Brežice prejel spominski znak 
Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19

Levojević in Molan ob podelitvi spominske-
ga znaka
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Občina Krško je tudi konec 2020, kot vsako leto, naročila raziskavo 
zadovoljstva z delom občinske uprave med občani, ki jo je izvedlo 
podjetje Episcenter. Zadovoljstvo z delom župana je letos izrazilo 
83 % anketirancev, od tega jih je 43 % zelo zadovoljnih. Nekoliko 
bolj kot z delom občinskega sveta so anketiranci zadovoljni z de-
lom občinske uprave, zadovoljstvo je izrazilo 74 % anketirancev. 
Zadovoljstvo z delom občinskega sveta je izrazilo 60 % vprašanih. 

Večina vprašanih, 87 %, se strinja, da so zaposleni prijazni pri delu 
s strankami. Na področju izvajanja gospodarskih javnih služb so bili 
anketiranci v največji meri zadovoljni z vodno oskrbo (87 %), z od-
vozom odpadkov je zadovoljnih 83 % vprašanih, 68 % jih je zado-
voljnih z zimskim vzdrževanjem cest. Za izboljšave na tem področju 
se jih je največ (37 %) opredelilo za področje odvoza smeti ter jav-
ne razsvetljave (20 %), skoraj petina (19 %) jih je izpostavilo izbolj-
šave pri zimski službi. Glede ostalih pristojnosti  občinske uprave jih 
je največ zadovoljnih z organizacijo prevoza otrok v šolo, prehrano 
v vrtcih in šolah ter z distribucijo vode. Manj pa z gradnjo in vzdrže-
vanjem cest ter z možnostjo gradnje objektov. Med predlogi se jih 
je največ nanašalo na področje urejanja cest (48 %), sodelovanje 
in obveščanje (16 %) ter na področjih šolstva in predšolske vzgoje. 
Med aktualnimi vsebinami, kot sta epidemija in skrb za starejše, so 
se anketiranci v večini (77 %) strinjali, da so zaposleni v času epi-
demije vedno pripravljeni pomagati z nasveti, 78 % jih je potrdilo, 
da so na občinski upravi dobili vse potrebne informacije o ukrepih, 
ki so jih potrebovali. Dve tretjini anketirancev (67 %) menita, da je 
za starejšo populacijo v Krškem dobro oz. zelo dobro poskrbljeno.
 Vir: Episcenter, d.o.o.

Okrogla miza Starajoča se Slovenija: 
kako občine skrbijo za starejše
Župan občine Krško mag. Miran Stanko se je 7. januarja udeležil virtualne okrogle mize z naslovom Starajoča se Slo-
venija: kako občine skrbijo za starejše, ki jo je v okviru projekta Zlati kamen pripravila družba Planet GV. Predstavil je 
delo in rezultate Občine Krško na tem področju s poudarkom na projektu Pametne vasi za jutri.

Kot so poudarili na okrogli mizi, 
je bila Občina Krško prepozna-
na kot občina, ki temu področju 
posveča veliko pozornosti in fi-
nančnih sredstev. Demografske 
spremembe so dejstvo, ki terja 
veliko mero aktivnosti in anga-
žiranja, je uvodoma izpostavila 
voditeljica in kot primer dobre 
prakse na tem področju izposta-
vila krško občino. Župan je po-
udaril, da si starejši občani želi-
jo, da bi čim dlje ostali v svojih 
domovih, v domačem okolju, ki 
ga poznajo, in v tej smeri se že 
leta odvijajo tudi aktivnosti Ob-
čine Krško. Občina Krško izdat-
no podpira program pomoči na 
domu s široko razvejano mre-
žo pomoči z okoli 200 uporab-
niki, kar je s primerljivimi ob-
činami izredno visoka številka. 
Ta program smo nadgradili s pi-
lotnim slovenskim projektom 
MOST, ki omogoča celovito dol-
gotrajno oskrbo in je bil v pre-
teklih dveh letih sofinanciran z 
evropskimi sredstvi. Z letošnjim 
letom bo Občina Krško projekt 
nadaljevala in ga sofinancira-
la iz proračunskih sredstev, saj, 
kot je poudaril župan, se je iz-
kazal za izredno učinkovit. Sta-
rejšim in drugim ranljivim skupi-
nam namreč omogoča celovito 
oskrbo, od socialne, zdravstve-
ne in drugo.

Občina Krško je skupaj s par-
tnerji uspešno zaključila pro-
jekt Pametne vasi za jutri, sofi-
nanciran s sredstvi Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj po-

deželja. Partnerstvo je zaobjelo 
dobršen del vzhodne Slovenije. 
V izvedbi aktivnosti je sodelo-
valo 5 lokalnih akcijskih sku-
pin (LAS): LAS Posavje (vodilni 
partner), LAS Prlekija, LAS Ob-
sotelje in Kozjansko, LAS Gorič-
ko 2020 in LAS Pri dobrih lju-
deh 2020, projektne aktivnosti 
pa je izvajalo skupno 22 par-
tnerjev. Osnovni namen pro-
jekta je ohranitev aktivnega, 
mladim in starejšim generaci-
jam prijaznega podeželja. 

V izvedenih aktivnostih smo 
iskali priložnosti, da starejši os-
tanejo v svojem bivalnem okolju 
oz. v aktivno urejenih srebrnih 
vaseh, da vzpostavimo nove po-
slovne modele z vključevanjem 
socialnega podjetništva, zagoto-
vimo večjo povezanost z urba-
nimi središči in sploh omogoči-
mo še bolj prijetno življenje na 
podeželju.  

Rezultat projekta je pet mode-
lov za vzpostavitve »Pametnih 
vasi za jutri«:

• Model 1: Trajnostna mobil-
nost na podeželju – LAS Go-
ričko

• Model 2: Pametna srebrna 
vas – PSV – LAS Posavje  

• Model 3: Digitalna tehnolo-
gija na podeželju – LAS Pr-
lekija  

• Model 4: Povezovanja ponu-
dnikov in – LAS  Pri dobrih 
ljudeh 2020

• Model 5: Druženje na vasi – 
LAS Obsotelje in Kozjansko

LAS Posavje je v sklopu Pa-
metnih vasi za jutri pripravi-
la analizo, ki zajema obstoje-
čo demografsko sliko in analizo 
obstoječih storitev in možnos-
ti za vzpostavitev koncepta »Pa-
metnih vasi«, projekcije stara-
nja prebivalstva slovenskega 

podeželja za področje partner-
skih LAS.

Na podlagi analize smo obliko-
vali model pametnih srebrnih 
vasi s konkretnimi prostorski-
mi in programskimi rešitvami, 
ki predstavljajo celovit pame-
ten sistem bivanja za starejše, 
kjer je dolgotrajna oskrba, ka-
mor spadata zdravstvene in so-
cialne storitve, nadgrajena z di-
gitalnimi, telekomunikacijskimi 
tehnologijami in inovacijami za 
cenejšo oskrbo srebrnih vasi. 
Kot je poudaril župan, naj bi v 
2021 po načrtih pokazali prve 
rezultate projekta že na terenu.

Poleg tega projekta je župan 
predstavil še ostale aktivnosti 
Občine Krško na področju skrbi 
za starejše, in sicer ureditev 
Dnevnega centra Podmornica 
na Vidmu, namenjenega dnev-
nemu varstvu starejših, gradnja 
novega bloka oskrbovanih sta-
novanj v Krškem, program So-
potniki – brezplačni prevozi za 
starejše, Večgeneracijski cen-
ter Posavje, program Starejši za 
starejše, ureditev stanovanjske 
skupnosti na Resi ter priprava 
idejne zasnove za skupnost sta-
rejših na Senovem.

Na okrogli mizi sta sodelovali 
še mag. Marjeta Sternad Kuha-
rič, direktorica občinske uprave 
občine Log – Dragomer, in dr. 
Alenka Žnidaršić Kranjc, inve-
stitorka, ustanoviteljica Prve po-
kojninske družbe. 

Potem ko je Občinski svet občine Krško konec maja 2020 sprejel 
odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v 
občini Krško kot organa za varstvo pravic uporabnikov javnih dob-
rin v razmerju do izvajalcev dejavnosti gospodarskih javnih služb 
na območju občine Krško, so se člani tega sveta v sredo, 13. janu-
arja 2021, sestali na prvi seji. Za predsednika so izvolili Zorana Du-
larja, za podpredsednika pa Filipa Černelča.

Cilj ustanovitve tega sveta je varstvo pravic uporabnikov javnih dob-
rin, kot so oskrba s pitno vodo, zbiranje in obdelava komunalnih 
odpadkov, urejanje in čiščenje javnih površin ter javnih parkirišč, 
vzdrževanje občinskih javnih cest, upravljanje pokopališč, odvaja-
nje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, oskrba s plinom, javni po-
tniški promet, upravljanje in vzdrževanje lokalnih namakalnih siste-
mov in druge. Naloge sveta so predvsem usklajevanje in varovanje 
interesov uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev gospo-
darskih javnih služb, podajanje pobud in predlogov v zvezi z izva-
janjem gospodarskih javnih služb ter zastopanje interesov uporab-
nikov v razmerju do izvajalcev storitev. Svet imenuje Občinski svet 
občine Krško za mandatno obdobje štirih let, sestavlja pa ga pet čla-
nov, in sicer predsednik Zoran Dular, podpredsednik Filip Černelč, 
Bojana Krhin, Goran Udovč in Gregor Lekše. Na prvi seji so se člani 
med drugim seznanili z gradivi in sprejetimi sklepi Občinskega sveta.

Prva seja Sveta za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin v občini Krško

OBISK DRŽAVNEGA SEKRETARJA NA POLICIJSKI POSTAJI KRŠKO – 
Župan občine Krško mag. Miran Stanko se je zadnji dan lanskega 
leta na policijski postaji v Krškem srečal z državnim sekretarjem 
ministrstva za notranje zadeve dr. Antonom Olajem, ki je ta dan 
obiskal policiste v Krškem. Direktor policijske uprave Janez Ogulin 
in komandir policijske postaje Peter Molan sta predstavila varno-
stno situacijo in priprave policije na najdaljšo noč v letu. Aktivno-
sti policije, ki naj bi zagotovile čim bolj mirne praznike, so pote-
kale že nekaj tednov. Na območju policijske uprave je bilo v službi 
bistveno več policistov kot običajno, na pomoč pa so prišli tudi po-
licisti posebne policijske enote drugih policijskih uprav. Župan je 
izpostavil dobro sodelovanje z lokalno policijsko postajo in policij-
sko upravo, državni sekretar pa se je zahvalil za opravljeno delo v 
letu 2020. (Vir in foto: PU Novo mesto)

Občina Krško občane vabi k sodelovanju pri 
oblikovanju pokrajinske zakonodaje
Občinski svet občine Krško bo na 19. seji 21. januarja 2021 
obravnaval osnutke nove pokrajinske zakonodaje: osnutek Za-
kona o ustanovitvi pokrajin, osnutek Zakona o pokrajinah in 
osnutek Zakona o financiranju pokrajin. Občanke in občane 
pozivajo, da v roku dvajsetih dni od objave, torej do vključno 
4. februarja, sporočijo svoje morebitne pripombe in predloge 
na objavljeno gradivo na naslov obcina.krsko@krsko.si s pri-
pisom »Mnenje in pripombe na osnutke pokrajinske zakono-
daje in osnutek Mnenja občine Krško k osnutkom pokrajinske 
zakonodaje«. Gradivo je dostopno na spletni strani Občine Kr-
ško v rubriki Organi občine/Občinski svet 19. seja Občinskega 
sveta. Mnenja in predloge občanov bodo pregledali in se do 
njih opredelili ob pripravi končnega predloga občinskega sveta.

Raziskava: občani dobro ocenili delo občinske 
uprave v 2020

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezij-
sko politiko je skupaj z občinami pripravila fotografsko razstavo z 
naslovom Evropska sredstva povezujejo, pri kateri sodeluje tudi 
Občina Krško. Razstava bo gostovala v vseh dvanajstih razvojnih 
regijah do konca junija 2021, nato pa se bo v času predsedovanja 
Slovenije Svetu EU preselila na Brdo pri Kranju. V Krškem bo na 
ogled od 21. januarja do 4. februarja 2021 na ploščadi pred Kul-
turnim domom Krško. 

Z razstavo želi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko po-
litiko prikazati pomen evropskih sredstev za razvoj in povezovanje 
na različnih področjih. Evropska sredstva nas namreč povezujejo 
na različne načine, vsak dan in na vsakem koraku. Povezujejo nas, 
ko se peljemo po novih cestah, kolesarskih stezah, ko prečkamo 
most ali takrat, ko pustimo avto na P+R parkirišču in se s kolesom 
odpeljemo v službo. Evropska sredstva povezujejo otroke na ure-
jenih igriščih, šolajočo mladino pri številnih dejavnostih, starejše 
pri druženju z mladimi, zaposlene pri vsakodnevnem delu. Evrop-
ska sredstva nas povezujejo pri skrbi za okolje, ohranjanju narave, 
pri pridobivanju novih znanj in razvoju podjetniških idej. Evropska 
sredstva nas povezujejo preko tisočih projektov, ki smo jih ustvarili 
skupaj. V vsaki občini, v vsaki regiji, širom po Sloveniji.   

Na fotografski razstavi je predstavljenih samo nekaj uspešnih zgodb 
iz vseh 12 razvojnih regij, ki jih v Sloveniji pišemo z evropskimi sred-
stvi. Razstava je nastala v sodelovanju z občinami Benedikt, Celje, 
Cirkulane, Grosuplje, Krško, Ljubljana, Lukovica, Mirna Peč, Mur-
ska Sobota, Novo mesto, Ribnica, Semič, Šentjur in Velika Polana 
in upravičenci sofinanciranih projektov. 

Evropska sredstva povezujejo: 
potujoča fotografska razstava dobrih zgodb, 
ki povezujejo Slovenijo

www.krsko.si
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Javni poziv zbiranja predlogov za podelitev priznanj 
na področju športa v občini Sevnica za leto 2020
Športna zveza Sevnica vabi k podaji predlogov 
za podelitev priznanj na področju športa v ob-
čini Sevnica za leto 2020. Predloge za priznanja 
zbirajo v naslednjih kategorijah: 

• športnik leta,
• športnica leta,
• športna ekipa leta,
• perspektivni športnik / športnica,
• športna osebnost / prireditev / projekt in
• jubilejno priznanje za večletno delovanje špor-

tnega društva.

Kandidate za prejemnike priznanj lahko predla-
gajo klubi, društva in druge športne organizacije, 
javni zavodi, pravne osebe s sedežem na obmo-
čju občine Sevnica in fizične osebe s stalnim pre-
bivališčem na območju občine Sevnica.

Kandidati za priznanja morajo v preteklem letu 
doseči odmevne športne rezultate in imeti stal-
no bivališče na območju občine Sevnica oziro-
ma biti na drugačen način povezani s sevniškim 
športom.

Predloge z obrazložitvijo, iz katere je razviden 
dosežek, morajo predlagatelji oddati v pisni 
obliki na poštni naslov Športna zveza Sevnica, 
Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica ali na e-na-
slov martinsek.sara@gmail.com, in sicer najka-
sneje do torka, 9. februarja 2021, do 12. ure.

Postopek izbora bo upravni odbor Športne zve-
ze Sevnica izvedel po zaključku javnega poziva, 
dne 11. februarja 2021, ob 19. uri preko video 
konference. O načinu izročitve priznanj bodo še 
obvestili. 

Sopotniki odslej z novim vozilom, 
pod okriljem sevniške enote CSD Posavje
V aprilu bodo minila štiri leta, odkar se v občini Sevnica izvaja projekt Sopotniki – brezplačni prevozi za starejše. Pro-
gram je zasnoval Zavod za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki, z namenom pomagati starostnikom pri vključeva-
nju v aktivno družbeno življenje, v občini Sevnica pa njegovo izvajanje financira Občina Sevnica.

Ključni cilj projekta je ranljivi 
populaciji, starejšim od 65 let, 
omogočiti boljšo kakovost živ-
ljenja z možnostjo dostopa do 
različnih, življenjsko pomemb-
nih storitev, kot so obisk zdra-
vstvenih storitev, nakupa osnov-
nih življenjskih potrebščin in 
drugih dejavnosti.

V sodelovanju z Občino Sevnica 
je delo koordinatorja projekta 
Sopotniki s pričetkom letošnje-
ga leta prevzel Center za social-
no delo Posavje, enota Sevni-

ca. Vodji enote Marjetki Smolič 
je župan Srečko Ocvirk predal 
ključe novega štiripogonske-
ga vozila Dacia Duster ter pro-
stovoljcem in koordinatorki So-
potnikov v Sevnici Ireni Colner 

zaželel srečno vožnjo in uspeš-
no delo.

»Projekt Sopotniki je partnerski 
projekt, pri katerem je ključnega 
pomena prostovoljno delo, ki ga 
opravljajo prostovoljci, delo ko-
ordinatorja in Centra za socialno 
delo kot povezovalca dejavno-
sti ter Občine Sevnica, ki zago-
tavlja materialno osnovo za iz-
vajanje,« je ob predaji novega 
vozila povedal župan Srečko Oc-
virk. Poudaril je še, da je finan-
ciranje programa Sopotniki ena 

od dejavnosti Občine Sevnica, ki 
stremi k cilju kakovostne skrbi 
za starejše. V sklopu dejavnosti 
sevniške enote Centra za social-
no delo je na podlagi pogodbe o 
izvajanju storitve z Občino Sev-

nica dobro utečen program Po-
moč na domu, obe storitvi pod 
isto streho pa bosta omogoča-
li lažjo koordinacijo med obema 
dejavnostma.

»Novega projekta smo na Cen-
tru za socialno delo Posavje, 
enota Sevnica, vsekakor zelo ve-
seli, saj želimo v okviru dejav-
nosti, ki jih kot center izvajamo, 
tej ranljivi skupini prebivalstva 
omogočiti čim večjo informira-
nost, povezanost in s tem tudi 
vključenost v širše socialno oko-
lje ter s tem tudi dostop do raz-
ličnih storitev, ki jih starejši pot-
rebujejo. Na ta način bomo 
storitev brezplačnih prevozov še 
dodatno približali starejšim ob-
čanom,« pa je povedala Marjet-

ka Smolič, vodja sevniške enote 
Centra za socialno delo Posavje.

Posamezniki zaradi epidemi-
je in zaprtja javnega življenja v 
tem času občutijo še večjo sti-
sko, zato je pomoč s strani različ-
nih institucij, kakršna je tudi pro-
jekt Sopotniki, še toliko večjega 
pomena. V povprečju je v sev-
niški občini na letni ravni okrog 
130 uporabnikov, prostovoljcev 
pa je trenutno okoli 13, redno 
aktivnih med pet in šest.

Za vse informacije so doseg-
ljivi na že znani telefonski šte-
vilki Sopotnikov, 031 338 187, 
in sicer od ponedeljka do pet-
ka od 7. do 15. ure. Za prevoz 
se je potrebno naročiti vnaprej.

Župan Srečko Ocvirk predaja ključe Marjetki Smolič, vodji sevniš-
ke enote CSD Posavje.

Novo vozilo

Novost v sevniški občini so taksi prevozi, ki jih opravlja Turizem, 
prevozi, avtošola Prah Sevnica. Dovoljenje za opravljanje te stori-
tve na območju občine Sevnica je bilo izdano z odločbo Občine Sev-
nica na podlagi predložitve vse zahtevane dokumentacije, vključ-
no z licenco. 
Kontaktna številka taksi prevozov je 041 402 600, delovni čas pa je 
na podlagi izdane odločbe sledeč: od ponedeljka do petka od 7. do 
20. ure ter ob sobotah od 7. do 16. ure oziroma po predhodnem na-
ročilu. Omogočen je prevoz do 8 oseb. Za informacije so dosegljivi 
tudi na elektronskem naslovu: avto.prah@siol.net.

Novost – taksi v občini Sevnica

Taksi v občini Sevnica

Zdravstveni dom Sevnica tudi 
v tem tednu izvaja množično 
presejalno testiranje v občini 
Sevnica. Na lokaciji Zdravstve-
nega doma Sevnica (covid šo-
tor) poteka še danes in jutri od 
11. do 15. ure. V Krmelju bo te-
stiranje na lokaciji Dom svobo-
de Krmelj potekalo še jutri od 10. do 12. ure. Navedeni časovni ter-
mini se po potrebi podaljšajo. 

Množično presejalno testiranje Sars-CoV-2 
v tem tednu

Občina Sevnica skladno z za-
konom o zaščiti živali del pro-
računskih sredstev namenja 
skrbi za zapuščene živali, in 
sicer preko pogodbe z Vete-
rinarsko postajo Sevnica o iz-
vajanju dejavnosti oskrbe in 
namestitve zapuščenih živali 
v zavetišču. Občina Sevnica že 
vrsto let zapored sofinancira 
ukrep sterilizacije lastniških 
mačk, odslej tudi kastracije. 

Cena sterilizacije je 69,78 
evrov, pri čemer Občina Sev-
nica sofinancira 25 evrov, Ve-
terinarska postaja Sevnica 13 
evrov, soudeležba lastnika pa 
je 31,78 evrov. 
Cena kastracije pa znaša 
51,64 evrov, od tega Obči-
na Sevnica sofinancira 18,59 
evrov, Veterinarska postaja 
Sevnica 9,29 evrov, lastnik pa 
23,76 evrov. 
Možnost sofinanciranja je 
omogočena lastnikom mačk 
z območja občine Sevnica.

Akcija bo potekala od 9. do 
19. 2. 2021. Naročila spreje-
majo od 5. 2. preko telefon-
ske številke 07 81 60 210 (Ve-
terinarska postaja Sevnica).

Popis škode na stvareh zaradi posledic 
potresa 29. decembra 2020
Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in re-
ševanje se je pričel popis oziroma ocenjevanje škode na stva-
reh zaradi posledic zelo močnega potresa na Hrvaškem, dne 
29. decembra 2020. Škoda na stavbah po potresu je bila za-
beležena v 88 slovenskih občinah, med njimi v občini Sevnica.

Popis bo v občini Sevnica izvajala občinska komisija po kriteri-
jih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, informa-
cije o sistemu in načinu popisa pa podajamo v nadaljevanju.
Oškodovanci naj za popis škode najprej pokličejo na Občino 
Sevnica na telefonsko številko 07 81 61 200, in sicer do vključno 
1. februarja 2021, ter sporočijo sledeče podatke: ime in priimek 
oškodovanca, naslov prebivališča, lokacijo poškodovanih objek-
tov, predmet škode, kontaktno telefonsko številko in e-naslov.
Škodo na naslovu vsakega prijavitelja/oškodovanca si bo na te-
renu ogledala občinska komisija, ki se bo predvidoma najavi-
la dan pred ogledom.
Zaradi čim učinkovitejšega popisa škode na terenu naj oškodo-
vanci pripravijo naslednje podatke: parcelno številko, na kate-
ri stoji poškodovani objekt, podatek o vrsti objekta, letu zgra-
ditve objekta, neto uporabni površini poškodovanega objekta, 
davčno številko in EMŠO lastnika objekta, obvezne so fotogra-
fije o nastali škodi.
Občinska komisija bo izvedla popis škode ter vse podatke in 
oceno škode vnesla v obrazec 3 – uničen objekt in obrazec 4 – 
delna škoda na objektih.
Škodo na kulturni dediščini bo ocenjeval Zavod za varstvo kul-
turne dediščine.Z lanske prireditve Športnik leta (arhiv Občine Sevnica)

Sofinanciranje 
sterilizacije in kastracije 
lastniških mačk
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VIRTUALNI DNEVI ODPRTIH VRAT ob sredah, 20. in 27. januarja, ter 3. februarja 2021,
ob 17. uri (predstavitev programov in šole) in ob 18. uri razgovor v živo z dijaki in profesorji ter vodstvom šole!

Š�riletni programi:
EKONOMSKI TEHNIK
PREDŠOLSKA VZGOJA

ZDRAVSTVENA NEGA - NOVOST!
Triletni program:

TRGOVEC
Diferencialni program:

PTI - EKONOMSKI TEHNIK

Prednos� vpisa na našo šolo:
• bližina domačega kraja,
• mednarodne izmenjave,
• možnost opravljanja prakse v tujini

(Malta, Tenerife in Malaga),
• uporabnost znanj in zaposljivost

v trendnih dejavnos�h (finance, komerciala,
trženje, vzgoja, zdravstvo, velnes),

• prijaznost šole ter skrb za vsakega
posameznika,

• nadaljevanje izobraževanja na vseh
višješolskih, visokošolskih in večini
univerzitetnih programov.

EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE
07 499 25 50 ali www.etrs.si in www.vssbrezice.si;  

 MAR NAM JE 
ZA VSAKOGAR …

ETrŠ Brežice
Višješolska študijska programa:

EKONOMIST in
VELNES - NOVOST!

Začnimo z razveseljivo novico 
z začetka letošnjega leta. Mladi 
skakalec s palico Peter Gričar 
Vintar, ki smo ga podrobne-
je predstavili v prejšnji števil-
ki časopisa, je v sklopu glaso-
vanja razpisa Mladi upi med 
vsemi mladimi športniki, ki 
so prišli v najožji izbor, pre-
jel največ glasov in tako pri-
šel do želenega cilja – športne 
štipendije, ki mu bo pomagala 
pri nadaljevanju športne kari-
ere in uresničevanju sanj. Se-
veda je bil tudi on med tisti-
mi brežiškimi atleti, ki so si v 
lanski sezoni priborili najvi-
dnejše uvrstitve na tekmova-
njih. Začetek preteklega leta 
je minil v znamenju dvoran-
ske sezone, brežiški atleti so 
na dvoranskih državnih pr-
venstvih osvojili kar 15 me-
dalj. Najbolj je blestela Nika 
Glojnarič, ki je postala član-
ska državna prvakinja v teku 
čez ovire. V kategoriji mladin-
cev U20 je Tim Breznikar os-
vojil naslov v teku na 3000 
m, Peter Gričar Vintar pa si 
je priskakal zmago v skoku s 
palico, v tej disciplini sta bila 
Lan Uršič in Naja Rovan sre-
brna, Ula Bohorč pa bronasta. 
Maja Glogovšek si je pritekla 
bron v teku čez ovire, v skoku 
v višino pa je bil Roko Spase-
ski Baburek srebrn, Jernej 
Selak pa bronast. V kategori-
ji U18 je Luka Zupanc zma-
gal v skoku s palico, Ula Bo-
horč je bila druga, Iva Močan 

Na lansko sezono gledajo s ponosom
BREŽICE – Za članicami in člani Atletskega kluba Brežice je zelo uspešna sezona 2020. Kot so namreč sporočili iz kluba, so se ob koncu minulega leta ponovno s 
ponosom spogledovali s tekmovalnimi dosežki svojih atletov. Na državnih prvenstvih so si med kopico osvojenih medalj priborili kar 12 naslovov državnih prva-
kov v različnih kategorijah.

je teku na 60 m postala držav-
na podprvakinja. Pri mlajših 
pionirjih U14 je Zala Kova-
čič postala državna prvakinja 
v skoku s palico, Miha Bašič je 
bil srebrn v teku čez ovire, bro-
nasta sta bila Lara Mujčino-
vič v skoku v višino in Gašper 
Božovič v troskoku. Poleti so 
se atleti preselili na stadione, 
kjer so sezono odprli s petim 
mestom mladinske ekipe U18 
v Slovenj Gradcu, pionirji U16 
so se v Novem mestu zavihteli 
na pokalno tretje mesto, mla-
dinci U20 so jeseni končali na 
12., člani pa na 15. mestu. Atle-
ti so blesteli na državnih pr-
venstvih, na katerih so skup-
no osvojili kar 26 medalj. V 
kategoriji U16 je srebro osvo-
jil Jak Rovan v skoku s palico, 
Ajda Slapšak je bila srebrna v 
teku na 1000 m, Nikolaj Kevo 
pa bronast v metu kladiva. V 
kategoriji U18 sta Luka Zu-
panc in Ula Bohorč zmagala v 
skoku s palico, Jakob Urbanč 
pa v metu kladiva. Pri mladin-
cih U20 so zlato osvojili Peter 
Gričar Vintar v skoku s pali-
co in Leja Glojnarič v metu 
kopja ter srebro Roko Spase-
ski Baburek v skoku v višino. 
V kategoriji U23 sta srebro 
osvojila Lara Zupanc in Roko 
Spaseski Baburek. Najbolj la-
skavi sta bili zlati medalji Bar-
bare Špiler v metu kladiva in 
Nike Glojnarič v teku čez ovi-
re v članski kategoriji v Celju, 
srebro sta osvojila Jan Lokar 

v metu kladiva in Leja Glojna-
rič v metu kopja, bron pa Ja-
kob Urbanč v metu kladiva in 
Nastja Modic v skoku s palico. 
Na prvenstvu Slovenije v šta-
fetah so dekleta U16 v posta-
vi Ava Germek, Živa Slapšak, 
Vita Rožman in Ajda Slapšak 
osvojila bronasto medaljo. Ob 
koncu sezone je bil na vrsti še 
kros, na katerem je Ajda Slap-
šak osvojila bron pri pionirkah 
U16. Lansko največje medna-
rodno tekmovanje je bilo Bal-
kansko prvenstvo v Istanbu-
lu, ki je postreglo z bronasto 
medaljo mladinke Nike He-
rakovič v skoku v višino, Iva 
Močan je bila osma v šprin-
tu na 60 m, Peter Gričar Vin-
tar in Lan Uršič sta si razde-
lila sedmo in deveto mesto v 
skoku s palico, Nika Glojnarič 
pa je bila med članicami sed-
ma na ovirah.

Kmalu začetek posodobitve 
atletskega stadiona

V lanski sezoni so v Breži-
cah organizirali prvi Poldijev 
memorial, v spomin na očeta 
brežiške atletike Poldeta Ro-
vana. Na prireditvi Atletske 
zveze Slovenije in glasovanju 
za naj atleta leta je v kategori-
ji mlajših članic Nika Glojnarič 
osvojila tretje mesto, Jakob Ur-
banč pa si je z odličnimi meti 
prislužil drugo mesto v kate-
goriji mlajših mladincev. Na 
prireditvi Športnik leta občine 
Brežice je Barbara Špiler po-
novno osvojila naziv športni-

ce leta, Peter Gričar Vintar pa 
je prejel nagrado za ’fair play’, 
saj je srbskemu tekmovalcu 
ponudil nesebično pomoč na 
mnogobojskem tekmovanju. 
Za dolgoletno delo v športu 
in trenerske uspehe je Vladi-
mir Kevo prejel častno nagra-
do. Kot zanimivost sezone velja 
omeniti, da je bila Leja Glojna-
rič sprejeta pod okrilje Olimpij-
ske zveze gluhih, kjer že v novi 
sezoni cilja na nastop na olim-
pijskih igrah gluhih v Braziliji. 
Na listi kategoriziranih špor-
tnikov Olimpijskega komiteja 
Slovenije se je znašlo prek 30 
članov AK Brežice, ki so si pri-

borili kategorizacijski naslov, 
od mladinskega pa vse do med-
narodnega statusa. Brežiške 
atletinje, ki pridno študira-
jo na univerzah v ZDA, Nastja 
Modic, Dea Fackovič Vučaj-
nk in Lara Zupanc, zelo uspeš-
no usklajujejo študij in trenin-
ge. Med kandidati AK Brežice 
za največja svetovna tekmova-
nja v letu 2021 so: Barbara Špi-
ler in Nika Glojnarič (OI), Nika 
Glojnarič (dvoransko EP), Nika 
Glojnarič, Lara Zupanc, Nastja 
Modic in Trina Praprotnik 
Malej (Univerzijada), Peter 
Gričar Vintar, Leja Glojnarič in 
Iva Močan (mladinsko SP) ter 
Jakob Urbanč, Ula Bohorč in 
Luka Zupanc (mladinsko EP). 
»Nedavno nas je najbolj raz-
veselila sveža novica, da se bo 
prav kmalu začel posodabljati 
brežiški atletski stadion, del re-
gijskega olimpijskega centra, ki 
je po 21 letih uporabe že krep-
ko načet in potreben obno-
ve. Na njem se vsako leto pre-
ko šolskih ur, vrtcev, športnih 
dnevov in rekreacije podjetij 
ter priprav športnikov od dru-
god zvrsti prek 4000 uporab-
nikov,« na koncu poudarjajo v 
AK Brežice.
 Rok Retelj/vir: AK Brežice

Brežiški atleti so lani na državnih prvenstvih osvojili kar 41 medalj (foto: arhiv AK Brežice).

RADEČE – Minulo leto je za 
Krosmintonski klub Rade-
če razmeram navkljub mini-
lo praznično, saj so obeležili 
10-letnico ustanovitve društva, 
ki se ukvarja s prav posebno 
športno panogo. V prazničnih 
dneh so svoje člane obdarili s 
priložnostnim zbornikom, ka-
terega vsebino je zbral in uredil 
mag. Matjaž Šušteršič. Začetki 
športa, katerega mnogi niti ne 
poznajo, segajo v leto 2001, ko 
je skupina Berlinčanov začela 

razvijati nov šport z loparji, ki 
bi ga bilo mogoče igrati zunaj 
s čim manj omejitvami, vidne-
je pa se je pojavil leta 2008 
preko uvoznika loparjev R&S 
Line iz Trbovelj. Medtem ko se 
sama igra ni kaj dosti oziroma 
nič spreminjala, se je skozi leto 
spreminjalo ime športne disci-
pline: od začetnega speedmin-
tona do speed badmintona in 
sedanjega krosmintona. Prvi 
predsednik kluba je bil Dejan 
Kuselj, danes pa ga vodi Mit-

ja Kolenc ob znatni podpori 
in pomoči najbolj prepoznav-
nega krosmintonskega dvojca 
v Radečah, Matjaža Šušteršiča 
in Jasmine Keber Šušteršič. 
Krosmintonski klub Radeče je 
zbornik, v katerem se zagotovo 
najde vsak izmed nekoč in se-
daj aktivnih, brezstično podaril 
svojim članom. V dolini papir-
ništva je luč sveta tako ugledal 
še en pomemben zbornik za 
sedanje in bodoče rodove. 
 D. Jazbec/P. P.

Desetletnico kronali z zbornikom
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S sproščanjem protikoronskih 
ukrepov se je sezona pričela 
dva meseca kasneje kot obi-
čajno. Prvo tekmovanje, ki so 
se ga udeležili tudi krški kaja-
kaši in kanuisti, je bilo junij-
sko državno prvenstvo v kla-
sičnem spustu za mladince in 
člane na Savi Dolinki na Bledu. 
Taj Kevin Bizjak je v katego-
riji kanuistov zasedel 2. mesto, 
Matija Preskar v kategoriji 
kajakašev 3. mesto, na ekipni 
tekmi pa so mladinci v sesta-
vi Matija Preskar, Simon Škof 
Ojeda in Gašper Zagorc pri-
veslali do 3. mesta. Prav tako 
junija so se udeležili državne-
ga prvenstva v spust sprin-
tu na divjih vodah za mladin-
ce in člane na Savinji v Celju. 
Nika Ozimc si je v kategoriji 
mladink  priveslala naslov dr-
žavne prvakinje, ekipno pa so 
bili mladinci v že omenjeni se-
stavi drugi oz. so zaostali le za 
tekmovalci iz Celja. 

21. junija so bili v krškem klu-
bu organizatorji dveh tekmo-
vanj za mlajše kategorije. Do-
poldne so v Krškem izvedli 
tekmovanje za slovenski po-
kal v kajak kanuju na divjih 
vodah v klasičnem spustu za 
mladince in mlajše kategori-
je, popoldne pa v Brestanici 
še tekmovanje v kajak sprin-

tu. Obeh tekmovanj so se ude-
ležili tudi domači mladi kaja-
kaši, 1. mesto si je v kategoriji 
mlajših dečkov v Brestanici 
priveslal Filip Palijan, skupaj 
z Luko Škofljancem pa še 2. 
mesto v kajakaškem dvojcu. 

V začetku julija so se udeležili 
državnega prvenstva za mlaj-
še kategorije na Muri, mladin-
ci Ojeda, Zagorc in Bizjak pa so 
veslali na tekmovanju v para-
lelnem veleslalomu, ki je štelo 
za pokal HSE. Konec julija so 
se s šestimi cicibani in mlajši-
mi dečki/deklicami udeležili 
tabora Kajakaške zveze Slove-
nije na Velenjskem jezeru, kjer 
so pridobivali nova znanja v 
različnih kajakaških panogah. 
Tega meseca sta mladince v 
Solkanu čakali še zadnji dve 
izbirni tekmi za mesta v spust 
reprezentanci. Tekmovanja 
so se udeležili Nika Ozimc, Taj 
Kevin Bizjak, Simon Škof Oje-
da, Matija Preskar in Tilen 
Zorko, v mladinsko reprezen-
tanco pa se je uspelo uvrstiti 
Preskarju in Bizjaku v kanuju 
dvosedu.

Drugi vikend avgusta so se tek-
movalci KKK Krško udeležili še 
državnega prvenstva v kajak 
sprintu (mirne vode) na jeze-
ro Kamešnica v Murski Soboti. 

Barve kluba so zastopali Jakob 
Stanič, Pika Kuselj, Matija 
Preskar, Taj Kevin Bizjak, Ti-
len Zorko, Simon Škof Ojeda, 
Nika Ozimc, Jan Kuselj, Leon 
Recer in Filip Palijan. Doseg-
li so nekaj odličnih rezultatov 
in dva naslova državnih prva-
kov. Že naslednji vikend so se 
mlajši tekmovalci pomerili še 
na eni mirnovodaški preizkuš-
nji, tokrat na mednarodni kaja-
kaški regati v Kop ru, mladin-
ci pa so tekmovali na pokalu 
Evropske kajakaške zveze na 
kajakaški progi v Tacnu. Prav 
tako v Tacnu je teden kasneje 
potekalo državno prvenstvo za 
člane, mlajše člane in mladin-
ce, na katerem so krški kajaka-

ši postali državni prvaki v mo-
štvenih vožnjah.

Zadnji vikend v avgustu so 
se mlajši kajakaši KKK Krško 
udeležili državnega prvenstva 
na divjih vodah v spust sprin-
tu na Savi pri Termoelektrarni 
Trbovlje. Mlajše kategorije so 
sezono na divji vodi zaključile 
19. septembra na tradicional-
nem Zmajčkovem pokalu, kjer 
se je tekmovanja udeležilo 15 
mladih kajakašev in kajakašic, 
istega dne pa so se udeležili še 
državnega prvenstva v zmaje-
vem čolnu (Dragonboat), kjer 
so krški tekmovalci osvoji-
li naslov državnega prvaka v 
mladinski in članski konku-

renci. Naslov so osvojili Ma-
tija Preskar, Taj Kevin Bizjak, 
Tilen Zorko, Simon Škof Oje-
da, Nika Ozimc, Jaka Kovačič, 
Tim Kovačič, Tomaž Travni-
kar ter bobnarka Elin Malus 
in krmar Matej Malus.

Prvi vikend v oktobru je bil 
spet kajakaško obarvan, saj je 
v Osilnici na reki Kolpi pote-
kalo mednarodno tekmovanje 
v spustu, ki so se ga udeležili 
tekmovalci v mladinski kate-
goriji, medtem ko so se mlajši 
udeležili zadnje tekme v kaja-
ku na mirnih vodah v Kopru. 
Sezona 2020 se je zaključila 
19. decembra z državnim pr-
venstvom v kajakaškem mara-
tonu na 20 km in  5 km, kjer je 
Matija Preskar postal državni 
podprvak na 20 km in za ostal 
le za Joštom Zakrajškom, 
našim daleč najuspešnejšim 
kajakašem na mirnih vodah, 
Nika Ozimc pa je osvojila 2. 
mesto med članicami na 5 km.

»V Kajak kanu klubu Krško 
smo ponosni, da sta se naša 
kajakaša letos uspela uvrsti-
ti v državno reprezentanco 
za evropsko prvenstvo v spu-
stu, ki pa je zaradi koronavi-
rusa odpadlo. Taj Kevin Biz-
jak in Matija Preskar pa nista 
bila edina člana KKK Krško v 

reprezentanci, saj je od letos 
pomočnik reprezentančne-
ga trenerja tudi trener v klu-
bu Jakob Stanič,« so ob kon-
cu sezone sporočili iz kluba, 
v katerem se ne ukvarjajo le 
s kajakaštvom, ampak tudi 
z raftingom. Po premieri na 
evropskem prvenstvu v raf-
tu 2019 in osvojitvi 2. mesta 
so se lani pripravljali na sve-
tovno prvenstvo v raftingu na 
reki WuPai na Kitajskem, ki 
pa je bila prav tako odpove-
dano in prestavljeno na leto 
2021. Poleg tega so med po-
letnimi počitnicami skupaj s 
part nerskim društvom izvedli 
tudi poletne aktivnosti, name-
njene otrokom in mladini – že 
14. poletje zapored so namreč 
izvedli brezplačno šolo kajaka 
Poletje v kajaku v šestih ter-
minih v Brestanici, Krškem in 
Velikih Malencah, kjer so na-
učili osnov veslanja v kajaku 
31 tečajnikov, starih med 6 in 
12 let. Prav tako so že osmo 
leto zapored v dveh terminih 
organizirali poletni počitni-
ški program Poletje ob Krki. 
Za uspešno sezono se zahva-
ljujejo tudi staršem tekmoval-
cev za pomoč pri organizaciji 
tekmovanj ter sponzorjem in 
donatorjem.
 P. P./vir: M. M., 
 Kajak kanu klub Krško

Skozi 2020 preveslali najuspešneje doslej
KRŠKO – V Kajak kanu klubu Krško se lahko pohvalijo, da je bila sezona 2020 njihova najuspešnejša doslej, saj so mladinci v Tacnu osvojili naslov državnega pr-
vaka v slalomu na divjih vodah v Tacnu (Matija Preskar, Tilen Zorko, Simon Škof Ojeda) in 3. mesto med mlajšimi člani (U23), tekmovalci kluba pa so si na različ-
nih kajakaških tekmovanjih priveslali kar devet kategorizacij mladinskega razreda, tri kategorizacije državnega razreda in dve mesti v reprezentanci.

Matija Preskar na tekmi za pokal Evropske kajakaške zveze 
v Tacnu (foto: Dejan Držanč, KKK Krško)

Pregled v urološki ambulanti je nadvse priporočljiv za 
vse moške po 50. letu starosti, prav tako je tak pregled 
priporočljiv tudi že za moške po 40. letu starosti, če so imeli 
v družini kakršne koli urološke bolezni. V urološki ambulanti 
obravnavamo bolnike z obolenji sečil in prostate, kjer z 
ustrezno diagnostiko obolenja diagnosticiramo in svetujemo 
nadaljnje ustrezno zdravljenje.

Urološka ambulanta je namenjena tudi ženskam, ki se 
prav tako pogosto srečujejo z raznimi težavami, kot 
so na primer vnetje mehurja, uhajanje urina, pogosto 
uriniranje, ki ga spremlja bolečina…

· Specialistični urološki pregled
· Celovit PSA (prostatični specifični antigen)
· UZ prostate
· UZ sečil
· Merjenje pretoka urina (Uroflow)
· Kompletni pregled prostate
· Pregled pri urologu
· UZ sečnega mehurja in prostate
· T-PSA (prostatični antigen)
· Uroflow
· UZ meritev zastanka po mikciji
  ostanka urina v mehurju
· Bakteriološka preiskava urina
· Bakteriološka preiskava sperme

%
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Strma brežina kot okrasni vrt 

Cimet – 
magičen prašek

Cimet je odlična začimba, ki 
najbolj uspeva na območju 
tropske Azije, v Indiji in In-
doneziji. Pridobivajo ga iz 
lubja dreves, prodajajo pa v 
skorji ali v prahu. Je močan 
antioksidant, znan predv-
sem po svojem protivnet-
nem delovanju, zaradi če-
sar telesu pomaga v boju 
proti infekcijam in pri rege-
neraciji poškodovanega tki-
va. Povezan je tudi z zmanjšanim tveganjem za bolezni 
srca in ožilja, saj zmanjšuje nivo holesterola in uravna-
va raven krvnega sladkorja. Deluje protiglivično in proti-
bakterijsko, zato je priljubljena začimba, iz katere izdelu-
jejo tudi napitke za odpravo slabega zadaha. Zmanjšuje 
utrujenost in nam povrne energijo. 

V kozarec si pripravimo mešanico medu in cimeta v raz-
merju 1:1 in ga uživajmo vsako jutro 1 čajno žličko. Do-
damo ga lahko vodi za zeliščni čaj, vključimo v obroke 
(kosmiči, sadje, jogurt) ali pa zgolj prepustimo, da vonj 
eteričnega olja prevzame naš dom.

  Viktorija Senica, cvetličarka

Imate v bližini svojega doma strmo brežino, ki bi jo želeli ozeleniti na način, da vam je ne bi bilo treba velikokrat kositi in nato grabiti pokošeno travo? Razmišl-
jate, kako bi strmo območje, poraslo z neurejenim grmovjem, spremenili v prijetno zelenico, tako da bi vas pogled nanjo razveseljeval v vseh letnih časih? To 
vam omogočajo različne zasaditve rastlin, ki imajo hkrati še varovalno funkcijo, npr. preprečujejo izpiranje tal. Naj vam bo v pomoč nasvet v rubriki Vrtovi Po-
savja.  Uredništvo 

Zasaditev brežin in strmih 
predelov vrta

Urejen videz okolice naše-
ga domovanja predstavljajo 
tudi brežine, ki jim moramo 
prav tako nameniti pozor-
nost. Del zemljišča, ki leži 
na nagnjenem terenu, daje 
nešteto možnosti z uredi-

tvijo kamnitih ali lesenih te-
ras, s potkami iz različnih 
materialov ali pa zgolj samo 
zasadimo strmo zemljišče z 
različnimi vrstami rastlin, ki 
nas bodo razveseljevale v 
času cvetenja ali pa s svo-
jim celoletnim zelenim ob-
lačilom.

Brežino najpogosteje ozele-
nimo s sajenjem grmovnic, 
ki ne potrebujejo veliko časa 
za vzdrževanje, a dajejo hiši, 
pomaknjeni v breg, urejen in 
prijeten videz. Z zasaditvi-
jo brežin tudi preprečujemo 
plazenje zemljine in povr-
šinsko izpiranje tal, kajti ra-
stline s svojim koreninskim 

sistemom stabilizirajo tla in 
s krošnjami ščitijo golo po-
vršino. V ta namen izbira-
mo trpežne rastline z dob-
rim koreninskim sistemom, s 
skromnimi potrebami, hitro 
rastjo in primernim načinom 
razraščanja. Ob tem ne sme-
mo pozabiti na vzdrževanje, 
ki naj bo čim bolj enostav-

no. Poznamo vrste, ki imajo 
močan in globok koreninski 
sistem ter z njim tudi utrju-
jejo breg, po drugi strani pa 
zasajujemo tudi rastline, ki 
ne slovijo po globokih kore-
ninah, se pa zato poganjki 
sproti zakoreninjajo po po-
vršju in z nadzemnim delom 
gosto prekrivajo tla.

Pokrovne rastline

Za ozelenitev brežin, za ras-
tišča pod drevesi in med 
grmovnicami, za površine 
ob terasah in za strešne vr-
tove uporabljamo pokrov-
ne rastline. Zanje je značilna 
strnjena, gosta, blazina-

sta ali preprogasta rast, po-
ganjki so navadno polegli ali 
plazeči. Poganjki nekaterih 
pokrovnih rastlin se ukore-
ninjajo in s tem prispevajo 
k še gostejšemu, trajnemu 
pokrivanju tal, kajti glavna 
funkcija pokrovnih zasadi-
tev je prekrivanje gole povr-
šine tal in s tem omejevanje 
rasti plevela ter erozije tal. 
Za ta namen poleg različ-
nih vrst trajnic uporabljamo 
predvsem nižje grmovnice, s 
svojstvenimi lastnostmi ras-
ti, razraščanja, ukoreninjanja 
itd. Pomembno je, da so ra-
stline hitre rasti, odporne na 
specifične rastne pogoje in 
so enostavne za vzdrževa-
nje (praviloma ne zahteva-
jo veliko vzdrževanja in da-
jejo vse leto urejen videz). 
Zelena rastlinska odeja lah-
ko bistveno zmanjša tem-
peraturna nihanja v oko-
lju in vpija odvečno vodo ob 
padavinah. Zaradi širokega 
izbora vrst in sort lahko s 
pokrovnimi rastlinami oze-
lenimo površine, kjer ne bi 
uspevala trata ali pa bi tra-
to težko vzdrževali. 

Med pokrovnimi rastlina-
mi najdemo zimzelene in 
listopadne vrste, rastline 
za sončna ali senčna ras-
tišča ter za najrazličnejše 
tipe tal. Lahko so listopa-
dne ali zimzelene, po obliki 
rasti grmovnice ali trajnice, 
njihova okrasna vrednost je 
lahko predvsem v listih ali pa 

so tudi bogato cvetoče. Po-
goste pokrovne rastline za 
sončna rastišča so homuli-
ce, sivka, panešplje, zimze-
lene vrste kosteničevja in 
pokrovne vrtnice. Za senč-
na rastišča izbiramo različne 
sorte bršljanov, nizke vre-
sovke ter zimzelene trdo-
leske in kosteničevje.

Še eno splošno pravilo: pla-
zeče, nezahtevne rastline 
z močnim koreninskim sis-
temom hitro postanejo in-
vazivne, zato velja razmis-
liti tudi o koreninski zapori 
(kos pločevine ali plastike, 
vkopan okoli predvidenega 
mesta rasti rastline do glo-
bine njenih korenin).

Ureditev brežine za 
zasaditev

Strmo brežino, ki jo težje ob-
delujemo, lahko zasadimo s 

trajnicami, a pred zasaditvi-
jo moramo pripraviti zemlji-
šče. Če je zemljišče zatrav-

ljeno, z motiko posekamo 
travo ali pa pokosimo z nit-
karico do zemlje. Uporabimo 
lahko tudi škropiva, vendar 
ni najbolj naravno, upošte-

vati pa je treba tudi trite-
densko karenco. Ko je zem-
lja pripravljena, jo pokrijemo 
s folijo, filcem ali kokosovimi 
vlakni (ta korak je ključen za 
zaščito sadik in dobro uko-
reninjenje, pomaga tudi pri 
spiranju zemlje ob zaliva-
nju). Prekrivalo je treba dob-
ro pritrditi! Sedaj naredimo 
luknje v naše pokrivalo in v 
zemljo ter pričnemo z zasa-
ditvijo. Rastline pred zasadi-
tvijo dobro namočimo ter ob 
zasaditvi dodamo bolj kva-
litetno zemljo okrog sadike. 
Postopek ponavljamo, dok-
ler nismo zasadili celotne 
površine. Pri zasaditvi upo-
števajte razdaljo, da se bodo 

rastline lahko lepo razrašča-
le po prostoru. Izbira rastlin 
je odvisna od tal, saj so ta 
lahko lahka peščena, ilovna-
ta, skalnata.

Po strmi brežini se lahko razrastejo pokrovne rastline, ki 
dajejo bivališču prijeten in urejen videz.

Nizek bor je vse pogostejša okrasna zasaditev brežine.

Po zemlji razprostremo folijo, filc ali kokosova vlakna in na-
to začnemo z zasaditvijo okrasnih rastlin. 

»Kot otrok sem veliko časa 
preživel ob bližnjem potoku, 
kjer sem zelo rad izkopaval 
divjake jablan in hrušk. Oče, 
ki je bil zelo dober sadjar, mi 
je nekoč pokazal, kako se 
opravi cepljenje, in tako sem 
začel z vzgojo svojih sadnih 
dreves,« pripoveduje Avgust 
Korene, ki se je odločil, da bo 

Bi imeli doma vzgojeno sadiko bodike? 
70-letni Avgust Korene, ki živi v naselju Orehovo v sevniški občini že skoraj pet desetletij, je odraščal na 
majhni kmetiji na Žigrskem Vrhu, kjer je z velikim zanimanjem opazoval pri negi in vzgoji sadnega drev-
ja svojega očeta. V vzgoji novih sadik se je želel mladi Avgust preizkusiti tudi sam, zato mu je oče poka-
zal postopek cepljenja dreves. 

poskusil s cepljenem vzgoji-
ti tudi bodiko, mnogim zna-
no kot božje drevce. »Gre za 
okrasno drevo, ki je najlepše 
pozimi, saj ga krasijo vpad
ljivi rdeči plodovi v velikos-
ti graha,« pove ob ogledu 
bodike, ki raste ob družin-
ski hiši na Orehovem že 40 
let, in nadaljuje, da se raz-

množuje predvsem s se-
meni, ki jih običajno naoko-
li prenašajo ptice, saj imajo 
zelo rade bodikine rdeče plo-
dove in zato božje drevce 
zelo pogosto najdemo ras-
ti v gozdu, vendar drevesce 
ni primerno za presajanje v 
okrasne vrtove. 

Avgust Korene vzgaja sadike 
bodike sam, s cepljenjem kot 
pri sadnem drevju. Cepljenje 
na t. i. živo oko opravi junija, 
saj vstavljena očesa zabrsti-
jo že v istem letu. Običajno 
izbere poganjek, ki ima de-
belino svinčnika, in nato na 
očiščeno ravno mesto na 
podlagi vreže v lubje dve črti 
v obliki črke T. Navpična črta 
je dolga od 2 do 3 cm in ob 
njej lubje s cepilnim nožem 
razpre levo ter desno (kot bi 
razprl ovratnik pri srajci) in v 
nastali žepek vstavi cepič, da 
se kasneje podlaga in cepič 
lepo zarasteta. Doslej je so-

govornik na ta način vzgojil 
že lepo število okrasnih dre-
vesc bodike in mnogo jih je 
podaril. »Trenutno imam na 
voljo okoli 12 sadik in z ve-
seljem jih podarim bralkam in 
bralcem Posavskega obzor-
nika,« nadaljuje s pogovorom 
in pokaže na lepo rasle bodi-
ke na robu njive, ki čakajo na 
nove lastnike. »Kdor bi želel 
imeti sadiko na svojem vrtu, 
naj me pokliče na tel. št. 040 
838 408,« povabi k telefon-
skemu klicu in brezplačnemu 
prevzemu sadike. 
 S. Radi

Avgust Korene pred bodiko, ki raste na domačem vrtu že 
štiri desetletja.

Nasad cepljenih bodik ob ro-
bu njive
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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, odkar je v Krškem začel izha-
jati Posavski obzornik (takrat še revija), ki je posebno po-
zornost posvečal dejavnosti posavskih kulturnih ustvar-
jalcev. 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 leteh 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

V ospredju tokratnih slikar-
skih del Jerce Šantej, nasta-
lih v lanskem decembru v teh-
niki akril, svinčnik in kreda na 
karton papirju kot hitra slika, 
so bili krogi različnih velikos-
ti, med barvami pa je bila tudi 
nepogrešljiva rdeča. »Zadnja 
risba je nastala 21. decembra 
2020, ko sta bila Jupiter in Sa-
turn navidezno najbližje v zad-
njih 397 letih, ker sem se želela 
prepustiti tej posebni energiji. 
Posledica je slika z dvema jaj-

cema na sredini vsega dogaja-
nja,« je pojasnjevala slikarka, 
ki je s krogi želela sporočiti, 
da se svet vrti in naše celotno 

Čarobnica Matilda v atriju gradu
SEVNICA – Ustvarjalna energija in domišljija sta sevniško slikarko Jerco Šantej postavili pred nov izziv, 
kako se v času epidemije širjenja koronavirusa predstaviti javnosti, pa četudi samo z enourno razstavo na 
prostem. Idejo je udejanila v prazničnem decembru v atriju sevniškega gradu.

življenje je kroženje po različ-
nih življenjskih poteh. »Črno-
-bele hipne risbe, hipni krogi 
oziroma vehementne poteze, 
ki jih bolj kot zavest usmerja 
podzavest, prikazujejo misel-
ni proces, ki se nikoli ne začne 
na novo, ampak ves čas kroži 
ter se pojavlja v različnih ob-
likah, smereh in odtenkih,« 
pa je v spremni besedi zapi-
sala umetnostna zgodovinar-
ka Alenka Černelič Krošelj. 

Poseben dodatek razstavi je bil 
oživljen domišljijski lik v spo-
min na zadnjo sevniško grofico 
Mathildo Arco Zinneberg, po-
ročeno Traenkel, ki je zazna-

movala tridesetletno zgodo-
vino gradu in starega trškega 
jedra pod njim v času do dru-
ge svetovne vojne. Umetnica je 
krojaško lutko oblekla v zelene 
veje smreke, ki jih je požagala 
na domači smreki, ter jih okra-
sila z zimsko dekoracijo. Nas-
tala je prekrasna upodobitev 
»grajske čarobnice Matilde«, 
ob kateri bi lahko, če bi čas to 
dopuščal, potekal tudi zani-
miv pripovedovalski in glas-
beni večer. »V decembru so se 
rojevale marsikatere pravljič-
ne zgodbe in marsikatero bit-
je je oživelo v tem času, zato 
sem pomislila, da lahko oživi 
tudi spomin na zadnjo sevni-

ško grofico in dala sem ji novo 
podobo, ki se bo vsak letni čas 
spremenila, prilagodila narav-
ni preobleki in tako skrbela, 
da bo na gradu lepo. Obisko-
valce bo pričakala v atriju in 
bo vedno na voljo za selfi ...« je 
opisala poseben lik, povezan z 
zgodovino gradu, sevniška sli-
karka Jerca Šantej.

Razstavni del je prijetno do-
polnjevala še praznična okra-
sitev celotnega atrija, kjer so 
bile v osredju krogle različnih 
velikosti. Premiera odprtja raz-
stave je potekala preko spletne 
povezave 31. decembra. 
 Smilja Radi, foto: L. M.

Razstava v praznično okrašenem atriju sevniškega gradu je nastala v sodelovanju KŠTM 
Sevnica in Zavoda QRA, ki ga je ustanovila Jerca Šantej.

Slikarska upodobitev decem-
brske konjunkcije Jupitra in 
Saturna, kot jo je videla sev-
niška slikarka.

KRŠKO – Društvo ljubiteljev fotografije Krško je v zadnjih dneh 
lanskega leta preko virtualne predstavitve ponudilo na ogled 
razstavo svojih članov »Vzemimo si čas«. Člani Društva ljubite-
ljev fotografije Krško so v fotoobjektiv lovili in beležili fotoutrin-
ke na etnološko tematiko. Kot podlago so si med drugim v raz-
mislek vzeli tudi knjigo Petra Fistra »Umetnost stavbarstva na 
Slovenskem«, v kateri med drugim podaja, da človek ustvarja 
okolje, dom, a vse tisto, kar so ustvarili rodovi njegovih predni-
kov, hkrati ustvarja njega. Proučevali so še druge Fistrove knjižne 
podlage in v eni od njih piše, kakor so krški fotografi izpostavi-
li, da je »… način življenja v prejšnjih časih oblikoval vrsto obrti, 
ki so spremljale kmetovo delo in različne dejavnosti, ki so pri-
našale dodaten zaslužek«. Tudi sedanji čas je drugačen in bo za 
zanamce zapisan v drugačnih oblikah, kakor smo jih bili vajeni 
v zadnjih obdobjih, ko je bilo druženje na razstavah nekaj samo 
po sebi umevnega. Sedaj razstavni prostori s prisotnostjo obisko-
valcev samevajo, vedno več pa je spletnih prikazov. Fotografsko 
razstavo z naslovom »Vzemimo si čas« si je možno ogledati na 
Youtubu, fotografska dela pa predstavljajo Branko Benčin, Jo-
žica Mikek Veber, Boris Moškon, Hrvoje Teo Oršanič, Goran 
Rovan in Ljubislava Škibin.  M. Hrvatin

Fotoutrinki na etnološko tematiko 

6. KONCERT 
GLASBENIH ŠOL POSAVJA

Spletni dogodek
28. januar, 18.00

V času, ko so vrata muzeja za obisk še 
vedno zaprta, ostajamo z vami 
»v zraku«. 
Spremljajte našo spletno stran in 
družabna omrežja.  

www.pmb.si           Posavski muzej Brežice   
        Posavski muzej Brežice
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Virtualna razstava in 
spletni program

od petka, 29. 1.
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najstarejši pri nas

Posoda v obliki ženskega telesa
BREŽICE – Ste se kdaj spraševali, kateri so 
"najstarejši" v Posavju? Predmeti, stavbe, 
drevesa, ljudje in podobno? Kateri so ti, 
polni zanimivih zgodb in neverjetnih pri-
čevanj? V tej številki začenjamo niz objav o 
rečeh, ki jih lahko označimo za ene najsta-
rejših ali pa kar najstarejše pri nas. Rado-
vednost nas najprej pelje k enem od števil-
nih predmetov, ki jih hrani Posavski muzej 
Brežice – lončeno posodico iz Ajdovske jame 
pri Nemški vasi.

Najstarejši obredni predmet, ki ga hranijo v 
Posavskem muzeju Brežice, je najverjetneje lon-
čena posodica iz Ajdovske jame pri Nemški vasi 
(ok. 4300 pr. n. št.). Kot navaja kustosinja arhe-
ologinja Jana Puhar, je že na prvi pogled oči-
tno, da gre za predmet posebnih namembnosti. 
Posodica, ki je visoka 8,5 centimetra, ima ozek 
vrat in dno, ki se postopno širita proti osrednje-
mu delu, kjer je obod posode največji. Okrašena 
je z vrezi in vbodi, ki so bili narejeni s prepro-
stim orodjem, najverjetneje s paličico. Posodi-
ca je po največjem obodu dodatno razširjena z 
rebrom in ima na dveh skrajnih koncih luknjici 
za napeljavo vrvice. Enaki luknjici sta prisotni 
tudi na razširitvi ustja. Predstavljamo si lahko, 
da je bila posodica obešena, morda so jo nosili 
in nihali z njo. V sredini ima posoda poglobitev. 
Analize njene vsebine so pokazale, da so bili v 
notranjosti prisotni ostanki loja in jelkine veji-
ce. »Povsem verjetna razlaga je, da gre za sve-
tilko ali kadilnico. Da ne gre za običajen pred-
met, nakazuje tudi oblika posode, ki predstavlja 
stilizirano žensko telo. V mlajši kameni dobi je 
to pogost motiv, prisoten na žarah, posodah in 
različnih figuricah. Izhajajoč iz človeškega te-
lesa so si ljudje namreč ustvarili zgodnje pred-
stave o kozmosu, stvarstvu in nastanku sveta,« 
opisuje Puharjeva.

Kot še pravi, je bila posodica odkrita ob izko-
pavanjih grobišča v osrednjem delu Ajdovske 
jame, v t. i. centralni dvorani. »Ajdovska jama 
je bila namreč v času prehoda mlajše kamene 
dobe v bakreno dobo prostor, kjer so pokopa-
vali pokojnike, in hkrati obredni prostor, kjer se 
je odvijal kult zagrobnega življenja. Kot edino 
jamsko grobišče iz tega časa v Sloveniji je najdi-
šče edinstveno tako v slovenskem kot v evrop-
skem merilu. V jami so bile ob pokopih odkri-
te številne lončene posode, kamnite sekire in 
osebni predmeti, kot je nakit iz kosti in celo 
morskih školjk,« še navaja. Lončena posodica 
je v Posavskem muzeju Brežice trenutno raz-
stavljena na razstavi Štirje elementi: II – Ogenj. 

 R. Retelj/vir: PMB

Lončena posodica iz Ajdovske jame (foto: 
PMB)

SEVNICA – Pred dvema letoma so se stanovalke in stanoval-
ci ene izmed sevniških ulic odločili za praznično okrasitev 
in ulica je v večernem času zažarela v večbarvnih drobnih 
lučeh, ki so osvetljevale ročno izdelane pravljične like iz od-
padnega materiala ter okrašene dekoracije iz smrekovih vej.

V lanskem decembru so zgodbo ponovili in ulica je ponovno do-
bila novo, pravljično podobo, ki je razveseljevala tako v dnevnem 
kot večernem času starejše in mlajše. »Pri snovanju okrasitve 
smo razmišljali ekološko in pri izdelavi likov kot sami okrasi-
tvi smo uporabili naraven ter odpadni material. Uporabili smo 
tudi star lesen opaž in iz njega je med drugim nastala prečudo-
vita vlakovna kompozicija. Ulica je imela še posebne kažipote, 
ki so vodili do jelenčkov, narejenih iz starih nažaganih lesenih 
debel, razvejani rogovi pa so bili iz vej. Precej navdušenja je bilo 
v deželi razigranih pingvinov, ki so našli svoje zimsko domova-
nje na velikem travniku, na katerem je stal tudi iglu, narejen iz 
odpadnega belega polovinila. Atraktiven je bil tudi božični vlak, 
narejen iz starega lesenega opaža, ki je bil na novo prebarvan in 
urejen v vagončke z lokomotivo. Najbolj delavna pri izdelavi in 
uresničevanju idej je bila Natalija Lebar, ki je veliko časa preži-
vela v svoji delavnici, a v dekoriranje naših domov smo se z ve-
seljem vključili tudi ostali stanovalci Kidričeve ulice,« pove Ju-
lija Zalokar, mlada mamica, ki je s svojimi tremi hčerami vsak 
dan odšla na sprehod in ogled.  S. Radi

DOLENJA VAS, PLETERJE – Praznični čas v naših domovih za-
znamujejo okrašeno božično drevesce in jaslice. Slednje os-
tanejo po izročilu do svečnice, 2. februarja. Veliko presene-
čenje je, če oboje nepredvideno tik pred svetimi tremi kralji, 
6. januarja, zagledaš sredi gozda. Jaslice je nekdo postavil v 
gozdiču v Pleterjah pri Zdolah, smrečico pa okrasil v gozdu 
na Marofu pri Dolenji vasi. 

Prvi dnevi letošnjega leta niso bili koronsko nič bolj prijazni od 
minulih zadnjih mesecev, le zima se nas je izognila, tako je pod 
nogami v gozdu še vedno zašumelo listje, na mahovini so poga-
njale gobe, na obrobju pa so že začeli kukati zvončki. Zato je bilo 
presenečenje ob odkritju na gozdni poti, ki vodi iz Pleterij do pe-
rišča v grabnu, posebej zanimivo doživetje. Pogled se je ustavil v 
drevesnem duplu, kjer so bile postavljene jaslice. Na drugi stra-
ni griča na Marofu pa je streljaj od gozdne poti zableščala okra-
šena smrečica. Instinktiven odziv je pogled po okolici, saj se zdi, 
da svet ni resničen in si se znašel nekje v neki pravljici. Po mahu 
je razsejano žito, na vejah pa se med okraski pozibavajo lojne po-
gače, s katerimi so se že sladkali pernati gozdni prebivalci. No-
benega živega bitja ni videti, a kmalu gozd vseeno oživi, iz glo-
beli gorska kolesarja zdrvita po robu previsa, na drugi strani z 
dolgimi koraki reže tekač popoldansko sivino. Na vzporedni ozki 
stezici pohodnica domačinka ubira pot z nordijsko hojo. Po krat-
kem pogovoru preko grmičevja začnem dobivati podobe postav-
ljavcev gozdne idile.  M. Hrvatin

Pravljična ulica v Sevnici Praznično presenečenje v gozdu

Del praznične okrasitve je bila tudi vlakovna kompozicija, 
narejena iz lesenega opaža. Okrašena smrečica v gozdiču Marof nad Dolenjo vasjo pri 

Krškem

CERKLJE OB KRKI – Na zadnja nedeljo in ponedeljek v lan-
skem letu je vseh 17 vasi KS Cerklje ob Krki obiskal tret-
ji od decembrskih dobrih mož. Dedek Mraz se je s svojim 
spremstvom vozil po vaških cestah in obdaroval najmlajše 
pa tudi malo starejše, ki so ga z veseljem pričakali.

V nedeljskem popoldnevu in zgodnjem večeru je dedek Mraz 
prevozil vasi desnega brega reke Krke – Izvir, Brvi, Gorenjo Piro-
šico, Dolenjo Pirošico, Bušečo vas, Pošteno vas, Vinji Vrh, Vrho-
vsko vas in Stojanski Vrh, na deževni ponedeljek pa se je mudil 
še v vaseh na levem bregu Krke – Borštu, Račji vasi, Župeči vasi, 
Cerkljah ob Krki, Črešnjicah, Zasapu, Hrastju in Gazicah. Njegov 
prihod je že na daleč napovedovala praznična glasba, ki se je sli-
šala iz zvočnikov spremljajočega gasilskega vozila. Prihod dedka 
Mraza je organiziralo VTKD Gadova peč v sodelovanju z Marke-
tom Dušak, ZPM Cerklje ob Krki, PGD Cerklje ob Krki in PGD Piro-
šica. Kot nam je zaupala predsednica VTKD Gadova peč Zdenka 
Mirtek, je razmišljala, kako bi kljub vsem omejitvam pričarali 
malo nasmeha na obraze najmlajših pa tudi starejših, saj po nje-
nem »živimo v časih, ki so nam tuji, ko ničesar več ne smemo, ko 
ne vemo, kaj še lahko počnemo«. Za vožnjo po vseh vaseh v KS 
Cerklje ob Krki so se v društvu  odločili, da se ljudje niso zbira-
li na določenih mestih, ampak jih je obiskal dedek Mraz s svojo 
snežinko na njihovih dvoriščih. 
»V nedeljo smo preživeli lepo popoldne, v ponedeljek pa smo 
kljub slabemu vremenu z dobro voljo končali zastavljen plan, raz-
veselili smo se otrok, ki so nas pričakali, pa tudi najstarejših, ki 
so nam samo pomahali skozi okno. Tudi njim smo polepšali vsaj 
en trenutek v teh prazničnih dneh,« je povedala.  R. Retelj

Vse vasi pozdravile dedka Mraza

Dedek Mraz se je vozil v spremstvu snežinke.

SVIBNO – Na predvečer kr-
ščanskega praznika svetih 
treh kraljev, 5. januarja, je 
župnijska cerkev sv. Križa 
na Svibnem samevala. Če ne 
bi bilo epidemije, bi članice 
Društva kmečkih žena Ar-
nika prinesle k blagoslovu 
poprtnik, ki ga gospodinje v 
Svibnem po ustnem izročilu 
pečejo že več kot tri stoletja.

V vasi Svibno in okoliških va-
seh je tradicija priprave po-
prtnika (božičnega kruha) 
pomemben del praznova-
nja svetih treh kraljev, ki ga 
kristjani obeležujejo 6. janu-
arja. Poprtnik je dobil ime, 
ker je bil pokrit z lepim be-
lim prtičkom. Praznični kruh 
je narejen iz bele moke in vča-
sih je bil na mizi od božiča pa 
vse do svetih treh kraljev, po-
nazarjal pa je blagostanje dru-
žine. Kruh je okrašen z različ-
nimi motivi – s pleteno kito, 
ptico, križem, simbolnimi čr-
kami itd. Gospodinje s Svib-
na običajno prinesejo božični 
kruh na predvečer praznika 
k blagoslovu v cerkev, ki sto-
ji na živi skali pod razvalinami 
nekdanjega mogočnega gradu 
pogumne plemiške družine iz 
rodu Ostrovrharjev. Letos tra-
dicionalnega dogodka s sveto 
mašo in blagoslovom zaradi 
epidemije širjenja koroniru-
sa ni bilo, a kljub temu so čla-

Ohranjajo tradicijo peke 
božičnega kruha – poprtnika 

nice Društva kmečkih žena 
Arnika spekle poprtnik in ga 
podelile med družinske čla-
ne. »Običaj peke poprtnika je 
pri nas močno ukoreninjen in 
tudi letos se je peklo v vsakem 
domu, čeprav so nam razmere 
odvzele možnost tradicional-
nega blagoslova poprtnikov, a 
praznikov in običajev, ki živijo 
z nami že stoletja, si ne sme-
mo dovoliti vzeti,« meni pred-
sednica DKŽ Svibno Marjana 
Dolinšek v upanju, da bo v ja-

nuarju 2022 blagoslov božič-
nega kruha in veselo druženje 
pri cerkvi sv. Križa v Svibnem 
potekalo tako kot že vsa minu-
la stoletja. Znanje in tradicija 
priprave poprtnika se v vasi 
večinoma prenaša iz roda v 
rod znotraj družin, preko ge-
neracije pridnih svibenskih 
gospodinj že več kot tri stole-
tja in na to so v KS Svibno zelo 
ponosni. 
 S. Radi, 
 foto: DKŽ Svibno

V Svibnem se tradicija peke poprtnika ohranja po ustnem 
izročilu iz roda v rod že več kot tri stoletja.
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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, oz. do zapolnitve prostora.
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

JANEZ – JOHAN PREVEJŠEK

SPOMIN

29. januarja bo minilo 7 let, 
odkar nas je zapustil

Hvala za vse, kar si storil za nas.

Tvoji najdražji

Na svetu mnogo je poti, 
a samo ena vodi tja, kjer si ti,

po tej poti za teboj pridemo mi vsi.

ZAHVALA

ADOLFA KOZOLETA
Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene sveče, cvetje, 
denarne prispevke ter sv. maše. Hvala g. župniku Janezu Turinku za 
lepo opravljen obred, Mojci Kranjec za izrečene poslovilne besede, 
pevcem za zapete žalostinke in vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih 
stali ob strani.

Žalujoči: vsi njegovi

Ne jočite ob grobu mojem, 
privoščite mi večni mir, 

raje spomnite se na trpljenje moje, 
predno zaprl trudne sem oči.

iz Lokev

PETER ŠPILER

SPOMIN

Te dni minevajo tri mučna leta, 
ko je za vedno odšel

Vsem, ki se ga spominjate, se iskreno zahvaljujem.

Aleksandra

S samoto robim čas, ko se spominjam
ljubezni Tvoje, moj pokojni mož.

V ogrado zemlje sončevim stopinjam
predajam solze in svež šopek rož.

(Aleksandra Špiler)

s Kostanjka pri Zdolah.

ALOJZIJ MUHA 

SPOMIN

22. januarja bo minilo eno leto, 
odkar nas je zapustil naš dragi 

Pogrešamo te!

Tvoji: Tatjana, Andrej in Alja

Vsi, ki radi jih imamo, nikdar ne umro,
le v nas se preselijo in naprej, 

naprej živijo, so in tu ostanejo.

s Senovega.

ALOJZ KERIN

SPOMIN

Naš dragi mož, oče in stari ate

29. januarja bo minilo 5 let, odkar si se od nas poslovil in šel 
počivat tam, kjer ni trpljenja, ni bolečin. 

Zelo te pogreša tvoja družina.

Najdražji tvoji

Pet let že v grobu spiš,
v naših srcih še živiš,
ni ure, dneva in noči,

povsod si z nami v srcu ti.

iz Krškega IVAN CEHTE

SPOMIN

1. januarja je minilo žalostno leto, odkar te ni 
več med nami, dragi mož, ata in sosed

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, mu prižigate sveče 
in postojite ob grobu z lepimi mislimi.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Dovškega.

TONE DENŽIČ

SPOMIN

12. januarja so minila štiri leta, odkar je za vedno odšel moj dragi mož

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

Žena Marija

Tone – za vedno odšel si tistega dne –,
boli me, da te ni več nazaj,

a vse poti me vodijo na kraj,
kjer je napisano tvoje ime.

In vedno znova sem tu, v tvoji bližini,
da srce napolni se z lepimi spomini.

Pogrešam te!

iz Brežic.

IN MEMORIAM

Na senovskem pokopališču smo se v turobnih jesenskih dneh 
poslovili od še enega legendarnega Senovčana, Bojana Jankoviča.
Bojan je bil od zgodnje mladosti predan glasbi, saj je bil že od 
desetega leta član Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo. Igral 
je tudi v ansamblu Galeb, pomagal pri različnih drugih zasedbah 
bližnjih ansamblov in godb. 
Neizmerno radoživ, dobrovoljen in prešernega značaja je bil 
dobrodošel na vseh dogodkih, kjer je bilo treba »držati družbo 
pokonci«, pa najsi so bile to poroke ali svečani jubileji. Mojstrstvo 
ob izvabljanju pretanjenih tonov iz trobente je Bojan dokazoval 
mnogokrat kot prva trobenta na različnih tekmovanjih in revijah 
godb, sprva zgolj s krško in senovsko, v zadnjih letih je postal 
nepogrešljiv član Blanških vinogradnikov. Koliko znancev, prijateljev 
in tudi povsem neznanih ljudi je s Tišino pospremil k večnemu 
počitku, najbrž niti sam ni vedel. Govorili pa so, da tako ubrano, kot 
Tišino zaigra Bojan, le redkokdo zmore. 
Poleg glasbe je bil Bojan neizmerno ustvarjalen na likovnem 
področju. Dokler mu je zdravje dopuščalo, je bil snovalec kulis,  
scenskih dodatkov in rekvizitov za različne kulturne dogodke v 
kraju. Tudi gledališki nastopi mu niso bili tuji. Največji projekt, ki ga 
še vedno lahko vidimo, je Mali premogovniški muzej, ki dopolnjuje 
klet OŠ Senovo in nazorno predstavlja tipična podporja, opremo, 
prezračevanje in še kaj v senovskem premogovniku.
S svojim bogatim čutom za umetnost in  z izkušnjami je z veliko 
konstruktivnimi predlogi prispeval k boljši organizaciji blanške 
godbe. Z redno udeležbo na vajah je bil vzor vrstnikom in mladim 
godbenikom. Kot tehnično spreten je večkrat popravil kakšno notno 
stojalo. V Bojanovi družbi je bilo vedno prijetno, saj je bil odličen 
poslušalec, kot naravno inteligenten pa je vedno našel humoren 
dovtip. 
S svojo prepoznavno brado je bil kot maskota blanške godbe. Raje 
bi bil Bud Spencer, a otroci so ga poimenovali za »Bedanca«. Vsi pa 
smo vedeli, da se je vsakemu, ki mu je prišel bliže, razkril radosten 
in topel pogled ter mehko in dobro srce. 
Težko si predstavljamo gostovanja v tujini brez njegovih  humornih 
vložkov, ki so popestrili in skrajšali dolge poti. 
Kot odličen oblikovalec spominkov iz bakra je izdelal več 100 
priložnostnih daril za sponzorje, goste na koncertih, glasbene 
prijatelje in tudi godbene jubilante. 
Tudi sam je prejel za svojo glasbeno vztrajnost več nagrad in 
priznanj.
Žal pa nam ga je usoda prehitro vzela.
Dragi Bojan, za vse tvoje delo, vso pozitivno energijo, ki si jo pustil 
med nami, smo ti neizmerno hvaležni. 
Če dobro prisluhnemo, lahko iz višav slišimo nežen odmev tvoje 
trobente v melodiji Chaplinovih Odrskih luči.

Še enkrat hvala za vse!

 KD Godba blanški vinogradniki  Pihalni orkester DKD Svoboda
  Senovo 
 Jože Županc Niko Pavlič
 predsednik  predsednik

BOJAN JANKOVIČ
ZAHVALA

SPOMIN

TONETA JAZBECA 

2. januarja smo se na sevniškem pokopališču 
za vedno poslovili od dragega očeta, tasta, 

dedka in pradedka

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom 
in prijateljem za ustne in pisne izraze sočutja, za cvetje, sveče, 
svete maše in denarne prispevke. Posebna zahvala vnuku Gregorju 
Korenetu za lepe besede slovesa ter g. župniku Jožetu Brečku za lepo 
opravljen obred. Hvala vsem, ki ste našega ata spoštovali, imeli radi 
in se od njega poslovili.

Glejte, že sonce zahaja, skoraj za goro bo šlo,
sladek počitek nam daja, pojmo veselo domov.

Čujte zvoniti, počivat´ zvoni, čujte zvoniti, počivat´ zvoni,
zvoni le zvoni nocoj, sladko počivat´ zapoj.
Vsi bomo enkrat zaspali, v hišo očetovo šli,
delo za vselej končali, sladko počivali vsi.

Čujte zvoniti, počivat´ zvoni, čujte zvoniti, počivat´ zvoni,
kliče k očetu domov, kliče nas sveto nebo.

iz Čanja pri Blanci.

Hvala vsem, ki se je spominjate v molitvi in postojite ob njunem 
grobu.
Draga starša, zelo bomo pogrešali vajino toplino srca in vajino 
ljubezen, ki sta nam jo dajala. V miru počivajta.

Vsi vajini domači, ki vaju neizmerno pogrešamo

Prehitro bilo je slovo,
nikoli ni pravi čas za to.

Ne bomo tožili, ker si odšla,
hvaležni smo in bomo,
ker si nam mama bila.

Hvala ti za vse.

3. januarja je minilo eno leto, odkar smo se 
za vedno poslovili na sevniškem pokopališču 

od naše drage mame, babice in prababice

FANIKE JAZBEC 
iz Čanja pri Blanci.

MARJANA POLŠAK

SPOMIN

11. januarja je minilo 30 žalostnih let, odkar 
nas je zapustila naša draga mami – babi

Hvala vsem, ki se je spominjate in ji prižigate sveče.

Hčerke Slavica, Marjanca in Barbara ter sin Uroš z družinami

Nikoli pozabljena,
vedno v naših srcih.

iz Leskovca pri Krškem.
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ZAHVALA

BRANKO GRAČNER
V 66. letu nas je zapustil naš dragi partner, oče, stric 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem. Hvala dializnemu centru Krško za dolgoletno 
zdravljenje, internemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto 
za trud, pogrebni službi Komunale Sevnica za izvedbo pogreba, 
gospodu župniku Fonziju za lepo opravljen obred, trobentaču Dejanu 
za zaigrano Tišino, Zeleni piki za lepe aranžmaje, praporščakoma ter 
Društvu invalidov Sevnica in Balinarskemu klubu Hrast. 

Hvala vsem, ki ste se mu poklonili, za denarno pomoč, cvetje in sveče, 
pisma in ustna sožalja. Vsem in vsakemu posebej, ki ga boste ohranili 
v spominu in ga nosili v srcu.

Žalujoči: vsi njegovi

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

Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih pridnih rok ostaja.

iz Jablanice pri Boštanju. 

ZAHVALA

VERONIKE CVETKOVIČ

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame, prababice, tašče, tete, strine, 

svakinje in sestrične 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja ter podarjene sveče. 
Posebna zahvala gospodu župniku Mateju za opravljen obred, 
pogrebni službi Žičkar, pevcem za zapete žalostinke, Jožeku in Marku 
za zaigrane melodije, urgentni službi Brežice in vnukinji Emi za 
poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše mame, jo 
pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Rožice so odcvetele,
ptičice so odletele, 

prerasle trave potke so.
Samevala bo hišica, 
nate bo spominjala.

rojene Deržič, iz Ilirske ulice 29 v Dobovi

ZAHVALA

STANISLAVA ŽNIDERIČA 
Ob izgubi dragega 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem za 
izrečeno sožalje. Posebna hvala prijateljici Lidiji Pavlin za njen trud 
in čas, s katerim mu je lajšala bolečine.

Žalujoči: vsi njegovi

Ko v krogu življenja pade list na tla, 
se vrne h koreninam, 

kjer čakata ga mir in tišina, 
kjer mine vsaka bolečina.

iz Dobove

ZAHVALA

MARIJA BOŽIČ 
V 90. letu se je od nas poslovila naša draga 

Iskrena hvala vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene 
sveče, za darovane svete maše ter denarno pomoč. Hvala gospodu 
župniku Ludviku Žagarju za obiske na domu ter lepo opravljen 
obred. Ostala nam bo v trajnem in lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Je čas setve in čas žetve, 
vse ob svojem času ... 

A kadar odide nam draga oseba, 
je vedno prezgodaj. 

iz Nemške Gore.

ZAHVALA

JANEZA SINTIČA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka, 
brata, strica in tasta

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem. Hvala kolektivu OŠ Leskovec pri Krškem, podružnični šoli 
Veliki Podlog, kolektivu METALTEC d.o.o. ATHOS iz Kostanjevice na 
Krki, PGD Veliki Podlog in LD Veliki Podlog.
Iskrena hvala tudi gospe Ivanki Černelič Jurečič iz Podbočja. Hvala 
gospodu župniku Ludviku Žagarju, pogrebni službi Žičkar in pevcem.
Hvala vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene sveče in 
denarno pomoč.
Še enkrat velik hvala vsem, ki ste se kljub »čudnim razmeram« 
poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

z Jelš

ZAHVALA

MIHAELE KOVAČIČ BIZJAK

Ob mnogo prezgodnji 
in boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
izrekli sožalje in nam stali ob strani. Hvala vsem, ki ste ji nesebično 
pomagali in ji dajali poguma, še posebno osebju Zdravstvenega doma 
Kostanjevica na Krki in Onkološkega inštituta.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Mož Toni, mama Jožica ter brata Jure in Jani z družinama

iz Kostanjevice na Krki

ZAHVALA

IVANA KUHARJA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedka in pradedka

izrekamo iskreno zahvalo vsem, ki ste ga imeli radi ali skrbeli zanj. 
Hvala pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba, župniku 
gospodu Mitji Markoviču za lepo opravljen obred in Cvetličarni Kerin 
za cvetlične aranžmaje.
Hvala tudi vsem, ki ste se poslovili od dragega pokojnika in prižgali 
svečo ob njegovem grobu.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Krškega, ki je nazadnje stanoval 
v Domu starejših občanov Krško,

ZAHVALA

MARIJA PIGAC 
V decembru 2020 je tiho odšla naša mama 

Iskrena hvala vsem, ki ste zanjo skrbeli v zadnjih letih njenega 
življenja in nam pomagali, da smo se kljub izrednim razmeram od 
nje poslovili, kot je želela. Njen pepel smo raztresli na pokopališču 
v Sevnici, kjer se od nje lahko poslovite. 

Pogrešamo jo vsi njeni

iz Sevnice. 

ZAHVALA

IVAN SEVŠEK

Sporočamo žalostno vest, 
da nas je v 79. letu starosti zapustil

Pogreb je bil v ožjem družinskem krogu 13. januarja 2021 
na pokopališču v Krškem.

Žalujoči: vsi njegovi

klobučar iz Leskovca pri Krškem.

ZAHVALA

PAVLE PLANINC
Ob boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in 
bivšim sodelavcem za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše. 
Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja, jo imeli radi in jo boste 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

iz Krškega

ZAHVALA

ZINKE MLEKUŽ
Ob boleči izgubi naše drage mame 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili v težkih trenutkih z nami 
v mislih, besedah in dejanjih. Hvaležni smo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem, za izrečeno pisno in ustno sožalje, 
denarno pomoč in prispevke za svete maše. Hvala tudi vsem, ki ste 
našo mamo obiskovali v času njene bolezni. Hvala gospodu župniku 
Jožetu Packu za cerkveni obred, pevcem skupine Andante za zapete 
pesmi in pogrebni službi Žičkar. Zahvaljujemo se negovalnemu 
osebju v domu DSO Brežice, domski zdravnici dr. Zdenki Marinček 
za vso pomoč. Prav posebna zahvala medicinskemu osebju Splošne 
bolnišnice Brežice za skrb in nego, ki so ji jo nudili v njenih zadnjih 
trenutkih. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo Zinko pospremili k 
zadnjemu počitku in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi, ki so jo imeli radi

s Čateža ob Savi

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti. 

ZAHVALA

ANA FAKIN 

11. januarja je mnogo prezgodaj 
odšla od nas naša draga 

Hvala vsem, ki ste naši mami in nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči: vsi njeni

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

z nami potuješ vse dni.

z Blance.

ZAHVALA

ALBERTA AJSTRA

V sredo, 30. 12. 2020, smo se na pokopališču v 
Krškem še zadnjič poslovil od našega dragega 

moža, očeta, dedka, pradedka, brata, strica

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, za 
podarjeno cvetje in sveče ter denarno pomoč.
Zahvala g. župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen slovesni obred, 
cvetličarni Lilija, pogrebni službi Kostak in iz srca hvala g. Toniju 
Sotošku za lepo ter ganljivo zaigrane melodije.
Spominjali se ga bomo skozi pesmi, ki jih je rad prepeval, vseh lepih 
skupnih trenutkov, njegovega prikupno toplega nasmeha, njegove 
dobrote, prijaznosti, marljivosti.
Hvala tudi vsem, ki niste bili posebej imenovani, hvala tistim, ki ste 
se od njega poslovili, in hvala vsem, ki ga boste ohranili v spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Krškega.
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ZAHVALA

ANE BRATANIČ 
Ob boleči izgubi naše drage 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, darovane sveče, svete 
maše in denarne prispevke. Posebna hvala gospodu župniku Milanu 
Kšeli, dr. Kseniji Žnidaršič in dr. Mojci Savnik Iskra. Hvala Aniti Veršec 
za poslovilno glasbo in vsem, ki ste se od naše drage mame poslovili 
v mislih in na brežiškem pokopališču, jo imeli radi, jo spoštovali in 
bili del njenega življenja. 

Ljubezen nikoli ne mine. (apostol Pavel) 

Žalujoči: vsi njeni

V vseh stvareh, 
ki se morejo iz ljubezni dati 

in iz ljubezni jemljejo, me išči. 
Povsod sem jaz, je moja ljubezen. 

(M. Kačič)

iz Brežic

ZAHVALA

ANE PRAH
Ob boleči izgubi moje drage mame 

se iskreno zahvaljujem sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
izrečena sožalja, darovane sveče, sv. maše in denarne prispevke. 
Hvala g. župniku Marku Burgerju za lep cerkveni obred. Še enkrat 
pa velika hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na 
njeni zadnji poti. 

Hčerka Janja s svojimi

Res težko je slovo,
a v večnosti se snidemo.

z Velikega Trna

ZAHVALA

TEREZIJE KERIN

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame in babice

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih 
stali ob strani, čutili z nami bolečino, nam izrekli iskreno sožalje in 
podarili sveče. Hvala patronažni sestri za obiske na domu, pogrebni 
službi Kostak in g. župniku za besede slovesa.

Hčerka Milena, vnuka Aleš in Vlado z družinama

Ko življenje tone v noč, 
še jutranji žarek upanja išče pot.

Ostala pa je bolečina in tiha
solza večnega spomina.

iz Ženj

ZAHVALA

JOŽEFE – PEPCE BELINC 

Ob boleči izgubi drage mame, babice, 
prababice, praprababice, sestre, tete, tašče, 

botre, sestrične in dobre sosede 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za iskrene sožalje, podarjene sveče in svete maše ter 
denarno pomoč.
Zahvala gre domu Metuljček, Metni Vrh – Sevnica za skrb in nego, 
ki so ji jo nudili v zadnjem trenutku njenega življenja. Posebej se 
zahvaljujemo gospodu župniku Jožetu Špesu iz Brestanice za 
darovano pogrebno mašo, pevcem Jarica iz Zabukovja, Jožetu 
Župancu za besede slovesa, trobentaču Dejanu za zaigrano Tišino, 
Rdečemu križu Senovo, pogrebni službi Kostak, cvetličarni Irena, 
zvonenju pri sv. Ahacu, vseh Svetnikih, sv. Antonu in pri sv. Pavlu ter 
molitveni skupini Brestanica za molitev 8. dan v župniji Brestanica.
Še enkrat hvala vsem vam, ki ste jo poznali in bili v mislih z nami v 
trenutku slovesa. 

Žalujoči: vsi njeni

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

ostaja praznina, molk in tišina ...

iz Stranj

ZAHVALA

DEJANA PAVLETIČA
Ob boleči, nepredstavljivi in nenadomestljivi izgubi našega dragega 

se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, znancem in sorodnikom, 
ki ste v teh najtežjih trenutkih sočustvovali z nami.
Dejan, ti in tvoj iskren, širok nasmeh bosta v naših srcih živela večno.

Žena Ines in vsi njegovi

iz Brestanice

Ko nekoga izgubiš, 
ko odnese s seboj del tebe, 

šele takrat se zaveš, 
da ga ljubiš bolj kot sebe.

ZAHVALA

ANE ŽUPEVC 

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, 
prababice, sestre, prijateljice in dobre sosede 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi, jo obiskovali, 
ji dajali poguma, se je v življenju kakor koli dotaknili in se od nje 
poslovili. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem ter kolektivom Nuklearne elektrarne Krško, Handte-
Ost d.o.o., KZ Krško, z.o.o. za izrečeno in pisno sožalje, telegrame, 
sveče, cvetje in denarno pomoč. Zahvaljujemo se družinama Gerjevič 
in Lavrinšek za darovane maše. Hvala pogrebni službi Kostak za 
izvedbo pogreba, gospodu Mitji Markoviču za lepo opravljen obred, 
raškim pevcem za odigrane žalostinske in vnuku Davidu za slovesni 
nagovor pokojni. 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

z Raven pri Zdolah 

ZAHVALA

KORNELIJA MAKAROVIČ 
rojena Bebek, iz Brežic. 

V 86. letu starosti je v prvih urah letošnje zime za 
vedno zaspala najdražja mama in babika

Zahvaljujemo se tistim, ki ste ji pomagali premagovati zdravstvene 
težave v zadnjih mesecih, tako kot sosedi in prijatelji kot poklicno. 
Hvala vsem, ki ste se prišli od nje poslovit na pokopališče ali pa ste 
izrekli sožalje pisno ali preko telefona: sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, nekdanjim sodelavcem iz Ekonomske in trgovske šole ter 
Gimnazije v Brežicah. Hvala za darovane sveče in cvetje ter mašo. 

Njeni: Marjana, Nives, Lovrenc, Edi

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)

ZAHVALA

FANIKE MEDVEŠEK
iz Dovškega pri Senovem

Ob boleči izgubi naše drage

izrekamo iskreno zahvalo vsem, ki ste jo imeli radi in se je na svoj 
način dotaknili na njeni življenjski poti. Vsem, ki ste izkazali iskreno 
in srčno skrb v času njene bolezni ter nas bodrili, smo še posebej 
hvaležni. Zahvala je namenjena tudi vsem, ki ste bili zaradi razmer 
lahko v trenutku slovesa le v mislih z nami. Hvala vsem, ki ste 
sooblikovali poslovilni obred.

Žalujoči: vsi njeni

Boleča izguba zareže v srce,
grenke so solze, po licu polze,

rana ostane, mame več ni,
življenje potiho naprej pohiti.

ZAHVALA

VERONIKE TOMAŽIN 
s Straže pri Raki

Ob boleči izgubi moje mame 

se zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za vsa izrečena sožalja in besede tolažbe, vso darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Hvala  kolektivu podjetja Evrosad, posebno enoti 2, 
Društvu upokojencev Raka, Društvu izgnancev, gospodu župniku 
Ludviku Žagarju, pogrebni službi Kostak, ge. Faniki Metelko za govor 
in izvajalcu žalostink. Iskrena hvala vsem, ki ste mi v teh težkih 
trenutkih stali ob strani.

Hčerka Sonja

Zdaj se spočij, izmučeno srce. 
Zdaj se spočijte, zdelane roke. 

Zaprte so utrujene oči, 
le moja drobna lučka še brli. 

(S. Makarovič)

ZAHVALA

ELIZABETE STOPAR
iz Črešnjevca pri Oštrcu 9

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice 

V 81. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem 
in gostilni Žolnir, znancem in sosedom, ki ste nam stali v teh težkih 
trenutkih ob strani, podarili sveče, cvetje in denarno pomoč ter 
darovali za svete maše. Zahvala gre tudi pogrebni službi Žičkar, 
gospodu župniku za opravljen obred, govornikoma za besede 
slovesa, ter pevcem, ki so ji zapeli v slovo.

Žalujoči: vsi njeni

Srce je omagalo, 
dih je zastal, 

a v naših srcih nate za vedno 
lep spomin bo ostal.

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

Že večkrat sem nameravala napisati, kakšno srečo imamo v Bre-
stanici, da imamo tako delavne, skrbne ustvarjalne odbornice na-
šega društva upokojencev: predsednica Vida Mešiček, tajnica Jel-
ka Zidarič in blagajničarka Manja Seher.
Organizirale so nešteto lepih izletov. Nazadnje smo bili v Radečah, 
kjer so nas na vožnji s splavom razvajali člani radeškega turistič-
nega društva. Nisem vedela, da imamo v naši bližini takšen 'biser-
ček'. Vsakomur bi priporočala, da si privošči to doživetje, ko bodo 
spet sproščene te blokade.
Naše odbornice nenehno snujejo, kako bi nas razveselile. Ne poza-
bijo na naše rojstne dneve, pošiljajo izvirne čestitke tudi za ostale 
praznike, nas pisno obveščajo  o novicah in pomembnih stvareh.
Iz srca se zahvaljujem in jim želim trdnega zdravja in dobre volje, 
pa da bi jim ne zmanjkalo moči.
 Marjana Kračun

Zahvala odboru DU Brestanica

Karitas župnije Brežice v minulem letu zaradi ukrepov, povezanih 
s koronavirusom, ni mogla izpeljati tradicionalnega 29. dobrodel-
nega koncerta »Klic dobrote Brežice«. Izdelava velikonočnih buta-
ric in adventnih venčkov je bila tudi samo po spletu. Toda v župnij-
ski Karitas, na katero se v tem kriznem času po pomoč obrača vse 
več ljudi, so »vrzel« nadomestili s prejemkom 2000 evrov iz pro-
računa Občine Brežice za leto 2020, in to iz postavke za okrasitev 
mesta in ognjemet. Iskrena hvala občinski upravi in gospodu žu-
panu v imenu vseh prejemnikov in prostovoljcev Karitas.

 V imenu Karitas župnije Brežice
 Zinka Žnideršič 

Zahvala Karitas župnije Brežice
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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
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obzornikova oglasna mreža

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava, ter do-
mač jabolčni kis. 
Tel.: 031 594 663

Prodam inox cisterno, 300 l. 
Okolica Šentjerneja. 
Tel.: 041 513 439

Prodam drva, kostanjeva, 
suha, kratko žagana, in avto 
Seat Toledo TDi Signo Busi-
ness, letnik 2004, ohranjen, 
152.000 prevoženih km. 
Tel.: 051 477 243

Prodam silažne bale prve koš-
nje. Cena po dogovoru. Okolica 
Brežic. Tel.: 041 560 136

Prodam seno v okroglih balah, 
možen prevoz, in diskasto ko-
silnico 165, letnik 2016. 
Tel.: 031 338 474

Prodam suha drva - bukev in 
gaber, eno leto sušena, mož-
nost razreza in dostave. 
Tel.: 031 482 596

Prodam mešana drva za cen-
tralno kurjavo in predsetve-
nik Rau 2,80 m, ugodno, oko-
lica Brežic. Tel.: 041 408 774

NEPREMIČNINE
V najem vzamem manjšo kme-
tijo s hišo. Tel.: 041 310 683

V okolici Kostanjevice oddam 
cca. 50 m² veliko podstrešno 
stanovanje z zunanjim 
vhodom. Tel.: 041 545 764

Oddam opremljeno enosob-
no stanovanje v centru Brežic 
v izmeri 47 m2 za daljše ob-
dobje. Tel.: 070 321 426

AVTOMOBILIZEM

Prodam Golf V,  l. 2004, 4x4, 6 
prestav. Cena: 3.800 €. 
Tel.: 051 654 236

KMETIJSTVO

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

Prodam traktor IMT 542, reg. 
do 21. 5. 2021, letnik 1984, 
cestna hitrost. 
Tel.: 040 309 402

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

velik izbor sort
• JABOLKA

• SUHO SADJE
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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.

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.
031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 

bele kilogramske 
piščance, ki bodo v prodaji 

26. februarja. 
Rjave in grahaste jarkice 

si lahko priskrbite vsak 
delovnik, ob 16. uri.

Nakup živali je dovoljeno 
opraviti tudi v drugi občini.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila 
za bele kilogramske 

piščance, ki bodo 
27. in 28. februarja.

Takrat bodo na voljo tudi 
rjave in grahaste jarkice. 

Nudimo tudi prašiče.

Prodam metrska suha bukova 
drva, 20 m. Tel.: 031 335 585

Prodam suha metrska kostan-
jeva drva. Po dogovoru možen 
razrez in dostava. Okolica Krš-
kega. Tel.: 031 509 337

Prodam kolje za vinograd, ro-
tacijski mulčar 120 cm in luš-
čilec koruze. Tel.: 070 815 003

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vinograd v okolici 
Krškega in bukova drva. 
Tel.: 031 306 543

Prodam vino cviček, 1,30 €/l, 
frankinjo, 1,50 €/l, in tropino-
vec, 4,50 €/l. Tel.: 041 809 209

Prodam žganje (šnopc). 
Tel.: 041 705 166

Prodam domače žganje, 5 €/
liter, in domače krvavice (bele 
in navadne), cena 4,50 €/kg. 
Brezplačna dostava do 20 km. 
Tel.: 040 608 026

Prodam suh in svež ružen fi-
žol. Tel.: 03 580 61 28

ŽIVALI

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

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

Prodam prašiča, težkega cca. 
160 kg, hranjenega z domačo 
hrano. Tel.: 041 538 237

Prodam prašiče, težke od 30 
kg do 150 kg, možen zakol in 
prevoz. Tel.: 051 872 179

V okolici Dobove prodam dva 
enoletna prašiča, težka cca. 
200 kg, in belo-rdeč jedilni 
krompir. Tel.: 031 897 928

Prodam prašiča, 110-130 kg, 
okolica Blance. 
Tel.: 040 304 032

Prodam prašiča 130-140 kg in 
dva odojka 25-30 kg. 
Tel.: 051 305 520

Kupim mlado kravo, dobro 
mlekarico. Prodam domače 
ocvirke. Tel.: 031 312 613

Prodam prašiča 200 kg, cena 
2,2 €/kg, ter svinjsko mast, 
cena 2 €/kg. Tel.: 07 49 56 011

Prodam prašiča, težkega 190 
kg, hranjenega z domačo hra-
no, možen zakol, pajek na 4 
vretena s kardanom in plug Olt 
10 col. Tel.: 031 402 713 

Prodam prašiče pitance, težke 
70-90 kg, za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 529 306

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 150 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Prodam teličko pasme CHA/
BBP/ČB, staro štiri mesece, in 
bikca limuzin RJ, starega tri 
mesece. Tel: 041 380 075

Prodam izločeno svinjo, težko 
okrog 200 kg. Okolica Boštan-
ja. Tel.: 041 662 730

Prodam prašiče, težke od 80 
do 100 kg, ter prašiča, težkega 
okoli 130 kg. Tel.: 031 410 393

Prodamo odojke, 25-30 kg, ter 
svinji, 80 in 85 kg. Možna do-
stava. Tel.: 07 49 68 390 

Prodam prašiče, težke od 30 
kg do 110 kg. Možen zakol. 
Tel.: 051 422 161

Prodam siva in črnobela teleta 
različnih starosti. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 575 471

Prodam pitanca in odojke. 
Tel.: 031 368 615

RAZNO 

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

Ugodno prodam zavese, pri-
merne za vsa okna, lahko tudi 
dostavim. Za več informacij 
me kontaktirajte na tel.: 031 
400 950

Iščem strokovnjaka za obrezo-
vanje kivija. Tel.: 041 650 739 
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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 (3/2021) bo izšla v 
četrtek, 4. februarja 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 28. januar 2021.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

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

Anže Molan iz Curnovca in Klaudija Stanič iz Gorenje Pi-
rošice, 19. 12. 2020, grad Brežice (foto: Natalija Štefanič)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Maruša Blatnik, Krško – 
dečka,

• Petra Špiler, Brežice – 
deklico,

• Tanja Pirnar, Vihre – 
dečka,

• Rahela Jagrič Pirc, 
Leskovec pri Krškem – 
dečka,

• Klavdija Zorko Božič, 
Libelj – dečka,

• Špela Gerjevič, Dolenja vas 
pri Krškem – deklico,

• Janja Pešec, Krška vas – 
deklico,

• Janja Perpar, Podlipa – 
dečka,

• Anita Košar, Žurkov Dol – 
deklico,

• Katja Krašovec, Zdole – 
dečka,

• Blažka Šutar, Kladje nad 
Blanco – dečka,

• Maruša Zidar, Leskovec v 
Podborštu – deklico,

• Maja Ogorevc, Brežice – 
deklico,

ČESTITAMO!

rojstva

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.
Povezava bo na Facebook profilu 

Posavskega obzornika 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

LOMNO – Jožef Kerin in nje-
gova žena Marija Kerin, roj. 
Gorenc, sta svojo poročno 
zaobljubo sklenila na silve-
strovo davnega leta 1960, 
tako da sta letos na silvestro-
vo obeležila že zavidljivo bi-
serno poroko. 

Oba sta rojena v začetku 40. 
let 20. stoletja, zato so bila nju-
na otroška leta že zelo zgodaj 
zaznamovana z izgnanstvom 
in povojnimi težkimi razmera-
mi. Skupaj sta si na Lomnem, 

od koder prihajata, s trudom 
in skromnostjo zgradila hišo 
ter ustvarila trden dom, v ka-
terem so se rodili štiri hčerke 
in sin, ki danes vsak orje svo-
jo pot življenja. Jožef se je iz-
šolal za gradbenega tehnika 
in je delal v nekdanjem grad-
benem podjetju Pionir, Mari-
ja je medtem skrbela za manj-
šo kmetijo, dom in družino. Še 
posebej ponosna sta na svojih 
pet otrok, ki sta jim želela nu-
diti lepo otroštvo, predvsem 
pa jim omogočiti šolanje. Še 

vedno rada vse okoli hiše po-
storita sama, Jožef najde vese-
lje v mizarjenju, Marija pa še 
vedno rada domače razvese-
li s sladkimi dobrotami, vča-
sih ji je bila še posebej ljuba 
peka tort. Njuna radost je tudi 
pet vnukinj in štirje vnuki ter 
šest pravnukov in ena pravnu-
kinja, zato si v prihodnosti še 
posebej želita  druženja z nji-
mi in skupnega  družinskega 
praznovanja njunega jubileja.  

 P. B.

Biserna poroka zakoncev Kerin z Lomnega

Jožef in Marija Kerin ob 
njegovi 80-letnici (foto: arhiv 
družine Kerin)

Taxi Maxi Sevnica, prevoz 
do 8 oseb. Turizem, prevo-
zi, šola vožnje Prah Sevnica, 
Naselje heroja Maroka 29, 
Sevnica, tel.: 041 402 600

POHIŠTVO, OPREMA
Kupim star mizarski ponk, 
skrinje, omare, kredence, vo-
zičke, fotelje in ostale stare 
predmete. Tel.: 031 878 351

STIKI
Iščem gospo za občasno čiš-
čenje hiše in druženje s 65-let-
nim gospodom. Plačilo po do-
govoru. Tel.: 068 936 294 
 

PODARIM

Podarjam kavč trosed, razteg-
ljiv v posteljo, v okolici Pod-
bočja. Tel.: 051 641 750

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

V naslednji številki, 
ki bo izšla 4. februarja, 
pripravljamo tematske 

strani ZNANJE.
Vabljeni k sodelovanju!

040 302 809
marketing@posavje.info
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dobrusnimi kamni, ki po mo-
jem mnenju zagotavljajo naj-
boljšo ostrino. Sledi še zadnji 
pregled izdelka in nož je kon-
čan.«

Navdih išče v lokalnih 
zgodbah in običajih

»Moji noži so posebni pred-
vsem zaradi zgodbe. Pre-
ko njih skušam povedati, kdo 
sem, od kod prihajam in kak-
šen je moj namen. Predvsem se 
trudim, da promoviram lokal-
ne stvari, značilnosti in običa-
je. Uporabljam samo les, ki ga 
lahko najdete tu pri nas (trta, 
sliva, češnja). Jeklo je večino-
ma z odpada (brez skrbi, ka-
kovostno jeklo najdete skoraj 

povsod). Pri obliki in dolži-
ni rezila se igram s številka-
mi, ki so mi pomembne, razi-
skujem, kako so včasih ravnali 
z noži, in te navade prenašam 
naprej. Slovenija sicer nima 
takšne kulture nožev kot reci-
mo Japonci, vendar lahko naj-
demo navdihe v drugih običa-
jih in navadah. Poizkušam biti 
drzen, inovativen in predvsem 
drugačen,« pravi mladi roko-
delec. Študij strojništva mu pri 
tem ne pomaga kaj dosti, saj je 
pri njem »ogromno teorije in 
učenja na pamet, premalo pa 
poudarka na konstruktivnem 
razmišljanju ter iskanju dob-
rih in ustreznih rešitev. Kot bi 
bil program ustvarjen samo 
za to, da vzgaja nove asistente. 
Na primer: ves semester smo 
razglabljali o varjenju, pa nis-
mo zvarili niti enega vara.« 

Doslej je izdelal 43 nožev oz. 
zadnji nosi serijsko številko 

XLIII. »Delam jih predvsem 
za prijatelje in sorodnike, se 
pa pojavlja vedno več ljubi-
teljev kulinarike in nožev, ki 
so zainteresirani za moje iz-
delke. Dobro je videti, da se 
prepoznavnost širi in zani-
manje raste,« pove. Za promo-
cijo uporablja predvsem In-
stagram, v kar vloži veliko časa 
in truda: »Živimo v času, ko 
brez tega ne gre. Ko ljudje sliši-

jo za kakšno novo stvar, gredo 
velikokrat na socialna omrežja, 
da bi o tem morda izvedeli kaj 
več. Instagram, Facebook ipd. 
so postali zelo pomemben del 
današnjega obrtništva. Takšna 
spletna stran je tudi nekakšen 
portfolio tvojega dela, ki ga de-
liš s svetom. Ni važna samo ka-
kovost in estetika, ampak tudi 
predstavitev, urejanje slike in 
same podaje izdelka.«

Nekoč želi od tega živeti

Čeprav je bilo sprva izdelova-
nje nožev njegov hobi in 'pro-
duktivno' zapravljanje časa, 
zdaj zadeva kar malce nepri-
čakovano in nekontrolira-
no raste. Meni sicer, da bi v 

najmanjšem obsegu zagoto-
vo lahko nože izdeloval tudi 
ob službi, a je njegov cilj ne-
koč od tega živeti in vzposta-
viti samostojno podjetje, ki 
dela dobro in kakovostno. »V 
Sloveniji kultura nožev raste. 
Velik vpliv na to ima tudi ved-
no popularnejša mentaliteta 
o zmanjševanju potrošnje v 
smislu 'Kupi kakovostno in to 
imej naslednjih deset let', zlas-
ti mladi so vedno bolj zagreti 
za zmanjševanje količine od-
padkov in nakupovanja 'škart 
robe'. Tudi zanimanje za roč-
na dela raste in se vedno bolj 
ceni. Tako da je podlaga nare-
jena, časi so obrtnikom naklo-
njeni, potrebujemo samo malo 
sreče in blagoslova, pa bo vse 
možno,« je prepričan.

S petjem preglasi 
kovaški hrup

Lovro je sicer fant številnih ta-
lentov, med drugim tudi pev-
skega. »Pojem zase, za spro-
stitev, na koncu tudi za kakšen 
koncert in tekmovanje. Viva 
Brežice je odličen zbor za lju-
biteljske pevce, ki so vsaj mal-
ce ambiciozni. Prav tako po-
jem tudi v cerkvenem oktetu 
Korzingerji v župniji Sv. Križ – 
Podbočje, s katerim po navadi 
popestrimo svečane cerkvene 
obrede (krst, obhajilo, prazni-
ki), tu pa tam pa imamo tudi 
kakšen nastop.« Sicer pa ga 
glasba spremlja tudi med ko-
vanjem, saj ima skoraj vedno 
v ušesih slušalke, na katerih se 
vrti različna glasba. »Domači 
se večkrat pritožujejo, saj ni 
moteč hrup, ki ga proizvajam z 
ropotanjem, ampak moje pet-
je/dretje, ko padem v delo in 
pozabim kdo, kje, kaj in kako,« 
zaključi mladi kovač. 

 Peter Pavlovič

Lovro je začel o nožih razmi-
šljati ob koncu drugega letni-
ka faksa leta 2019, saj je v sta-
novanju v Ljubljani vedno več 
kuhal in so mu šli topi noži, 
po domače povedano, na živ-
ce. »Začel sem se zanimati za 
nakup dobrega noža in kmalu 
ugotovil, da bi to lahko nare-
dil tudi sam,« pravi. Tisto po-

letje je bilo zanj precej težavno 
obdobje, saj ni uspel dokončati 
letnika, hkrati pa se je razšel z 
dekletom. »Naenkrat so se mi 
stvari, za katere sem mislil, da 
so trdne, zamajale in podrle.« 
Tako se je 'vrgel' v kovaštvo 
oz. izdelavo nožev. S pomočjo 
dedija Francija, ki je tudi sam 
mojster obdelave kovin in se 
je že velikokrat predstavil na 
raznih rokodelskih sejmih, sta 
pričela z zbiranjem potrebne 
opreme, ki jo je bilo že precej 
v hiši, saj je bil Lovrov praded 

kovač. »Opremo sva dopolni-
la in konec avgusta sem sko-
val svoj prvi nož. Bilo je nekaj 
novega, zanimivega in poseb-
nega. Delo me je vsak dan bolj 
privlačilo, saj ob kovanju in 
brušenju nisem razmišljal o 
tem, kaj bom sam s sabo itd. Na 
nekak način sem ob delu medi-
tiral in se s tem lažje spopadal 
z dogodki, ki so me spremljali. 
Situacijo sem hotel obrniti sebi 
v prid in odločil sem se, da ve-
čino časa posvetim nožem in 
ugotovim, kam me bo to odpe-
ljalo,« še pove o svojih začet-
kih. Mimogrede: ime Voranče-
va kovačija, kot je poimenoval 
svojo delavnico, je nastalo na 
podlagi koroške verzije ime-
na Lovro (Lovro Kuhar – Pre-
žihov Voranc), poleg tega je sv. 
Lovrenc tudi zavetnik kuhar-
jev, tako da se dobro 'ujema' z 
dejavnostjo. 

Za en nož potrebuje tri dni

Izdelava enega noža tra-
ja, vključno s sušenjem in to-
plotno obdelavo, približno tri 
dni, zanjo pa potrebuje kova-
ško peč, kladivo, klešče, nako-
valo in brusilnik. V Lovrovih 
besedah gre postopek tako-
le: »Najprej si zamislim gro-

bo obliko rezila in vrsto ročaja 
in pričnem s kovanjem rezila, 
postopek je odvisen od oblike 
in vrste (monojeklo, san mai 
– tri plasti ali več). Na koncu 
vtisnem še moj logo tročelnega 
mosta v Podbočju. Po kovanju 
z brusilnikom še podrobneje 
zbrusim obliko in preverim, da 
ni prišlo do razpok in kak šnih 
drugih poškodb. Potem je na 
vrsti kaljenje. Slednje da nožu 
dušo, bi rekli Japonci. Nož se-
grejem na določeno tempera-
turo (830 stopinj) in ga poto-

pim v olje. Tako iz mehkega 
jekla dobimo trdo strukturo, ki 
se imenuje martenzit. To je po-
goj, da bo rezilo doseglo visoko 
ostrino in to tudi dalj časa oh-
ranilo. Po segrevanju pri nižji 
temperaturi, da odpravim na-
petosti, se lotim brušenja. Tu 
dobi nož končno obliko in pro-
fil. Nato nož ročno spoliram, da 
dobi končni sijaj (če je san mai, 
tudi jedkam, da pridejo plasti 
do izraza). Pri ročaju upora-
bim stružnico, da kos lesa čim 
bolje približam končni obliki. 
Ročaj je po navadi sestavljen 
še iz kakšne medenine ali več 
različnih kosov lesa in epoksi-
ja. Ko se vsi deli prilegajo, ročaj 
prilepim na rezilo. Ko se to po-
suši, popravim še manjše na-
pake, z oljem premažem ročaj 
in vgraviram serijsko številko. 
Zadnje opravilo je brušenje 
ostrine, ki jo zagotovim z vo-

V nože zapisuje lokalne zgodbe 
PODBOČJE – En kovač konja kuje … se začne znana otroška izštevanka. Ker je potreb po konjskih podkvah 
mnogo manj kot v preteklosti, se novodobni kovači ukvarjajo z drugimi stvarmi, denimo z izdelovanjem no-
žev in izštevanko bi bilo bolj primerno začeti En kovač nože izdeluje ... Med njimi je tudi 23-letni študent stroj-
ništva Lovro Jurečič iz Podbočja, ki je pod imenom Vorančeva kovačija obudil družinsko kovaško tradicijo. 

Kovač Lovro Jurečič s svojimi izdelki

Kuj železo, dokler je vroče …

Kovaško 'tihožitje'

Vsem nožem vtisne logo 
tročelnega mosta v Podbočju.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Sonji Zorman, Trg svobode 25, 2310 
Slovenska Bistrica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. KLATEŽI - Drugačna in privlačna
 2. (1.) Ans. VRLI MUZIKANTI - Poljubi me za dobro jutro
 3. (4.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA - Telefon
 4. (2.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD - Ljubila sem
 5. (3.) BOŠTJAN KONEČNIK - Korona pojdi stran
 6. (9.) Ans. AZALEA - Metliška črnina
 7. (10.) Ans. ŠALJIVCI - V sreči in nesreči
 8. (6.) Ans. VESELI DOLENJCI - Očetova hiša
 9. (8.) Ans. GAŠPERJA BRUNSKOLETA - Ob letu nasvidenje
 10. (-.) Ans. PRVA LIGA - Enkrat ni nobenkrat

Predlog tega tedna za glasovanje:
Toni Sotošek z družino - Naša špajza

Kupon št. 555
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 23. 1. 2021, ob 20. uri

BREŽICE – Brežičanka Mojca Florjanič, članica Kulturnega 
društva Drugi oder, bo konec meseca, natančneje 29. janu-
arja, ob osebnem prazniku, 50-letnici, izdala pesniško zbir-
ko z naslovom »OSvetJe«. 

Gre za pesniško zbirko zaseb-
ne narave, ki je nastajala v zad-
njem desetletju avtoričinega živ-
ljenja in se osredotoča na njeno 
osebno zgodovino. V njej raz-
kriva zgodbe, ki so zaznamova-
le njeno življenjsko pot, vzpone 
in padce, izgube in osebno rast. 
Kot je v enem od uvodnikov v 
zbirko zapisala Staša Krstić 
Florjanič, pesmi estetinje, reži-
serke, igralke in pesnice Florja-
ničeve »za trenutek utišajo od-
mev njenega zvonkega smeha in 
zatemnijo podobo nasmejanega 

obraza, ki te zdaj hipnotično vabi v globine njene lastne biti, da 
z njo ljubiš in hrepeniš, si raz-
očaran, ostaneš sam z bolečino, 
se skozi njo preobražaš, dok-
ler ne sežeš za soncem in tvoje 
življenje ponovno obarvajo ro-
žnata jutra«. Matej Filipčič je 
v drugem uvodniku zapisal, da 
so njene pesmi polne hrepene-
nja in bolečine: »Na drugi stra-
ni temnega namreč stoji Mojca, 
ki z optimizmom gleda v svet in 
prihodnost. V sebi nosi vero, da 
bo nekoč prispela na cilj, po ka-
terem tako hrepeni. Ne glede na 
vse preizkušnje, ki bi marsikoga 
spodnesle, ne obupa. Vedno znova se pobere in gre naprej. Kar jo 
dela na tej življenjski poti resnično veliko, je to, da na njej hrabri 
tudi mnoge, ki bi sicer omagali.« Predstavitev zbirke bi morala 
potekati na dan izida v Posavskem muzeju Brežice, vendar jim 
je žal situacija s covidom to preprečila. Dogodek bo namesto ob 
napovedanem datumu spomladi.  P. P.

Za abrahama si je podarila
pesniško zbirko

Naslovnica pesniške zbirke

Mojca Florjanič

www.PosavskiObzornik.si


