
VSE SE ŠE NI USTAVILO – Peti, 'omikronski' val epidemije koronavirusa je z vso silo zajel tudi našo 
regijo, kjer tako kot na državni ravni padajo rekordi – minuli torek s(m)o namreč zabeležili kar dobrih 
400 novih primerov okužbe, potrjeno okužbo pa ima že več kot 2500 Posavk in Posavcev. Bolniške 
odsotnosti in karantene seveda vplivajo na delovanje družbe v tako rekoč vseh sektorjih, a povsem 
ustavile je vendarle niso. Po prazničnem premoru se tako denimo nadaljuje obnova glavne prometnice 
skozi Krško, ulice CKŽ, ki jo izvaja Direkcija RS za infrastrukturo v sodelovanju z Mestno občino Krško. 
Dela se bodo v skladu s terminskim načrtom zavlekla še v pomlad.  Foto: Peter Pavlovič
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V grbu in zastavi mestne občine
podoba sv. Janeza Evangelista

KRŠKO – Za 27. januar oz. le dan po obisku Vlade RS v Posav-
ju (podrobneje o pričakovanjih posavskih občin pišemo na str. 
2) je krški župan mag. Miran Stanko sklical 29. redno sejo 
občinskega sveta. Svetniki bodo v skladu s pridobitvijo sta-
tusa mestne občine na njej prejeli v obravnavo osnutka Sta-
tuta mestne občine in Poslovnika o delu občinskega sveta ter 
sklep o včlanitvi v Združenje mestnih občin Slovenije. Občina 
mora namreč v skladu z novembra lani pridobljenim statu-
som mestne občine prilagoditi, uskladiti, v nekaterih delih pa 
tudi na novo urediti splošne pravne akte. Medtem ko pri sa-
mem poimenovanju organov občine ne prihaja do sprememb, 
pa je predvidena med drugim sprememba žiga mestne občine, 
kjer se bo ob spremembi naziva v sredini žiga nahajal poso-
dobljen grb z upodobitvijo sv. Janeza Evangelista, ki bo nado-
mestil dosedanji znak, ki ponazarja gričevnato-hribovit pre-
del občine, ki prehaja v ravnino Krškega polja. Grb sv. Janeza 
Evangelista bo zamenjal dosedanji valovit znak tudi na zastavi 
občine. Med 15 točkami dnevnega reda bodo svetniki prejeli v 
sprejem tudi sklep o revalorizaciji vrednosti točke za obračun 
občinskih pristojbin za uporabo javnih površin za prirejanje 
prireditev, oglaševanje na javnih mestih idr., ki se zvišuje za 
4,9 odstotka, to je z 0,05 €/točko na 0,0525 €/točko. Na tem 
mestu naj še izpostavimo, da je za sprejem predlagan odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za ureditev dela starega mestnega 
jedra Krškega z namenom umestitve novogradnje OŠ dr. Mi-
hajla Rostoharja na območje nekdanjih delavnic srednje teh-
nične šole. Poleg nove šole je predmet OPPN še nekaj drugih 
predvidenih posegov v najstarejšem predelu mesta. B. M. 

AKTUALNO

Vladno ekipo čakajo
številna vprašanja

Posavske občine oz. župani imajo velika pričakova-
nja v zvezi z obiskom Vlade RS, ki je napovedan za 
sredo, 26. januarja. Gre za prvi tovrsten obisk po 
več kot štirih letih, zato se je seveda nabralo tem 
in težav, s katerimi želijo seznaniti tako premierja 
kot ministre.

 Stran 2

Bodimo odgovorni  
do okolja

Za zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje lahko veliko 
naredimo že sami, in to na zelo preprost način. Ker 
največ ogljičnega odtisa v gospodinjstvih povzro-
čajo promet, ogrevanje in raba elektrike, lahko že 
z malo bolj racionalnimi in ekonomičnimi odločitva-
mi veliko prispevamo k lepšemu jutri za vse, pred-
vsem pa za naše zanamce.

Stran 3
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Alarm na krški pediatriji

Fizična in duševna lepota 
prinašata ravnovesje

Ključno bo prvo polletje

Bodo mladi dobili svoj prostor?

Prišlo jim je v kri, da darujejo kri

Politika naj bo čim bolj konkretna
Pred nami so izjemne priložnosti
Pomagati najširšemu krogu ljudi

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 3. februarja.

Karl Drago Bučar, radioamater, nosilec 
evropskega rekorda v telegrafiji:

Ta plamen imaš 
vedno v sebi
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Potem ko sta v zadnjem kvar-
talu minulega leta podali od-
poved delovnega razmerja kar 
dve zdravnici specialistki pe-
diatrije v krškem zdravstve-
nem domu, najprej Katerina 
Stoyanov in zatem še Maru-
ša Kurinčič, se moramo, po-
tem ko smo tudi mi vzeli pod 
drobnogled kadrovski pri-
manjkljaj za zagotavljanje 
zdravstvene oskrbe predšol-
skih otrok v občini, strinjati z 
Jožetom Olovcem, da je situ-
acija na tem področju še pose-
bej alarmantna, saj se utegne 
zgoditi, na kar je opozoril krški 
občinski svetnik, da bo mestna 
občina v nekaj prihodnjih letih 
ostala tako rekoč brez pediat-
rov. Vodstvo ZD Krško se je na-
mreč odzvalo takoj in objavilo 
prosta delovna mesta na vseh 
razpoložljivih kanalih oglaše-
vanja zaposlitvenih potreb, od 
Zdravniške zbornice Sloveni-
je dalje pa do mednarodnega 
portala Careerjet, a na večkrat 
ponovljene 30-dnevne obja-
ve, četudi bi vsakemu zainte-
resiranemu zdravniku v sode-
lovanju z mestno občino takoj 
ponudili tudi službeno stano-

Alarm na krški pediatriji
KRŠKO – Krški hram zdravja je s pediatri kadrovsko podhranjen, je opozoril na novembrski seji občinske-
ga sveta svetnik Jože Olovec, svetnik Aleša Suša pa je na zadnji seji minulega leta povprašal tudi o glavarin-
ski obremenitvi zdravnikov v javnem zdravstvu in koncesionarjev.

vanje, odziva ni bilo. 

Starši predšolskih otrok so se s 
tem znašli namreč v nemilosti, 
saj Marjane Volarič, dr. med., 
spec. ped., za katero je priča-
kovati, da se bo v prihodnjih 
nekaj letih tudi upokojila, za-
radi prezasedenosti ne more-
jo več izbrati za lečečega pe-
diatra svojega malčka, temveč 
lahko izbirajo le med dvema še 
trenutno razpoložljivima spe-
cialistkama, in sicer v krškem 
ZD pediatrinjo Kristino Lov-
šin Salmič, ki dela v šolskem 
dispanzerju, ter Klaro Suha-
dolnik, ki je zdravnica speci-
alistka družinske medicine v 
ZP Kostanjevica na Krki, in še 
ne presegata glavarinskega ko-
ličnika, ki znaša 1.895 oprede-
ljenih pacientov na zdravniško 
delovno ekipo. V ZD Krško si-
cer dela kot koncesionar v za-
sebni ordinaciji tudi Domagoj 
Puževski, dr. med., spec. ped., 
a tudi slednji po razpoložljivih 
podatkih po številu oprede-
ljenih pacientov za kar 179 % 
presega slovensko povprečje, 
zaradi česar, razen novoro-
jenčkov, ne vpisuje več pred-

šolskih otrok. V skladu s Pra-
vili obveznega zdravstvenega 
zavarovanja so sicer v javnem 
zdravstvu dolžne sprejema-
ti in vpisovati nove paciente 
vse zdravstvene ekipe, ki zgo-
raj navedenega glavarinskega 
količnika ne presegajo, a je le 
malo verjetnosti, da bi starš 
za izbranega zdravnika svoje-
ga predšolskega otroka izbral 
specialista splošne ali družin-
ske medicine, saj ima vsaka 
starostna obravnava pacien-
tov svoje specifike, zaradi če-
sar ne nazadnje zdravniki tudi 
opravijo specializacije s posa-
meznih področij medicine.

Dragocena mesta malčkov 
zasedajo »stari« pacienti

A kot lahko, sicer laiki, skle-
pamo na podlagi podatkov iz 
tabelnih »črev« obremenitve 
pediatrov predšolskih otrok, 
bi se z nekaj izkazanega razu-
mevanja navedene problema-
tike lahko v njihovih ordina-
cijah sprostila mesta za vpis 
otrok do 6. leta starosti, če pre-
potrebnih mest ne bi zasedali 
tudi po sedemkrat starejši pa-

cienti. Konkretno, če vzamemo 
za primer najbolj »oblegano« 
pediatrinjo v krški javni zdra-
vstveni ustanovi dr. Volarič, ki 
sicer kot izbrana zdravnica za 
okoli 120 % presega sloven-
sko povprečje, je k njej vpisa-
nih (le) okoli 600 predšolskih 
otrok, v nadaljevanju pa več 
kot 880 otrok in mladih, sta-
rih med 7 in 18 let, ki že so-
dijo v obravnavo šolskega pe-
diatra, pa tudi okoli 60 oseb, 
starih med 19 in 64 let. 

Nobeni osebi sicer ne gre odre-
kati pravice do izbire osebnega 
zdravnika, pa vendar naj ne bo 
s tega mesta odveč poziv vsem, 
ki ste že pred mnogo leti zlez-
li iz plenic, k medgeneracijski 
solidarnosti in da izberete sta-
rosti ustreznega zdravnika, si-
cer se utegne zgoditi, da bodo 
starši iz mestne občine Krško 
še v večjem številu – to se na-
mreč že dogaja (!) – primorani 
predšolske otroke voziti od pe-
diatra do pediatra ne le v bli-
žnja, temveč tudi v bolj odda-
ljena slovenska mesta.

 Bojana Mavsar

MOK in MNZ podpisala sporazum
za obnovo objekta nekdanje PU
KRŠKO – Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko in 
minister za notranje zadeve Aleš Hojs sta v torek v Krškem 
podpisala sporazum o sofinanciranju preureditve objekta 
nekdanje policijske uprave Krško na CKŽ 55. 

Na podlagi spo-
razuma bosta 
ministrstvo in 
občina skupaj 
pristopila k ob-
novi leta propa-
dajočega objek-
ta sredi mesta. 
Mestna obči-
na Krško je de-
cembra 2021 
na podlagi me-
njalne pogodbe 
z Ministrstvom 

za javno upravo v zameno za prostore v uporabi Upravne enote 
Krško na naslovu CKŽ 14 postala lastnik pritličja in prvega nad-
stropja objekta nekdanje policijske uprave. Po pripravi projek-
tne dokumentacije se bodo obnovitvena dela predvidoma začela 
še v letošnjem letu in po načrtih zaključila v sredini naslednje-
ga leta, sporočajo z MO Krško, v obnovljenih prostorih v njeni 
lasti pa načrtujejo ureditev prostorov Ljudske univerze Krško.
Podpis sporazuma je v izjavi za javnost pozdravil tudi krški 
poslanec v Državnem zboru Dušan Šiško. »S tem je prišlo do 
konkretnega rezultata še v eni zadevi, za katero sem se oseb-
no močno zavzemal ves čas po izvolitvi v Državni zbor,« je za-
pisal. Pri tem ga je zmotilo, da njegova prisotnost na dogodku, 
še manj pa sodelovanje pri tem projektu, nista niti omenjena v 
uradnem sporočilu Mestne občine Krško. Kljub temu se javno 
zahvaljuje ministru Alešu Hojsu za prizadevanje in dobro so-
delovanje. »Veselim se, da se bo v Krško vrnilo prek 50 delovnih 
mest in bo s tem dan prispevek tudi k oživljanju starega mestne-
ga jedra Krškega,« še dodaja Šiško. 
 Ur.

Župan Stanko in minister Hojs po podpisu 
sporazuma (foto: Občina Krško)

Pričakujejo več sporazumov

Kot pravi župan Mestne obči-
ne Krško mag. Miran Stanko, 
na občini od obiska Vlade 
RS pričakujejo predvsem, da 
bodo z Ministrstvom za kme-
tijstvo podpisali Pismo o na-
meri o izgradnji velikega na-
makalnega sistema na desnem 
bregu Save; da bodo z Ministr-
stvom za notranje zadeve pod-
pisali sporazum o financiranju 
obnove stavbe bivše Policij-
ske uprave v Krškem (medtem 
že podpisano, op. a.); da bodo 
z Ministrstvom za obrambo 
podpisali sporazum o finan-
ciranju obnove vojaškega mo-
stu čez Savo v Krškem; z Mini-
strstvom za kulturo pa Pismo 
o nameri o obnovi gradu Šraj-
barski turn. »Cilj je tudi, da bi 
dorekli dinamiko sprejemanja 
uredbe o varstvu vodnih virov 
na območju krške občine, dina-
miko obnove državnih cest Kr-
ško–Zg. Pohanca, Brestanica–
Podsreda, Drnovo–Podbočje 
in Smednik–Raka, odprli pro-
blematiko osnovne šole s po-
sebnimi potrebami (OŠ dr. Mi-
hajla Rostoharja), vključno s 
spremembo statusa v regijsko 
izobraževalno ustanovo in za-
gotovitvijo virov za financira-
nje izgradnje novega objekta 
te osnovne šole za otroke s po-
sebnimi potrebami,« še dodaja 
Stanko. Hkrati želijo v Krškem 
preveriti tudi možnost financi-

Pričakovanja občin pred obiskom vlade so velika
POSAVJE – Po dobrih štirih letih, natančneje po 6. decembru 2017, ko je bila na obisku Vlada RS na čelu s premierjem Mirom Cerarjem, v Posavje naslednjo sre-
do, 26. januarja, prihaja vladna ekipa pod vodstvom Janeza Janše. Pred enim zadnjih regijskih obiskov v iztekajočem se vladnem mandatu smo pri vodstvih posa-
vskih občin preverili, katere konkretne težave, potrebe in projekte bodo najbolj izpostavili bodisi predsedniku vlade bodisi posameznim ministrom in na kaj jih 
želijo najbolj opozoriti ter kakšna so njihova pričakovanja v zvezi z obiskom.

ranja infrastrukture za starej-
še, obnove železniške postaje v 
Krškem in izgradnje prizidka k 
ŠC Krško-Sevnica.

Izpostavili bodo tudi Feniks

V Brežicah bodo ob obisku Vla-
de RS med drugim izpostavili 
problematiko sredstev za ra-
zvoj Splošne bolnišnice Breži-
ce in Zdravstvenega doma Bre-
žice; protipoplavno varnost na 
območju Term Čatež in vasi 
Loče, Rigonce, Velike Malence; 
izvedbo cestnoprometne in-
frastrukture znotraj Državne-
ga prostorskega načrta za go-
spodarsko središče Feniks ter 
prenos zemljišč znotraj ome-
njenega DPN v lasti države 
na lokalno skupnost; projekt 
gradnje novega mostu preko 
Save pri Brežicah; vsebino do-
govora za sofinanciranje inve-
sticij lokalne infrastrukture za 
leti 2022/2023 z dogovorom 
o prenosu stanovanj ter glede 
ureditev območja za odmeta-
vanje tovora v nujnih postop-
kih znotraj Uredbe o državnem 
prostorskem načrtu za Letali-
šče Cerklje ob Krki; sofinanci-
ranje investicij v kulturno dedi-
ščino ter predlog potencialnih 
vsebin in posledično potreb-
nih ukrepov za grad Pišece; in-
vesticijo v objekt Fakultete za 
turizem Univerze v Mariboru 
in možnost širitve dejavnosti 
Osnovne šole Brežice za izvaja-

nje posebnega programa; mož-
nosti financiranja projekta Več-
generacijskega centra Brežice s 
prehodnimi nastanitvenimi ka-
pacitetami/enotami za starejše 
občanke in občane; načrtova-
no državno investicijo v objekt 
Okrajnega sodišča v Brežicah. 
»Ker je pred to vlado še vsaj 
dobrega pol leta dela, priča-
kujemo, da bodo v času obiska 
sklenjeni okvirni sporazumi, ki 
bodo osnova za sodelovanje v 
prihodnjih letih in s prihodnji-
mi vladami,« pričakuje župan 
Ivan Molan. 

Sevnica: prometne povezave

»Teme in vsebine, ki jih želimo 
izpostaviti predsedniku vlade 
in posameznim ministrom,« 
pravi sevniški župan Srečko 
Ocvirk, »se večinoma nanašajo 
na prometno povezanost in od-
prtost Sevnice kot močnega go-
spodarskega centra in središča 
srednjega dela tretje razvojne 
osi med Celjem in Novim mes-
tom do avtocestnega koridor-
ja in na zmanjševanje razvojnih 
razlik med regijami s fiskalno 
in upravno decentralizacijo 
države.« Kot razvojno najbolj 
ključne vsebine bodo izposta-
vili: na področju infrastrukture 
rondoja Šmarje in Radna, most 
Log, posodobitev sevniške že-
lezniške postaje in državne 
ceste od Boštanja do Mokrono-
ga; na okoljskem področju pro-

tipoplavno varnost Sevnične in 
Vranjskega potoka, problema-
tiko plazov in gradnjo čistilnih 
naprav; na področju šolstva 
in športa novogradnje objek-
tov in igrišč ter razvojne pot-
rebe sevniške srednje šole; in-
vesticije na področju primarne 
zdravstvene dejavnosti (ure-
ditev rehabilitacijskega centra 
za otroke z nadzidavo zdra-
vstvenega doma, širitev Cen-
tra za krepitev zdravja z nad-
zidavo telovadnice, izgradnja 
in ureditev prostorov Satelit-
skega urgentnega centra, ure-
ditev rehabilitacijskega centra 
za odrasle v Sevnici, investici-
ja v Center za krepitev zdravja 
v Zdravstveni postaji Krmelj); 
novogradnjo doma za starej-
še občane na Hrastih v Sevnici 
in rešitve dolgotrajne oskrbe; 
posodobitev upravne enote in 
prenovo sodišča.

V Radečah si želijo štirih …

Na radeški občini so si zažele-
li obiska štirih ministrov: mini-
stra za infrastrukturo Jerneja 
Vrtovca, ministra za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
dr. Jožeta Podgorška, ministra 
za okolje in prostor mag. An-
dreja Vizjaka ter ministrice za 
izobraževanje, znanost in šport 
dr. Simone Kustec. Z Vrtovcem 
se želijo pogovoriti o odprtju 
cestnega odseka Zidani Most–
Radeče, problematiki dela od-

seka na cesti Radeče–Vrhovo 
(Didlov graben), tretji razvoj-
ni osi in ostalih odprtih vpra-
šanjih. S Podgorškom bi se radi 
pogovorili o prenosu lastništva 
zemljišča na deponiji Hotemež, 
z Vizjakom o problematiki ka-
nalizacije, z ministrico pa o ob-
novi atletske steze na stadio-
nu in Podružnični šoli Svibno. 
»Naša pričakovanja so, da bo 
obisk še dodatno pripomogel 
k iskanju ustreznih rešitev za 
posamezne izpostavljene vse-
bine,« pravi radeški župan To-
maž Režun.

… v Kostanjevici pa treh 
ministrov

V Kostanjevici na Krki so ob 
obisku vlade v Posavju zapro-
sili za obisk treh ministrov: mi-
nistra za okolje in prostor mag. 
Andreja Vizjaka, ministra za in-
frastrukturo Jerneja Vrtovca in 
ministra za kulturo dr. Vaska 
Simonitija. »Ministru za okolje 
in prostor želimo predstaviti 
težave z reševanjem poplavne 
varnosti v Kostanjevici na Krki, 
ministru za infrastrukturo re-
konstrukcijo ceste Kostanjevi-
ca na Krki–Karlče, ministra za 
kulturo pa potrebujemo zaradi 
Galerije Božidar Jakac oz. pre-
nosa zemljišč v sklopu samo-
stana, kjer so bili nekoč samo-
stanski vrtovi, ki so sedaj v lasti 
Sklada kmetijskih zemljišč, na-
jemnik pa je HPG Brežice, na 

Ministrstvo za kulturo in po-
sledično v upravljanje galeriji,« 
pojasnjuje kostanjeviški župan 
Ladko Petretič.

Bistrico zanima pomoč 
obmejnim okoljem

Bistriškega župana Franja De-
belaka bo v pogovorih z vlad-
nimi predstavniki zanimalo, 
kako izboljšati dotrajano in-
frastrukturo (zlasti regional-
ne ceste, ki občino povezuje-
jo s posavskimi središči), kdaj 
bodo narejeni pločniki za var-
no pot otrok ob regionalkah in 
kdaj se bodo nadaljevale ak-
tivnosti glede kolesarskih poti 
na istih relacijah. Vprašal jih 
bo tudi, kako nameravajo po-
magati demografsko ogrože-
nemu podeželju in obmejnim 
problemskim okoljem, ki se 
poleg tega nahajajo v Naturi 
2000. »Pri tem si želim, da bi 
lahko pri sredstvih za obnovo 
in odpornost kandidirali s pro-
jektom vrtca in telovadnice, ki 
bo omogočal veliko boljši stan-
dard ne samo vrtčevskim in 
šolskim otrokom, ampak tudi 
drugim skupinam občanov,« 
dodaja Debelak. Poskusil bo 
dobiti tudi odgovor na vpraša-
nje, kako nagovoriti stanovanj-
ski sklad in druge investitorje, 
da bi se tudi na njihovem ru-
ralnem območju zgradila sta-
novanja za mlade.
 Peter Pavlovič
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Ločevanje 
odpadkov

Manj vožnje z 
avtomobilom

Organska hrana, 
lokalno pridelana

razširjamo pogled – s posavskim obzornikom

Kaj je tisto, 
kar vpliva na 
otroka, da se 
vede in ob-
naša na na-
čin, ki nam 
je všeč, in na 
način, ki nam 
ni všeč? Kako 
se oblikujejo 
otroci in kaj 

so temeljni pogoji za zdrav 
razvoj? 

Otroci se oblikujejo v interak-
ciji z odraslimi, starši in vr-
stniki. Tisto, kar nas najbolj 
oblikuje, je to, da pripada-
mo nekomu in da smo pove-
zani z nekom. To je temeljni 
kamen vsakega družinskega 
sistema. Globlje vezi nakazu-

jejo, da so odrasli tam prisot-
ni z vso svojo prtljago in da 
zmorejo otrokom biti ob stra-
ni kot oče ali mama. Biološko 
je to povsem razumljivo, tisto, 
kar je veliko bolj pomembno, 
pa je čustvena komponenta 
teh odraslih in njihova opre-
mljenost. »Tukaj sem. Razu-
mem tvoja čustva. Povej mi, 
kaj se dogaja. Razloži, kaj 
čutiš.« Odrasli smo tukaj od-
govorni, da o pripadnosti go-
vorimo in da si otrok ob tem 
razvija zdrav občutek. Kam se 
bom zatekel, ko bom v stiski? 
Koga bom najprej poklical?  
Komu bom najprej povedal? 
Zaupanje je tisto, ko otrok ver-
jame, da mu bodo starši dali 
pristni odziv, kjer bo lahko 
spoznaval svoje potrebe, raz-

vijal potrpežljivost in odpor-
nost in se učil, kako naj shaja. 
Kje in s kom se počutim var-
no? A me starši jemljejo res-
no? Ali me slišijo, o čem go-
vorim? Otrok, ki so ga »starši 
vzeli« resno in sprejeli njegov 
svet, bo sčasoma postal sa-
mostojen in bo lažje razumel 
stvari okoli sebe. Razvil bo 
spoštovanje do samega sebe 
in drugih, sposobnost učenja 
in svojo enkratnost. »Kakšen 
sem? A sem takšen, kot sem, 
OK? Kaj si želim? Kaj čutim? 
Kaj mislim? Kaj doživljam?

Kaj je tisto, kar je po-
membno pri tem, da nismo 
tekmovalni, ampak sodelo-
valni? 

Socialne veščine so ene izmed 
le-teh. Pridobivanje socialnih 
veščin je kot trening na dol-
gi rok, kjer se skozi socialne 
situacije učiš. Skozi njih opa-

zujejo svet okoli sebe, tako 
otroci kot odrasli. Socialne 
veščine nas učijo, kako ra-
zumeti in obvladovati situa-
cije, kako jih začutiti, izrazi-
ti čustva, obvladovati jezo ali 
druga čustva, pokazati em-
patijo, razreševati konfliktne 
situacije, spoštovati sebe in 
druge, se zavedati in spreje-
mati drugačnost ...

Pri tekmovalnosti otrok opa-
zuje, kaj lahko naredi in kaj je 
tisto, česar ne zmore narediti. 
Pri nezdravi tekmovalnosti je 
treba omeniti, kakšen odnos 
ima posameznik sam s sabo 
– kako dojema, vidi in razu-
me sebe. Če je samopodoba 
slabša, potem je tu veliko te-
žav. Zdrava tekmovalnost je 
pokazatelj uspešnosti, koli-
ko znaš in koliko si boš upal. 
Otroka učimo, da je kos situ-
aciji, v katero se je podal z ve-
denjem, da so to situacije, iz 

katerih se bo učil in naučil. Da 
se bo naučil, da ne moreš ved-
no biti prvi, in ko izgubiš, ni 
ravno dober občutek. Da mo-
raš drugemu dati prednost 
ali mu privoščiti. Da zmaga ni 
vse. Učimo ga, da se je treba 
potruditi ne glede na rezultat. 

Učimo ga, da zmore razumeti 
skozi življenjske situacije. Se-
veda je razumevanje odvis-
no od starosti otroka. Dom in 
šola sta dober poligon za to. 
Učitelji poudarjajo, da je treba 
sodelovalne situacije ustvar-
jati, da se otrok veseli uspe-
hov, ki jih dosega skupina. 
Tako se otrok počuti spreje-
tega. Strokovnjaki opažamo, 
da je povezovalnost treba 
poudarjati že zaradi priso-
tnosti tekmovalnosti na vsa-
kem koraku, vendar začnimo 
od nas samih. Saj tega bi si 
želeli ne samo od vašega ot-
roka, ampak tudi od sebe, ali 

ne, četudi pustimo slabe izku-
šnje in slabo prakso ob stra-
ni. Učenje »mehkih« veščin 
je nujno treba vključiti v 
šolske situacije, v progra-
me in načrte, saj gre za eno 
izmed najpomembnejših 
spretnosti. Mladostništvo je 
zapleteno življenjsko obdob-
je, hkrati pa idealno za učenje 
za ravnanje z mladostnikom. 
Tisto, česar starši doma ne 
zmorejo narediti sami, je od-
skočna deska za ostale stro-
kovnjake v šolah in izven njih.

Nedavna zgodba s Koroške, 
kjer so štirje prijatelji prija-
telja paraplegika prinesli na 
vrh Pece, po štiriurni hoji, da 
je le-ta dvignil roke in zakričal, 
in oni z njim, je pokazatelj te 
povezovalnosti, ki jo moramo 
učiti otroke. Tako, da ustvar-
jamo zgodbe, jih predstavlja-
mo in sooblikujemo skupaj z 
njimi. 

Vihar tekmovalnosti in 
povezovanja – 2. del 

Zapisala: 
Andreja 
Ninković

Praktično vse človeške dejav-
nosti povzročajo izpuste oglji-
kovega dioksida (CO2), ki je naj-
pomembnejši toplogredni plin 
in katerega posledica so pod-
nebne spremembe. Z uporabo 
elektrike, proizvedene v ter-
moelektrarnah na fosilna gori-
va, s sežiganjem plina in kuril-
nega olja za ogrevanje, z vožnjo 
v avtomobilih z bencinskim ali 
dizelskim motorjem ter z os-
talimi dejavnostmi je vsak po-
sameznik odgovoren za emi-
sije CO2, pravi Marko Pirc, 
energetski svetovalec mreže 
EnSvet, ki ima pisarno v Breži-
cah. Definicija ogljičnega odtisa 
(po angleško carbon footprint) 
je seštevek emisij toplogrednih 
plinov, ki jih neposredno ali po-
sredno povzročajo posame-
znik, organizacija, država, do-
godek, proizvod ali storitev, pri 
katerih se uporabljajo fosilna 
goriva. Sestavljen je iz seštevka 
neposrednega ali primarnega 
ogljičnega odtisa (prevoz, po-
raba energentov, poraba elek-
trike …) in posrednega ali se-
kundarnega ogljičnega odtisa 
(hrana in pijača, rekreacija, fi-
nančne storitve …). Ogljični od-
tis lahko izračunamo v tonah 
CO2 (pri neposrednih izpustih 
CO2) oz. v tonah CO2 ekvivalen-
ta (kadar upoštevamo izpuste 
vseh toplogrednih plinov). Po 
Pirčevih navedbah je nepo-
sredni ogljični odtis merilo to-
plogrednih plinov, nad kateri-
mi imamo neposredni nadzor, 
npr. izgorevanje fosilnih goriv, 
poraba elektrike itd. Posredni 
ogljični odtis pa je merilo za 
emisije, nad katerimi imamo 
le posreden nadzor, nastajajo 
pa v celotnem življenjskem ci-
klu dobrin, ki jih uporabljamo. 
Naše potrošništvo sorazmer-
no prispeva k povečanju oz. 

Kako lahko zmanjšamo ogljični odtis?

Že majhne spremembe lahko prinesejo veliko
POSAVJE – Ko slišimo za besedo ogljični odtis, se verjetno najprej popraskamo za ušesom in se vprašamo, kaj naj bi to bilo, a razlaga je preprosta, če ponazori-
mo s konkretnimi primeri iz vsakdanjega življenja. Ko se npr. vozimo z avtomobilom, ogrevamo dom, polnimo svoj telefon, kupimo športne copate ali pripravimo 
zrezek na žaru, prispevamo k sproščanju emisij ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov v ozračje. To se imenuje naš ogljični odtis.

zmanjšanju skupnega ogljič-
nega odtisa. »Ogljični odtis po-
meni družbeno odgovornost 
posameznika ali organizacije 
in je lahko prvi korak v načr-
tovanju zmanjševanja emisij v 
okolju,« poudari. 

Največ izpustov v prometu, 
ogrevanju in rabi elektrike

Po statističnih podatkih večino 
izpustov CO2 povzroča gospo-
darstvo (80 %), preostali de-
lež (20 %) predstavljajo gospo-
dinjstva. Največji delež porabe 
v gospodinjstvih v Sloveniji 
prestavljajo promet, ogrevanje 
in raba električne energije, na-
vaja Pirc. »V grobem lahko oce-
nimo, da povprečno gospodinj-
stvo porablja približno 15.000 
kWh za ogrevanje, 4000 kWh 
električne energije in 20.000 
kWh naftnih derivatov za pre-
voz. Poleg nižanja emisij z upo-
rabo obnovljivih virov energije 
(OVE) in učinkovito rabo ener-
gije (URE) lahko bistveno vpli-
vamo tudi na hišni proračun, 
kar je predmet neodvisnega 

strokovnega in brezplačnega 
svetovanja v mreži 60 ener-
getskih svetovalnih pisarn po 
državi, dve sta tudi v Posavju, v 
Brežicah in Sevnici,« izpostavi 
Pirc in doda, da pod OVE spa-
dajo različne oblike shranje-
ne sončne energije: lesna bio-
masa (sekanci, polena, peleti), 
sončna energija (priprava to-
ple sanitarne vode, podpora 
ogrevanju, sončne fotovolta-
ične elektrarne), toplotne čr-
palke, s katerimi se izkorišča 
toplota okolice (zrak-voda, 
zemlja-voda, voda-voda, geos-
onda); pod URE pa je predvi-
den nabor ukrepov, s katerimi 
se zmanjšajo toplotne izgu-
be na objektu (npr. menjava 
oken z energetsko učinkoviti-
mi, izvedba toplotnoizolacij-
ske fasade v debelini vsaj 17 
cm, izolacija ostrešja in plošče 
v debelini vsaj 28 cm). 

Praktični nasveti za 
zmanjšanje ogljičnega odtisa

Imamo tudi še druge načine, 
kako omejiti ogljični odtis v 

gospodinjstvih, ki so povsem 
praktične narave. Majhne 
spremembe lahko dolgoroč-
no prinesejo velike razlike, 
npr. pri prevozu, hrani, obla-
čilih, odpadkih itd. Med ko-
ristnimi nasveti o zmanjšanju 
izpustov CO2 v domačem oko-
lju so denimo naslednji: uži-
vajmo lokalna in sezonska ži-
vila; omejimo uživanje mesa, 
zlasti govedine; uživajmo ribe 
iz trajnostnega ribolova; upo-
rabljajmo nakupovalne vreč-
ke za večkratno uporabo in se 
izogibajmo proizvodom s pre-
več plastične embalaže; kupuj-
mo le tisto, kar potrebujemo, 
saj bomo na ta način prepreči-
li nepotrebne odpadke; oblači-
la si izmenjujmo, si jih izposo-
jajmo, najemimo ali kupujmo 
rabljena; kupujmo odgovorna 

oblačila, npr. izdelana iz reci-
kliranega materiala ali z zna-
kom za okolje; kolesarimo ali 
uporabljajmo javni prevoz; 
premišljeno uporabljajmo av-
tomobil; vozimo raje hibridno 
ali električno vozilo; znižajmo 
temperaturo segrevanja za 1 

°C, kar bo prineslo spremem-
be; tuširanje naj bo kratko; ne 
pustimo teči vode, ko si umi-
vamo zobe ali pomivamo po-
sodo; izključimo elektronske 
naprave in ne pustimo telefo-
na v vtičnici, če je baterija že 
napolnjena; kupujmo energij-
sko učinkovite izdelke z ozna-
ko A; zmanjšajmo in recikli-
rajmo odpadke; zamenjajmo 
klasične sijalke za varčne LED 
sijalke; sušimo perilo na zra-
ku, ne v sušilcu; peremo perilo 
v hladnejši vodi pri 40 °C itd. 

Čaka nas še veliko dela

Izbrskali smo podatek, da v 
Sloveniji vsako leto proizvede-
mo skoraj devet ton izpustov 
toplogrednih plinov na ose-
bo. Za omejitev nevarnih pos-

ledic podnebnih sprememb 
bi morali izpuste zmanjšati 
na manj kot dve toni na ose-
bo, saj v ogljično nevtralni 
družbi posamezniku pripada 
1,7 tone ogljikovega dioksi-
da letno (vir: Care4Climate). 
To pomeni, da je pred nami 

še veliko dela. Pirc na vpra-
šanje, ali bomo sploh kdaj 
dosegli ogljično nevtralnost, 
odgovarja, da je to sicer izve-
dljivo, ampak bo ob dejstvu, 
da gre pri gospodinjstvih za 
teoretični potencial 10–20 % 
možnih znižanj emisij in ob 
upoštevanju rastočega potro-
šniškega načina življenja, brez 
velikih odrekanj to zelo težko 
doseči, »še posebej če se real-
no upošteva analiza celotnih 
stroškov v življenjskem ciklu, 
ki jih bo treba smiselno upo-
števati pri vseh obnovljivih 
virih, npr. kam s fotocelicami 
sončnih elektrarn čez 30 let, 
kaj bo z baterijami električ-
nih avtomobilov ...« Velik po-
tencial imajo po njegovih be-
sedah tudi javni objekti (šole, 
vrtci, občine, upravne eno-
te …), pri katerih bi se dalo 
z uporabo obnovljivih virov 
energije in podobnimi ukrepi 
kot pri gospodinjstvih doseči 
bistveno znižanje ogljičnega 
odtisa. »Še vedno pa je 80 % 
emisij v gospodarstvu, v kate-
rem so zgornji utežnostni fak-
torji emisij bistveno višji (npr. 
premog v termoelektrarni je 
približno trikrat višji), a to je 
že tema za drug članek,« še za-
ključi. Vsakdo lahko torej pri-
speva k boju proti globalnemu 
segrevanju, in sicer s spreje-
manjem podnebju prijaznih 
odločitev v vsakdanjem življe-
nju. Če se tega ne bomo zave-
dali in nam bo vseeno, bi nam 
zanamci lahko očitali, kako ne-
odgovorni smo bili, da nismo 
sprejeli nekaterih ukrepov, ki 
se bodo takrat zdeli povsem 
preprosti. Zato je odgovoren 
odnos do okolja edina pot v 
lepšo prihodnost.

 Rok Retelj

Energetski svetovalec Marko Pirc pravi, da lahko poleg 
nižanja emisij z uporabo obnovljivih virov energije in 
učinkovito rabo energije, npr. ukrepi za zmanjšanje toplotne 
izgube na objektu, bistveno vplivamo tudi na hišni proračun.

Veliko lahko naredimo že sami. Med koristnimi nasveti o 
zmanjšanju izpustov CO2 v domačem okolju so denimo tudi 
ločevanje odpadkov, manj vožnje z avtomobilom in uživanje 
lokalno pridelane organske hrane.
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SMRT KOSILA NA TIRIH – V nedeljo, 9. 1., je zgodaj dopoldan 
pri Sotelskem potniški vlak zadel 38-letnega moškega iz Kr-
škega, ki je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče. Moški, ki je 
hodil ob tirnicah, se kljub zvočnim opozorilom prihajajočega 
vlaka ni odmaknil od tirnic, zaradi česar je bilo kljub zavira-
nju kompozicije trčenje neizbežno. 

(PRED)POMLADANSKO PREBUJANJE VLOMILCEV – Lovci LD 
Studenec so dober teden po novem letu opazili, da so jim nepri-
dipravi v dneh od njihovega zadnjega obiska z lovskega doma 
sneli in odnesli okoli 10 m bakrenih žlebov, po vlomu v pomo-
žni objekt pa so si postregli tudi z litrom žgane pijače. Zeleno 
druščino so oškodovali za okoli 1.000 €. 7. 1. je med lastnikovo 
odsotnostjo neznanec vlomil v hišo v naselju Češnjice, v kateri 
si je prisvojil žago za meso, vredno okoli 300 €. Na Pristavi pri 
Raki je bilo v noči iz 10. na 11. 1. vlomljeno v hišo in gospodar-
sko poslopje. Vlomilci so iz zamrzovalnika v kleti odnesli ne-
kaj hrane, v gospodarskem poslopju pa nabrali koruzo in izto-
čili nekaj dizelskega goriva. Škoda znaša okoli 400 €. V Velikem 
Podlogu so 10. 1. krški policisti obravnavali gozdno tatvino, s 
katero je bilo lastniku parcele, na kateri so neznanci poseka-
li in odpeljali 11 dreves, povzročene za več kot 2.000 € škode.

Za zdaj še neznani storilci so v dneh med 10. in 16. 1. iz zapuš-
čene stanovanjske hiše v Zasapu ukradli okoli 400 m bakrenih 
žlebov in cevi v vrednosti okoli 400 €. 14. 1. je bilo med po-
znopopoldansko dvourno odsotnostjo lastnikov vlomljeno v 
hišo na leskovški Gmajni. Med iskanjem materialnih dobrin so 
neznanci dodobra razmetali notranje prostore, nazadnje pa iz 
zamrzovalne skrinje odnesli okoli 20 kg mesa v vrednosti nekaj 
sto evrov. Naslednji dan pod večer je oškodovanje prijavil tudi 
občan Senovemu, v hišo katerega je nepridiprav vlomil skozi 
stranko okno hiše, z odtujeno zlatnino ter denarjem pa lastni-
ka oškodoval za okoli 700 €. V istem dnevu je bilo relativno 
nedaleč stan, in sicer na Malem Kamnu, prav tako skozi okno 
vlomljeno v eno izmed tamkajšnjih hiš, vlomilec pa je z vlomom 
in najdenimi prihranki lastnika oškodoval za skoraj 2.000 €.

NADIHAL SE JE ’CO’ – V ZD Sevnica so 10. 1. oskrbeli 55-letne-
ga moškega, ki se je med delom pri znancu zastrupil z ogljiko-
vim monoksidom. Moškega je obšla slabost v prostoru, v ka-
terem je bil plinski bojler.  Zbrala: B. M.

Ana Revinšek, Sevnica: Zavzemam se za zmanj-
ševanje toplogrednih plinov v okolju tako pri 
prevozu kot pri prehrani in nakupih. Uporabljam 
javni potniški promet ali grem peš, doma imamo 
zelo velik vrt, sadovnjak in vinograd, tako da ve-
čino živil pridelamo sami, tudi meso, čeprav ga 
ne uživam. Ne tuširam se predolgo, tudi pri umi-

vanju zob varčujem z vodo, luči prižigam, ko je tema. 

Sara Božnik, Krško: Prvo, kar lahko naredi 
vsako gospodinjstvo ali večstanovanjski objekt, 
je izdelava energetske izkaznice, ko izdelova-
lec predlaga, kje lahko privarčujemo porabo 
elektrike in tudi zmanjšamo izpuste CO2. Dru-
ga možnost pa je NEK 2, saj je jedrska energija 
druga najčistejša energija, glede na standard, ki 

ga živimo, pa izkazujemo zelo veliko potreb po električni energiji. 

Sonja Podgoršek, Skopice: Se pogosto zave-
dam, kaj puščamo naši materi Zemlji. Skrbim, 
da kupujem izdelke, ki niso v plastiki, če se le da. 
Kadar je mogoče, gremo z družino do bližnjih 
krajev peš ali s kolesom. Najraje imam doma 
pridelano rastlinsko hrano. Nič nimam proti, če 
dobim oblačilo ali obutev zase ali sina, ki neko-

mu ne ustreza ali je prerasel, sama pa tudi dajem naprej. 

Sandi Colarič, Kalce-Naklo: Ko sem v službi, 
mora biti delovni stroj v pogonu, tako da tu tež-
ko kaj prihranim. V vsakodnevnem življenju pa 
bi se dalo spremeniti kakšno navado in se morda 
kam odpeljati denimo s kolesom namesto z avto-
mobilom, tudi pri elektriki je možno kaj prihra-
niti. Zelo pa podpiram porabo lokalne hrane, saj 

tako pomagamo našim kmetom in zmanjšamo transport. 

Kako znižati ogljični odtis?
V tokratni anketi smo spraševali, kaj bi lahko vsak izmed 
nas naredil za znižanje ogljičnega odtisa (seštevka vseh 
emisij toplogrednih plinov) ter ali smo v ta namen prip-
ravljeni spremeniti kakšno svojo navado, vezano na tran-
sport, ogrevanje, prehranjevanje itd.?

anketa

Lani poleti je bil izdan obse-
žen zbornik Vezisti in zveze 
ob 30-letnici Republike Slo-
venije. Vi ste kot eden izmed 
njegovih soavtorjev v njem 
poudarili predvsem vlogo 
radioamaterjev v osamo-
svojitveni vojni na območju 
Posavja.
Zbornik na več kot 880 straneh 
ne prinaša le celovite predsta-
vitve delovanja zvez in vez-
istov v času pred in v dneh 
osamosvojitve Slovenije ter 
nadaljnjega razvoja tega pod-
ročja v Slovenski vojski, tem-
več je obenem tudi poklon in 
zahvala z moje strani vsem 
tedaj sodelujočim radioama-
terjem z območja Posavja, ki 
so se v bran domovini vklju-
čili kot prostovoljci in bdeli 
nad prenašanjem komunika-
cijskih zvez od štaba do enot 
na terenu in obratno. To so bili 
poleg mene še Črtomir Čar-
go, Ivan Zupančič, Jani Kuselj 
ml., Jože Zagorc, Franc Župan, 
Martin Boltez, Bojan Klavžar, 
Noni (Anton, op. p.) Guben-
šek, Boško Karabaš st., Tone 
Krajnc, Romeo Rabič, Vlado 
Pucko, Branko Šoba, Franc Ba-
znik, Stanislav Žnidarič in Mi-
lan Mavsar. Žal je danes kar ne-
kaj izmed njih že pokojnih. 

Medtem ko sva s Črtom Čar-
gom skrbela za zveze v 25. Ob-
močnem štabu Teritorialne 
obrambe (TO), so bili drugi ra-
dioamaterji razporejeni po boj-
nih enotah na terenu. Naša na-
loga je bila tudi prisluškovanje 
enotam Jugoslovanske ljudske 
armade (JLA). Sprva so bili iz-
redno previdni, saj so za spo-
razumevanje uporabljali kodi-
rane in šifrirane pogovore in 
sporočila, zaradi česar teh nis-
mo prav veliko razumeli. Kas-
neje, ko nam je v prvih spo-
padih uspelo pridobiti tudi 
njihove zveze, tablice črkova-
nja in šifre, smo pogovore tudi 
dešifrirali in uspešneje spre-
mljali njihove aktivnosti in na-
črtovane premike enot, kar je 
bilo izredno dragocenega po-
mena tako z vidika same dol-
žine osamosvojitvene vojne kot 
njenega poteka in števila žrtev 
na strani teritorialcev. Če na 
tem mestu samo ponazorim na 
enem izmed primerov: naši ve-
zisti so med drugim prestreg-
li njihovo radijsko sporočilo 
o načrtovanem letalskem na-
padu na položaje TO v Krako-
vskem gozdu, zato so se lahko 
naše enote hitro in še pravo-
časno umaknile najprej v not-
ranjost gozda in od tam na dru-
ge lokacije. Ob tem naj povem, 
da so se našim vrstam po pozi-
vu slovenskega vodstva vsem 
zaposlenim v JLA, da prestopi-
jo v TO, pridružili tudi trije vez-
isti iz cerkljanske vojašnice, vsi 
člani vojaškega radiokluba, si-
cer pa naši ljudje, ki so prispe-
vali k temu, da smo bili še bolj 
učinkoviti, lažje prisluškovali 
in odkrivali namere JLA. 

Kaj iz tistega obdobja se 
vam je še posebej vtisnilo v 
spomin?
Vsekakor velja omeniti taktič-
nost bojnih enot in poveljujo-
čega kadra, ki je odigral ne-
verjetno vlogo. Pri tem bi še 
posebej izpostavil poveljnika 
25. Območnega štaba TO pol-
kovnika Ernesta Breznikarja, 
ki ga iz vsakodnevnega živ-
ljenja poznamo kot odprte-
ga, družabnega človeka, a ko 

je šlo zares, je bil preudaren, 
zmeren poveljnik, ki ni želel z 
nobenim preuranjenim uka-
zom ogroziti življenj naših pri-
padnikov. Prihajalo je do več 
kočljivih situacij, provokacij s 
strani JLA, ko je, denimo, heli-
kopter v zelo nizkem letu pre-
letel in lebdel nad antenami 
naše radioamaterske posto-
janke na Čretežu, kjer so bile 
tedaj locirane občinske uprav-
ne zveze. Naša radioamater-
ja, ki sta tam delovala, Bojan 
Klavžar in Noni Gubenšek, 
sta o položaju obvestila štab, 
a je 'Enč' zelo mirno odločil: 
»Fantje, ne bomo reagirali, 
ohranite mirno kri.« To njego-
vo razumnost poveljevanja in 
varovanja ljudi, za kar smo mu 
lahko globoko hvaležni, lahko 
najbolj ponazorim z njegovi-
mi besedami, ko je dejal: »Kaj 
nam bodo pa žene in mame 
dejale, če ne bomo njihovim 
možem in otrokom omogočili 
varne vrnitve domov?« 

Ko je bila končana vojna za 
Slovenijo, so bojne enote po 
sprejemu Brionske deklaraci-
je ostale še v stanju priprav-
ljenosti, radioamaterji pa smo 
prenehali z delovanjem. V tis-
tem času je Slovenija tudi že 
nabavila moderna, vodood-
porna radijska sredstva iz An-
glije znamke Racal Syncal in 
iz Izraela znamke Tadiran, ki 
so že sodila med bojno opre-
mo, zato smo radioamaterji 

pobrali svoje radioamaterske 
zveze in se vrnili v normalno 
življenje.

Z radioamaterstvom ste se 
začeli ukvarjati že v zgo-
dnjih mladostnih letih.

Zanj me je kot osnovnošolca 
na kostanjeviški osnovni šoli 
navdušil tamkajšnji učitelj fi-
zike in tehnike Adolf Obu. Že 
v 8. razredu sem si izdelal 

prvi oddajnik, da sem lahko v 
Kostanjevici poslušal sodobno 
glasbo, kar je bilo sicer prepo-
vedano, a če ne preizkusiš, ne 
veš, ali deluje ali ne. Leta 1968 
sem se vpisal v šolo za milični-
ke v Tacnu in jo leta 1972 kon-
čal. Leto pred tem sem opravil 
tudi izpit za radiotelegrafista, 
kasneje so me poslali še na šo-
lanje v Beograd. To pomeni, da 
sem radioamater že polnih 50 
let.

Pripravništvo ste sicer opra-
vili kot miličnik, a nadalje-
vali z izobraževanjem, služ-
bovali na različnih delovnih 
položajih v organih za not-
ranje zadeve, kar vas je po 
letih službovanja v Ljublja-
ni tudi pripeljalo nazaj v Kr-
ško.
Višjo policijsko šolo sem zak-
ljučil leta 1980, se v Krško 
vrnil leta 1984 kot komandir 
tukajšnje milice in zatem ne-
kaj let služboval v občinskem 
upravnem organu za notranje 
zadeve. Glede na to, da sem 
med šolanjem na višji policij-
ski šoli res pridobil zelo ve-
lik obseg znanj iz računovod-
stva, odkrivanja gospodarske 
kriminalitete in drugih devi-
antnih pojavov ter da sem že 
pred osamosvojitvijo Slove-
nije na Ministrstvu za finance 
opravil tudi vse izpite za dav-
čnega inšpektorja, sem se že-
lel zaposliti na finančni polici-
ji, o kateri je bilo tedaj toliko 

govora. A ker do formiranja fi-
nančne policije tedaj ni priš-
lo in tudi še do danes ne, ker 
je bila politika vselej tista, ki 
je in še kroji vse na davčnem, 
finančnem ali policijskem po-
dročju, sem v začetku leta 
1992 zapustil občinsko upra-
vo. Ustanovil sem podjetje za 
računovodstvo, ki sem ga us-
pešno vodil do leta 2009, ko 
sem se upokojil, vodenje pre-
pustil drugim, čeprav sem še 
nekaj let delal kot prokurist, 
leta 2015 pa podjetje prodal. 
Ob mojem odhodu je bilo v 
njem zaposlenih 18 računo-
vodskih in davčnih delavcev, ki 
so uspešno vodili davčne in ra-
čunovodske posle več kot 200 
podjetjem, večjim obrtnikom, 
združenjem, zvezam, dru-
štvom ter drugim profitnim 
in neprofitnim organizacijam. 

V podjetju Biro Bonus z eno-
tami v Novem mestu in Lju-
bljani ste bili med pionir-
ji pri uvedbi brezpapirnega 
računovodstva v Sloveniji, 
hkrati pa tudi med prvimi v 
panogi, ki ste pridobili ISO 
standard kakovosti. 
Brezpapirno poslovanje je 
bila dejansko izredno napre-
dna usmeritev, kar je perspek-
tiva računovodskih podjetij še 
danes, saj več kot 90 odstot-
kov slovenskega gospodar-
stva sestavljajo mikro in mala 
podjetja, pretežen del teh pa 
je preneslo računovodske pot-
rebe na zunanje servise. Ra-
čunovodska podjetja namreč 
nudijo specifična strokovna 
znanja, ki jim v podjetjih že 
zaradi nenehno spreminjajo-
če se zakonodaje in sprememb 
na davčnem področju težko 
sledijo ali pa se morajo zapos-
leni kar naprej izobraževati. 
Zato sem sledil cilju, da našim 
strankam zagotavljamo celo-
vite računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti pa 
tudi davčno svetovanje. A ker 
tega znanja v 90. letih v Slove-
niji še ni bilo, smo se zaposleni 
usposabljali na Gea Collegeu 
in odšli tudi na usposabljanje 
v Nemčijo. Jaz osebno sem me-
sec dni preživel pri davčnem 
svetovalcu v Regensburgu in 
najboljše komponente iz nje-
govega vodenja računovod-
stva in davčnega svetovanja 
prenesel v naše poslovanje, 
kar je bilo tudi porok razvoju 
našega podjetja.

Z uvedbo elektronskega, brez-
papirnega poslovanja, ko smo 
na svoj terminalni strežnik 
pripeli podjetja, ki so doma 
poskenirala dokumente, vnes-
la še kakšne osnovne meta po-
datke in nam jih poslala, pa 
smo omogočili hitrejše stori-
tve, racionalizirali tako stro-
ške podjetij z vidika zmanj-
šanja papirologije, fizičnega 
dostavljanja listin, zmanjša-
li možnost človeških napak 
idr., kot tudi naše delo. Pogos-

Karl Drago Bučar, radioamater, nosilec evropskega rekorda v telegrafiji:

Karl Drago Bučar

Ta plamen imaš vedno v sebi
STARI GRAD V PODBOČJU – Tu prebiva Karl Drago Bučar, katerega prehojeno življenjsko in poslovno pot 
od miličnika do uspešnega podjetnika bi lahko strnili tudi v knjigi. Sam bi, čeprav pravi, da ga je vse, kar je 
delal v življenju, osrečevalo, njeno najobsežnejše poglavje namenil radioamaterstvu.
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Začelo se je leto 2022, ki je, kot 
pravijo, super volilno leto. Am-
pak če bo res 'super', bomo vi-
deli šele čez štiri leta, ko bodo 
znani rezultati dela vseh tis-
tih, ki bodo oziroma bomo le-
tos izvoljeni, naj si bo spomla-
di na državnih ali jeseni na 
lokalnih volitvah. 

Osebno zaključujem svoj prvi 
mandat v Državnem zboru, 
medtem ko sem bil v občinski 
svet izvoljen že večkrat. Zdaj 
lahko tudi sam v praksi vidim, 
da je takšna povezava lahko 
zelo koristna, če jo seveda po-
slanec želi in zna izkoristiti v 
dobro svojega okolja. Ob raz-
pravah v Državnem zboru se 
očitno pozna, kdo izmed po-
slancev prihaja iz konkretne-
ga okolja, saj so njegova vpra-
šanja in razprave tudi zelo 

konkretne, medtem ko je pri 
ostalih veliko načelnega go-
vorjenja, da ne rečem nakla-
danja. Za marsikoga sicer taki 
poslanci izpadejo pametni, a 
konkretnih rezultatov je bolj 
malo, saj gre pogosto za ideo-
loške prepire, ki ne pripeljejo 
daleč. Prepričan sem, da mora 
biti tudi državna politika čim 
bolj konkretna. 

Nekoč sem nekje slišal, da 
mora država imeti vsaj 5 do 7 
milijonov prebivalcev, da lah-
ko učinkovito opravlja svoje 
funkcije v korist svojih drža-
vljanov in ne samo nekih in-
teresnih skupin. S to trditvijo 
se moram po skoraj štirih le-
tih izkušenj v državni politiki 
še bolj strinjati. V tem manda-
tu je namreč naneslo, da sem 
kot član Slovenske nacionalne 
stranke podpiral tako bolj levo 
usmerjeno Šarčevo vlado kot 
sedaj desno Janševo. Čeprav 

se z vsemi odločitvami nisem 
strinjal in tudi za vsako nisem 
glasoval, pa je v glavnem ve-
jalo načelo, da vlado podpira-
mo, da bi lahko država funkci-
onirala. Seveda sem tudi sam 
opazil veliko zadev, ki mi niso 
všeč, predvsem je to pri kad-
rovanju, ki pa je v veliki meri 
posledica majhnosti, o kateri 
sem prej govoril. 

Med najbolj aktivnimi 
poslanci

Sicer pa je za mano prvi pos-
lanski mandat in vem, da je 
bila moja izvolitev za marsi-
koga v Krškem veliko prese-
nečenje. Lahko pa že povem, 
da bom kandidiral tudi za dru-
gega, saj mislim, da sem bil do-
volj aktiven in v marsičem tudi 
uspešen. Seveda bodo to po-
vedali volivci, za katere tudi 
upam, da bo med njimi več 
tistih, ki bodo predvsem upo-
števali, kaj sem naredil za ob-
čini Krško in Kostanjevica na 
Krki, pa tudi v dobro celotne-
ga Posavja. 

Ne bi se rad preveč hvalil, a 
ker so nekateri mediji v pre-
teklosti to že objavili, lahko 
povem, da sem še vedno med 
najbolj aktivnimi poslanci na-
sploh. Doslej sem postavil že 
308 poslanskih vprašanj, kar 
me umešča na 3. mesto po 
številu vprašanj med vse-
mi 90 poslanci. Če sem zdaj 

bolj konkreten, moram ome-
niti nekaj svojih dosežkov iz-
tekajočega se mandata. Tu 
seveda štejem kot vrh svoje-
ga poslanskega dela uspeš-
no uveljavitev statusa mestne 
občine za Krško. Ves čas sem 
vedel, da se postopek ne sme 
zavleči preko novega leta, po-
tem bi zelo verjetno vse skupaj 
še enkrat propadlo. Hvaležen 
sem vsem, ki so sodelovali pri 
tem, vendar sem bil v ključnih 
trenutkih sam. Vem, da večini 
ljudi še ni jasno, kakšne bodo 
pozitivne posledice tega. Naj-
več je to vredno za Posavje, 
ki bo lažje dobilo pokrajino, s 
tem bo pridobila tudi občina 
Krško, vendar bo veliko odvis-
no od tega, kako bo to znalo iz-
koristiti vodstvo občine in še 
posebno župan. Z začetki sicer 
nisem najbolj zadovoljen, a na 

tem mestu ne bi tega razpre-
dal, saj bo še čas za to. 

Čeprav sem državni poslanec, 
se ves čas zavedam, da mo-
ram pomagati reševati proble-
me, ki so pomembni za občino 
Krško in regijo Posavje. Glede 
energetike se veliko oglašam, 
saj je to normalno, ker smo 
energetska regija in že samo v 

naši občini je sedež treh elek-
trarn. V zvezi s kadrovskimi 
zadevami v energetiki vsako-
mur v Ljubljani povem, da mo-
rajo, če je le mogoče, ljudje, ki 
upravljajo energetiko, biti iz 
naših koncev, še bolj pa je po-
membno, da se spoznajo na 
te reči. Da imajo kaj pojma o 
elek triki.

Zame je pomembno, da pred 
kakršno koli odločitvijo o no-
vih investicijah razrešimo 
stare probleme. Kot sem že 
povedal Šarcu in Janši, je ne-
sprejemljivo, da 40 let nismo 
poskrbeli za odpadke in rešili 
tega s Hrvati. Mislim, da bi mo-
rali narediti kaj več tudi sami v 
Posavju in v Krškem. Jaz sem 
se potrudil, da ima formalno 
ARAO sedež v Krškem, a sem 
ministre že opozoril, da ni do-

volj, da so preselili samo raču-
nalnik in fikus. Kar se tiče od-
lagališča, sem kritičen tudi do 
Komisije za spremljanje izgra-
dnje odlagališča, ki ni dobro 
vodena. Če bi pokojni Galeša 
tako vodil Odbor za spremlja-
nje izgradnje HE na spodnji 
Savi, še zdaj ne bi imeli teh 
elektrarn. 

Dobro in konkretno 
sodelovanje z ministri

Lahko rečem, da sem se že z 
ministri Šarčeve vlade dob-
ro sodeloval, z zdajšnjimi pa 
je to še boljše in bolj konkre-
tno. Največ tega se odvija na 
področju infrastrukture, zato 
sem zadovoljen, da bo ob bli-
žnjem obisku vlade v Posav-
ju potrjenih kar nekaj dogo-
vorov, kot na primer: podpis 
pogodbe za obnovo ceste v 
Kostanjevici na Krki (odsek 
od OŠ Kostanjevica do Karlč 
oz. do meje z občino Krško), 
pogodba za sanacijo vojaške-
ga mostu, ki ga bo občina na-
menila za pešce in kolesarje, 
Ministrstvo za obrambo fi-
nanciralo v 75 % in ostalo ob-
čina, z DRSI sem se dogovoril, 
da bodo cesto CKŽ obnovili že 
letos do junija, če bo le obči-
na uredila vso dokumentacijo, 
prej je bilo to v planu za leto 
2023. Glede objekta na CKŽ 
55 nam zaradi 'fovšije' sose-
dov sicer ni uspelo, da bi vanj 
vrnili sedež obmejne policije, 
bo pa tam delalo prek 50 poli-
cistov, s čimer bo zgradba re-
šena pred propadom in tudi 
več utripa bo v mestu. Seve-
da je še veliko zadev, pri kate-
rih sem sodeloval in se zanje 
niti ne ve, saj je žal celo v do-
mači občini veliko ljudi, ki bolj 
gledajo na to, v kateri stranki 
sem, kot pa kaj naredim.

Politika mora biti čim bolj konkretna

Dušan Šiško

V zvezi s kadrovskimi zadevami v energetiki 
vsakomur v Ljubljani povem, da morajo, če je le 

mogoče, ljudje, ki upravljajo energetiko, biti iz naših 
koncev in se spoznati na te reči.

LJUBLJANA, KRŠKO – Krčan 
Dušan Šiško je bil pred sla-
bimi štirimi leti kar nekoliko 
presenetljivo izvoljen v Dr-
žavni zbor, na državnem po-
litičnem parketu pa se je dob-
ro znašel. Je namestnik vodje 
poslanske skupine SNS, ob 
tem pa še predsednik Komi-
sije za odnose s Slovenci v za-
mejstvu in po svetu ter član 
Odbora za infrastrukturo, 
okolje in prostor, Odbora za 
notranje zadeve, javno upra-
vo in lokalno samoupravo ter 
Mandatno-volilne komisije.

to sem več kot polovico delov-
nega časa samo proučeval za-
konodajo, nove predpise, da bi 
podjetja skozi poslovno leto 
pripeljal s čim manj davki in 
prispevki oziroma da bi ta pla-
čala res samo tisti nujni delež 
po predpisih, da bi jim ostalo 
več sredstev za njihov razvoj. 
V bistvu sem najraje delal v ra-
čunovodstvu in na tem podro-
čju dosegal tudi največje uspe-
he, saj sem bil nenehen iskalec 
sprememb, tudi skozi uvedbo 
standarda kakovosti, ko sem 
z zaposlenimi iskal rešitve za 
optimalno urejeno poslovanje, 
zagotavljanje obvladovanja in 
sledljivosti delovnih proce-
sov. Kot vodja sem se zavedal, 
da mora podjetje, če želi biti 
uspešno, dosegati dobre po-
slovne rezultate in se razvija-
ti, delovati kot velika družina 
oz. dobro uglašen ansambel.

Medtem ko sta si z ženo dom 
uredila v Starem Gradu v 
Podbočju, ste se po vrnitvi 
iz Ljubljane vključili tudi v 
Radioklub Krško. Več let ste 
ga vodili kot predsednik, s 
svojim angažiranjem pa ve-
liko prispevali tudi k izgra-
dnji radioamaterske posto-
janke na Čretežu.
Nekaj časa smo živeli še v Kr-
škem in se zatem preselili na 
Stari Grad v Podbočju, na ne-
koliko višjo lokacijo na nad-
morski višini 320 m, da imam 
lahko kot radioamater tudi 
antene. Odkar sem se upoko-
jil, je to moj glavni konjiček. 
Leta 1986 sem se vključil v 
krški radioklub, kjer sem širil 

znanja in spretnosti tudi med 
mladino, saj sem uspešno vo-
dil in zaključil kar nekaj teča-
jev za nove radioamaterje na 
osnovnih šolah v Krškem in 
v Leskovcu. Kot predsednik 
sem vodil krški radioklub v 
letih 2012–2016, bil podpred-
sednik v obdobju 2018–2022, 
od leta 1996 do 2000 pa tudi 
vodil Zvezo društev tehnične 
kulture Krško. Radioklub Kr-
ško je zelo dobro opremljen in 
visoko pozicioniran klub v slo-
venskem merilu.

Sicer je pri meni doma na-
meščena tudi točka ARON 
(Amatersko radijsko omrežje 
za nevarnost), ki predstavlja 
podporo delovanju službam 
zaščite in reševanja v prime-
ru naravnih in drugih nesreč. 
To pomeni, da lahko z razpo-
ložljivimi tehničnimi sredstvi, 
zvezami in radijskimi postaja-
mi vzpostavimo zveze, ki gre-
do preko Gorjancev v smeri 
Ljubljane ali Kuma v primeru 
potencialne kemične nevar-
nosti, poplav, nesreče v jedr-
ski elektrarni, žledoloma, ki-
bernetskega napada, daljšega 
izpada preskrbe z električno 
energijo, prekinitve delovanja 
javnih telekomunikacijskih 
omrežij ali potresa, saj smo na 
potresnem področju, na kate-
rem so manjši potresi stalnica, 
zaradi česar tudi ne moremo 
izključiti potencialno možne-
ga rušilnega potresa. Ravno 
pri tem so nam dragocene iz-
kušnje iz hrvaške Petrinje, ko 
je po potresu prišlo do izpada 
električne energije in so zara-

di preobremenjenosti omrežja 
prenehali delovati vsi mobite-
li. Zato je treba imeti na rezer-
vi radijske zveze in agregat, ki 
ga imam tako pri sebi doma, 
kot ga imamo tudi na posto-
janki na Čretežu. 

Ali ste si preko vzpostav-
ljanja zvez pridobili veliko 
znancev po svetu?
To so razni t. i. skedi, vnap-
rej dogovorjene in vzpostav-
ljene zveze, ko se pogovarjaš 
z določenimi radioamater-
ji o različnih zadevah, naj si 
bo o vremenu, antenah in os-
tali radioamaterski opremi, a 
tako kot se to sicer dogaja v 
življenju, tudi tu postopoma 
skupnih tem zmanjka. V bolj 
razvitih državah obstaja tudi 
radioamaterski turizem, o če-
mer sem tudi osebno že raz-
mišljal, a še ne prakticiral. To 
preprosto pomeni, da ponudiš 
radioamaterju iz druge države 
ali kontinenta bivanje pri sebi 
doma za teden, dva, sam lah-
ko greš tisti čas kot turist ra-
dioamater drugam ali pa si go-
stitelj svojemu obiskovalcu in 
mu razkažeš posebnosti kra-
jev in dežele. Ta praksa iz tu-
jine je vsekakor zanimiva in 
tudi cenovno bolj dostopna. 
Zasledil sem podatek, da nas 
je po svetu 3,5 milijona, to pa 
je že velika družina radioama-
terjev. Glede na število prebi-
valstva dosegamo lepo število 
tudi v Sloveniji (po podatkih iz 
leta 2019 več kot 3000, op. p.).

Vaši stanovski kolegi so nam 
zaupali, da na tekmovanjih 

na mednarodnem nivoju do-
segate izredno visoke uvr-
stitve, da ste celo nosilec 
evropski rekorda v telegra-
fiji, a da kljub temu ostajate 
izredno skromni.
Za prosti čas si vedno izberem 
radioamaterska tekmovanja, 
ki se odvijajo pretežno med 
konci tedna. Lahko rečem, da 
mi to angažiranje, odkar sem 
upokojen, predstavlja bistvo 
zadovoljnega življenja. In drži, 
da sem se zaradi nenehnega 
udeleževanja mednarodnih 
tekem v vzpostavljanju radij-
skih zvez, predvsem z Morse-
jevimi znaki, v tem tako izuril, 
da v evropskem merilu pred-
stavljam Slovenijo kot primer 
izjemnega uspeha. Prav tako 
tudi, da sem z osebnim po-
zivnim znakom S52AW v tek-
movanju z imenom CQ World 
Wide DX Contest še vedno no-
silec All Time Score Records 
for Europe 1948–2021 (re-
korder vseh časov za Evropo, 
op. p.) na frekvenčnem obse-
gu 7 MHz v telegrafiji, v kate-
goriji »Singl Operator Assis-
ted –High«. Žal sem pri tem 
edini Slovenec, saj si običaj-
no ta mesta delijo radioama-
terji velikih in radioamatersko 
močnih držav. Vsekakor pa mi 
je to v velik ponos. In nedvom-
no bom radioamater ostal, vse 
dokler mi bodo to omogočale 
kognitivne sposobnosti. Radi-
oamater prenehaš biti, ko um-
reš. Sicer imaš ta plamen ved-
no v sebi.

 Bojana Mavsar

SEVNICA – Si se kdaj vprašal/a, kako delujejo brezžične komu-
nikacije, kaj je to radijska frekvenca, kako se razširjajo radijski 
valovi, kdo so to radioamaterji in zakaj ter kako vzpostavljajo ra-
dijske zveze? Odgovore na ta in še mnoga vprašanja pozna Radi-
oklub Sevnica, ki pripravlja 4. februarja ob 18. uri prek spletne 
povezave brezplačni tečaj (predviden termin za izpit je v aprilu 
2022). Zainteresirani se prijavite preko e-pošte na naslov: radi-
oklub.sevnica@gmail.com ali po telefonu na GSM: 041/605-092.

Radioklub Sevnica, ki ga vodi Tilen Cestnik, je član Zveze radi-
oamaterjev Slovenije in Mednarodne radioamaterske unije (In-
ternational amateur radio union). Poslanstvo sevniškega radi-
okluba je povezovati radioamaterje v Sevnici, Posavju in tudi 
širše, deliti znanje in izkušnje ter izobraževati zainteresirane za 
ta lep in prijeten hobi. Člani radiokluba so po ARON kodeksu za-
vezani pomagati službam zaščite, reševanja in pomoči kot tudi 
občanom v primeru naravnih in drugih nesreč. Njihova pomoč 
je aktualna predvsem, kadar pride do prekinitve delovanja jav-
nih telekomunikacijskih omrežij, bodisi zaradi nesreče, daljše-
ga izpada preskrbe z električno energijo ali kibernetskega na-
pada. Radioamaterji v takšnih situacijah pomagajo s prenosom 
pomembnih informacij, kar se je v preteklosti že dogajalo (naj-
bolj odmeven primer je bil žledolom leta 2014). 
 Vir: Radioklub Sevnica

Radioamaterski tečaj 

Radioklub Sevnica vabi k spoznavanju osnov delovanja 
radioamaterstva.
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Za nami je eden najtežjih man-
datov v zgodovini Slovenije, ko 
smo žal še vedno talci koro-
navirusa in nas bremeni teža 
zdravstvenih, gospodarskih in 
socialnih posledic pričujoče 
epidemije. Ob tem se aktualna 
vlada ne more ravno pohvali-
ti z najboljšim upravljanjem z 
epidemijo, o čemer pričajo dej-
stva, kakor koli jih želijo neka-
teri olepševati.

V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov, ki jo vodim, smo 
v zadnjih dveh letih mandata 
večino angažmaja usmerili v 
ukrepe za preprečevanje pos-
ledic epidemije, v zadnjih me-
secih tudi energetske revščine. 
Vlada je pripravila kar deset 
protikoronskih zakonskih pa-
ketov, žal so ti le deloma reše-

Verjetno je mnogim ušlo iz spo-
mina, da so bile zadnje volitve 
v Državni zbor 3. junija 2018. 
Sam se še zelo dobro spomnim, 
kako smo skupaj s prijatelji ča-
kali rezultate. Zmaga SDS nas 
je navdajala z upanjem, da bo 
možno veliko narediti in spre-
meniti, če bo vlado vodila SDS, 
sam pa bom postal koalicijski 
poslanec. Sicer so naslednji te-
dni prinesli drugačno vlado, 
kar je pomenilo tudi drugač-
no dinamiko dela. Sam sem od 
začetka mandata vedel, kaj vse 
smo obljubili našim volivcem, 
kaj vse je potrebno spremeni-
ti in urediti v Sloveniji ter tudi, 
kaj vse so želje naših občanov. 
Pri tem mi je vedno v veliko 
pomoč, da sem občinski sve-
tnik v občini Sevnica. Kar po-
meni poznavanje problemov v 
lastni občini pa tudi v Posavju. 

vali težave državljank in dr-
žavljanov, veliko premalo je 
bilo posluha za najbolj priza-
dete skupine in gospodarske 
dejavnosti (samozaposleni, 
prireditvena dejavnost, mali 
obrtniki in trgovci …).

Prav tako niso zalegla naša 
opozorila o velikem finančnem 
dolgu, ki ga je aktualna vlada 
pridelala na račun ukrepov. 
Absolutno se strinjam, da je 
država ob krizah prva dolžna 
pomagati ljudem, pa vendar 
mora biti pomoč usmerjena, 
še posebej na tiste, ki jo naj-
bolj potrebujejo, ne pa da dan-
danes podjetja vračajo proti-
koronsko pomoč, ker so se ta 
zaradi lastnega dela in samoi-
nicative zmogla postaviti nazaj 
na noge. Trdo delo, odrekanje 
in dobre poslovne ideje pač ne 
morejo biti kaznovane.

Aktualni čas sta opozicija in 

Kjer se je pričakovala moja po-
moč kot edinemu poslancu SDS 
iz Posavja.

Delo v znamenju spopadanja 
s covidom-19

Nešteta poslanska vprašanja 
in pobude, tudi predlogi zako-
nov, sklici nujnih sej, pogovori 
v in izven poslanske pisarne, si-
cer niso vedno naletela na po-
zitivno rešitev, a kot aktivne-
mu opozicijskemu poslancu 
mi je marsikaj uspelo. Opozo-
riti, urediti in tudi spremeniti. 
Velikokrat tudi v sodelovanju z 
ostalimi poslanskimi kolegi iz 
Posavja, ki smo zaradi še bolj 
aktivnega dela za reševanje 
problemov naše regije prvič v 
zgodovini DZ ustanovili Klub 
posavskih poslancev. 

Ko je bivši predsednik Vlade 
RS januarja 2020 »vrgel pu-

koalicija na državni ravni vse-
skozi na dveh bregovih, v ob-
činah in regijah si tega eno-
stavno ne moremo privoščiti. 
Nekaj je »upravljati z državo«, 
nekaj povsem drugega pa re-
ševati konkretne težave ljudi 
in gospodarstva tukaj in zdaj.

Posavje ima kot vse ostale re-
gije svoje specifike in tudi svo-
je specifične težave. Zelo sem 
vesel, da smo štirje poslanci 
iz Posavja maja 2019 ustano-
vili Klub posavskih poslancev, 
naše strankarske različnos-
ti pa pustili pred vrati tega fo-
ruma.

Posavje okrepiti kot 
energetsko območje

Za nas je bilo in ostaja najbolj 
pomembno, da se rešujejo od-
prta vprašanja Posavja, eden 
izmed osrednjih izzivov osta-
ja energetika. Hidroenerget-
ski potencial Posavja ne more 
biti v rokah posamičnih inte-
resov, treba je narediti vse, da 
se rešijo morebitne dileme – 
tudi okoljevarstvenikov, ter 
da HE Mokrice prične čimprej 
obratovati. Glede na poten-
cial srednje in spodje Save je 
treba Posavje še bolj okrepiti 
kot enega najbolj perspektiv-
nih energetskih območij v Slo-
veniji.

V prihodnjem mandatu se 
bom še naprej zavzemal za 

ško v koruzo«, pa se je dina-
mika dela spremenila. Na ža-
lost je bil velik del delovanja 
v in izven DZ posvečen spopa-
danju s covidom-19 in spre-
jemanju ukrepov za blaženje 
posledic epidemije. Ljudje so 
pričakovali rešitve za vse te-
žave, čeprav covid-19 ni bil 
le problem Slovenije. Na ža-
lost opozicija ni sodelova-
la pri spopadanju z epidemi-
jo, ker se je odločila, da bo 
skušala s pomočjo različnih 
nevladnih organizacij in s po-
močjo velikega dela medijev 
(prevečkrat s pomočjo laži 
in manipulacij) rušiti vlada-
jočo politiko in ukrepe. In to 
bodo počeli vse do volitev. A 
dejstvo je, da smo z desetimi 
protikoronskimi (PKP) zako-
ni pomagali mnogim. In to v 
času, ko se je situacija zaradi 
covida-19 v Sloveniji in tudi 
po svetu spreminjala z veliko 
hitrostjo. Seveda ni možno po-
magati vsakemu posamezniku 
enako. A skušali smo pomaga-
ti kar najbolj konkretno in naj-
širšemu krogu ljudi. Za razli-
ko od kakšne bivše vlade smo 
pomagali konkretno fizičnim 
in pravnim osebam. Samo tu-
ristični boni in BON21 so dali 
nekaj vsakemu državljanu in 
pomagali turizmu, gostin-
stvu …

Poleg ukvarjanja z epidemijo 
je slovenska vlada izjemno us-

čimprejšnjo odločitev glede 
izgradnje NEK2, na način, da 
se nova delovna mesta na ra-
čun izgradnje ohranijo v Po-
savju. Prav tako morajo biti 
pred samo realizacijo izgrad-
nje odgovorjena vsa vpraša-
nja glede varnosti obratovanja 
NEK2, predvsem pa je za povr-
nitev zaupanje ljudi pri izgra-
dnji velikih projektov potreb-
na največja transparentnost.

Od naslednjega mandata pri-
čakujem tudi pospeške pri iz-
gradnji 3. razvojne osi, da se 
Radeče preko Sevnice in Kr-
škega ter vsi ostali kraji na tej 
osi povežejo z avtocesto.

Prav tako moram pohvaliti 
delo kluba oziroma vseh nas 

posavskih poslancev, da smo 
ob nedavnem sprejemu pro-
računov enotno stopili skupaj 
za čimprejšnjo realizacijo od-
prtih projektov v Posavju. Ve-
sel sem, da se v Posavju med 
župani posavskih občin, občin-
skimi svetniki in poslanci na-
sploh krepi zavedanje o pome-
nu sodelovanja. Pa ne samo na 
deklarativni ravni, temveč pov-
sem operativno.

pešno predsedovala Svetu EU. 
Z veliko napori vlade in po-
slancev koalicije smo uredili 
mnogo zadev, ki so prej čaka-
la in čakala na ureditev: Zakon 
o dolgotrajni oskrbi, Zakon o 
spodbujanju investicij, nove-
la ZPIZ 2V (izredna uskladi-
tev pokojnin), Zakon o debi-
rokratizaciji, Zakon o zaščiti 
živali, Zakon o nujnih ukrepih 
v zdravstvu, digitalizacija na 
mnogih področjih … Predvsem 
pa so proračuni za leta 2021, 
2022 in 2023 Sevnici in Po-
savju veliko prinesli. Od dvi-
ga povprečnin (npr. za Sevni-
co to pomeni cca. 1.1775.000 
evrov več v treh letih), pred-
vsem pa ključno, da se za razli-
ko od preteklosti, ko so se pro-
jekti zamikali, sedaj prihaja še 
do hitrejše realizacije projek-
tov (odvajanje in čiščenje od-
padne vode v porečju spodnje 
Save, projekt hidravličnih iz-
boljšav vodovodnih sistemov, 
komunalno opremljanje v Po-
slovni coni Sevnica z gradnjo 
novega nadvoza, OŠ Ane Gale, 
cestni projekti Šentjanž–Glino, 
most Log …) ter umeščanja in 
izvajanja novih projektov – 
rondo Radna, sanacija držav-
ne ceste Blanca–Dol. Brezovo, 
začetek delovanja Satelitske-
ga urgentnega centra v ZD 
Sevnica. Tudi ostali posavski 
poslanci iz Radeč, Krškega in 
Brežic lahko potrdijo, da se iz-
vajajo projekti, na katere se je 

Tudi pri mnogo razpisih za 
evropska sredstva smo doka-
zali, da imamo skupne cilje, 
za katere smo se pripravlje-
ni odreči morebitnim privi-
legijem ali bonusom zgolj za 
posamično občino. Vseskozi 
sem se tudi zavzemal, da se 
sredstva iz sprejetega Dogo-
vora za raz voj razvojne regi-
je Posavje porabijo v Posavju. 
Konec leta sem zato na mini-
stra za okolje in prostor naslo-
vil poslansko pobudo, naj mi-
nistrstvo med drugim podpre 
namero Občine Radeče za so-
financiranje projekta Odvaja-
nje in čiščenje odpadne vode 
v porečju srednje Save v ob-
čini Radeče, ministra pa sem 
tudi pozval, naj se sredstva za 
predvidene projekte v Posav-

ju dejansko porabijo v Posav-
ju, med drugim za izgradnjo 
kolesarskih povezav.

Za hitrejšo regeneracijo 
gospodarstva

Klub težki zdravstveni in go-
spodarski situaciji, s katero 
se zaradi epidemije soočamo, 
menim, da smo v Posavju v iz-
tekajočem se mandatu uspeli 

prej dolgo čakalo – obvoznice, 
ponovna umestitev policijske 
uprave v Krško, odlagališče je-
drskih odpadkov, kolesarske 
steze … Skupaj smo posavski 
poslanci predlagali sprejem 
Zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega po-
tenciala spodnje Save, prep-
ričali Ministrstvo za izobra-
ževanje v nove programe na 
področju šolstva (zdravstve-
na nega, bolničar – negova-
lec, frizerski tehnik) in uspeš-

no sodelovali pri zakonu, ki je 
omogočal ustanovitev Mestne 
občine Krško. Gradimo po-
membno osnovo za samostoj-
no pokrajino Posavje. 

Za vse zadeve je  
zmanjkalo časa

Menim, da je bilo vsaj v ob-
dobju zadnjih 24 mesecev res 
narejenega ogromno: prioti-
koronski ukrepi, sistemske re-
šitve na mnogih področjih, na-
predek na področju socialne 
in družinske politike, pomoč 
upokojencem, gospodarstvu 
in obrtnikom, zagnanih mno-
go državnih investicij na po-

uresničiti veliko zastavljenih 
ciljev. Tudi na državni ravni se 
je pričelo utrjevati zavedanje, 
da Posavje potrebuje večjo po-
litično veljavo – občino Krško 
smo tako v preteklem mesecu 
potrdili za mestno občino.

V kolikor mi bodo državljani 
in državljanke ponovno zau-
pali mandat poslanca, se bom 
še naprej trudil za hitrejšo re-
generacijo gospodarstva v Po-
savju po epidemiji ter za ures-
ničitev, če rečem, upravičene 
tendence Posavja kot najmoč-
nejše energetske regije v Slo-
veniji. Regije, v kateri bodo po-
savske občine med seboj in z 
ostalimi, sosednjimi regijami 
povezane s hitro cesto 3. ra-
zvoje osi, kjer bo sodelovanje 
med občinami v regijo priva-
bilo še več razvojnih priložnos-
ti, novih iniciativ obrtništva in 
podjetništva ter večjo podpo-
ro kmetijski dejavnosti (spod-
bude kmetom, več angažmaja 
za razvoj kmečkega in turizma 
nasploh v Posavju).

Prepričan sem, da ima 
Posavje, za razliko od ostalih 
regij v Sloveniji, izjemno kon-
kurenčno prednost v raznoli-
kosti dejavnosti in panog ter 
njihovi uspešnosti, s tem pa 
tudi izjemno priložnost, da v 
prihodnjih letih prevzame vlo-
go najbolj propulzivne in go-
spodarsko raznolike regije v 
Sloveniji.

dročju cestne infrastrukture, 
vodovodov, zdravstvene, šol-
ske in športne infrastrukture 
(mnogokrat na podlagi spreje-
tih zakonov v DZ). A še veliko 
je zadev, ki so predolgo čaka-
le na začetek reševanja. Za vse 
je v dveh letih koalicije zmanj-
kalo časa. Zato upam in verja-
mem, da bo podobna Vlada 
nadaljevala delo tudi po nas-
lednjih državnozborskih vo-
litvah. Kar bi bilo zelo dobro 
za Sevnico, Posavje in Slove-

nijo. Ker je razlika med tisti-
mi koalicijami, ki veliko go-
vorijo, in tistimi koalicijami, 
ki veliko naredimo. Upam pa 
tudi, da bo v naslednjem man-
datu v Državnem zboru RS ve-
liko poslancev iz Posavja. In 
da bomo enotni, kot smo bili 
v tem mandatu pri reševanju 
naših regijskih izzivov. Ker pa 
so v letu 2022 tudi lokalne vo-
litve, upam, da bodo za župa-
ne in občinske svetnike v Po-
savju izvoljeni ljudje, ki bodo 
v ospredje postavljali sodelo-
vanje v korist naših občanov 
in Posavja.   

Pred Posavjem so leta izjemnih priložnosti

Skušali smo pomagati kar najširšemu krogu ljudi

Matjaž Han

Tomaž Lisec

Vesel sem, da se v Posavju med župani posavskih 
občin, občinskimi svetniki in poslanci nasploh krepi 
zavedanje o pomenu sodelovanja. Pa ne samo na 

deklarativni ravni, temveč povsem operativno.

Verjamem, da bo podobna Vlada nadaljevala delo 
tudi po državnozborskih volitvah. Ker je razlika 

med tistimi koalicijami, ki veliko govorijo, in tistimi 
koalicijami, ki veliko naredimo.

LJUBLJANA, RADEČE – Med 
četverico posavskih držav-
nozborskih poslancev ima 
Radečan Matjaž Han, tudi 
nekdanji radeški župan, da-
leč najdaljšo 'kilometrino', 
saj je bil v naše zakonodajno 
telo izvoljen že kar petkrat 
– v letih 2004, 2008, 2011, 
2014 in 2018. Od leta 2013 je 
tudi na čelu poslanske skupi-
ne Socialnih demokratov ter 
tako tudi član Kolegija pred-
sednika DZ, poleg tega pa še 
član Odbora za finance, Man-
datno-volilne in Ustavne ko-
misije.

LJUBLJANA, SEVNICA – Sev-
ničan Tomaž Lisec zaključuje 
že svoj tretji mandat v Držav-
nem zboru, v katerega je bil 
prvič izvoljen leta 2011, nato 
pa še v letih 2014 in 2018. V 
tem mandatu med drugim 
opravlja funkcijo namestni-
ka vodje poslanske skupine 
SDS, kot član Odbora za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no ter Odbora za izobraževa-
nje, znanost, šport in mladino 
pa se je seveda največ posve-
čal naštetim področjem.
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BREŽICE – Na zadnji občinski seji v lanskem letu so svetni-
ce in svetniki obravnavali in sprejeli tudi spremembe odlo-
ka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v 
občini Brežice, predlog odloka o OPPN za navezovalno ces-
to Šentlenart v Brežicah ter spremembe odloka o socialno-
varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice.

V povezavi z odlokom o NUSZ so sprejeli amandma župana Iva-
na Molana, ki ga je slednji vložil na že podan amandma svetni-
ka Mirana Omerzela (SLS), in sicer se vsebina glasi: za objekte, 
ki so zajeti v Register nepremične kulturne dediščine, se celoten 
izračun višine nadomestila dodatno pomnoži s faktorjem 0,3, kar 
pomeni, da se med znižanje plačila NUSZ ne vključi samo objek-
te, ki imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali državnega 
pomena, ampak vse objekte, ki jih ima Zavod za varstvo kulturne 
dediščine v svoji evidenci varovanja. Omerzel je namreč predla-
gal, da se verski objekti, zapisani v Register, oprostijo plačevanja 
NUSZ, a to ni mogoče. Potrdili so tudi predlog odloka o OPPN za 
navezovalno cesto na območju Šentlenarta. Predstavnika podje-
tja ACER Novo mesto, kjer izdelujejo prostorski akt, Suzana Si-
mič in mag. Radovan Nikić sta povedala, da gre za dobrih 300 
metrov dolgo cesto, ki se nahaja v večjem delu še nepozidanega 
severnega dela mesta Brežice. S prostorskimi akti občine je ob-
močje severno od načrtovane prometnice namenjeno širitvi ob-
močja proizvodno-obrtnih dejavnosti, kjer se v delu že nahaja ob-
stoječ proizvodni kompleks podjetja TPV d.o.o. Območje danes 
nima ustrezne prometne navezave, zato je treba predvideti novo 
prometno navezavo z obstoječega krožišča na Cesti bratov Milav-
cev do Prečne poti, ki bo omogočala ustrezen dostop. Pri točki o 
odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o socialnovarstve-
nih pomočeh iz sredstev občinskega proračuna je Patricia Čular 
omenila, da v letu 2021 niso porabili vseh sredstev, namenjenih 
za tri vrste pomoči – enkratno denarno pomoč v primeru soci-
alne stiske posameznika ali družine, pomoč ob rojstvu otroka in 
pomoč ob izgubi zaposlitve. Ugotavljajo, da kljub dodatnim obve-
ščanjem v Posavskem obzorniku vloge za denarno pomoč, razen 
ob rojstvu otroka, ne naraščajo oz. nimajo izražene takšne pot-
rebe s strani občank in občanov, zato bo treba poiskati določene 
rešitve. Sprejet je bil tudi Letni program športa za leto 2022, pri 
čemer je Čular navedla, da želijo letos delati v smeri zastavlje-
nih ciljev ob prejetem nazivu Evropsko mesto športa 2022. Na-
slednja seja bo v začetku februarja.  R. R.

V Šentlenartu bo nova cesta

49-letni Bogdan Palovšnik, 
v tem mandatu občinski sve-
tnik in od leta 2019 tudi po-
džupan Občine Brežice, je po 
rodu Gorenjec in doma v Slo-
venski vasi. Poudaril je, da ga 
komunikacija in način dela na 
občinskem nivoju, ki teme-
lji na sodelovanju, povezova-
nju, dogovarjanju, razumeva-
nju občanov, vodita naprej in 
to bi rad prenesel tudi v Držav-
ni zbor. »Želim biti poslanec, ki 
bo povezoval državno in lokal-
no skupnost,« je dejal in dodal, 
da se bo zavzemal predvsem 
za razvoj v Posavski regiji, na-
tančneje za: izgradnjo vzhodne 
obvoznice Brežic z mostom čez 
Savo, investicije v energetiko 
(HE Mokrice in JEK2), norma-
lizacijo življenja ob meji, razvoj 
podeželja (neprofitna stanova-
nja, ukrepe za mlade družine), 
omogočanje dostopa vseh dr-
žavljanov do osebnega zdrav-
nika in hitre obravnave pri 
specialistu, brez doplačil, ter 
za razvoj lokalne infrastruk-
ture. 

Zaradi bolezni odsotno Sen-
to Jeler je predstavila predse-
dnica SD Krško mag. Nataša 
Šerbec. Menijo, da je 27-letna 
Senta, doma iz Leskovca pri Kr-
škem, odlična kandidatka, po-
leg športa, s katerim se aktivno 

Pred pol leta je bil v Mestni hiši 
Brežice ustanovljen Lokalni 
odbor Naša dežela Posavje, ka-
terega predsednica je postala 
Jelena Ilišević Gramc. »Eden 
od prioritetnih ciljev progra-
ma stranke je decentralizacija, 
ki naj bi omogočila enakovre-
den razvoj vseh regij v Sloveni-
ji in posledično temu zagotovi-
la tudi dobra delovna mesta v 
le-teh. Zdi se mi pomembno, da 
vztrajamo pri tem, da Posavje 
postane samostojna gospodar-
ska in upravna regija oziroma 
dežela,« pravi predsednica re-
gijskega odbora. V stranki da-
jejo velik poudarek delu na lo-
kalni ravni, tako v ruralnih kot 
v urbanih območjih, umešča-
jo pa se v politično sredino oz. 
želijo povezovati oba politič-
na pola. 

27. oktobra lani je bil ustano-
vljen občinski odbor Krško, ki 
mu predseduje Darko Mar-
tinc. Zavzemali se bodo, pra-
vi Martinc, za reševanje demo-
grafskih problemov, povezovali 
in poskrbeli bodo za vse gene-
racije. »Naš cilj je omogočiti 
mladim možnost hitrejše ure-
ditve stanovanjskega vpraša-
nja in hiter dostop do delovnih 
mest z dodano vrednostjo in s 
tem preprečiti 'beg možganov' 
mladih v večja urbana središ-

Želijo si drugačno Slovenijo
KRŠKO – Dobre tri mesece pred letošnjimi volitvami v Državni zbor RS (24. aprila) je stranka Socialni de-
mokrati (SD) 12. januarja že predstavila svoje tri kandidate za poslanca iz Posavja – brežiškega Bogdana 
Palovšnika, krško Sento Jeler in sevniško Ano Jelančić.

ukvarja (članica reprezentan-
ce v odbojki sede), je tudi pro-
stovoljka, zelo aktivna je na 
področju mladinskega dela. 

»Največ 
izkušenj 
ima na 
področ ju 
m l a d i h 
in špor-
ta inva-
lidov, ki 
ga tudi 
predsta-
vlja po 
š o l a h . 

Aktivna je na področju turiz-
ma, prostočasnih aktivnosti, 
družbenega razvoja, predvsem 
pa si želi, da bi v krški obči-
ni bolj poskrbeli za zdrav ži-

vljenjski slog, vključno s špor-
tno infrastrukturo, ki nam še 
manjka, nadalje bi se zavzema-
la za skupnostno obliko biva-
nja in varovana stanovanja za 
starejše, stanovanja in ukrepe 
za mlade, karierno orientaci-
jo mladih in vez z delodajalci, 
razvoj podeželja in večjo vlo-
go mladih ter dostop do vseh 
zdravstvenih storitev na lokal-
ni ravni,« je o krški kandidatki 
še povedala Šerbec.

62-letna Ana Jelančić iz Sev-
nice je prokuristka v družin-
skem podjetju, ki se ukvarja 
z dimnikarskimi storitvami. 
Je tudi predsednica Društva 
upokojencev Sevnica, člani-
ca Rotary kluba Sevnica, so-

dnica porotnica na brežiškem 
sodišču itd. V boj za poslanko 
se podaja drugič. »Da kandidi-
ram za poslanko, sem se odlo-
čila iz ene in edine želje – da 
s svojimi idejami in izkušnja-
mi podpiram vse ideje in po-
magam ustvariti prijaznejši 
in boljši jutri ter da vsem lju-
dem omogočimo enak dostop 
in dostojno življenje,« je dejala 
ter dodala, da bi se kot poslan-
ka zavzemala za izboljšanje 
položaja mladih, za enako do-
stopnost zdravstvenih storitev 
in javnega šolstva za vse in za 
manjša podjetja. Navedla je še, 
da bi se lahko v trenutni covid 
situaciji država veliko boljše 
odzvala, saj po njenem mne-
nju trenutno pešajo vsa pod-
ročja. 

Prisoten je bil tudi podpred-
sednik SD in poslanec Ma-
tjaž Nemec, ki je med drugim 
omenil, da so v stranki prip-
ravili najobsežnejši program 
političnih strank v naši drža-
vi. Predsednik SD Brežice Ma-
tija Kolarič je na koncu dejal: 
»Želimo si drugačno Slovenijo 
v drugačnih razmerah. Verja-
mem, da imamo dobro ekipo, 
ki lahko naredi spremembe in 
to državo drugačno.«

 Rok Retelj

Ana Jelančić in Bogdan Palovšnik

Senta Jeler  
(foto: B. M.)

Poudarek bo na lokalni ravni
POSAVJE – Stranka Naša dežela, ki jo vodi nekdanja kmetijska ministrica dr. Aleksandra Pivec, je v Posavju 
ustanovila regijski in tri občinske odbore, ki so se v začetku leta predstavili lokalni javnosti.

ča ali celo v tujino. Prizadeva-
li si bomo tudi ustvariti boljše 
pogoje za dostojnejše pokojni-
ne in posledično kvalitetnejše 
življenje starejših. Prav tako se 
bodo zavzemali, da bo Slove-
nija postala do leta 2030 pre-
hransko samooskrbna, za kar 
imamo tudi na našem podro-
čju imenitne pogoje,« našteva.

Brežiški občinski odbor je bil 
ustanovljen 1. decembra 2021. 
Za predsednika je bil izvo-
ljen Dejan Mesarko, ki pred-
nost stranke vidi v umirjeni in 
strpni politiki ter komunikaci-
ji do vseh državljanov in osta-
lih političnih deležnikov. »V OO 
Brežice bomo poskušali tovr-
stno politiko in način delovanja 
stranke, ki temelji na spoštova-

nju različnosti in sprejemanju 
različnih mnenj, ter njena pro-
gramska izhodišča predstavi-
ti karseda večini ljudi v občini 
Brežice, saj menimo, da je po 
30 letih destruktivnosti v po-
litičnem prostoru in posledič-
no tudi družbi sami potreben 
preskok na precej bolj pozitiv-
no razmišljanje in sodelova-
nje,« poudarja.  

Najmlajša občinska organizaci-
ja stranke v Posavju je sevniš-
ka, saj so jo ustanovili letošnje-
ga 3. januarja, predsednik pa je 
postal Dejan Cesar. »Odbor si 
bo prizadeval pridobiti čim več 
članov, zato je že pričel z delom 
na terenu. Verjamemo v sode-
lovanje med različnimi gene-
racijami in vsemi poklici. Naša 

vrata so odprta vsem, ki bi radi 
delali dobro za ljudi, obenem 
pa se ne obremenjujejo z ideo-
loškimi razprtijami, ki so zna-
čilne za druge stranke. Naša 
dežela ponuja drugačno politi-
ko, ki temelji na povezovanju, 
saj lahko le tako konkretno na-
govori vsa odprta vprašanja v 
lokalnih skupnostih,« pravi Ce-
sar. Vsi skupaj dodajajo, da so 
veseli vsakega klica, predloga 
in vstopa v stranko.
  Peter Pavlovič

Na čelu posavskih odborov stranke so (z leve): Dejan Mesarko, 
Darko Martinc, Jelena Ilišević Gramc in Dejan Cesar.

PODBOČJE – Po letih prizadevanj in zapletov se je konec mi-
nulega leta začela ureditev ceste ob Mlinščici, ki je izpadla iz 
celovite infrastrukturne obnove kraja pred skoraj poldrugim 
desetletjem. Doslej makadamsko cesto bodo razširili, projekt 
pa obsega tudi gradnjo zidov ob potočku Mlinščica, novega 
prepusta oz. mostička, javne razsvetljave, vodovoda, kanali-
zacije, ureditev odvodnjavanja meteorne vode … Skupna vred-
nost naložbe, ki bo izboljšala življenjske pogoje tamkajšnjih 
stanovalcev, znaša dobrih 400 tisočakov. P. P.
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Opišite korake za pravilno ločevanje odpadnega 
jedilnega olja.

Ločevanje odpadnega jedilnega olja se začne v gospodinj-
stvu. V ta namen nameravamo v sklopu projekta nabaviti in 
med gospodinjstva v občini razdeliti male gospodinjske po-
sodice volumna 2,2 l. Namenjene bodo zbiranju odpadnega 
jedilnega olja (OJO), ki nastane po cvrtju hrane, ter drugih 
jedilnih olj, ki so uporabljena za konzerviranje hrane. Po cvr-
tju počakamo, da se olje ohladi in ga nato prelijemo v poso-
dico. Ko je ta polna, jo odnesemo do najbližje ulične zbirne 
posode za OJO ali v zbirni center za odpadke Komunale Sev-
nica. Vsebino izlijemo v večjo rumeno ulično posodo. Lokaci-
je, kjer je možno oddati OJO, so vidne na aplikaciji www.ojo.si  
Če si to aplikacijo ogledate preko vašega pametnega tele-
fona, vas s klikom popeljemo tik pred vašo najbližjo lokaci-
jo za oddajo OJO. 

Koliko odpadnega jedilnega olja ste doslej zbrali  
v uličnih zbirnih posodah?

V uličnih zbirnih posodah zberemo približno 1.000 l OJO/
leto. Ta količina ne bo nikoli več stekla skozi gospodinjske 
odtoke v kanalizacijski sistem do podtalnice – vira naše pi-
tne vode, do naše čistilne naprave in vodotokov.

Odpadno jedilno olje je lahko koristna surovina, za kaj 
ga lahko uporabimo? 

Filtrirano OJO se lahko uporabi za pogon predelanih di-
zelskih agregatov. Pri tem pridobimo zeleno električno in 
toplotno energijo. Iz OJO se lahko izdeluje tudi sveče in mila. 
Glede na to, da v Sloveniji porabimo 16 milijonov nagrob-
nih sveč letno, je to postal velik ekološki problem, ki ga lah-
ko tudi z uporabo OJO nekoliko omilimo.

Pravilno ločevanje odpadnega jedilnega olja ima vpliv na okolje, na našo prihodnost in bodoče rodove, 
zato je Komunala d.o.o. Sevnica skupaj s partnerji – Kostak d.d., Komunala Brežice d.o.o, Komunala Ra-
deče d.o.o., Občina Sevnica in Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica – pristopila k inova-
tivnemu projektu VARUJ O(KO)LJE. Več o njem direktor sevniškega komunalnega podjetja Mitja Udovč.

Ločuj, zbiraj in oddaj

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

V radeški občini želijo urediti 
prostor, ki bi bil primeren za 
druženja in ustvarjalno delo 
mladih. Ti imajo trenutno na 
voljo prostor v razstavnem 
delu Doma kulture pod ime-
nom Pojnt, a želijo si lastne 
prostore, v katerih bi mla-
di lahko med drugim razvija-
li različne uporabne veščine. 
»V enem delu projektnih ak-
tivnosti v Radečah rešujemo 
tudi infrastrukturni deficit na 
področju mladinske dejavno-
sti, saj smo s projektom Ras-
tišče sreče uspeli zagotoviti 
kvalitetne vsebine, ne pa tudi 
zadostnih prostorskih kapa-
citet. V ta namen bo v okviru 
operacije POJNT Občina Ra-
deče obnovila Simončičevo 
hišo ter opuščene in degra-
dirane površine okrog nje, ki 
se nahajajo v samem središču 
mesta (pod osnovno in glasbe-
no šolo, op. p.). Poseben izziv 

Bodo mladi dobili svoj prostor? 
RADEČE – V centru mesta sameva Simončičeva hiša, ki je zaščitena kot kulturna dediščina. Občina Radeče 
jo je kupila v letu 2017, KTRC pa želi v njej urediti prostor za mlade s finančno pomočjo razpisa CLLD, na 
katerega so prijavili projekt Mladinski center Pojnt. 

predstavlja dejstvo, da je hiša 
zaščitena kot kulturna dedišči-
na,« pojasnjuje vodstvo KTRC 
Radeče, ki namerava, če bo us-
pešno na razpisu CLLD, v ob-
novljenih notranjih prostorih 
nekdanje Simončičeve hiše 

urediti prostor z muzikalnico, 
prostor za različne aktivnosti, 
manjšo kuhinjo itd. 

»Ureditev hiše in njene oko-
lice bi omogočala nemoteno 
mladinsko delo ter izvajanje 

različnih aktivnosti, ki bi bile 
namenjene predvsem karier-
ni orientaciji, prehodu na trg 
dela, pridobivanju neformal-
nih kompetenc, mreženju, us-
vajanju podjetniških znanj in 
spretnosti ter potrebne moti-
vacije in samozavesti. Odgo-
varjali bomo tudi na vprašanja, 
kako lasten konjiček, hobi, pre-
tvoriti v resen posel in kakšne 
so možnosti za drugačne ob-
like dela, kot je na primer 
so-delo oziroma ’co-working’. 
Z mednarodnim virtualnim 
podjetniškim srečanjem mla-
dih bomo širili mednarodne 
horizonte in dodatno spodbu-
jali kreativnost,« predstavi del 
vsebinskih načrtov direktorica 
KTRC Radeče Duška Kalin in 
nadaljuje, da je treba pri tem 
premagati ključne izzive, ki so 
povezani z ’begom možganov’, 
s tveganjem socialne izključe-
nosti, z nezdravim življenjskim 
slogom, z neaktivnostjo mla-
dih in z omejenimi možnost-
mi zaposlovanja. 

»Sondaža v mladinskih cen-
trih Posavja je pokazala, da 
na ravni celotne regije manj-
kajo strukturirane vsebine, ki 
bi mlade kvalitetno usmerja-
le v sfero podjetništva ter ak-
tivnosti, ki bi mlade primerno 
opolnomočile za podjetništvo 
vsaj na neformalni ravni in 
zato smo se v okviru obstoje-
čih mladinskih centrov odlo-
čili vzpostaviti program štirih 
središč za krepitev podjetni-
ških kompetenc med mladimi, 
in sicer v občini Brežice, Krško, 
Sevnica in Radeče, z ločenimi 
aktivnostmi pa tudi v Bistri-
ci ob Sotli in Kostanjevici na 
Krki,« zaključi pogovor. 
 Smilja Radi

Nekdanja stanovanjska hiša v središču Radeč, zaščitena kot 
kulturni spomenik, naj bi postala skupaj s pripadajočim 
zemljiščem središče za delovanje mladih.

SEVNICA – Na sevniški grad, 
biser med posavskimi in 
slovenskimi gradovi, vodi iz 
starega mestnega jedra več 
poti. Ena izmed njih posta-
ja vse manj urejena in vabl-
jiva za hojo, kajti zob časa je 
neusmiljen in vpliva tudi na 
samo podobo kratke uliči-
ce, do katere vodijo široke 
kamnite stopnice.

Nekdaj mogočno stopnišče, 
ki vodi z glavne ceste v sta-
rem delu Sevnice mimo sta-
novanjske hiše in parkirišča 
skozi ozko uličico v smeri pro-
ti gradu, je že temeljito načel 

Javna pot, ki kliče po obnovi

zob časa. Na naše vprašanje, če 
so morda o ureditvi omenjene 
javne poti že razpravljali, so z 
Občine Sevnica poslali odgo-
vor: »V letošnjem letu je pred-
videna sanacija močno poško-
dovanega kanala, ki poteka po 
ulici mimo nekdanjih prosto-
rov Rdečega križa in nekdanje 

picerije. V sklopu rekonstruk-
cije obstoječe kanalizacije bo 
ulica po zaključku tudi na novo 
urejena. Za rekonstrukcijo je 
predviden tudi spodnji del ka-
nalizacije na območju pod sto-
pniščem. Ker pa se ta del naha-
ja v varovalnem pasu državne 
ceste, je za poseg treba prip-
raviti dokumentacijo in prido-
biti vsa potrebna upravna do-
voljenja. Rekonstrukcija tega 
dela kanalizacije se bo izvaja-
la v sklopu prav tako predvide-
ne rekonstrukcije kanala med 
objektoma Glavni trg 34–Glav-
ni trg 48, ki poteka v sklopu dr-
žavne ceste.«  S. Radi

Kamnito stopnišče

Regijski projekt Ajdi! uspešno povezuje arheološko dediščino Posav-
ja, ki v svojem nazivu nosi pridevnik »ajdovski« (Ajdovska jama, Aj-
dovski gradec, Ajdov grob …), in hkrati naslavlja nekatere okoljske 
izzive, povezane predvsem z ohranjanjem ostankov ajdovske kulture 
v našem prostoru. Operacijo sta še pred potrditvijo podprla Zavod 
RS za varstvo narave ter Ministrstvo za okolje in prostor. 

Projekt v višini 149.993,35 € sofinancirata Evropska unija iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija 
v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Med ključnimi ci-
lji projekta sta tudi razvijanje storitev, ki z ustreznimi doživljajskimi 
produkti prispevajo k revitalizaciji zapuščine Ajdov za namene traj-
nostno naravnanega turizma, ter zagotavljanje večje dostopnosti 
kulturne in naravne dediščine. Projekt povezuje različna obdobja 
ajdovske kulture v našem prostoru v celovito zgodbo, k čemur bo 
veliko prispeval tudi partnerski konzorcij. Uspešno so se namreč 
povezali partnerji iz različnih sektorjev, ki razpolagajo z različnimi 
znanji in kompetencami. V okviru projekta so združili moči Zavod 
Svibna, Občina Krško, Posavski muzej Brežice, KŠTM Sevnica, KTRC 
Radeče in Hotel Ajdovec.

KTRC Radeče je v okviru svojih projektnih aktivnosti že poleti izvedel 
razgibane in poučne delavnice za otroke. Izkazalo se je, da imajo ot-
roci veliko predznanja in z zanimanjem so sodelovali na delavnicah. 
Na prvi delavnici so izvedeli še malce več o železni dobi, o Ajdih in 
se dotaknili sledi, ki so jih ti pustili v naši okolici. Večina jih je že sli-
šala ali celo obiskala Ajdov grob na Magolniku, pa tudi druge »ajdo-
vske« lokacije po Posavju so poznali. Na naslednjih dveh delavnicah 
so se otroci prelevili v prazgodovinske kuharje ter pod budnim oče-
som mentorjev kuhali s pomočjo odprtega ognja in celo preizkusili 
peko na kamnu. Pripravili so jedi iz železne dobe – v velikem kotlu 
so skuhali prazgodovinsko kašo s slanino in koprivami, na kamnu pa 
so spekli tudi meso. Kot se za pravo doživetje spodobi, so svoje ku-
linarične stvaritve tudi poskusili in prišli do zaključka, da so v prete-
klosti pravzaprav kar dobro jedli. Del projekta sta še nakup VR očal 
in priprava virtualnega prikaza ajdovske kulture v našem prostoru, 
konec januarja pa bo ob zaključku prve faze operacije v Stari šoli na 
Jagnjenici izvedena uvodna tiskovna konferenca. 
V drugi fazi operacije bo KTRC Radeče pripravil še promocijski film, 
oblikoval integralni turistični produkt Ajdovske zgodbe, izvedel štu-
dijsko turo ter v e-obliki pripravil še brošuro Ajdovske zgodbe. 

Ajdovske zgodbe – »AJDI!»

w w w . r a d e c e . s i
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S podporo družbeno koristnih projektov 
do kakovostnejšega sobivanja 
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Ob zaključku leta navadno naredimo pregled preteklih dogod-
kov. Pregled vsega, kar se je v prejšnjem letu pripetilo. Poročila in 
bilance kažejo, kam je bil usmerjen naš fokus in čemu smo posve-
čali svoj čas in energijo.

V družbi HESS se zavedamo naše odgovornosti – ne le do proi-
zvodnje varne, zanesljive in konkurenčne električne energije iz 
obnovljivih virov vode in sonca, temveč tudi do širše družbene 
skupnosti, zaposlenih, njihovih družin, lokalnih skupnosti in oko-
lja, v katerem aktivno delujemo in ga hkrati sooblikujemo. Prev-
zemamo odgovorno vlogo pri razvoju krajev in mest ter se tudi s 
finančno podporo vključujemo v različne projekte, ki omogočajo 
napredek in izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev.

V preteklem letu smo tako ponosni na različna sodelovanja s šo-
lami, športnimi in umetniškimi društvi, društvi invalidov, upo-
kojencev, turističnimi in planinskimi društvi, ribiškimi družina-
mi, zdravstvenimi domovi in bolnišnicami. Še naprej se veselimo 
uspešnih skupnih zgodb in projektov, ki bodo vsem nam zago-
tovili kakovostnejše sobivanje. 

Podpora društvu Europa Donna Slovenija in udeležba na dogodku Tek za 
življenje, namenjen osveščanju o raku dojk, o pomenu zdravega načina 
življenja ter zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja bolezni.

Sredstva, dodeljena Splošni bolnišnici Brežice, so bila namenjena prenovi 
operacijske dvorane in nakupu nove medicinske opreme. Dvorana, ki 
je bila urejena pred več kot 30 leti, glede na današnje standarde in 
normative ni več ustrezala opravljanju operativnih posegov. Z nabavo 
nove opreme bodo lahko v bolnišnici spekter operacij ter obseg dela na 
oddelku za kirurgijo in ginekologijo še povečali, predvsem pa operacije 
opravljali na manj invaziven način, kar bo bolnikom omogočalo hitrejše 
okrevanje po operativnem posegu.

Sredstva so bila namenjena tudi nakupu čolna, ki bo gasilcem PGE Krško 
olajšal reševanja in akcije na vodah.
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Za ohranitev dediščine  
bo ustrezno poskrbljeno

V Brežicah je bila nedavno končana obnova starega mostu. Dejstvo je, da so mostovi 
v zimskem času med najbolj izpostavljenimi za nastanek poledice, zato je tudi upora-
ba posipnih materialov velika. Stanje kovinske konstrukcije mostu je med drugim od-
raz tudi dolgoletne uporabe posipne soli NaCl2. »Po pregledu razpoložljivih posipnih 
materialov, smo se kot izvajalec rednega vzdrževanje občinskih javnih cest odločili za 

uporabo kalcijevega klorida (CaCl2), ki je skoraj pol manj koroziven za železo kot natri-
jev klorid,« je opisala mag. Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice. Kovinsko 
konstrukcijo so dodatno tudi zaščitili z nanosom posebnega konzervansa, ki kovine za-
ščiti pred agresivnimi spojinami, drugače pa ga uporabljamo za zaščito posipalcev soli, 
snežnih plugov in notranjosti smetarskih nadgradenj. »Po končani zimski sezoni bo ko-
vinska konstrukcija tudi oprana. Tako bo za ohranitev naše dediščine ustrezno poskr-
bljeno,« je dodala direktorica Komunale Brežice.  Foto: Franc Šavrič, vir: facebook

LJUBLJANA, KRŠKO – Avto-mo-
to zveza Slovenije, nacionalna 
športna zveza za motošport 
in karting, je v okviru razgla-
sitve najboljših motošportni-
kov v minulem letu podelila 
posebno priznanje za dolgole-
tno delo in prispevek v pano-
gi speedway Sevničanu Mila-
nu Prazniku. Slednji ima za 
sabo več kot 45 let predane-
ga dela v AMD Krško, v kate-
rem je opravljal različne funk-
cije, od trenerja, vodje ekip, 
delegata na posameznih dir-
kah, bil je dolgoletni pred-

Prazniku visoko priznanje AMZS

sednik športne komisije pri 
društvu in tudi član komisije 

za speedway pri AMZS. Zara-
di njegovih poznanstev širom 
sveta na stadion Matije Gub-
ca v pomladnih mesecih veli-
kokrat pridejo na trening tudi 
vrhunski spedwayisti iz tuji-
ne. Več o nagrajencu v eni nas-
lednjih številk časopisa. Sre-
mičan Matic Ivačič, sicer član 
ST Lendava, je bil eden od treh 
prejemnikov kristalne čelade – 
nagrade za peti naslov držav-
nega prvaka, priznanja AMZS 
pa je bil deležen tudi 10-letni 
Brežičan Alex Novak, ki nav-
dušuje v motokrosu.  P. P.

Milan Praznik s priznanjem 
(foto: AMZS)
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SUHADOLE – Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju z 
Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in Ministrstvom za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi v lanskem letu izbral 
najbolj skrbne lastnike gozdov, po enega iz vsake od 14 ob-
močnih enot ZGS. 

Na območju OE ZGS Brežice je postal najbolj skrben lastnik goz-
da 58-letni Janez Medved iz zaselka Suhadole v Dolah pri Litiji, 
v osrčju Oglarske dežele, na prehodu Posavskega hribovja v Do-
lenjsko gričevje, s pogledom na Okrog, dolino reke Mirne in Gor-
jance. Družinska kmetija obsega nekaj več kot 40 ha gozda, ima 
večje travniške površine, nekaj njiv in manjši vinograd. »Janez 
Medved ali Brudarjev Janez po domače dobro ve, da brez znanja 
in usposabljanja ni drugačnosti. V njegovem gozdu smo poskusi-
li s sistemsko nego gozda ter z drugačnim odkazilom lesa. Janez 
se prav dobro zaveda, da brez novih tehnik dela, novih hotenj in 
jasnih ciljev ter srčnosti in prostovoljstva ni razvoja, kaj šele za-
dovoljstva, zato so načrtno odpiranje gozda in načrtna nega goz-
da ter urejanje zaraščajočih površin stalnice, a najbolj skrben la-
stnik gozda mnogo ’manj vrednega’ lesa spremeni v črno zlato 
– oglje,« pravi revirni gozdar Jože Prah. Medved je tudi največji 
evropski oglar, ki kuha oglje na tradicionalen način, v oglarskih 
kopah. »Ta stara obrt v novih časih je še vedno živa in obetavna. 
Oglarjenje predstavlja še ne dovolj razvit turistični potencial, ki, 
obogaten z zgodbami oglarjev, lahko pomeni razvojni korak slo-
venskega podeželja,« še meni Jože Prah.  S. R.

Potem ko je tovarni grozila po-
novna zaustavitev dveh strojev, 
na katerih jim je po petih me-
secih zastoja v decembru lani 
ponovno uspelo vzpostaviti 
proizvodnjo, vodstvu tovarne 
namreč sprva ni uspelo podpi-
sati dolgoročne pogodbe o do-
bavi električne energije z nobe-
nim dobaviteljem, jim je težavo 
po pogajanjih vendarle uspelo 
odpraviti. Sklenjena pogodba o 
dobavi elektrike je zasnovana 
na izpolnjevanju pogodbenih 
obveznostih in podaljševanju 
aneksov o dobavi elektrike, je v 
izjavi za javnost povedala Mile-
na Resnik, pri čemer tudi sami 
nadzorujejo porabo elektrike 
na urni ravni z minimalnimi 
odstopanji preko vzpostavlje-
nega energetskega monitorin-
ga: »S tem je tudi velika odgo-
vornost na poslovodstvu, da 
sledi obveznostim, ki izhajajo 
iz pogodbenega razmerja, saj 
poslovanje družbe pod pogoji 
prisilne poravnave ni enostav-
no in od vsakega zaposlene-
ga v vseh poslovnih funkcijah 
zahteva bistveno večji napor in 
angažiranost. Energetska oskr-
ba družbe predstavlja namreč 
ključni element vhodnih suro-

Poslovanje v prvem polletju bo 
ključno za usodo Vipapa
KRŠKO – Po podpisu pogodbe o dobavi električne energije med dobaviteljem in vodstvom družbe Vipap Vi-
dem nadaljnja proizvodnja rjavega embalažnega in časopisnega papirja za zdaj ni ogrožena, za obstoj to-
varne pa bo odločilnih prvih šest mesecev poslovanja, pravi predsednica družbe Milena Resnik.

vin, saj je proizvodnja papirja 
energetsko intenzivna pano-
ga. Za proizvodnjo tone papir-
ja potrebujemo 1 MWh ele-
ktrike in 1,8 MWh toplote.« 
Vipap Videm je sicer integrira-
no podjetje z lastnim energet-
skim centrom, ki omogoča pri-
lagodljivost na strani vhodnih 
goriv, kar predstavlja sicer 
prednost, saj imajo na ta način 
možnost, da zemeljski plin na-
domeščajo s cenejšimi gorivi, 
kot sta ELKO, lesna biomasa in 
premog, z lastno parno koge-
neracijo pa lahko pokrijejo pot-
rebe po elektriki do 50 odstot-
kov. Cena električne energije 
se je namreč v prvem kvarta-

lu oziroma že v zadnji polovici 
meseca decembra lani podra-
žila za osemkrat glede na ceno 
v letu 2021. 

Proizvodnja trenutno poteka 
na dveh papirnih strojih. Na 
stroju PS1 izdelujejo nov pro-
dukt, to je rjave ovojne emba-
lažne papirje, medtem ko na 
PS3 izdelujejo časopisni papir, 
ki predstavlja še vedno tržno 
nišo, saj ga, predvsem na ju-
govzhodnem delu Evrope, pri-
manjkuje. Kot je še med dru-
gim dejala Resnik, jim največji 
izziv predstavlja zaradi dviga 
cen energentov poslovanje v 
prvem kvartalu, polletno po-
zitivno poslovanje pa bi bil že 
večji porok za pozitivno poslo-
vanju v celem poslovnem letu. 
Mesec januar predstavlja še 
poseben izziv poslovodstvu za-
radi postopka finančnega pre-
strukturiranja, saj morajo izde-
lati tudi vse predloge, iz katerih 
bo razvidno, kdaj in v kolikšni 
meri bodo izplačane terjatve 
upnikov podjetja, ki niso bile 
poravnane do novembra lani. 
Vipap Videm trenutno zaposlu-
je 280 ljudi, poleg tega v hče-
rinskem invalidnem podjetju 

Levas še okvirno 60. Preko ob-
jav iščejo tudi dodatno delovno 
silo, predvsem tehničnega pro-
fila, saj si želijo ob stabilizaci-
ji obstoječe proizvodnje vzpo-
staviti proizvodnjo še na PS2, 
za kar rabijo še najmanj 30 lju-
di. Naročil imajo za zdaj dovolj, 
je še povedala direktorica, pod-
poro pri vnovičnem zagonu pa 
jim je z odpisom sredstev iz na-
slova sklada stavbnih zemljišč 
izkazala tudi Mestna občina 
Krško: »Gre za velik prispevek 
lokalne skupnosti, kajti pol mi-
lijona evrov, ki smo jih v pre-
teklih letih vplačevali iz naslo-
va stavbnega zemljišča, je velik 
zalogaj za družbo in verjamem, 
da bomo ta njen ’odpustek’ us-
pešno usmerili v druga nujno 
potrebna vlaganja, v tehnolo-
gijo, sanacijo zunanje podobe 
podjetja ipd.« Kot je še dejala, 
kar velik zalogaj podjetju pred-
stavlja tudi dobava potrebnih 
surovin za proizvodnjo, za kar 
morajo na mesečni ravni zago-
toviti okvirno šest milijonov 
evrov obratnih sredstev, zato 
še naprej iščejo tako strateške-
ga partnerja kot tudi potencial-
nega kupca podjetja.
 Bojana Mavsar

Milena Resnik

Najbolj skrben lastnik gozda
manj vreden les spreminja v oglje

Janez Medved se ukvarja tudi z oglarjenjem in pri tem mu 
pomaga sin Andraž.

Podjetja, ki svojo dejavnost uspejo ohranjati pol stoletja, so red-
ka, zato so v Avtolineu zelo ponosni na svojo zgodovino. Avto-
mobilski servis (kot podružnica Slovenija avta) je v Krškem de-
loval že od leta 1964, v začetku sedemdesetih let je podjetje 
pridobilo koncesijo in tako so kot prvi v Posavju začeli izvajati 
tehnične preglede avtomobilov. Najprej so jih opravljali v kana-
lu v servisni delavnici, čez nekaj let pa zgradili novo halo s stezo 
za preverjanje. V isti stavbi so tehnične preglede izvajali vse do 
pred dveh let, ko so preselili dejavnost v Žadovinek.

»Najdaljša tradicija tehničnih pregledov avtomobilov v Posavju, 
bogate izkušnje pri delu z avtomobili, strokovnimi postopki in s 
strankami so dragocena popotnica, ki smo jo prejeli v zlatih 50 
letih. Zato spoštujemo delo preteklih generacij, ga dopolnjuje-
mo s sodobnimi znanji in nadgrajujemo v sodobne storitve za 
najbolj zahtevne stranke,« pravi Slavko Hotko, direktor podje-
tja Avtoline.

V Žadovinku dopolnjene storitve na enem mestu

»Novo lokacijo v Žadovinku so stranke dobro sprejele, še ved-
no pa se, po skoraj dveh letih, vsak teden najde kdo, ki nas išče 
na Bohoričevi,« pravi Davorin Naglič, vodja tehničnih pregle-

dov. »Strankam je všeč, ker se k nam enostavno pripeljejo z ob-
voznice in z vseh strani mesta, parkirnih mest je dovolj, na veli-
kem dvorišču enostavno manevrirajo tudi večja tovorna vozila. 
V veliki hali so tri samostojne steze, torej postopki tečejo hitreje, 
kar ustreza vsem, posebej še podjetnikom s tovornimi vozili. Dve 
stezi sta namenjeni tehničnim pregledom osebnih/motornih in 
tovornih vozil, na tretji stezi vozniki opravijo pregled tahografov. 
Sprejemni prostor, kjer stranke opravijo registracijo, zavarovanje, 
prepis in ostale upravne postopke, je sodoben, postopki teče-
jo gladko, saj jih vozniki uredijo na petih okencih,« doda Naglič.

V petdesetih letih so pregledali nešteto avtomobilov, kot pra-
vijo, in spoznali veliko voznikov. Mnogi od njih se k njim redno 
vračajo, prihajajo že njihovi otroci pa tudi vnuki. V novih prosto-
rih zdaj vse postopke opravijo udobno, na enem mestu – poleg 
tehničnih pregledov osebnih, motornih vozil ali traktorjev tudi 
preverjanje skladnosti (homologacije) uvoza rabljenih avtomo-
bilov in posamičnih predelav vozil. Nova lokacija prinaša veliko 
prednosti podjetjem, ki lahko opravijo tehnični pregled tovor-
nih vozil in priklopnikov vseh kategorij ter avtobusov, pa tudi 
pregled in popravilo tahografov. 

Strokovna ekipa in prijetna izkušnja

»Naš osnovni namen je, da vozniki vozijo tehnično brezhibna vo-
zila, da se na cesti počutijo varno in udobno, pri nas jim želimo 
ponuditi najboljšo izkušnjo. Zato se zaposleni redno izobražujejo 
in so visoko usposobljeni za izvajanje postopkov po standardih 

kakovosti in zahtevah s strani države. Gradimo pristne, osebne 
odnose s strankami, tu smo zanje, ko potrebujejo pomoč in stro-
koven nasvet. Ker večini voznikov dan tehničnega pregleda ni 
najljubši v letu, ga želimo nadgraditi v prijetno izkušnjo, srečanje 
z ljudmi, polnimi znanj in nasvetov. Za to poskrbi strokovna eki-
pa fantov na stezi in deklet v sprejemu,« razloži Davorin Naglič.

Tehnične preglede dopolnjujejo s servisom avtomobilov, ter pro-
dajo novih in rabljenih vozil. »Voznikom omogočamo, da popol-
no skrbijo za avto pod eno streho, kar jim prinaša veliko pred-
nosti – od teh, da njihov avto zelo dobro spoznamo, da oddelki 
med sabo sodelujejo pri reševanju težav, do Avtoline kluba, v ka-
terem vozniki pridobijo ugodnosti pri nakupu, registraciji, servi-
su in pranju vozil,« zaključi Hotko. V času praznovanja zlate oble-
tnice vsem strankam podarjajo žetone za pranje v samopostrežni 
avtopralnici, nagrade partnerjev Avtoline centra iz Žadovinka ter 
vozilo Peugeot 208 za šest mesecev. J. Ž.

Tehnični pregledi Avtoline v Krškem že pol stoletja skrbijo, da so avtomobili v Posavju tehnično brezhibni in zagotavljajo varno vožnjo. Noben odnos, ki traja tako dol-
go, ni samoumeven, zato ga s svojimi strankami vsa leta gradijo z znanjem, zaupanjem in spoštovanjem. V letu 2020 so naredili velik korak naprej s selitvijo v nove 
prostore v Žadovinku, praznovanje zlate obletnice ter obdarovanje strank pa traja vse do konca januarja.
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Zlati tehnični pregledi Avtoline – že 50 let!
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Od začetka letošnjega leta 
lahko promocijske izdelke z 
logitipi Visit KRŠKO kupite v 
prodajni Galeriji Ambienta v 
zaprti ulici starega mestnega 
jedra.

MESTNA OBČINA KRŠKO NA POTI 
DO ZELENEGA ZNAKA V TURIZMU
Tako v svetu kot tudi v Sloveniji je že 
nekaj let poudarek na trajnostnem 
in odgovornem razvoju turizma. 
Tovrsten turizem spoštuje potrebe 
okolja in ljudi, lokalnega gospo-
darstva in obiskovalcev. V zeleno 
shemo slovenskega turizma se je 
v letu 2021 vključila tudi mestna 
občina Krško. Vključitev pomeni 
mednarodno uveljavljen sistem 
vrednotenja kakovosti trajnostne-
ga turizma v destinaciji. S pristo-
pom v certifikacijsko shemo želi 
mestna občina Krško še pospešiti 
svoja večletna prizadevanja k traj-
nostni, zeleni in aktivni destinaciji. 
Nosilec razvoja turistične dejavno-
sti je Center za podjetništvo in turi-
zem Krško v sodelovanju  z Mestno 
občino Krško ter ostalimi deležniki, 
ki soustvarjajo turistično ponudbo 
destinacije Krško. 

Na poti k zelenemu znaku
Na Centru za podjetništvo in turizem 
Krško smo v preteklem letu sprem
ljali, zbirali in vrednotili podatke za 
obravnavana področja. Do konca 
leta 2021 je bilo tako potrebno v 
okviru postopka za pridobitev znaka 
Slovenia Green Destination anali
zirati ter zbrati podatke o aktualnem 
stanju v destinaciji in odgovoriti na 
100 vprašanj ter izpolniti 75 kazalni

kov s šestih področij (destinacijski 
ma nagement, narava in pokrajina, 
okolje in podnebje, kultura in tradi
cije, družbena klima ter poslovanje 
turističnih podjetij).

Več informacij o zeleni shemi in do
godkih lahko preberete na poveza
vi: Zelena shema (visitkrsko.com). 

Dva ponudnika že prejela 
zeleni znak

Hotel Kunst in Tri lučke sta v letu 
2021 že pridobila okoljski trajno
stni znak Green Key (Zeleni ključ), 
s čimer soustvarjata zeleno zgodbo 
trajnostnega turizma v naši obči
ni. Certifikat Zeleni ključ je vodilni 
standard odličnosti na področju 
okoljske odgovornosti in trajnostne
ga delovanja v turistični industriji.

Vabimo tudi ostale ponudnike na 
področju turizma (nastanitve, kul
turne in turistične znamenitosti), da 
se nam pridružite na poti k še bolj 

zeleni turistični destinaciji. Vse in-
formacije lahko prejmete pri Ze-
leni koordinatorki: Tanja Levstik 
Levičar; tanja.levstik@cptkrsko.si. 

Kaj menite občani o turizmu 
v Krškem?

Da ima lokalna skupnost koristi od 
turizma, meni dobra polovica  vpra
šanih (56 %), še več pa jih meni, da 
turizem omogoča boljše preživlja
nje prostega časa (58 % vprašanih). 
Večina vprašanih meni, da turizem 
destinaciji prinaša koristi in da po
zitivni učinki turizma  odtehtajo ne
gativne, prav tako tudi, da turizem 

v destinaciji v zadostni meri skrbi 
za ohranjanje naravne in kultur
ne dediščine. Turizem ne povzro
ča prekomernega onesnaževa nja 
(strinjanje s to trditvijo je izrazilo 
61 % anketiranih), prav tako tudi 
ne povzroča prometnih težav (stri
njanje s to trditvijo je izrazilo 66 % 
anketiranih). Povedali ste tudi, da se 
zaradi turizma naši življenjski stroški 
niso povišali. Prav tako tudi turistični 
obisk v visoki sezoni ni previsok niti 
moteč in da se kljub turističnemu 
obisku počutijo varne.
Prebivalci občine ste ključni delež
nik razvoja v destinaciji, zato je vaš 
odnos do turizma zelo pomemben, 

zato vas vabimo k izpolnjevanju an
kete, s katero nam boste pomagali 
pridobiti potrebne informacije, da 
bo Krško kot turistična destinacija 
izboljšala kakovost trajnostnega 
poslovanja. Anketa je objavljena 
na povezavi - https://www.visitkr-
sko.com/novice/slovenia-green-
-anketa-za-prebivalce. 

Kaj menijo obiskovalci 
o naši turistični ponudbi

Gostje so zelo zadovoljni s ponudbo 
pohodništva in kolesarjenja (75 % 
vprašanih) in prav tako s ponudbo 
kulturnih vsebin (obisk muzejev, ga
lerij, prireditev). 75 % anketiranih je 
izrazilo visoko stopnjo zadovoljstva 
tudi glede namestitev in gostinske 
ponudbe. Menijo tudi, da je okolica 
v naši destinaciji urejena (85 % zelo 
zadovoljnih in zadovoljnih). Obisko
valci se v naši destinaciji počutijo 
varne in zaželene ter menijo, da ve
liko dobijo za svoj denar (63 % vseh 
vprašanih).

Kaj nam na področju 
turizma prinašajo 
podnebne spremembe?

Analiza podnebnih sprememb, ki jo 
je pripravila Umanotera – Sloven
ska fundacija za trajnostni razvoj, 
je pokazala povišanje povprečne 
letne temperature in spremenjene 
padavinske vzorce, ki bodo vpliva
li na naravo v destinaciji. Lahko se 
poslabša tudi biotska raznovrstnost 
in stanje gozdov, ki pokrivajo 43 % 
površine Mestne občine Krško. 
Podnebne spremembe bodo prav 
gotovo vplivale tudi na kmetijsko 
pridelavo in s tem na gastronomsko 
ponudbo na osnovi lokalnih pridel
kov. Spremenjeni klimatski pogoji 
lahko ogrozijo pridelavo oz. kako
vost domačih vinskih sort in drugih 
tradicionalnih kmetijskih pridelkov.
Zaradi segrevanja ozračja in spre
menjenih padavinskih vzorcev je 
potrebno pravočasno in premiš
ljeno prilagajanje za dolgoročno 
konkurenčnost turistične destinacije 
Krško. Ključen bo predvsem razvoj 
ponudbe, ki bo manj občutljiva 
na poletno vročino, in nadgradnja 

ponudbe v pomladnih in jesenskih 
mesecih.
Destinacija lahko zmanjša svojo 
ranljivost tudi z različnimi infrastruk
turnimi ukrepi, kot so povečanje ze
lenih površin v mestu Krško, name
stitev pitnikov ter zasaditev rastlin, ki 
bodo nudile senco na izpostavljenih 
območjih. 

Vsak en korak k še bolj 
trajnostni destinaciji 
z Zelenimi navadami

Zelena (okoljsko in družbeno odgo
vorna) destinacija ni nekaj, kar je 
projekt, naloga oziroma odgovor
nost zgolj turistične organizacije. Je 
nekaj, kar lahko dosežemo samo 
vsi skupaj – vsi deležniki v destina
ciji, tako v javnem, nevladnem kot 
zasebnem sektorju – in to ne samo 
v turizmu, temveč na vseh področ
jih delovanja. Ne nazadnje pa so 
v tem procesu ključni tudi vsi, ki v 
destinaciji živijo. Izrednega pomena 
je namreč, da je destinacija najprej 
prijetna in prijazna za vse, ki tu 
delamo in živimo, potem bo pri
vlačna tudi za ljudi, ki nas obiščejo. 
Zatorej smo pripravili Zelene nava-
de naše destinacije. Več o Zelenih 
navadah na www.visitkrsko.com.

Zelena doživetja in 
zelena vizija Mestne 
občine Krško

V destinaciji Krško prednostni razvoj 
namenjamo zelenim produktom: 
odkrivanje bogate dediščine, av-
tentična kulinarika, aktivni in ze-
leni oddih, predvsem pohodništvo z 
vodenimi izleti, urejeno signalizacijo 
in dostopnostjo preko mobilnih apli
kacij), kot tudi kolesarjenje, kulturne 
prireditve in festivali z zeleno noto 
in brez plastike, doživetja v naravi s 
ponudbo opazovanja živali, skritih 
naravnih znamenitosti ter ponud
bo programov sproščanja v naravi, 
turizem na/ob vodi s poudarjeno 

energijo vode in doživetjih  ob rekah 
Savi, Krki, ob ribnikih in slapovih.
Pohodniške in pešpoti z urejeno 
signalizacijo na poti ter digitalnimi 
trasami: Krškočara (organizirano 
vodenje po Krškočari, 22. 1. ob 11h 
izpred MMK), Pot na Trško Goro, 
Pot trapistov, Grajska pot na Raki. 

Pripravil: Center za podjetništvo 
in turizem Krško

Gastronomski modul 
Zelene sheme

Skoraj desetletje se naziv Oku
si Posavja pojavlja na različ
nih dogodkih, predstavitvah, 
brošurah in publikacijah (kot 
najodmevnejša je bila publi
kacija Okusite Posavje iz leta 
2020). V letu 2019 je bila 
blagovna znamka uradno za
ščitena, zanjo skrbi Center za 
podjetništvo in turizem Krško. 
Vse zainteresirane posavske 
ponudnike: gostilne, restavra
cije, turistične in vinogradniške 
kmetije, pridelovalce lokalnih 
surovin, ki želijo pristopiti k 
blagovni znamki OKUSI PO
SAVJA, vabimo na:

UVODNO PREDAVANJE O 
VKLJUČITVI V BLAGOVNO 
ZNAMKO OKUSI POSAVJA 

v  ponedeljek,  31. januarja 
2022,  ob 16.00 uri v sejni 

sobi Inkubatorja Krško 
(CKŽ 44, Krško).

Na uvodnem predavanju se 
bo moč seznaniti, kako se bo 
blagovna znamka razvijala 
in nadgradila v prihodnje. 

Vljudno vabljeni!

Več informacij in prijave: 
www.visitkrsko.com, 

ksenja.kragl@cptkrsko.si 
in na 051/655 936.

Dogodek bo izveden v skladu 
z ukrepi za preprečevanje epi
demije COVID–19. V primeru 
neugodnih razmer bo dogo
dek izveden preko spleta. 

Aktivnosti na 
področju turiz-
ma spremljajte 
na spletni strani 
www.visitkrsko.
com, FB Visit 
KRŠKO ali In-

stagramu VisitKrsko oz. na 
sedežu CPT Krško.
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Na tokratnih tematskih straneh o zdravju in vitalnosti smo 
v ospredje postavili telesno lepoto in njene različne vidi-
ke, o katerih smo se pogovarjali s strokovnjakinjo za liče-
nje Vanjo Božič, inštruktorico obraznih vadb Valentino Ba-
znik in polfinalistko izbora za letošnjo miss Slovenije Majo 
Kozole. Dopolnjujemo jih še s prispevkom o raziskavi s 
področja odpadnih zdravil v Sloveniji in z nekaj koristni-
mi nasveti za zdravje črevesja, od katerega je odvisno naše 
dobro počutje. Vabljeni k branju!  Ur.TEMATSKE STR ANI  POSAVSKEGA OBZORNIK A,  20.  januar  2022

PRIJAVITE SE NA 
BREZPLAČNI PREGLED

novo v Krškem

040 31 51 31
NA TELEFONSKO ŠTEVILKO
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V zadnjem času smo priča vse 
večjemu povpraševanju žensk 
po raznih lepotnih tretmajih 
in postopkih za preoblikova-
nje telesa. Priznana kozmeto-
loginja Valentina Cvetkovič, 
direktorica Wellnessa Paradi-
so, kjer si že več kot 10 let pri-
zadevajo biti v koraku s časom, 
nam je zaupala naslednje: »Od-
kar sem pred več kot 20 leti 
prvič zaplavala v kozmetične 
vode, so se trendi v tej popu-
larni industriji bistveno spre-
menili, pa tudi sama tehnologi-
ja je izjemno napredovala. Tako 
smo v našem Wellnessu zadnja 
leta pomagali več kot 20.000 
ženskam z varnimi, nebole-
čimi in zanesljivimi postopki 
odpraviti razne tegobe in zasi-
jati v svoji koži. Največ interesa 
pa so zadnji dve leti ženske po-
kazale predvsem za naše popu-
larne tretmaje, ki služijo pre-
oblikovanju postave.«

Oblikovanje sanjske postave 
danes ni več noben ‘bav bav’

Če so včasih morale ženske za 
zapeljivo postavo več dni na 
teden preživeti v fitnesu in se 
držati strogih, pogosto neučin-
kovitih diet, danes temu ni več 
tako. Razni lepotni postopki so 
se namreč izpopolnili že do te 
mere, da se lahko ženske nad-
ležnega celulita, neprivlačnih 
strij in odvečnih maščobnih 
oblog znebijo v zelo kratkem 
času – ne da bi za to morale 
pod nož. 

Za lepo postavo ni treba trpeti 

V Wellnessu Paradiso je na 
voljo bogat izbor učinkovitih 
neinvazivnih tretmajev, med 
najbolj zaželene pa spadajo 
Extreme Body Shaping, krio-
lipoliza in kavitacija. Extre-
me Body Shaping je že leta 
zelo zaželen med tujimi zvez-
dnicami, saj tretma krepi mi-
šice, medtem ko ležimo, sedaj 
pa navdušuje tudi mnoge Slo-
venke. Kriolipoliza nudi učin-
kovito odpravljanje maščob-
nih blazinic s pomočjo mraza 
na predelih, ki jih sicer tež-
ko odpravimo. Kavitacija pa 
je med temi postopki že pra-
vi ‘oldtimer’, a za odpravlja-
nje pomarančne kože še ved-
no med najbolj priljubljenimi.

Ali obstaja bližnjica do 
lepega telesa?

Marsikdo bi na to vprašanje 
odgovoril z odločnim ‘NE’, 
Cvetkovič pa na podlagi svo-
jih izkušenj vidi nekoliko dru-

gačno sliko: »Žal zaenkrat še 
ne obstaja tretma, ki bi delo-
val kot časovni stroj in bi nam 
omogočil sanjsko postavo brez 
kančka truda. So pa preobliko-
valni postopki odlična pika na 
i za tiste predele, ki so zelo 
trdovratni – pri ženskah so to 
pogosto ‘jahalne hlače’, spo-
dnji del trebuščka, nadlaket 
in maščobne blazinice, ki se 
z leti začnejo nabirati na pre-
delu hrbta, kjer imamo mod-
rček. Te maščobne blazinice 
lahko zelo učinkovito odpra-
vimo. Prav tako lahko poskr-
bimo za to, da bo tonus telesa 
bolj čvrst ter da bo pogled na 
našo zadnjico in stegna prijet-
nejše opravilo.« 

Prednjačijo ženske, a tudi 
moški niso več tako redki …

Preoblikovalni tretmaji tako 
ženskam kot moškim pred-
stavljajo neke vrste bližnjico 
do lepo oblikovane postave. 
In kot priznava Valentina: »Ja, 
seveda, tudi sama sem preiz-
kusila vse preoblikovalne tret-
maje v salonu – nobene stori-
tve namreč ne dam v ponudbo, 
dokler je ne preizkusim – in 
moram priznati, da sem ravno 
s pomočjo naših dveh najbolj 
zaželenih tretmajev (krioli-
poliza in Extreme Body Sha-
ping) po dolgih letih ukrotila 
moje ‘jahalne hlače’.«

 Vir: Wellness Paradiso

Valentina Cvetkovič

Vanja Božič, ki je ljubezen do 
ličenja in frizerstva združila ter 
trenutno dela kot oblikovalka 
maske in frizure za TV-serije, 
dokumentarne filme, celove-
černe filme, videospote in re-
klame, pravi, da je fizična le-
pota k sreči relativna. »Svojim 
odraščajočim otrokom, ko se 
obremenjujejo s svojim vide-
zom, vedno pravim, da na fi-
zično podedovani del zunan-
josti 'nimajo vpliva', lahko pa 
vplivajo na zunanji videz s 

skrbjo zase, tako fizično kakor 
tudi mentalno (higiena, nega 
uma in telesa, rekreacija, zdra-
va prehrana, urejenost), in le 
na tak način lahko izžarevajo 
lepoto,« ponazori. Zanjo je na 
ljudeh najlepša in najprivlač-
nejša energija, ki jo izžareva-
jo, kar nima povezave z zuna-
njo lepoto. »Kolikokrat vidimo 
za nas popolne osebe, ki jim vi-
zualno nič ne manjka, a so vse-
eno nesamozavestni in nesreč-
ni, medtem ko je nekdo, ki ni po 
družbeno sprejemljivem 'jusu', 
srečen, samozavesten in uspe-
šen,« opaža. Ljudje, ki so obre-
menjeni samo z zunanjim vi-
dezom, ponavadi pozabljajo 

na notranjo, duševno lepoto in 
pozabljajo, da je fizična lepota 
minljiva, zato kasneje v njiho-
vem življenju pride do nezado-
voljstva, nesamozavesti, zagre-
njenosti in estetskih posegov, 
medtem ko ljudje, ki negujejo 
hkrati tako fizično kakor tudi 
duševno lepoto, »ostajajo v 
ravnovesju, prav zato, ker vedo, 
da je fizična lepota minljiva in 
jo kot tako tudi sprejemajo z 
vsakim letom in desetletjem, se 
ji prilagajajo in živijo bolj kvali-
tetno. Lahko je oseba vizualno 
popolna v vseh pogledih, a če 
ni notranjega zadovoljstva in 
dela na sebi, ta popolnost nič 
ne šteje.«

Na vprašanje, kdo določa le-
potne trende v določenem ob-
dobju, odgovarja, da so to pro-
izvajalci blaga in storitev in da 
je to v glavnem pogojeno s čim 
večjo prodajo na trgu, žal pa 
velikokrat nima povezave z le-
poto. »Trendi so super, ko jih 
skombiniramo v naš videz gle-
de na naš izbrani stil, za kate-
rega vemo, da izraža nas same, 
s 'trendi' kosi in dodatki pa vse 
skupaj le poudarimo. Žal mi je, 
ko vidim mlade, ki še nimajo 
izoblikovanega stila, da nase 
navlečejo vse ... Po eni stra-
ni super, saj se tako razvijajo 
in spoznavajo sebe in svoj stil, 
je pa velikokrat škoda, da le-
-tega skozi določena obdobja 
ne spoznajo in so kasneje svo-
jim letom neprimerno obleče-
ni, naličeni in celo pobarvani,« 
meni sogovornica.

Kakšni so trenutni trendi?

Trenutni trendi v ličenju po-
udarjajo dokaj lahke podlage 
(pudri), obvezno je tudi dolo-

čene dele poudariti z blešče-
čim pudrom, ki vsebuje drob-
ne bleščice, obrazu pa daje 
zdrav sijaj oz. 'glow'. »Zraven 
spada tudi 'contouring' obra-
za, s katerim oblikujemo ob-
raz v idealno obliko in prekri-
jemo določene nepravilnosti. 
Bolj kot kadar koli prej je po-
udarek na izjemno lepo ureje-
nih obrveh. Senčila in šminke 
morajo biti v naravnih/ze-
meljskih odtenkih,« pojasnju-
je, a dodaja še, da je vse skupaj 
zelo odvisno od vsake posame-
znice in njenega osebnega sti-
la. »Vendar naj povem, da sta 
make up in barva las vedno 
najlepša v odtenkih, ki prista-
jajo naši polti in barvi oči, veli-
ko vlogo pa igra tudi barva ob-
lačil, ki jih večinoma nosimo,« 
nadaljuje in ponazori s prime-
rom: »Ženska, ki ima bakreno 
barvo las, ji oblačilo v roza bar-
vi ne bo pristajalo, prav tako 
ne šminka, senčilo na vekah 
ali rdečilo ... V tem primeru ji 
pristaja cela paleta zemeljskih 
odtenkov tako ličil kakor tudi 
oblačil, zraven spadata tudi 
črna in modra v vseh odten-
kih. Vsekakor pa bi zaključila, 
da je manj pogosto več.«

O lepotnih (kirurških) posegih 
Vanja pravi, da nima nič pro-
ti njim, če so narejeni subtilno. 
»Če je nekdo nezadovoljen z 
velikostjo nosu, ima povešene 
zgornje veke in se ženska za-
radi tega težje naliči in izgleda 
večno utrujena ali če ima nek-
do velike izbočene podočnjake 
ipd., potem se mi v takšnih pri-
merih poseg zdi zelo smiseln, 
saj ta pomanjkljivost zagotovo 
vpliva na počutje osebe. Če pa 
je teh posegov preveč, je posle-
dica preveč umetna in neestet-
ska, nekateri postanejo skoraj 
neprepoznavni in s tem izgi-
ne ne samo njihova edinstve-
nost, ampak tudi sposobnost 
premikanja obraza. Zame ni 
hujšega kot pretirano napol-
njene ustnice in pretirana ko-
ličina botoksa, ki celoten obraz 
samo popačita in ne pomladi-

ta ali polepšata, vendar to je le 
moje mnenje,« razloži. Kot še 
pove, se da marsikatero fizič-
no lastnost, ki ne velja za 'lepo', 
zakriti tako z ličili kakor tudi 
s pričesko: »Kot primer lahko 
navedem velik ali širok nos, ki 
ga lahko 'zožamo' tako, da ga 
po dolžini ob straneh potemni-
mo s temnejšim korektorjem, 
če je predolg, ga potemnimo na 

konici nosu, če je v zgornjem 
delu izbočen, ga na tem delu 
hrustanca prav tako potemni-
mo. Če je problem s temnimi 
podočnjaki, največkrat pose-
gam po oranžnih korektorjih. 
Pomembno je, da na obrazu 
optično ustvarimo/oblikuje-
mo simetrijo.«

Ne primerjajte se z IG-
fotografijami!

Vanja opozarja še na eno ak-
tualno temo današnjega časa: 
»Največja napaka je, ko ženske 
in dekleta primerjajo svoj vi-
dez kože, obrvi, postavo, polt, 
ličenje in barvo pričeske s fo-
tografijami z Instagrama, ki so 
popolnoma nerealne. Večino-
ma, v 99 %, so uporabljeni ra-
zni filtri, retuša, prava osvetli-
tev in podobno.« Ko je delala 
kot edukator za L'Oreal Slove-
nija, se je soočila s frustraci-

jo frizerjev, h katerim pridejo 
stranke s sliko barve z Instagra-
ma in zelo nerealnimi pričako-
vanji: »Rezultat je razočarana 
stranka in zafrustriran frizer, ki 
je na koncu kriv vsega, kar je 
zelo krivično, sploh do tistih, ki 
redno vlagajo svoj kapital v iz-
obraževanja in so predani svo-
jemu delu ter imajo ogromno 
znanja.« Spet primer: stran-
ka z dolgimi lasmi, pobarva-
nimi na črno, bi iz salona rada 
odšla z blond, čudovitimi, sijo-
čimi, nikoli bolj zdravimi lasmi 
v dveh urah, za vse skupaj pa 
ne bi plačala več kot 60 evrov 
… »Lahko se vam to bere sme-
šno in neresnično, ampak ver-
jemite, da je takšnih primerov 
ogromno,« razlaga Vanja, ki je 
denimo pred kratkim sodelo-
vala pri snemanju videospota 
ob 20. obletnici skupine Bepop.
 Peter Pavlovič, 
 foto: osebni arhiv

Fizična in duševna lepota prinašata ravnovesje
LJUBLJANA, POSAVJE – »Lepota je karakteristika osebe, živali, objekta ali ideje, ki poraja zaznavno izkustvo ugodja, pomena ali zadoščenja,« piše na Wikipedi-
ji, znan slovenski rek pa pravi tudi, da »imajo vsake oči svojega malarja«. Izkušene in izurjene oči, ko govorimo o tej temi, ima zagotovo po rodu Brežičanka (tudi 
naša nekdanja sodelavka) Vanja Božič, ki že več kot 20 let deluje na področju lepote in mode. 

Vanja Božič

Korekcije med snemanjem videospota skupine Bepop
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Luksuzno razvajanje obraza, ki zavrti čas nazaj …
V Wellnessu Paradiso - ki so ga naše čudovite stranke že 5. leto zapored izglasovale za
Naj wellness - smo za vse ženske, ki bi si želele pomladiti svoj obraz, sestavili unikaten
tretma Luxury Face Lifting™. 

Sestavljen je iz 4 različnih neinvazivnih terapij, ki ne poskrbijo le za opazno pomladitev obraza, 
temveč tudi za odstranitev odmrlih celic kože, regeneracijo in pospešitev tvorbe kolagena.

Ta izjemen tretma, ki je v samo enem letu navdušil že več 
kot 874 Slovenk, je sestavljen iz …

Vabljene, da si rezervirate svoj termin na naši spletni strani ali nas pokličete po telefonu.

Selska cesta 15b, 8257 Dobova
031 310 515 | www.wellness-paradiso.com

Diamantnega pilinga, s katerim odstranimo vrhnjo plast 
odmrlih celic in pospešimo rast novih celic v globji plasti 
kože. 
 
Vakumske masaže celega obraza, ki popravi strukturo 
kolagenskih vlaken ter izboljša tonus obraznih mišic. 
 
Radiofrekvence, s katero segrejemo tkivo in notranje 
celice “prisilimo”, da začnejo proizvajati novi kolagen,
ki še dolgo po tretmaju odlično opravlja svojo nalogo. 
 
Za konec kožo ohladimo s pomočjo Cryo terapije, ki 
celoten metabolizem in proces še občutno izboljša.

Za lastnice 
tega kupončka!

Posebno darilo!

Popust
Ob nakupu 4

tretmajev -15%

30-minutna BREZPLAČNA 
limfna drenaža

120 €100 €
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»Z obrazno vadbo treniramo 
obrazne mišice, skrbimo za 
svoje telo, cirkulacijo, krvni in 
limfni sistem. Obrazna vadba 

je tista, ki učvrsti obrazne mi-
šice. To je podobno kot pri tele-
sni vadbi, če želimo imeti moč-
ne mišice, gremo vadit,« pravi 
27-letna Valentina Baznik, 
po rodu iz Župeče vasi, trenu-
tno živeča v Šmarju-Sap, ki je 
s svojo ’blagovno znamko’ Lif-
ting Harmonije doslej že mar-
sikomu pokazala pot do bolj 
sijočega obraza in posledično 
tudi boljšega počutja. Dodaja, 
da bi morali vaditi s celim tele-
som, ne samo od vratu navzdol, 
predvsem pa, da za kakršno 
koli vadbo ni nikoli prepozno, a 
prej ko začnemo, boljše je. »Vsi 
želimo imeti lep obraz, za to pa 
je treba nekaj narediti, samo od 

Aktivirati je treba vse mišice, tudi obrazne
ŽUPEČA VAS – Človek ima na obrazu kar 57 mišic, ki so zelo prepletene med sabo. Zaradi neaktivnosti večina obraznih mišic počasi atrofira, kar pomeni, da se po-
javijo gube, koža postane mehkejša in obraz dobi videz utrujenosti. Po domače povedano, staramo se. A Valentina Baznik, ki se pod imenom Lifting Harmonije 
profesionalno ukvarja z obrazno vadbo in jogo, trdi, da se ne staramo, ampak smo vsako leto bolj modrejši, zrelejši.

sebe ne bo prišlo,« pove sogo-
vornica, ki je preprosto navdu-
šena nad življenjem ter svo-
je občutke živi in deli z vsemi 
okrog sebe. Za obrazno vad-
bo so primerni vsi, res pa je, 
da so ženske veliko bolj pove-
zane s tem, ker dajo veliko več 
na videz, lepoto obraza, dodaja. 
»Naše obrazne mišice so zelo 
prepletene, od vratu navzgor 
imamo približno 57 mišic in 
zato je pomembno, da aktivi-
ramo vse oz. vadimo z vsemi, 
vključno z lobanjskimi, posle-
dično vplivamo tudi na delova-
nje naših možganov. Ni dovolj, 
da npr. za izboljšanje položaja 
zgornje veke naredimo samo 
eno vajo, ampak je treba nare-
diti še vaje za zgornji in sred-
nji del obraza,« pojasni in s pri-
merom potrdi pozitivne učinke 
skrbi za obraz: »Marsikdaj kdo 
reče, da je zjutraj ves zabuhel, 
ko se zbudi, ima podočnjake … 
pa mu svetujem, naj malo po-
žene limfni sistem, se pravi, naj 
si malo zmasira obraz, se umi-
je s hladno vodo ipd. Verjemi-
te, da hitro deluje.«

Za bolj sijoč in pomlajen 
obraz

Valentina priporoča personali-
zirane vadbe (ena na ena) bo-
disi v živo bodisi preko inter-

neta, da lahko človeka spozna, 
analizira njegov obraz, tip gra-
vitacije, njegove želje … in da 
mu posledično vajo pokaže, 
prilagodi glede na njegov ob-
raz in njegovemu načinu živ-
ljenja, kar je zelo pomembno. 
Njen program obrazne vadbe 
Lifting Harmonije zajema 20 
strukturiranih vaj in traja pet 
tednov s srečanji dva- do trik-
rat na teden. Po njenih bese-
dah se napredek čuti in vidi že 
po nekaj vajah, tisti res pravi 
rezultati pa so vidni po enem 
letu redne obrazne vadbe. Pri-
poroča vsaj pet ali deset mi-
nut vaj za obraz zjutraj ali zve-
čer, kakor komu bolj paše. Pri 
izvajanju vaj je dobro imeti 
pred seboj ogledalo, da sami 
sebe vidimo in vadimo pravil-
no. »Po vadbi je obraz bolj si-
joč, dvignjen, odprt, živahen, 
pomlajen, prekrvavljen, oči 
so bolj odprte in lica bolj na-
peta, podbradek in vrat sta 
bolj čvrsta, prav tako lobanj-
ske mišice, pa tudi koža pos-
tane drugačne barve, začne-
mo se bolje počutiti v svojem 
telesu,« poudarja. Za ponazo-
ritev predstavi vajo, poimeno-
vano Dvig templjev oz. za dvig 
senčnega, temporalnega dela. 
»Začetek dlani položimo na 
obe senci, pri čemer se ti dve 
dotikata obeh očesnih kotičk-

ov. Konec dlani, vključno z me-
zinčkom, naj bo ob zunanjem 
očesnem kotičku. Ko imamo 
to pozicijo, pa z dlanmi priti-
snemo v mišice ter oči skupaj 
z dlanmi potegnemo gor in na-
zaj, tako da začutimo, kako se 
nam raztegne celoten senč-
ni (temporalni) del, vključ-
no z očesnimi kotički, zgornjo 
veko, spodnjo veko in področ-
jem med obrvmi. Oči še zapre-
mo, zarotiramo navzgor, kot 
da želimo pogledati v sredino 
glave, in jih stisnemo skupaj, 
kot da nas malo zaslepi,« opi-
še in doda, da ta vaja dviga ob-
raz, ima lifting efekt zgornjega 
in srednjega dela obraza, gladi 
celotno očesno krožno mišico 
(orbicularis oculi), dviga oči, 
učvrsti očesne kotičke, gube 
naredi manj izrazitejše in po-
skrbi za svež videz. 

Z vadbo do zdrave 
samopodobe

V današnjih časih si predvsem 
predstavnice nežnejšega spo-
la rade vbrizgavajo botoks, 
najpogosteje v ustnice, lica ali 
zgornjo veko. »Botoks omrtvi-
či mišico, kar pomeni, da ji 
odvzame funkcijo in posledič-
no tudi druge obrazne miši-
ce nimajo več takšne funkcije. 
Zato je veliko bolj zdravo in pri-

poročljivo do bolj napetih de-
lov obraza priti povsem po na-
ravni poti – z obrazno vadbo,« 
toplo priporoča in še omeni, 
da je nadgradnja obrazne vad-
be joga obraza, ki je način živ-
ljenja, ritual, nekaj, k čemur se 
redno zatekamo. Za konec še 
razmišlja: »Življenjski tempo, 
ki ga danes živimo, je nehva-
ležen, nismo v stiku s seboj, s 
ciklom narave. Vse namreč iz-
haja iz narave in njenega cikla, 
tako se je tudi vadba razvila iz 

nje z namenom, da učvrsti in 
požene naše telo, kajti vadba 
je na nek način obred čiščenja, 
regeneracije itd. Od tukaj pri-
de ta zdrava samopodoba, sa-
mozavest, samozadovoljstvo, 
da se dobro počutiš v svojem 
telesu. Zato je vadba veliko več 
kot to, je ritual, nega, da zač-
neš ali zaključiš dan v svojem 
slogu, povrh tega pa ti pomaga 
narediti še lepotne popravke.«

 Rok Retelj

Valentina Baznik
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Rezervirajte termin. Poklilčite nas:
+385 1 3703 498 ali +385 99 4803 700Trajno slovo od proteze

Za vas smo na enem mestu zbrali vse informacije, ki jih potrebujete, ko se vam pojavijo težave z Zobmi.  
Obiščite nas na naši novi spletni strani: www.Ortoimplant.Hr

KLINIKA ORTOIMPLANT DENTAL SPA JE SPECIALIZIRANA ZA:

• implantologijo (klasični zobni vsadki, All-on-4 ali All-on-6, Zygoma 
All-on-4, pterigoidni vsadki); 

• zobno estetiko in protetiko;
• ortodontske terapije;
• druge zobozdravstvene storitve.

Poleg sodobno opremljenih ordinacij in lastnega laboratorija pacientom 
zagotavljamo hitro in celovito zobozdravstveno storitev.
Zaradi visoke profesionalnosti, znanja in prijetnega okolja je naša kli-
nika prava izbira za vaše nove zobe. Prijavite se na BREZPLAČEN PRVI 
ZOBOZDRAVSTVENI PREGLED na kliniki Ortoimplant Dental SPA v Za-
grebu. 

Vaša ekipa Ortoimplant Dental SPA

POPOLN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING* – ORTOIMPLANT DENTAL SPA 

STROKOVNO VZDRŽEVANJE VSEH STRUKTUR IMPLANTOPROTETIČNEGA 
IZDELKA 

Edinstvena oblika jamstva na evropskem trgu! 
Nikoli več ne boste imeli dodatnih stroškov s svojimi zobmi, če bomo 
zanje skrbeli skupaj – gre za popoln vseživljenjski monitoring.
Ortoimplant Dental SPA omogoča edinstveno skrb za vse paciente, ki 
uporabljajo rešitev All-on-4, All-on-6, Zygoma All-on-4 ali pterigoidne 
vsadke. 
Da si lahko pacient v sodelovanju z nami zagotovi srečno in brezskrbno 
vseživljenjsko uporabo svojih novih tretjih zob, je zelo pomembno, 
da upošteva datume rednih kontrolnih pregledov, odstranjuje zobne 
obloge in redno skrbi za oralno higieno. 
* Za dolgoživost implantoprotetičnega izdelka je treba enkrat na 12 mesecev 
obiskati kliniko Ortoimplant Dental SPA za redni kontrolni pregled.

»Občutki, ki sem jih doživljal od prvega obiska v kliniki 
Ortoimplant Dental SPA na zagrebški Ilici, so bili polni 
pozitivne energije in pridobljenega zaupanja, ki sem 
ga začutil že ob prvem stiku. Ta prav posebna energi-
ja se prenese z doktorja Zdenka Trampuša prek njego-
ve celotne ekipe na vsakega gosta, ki najde pot do re-
ševanja težav z zobmi, ki so lahko tudi zelo velike. Pri 
meni je že bilo tako, saj je bil skrajni čas, da zadevo na 
kliniki rešijo kar najbolj strokovno. To jim je popolno-
ma uspelo. Operacija in okrevanje po njej sta v le ne-
kaj urah minila brez bolečin in tudi po posegu ni bilo 
nobenega zapleta. Zelo prijetno bivanje v apartmaju 
nad kliniko po posegu in jutranja kontrola pri doktor-
ju Trampušu sta bila samo češnja na torti ugodja. Dva 
kompleta implantatov po metodi all-on-4 sta mi takoj 
postala domača, zato z novim stanjem v ustih nimam 
nikakršnih težav. S še večjim žarom bom prepeval in 
užival v vodenju TV-oddaj. Dodatno zaupanje mi je 
prinesla še garancija, ki se jo vzdržuje z vseživljenjskim 
monitoringom opravljenega posega. Kliniko Ortoim-
plant Dental SPA priporočam tudi največjim skepti-
kom, ekipi doktorja Trampuša pa želim veliko zado-
voljnih uporabnikov storitev v tej kliniki.«
 Boris Kopitar, Slovenija

BREZZOBOST? BREZ KOSTI? PARADONTOZA?
POZABITE NA PROTEZE

Novi metodi All-on-4  
in Zygoma

PREDNOSTI All-on-4
1. All-on-4 je metoda, ki se uporablja pri bolnikih, ki imajo v vsakdanjem življenju zelo visoke zahteve.
2. Postopek vstavljanja vsadka All-on-4 traja le nekaj ur – morda se zdi nemogoče, vendar ta svetovni 

tehnološki hit bolnikom omogoča, da se od svoje proteze poslovijo v samo dveh urah.
3. Takoj po posegu bolnik dobi začasno protetično rešitev, medtem ko so zobje, izdelani po meri, na voljo v 

dveh mesecih.
4. Nove zobe je v 24 urah mogoče dobiti tudi po puljenju zoba: pomembno je, da ni škode za organizem, 

poseg pa je popolnoma varen za bolnika.
5. Z enkratnim operativnim posegom boste dobili zobe, enake svojim, da boste lahko nemoteno uživali v 

hrani – in to takoj po operaciji.
6. Skrb za ustno higieno je enaka kot pri naravnih zobeh. 
7. Poseg lahko izvedemo tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, osteoporozo ali drugimi boleznimi, ki so 

lahko kontraindicirane nadomeščanju kosti.

PREDNOSTI METODE ZYGOMA All-on-4
1. Postopek Zygoma All-on-4 zagotavlja skoraj 100 %  uspešnost – ni več potrebe za vstavljanje umetne 

kosti ali dvig sinusa.
2. Z zigomatičnimi vsadki je kirurški poseg minimalen, čas celjenja po operaciji pa hiter.
3. Bolniki lahko hitro nadaljujejo običajne aktivnosti. 
4. Bolniki ta poseg zelo dobro prenašajo, zlasti ker je vstavljanje popolnoma neboleče in zelo hitro. 
5. Poseg lahko izvedemo tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, osteoporozo ali drugo boleznijo, ki je lahko 

kontraindicirana nadomeščanju kosti.
6. Bolniki lažje vzdržujejo ustno higieno, ki je popolnoma enaka higieni naravnih zob.
7. Vaši »tretji« zobje so videti popolnoma naravni!

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

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!
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Maja Kozole pravi, da ji je si-
cer že od zgodnjih let zanimiv 
’modeling’, ki zajema poziranje 
pred objektivom, manekensko 
hojo v visokih petah, obrate na 
modni pisti, nego obraza, ob-
lačilni videz za različne prilož-
nosti, telesne vaje za lepo pos-
tavo, ličenje, pravila zdravega 
prehranjevanja, komunikacijo, 
javne nastope idr., zato je oce-
nila, da je čas, da naredi korake 
tudi v tej smeri: »Da vidim, če 
dobim priložnost in preverim, 
ali bi se v tej koži počutila pri-
jetno, ali mi odgovarja ali ne. 
In ko sem ob prebiranju sple-
tnih strani naletela na objavo, 
da zbirajo prijave za izbor Miss 
Slovenije za leto 2022, sem 
brez kakršnih koli pričakovanj 
izpolnila prijavo, zato pa sem 
bila zatem toliko bolj presene-
čena, ko sem s strani organiza-
torjev prejela povabilo. S tem 
sem svoj primarni cilj pravza-
prav že dosegla, zatem pa bila 
s še 28 drugimi dekleti izbrana 
tudi med polfinalistke izbora.«

Po osnovni izobrazbi diplomi-
rani inženirki kemije je sam 
izbor zanimiv tudi z organiza-
cijskega in spremljajočega vi-
dika samega lepotnega tekmo-
vanja, saj je, četudi je trenutno 
v službi v eni izmed energet-
skih družb, s pisanjem magi-
strskega dela tudi v zaključku 

Zgolj privlačnost brez dodane vrednosti ni dovolj 
LESKOVEC PRI KRŠKEM – 24-letna Maja Kozole iz Leskovca pri Krškem je ena izmed 28 polfinalistk, ki se bodo na letošnjem izboru cveta slovenske lepote potego-
vale za uvrstitev v finalni izbor Miss Slovenije 2022. Inženirka kemije si želi nekega dne ustvariti lastno kozmetično linijo.

študija managementa kakovo-
sti na Fakulteti za organiza-
cijske študije. Kot pojasnjuje, 
se je namreč klasično lepotno 
tekmovanje za Miss Slovenije 
pred leti pod sloganom Podpi-
rajmo slovensko in podprimo 
Slovenijo razvilo v projekt, ki 
lepoto povezuje in nadgrajuje 
s podjetništvom, turizmom in 
kulturo, kar kandidatkam pri-
naša tudi potencialni karierni 
razvoj na različnih področjih. 
Dandanes zgolj privlačen vi-
dez posameznika brez dodane 
vrednosti, splošne razgleda-
nosti in izobrazbe ne pomeni 
nič, ali pa vsaj ne veliko, meni 
naša sogovornica, zato upa, da 
bo določene izkušnje pridobi-
la tudi skozi to tekmovanje, ka-
terega finalni izbor bo v pole-

tnih mesecih letos. Do sedaj so 
imele kandidatke dve srečanji, 
kmalu jih čaka tudi prvo ura-
dno fotografiranje.

Zagovornica naravne 
kozmetike in aktivna 
rekreativka

Nas pa je v sklopu teme pred-
vsem zanimalo, kako Maja 
skrbi zase, za nego telesa in 
ohranitev vitalnosti. »Že od 
nekdaj se angažiram pri vseh 
vrstah športa, ki so mi na do-
segu, rada smučam, hodim v 
hribe, domala ne mine vikend, 
da se ne bi peš podala na bli-
žnje hribe, naj si gre za Bohor, 
Lis co, Šentvid, Grmado, ne-
kajkrat na teden obiščem tudi 
fitnes, sicer pa se kontinuirano 

ukvarjam s hojo in tekom. Pri 
osebni negi uporabljam izdel-
ke, ki temeljijo na naravnih se-
stavinah. To področje mi je bilo 
vselej še posebej blizu, zato 
sem se najprej vpisala tudi 
na srednjo farmacevtsko šolo 
in študij na kemijski fakulteti, 
saj si želim nekega dne razviti 
lastno kozmetično negovalno 
linijo. Osebno menim, da bolj, 
kot smo naravni in sledimo 
nasvetom naših babic, v več-
ji meri nam bo telo hvaležno. 
Dandanes je tržišče preplavlje-
no z vse preveč informacijami 
pa tudi kozmetičnimi prepa-
rati in prehranskimi dopolni-
li, sama pa menim, da je v tem 
primeru pogosto manj več. 
Tudi z diskretnim ličenjem, s 
katerim je prav tako mogoče 
doseči poudarek linij obraza, 
sicer pa se izdelave mask za 
obraz in pilinga za telo lotim 
tudi sama, denimo iz eterične-
ga olja in kave. Prav tako ne po-
segam po agresivnih šampo-
nih za lase, saj je mogoče tudi 
s šamponom iz kopriv ohrani-
ti zdravo strukturo in lesk las. 
Vsake toliko časa z namenom 
sproščanja obiščem tudi sav-
no, vseeno pa za ohranitev te-
lesne vitalnosti raje uporab-
ljam že navedene rekreativne 
aktivnosti in tudi plavanje.« 
Zadržke ima Maja tudi v zve-
zi z lepotnimi operativnimi po-

segi, za katere, kot pravi, se z 
namenom poudarjanja vide-
za ali telesnih oblin osebno ne 
bi nikoli odločila, kot sprejem-
ljive pa ocenjuje lepotne pose-
ge, za katere se odločijo osebe 
s prirojenimi ali v kasnejšem 
življenjskem obdobju pridob-
ljenimi deformacijami obraza 
ali telesa kot posledice dolo-
čenih bolezni ali nesreč, ki jim 
otežujejo življenje.

Maja si v prvi vrsti želi letos 
uspešno zaključiti podiplom-
ski študij, ne izključuje pa niti 
možnosti dela ali večje afirma-

cije na lepotnem področju, po-
tencialno tudi kot manekenka: 
»Za zdaj še ne vem, kam me bo 
pot v tej smeri popeljala. Ka-
rakterno sem takšna, da vse, 
kar mi pride naproti, rada 
sprejmem kot izziv, nerada pa 
sodim o kakšnem področju ali 
delu, dokler tega ne občutim 
na lastni koži. In tudi če se ne 
uvrstim v nadaljnji izbor, ne 
bom razočarana, kajti bistveno 
mi je, da ostajam zvesta sama 
sebi in da sem sprejeta v do-
mačem okolju.«

 Bojana Mavsar

V zgodovini izbora Miss Slovenije je bilo mogoče med kandidat-
kami opaziti tudi kar nekaj zalih deklet z območja Posavja. Po-
datki so sicer slabo dostopni, saj je zaradi prehajanja licenc za 
lepotna tekmovanja z enega na drugega organizatorja priha-
jalo v posameznih letih tudi do ukinitve posameznih predstavit-
venih strani s kandidatkami in posledično tudi podatkov, kljub 
temu pa smo si prizadevali na tem mestu zbrati podatke vsaj o 
tistih dekletih, ki se jim je uspelo uvrstiti bodisi med 12 do 15 
najlepših deklet ali celo v elitno šesterico superfinalistk od leta 
2000 dalje. Tega leta se je med finalistke izbora uspelo uvrsti-
ti kar dvema Posavkama, in sicer Tini Urbančič s Senovega in 
Sanji Macur iz Krškega. Leto kasneje je največji uspeh požela 
Rebeka Dremelj s Senovega, ki je bila na finalu lepotnega tek-
movanja okronana za Miss Slovenije leta 2001. Leta 2005 je bila 
med finalistke izbrana Nataša Pinoza iz Sevnice in leto kasneje 
Tamara Pavlovič iz Cerkelj ob Krki. Leta 2010 se je v izbor naj-
lepših uspelo uvrstiti Samanthi Sršen iz Volovnika, po več kot 
petletnem premoru pa sta bili v finalni izbor za Miss Slovenije v 
dveh zaporednih letih izbrani Brežičanki, obe s priimkom Kržan, 
in sicer leta 2017 Sergeja Kržan in leta 2018 Ksenija Kržan.

Maja Kozole
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 V zadnjih treh desetletjih se je 
pričakovana življenjska doba 
za oba spola rekordno podalj-
šala – za moške za 9,8 leta, za 
ženske pa za 7,4 leta. Redna 
uporaba zdravstvenih storitev 
je z dolgoživostjo zelo tesno 
povezana – pripadniki starej-
še generacije so daleč najpo-
gostejši uporabniki zdravstve-
nih storitev na vseh ravneh. 
Polimorbidnost, ki je v viso-
ki starosti pogosto neizogib-
no dejstvo, pa pri starostnikih 
pomeni polifarmakoterapijo. 
Tako je bilo po podatkih ZZZS 
leta 2016 v Sloveniji izdanih 
17,7 milijona receptov za am-
bulantno predpisana zdravi-
la v vrednosti 466,7 milijona 
evrov.  Zaznati je možno trend 
konstantnega naraščanja šte-
vila predpisanih zdravil v zad-
njih desetletjih, leta 2016 pa je 
bil ta porast v primerjavi z le-
tom 2004 že 21 %. Iz zapisanih 
podatkov lahko sklepamo, da 
se dnevno v lekarnah izda og-
romno število zdravil, ob tem 
pa ne smemo pozabiti, da so v 
uporabi med prebivalci tudi t. 
i. over-the-counter (OTC) zdra-
vila, za katera posameznik ne 
potrebuje recepta, temveč jih 
lahko samostojno kupi. Skla-
dno z naraščanjem števila 
uporabnikov zdravil se pove-
čuje tudi delež »nevestnih« 
uporabnikov – tistih, ki pred-
pisano zdravilo prevzamejo, a 
ga ne uporabijo, posledica če-
sar je povečevanje količine od-

Raziskava s področja odpadnih zdravil v Sloveniji

Odpadna zdravila – ekološki in ekonomski problem
Z namenom raziskati področje odpadnih zdravil v Sloveniji se nas je pod vodstvom dveh mentoric zbrala skupina študentov z različnih slovenskih fakultet. Prou-
čevanja omenjenega področja smo se lotili v okviru evropskega projekta ŠIPK – Študentski inovativni projekti za družbeno korist; pomemben sklop našega dela 
pa je obsegala raziskava, ki smo jo izvedli tako med uporabniki zdravil kot tudi med strokovno javnostjo – zdravniki in farmacevti. 

padnih zdravil. V Sloveniji po 
uradnih podatkih letno zavr-
žemo kar 65–72 ton zdravil, 
kar so samo zdravila, odložena 
na pravilen način. Količino tis-
tih, ki so še dodatno odložena 
med komunalne odpadke ali 
odstranjena na drug neprime-
ren način, je nemogoče oceniti. 
Vsa nastala odpadna zdravila 
tako v vsakem primeru pred-
stavljajo veliko ekonomsko iz-
gubo, nepravilno odvržena pa 
poleg tega še dodaten ekološki 
problem.

Velik delež anketiranih  
iz Posavja

Osrednja cilja našega anketne-
ga vprašalnika za laično jav-
nost sta bila kot prvo ugotoviti 
razloge za nastanek odpadnih 
zdravil pri posamezniku in kot 
drugo ugotoviti stopnjo ozave-
ščenosti glede ravnanja z od-
padnimi zdravili. Da bi dosegli 
največjo vrednost, ki jo razi-
skava lahko ima za družbo in 
okolje, je bilo ključno, da ugo-
tovimo stanje ozaveščenosti o 
pravilnem ravnanju z odpad-
nimi zdravili v populaciji naj-
večjih porabnikov zdravil, nato 
pa skušamo to isto populacijo 
dodatno ali na novo ozavesti-
ti o tem. Zajetje starejše popu-
lacije v vzorec anketirancev 
nam zaradi razmer, povezanih 
s pandemijo covid-19, ni uspe-
lo v meri, kot bi si želeli, kljub 
temu pa smo glede na vzorec 

uspeli zajeti 14 % starejših 
od 60 let. Glede regije stalne-
ga prebivališča anketirancev 
smo uspeli pridobiti relativ-
no velik delež iz naše, posa-
vske regije, kar je bil tudi naš 
cilj. Z anketiranjem zdravni-
kov in farmacevtov smo želeli 
problematiko odpadnih zdra-
vil raziskati tudi z druge strani 
oziroma se dokopati čim bliž-
je vzrokom problematike. Sku-
šali smo zajeti čimveč farma-
cevtov iz lekarn lokalne regije 
in zdravnikov, tako s primarne 
kot sekundarne ravni. 

Pri vprašanjih, ki so se nanaša-
la na komplianco uporabnikov 
zdravil glede jemanja predpi-
sane farmakoterapije, je bilo 
moč ugotoviti, da je ta razme-
roma dobra: kar 96 % vpra-
šanih je zatrdilo, da vedno ali 
pogosto prevzame vsa predpi-
sana zdravila in jih jemlje po 

navodilih. 4 % vprašanih so 
odgovorili, da zdravil ne jem-
ljejo redno, in kot najpogostej-
ši vzrok za to navedli, da zdra-
vila ne vzamejo zaradi dobrega 
počutja. Iz sklopa vprašanj, ki 
so poizvedovala o ozavešče-
nosti ravnanja z odpadnimi 
zdravili, smo ugotovili, da bi 
glede na odgovore stanje oza-
veščenosti populacije moralo 
biti relativno dobro. Zgolj 6 % 
anketirancev je namreč glede 
svojega ravnanja z odpadnimi 
zdravili označilo enega izmed 
neprimernih načinov (odvrže-
nje med komunalne odpadke, 
v stranišče ali sežig).

Velika večina (nad 90 %) vpra-
šanih se je strinjala s tem, da 
odpadna zdravila škodujejo 
okolju, ljudem in živalim, da 
so nekatera med njimi nevaren 
odpadek ter da predstavlja-
jo tudi ekonomski problem. 

Pri vprašanju glede primerne-
ga vira informacij o odpadnih 
zdravilh je velika večina meni-
la, da farmacevt v lekarni pred-
stavlja verodostojen vir infor-
macij glede odpadnih zdravil, 
in prav tako lekarno označila 
za naslov, kamor so se glede 
tega že obrnili.

Neujemanje izsledkov

Če primerjamo podatke, pri-
dobljene iz zdravniške in far-
macevtske ankete, lahko na 
prvi pogled hitro vidimo, da 
si je stroka glede problema-
tike odpadnih zdravil pre-
cej enotna. Veliki večini tako 
zdravnikov kot tudi farma-
cevtov se zdi pogovor s paci-
entom oziroma uporabnikom 
o odpadnih zdravilih smiseln. 
Prav tako so oboji glede po-
membnosti razlogov za nasta-
nek odpadnih zdravil pri upo-
rabnikih kot najpomembnejše 
razloge označili pojav nežele-
nih učinkov, prenehanje s te-
rapijo po prenehanju simpto-
mov in strah pred neželenimi 
učinki, navedenimi v deklara-
ciji zdravila.

Iz podatkov o ogromnih ko-
ličinah odpadnih zdravil na 
eni strani in izsledkih raziska-
ve na drugi bode v oči neuje-
manje obeh strani. Medtem 
ko bi bilo iz rezultatov ankete 
moč oceniti, da je stanje gle-
de vestnosti jemanja zdravil 

in ozaveščenosti o odpadnih 
zdravilih v naši družbi odlič-
no, nam uradni podatki podajo 
drugačno sliko. Razlog morda 
tiči v relativno majhnem zaje-
tem vzorcu anketirancev, mor-
da v populaciji le-teh, morda v 
našem naravnem mehanizmu 
olepšanja slabe navade ali pa 
v vsem naštetem. Kljub temu 
smo člani raziskovalne skupi-
ne zadovoljni, da smo izpolnili 
enega najpomembnejših ciljev 
naše raziskave – ozaveščati la-
ično in strokovno javnosti gle-
de problematike odpadnih 
zdravil in s tem prispevati svoj 
kamen v mozaiku poti do traj-
nostno naravnane in okoljsko 
nevtralnejše družbe.

Pri projektu smo sodelovali 
študenti Medicinske fakulte-
te UM Patricija Tomše, Luka 
Oblak in Jan Bogovič; štu-
dentka Fakultete za farmacijo 
UL Tjaša Povše ter študentke 
Fakultete za ekonomijo in in-
formatiko UNM Vita Kričej, 
Maja Krljič in Nika Planinc. 
V vlogi strokovne mentorice 
je sodelovala Meta Bogovič, 
mag. farm. spec., zaposlena v 
SB Brežice, in v vlogi pedago-
ške mentorice doc. dr. Malči 
Grivec, zaposlena na Fakulte-
ti za ekonomijo in informati-
ko UNM. Projekt je potekal od 
marca do avgusta 2020.

 Jan Bogovič, 
 dr. med., zdr. prip.

Del ekipe sodelujočih študentov, od leve proti desni: Jan 
Bogovič, Patricija Tomše, Luka Oblak, Tjaša Povše s strokovno 
mentorico Meto Bogovič, mag. farm. spec. 

DOVOLITE SI NARAVNO USTAVITI ČAS. 
Obiščite nas! Z veseljem vam bomo prisluhnili in svetovali.

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

Spodbudite svoje misli in telo.

 Okrepite svoje zdravje 
z naravno ekološko hrano.

Tomislav Hećimović, dr. 
med., spec. splošne kirurgije, 
ima v Zdravstvenem centru 
Aristotel proktološko ambu-
lanto (proktologija je kirur-
ška veja medicine, ki se ukvar-
ja z zadnjima dvema metroma 
prebavne cevi), zato so mu 
najpogostejše težave z delo-
vanjem črevesja dobro znane. 
V proktološko ambulanto pri-
hajajo zlasti ljudje s težavami 
pri odvajanju blata, bolečino 
ali srbenjem v zadnjem delu 
debelega črevesja ali ker opa-
žajo kri na črevesju. »Težave z 
normalnim odvajanjem blata 
so zelo pogoste in so posledi-
ca današnjega hitrega življenja 
s posledično neurejeno pre-
hrano ter prekomernega stre-
sa. Veliko več je težav z zapr-
tostjo, ki je pogosta zlasti pri 
mlajših ženskah, v kasnejših 
letih pa pri vseh,« pojasnjuje, 
večino teh težav pa pripisu-
je hrani, ki je ali gensko spre-
menjena ali industrijsko ob-
delana (dodatki, konzervansi, 
dodajanje antibiotikov ...). 

Zdravo črevo – dobro počutje
Najbrž se povsem premalo zavedamo, da je zdravje črevesja eden izmed glavnih dejavnikov za dobro po-
čutje, saj se več kot 70 odstotkov imunskega sistema nahaja prav v našem prebavnem sistemu. Prebavila 
so eden glavnih pokazateljev kroničnih zdravstvenih bolezni, na kar opozarja tudi (malce zlovešč) kitajski 
pregovor, da se »smrt začne v črevesju«.

»Opažamo pa tudi težave z 
neurejenim odvajanjem blata, 
kot so pogosta odvajanja teko-
čega blata ali znakov t. i. irita-
bilnega kolona. Prisoten je 
tudi porast kroničnih vnetnih 
črevesnih obolenj, ki je verje-
tno povezan s prej navedeni-
mi faktorji. Poleg ulceroznega 
kolitisa in Chronove bolezni 
so v porastu številne kronič-
ne vnetne bolezni črevesja, ki 
se kažejo kot intolerance na 
nekatere vrste hrane (celia-
kija, laktozna intoleranca ...),« 
še našteva Hećimović in doda-
ja, da je v vsakem primeru po-
membno najprej izključiti or-
ganski izvor omenjenih težav, 
kar pomeni s preiskavami iz-
ključiti možnost bolezni.

V zadnjem času se vse pogo-
steje omenja pomembnost mi-
krobioma (črevesne flore), ki 
se razvije v našem telesu in je 
zelo pomemben za normal-
no delovanje našega čreves-
ja in posledično organizma, 
nanj pa vplivajo zlasti neure-

jena prehrana različnega izvo-
ra, zdravila itd. Tega se zave-
da zlasti mlajša generacija in 
ljudje, ki imajo resne težave z 
odvajanjem ali kroničnimi čre-
vesnimi boleznimi. »Ljudem bi 
svetoval, da začnejo paziti na 
redno prehranjevanje, v ko-
likor se da, pa tudi na izvor 
in sestavo hrane, ki jo zauži-
jejo. Osnovni vpliv na čreve-
sno floro lahko dosežejo že z 
uživanjem mlečnih ali drugih 
izdelkov, ki so že obogateni z 
različnimi kulturami bakte-
rij črevesne flore. V primeru, 
da imajo željo po dodatkih, jih 
lahko nabavijo v lekarnah ali 
številnih prodajalnah z zdravo 
prehrano,« svetuje proktolog.

Zdaj je čas za več 
fermentirane hrane

V Bio prodajalni Norma v Kr-
škem opažajo, da njihovi kup-
ci niso imeli težav zaradi preti-
ranega uživanja t. i. prazničnih 
dobrot, saj zelo dobro vedo, 
kaj je kvalitetna prehrana in 

bogat okus narave. »Zaveda-
jo se, da lahko z neoporeč-
no ekološko hrano vplivajo 
na svoje zdravje in na okolje, 
saj naši izdelki ne vsebujejo 
umetnih konzervansov in do-
datkov, niso gensko spreme-
njeni, ne vsebujejo pesticidov, 
so v razgradljivi in okolju pri-
jazni embalaži,« pravi lastni-
ca prodajalne Jana Vizler. Pri 
skrbi za zdravo črevesje gre 
po njenem mnenju za celos-
ten način življenja in za za-
vedno spoštovanje samega 
sebe, svojega zdravja in oko-
lja. »Črevesju dajejo ljudje pre-
malo pozornosti. Vsa zaužita 
hrana in tekočina gre po naši 
peristaltiki. Močna in zdrava 
črevesna flora (dovolj pravih 
prebavnih encimov) omogoča 
boljši izkoristek zaužite hrane, 
regeneracijo telesa, posledič-
no dober imunski odziv in laž-
je premagovanje različnih bo-
lezenskih stanj (napihnjenost, 
zgaga, slab zadah, utrujenost, 
premagovanje virusnih in bak-
terijskih okužb, težave s kožo 

ipd.),« pojasnjuje. 

Po njenem mnenju je zdaj go-
tovo čas za več fermentira-
ne hrane in tudi za krepitev 
imunskega sistema z vlakni-
nami, probiotiki in antioksi-
danti, cinkom, vitaminom D, 
Q10… »Vedno so zato aktual-
ni fermentirani izdelki (npr. 
kislo zelje, kimči) in fermen-
ti, probiotiki in prebiotiki, pre-
bavni encimi (papaja, mango, 
ingver, avokado …), aloe vera, 
sok mlade pire, kombuča, pre-
sna in vlakninska živila (leča, 
fižol, žita…) ter še veliko dru-

gih dejavnikov, ki jih je nujno 
treba prilagoditi vsakemu po-
samezniku posebej.« Sogovor-
nica svetuje, naj bomo veliko 
na svežem zraku v naravi, naj 
v svoj delovni teden vključimo 
telesno aktivnost ter se pre-
hranjujemo z ekološko hrano, 
ki vsebuje tudi do osemkrat 
več vitaminov in mineralov 
kot ostala hrana. »Poslušajte 
in sledite svojemu telesu, vaše 
misli naj bodo pozitivne in za-
gotovo boste na dobri poti do 
odličnega počutja,« nam za ko-
nec položi na srce. 
 Ur.
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Jabolko – rdeče, rumeno, ze-
leno, pisano, drobno, debelo, 
kislo, sladko, sočno, presno, 
kuhano, pečeno, posušeno 
… je najpomembnejše sadje 
na svetu in najdemo ga celo 

v grški mitologiji. Trojanski 
princ Paris je poklonil jabol-
ko z napisom »Najlepša« bo-
ginji Afroditi in to jabolko je 
postalo ’jabolko spora’. Ja-
bolko kot prvi omenja v svo-
ji pesnitvi Odiseja starogrški 
pesnik Homer, v pravljici 
Sneguljčica in sedem palč-
kov prelepa črnolaska poje 
zastrupljeno jabolko. Stari 

Sevniška voščenka – okusen sad, ki 
je našel pot tudi na evropske dvore

Rimljani, ki so zelo cenili ja-
bolka, so vzgojili od 7.000 do 
8.000 različnih sort. Na ob-
močju Posavja in dela Do-
lenjske so domači sadjerejci 
vzgojili sevniško voščenko, 

avtohtono sorto jablane z 
okusnim in sočnim sadežem.

MOČAN POUDAREK NA 
SADJARSTVU

Sevnica z okolico se lahko 
pohvali z močno razvitim 
sadjarstvom že od 19. sto-
letja dalje. Med tistimi, ki je 
spodbujal k vzgoji in zasa-

ditvi jablan (tudi s pomoč-
jo knjižice Kratki nauki za 
sadjerejo), je bil župnik Fer-
dinand Dragotin Ripšl, ki je 
med leti 1864 in 1874 služ-
boval v Loki pri Zidanem 
Mostu, ki ima še danes ve-
lik nasad rodovitnih jablan.

V preteklosti je bila zelo 
cenjena sevniška voščen-
ka. Okusnemu sadežu, ki je 
dobilo ime po voščeni pre-
vleki, so pridevnik ’sevniš-
ka’ dali trgovci s sadjem, saj 
je ta dišeč sadež z izjemnim 
okusom postal že v 19. sto-
letju iskano trgovsko bla-
go, ki se je prodajalo na kos 
in vsak sadež posebej so za 
prodajo na evropskih dvo-
rih celo zavijali v svilen pa-
pir. Pod nemškim imenom 
Lichtenwalder Wachsapfel 
je bila sevniška voščenka 
predstavljena na sadjarski 
razstavi leta 1882 v Trstu in 
leta 1888 na Dunaju. 
 
ENA NAJOKUSNEJŠIH 
DOMAČIH SORT JABOLK

O izvoru sevniške voščen-
ke, ki je bila še v začetku 20. 
stoletja precej razširjena v 
okolici Litije, Sevnice, Krške-
ga, Brežic in Novega mesta, 
in jo zato imenujejo tudi do-
lenjska voščenka, ni zaneslji-
vih podatkov. »Gre za v pre-
teklosti zelo cenjeno sorto 
jablane, ki je nastala z nakl-
jučnim križanjem domačega 
genskega materiala,« meni 
sadjar Jože Ratajc. 

Sadeži sevniške voščenke, ki 
so srednje debeli, dozorijo v 
drugi polovici septembra in 
jih lahko skladiščimo do feb-
ruarja oziroma v dobrih po-
gojih celo do aprila. Plodo-
vi ob skladiščenju ostanejo 
sočni in ne ovenejo, kot se 
to zgodi s številnimi drugi-
mi jabolčnimi sortami, a za 
daljše prevoze plod sevniš-
ke voščenke ni ravno najpri-

mernejši, saj se na njem hit-
ro pozna že močnejši pritisk 
prsta. Njena zelenkasto ru-
mena barva, ki prekriva cel 
plod, kmalu po obiranju pre-
ide v rumeno barvo in takrat 
dobi tudi pravi okus. Meso je 
rumenkasto, drobnozrnato, 
sočno, sladko-kiselkaste-
ga okusa in aromatično. Po-
vrhnjica jabolka je gladka z 
voščeno prevleko in številni-
mi malo vidnimi rjavimi piki-
cami. Pecelj je kratek in izraš-

ča iz ozke jamice, za katero 
je pogosto značilna bolj ze-
lena barva od preostale po-
vršine plodu. 

»Voščeno prevleko sevniške 
voščenke sestavljajo rast-
linski ali karnauba voski, ki jih 
plod izloča v užitni zrelosti, 
da prekrije zunanjo plast 
jabolka in s tem zavaruje 
plod pred dehidracijo. Zaradi 
teh voskov voščenka celo 
svojo življenjsko dobo ne 

oveni. Ti voski niso škodljivi, 
še več, uporabljajo se tudi 
v kozmetični industriji 
(predvsem v šminkah in 
ličilih, op. p.),« pojasnjuje 
posavski sadjar ter opozori 
tudi na nekatere slabosti, 
»a problem voščenke je, da 
je izmenično rodna; vsako 
drugo leto rodi in za eno 
resno proizvodnjo to ni dobra 
lastnost. Kljub temu je njeno 
ohranjanje dobrodošlo, saj 
bomo z zasajevanjem jablan 

sevniške voščenke ohranili 
to vrsto domače jablane, 
značilne za stare travniške 
sadovnjake; ohranili bomo 
tudi kulturno krajino in ne 
nazadnje – izdelki iz jabolk 
so tržno blago.«

SAJENJE SEVNIŠKE 
VOŠČENKE

Za zasaditev ene sadike sev-
niške voščenke pripravimo 
20 kg uležanega hlevskega 
gnoja ali komposta, žično 
mrežo in impregniran koli-
ček. Jama, v katero bomo 
posadili drevo, naj bo široka 
od 60 do 100 cm ter globo-
ka vsaj od 40 do 60 cm. Dno 
jame zasujmo s prerahljano 
zemljo gornjega sloja, po-
mešano s kompostom oz. 
gnojem. Na dno tako pri-
pravljene jame namestimo 
žično mrežo proti voluharju 
in na sredino jame names-
timo količek. Sadiki obreže-
mo poškodovane korenine, 
močnejše korenine pa pri-
krajšamo. Sadiko posadi-
mo tako, da jo damo na dno 
jame in lepo razporedimo 
korenine ter jih pokrijemo z 
boljšo zemljo (korenine ne 
smejo priti v stik z gnojem 

ali mineralnim gnojilom). Na 
osnovno plast zemlje doda-
mo mešanico zemlje in kom-
posta ter dobro potlačimo 
ali pohodimo (pri tem raču-
najmo, da se bo prerahljana 
zemlja kasneje še poseda-
la). Po sajenju vsako sadi-
ko še temeljito zalijemo ter 
jo zaščitimo pred zajci in sr-
njadjo. V prvem letu rasti 
drevesce potrebuje skrbno 
nego – ob suši ga zalivamo 
in redno odstranjujemo ple-
vel v premeru vsaj 60 cm 
okoli debla.

Drevo z leti doseže višino od 
8 do 10 metrov in je bujne 
rasti – ima široko krošnjo in 
povešene veje, listi so svet-
lejše barve. Pri rasti sevniš-
ki voščenki najbolj ustrezajo 
primerno vlažna tla ter tople 
in zavetne lege, na vetrovnih 
legah zaradi kratkih pecljev 
plodovi radi predčasno od-
padajo. Po občutljivosti za 
bolezni spada med odpor-
ne domače sadne drevesne 
vrste.

IZ JABOLKA PRETEKLOSTI 
V JABOLKO PRIHODNOSTI

Sevniško voščenko, ki sodi 
med najokusnejše domače 
jabolčne sorte in je bila naj-
bolj znana ter razširjena v 
19. stoletju stoletju ter vse 
do štiridesetih let 20. sto-
letja, danes najdemo le še v 
nekaterih starih kmečkih sa-
dovnjakih sevniškega sad-
nega podokoliša, kjer so za 
sadjarstvo še vedno ugod-
ni pogoji (svetloba, toplota, 
vlaga, veter, zemlja in lega). 
»Sončna pobočja, blage vz-
petine na planotah nad kori-
tom Save in njenih številnih 
pritokov ji najbolj ustreza-
jo. Najbolje pa uspeva, kjer 
uspevajo tudi vinogradi,« 
pojasnjuje poznavalec sev-
niške voščenke Leopold 
Blaznik. 

Leta 2007 je skupina Roži-
ce Vrtca Ciciban Sevnica z 
vzgojiteljicama Sonjo Bo-
bek Simončič in Branko Ko-
najzler skupaj s sevniško sli-
karko Jerco Šantej začela z 
obujanjem in spodbujanjem 
k seznanjanju ter ohranjanju 
naravne dediščine, ki jo nudi 
sevniška voščenka. V Sad-
jarstvu Blanca, ki je del Evro-
sadove skupine, so pred leti 
s cepiči sevniške voščenke 
precepili 500 jablanovih dre-
ves v nasadu na Blanci ter 
posadili drevesa sevniške 
voščenke na novo v nasadu 
na Impoljci, kar daje upanje, 
da se bo ta avtohtona do-
mača sorta jablane ohranila 
tudi za mlajše rodove. 
 Smilja Radi

Jablana je sadno drevje, ki daje zelo okusne in sočne sadeže. Le-te lahko zaužijemo kot sveže obran sadež, naredimo iz njih jabolčni sok, okusna peciva in sla-
dice, jih narežemo na krhlje in posušimo ... Kulinaričnih možnosti je veliko, zato sta drevo jablane in njen sad zelo cenjena in jabolko še danes velja za enega iz-
med najbolj zdravih sadežev, saj »eno jabolko na dan odžene zdravnika stran«. V tokratni rubriki VRTOVI POSAVJA se bomo posvetili sevniški voščenki, v pre-
teklosti zelo cenjeni vrsti jabolka, ki je našlo pot celo na dunajski in ruski ter angleški dvor.

Sevniška voščenka ali po domače »ušenka« je okusen sa-
dež, ki so ga v preteklosti cenili celo na dunajskem, ruskem 
in angleškem dvoru.

Navadni netresk  
ali Jupitrova brada

Netresk je kaktusu 
podobna rastlina, 
ki jo v naravi najde-
mo v skalnatih pre-
delih, a vedno po-
gosteje krasi tudi 
okrasne vrtove. 
Netresk je trajnica, 
ki ima podolgova-
te, narobe jajčaste, 
debele, mesnate in 
na koncu zašiljene 
liste v oster trn. Listi tvorijo rozeto, ki preprečuje izhla-
pevanje vode. Iz sredine rozete zraste cvetno stebelce, ki 
je pokrito z luskastimi listi in nosi rožnate zvezdaste cve-
tove. Cveti v mesecu juliju in avgustu, po cvetenju rastli-
na odmre, vendar požene številne mladice, da se ohrani. 
V preteklosti, ko so bile strehe hiš pokrite s slamo ali po-
dobnim naravnim materialom, so nanje zasajali netresk, 
saj so njegove korenine in rastlina sama ustvarjale de-
belo zaščitno plast ter varovale pred dežjem. Naši pred-
niki so verjeli, da v streho, na kateri raste netresk, strela 
nikdar ne udari in je ogenj nikoli ne požge (to prepriča-
nje izvira iz časov, ko so naši predniki častili Peruna, boga 
strele in groma). 

V ljudski medicini netresk uporabljajo pri težavah z ušesi, 
zato jo ponekod imenujejo tudi ušesnik. V primeru vne-
tih ušes, so iz svežih netreskovih listov iztisnili sok na-
ravnost v uho, kar naj bi pripomoglo k hitrejšemu okre-
vanju. Na enak način pridobljeni sok so uporabljali tudi 
proti otiščancem in udarcem, na manjše rane pa so pola-
gali obkladke iz olupljenih netreskovih listov. 

 Viktorija Senica, cvetličarka

V času Avstro-Ogrske monarhije je cesarica 
Marija Terezija ukazala zasaditev tako 
jablan kot hrušk ob poteh, po katerih so 
hodili popotniki, da so si lahko med hojo 
potešili lakoto z zrelimi sadeži. 

Drevo sevniške voščenke, ki kljub častitljivi starosti še ved-
no dobro obrodi, raste v sevniškem največjem večstano-
vanjskem naselju (foto: J. Teraž).
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

PLUTO (21175S) je tri leta star 
kuža večje rasti, tehta cca. 35 
kg. V zavetišče je prišel zaradi 
inšpekcijskega odvzema.  Pluto 
je priden in prijazen, naučil se je 
hoje na povodcu. Išče odgovo-
ren dom, kjer bo član družine. 
Primeren je za izkušene skrbnike 
in družine z večjimi otroki. 

FIDA (21158B) je približno pet 
let stara psička manjše rasti. 
Rada se sprehaja, obožuje car-
tanje in bližino človeka. Do no-
vih ljudi je lahko najprej neza-
upljiva, pozneje pa se sprosti. 
Potrebuje odgovornega lastni-
ka, ki se ji bo posvečal in odgo-
vorno skrbel zanjo. 

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

Občina Brežice nadaljuje z izvajanjem preventivnega ukrepa za 
zmanjšanje števila zapuščenih živali. Občina bo sofinancirala ceno 
sterilizacije lastniških mačk, in sicer v obeh veterinarskih ambulan-
tah: Vet BM v mestnem jedru in Veterinarski bolnici Brežice d.o.o. 
Lastnikom bo v tem obdobju na voljo storitev sterilizacija mačke 
po enotni, sofinancirani ceni 42 evrov (polna cena sterilizacije zna-
ša 67 evrov, Občina Brežice sofinancira poseg v vrednosti 25 evrov). 

Oba izvajalca – Vet BM – Ambulanta za male živali, Cesta prvih bor-
cev 20, Brežice, in Veterinarska bolnica  Brežice, Prešernova cesta 
17A, Brežice, bosta ukrep izvajala vsak delovnik, podrobnejše infor-
macije pa so na voljo na spletnih straneh ambulant www.vet-bm.si 
(tel.: 08 205 88 10) in www.veterinarskabolnica.si (tel.: 07 49 61 156).

Občina Brežice izvaja ukrep sofinanciranja cene sterilizacije lastni-
ških mačk od leta 2014, saj je sterilizacija ključni del odgovornega la-
stništva mačk ter temelj reševanja problematike brezdomnih mačk.  
Po priporočilu stroke je sterilizacija najboljša preventiva pri zmanj-
ševanju števila zapuščenih živali. 

POMEMBNA DEJSTVA O STERILIZACIJI MAČK

Mačke so lahko prvič breje že pri petih mesecih starosti. Brejost pri 
mačkah traja le devet tednov, gonitev pa se lahko ponovno prične 
šest tednov po kotitvi mladičev ali celo prej. 
Mačka ima lahko na leto do tri legla s petimi ali šestimi mladički. To 
pomeni do 18 novih muc letno, za katere je treba skrbeti in jim po-
iskati odgovorne domove, v resničnosti pa to pomeni veliko števi-
lo zapuščenih živali, saj tudi tiste, ki končajo v zavetiščih, pogosto 
ne najdejo lastnikov. 
Ustrezen čas za sterilizacijo mlade mačke je pred prvo gonitvijo, pri 
petih mesecih starosti.
Prepričanje, da mora mačka imeti vsaj enkrat mladiče, je zmotno in 
brez strokovne podlage. 
S sterilizacijo pomembno izboljšamo tudi zdravje živali, saj s steri-
lizacijo prekinemo širjenje najbolj pogostih in spolno prenosljivih 
nevarnih mačjih bolezni, kot so mačji aids (FIV) in mačja levkoza. 

Izgradnja vrtca pri OŠ Artiče je 
1. faza projekta gradnje nove 
šole Artiče. Objekt novega 5-od-
delčnega vrtca je samostojni pri-
zidek, ki je umeščen južno od ob-
stoječega šolskega kompleksa. 
Da je novi vrtec samostojni priz-
idek gre zahvala tudi Župniji Ar-
tiče, ki je občini prodala del pot-
rebnih zemljišč za novo stavbo. 
Vrtec je s šolo povezan s povezo-
valnim hodnikom, ta je prilago-
jen uporabi funkcionalno ovira-

Selitev v prostore novega vrtca v Artičah 
načrtovana v februarju

Sofinanciranje sterilizacij lastniških mačk  
v občini Brežice

Dobrih 18 mesecev po podpisu pogodbe za izgradnjo novega nizkoenergijskega vrtca pri Osnovni šoli Artiče je v pro-
storih vrtca nameščena že skoraj vsa oprema. Prostorne igralnice z lesenimi podesti, kjer bo dodaten prostor za igro in 
pridobivanje spretnosti, bodo kmalu nared za malčke in otroke, ki bodo v novem vrtcu imeli še več prostora za ustvar-
janje in igro. Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan ob ogledu opremljenih prostorov, je vesel, ker so bila dela 
kakovostno izvedena v pogodbenem roku. Trenutno poteka urejanje dokumentacije za pridobitev uporabnega dovo-
ljenja v mesecu februarju, nato sledi selitev v nove prostore. 

nim osebam. Vrtec ima igralnice 
za dva oddelka za otroke 1. sta-
rostnega obdobja (1–3 leta) in 
za tri oddelke za otroke 2. staro-
stnega obdobja (3–6 let). V vrt-
cu je tudi večji skupen prostor, 
zbornica za zaposlene in prostori 
za pisarne oz. svetovalno službo. 
Objekt novega vrtca je tlorisno 
razgiban objekt z igralnicami v 
pritličju, vsaka igralnica je velika 
minimalno 50 m2 in ima tudi zu-
nanjo teraso v velikosti 24 m2 , 

kar je izjemno pomembno za viš-
jo kakovost bivanja otrok v vrtcu. 
Skupaj neto tlorisna površina no-
vega vrtca zavzema 1.194,41 m2 . 

Pogodbena vrednost gradnje 
vrtca znaša 2,3 milijone evrov, 
stroški nakupa nove opreme za 
vrtec pa 347.000 evrov. Občina 
Brežice je bila uspešna na jav-
nem pozivu Eko sklada, sloven-
skega okoljskega javnega sklada 
in je za vrtec v Artičah pridobi-
la 326.000 evrov nepovratnih 
sredstev v letu 2021. 

Novi prostori vrtca bodo otro-
kom in zaposlenim omogoči-
li še bolje prostorske pogoje za 
delo, učenje in ustvarjanje. Ob-
čina Brežice skozi vsa leta po-
sebno skrb namenja zagotavlja-
nju optimalnih prostorskih in 
ostalih pogojev za vrtce in šole. 
V zadnjih letih je Občina Breži-
ce zgradila nov vrtec v Brežicah 
(Vrtec Mavrica Brežice 2014), v 

Cerkljah ob Krki v sklopu osnov-
ne šole (2017), v letu 2021 pa sta 
se zaključili gradnji vrtcev v Ar-
tičah in v Dobovi. V sklopu pro-
jekta energetskih obnov javnih 
stavb v lasti občine so bile pre-
nov v letu 2020 deležne tudi 
šole, v okviru katerih delujejo 
vrtci. 

Vrtec v Artičah

Igralnica v vrtcu Artiče

Notranjost vrtca

Podesti za igro

Skupni prostor v vrtcu Artiče

Val 202 bo v času zimskih OLIMPIJSKIH IGER PEKING 2022 (4.–20. fe-
bruar 2022) pripravil niz terenskih oddaj in dogajanj po Sloveniji, kot 
so to uspešno izpeljali v času poletnih olimpijskih iger Tokio 2020.

Val 202 bo v sredo, 16. 2. 2022, in v četrtek, 17. 2. 2022, med 10.00 
in 15.30 oddajal program iz mobilnega studia v Brežicah na plo-
ščadi pred športno dvorano, kjer bo v tem času potekal tudi navi-

jaško-športni program. 
Več o dogajanju bo ob-
javljeno naknadno.

Sodelujejo Občina Bre-
žice, Regijska pisarna 
OKS-ZŠZ Zasavje-Po-
savje, Športna zveza 
Brežice in Zavod za 
šport Brežice.

Napoved dogodka Peking doma v Brežicah
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Krajevna skupnost Brestanica
V 2021 smo v skladu s progra-
mom cest uredili preplastitev 
voziščne konstrukcije ceste Bre-
stanica–Anže ter asfaltiranje od-
seka ceste Mali Raztez–Kelhar. 
V 2022 pa sta v načrtu rekon-
strukcija in preplastitev vozišč-
ne konstrukcije na odseku ces-
te Stolovnik–Raztez ter sanacija 
in preplastitev odseka Mali Raz-
tez-Kelhar.

Krajevna skupnost Dolenja vas
V Dolenji vasi smo v 2021 izved-
li rekonstrukcijo odseka ceste na 
Libno. Letos pa načrtujemo re-
konstrukcijo, sanacijo in prepla-
stitev voziščne konstrukcije ces-
te v Pesjem.

Krajevna skupnost Gora
V 2021 smo izvedli razširitev z iz-
gradnjo opornega zidu na cesti 
Gora–Dunaj ter sanacijo in prep-

lastitev Gora–Straža–Strmo reb-
ro, v 2022 pa sledi preplastitev 
odseka ceste Cesta–Gunte ter 
preplastitev odseka Gora–Du-
naj.

Krajevna skupnost Koprivnica
V 2021 smo uredili širitev in 
preplastitev ceste Vrtovšek–
Mirt, širitev in rekonstrukcijo 

ceste Koprivnica–Gmajna–Ko-
ren–Bogovič ter rekonstrukcijo 
ceste Veliki Kamen–Mrčna sela–
Zavrče. V 2022 pa sledi širitev in 
preplastitev odseka Veliki Ka-
men–Klavžar–Resnik ter izbolj-
šanje voznih pogojev na cesti 
Kladje–Handeja.

Kulturni program oblikujeta Nik Škrlec in
Boštjan Gorenc - Pižama.

Na slovesnosti bomo podelili 
Prešernove plakete in priznanja ZKD Krško.

proslavo

v Kulturni dom Krško.
v sredo, 9. februarja 2022, ob 18. uri 

Vas vljudno vabijo na

Slavnostni govornik bo mag. Mirko Cigler, 
upokojeni diplomat in bivši veleposlanik.

Mestna občina Krško,

 ob slovenskem kulturnem prazniku

Zveza kulturnih društev Krško in 
JSKD OI Krško

Obnove cest v 2021 in načrti za 2022  
po sprejetem programu 
V skladu s programom obnove cest v mestni občini Krško za leto 2021 je Mestna občina Krško po krajevnih skupnostih 
obnovila načrtovane cestne odseke. Gre za obnove v skupni višini dobrih 1,6 milijona evrov ter za investicijsko-vzdrže-
valna dela (ureditev muld, drenaž, odvodnjavanja, manjše sanacije vozišč). V letošnjem letu pa je v načrtu obnova več 
kot 30 odsekov cest na območju krške občine.

Krajevna skupnost mesta Krško
V 2021 smo obnovili in prep-
lastili odsek ceste Videm–Bučer-
ca–Sremič, v 2022 pa sledi mo-
dernizacija in preplastitev ulice 
na Narplu ter nadaljevanje mo-
dernizacije in preplastitve ceste 
Videm–Bučerca–Sremič.

Krajevna skupnost Krško polje
V 2021 je potekala sanacija 
in preplastitev ceste Drnovo–
Mrtvice, v 2022 pa sledi sanaci-
ja in preplastitev ceste G15-Dr-
novo–Črešnjice.

Krajevna skupnost Leskovec pri 
Krškem
V skladu s programom cest je v 
2021 potekala rekonstrukcija in 
preplastitev odsekov cest Nem-
ška Gora in Leskovec–Golek–Ve-
liki Trn. V 2022 pa sledi protipra-
šna zaščita ceste Gmajna–Zajčki 
ter nadaljevanje preplastitve in 

rekonstrukcije ceste Leskovec–
Golek–Veliki Trn.

Krajevna skupnost Podbočje
V 2021 smo uredili odsek ces-
te Slivje-Podbočje, v 2022 pa so 
načrtovane rekonstrukcije cest 
Gadova peč–Premagovce ter na-
daljevanje obnove lokalne ceste 
Slivje–Podbočje.

Krajevna skupnost Raka
V skladu s programom smo v 
2021 preplastili ceste Podulce–
Zabukovje–D. Radulje in odseka 
ceste Podulce–Površje, v 2022 
pa sledi preplastitev in sanacija 
odseka Vrh pri Površju–Videm 
ter rekonstrukcija in asfaltiranje 

ceste Raka–Gradišče.

Krajevna skupnost Rožno - 
Presladol
V 2021 smo preplastili odsek 
ceste Rožno–Presladol in ces-

te Presladol–Sedlo, v 2022 sle-
di modernizacija in preplastitev 
ceste Brezje pri Dovškem–Pres-
ladol ter nadaljevanje preplas-
titve in sanacije ceste Rožno–
Presladol.

Krajevna skupnost Senovo
V 2021 smo izvedli rekonstrukci-
jo in zunanjo ureditev parkirišč 
pri objektu KS Senovo, obnovo 
ceste Senovo–Kališovec–Mrzla 
Planina, ceste Jablance–Zalog in 
ceste Jevša–Ravni log–Reštanj. 
V 2022 sledi nadaljevanje re-
konstrukcije in preplastitve ces-
te Jablance-Zalog, Senovo–Ka-
lišovec–Mrzla Planina, odseka 
Globoko–Jelša–Ravni Log–Re-
štanj, modernizacija in prepla-
stitev ceste Ivačič–cesta do Ja-
koba, Šedem in preplastitev ulic 
na Senovem, poškodovanih ob 
izgradnji plinifikacije in javne 
razsvetljave.

Krajevna skupnost Senuše
V 2021 smo obnovili cestni od-
sek Leskovec–Senuše–Veliki 
Trn ter Senuše–Straža pri Raki, 
v 2022 sledi nadaljevanje obno-
ve cest Senuše–Straža pri Raki 
in Leskovec–Senuše–Veliki Trn.

Krajevna skupnost Veliki Pod-
log
V 2021 smo obnovili in preplasti-
li odsek ceste Gorica–Hrastje, v 
letu 2022 nadaljujemo z obnovo 
ceste Veliki Podlog–Gržeča vas–
Mali Podlog. 

Krajevna skupnost Veliki Trn
V 2021 smo uredili in razširi-
li odsek ceste Veliki Trn–Arto 
ter odsek Črešnjice–Pijavško, v 
2022 sledi nadaljevanje razši-
ritve in preplastitve ceste Veliki 
Trn-Arto ter preplastitev in širi-
tev vozišča na cesti Krško–Veliki 
Trn–Planina na odseku Mali Trn.

Krajevna skupnost Zdole
V 2021 smo uredili obnovo od-
seka ceste Zgornje Šapole, v 
2022 z obnovo tega odseka na-
daljujemo, hkrati pa je v načrtu 
tudi preplastitev voziščne kon-

strukcije na cesti Zdole–Ravne 
pri Zdolah. 

Ostali večji projekti ureditve 
prometne infrastrukture
Med večjimi rekonstrukcijami 
oz. obnovami občinskih in dr-
žavnih cest bo leto 2022 goto-
vo zaznamovalo nadaljevanje 
obnove ceste G1-5 Drnovo–
Krško oz. Ceste krških žrtev, 
zaključek priprave projektne 
dokumentacije za obnovo regi-
onalne ceste Zdole–Krško (oba 
projekta v sodelovanju z Direk-
cijo RS za infrastrukturo), nas-
lednje faze rekonstrukcije ceste 
skozi naselje Stolovnik v Bresta-
nici, rekonstrukcije ulic na Vid-
mu in v Krškem, ureditev trga na 
Raki, nadaljevanje rekonstruk-
cije  in gradnje ceste ob Mlin-
ščici v Podbočju, rekonstrukcija 
ceste Videm–Brestanica na Ces-
ti 4. julija, obnova Ceste krških 
žrtev 55 do 69 (staro mestno 
jedro), izgradnja odseka ceste 
Veliki Podlog–Jelše, izgradnja 
ceste, križišča in pločnika na 
Velikem Trnu, ureditev preho-
da za pešce v Brestanici in za-
četek rekonstrukcije Lovske ces-
te v Brestanici, ureditev ceste in 
mostu Belo.

V 2022 bo Mestna občina Kr-
ško pristopila tudi k ureditvi ali 
pripravi projektne dokumenta-
cije za pločnike na Smedniku, na 
Velikem Kamnu, na Zdolah, Spo-
dnja Libna, Mali Kamen, ob ces-
ti Križaj–Podbočje ter za avtobu-
sno postajo in pločnik v Velikem 
Mraševem …

Na področju kolesarskih pove-
zav pa bo leto 2022 predvsem 
v znamenju izgradnje poveza-
ve med Krškim in Kostanjevico 
na Krki.

Mestna občina Krško je tudi konec leta 2021, kot vsako leto, naro-
čila raziskavo zadovoljstva z delom občinske uprave med občani, 
ki jo je izvedlo podjetje Episcenter. Vrednost indeksa zadovoljstva 
znaša 75 (na lestvici od 0 do 100), kar je od leta 2005 najvišja iz-
merjena vrednost indeksa zadovoljstva v občini Krško. 

»Najboljši skupni rezultat v zadnjih sedemnajstih letih kaže, da delo 
občinske uprave nenehno izboljšujemo in nadgrajujemo. Vsekakor 
smo v zadnjih letih veliko pozornosti namenili vse večjemu vključe-
vanju občank in občanov, prisluhnili njihovim potrebam ter sledi-
li načelom uravnoteženega razvoja občine ter transparentnosti po-
slovanja. Vse to so občani opazili, kar se odraža tudi v tej raziskavi,« 
je ob tem poudaril župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko. 
Kar 83 % anketirancev je zadovoljnih z delom župana, višja je glede 
na lansko leto tudi povprečna ocena zadovoljstva z delom občinske 
uprave (75 %) in delom občinskega sveta (70 %). Izmed kriterijev 
ocenjevanja zaposlenih anketiranci najbolje ocenjujejo njihovo pri-
jaznost, povprečna ocena zadovoljstva je na lestvici od 1 do 5 znaša-
la 4,5 (v 2020 4,3) oz. je delež zadovoljnih kar 92 %. Strokovnost oce-
njujejo s 4,1 (v 2020 4,0) oz. je 77 % zadovoljnih, hitrost reševanja 
vlog pa s 3,6 (v 2020 3,4) oz. je delež zadovoljnih 53 %. V povprečju 
so na področju gospodarskih javnih služb anketiranci najbolj zado-
voljni z vodno oskrbo (89 %), Kaže se tudi visoko zadovoljstvo z jav-
no razsvetljavo (78 %) in zimskim vzdrževanjem cest (79 %). Nekoli-
ko manj so v povprečju zadovoljni z odvozom komunalnih odpadkov 
(61 %). Na področju izboljšav jih je 42 % navedlo odvoz smeti, 37 % 
izboljšave na področju cest, četrtina jih izpostavlja še potrebo po iz-
boljšavi pločnikov, pešpoti in kolesarskih poti (24 %). Med aktualni-
mi vsebinami, kot je pridobitev statusa mestne občine, so se anketi-
ranci v večini (83 %) strinjali, da Krško sodi med mestne občine. Dve 
tretjini anketiranih pa podpirata tudi združitev primestnih naselij. 
 Vir: Episcenter

Krško: zadovoljstvo občanov z delom občine 
najvišje v zadnjih 17 letih

Razširitev odseka ceste Gora–Dunaj z izgradnjo opornega zidu 

Obnovljen odsek ceste v KS Koprivnica (Vrtovšek–Mirt)

Preplastitev odseka ceste Rožno–Presladol

www.krsko.si
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Javni razpisi 2022 
 KMETIJSTVO

Objavljen je letošnji javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja. 
Rok za prijavo je do vključno 14. februarja 2022. Višina sredstev znaša 77 tisoč evrov, namenjena bodo za naslednje ukrepe:

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo

 Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč

 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

 Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev

 Podporo delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja
 

ŠPORT
 Skupna višina sredstev znaša 163 tisoč evrov, rok za prijavo je 4. februar 2022. 

Predmet javnega razpisa pa so naslednji programi oziroma vsebine:
 

  Netekmovalni šport: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna
športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine), športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,

športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov
  

Tekmovalni šport: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in šport invalidov
 

  Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
  

Organiziranost v športu: delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev
 

  Športne prireditve: rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige
 

Informacije in razpisna dokumentacija:

www.obcina-sevnica.si
Objavljen je tudi javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij.

 
Javni razpisi s področij gospodarstva, turizma, kulture, mladinskih dejavnosti, zdravstvenega

varstva in sociale ter za obnovo kulturnih spomenikov pa bodo objavljeni v začetku meseca marca. 

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti v prometu in preglednosti 
ob cestah je Občina Sevnica opravila sestanek z vzdrževalcem kate-
goriziranih cest – javnih poti in lokalnih cest Komunalo d.o.o. Sevni-
ca. Trenutni čas mirovanja vegetacije in čas brez snega je primeren 
tudi za posege vzdrževanja in čiščenja obcestnega drevja in vejevja. 
Zaradi prekomernega poseganja vej na cestišče in v obcestni pros-
tor je marsikje lahko bistveno zmanjšana preglednost, lahko pa pri-
haja tudi do poškodb tako osebnih kot tudi večjih vozil, kot so av-
tobusi, gasilska vozila in tovornjaki. 
Na relacijah šolskih prevozov je varnost še toliko bolj izpostavljena, 
zato si želimo dobrega sodelovanja lastnikov oziroma uporabnikov 
zemljišč ob občinskih cestah pri zagotavljanju rednega obrezovanja 
in vzdrževanja drevja in druge vegetacije, ki bi lahko poslabšala in 
onemogočila preglednost ter ovirala promet. Pri zimskem vzdrže-
vanju vegetacije in obrezovanju drevja je pomembno, da veje ne 
segajo v cestno telo in na pločnike.
V tem času leta so še vedno možne snežne padavine. S sodelova-
njem vseh bo vzdrževalcem in izvajalcem javne službe omogočeno 
nemoteno opravljanje storitev, za dosledne ureditve pa bodo hva-
ležni predvsem vozniki in udeleženci v prometu. 

Podpisan sofinancerski sporazum  
za izgradnjo rondoja Šmarje
Župan Srečko Ocvirk je z državnim sekretarjem Ministrstva za infrastrukturo Alešem Miheličem prejšnji teden podpi-
sal sporazum o sofinanciranju za izgradnjo krožnega križišča na državni cesti Boštanj–Planina na priključku za Poslov-
no cono Sevnica. 

Gre za gradnjo novega krožne-
ga križišča na regionalni ces-
ti Boštanj–Planina, na katerega 
bo navezan tudi bodoči nadvoz 
s Savske ceste, ki ga občina gra-
di s podporo evropskih sredstev. 
Projekta sta tesno povezana in 
soodvisna, pri tem pa sta tako 
ministrstvo kot Direkcija za infra-
strukturo, ki bo vodila projekt, 

izjemno aktivno prisluhnila po-
trebam lokalne skupnosti in di-
namiki gradnje nadvoza.

Ocenjena skupna vrednost 
del izgradnje krožnega križišča 
Šmarje po sporazumu znaša 
1,05 milijona evrov, skupni delež 
Občine Sevnica pa znaša okrog 
20 odstotkov iz naslovov uredi-

tve površin za pešce, kolesarske 
steze in javne razsvetljave.

ZAČETEK IN ZAKLJUČEK 
IZGRADNJE RONDOJA 
NAČRTOVAN V LETOŠNJEM 
LETU

Načrtovani začetek in zaključek 
gradnje rondoja je v letošnjem 
letu, projektna dokumentaci-
ja je v recenziji. Delež občine je 
na podlagi sporazuma tudi izgra-
dnja 25-metrskega armiranobe-

tonskega zidu v podaljšku krila 
desnega opornika v smeri pro-
ti bodočemu krožišču Šmarje, za 
katerega se izvajajo pripravljalna 
dela za temeljenje.

Gre za enega od več projektov 
na državni cestni infrastrukturi, 
pri katerih občina intenzivno so-
deluje in predstavljajo pomem-
ben prispevek k razvoju cestne-
ga omrežja na območju sevniške 
občine.

PROJEKT IZGRADNJE 
NADVOZA POTEKA PO 
TERMINSKEM PLANU

Nadvoz na Savsko cesto Obči-
na Sevnica gradi v okviru pro-
jekta »Komunalno opremljanje 
Poslovne cone Sevnica« s pod-
poro Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. Gradnja poteka po 
terminskem planu. Oba podpor-
nika sta zgrajena, trenutno je v 
gradnji že omenjeni 25-metrski 
podporni zid s potrebno presta-
vitvijo elektrovoda. Sledi grad-
nja mostne plošče in navozov.

Župan Srečko Ocvirk in državni sekretar Aleš Mihelič (foto: 
Ministrstvo za infrastrukturo)

Občina Sevnica od leta 2013 deluje kot aktivni povezovalec ponu-
dnikov in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je. Sodelovanje po-
teka v obliki strokovne podpore, predvsem pa z nudenjem pomoči 
pri vprašanjih, s katerimi se zaradi zahtevnih postopkov in zakonskih 
omejitev soočajo tako ponudniki kot javni zavodi. 

Trajnostna lokalna oskrba s hrano v javnih zavodih je zagotovo ena 
od ključnih usmeritev, tako zaradi izjemno pozitivnih gospodarskih 
kot tudi okoljskih učinkov. Občina je s tem načinom promocije krat-
kih prehranskih verig in spodbujanja samooskrbe primer dobre pra-
kse za celotno Posavje ter tudi v širšem slovenskem prostoru. V 
vseh teh letih so vsi javni zavodi v celoti koristili 20 % možnost izlo-
čitve posameznih sklopov živil in ta živila dobavljali od lokalnih pri-
delovalcev. 
Z novim letom pa je začela veljati novela Zakona o javnem naroča-
nju, s katero se bo lokalna oskrba lahko še povečala. Med izjemami, 
za katere ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja, so namreč 
tudi naročila živil za javne zavode, ki na letnem nivoju ne presegajo 
zneska 215 tisoč evrov. Ta izjema bo še povečala možnost sodelo-
vanja z lokalnimi pridelovalci in predelovalci slovenske hrane oziro-
ma živil. Javni zavodi bodo tako lahko kupovali živila brez uporabe 
pravil zakona za izvedbo postopkov javnega naročanja, pri čemer v 
praksi za manjše naročnike to pomeni, da bodo lahko glede na oce-
njeno vrednost sklenili takšno pogodbo za več let, večji naročniki 
pa vsako leto znova. 
V občini Sevnica se bo te izjeme lahko posluževala večina javnih 
zavodov. V poletnih mesecih bodo tako na ta način izvedena jav-
na naročila za OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž 
in OŠ Tržišče. 
Občina Sevnica si želi, da bi se v lokalno dobavo vključilo še več lo-
kalnih dobaviteljev, zato je sprememba zakonodaje dodatna prilož-
nost za pridelovalce lokalne hrane v občini Sevnica. 
 Foto: Canva

Sprememba Zakona o javnem naročanju omogoča 
povečanje oskrbe z lokalno hrano v javnih zavodih

Z naslova rednega vzdrževanja 
cest je Občina Sevnica tik pred 
zaključkom leta 2021 zaključi-
la investicijo v posodobitev od-
seka ceste skozi Studenec, od 
vstopne table do Gostilne Janc 
iz smeri Impoljce v skupni dolži-
ni 500 metrov. 

V sklopu ureditve je bila 
opravljena globinska sanacija in 
delne razširitve cestišča, prepla-
stitev z novo asfaltno prevleko 
ter prestavitev in kabliranje ele-
ktričnih vodov v spodnjem delu 
ureditvenega območja. Ob tem 
je potekala še izgradnja meteor-
ne kanalizacije in ureditev stran-
skega priključka na glavno cesto 
pri šoli. Skupna vrednost investi-
cij, tako kanalizacije kot tudi ure-
ditve ceste in prestavitve elek-
tričnih vodov, je znašala okrog 
90.000 evrov.

Vzdrževanje površin ob cestah

Studenec v novo 
leto s prenovljenim 
cestiščem in 
kanalizacijo
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DEBATNI VEČER Z NENADOM IN NEJCEM
sobota, 22. 1. 2022, 18.00

Vabljeni na aktivno druženje z Nenadom in Nejcem, 
kjer se pogovarjamo o aktualnih političnih 
in filozofskih tematikah!

Več informacij: nejc.jordan@mc-krsko.si 

TEMATSKI KVIZ
petek, 28. 1. 2022, 21.00

Vabljeni v MC Krško na druženje ob kvizu. Tvoja ekipa 
lahko šteje 2-5 posameznikov in se lahko poteguje za 
1. mesto!

TEMA: Zgodovina, šport in film!

Prijave na: nejc.jordan@mc-krsko.si z imenom 
ekipe!

ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE
PON - PET: od 8.00 do 22.00

SOB: od 10.00 do 22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO

Mladinski center Krško
CKŽ 105, 8270 Krško

T: 07/488-22-86
E: info@mc-krsko.si

Vsi dogodki bodo izvedeni 
v skladu z aktualnimi vladnimi 

odloki in priporočili NIJZ.

DRUŽABNE IGRE
sobota, 29. 1. 2022, 20.00

Vabljeni na druženje ob igrah v MC Krško.

Več informacij: nejc.jordan@mc-krsko.si

Hojo torej prilagajamo svo-
jim željam in zmožnostim. 
Je ravno dovolj zahtevna ae-
robna vadba, s katero izbolj-
šujemo ali vzdržujemo te-
lesno vzdržljivost, krepimo 
srčno-žilni sistem, mišice in 
kosti ter dodatno vplivamo 
na prebavo in splošno razpo-
loženje našega telesa in uma. 
Izboljša se naše razmišlja-
nje, postajamo ustvarjalnejši 
in na svet začnemo gledati z 

odprtimi očmi. Lahko rečem, 
da je skupni imenovalec hoje 
zdravje. Včasih razmišljam, da 
bi lahko zdravniki hojo pred-
pisovali kot zdravilo na recept. 
Navsezadnje ima trajen in po-
memben pozitiven učinek tako 
na posameznika kot na celotno 
družbo, v kateri živimo. 

S pohodništvom sem se sre-
čala v zgodnjem otroštvu, ko 

Hoja ima trajen in pomemben pozitiven učinek 
Hoja je že od nekdaj veljala kot ena izmed najbolj naravnih, zdravih in dostopnih oblik gibanja. Zanjo ne potrebujemo veliko opreme, ampak samo dobro poho-
dno obutev in veselje do korakanja. Po nekaterih raziskavah je tudi dovolj varna oblika telesne aktivnosti, ki so jo zmožni v svoj vsakdan vključiti ljudje različnih 
starosti, spola in telesne pripravljenosti. Tako lahko hodimo tudi ne glede na letni čas, le primerno se moramo opremiti. 

smo z vrtcem pohajkovali oko-
li šole. V šoli sem postala že kar 
resen pohodnik, ko sem se s 
planinskim društvom odprav-
ljala in osvajala nekatere slo-
venske vrhove. Odlična druž-
ba in medsebojno spodbujanje 
sta me samo še dodatno pod-
krepila, da sem hojo vzljubila. 
Seveda v najstniških letih kak-
šnih hudih pohodniških podvi-
gov nisem zmogla, sem pa tak-
rat toliko bolj vzljubila hojo z 
mojo družino in mojimi so-
rodniki. Srečna sem lahko, da 
imamo med sorodniki moč-
ne in ljubeče vezi in prepriča-
na sem, da smo to nadgrajeva-
li tudi s pohodi. Zbrali smo se 
skupaj in se podali po hribih 
za hišo mojih starih staršev, 
ki so bili ravno dovolj visoki, 
da smo jih z lahkoto osvajali. 
Koliko pogovorov, petja, mla-
dostniškega kričanja in skaka-
nja sem doživljala na naših po-
hodih! Že takrat sem vedela, da 
hoja ni samo hoja, ampak da 
pomeni hoja vse, kar doživljam 
ob tem. Da moram to sprejeti 
in biti hvaležna, da imam zmo-
žnost tega doživljanja. Tudi pri 
drugih starih starših smo div-
jali in vriskali po gozdovih, jih 
raziskovali in se družili med 
seboj. Hvaležna sem, da so mi 
bili nudeni ti trenutki, ki so mi 
dali popotnico za celo življenje.

Po slovenski Jakobovi poti

V zadnjih letih sem se v hojo 
še bolj poglobila. Spomnim se 
nekega večera, ko sem v neki 
reviji zasledila besedilo, za ka-
terega sem ugotovila, da je iz 

knjige Divja, avtorice Cheryl 
Strayed. Govori o ženski, ki se 
je podala na dolgo in mogoč-
no pohodno Pacifiško gorsko 
pot, skozi puščave in gorovja. 
Knjiga me je tako zelo prevze-
la, da sem si želela narediti ne-
kaj tako – meni takrat – nemo-
gočega. Sicer v bolj prijazni in 
ne tako ekstremni obliki. Razi-
skovala sem, kje pri nas, v Slo-
veniji, bi lahko bila kakšna pri-
merna pot. V družbi prijateljic 

sem to omenila in predlagale 
so mi Jakobovo pot ali Cami-
no. Istega leta, konec poletja, 
sem že delala prve korake po 
slovenski Jakobovi poti. Hodi-
la sem pet dni in delala od 30 
do 40 km na dan. V tem času 

sem doživljala višek svoje moči 
in izgubljanje sebe s srkanjem 
zadnjih atomov. V teh dneh in 
tudi v nekaterih ostalih sem se 
s hojo spoznavala na vse mo-
žne načine. Spoznanje, da sem 
marsikje morala biti psihično 
močnejša kot pa fizično, je bila 
zame boleča izkušnja in prava 
resnica. V tisti resnici sem se 
zavedala, da sta bila na preiz-
kušnji vzporedno moja glava 
in srce. Med pohodi sem ugo-

tovila, kako zelo je pomemb-
na dobra obutev. Obutev mora 
služiti meni in ne jaz njej. Nu-
diti mora varnost in dobro 
ravnotežje. Pomembno je, da 
je dovolj velika, da nas ne tiš-
či, sploh pri daljši obremenit-
vi, zelo pomembna je tudi zrač-
nost. Prav tako je pomemben 
počitek, ki ga damo telesu, ko 
končamo z dolgo hojo. Na ža-
lost sem takrat končala na bo-
leč način, vendar nisem obupa-
la. Vedela sem, da mi Camino 
lahko pokaže še veliko lepega, 
zato me je radovednost vlek-
la naprej. V nadaljevanju sem 
po Caminu začela stopati pre-
vidneje. Šla sem na pot veli-
ko bolj z glavo kot pa s srcem. 
Ker me je tako večdnevno po-
hodništvo vleklo naprej, sem z 

vztrajnostjo in željo prehodila 
vse tri glavne veje slovenske Ja-
kobove poti. Te so razvejane po 
celotni državi. Imela sem mož-
nost spoznati Camino tudi iz-
ven slovenske meje in tako sem 
se podala na Portugalsko, vse 
do Santiaga v Španijo in nap-
rej do rta Finesterre (rečejo mu 
konec sveta) ter do mistične 
Muxie. Kot vedno poudarjam, 
mi vse to ne bi nikoli uspelo, če 
ne bi imela podpore svoje dru-
žine, svojih domačih in prijate-
ljev. Če delaš vzajemno, je do-
seganje ciljev veliko lažje in na 
koncu tudi slajše. 

Vse to me je podkrepilo in me 
s pohodništvom še dodatno 
zbližalo. Na vseh poteh, ki sem 
jih odkrivala, sem občudova-
la naravo, srečevala srčne lju-
di in iskala sebe v povezavi s 
hojo. Nekako sem tu našla svo-
jo energijo, svojo meditacijo in 
svojo molitev. Hoja mi je dala 
toliko iskrenih prijateljev, da 
sem zanje vsak dan in na vsa-
kem koraku hvaležna. Dali so 
mi vse in sedaj jaz vračam to 
dobroto nazaj tako, da – če je le 
možno – se srečam in poklepe-
tam z ljudmi, ki hodijo po Jako-
bovi poti, ki gre tudi skozi moj 
domači kraj, Podbočje.

 Andreja Bakšič Grozdina

Andreja Bakšič Grozdina
Na koncu sveta – rt Finesterra

Katedrala sv. Jakoba v Santi-
agu v Španiji



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 2, četrtek, 20. 1. 2022 23ŠPORTNO POSAVJE

Laura Škvorc se je že v času 
šolanja na krški osnovni šoli 
zelo rada priključila fantom 
pri igranju nogometa ali košar-
ke, veliko časa pa je pri špor-
tnih aktivnostih preživela tudi 
z bratom Žigo. Slednji jo je nav-
dušil še nad šahom, ki ga je za-
čela tudi trenirati in v njem 
dosegla nekaj lepih uspehov 
na državnih prvenstvih in dru-
gih turnirjih. »Šah je povezoval 
celotno družino, saj smo se vsi 
člani družine (oče Vlado, brat 

Žiga in sestra Tjaša) udeleže-
vali številnih šahovskih tekmo-
vanj, razen mami, ki je bila naša 
podpora. Z veseljem bi še kdaj 
poprijela za šahovsko figuro in 
se udeležila kakšnega tekmo-
vanja,« se spominja svojih ša-
hovskih let.

Proti koncu osnovne šole se je, 
kot pravi, končno opogumila in 
se podala v svet nogometa, ko 
je šolanje nadaljevala na Gim-

Šport jo je naredil močnejšo
KRŠKO, LJUBLJANA – Kaj imajo skupnega šah, nogomet in futsal (dvoranski nogomet)? 24-letno Krčanko 
Lauro Škvorc, državno reprezentantko v futsalu in pred tem tudi v nogometu, v mlajših letih pa uspešno 
šahistko. Diplomirana obramboslovka, ki si želi nadaljevati študij na magisteriju aplikativne kineziologije, 
je prepričana, da bo tudi v prihodnje ostala tako ali drugače povezana s športom.

naziji Novo mesto, pa se je pri-
ključila ŽNK Krka. »Trenutno 
imam to možnost, da igram 
tako veliki nogomet kot futsal 
oziroma dvoranski nogomet, s 
katerim sem začela, ko so me 
na Hrvaškem opazili na veli-
kem nogometu in me povabi-
li, da se priključim tudi temu 
športu,« pojasnjuje svojo 'dvo-
tirno' športno pot in dodaja, da 
bi se, če bi se morala odločiti za 
le en šport, izredno težko odlo-
čila, saj je v obeh zelo uspešna. 
Medtem ko večjo nogometno 
žogo brca v dresu ŽNK Ljublja-
na, se za njeno 'manjšo dvoran-
sko sestro' podi v dresu KMN 
Slovenske Gorice. Pohvali se 
lahko tako z vpoklicem v U19 
in člansko žensko nogometno 
reprezentanco kot v futsal re-

prezentanco, s katero se je v le-
tošnjem letu udeležila kvalifi-
kacij za evropsko prvenstvo, ki 
bo leta 2022. »Za svoj največji 
uspeh na nogometnem podro-
čju štejem preboj na kvalifika-
cije za Ligo prvakinj, na kate-
re sem se uvrstila leta 2018 po 
osvojitvi naslova državnih pr-
vakinj z ekipo ŽNK Olimpija,« 
še pojasni in doda, da dosež-
ke dojema »predvsem kot iz-
popolnitev sebe kot osebe«. 
Ukvarjanje s športom v njej na-
mreč »prebuja nekakšno moč, 
srečo in zadovoljstvo«, kar se 
potem odraža tudi na drugih 
področjih v njenem življenju: 
»Šport me je naredil močnejšo 
in samozavestnejšo v vseh po-
gledih. Definitivno se zelo rada 
preizkusim v prav vseh špor-

tih, a vseeno sem predana no-
gometu, ki terja od mene veli-
ko pozornosti in časa.«

V posavskem okolju so mož-
nosti za ukvarjanje zlasti z eki-
pnimi športi za dekleta dokaj 
omejene, v večjih mestih, kot 
je naša prestolnica, je izbire 
na tem področju vendarle več. 
»Vseeno pa, če pogledam z mo-
jega vidika, se da vse nekoliko 
skompenzirati. Ker v Krškem 
ne deluje nobena ženska no-
gometna ekipa, so me tukaj iz-
redno lepo sprejele fantovske 
ekipe in njihovi trenerji, kjer 
sem ogromno odnesla, saj sem 
se morala močneje potruditi za 
svojo pozicijo in zagotovo vlo-
žiti večji delež sebe v treninge, 
kar je privedlo do boljših rezul-
tatov na tekmah s puncami,« 
pripoveduje mlada športnica. 
»Hvaležna sem za to obdob-
je, saj sem s fanti ogromno na-
predovala in vem, da bom celo 
življenje hvaležna trenerjem in 
fantom, da so me lepo sprejeli 
in mi omogočili, da sem z nji-
mi nadgradila svojo igro.« Tre-
nutno je kot študentka zapo-
slena pri Woltu (dostava jedi 
in živil, op. p.), kar jemlje kot 
delo in rekreacijo v enem. Kam 
jo bo pot zanesla po študiju, še 
ni prepričana, »bi pa rada, da 
ostane šport del mojega življe-
nja«, zaključi Laura. 
 Peter Pavlovič

Laura Škvorc je vsestranska športnica, trenutno tudi 
reprezentatka v futsalu.

Laura Škvorc

KRMELJ – V okviru teniške sekcije Športnega društva Krmelj 
deluje pod vodstvom trenerja Marjana Hribarja tudi Tenis 
šola Krmelj, ki jo obiskuje 34 otrok, starih od 5 do 14 let. 
Mladi športniki in športnice se udeležujejo tudi tekmovanj 
ter na njih dosegajo dobre rezultate.

Med posameznicami nase redno opozarja Melani Berk, ki v novi 
tekmovalni sezoni 2021/2022 nastopa v kategoriji do 14 in 16 
let, kjer se uvršča med najboljših 16 igralk na državnem nivoju, 
izkušnje pa je nabirala tudi v mednarodni konkurenci Tennis Eu-
rope. Dobro formo je med drugim pokazala z lanskoletno uvrsti-
tvijo na zaključni ’masters’ najboljših igralk v kategoriji deklet 
do 12 let. Odlične rezultate niza tudi mlajša generacija – Matija 
Hočevar je na lanskoletnem tekmovanju Tenis Slovenija v kate-
goriji mini tenis osvojil 2. mesto, Gaber Železnik in Nik Golob 
pa 3. mesto. »V klubu imamo 12 igralcev, ki so registrirani v Teni-
ško zvezo Slovenije in bodo nastopali tudi na tekmovanjih najviš-
jega ranga v državi,« pojasni trener Marjan Hribar ter nadalju-
je, da je bilo za teniško sekcijo Športnega društva Krmelj lansko 
leto 2021 posebno. »Po dolgi zimi smo kaj hitro pripravili dve 
peščeni teniški igrišči in pričeli z igranjem tenisa. V mesecu maju 
smo s pomočjo Občine Sevnica posodobili razsvetljavo, kar nam 
je omogočalo kvalitetnejšo igro tudi v poznejših urah. V sklopu 
teniške sekcije smo med drugim organizirali dva teniška turnirja 
v dvojicah in Nikov memorial, turnir posameznikov,« še izposta-
vi sogovornik in doda, da so cilji Teniške šole Krmelj, da se s te-
nisom ukvarja čim več otrok ter tako aktivno preživlja svoj pros-
ti čas. »Nekateri bodo nabirali svoje prve tekmovalne izkušnje in 
spoznali tekmovalne občutke, drugi bodo skušali izboljšati svoje 
tekmovalne rezultate iz preteklih let,« zaključi. 
 S. Radi

Mladi krmeljski teniški talenti

Trener Marjan Hribar z delom krmeljskega teniškega pod-
mladka

KRŠKO – V Teniškem klubu Krško, ustanovljenem v letu 
1986, že od vzpostavitve igrišč leta 1988 izvajajo teniško 
šolo, rekreativne, ligaške turnirje pa tudi večja tekmovanja 
na državnem in mednarodnem nivoju. Ob tem v klubu veli-
ko pozornosti namenjajo tudi izgradnji in vzdrževanju špor-
tne infrastrukture.

V zadnjih letih so z namenom zagotavljanja pogojev za kako-
vostno izvedbo teniškega programa v klubu vložili veliko truda 
tudi v urejanje pripadajoče infrastrukture, saj so postavili nov 
balon, uredili nove trde podlage ter poskrbeli za razsvetljavo zu-
nanjih in notranjih igrišč, konec minulega leta pa so na obstoje-
čem prostoru prvotne klubske hišice pričeli z izgradnjo novega 
objekta s prostori za društveno delovanje in izvajanja gostinske 
dejavnosti. Idejno zasnovo zanj je izdelala ekipa arhitektk Kul-
turnega društva Prostor vmes, ki je postala že nepogrešljiv se-
gment urejanja prostorov, predmetov in okolja tako na območju 
mestne občine Krško kot širše. Naložbo, ki bo v celoti zaključe-
na do poletnih mesecev, v TK Krško izvajajo s pomočjo sredstev 
Fundacije za šport, lokalnih partnerjev, sponzorjev pa tudi čla-
nov društva. Kot pravijo v klubu, bo nov objekt prilagojen vsem 
uporabnikom, tudi osebam, še predvsem otrokom s posebnimi 
potrebami, kot tudi tistim, ki bodo prišli v prijeten športni am-
bient zgolj na sprostitev ob pijači.

 B. Mavsar/vir: TK Krško 

Gradijo novo klubsko hišico

Klubski objekt, ki je že v izgradnji, bo dokončan do poletja 
(foto: P. P.).

Po besedah predsednika BK 
Pišece in trenerja Tadeja Ško-
fa so imeli v letošnjem letu ve-
like načrte s praznovanjem 
20-letnice delovanja kluba, 
a jih bodo morali prilagoditi 
trenutnim razmeram, kar po-
meni, da bo vse dogajanje po-
tekalo brez gledalcev oz. zuna-
njih obiskovalcev. V petek, 28. 
januarja, bodo v telovadni-
ci OŠ Maksa Pleteršnika Piše-
ce ob 13. uri priredili badmin-
tonski dvoboj med Slovenijo in 
Hrvaško, na katerem bodo za 
nekaj navijaškega vzdušja pos-
krbeli domači otroci, ki bodo 
v šoli izdelovali tudi navija-
ške rekvizite za ta namen. Po-
zno popoldne ob 17. uri pa bo 
v večnamenski dvorani v Piše-
cah osrednja prireditev – slav-
nostna akademija ob 20. oble-
tnici BK Pišece, katere častni 
pokrovitelj bo predsednik DZ 
Igor Zorčič, ki je tudi že po-
trdil svoj prihod. Na priredi-
tvi bodo med drugim podeli-
li priznanja in zahvale vsem 
zaslužnim članom in podpor-
nikom kluba. Naslednji dan, v 
soboto, 29. januarja, bo v dveh 
športnih dvoranah v Brežicah 

Leto pišeškega badmintona
PIŠECE – Badminton klub Pišece je že v lanskem letu z nekaterimi dogodki začrtal pot do svojega letošnje-
ga 20-letnega jubileja. Vrhunec bo konec januarja, ko bodo v dveh dneh organizirali tekmo med Slovenijo 
in Hrvaško, slavnostno akademijo ter 10. turnir bratstva in enotnosti. Dogodke bodo seveda izpeljali pod 
vsemi veljavnimi epidemiološkimi ukrepi.

(večnamenski in Gimnazije 
Brežice) od 9. ure dalje potekal 
jubilejni 10. turnir bratstva in 
enotnosti v badmintonu, ki je 
del ADA badminton lige. »Gre 
za največji badmintonski eno-
dnevni turnir v jugovzhodnem 
delu Evrope in na to smo še po-
sebej ponosni. Letos je častno 
pokroviteljstvo turnirja prev-
zel celo predsednik države Bo-
rut Pahor,« je poudaril Škof in 
dodal, da tradicionalnega dru-
ženja po koncu turnirja tok-
rat ne bo. Le-to bodo prihrani-
li za poletje, ko imajo namen v 

dneh okoli praznika KS Pišece 
(7. julij) izvesti zabavno-dru-
žabni del z nastopajočimi glas-
beniki (Nika Zorjan, Miran 
Rudan, Fredi Miler, Gorenjski 
kvintet) in povezovanjem Til-
na Artača. Takrat bodo v avli 
domače šole odprli tudi foto-
grafsko razstavo in predstavili 
publikacijo o dveh desetletjih 
badmintona v Pišecah. Čez leto 
bodo organizirali tudi ekshibi-
cijske tekme z domačimi in tu-
jimi igralci badmintona.

Kar se športnega dela tiče, 

so po Škofovih besedah v pi-
šeškem klubu zelo zadovolj-
ni, saj se jim je v času korone 
članstvo zelo povečalo, aktiv-
nih članov je zdaj že več kot 
50, povečalo se je tudi števi-
lo otrok, ki redno trenirajo. 
V tem letu bodo imeli svoje-
ga predstavnika v čisto vseh 
starostnih kategorijah, poleg 
tega bodo spet napadli uvr-
stitev v 1. slovensko badmin-
ton ligo ter se udeleževali tur-
nirjev doma in v tujini, kolikor 
jih bo organiziranih. Kot je še 
omenil, je njihova želja, da bi 
imeli v mladinski konkurenci 
na koncu enega člana med naj-
boljšimi tremi v državi. Tudi si-
cer so v klubu zelo aktivni, saj 
skrbijo npr. za urejenost naj-
višjega vrha v brežiški občini, 
Velikega Špička, 26. marca pa 
se bo ravno na njihovo pobu-
do na območju Pišec odvijalo 
sajenje medovitih rastlin.

  Rok Retelj

Letos je otroška ekipa BK Pišece pod vodstvom Tadeja Škofa 
že uspešno nastopila na festivalu badmintona na Ravnah na 
Koroškem (foto: BK Pišece).

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info
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Stroške pošiljanja krije založba.

POSAVJE – Med septembrom in decembrom 2021 je bilo kljub 
epidemiološkim izzivom uspešno organiziranih vseh deset regij-
skih tematskih razstav Videz tipnega, na katerih je bilo skupno 

na ogled 226 likovnih del. Za območje Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja je regijsko razstavo koordinirala krška izpostava JSKD 
pod vodstvom Tinke Vukič, dela je izbrala regijska selektorica 
mag. Nataša Mirtič, odprtje razstave pa je bilo 23. septembra v 
Dvorani v parku Krško. Državni selektor, akademski slikar Ro-
bert Lozar, je za državno razstavo izbral 55 del, izmed 20 raz-
stavljenih del v Krškem jih je izbral šest. Gre za dela Alenke Ve-
nišnik (Brežice) z naslovom Množica, Branke Pirc (Krško) z 
naslovom Midva, Milene Mraović (Krško) z naslovom Krhkost 
iluzije, Mihe Henigsmana (Semič) z naslovom Interakcija, Ro-
mana Blatnika (Krško) z naslovom Presenečenje in Vesne Davi-
dovič (Dobova) z naslovom Ljubezensko pismo. Državno razsta-
vo bodo 30. junija odprli v Galeriji Murska Sobota, na ogled pa 
do vključno 10. avgusta.
 P. P./vir: JSKD OI Krško, foto: Mateja Gačnik Miklavž

Za državno razstavo izbranih šest 
del z regijske razstave v Krškem

Deli Milene Mraović (Krhkost iluzije) in Vesne Davidovič 
(Ljubezensko pismo)

SEVNICA – Do 2. februarja je v sevniški knjižnici na ogled raz-
stava ročnih del (na fotografiji) sekcije za ročna dela, ki je bila 
pod imenom Sončnice ustanovljena leta 2019 v okviru Društva 
Svoboda Krmelj. Z izborom različnih izdelkov – na ogled so vo-
ščilnice, slike, gobelini, rože iz papirja, pletena oblačila, nakit, 
ročno izdelane ženske torbice, šatuljice – se predstavljajo Silva 
Bregar, Magda Kos, Melita Brajer, Renata Kranjc Merhar, 
Martina Hrovat, Lara Bec, Nevenka Flajs in Metoda Bec, ki 
sekcijo tudi vodi. »Članice se dobimo v prostorih krmeljske ko-
lonije enkrat na teden in skupaj ustvarjamo iz različnih materi-
alov, ki jih kupimo. Delamo rože iz lesa, papirja in najlonk; za-
pestnice delamo iz perlic, ogrlice iz fimo mase ali lesa ali starega 
papirja. Ena članica izdeluje na svojem domu tudi priročne tor-
bice. Vsi naši ročno izdelani predmeti so tudi naprodaj,« opiše 
potek delovanja sekcije za ročna dela vodja krmeljskih ročno-
delk ter doda, da pridobivajo znanje tudi na različnih delavni-
cah, navdih za izdelavo unikatnih del pa med drugim najdejo v 
revijah ali na svetovnem spletu. 
Ob obisku knjižnice si je mogoče poleg ogleda razstave izpo-
soditi tudi katero izmed knjižnih del ali pa katero drugo gra-
divo. Med knjižnimi deli so tudi novosti in za izposojo je med 
drugim na voljo krajši roman Varuh sreče sevniškega pisca Jo-
žeta Širclja. 
 S. R.  

Tema prvega fotografskega na-
tečaja Neznana krajina, ki so ga 
razpisali in zasnovali ob 10-le-
tnici mestnega muzeja, je izha-
jala iz slikarske upodobitve Ve-
likega Kamna, ki jo je ustvaril 
Franjo Stiplovšek, pri čemer je 
bila naloga prijaviteljev na raz-
pis, da najprej ugotovijo, za ka-
teri kraj gre, zatem pa v njem 
ujamejo v fotografski objektiv 
motive krajine ali tamkajšnje 
posamezne detajle, vezane 
na naravo, objekte, predme-
te, življenje tamkajšnjega pre-
bivalstva ali ljudi same. Po 
besedah kustosinje Nine So-
telšek želijo namreč v muze-
ju biti povezovalni člen pre-
teklosti s prihodnostjo, tako 
samega mestnega središča kot 
ostalih krajev po občini s pre-
bivalci ter razstavnih vsebin z 
osebnimi izkušnjami in spo-
mini: »Z razstavo smo razmi-
šljali o vlogi mestnega muzeja 
kot aktivnega tvorca sedanjo-
sti, o svojem poslanstvu, kako 
se bomo v prihodnje transfor-
mirali še bolj v smeri partici-
pativnega delovanja, ki anga-
žira svoje neposredno okolje k 
sodelovanju in soustvarjanju.« 
Mestni muzej, v katerem bodo 
v marcu obeležili 12 let delo-
vanja, je mlad muzej z relativ-
no majhnimi zbirkami, ki pa si 
jih prizadevajo s pomočjo lju-
di, ki jim je mar za svoje okolje, 
kulturo in spomine, kot je de-
jala Sotelšek, povečati: »Zato 
je naša skrb usmerjena v raz-
iskovanje in zbiranje materi-
alnih in nematerialnih doka-
zov o ljudeh, ki so tukaj živeli 
in ustvarjali. Vsaka ustna zgod-
ba, predmet, fotografija, avdio, 
video posnetek je v muzeju na-
tančno evidentiran, opisan in 
evidentiran v dokumentacij-
skem sistemu. S tem postanejo 
muzealije, muzejski predmeti 
kot del dediščine, ki jo bomo 
nekoč predali potomcem.«

Veliki Kamen skozi fotografije
KRŠKO – V Mencingerjevi hiši je bila 11. januarja odprta fotografska razstava avtorjev, ki so se z ustvarjeni-
mi deli odzvali na avgusta lani razpisan natečaj Mestnega muzeja Krško z naslovom Neznana krajina. Naj-
boljšo fotografsko serijo je ustvaril Stojan Škoda, najboljšo fotografijo pa Branko Benčin.

Vrednost muzealij bodo tako 
dobile tudi fotografije, ki so 
jih tokrat v zbirko prispevali 
avtorji: Branko Benčin, Egon 
Cokan, Milan Dular, Mateja 
Gačnik Miklavž, Jožica Mi-
kek Veber, Vinko Šebrek, 
Stojan Škoda in Anton Vu-
čajnk. Njihova dela je konec 
meseca oktobra pregledala 
strokovna komisija (fotograf 
Boštjan Pucelj, novinarka 
Bojana Mavsar in Bernardka 
Zorko z Občine Krško, tudi 
sama ljubiteljska fotografi-
nja in nekdanja predsednica 
Društva ljubiteljev fotografi-
je Krško), ki je med prispelimi 
deli izbrala po tri najboljše fo-
tografije in serije, ki so izsto-
pale po tehnični dovršenosti, 
izpovednosti, originalnosti in 
vsebinskem ujemanju z razpi-
sano temo. Vsi sodelujoči av-
torji so na odprtju fotografske 
razstave, ki je na ogled v dveh 
razstaviščnih prostorih do sre-
dine februarja, prejeli prizna-
nja za sodelovanje, Sotelšek pa 
je podelila tudi glavne nagra-
de. Nagrado za najboljšo foto-
grafijo je prejel Branko Ben-
čin iz Brežic (2. mesto Jožica 
Mikek Veber, Krško; 3. mesto 

Mateja Gačnik Miklavž, Podbo-
čje), najboljšo serijo fotografij 
pa je ustvaril Stojan Škoda iz 
Lokev pri Brestanici (2. mes-
to Jožica Mikek Veber, 3. mes-
to Branko Benčin). Ob tem je 
Sotelšek avtorje in obiskovalce 
razstave povabila k sodelova-
nju k novemu natečaju z naslo-
vom Krško in Krčani, ki ga bodo 
v mestnem muzeju razpisali v 
začetku poletja. 

Arheološke najdbe iz časa 
Latobikov

Skupinsko fotografsko razsta-
vo je z zgodovinskim očrtom 
naselbine Veliki Kamen, na 
katerega se je nanašala priču-
joča razstava, pospremila tudi 
arheologinja in višja kustosi-
nja Posavskega muzeja Breži-
ce Jana Puhar. Kot je navedla, 
so arheologi na Velikem Ka-
mnu odkrili ostanke prazgo-
dovinske in rimskodobne po-
selitve: »Način gradnje, najdbe 
iz grobov in napisi na nagrob-

nikih kažejo, da je v naselbini 
s konca 1. in prve polovice 2. 
stoletja prebivalo staroselsko 
latobiško prebivalstvo. Prva 
omemba Velikega Kamna kot 
arheološkega najdišča sega v 
sredino prejšnjega stoletja, ko 
so delavci ob podiranju dreve-
sa v bližini hišne št. 49 odkrili 
prazgodovinsko kamnito seki-
ro. Dobro desetletje kasneje so 
domačini ob kopanju temeljev 
za hišo na parceli št. 118/1 na-
leteli na zidano kamnito grob-
nico. Najdbi so sledila zaščitna 
izkopavanja, ki so odkrila še šti-
ri grobove, pri kasnejših delih 
pa je lastnik parcele naletel še 
na šesti grob.« Staroselsko la-
tobiško prebivalstvo je na tem, 
kakor tudi po drugih prede-
lih Dolenjske in Posavja, žive-
lo pred rimsko zasedbo in bilo 
z začetkom prvega stoletja na-
šega štetja vključeno v rimsko 
državo. Ob najdbi hišastih žar, 
v grobove pokojnikov so dodali 
še posode s hrano in pijačo ter 
bronaste zaponke za spenjanje 
oblačila, je bil na Velikem Ka-
mnu odkrit tudi bronast novec 
cesarja Trajana, skovan med le-
toma 98 in 117. V zgodnjih 70. 
letih prejšnjega stoletja so na 
ledini Dobrova arheologi odkri-
li tudi odlomke petih nagrobni-
kov in kasneje še antično nasel-
bino, ki se je raztezala 400 m v 
dolžino, na ostankih predvido-
ma desetih zgradb, ki so v dolži-
no merile 10,5 m, pa niso odkrili 
sledov malte: »Naselbina ni po-
dobna nobeni od poznanih ob-
lik rimskodobne poselitve – npr. 
podeželski vili ali obcestni po-
stojanki, zato raziskovalci skle-
pajo, da gre za večje naselje av-
tohtonih prebivalcev.«

 Bojana Mavsar

Nekaj izmed avtorjev fotografij, prisotnih na odprtju razsta-
ve, v družbi Nine Sotelšek (druga z leve): Branko Benčin (naj-
boljša fotografija), Jožica Mikek Veber, Milan Dular, Mateja 
Gačnik Miklavž in soproga odsotnega Stojana Škode (najbolj-
ša serija fotografij)

Sončnice v sevniški knjižnici

NOVA STORITEV ZA UPORABNIKE KNJIŽNICE SEVNICA
Prevzem gradiva tudi izven delovnega časa naše knjižnice

V Knjižnici Sevnica je uporabnikom na vo-
ljo nova storitev – prevzemanje gradiva 
v PAKETNIKU (Direct4.me). Našli ga boste 
pri stranskem vhodu v stavbo, kjer je knji-
žnica, poleg knjižničnega nabiralnika. Pa-
ketnik vam omogoča brezstični prevzem 
naročenega knjižničnega gradiva tudi iz-
ven delovnega časa knjižnice, torej 24 ur 
na dan vse dni v tednu. Za uporabo pa-
ketnika potrebujete mobitel – ni potreb-
no, da je to pametni telefon. Paketnike 
bomo polnili od ponedeljka do sobote v 
času odprtosti knjižnice, vi pa lahko gra-
divo prevzamete kadarkoli.

NAROČANJE GRADIVA V PAKETNIK 

V primeru, da želite prevzeti knjižnično 
gradivo v paketniku, nas morate poklica-
ti, ali pa o obvestiti preko e-pošte, tudi 

če gradivo naročate preko portala Moja 
knjižnica ali aplikacije mCobiss. Ko bo 
vaše gradivo v paketniku, boste prejeli 
SMS-sporočilo. Za najbolj enostavno upo-
rabo paketnika si lahko na mobitel name-
stite brezplačno aplikacijo Direct4.me.

Gradivo bo v paketniku na vaš prev-
zem čakalo 3 dni (72 ur) od trenutka vlo-
žitve in pošiljanja sporočila. Zaenkrat po-
teka preko paketnika le izposoja gradiva, 
za vračilo pa je še vedno na voljo knjižnič-
ni nabiralnik.

Za dodatne informacije smo vam na voljo. 

Vabljeni k uporabi! 

www.PosavskiObzornik.si
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31. 
januar

PONEDELJEK

BRESTANICA (VRTEC) 10.50–11.20

TRŽIŠČE 12.00–13.00

KRMELJ 13.10–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35
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1. 
februar

TOREK

GOLEK 11.30–11.50

GORA 12.00–12.30

VELIKI TRN 12.50–13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45–14.15

VELIKI PODLOG 15.00–15.30

GORICA 15.40–16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25–16.55

DRNOVO 17.10–17.40

2. 
februar
SREDA

VELIKA DOLINA 9.30–10.45

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.40–12.10

ČATEŽ OB SAVI 12.20–12.50

BUKOŠEK 13.05–13.35

DU BREŽICE 13.50–14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45–15.30

3. 
februar
ČETRTEK

SVIBNO  (1) 9.20–10.10

JAGNJENICA  (1) 10.20–10.50

RADEČE VPD 11.00–11.20

VRHOVO  (1) 12.10–12.40

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

7. 
februar

PONEDELJEK

VRTEC KRŠKO - ENOTA GRIČ 10.45–11.05

DSO KRŠKO 11.15–12.00

DOLNJA PREKOPA 12.30–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.05

9. 
februar
SREDA

VRTEC BREŽICE - ENOTA MAVRICA 9.45–11.00

BIZELJSKO (OŠ) 11.30–12.45

PIŠECE 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.15

DOBOVA 15.35–16.20

TRNJE 16.40–17.25

10. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20–10.00

RAZBOR 11.10–11.40

BOŠTANJ (OŠ) 12.10–13.10

11. 
februar

PETEK

VRTEC KRŠKO - ENOTA KEKEC 9.20–9.50

DOLENJA VAS (VRTEC) 10.05–10.50

KRIŽE 11.15–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.30

ZDOLE 15.45–16.15

14. 
februar

PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15–10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30–11.30

RAKA (OŠ) 12.30–13.30

SMEDNIK 13.40–14.10

VELIKA VAS 14.25–14.55

SENUŠE 15.05–15.35

15. 
februar

TOREK

VRTEC KRŠKO - ENOTA CICBAN 9.30–11.00

IMPOLJCA (DUO  - BREZOVO) 11.20–11.40

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.45

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

16. 
februar
SREDA

VRHOVO (2) 8.20–8.50

SVIBNO  (2) 9.10–9.50

JAGNJENICA  (2) 10.00–10.30

ZABUKOVJE 11.55–12.25

TRNOVEC 12.40–13.00

LONČARJEV DOL 13.15–13.35

17. 
februar
ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA 8.25–9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA 9.15–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50
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21. 
februar

PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 13.25–13.55

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.30–16.00

MALI KAMEN 16.10–16.40

ROŽNO 17.00–17.30

22. 
februar

TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.15

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 15.50–16.20

RAKA 16.40–17.10

23. 
februar
SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.30

GLOBOKO (OŠ) 10.50–11.35

MOSTEC 11.55–12.40

KAPELE 13.00–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

24. 
februar
ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.40–12.10

VELIKE MALENCE 12.20–12.50

SOBENJA VAS 13.00–13.30

CERINA 13.40–14.10
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ASEVNICA – V prostorih Stare 
galerije in v grajskem oknu 
na sevniškem gradu so do 
konca meseca na ogled ka-
rikature novomeškega kari-
katurista, ilustratorja in fo-
tografa Branka Babiča, ki je 
bil 3. januarja gost kulturne-
ga večera, poimenovanega 
po slovanskem bogu gosto-
ljubja Radogost.

»Zadnji dve leti smo v poseb-
nem življenjskem obdobju, ko 
iščemo poti drug do druge-
ga, tudi v kulturi. Prvi letošnji 
gost v enajstem letu stalnega 
dogodka pod imenom Rado-
gost je moj gost Branko Ba-
bič. Njegova razstava z naslo-
vom Koronarna kvarikature 

se lahko kot celota smatra kot 
stripovska zgodba, v kateri so 
glavni junaki virus in medpan-
demični ’homo sapiens’. Čas, ki 
ga izžareva ta strip, je povsem 
nov, za človeštvo še nikoli doži-
vet, in je mejnik za neko drugo, 
drugačno življenje, ki ga lahko 
samo slutimo, da bo funkci-
onalno spremenjen, če že ne 
povsem odklonski in nenor-
malen. Močna satira Babičevih 
karikatur naj bo grenak na-
smeh in blagujoč obliž na pre-
tečo nelagodnost in strah,« je 
predstavil razstavljena slikar-
ska dela dolenjskega umetni-
ka gostitelj kulturnega večera 
Rudi Stopar ter nato povabil 
k besedi še gosta, ki je name-
nil nekaj besed nastajanju ka-
rikatur, s katerimi želi privabi-
ti predvsem nasmeh na obraz, 

Karikature za nasmeh na obrazu 

četudi se zaradi nošenja mask 
ta ne vidi, lahko pa se sliši, če 
se kdo izmed obiskovalk in obi-
skovalcev iz srca in na glas na-
smeji podobam ter dialogom, 
zapisanim v oblačkih. »Nič ni 
tako hudo, da ne bi imelo tudi 
smešno plat,« je prepričan ka-
rikaturist.

Skoraj sto karikatur na temo 
koronavirusa 

»Letno naredim okoli 280 do 
300 karikatur in to pomeni, da 
je treba imeti tudi toliko idej, 
zato pozorno spremljam do-
gajanje v okolju. Ko se je zače-
la korona, sem mislil, da bom 
na temo koronavirusa narisal 
tri do štiri karikature, a ob za-
ključku lanskega leta sem ugo-
tovil, da sem jih za različne ča-
sopisne hiše narisal natanko 
98. Zakaj? Ker se je korona za-
žrla v vsa področja našega živ-
ljenja, v vsakodnevna opravila, 
zdravstvo, politiko in tako nap-
rej. Pri risanju karikatur se dr-

žim določenih pravil – nikogar 
ne žalim, a če kritiziram, kriti-
ziram pojav, predvsem pa sku-
šam vse skupaj narisati na za-
baven način. Če nam je težko, 
če nam je hudo in če se ob tem 
samo kislo nasmehnemo, je vse 
skupaj bistveno lažje – in to je 
moj cilj – pričarati nasmeh,« je 
bil kratek in jedrnat umetnik, 
ki se je dodatno razgovoril ob 
ogledu karikatur v Stari galeri-
ji, kjer je na ogled okoli 50 vseh 
Babičevih duhovitih likovnih 
del. Na njih najdemo tudi kak-
šen znan lik, kot je na primer 
glasbenik Vlado Kreslin.

Odprtje razstave karikatur 
Branka Babiča, ki si jih je mo-
goče ogledati do konca januar-
ja, in sicer po predhodnem do-
govoru na tel. št. 051 680 289 
(Eva Urh), je s prebiranjem 
lastnih pesmi popestrila Ani-
ca Pirš, članica literarne sek-
cije Beseda KD Franc Bogovič 
iz Dobove. 
 Smilja Radi 

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

petek, 21. 1.
ob 19.30 uri

Matjaž Zupančič: Nova rasa
SNG Drama Ljubljana
satirična drama 
za Zeleni in Modri abonma ter izven

Svetlana Makarovič: Netopir Kazimir
Lutkovno gledališče Maribor
lutkovna predstava 
za Rumeni abonma in izven

Vlado Kreslin & Mali bogovi
koncert

Slovenski tolkalni projekt in 
Kristijan Krajnčan: RITUAL
koncert
za ARSonica 2021 abonma in izven

Zbogom korona, mi gremo na dopust
stand-up komedija z akordi

četrtek, 27. 1.,
ob 18. uri

petek, 28. 1.
ob 20. uri

petek, 4. 2.
ob 20. uri

sobota, 5. 2.
ob 19.30 uri

kam  
v posavju

Četrtek, 20. 1.

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje samostoj-
ne razstave ilustracij člani-
ce KUD Liber Mateje Gačnik 
Miklavž 

• v Galeriji Krmelj (do 4. 2.): 
razstava portretnih figur Bo-
rija Zupančiča (najava na tel. 
št. 041 810 563)

Petek, 21. 1.

• ob 10.00 v Knjižnici Bistri-
ca ob Sotli: odprtje razstave 
»Kaj so nevladne organiza-
cije?«

• od 17.00 do 19.00 v MT 
Veliki Kamen: oblikovanje s 
Hama perlicami

• ob 19.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Bre-
žice: koncert pianistke Mi-
tre Kotte

• ob 19.30 v veliki dvorani 
Kulturnega doma Krško: sa-
tirična drama »Nova rasa«, 
za zeleni in modri abonma 
ter izven

Sobota, 22. 1.

• ob 11.00 z dvorišča Mestne-
ga muzeja Krško: voden po-
hod po pravljično-doživljaj-
ski poti Krškočara

• ob 18.00 v MC Krško: deba-
tni večeri z Nenadom in Nej-
cem

Torek, 25. 1.

• ob 19.30 v Domu kultu-
re Brežice: Čudovita – 3. 
predstava Gledališkega 
abonmaja Brežice Trst

Četrtek, 27. 1.

• ob 18.00 v veliki dvorani  
Kulturnega doma Krško: lut-
kovna predstava »Netopir 
Kazimir«, za rumeni abon-
ma in izven

• ob 18.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Bre-
žice: koncert glasbenih šol 
Posavja

Petek, 28. 1.

• od 17.00 do 19.00 v MT Ve-
liki Kamen: namizne igre

• ob 20.00 v veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško: 
koncert Vlado Kreslin & 
Mali bogovi

• ob 21.00 v MC Krško: te-
matski kviz (prijave na 
nejc.jordan@mc.krsko.si z 
imenom ekipe!)

Sobota, 29. 1.

• ob 20.00 v MC Krško: dru-
žabne igre

Sreda, 2. 2.

• od 13.00 do 14.30 preko 
Zooma: 12. dnevi podjetni-
ških priložnosti 2022 – Po-
slovni (prodajni) nastop, 
predavateljica Nina Smole

• od 15.30 do 17.30 v MC 
Sevnica: risanje mandal

Karikaturist Branko Babič

Babičeve karikature na duhovit način vodijo k razmislekom 
o dogajanjih v družbi.

BREŽICE – V Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice bo jutri, 
21. januarja, ob 19. uri koncert Mitre Kotte. Gre za mlado in med-
narodno nagrajeno pianistko z Dunaja, ki izhaja iz znane brežiške 
družine Del Cott, s samostojnima koncertoma v Viteški dvorani 
pa je navdušila že leta 2015 in 2018. Tokrat se bo predstavila s 
skladbami Ludwiga von Beethovna, Johannesa Brahmsa in Fran-
za Liszta. V muzeju prosijo za rezervacije vstopnic na vodnik@
pmb.si, 07 466 05 17 ali 031 708 737.  Vir: PMB

Jutri koncert Mitre Kotte
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Praznično darilo pevke Sarah, slovenska klapa se je 
zahvalila zdravstvenim delavcem. Tokrat preberite:

Sarah Senica (foto: Iva 
Marc/Frameless) je na bo-
žični večer svojim poslu-
šalkam in poslušalcem po-
darila čisto posebno darilo 
– novo avtorsko pesem z 
naslovom Dar. »Želim si, da 
pesem potuje v srca čim več 
ljudi in jih spomni na to, da 
so darilo temu svetu. Vsi se 
v teh težkih časih soočamo 
z različnimi zgodbami, izgu-
bami in novimi začetki. Zato 
je še bolj pomembno, da ne-
gujemo sočutje in ne izgubi-
mo vere v sočloveka,« pravi 
Sarah, ki jo je javnost prvič spoznala v oddaji Misija Evro-
vizija. Ustvarjanje glasbe je sicer Sarah po izdani svoji prvi 
avtorski pesmi Ščepec poguma za nekaj časa dala na stran 
in se posvetila drugim projektom. »Vesela sem, da spet 
ustvarjam glasbo. Šele zdaj vidim, kako zelo mi je manj-
kala in kako močno me osrečuje. Moj hormonski vrtiljak 
porodniškega dopusta je uravnavalo ravno igranje klavir-
ja in pisanje novih pesmi,« pravi simpatična Sevničanka, 
ki dodaja, da je po rojstvu hčerke ugotovila, da če želi svo-
jo deklico naučiti, kako naj sledi svojim sanjam, ji mora to 
pokazati z zgledom. Za glasbeni aranžma pesmi Dar sta 
poskrbela multiinstrumentalist in kantavtor Robert Pe-
tan ter glasbeni producent Matej Humar, backvokali pa 
so delo vokalistke in flavtistke Maje Weiss. Prisluhnite!

Klapa Skala (foto: FB) je posnela pesem in videospot s po-
menljivim naslovom Varuhi naši, hvala, ker ste, s katero se 
želijo zahvaliti vsem zdravstvenim delavcem, ki se že me-

sece v težkih razmerah borijo za življenja mnogih, ki jih je 
virus prizadel ter posledično zelo spremenil in omejil na-
čin našega življenja. »Obenem pa vas vse skupaj pozivamo, 
da vsi še naprej dosledno spoštujemo in upoštevamo vse 
sprejete ukrepe za preprečitev širjenja virusa, da bo luč na 
koncu tunela posvetila kar se da hitro in naša življenja spet 
pripeljala v stare tirnice,« pravijo glasbeniki. 

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Nagrajenci velike praznične križanke so:

1.  celodnevni najem City električnega kolesa za eno osebo (Hotel City Krško): Monika Žokalj, Piršenbreg
2.–3.  vstopnici za 2 osebi za ogled gradu Sevnica (KŠTM Sevnica): Jelka Koželj Prelovšek, Krško, Cvetka Bevc, Trnovec
4.  darilna kartica za nakup dobrot v vrednosti 20 € (Tuš market Dušak): Živka Hictaler, Brestanica
5.–6.  darilni bom v vrednosti 10 € (Yogurtlandia Brežice): Andreja Abram, Dolnja Prekopa, Dejan Štojs, Krško
7.  fotografiranje za dokumente (Foto Boštjan Colarič Brestanica): Berta Omahen, Senovo
8.–10.  slastna pica v Piceriji Rondo Sevnica: Tim Derstvenšek, Gorenji Leskovec, Vesna Zupančič, Hotemež, Silvo Demšar, Kaplja vas
11.  košarica dobrot Kmetije Jurečič Veliko Mraševo: Metka Slatner, Veliki Kamen
12.–13.  pol kg cepilne smole in cepilne gumice (Kmetijska trgovina Križaj): Branko Kink, Oklukova Gora, Martin Frankovič, Leskovec pri 

Krškem
14.–18.  bon za malico (Gostilni Pohak, Cerklje ob Krki): Drago Ulčnik, Podsreda, Suzana Pavlič, Vitna vas, Tomo Mačešič, Nova vas pri 

Mokricah, Zvezdana Žibert, Lokve, Stanka Pucko, Župeča vas
19.–21.  striženje (moško, žensko, otroško) – frizersko-kozmetični lepotni kotiček Ivana Dražetić, Cerklje ob Krki: Franc Pešec, Podbočje, 

Jožica Novšak, Rogačice, Žan Harapin, Bojsno
22.–23.  moško in žensko striženje (Moško in žensko frizerstvo Darja Molan): Suzana Gramec, Zdole, Franci Gorenc, Orehovec
24.–25.  foto zgibanka (Foto Boštjan Colarič Brestanica): Estera Žibert, Leskovec pri Krškem, Danijela Savič, Radeče
26.  bon v vrednosti 10 evrov za nakup veganskih izdelkov (Evergreen Boštanj): Marija Hrovat, Radeče
27.  bon v vrednosti 10 evrov za ročno izdelan nakit (ustvarjalka Tinka – Tina Železnik, Boštanj): Katja Ivanović, Brežice
28.–30.  paketi domačih testenin v vrednosti 10 evrov (Gabaroni Gabrijele): Lado Kovač, Gabrijele, Živa Pirc, Raka, Janez Stegenšek, Boštanj
31.  okvir za fotografijo in torbica (Foto Asja, PE Sevnica): Darja Jakše, Studenec
32.  penina Turn Emotion cuvee (Kmečka zadruga Krško): Irena Mesinger, Krško
33.–34.  Almanah občine Krško 2021 (Založba Neviodunum): Milena Novak, Krško, Ana Kupina, Gornji Lenart
35.  Kronika starega Krškega in njegovih meščanov – ponatis Ivana Sterleta (Založba Neviodunum): Tomaž Žibert, Leskovec pri Krškem
36.  Sedem let na prepihu – knjiga Mirka Ciglerja (Založba Neviodunum): Nina Mujezinović, Brežice

Geslo križanke z vašimi podatki pošljite do četrtka, 27. januarja, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po 
e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so nje-
govi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakonodajo 
(GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

ŠPORTNA TRGOVINA PRVA LIGA KRŠKO, BREŽICE, DOBOVA
AFP D.O.O., SELA 2, 8257 DOBOVA

1. nagrada: S.Oliver parfum (moški ali ženski)
2. nagrada: S.Oliver majica (moška ali ženska)
3. nagrada: Tally Weijl nogavičke (moške ali ženske)

BREŽICE – V teh težkih 'koronačasih' je pevkam in pevcem MePZ 
KUD Brežice le uspelo pripraviti program božičnih pesmi. 23. de-
cembra so nastopili kar trikrat: za stanovalce Doma upokojencev 
Brežice, v avli trgovskega centra Intermarket Brežice in v župnij-
ski cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah. Tako so pod vodstvom Eliza-
bete in Dragutina Križanića sebi in vsem, ki so jim prisluhnili, 
popestrili predpraznični čas ter s pesmijo zaželeli veliko dobre-
ga v letu 2022. V DU Brežice je nastopil tudi domski pevski zbor 
Žarek, ki ga sestavljajo stanovalke doma in ga vodi Elizabeta Kri-
žanić. Zaradi covida so v prazničnem času nastopile kar štirikrat, 
in sicer za stanovalce vsakega nadstropja doma posebej. Njihova 
zborovodkinja je ponosna nanje, saj so se v kratkem času – pod 
posebnimi pogoji – naučile kar 12 pesmi ter tako naredile nekaj 
lepega za sostanovalce in zaposlene.  R. R., foto: R. Mlinar

Brežičani voščili s pesmijo

MePZ KUD Brežice med nastopom v Intermarketu

Geslo 26/2021 številke: Posavski obzornik

NAJ BO S POSAVSKIM OBZORNIKOM LETO LEPŠE
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Erika Repar, Brezina – 

dečka,
• Tjaša Bulut, Brežice – 

deklico,
• Katja Šekoranja, 

Dekmanca – dečka,
• Katarina Žnidarič, Pišece 

– dečka,
• Urška Reiter, Vihre – 

dečka,
• Jasmina Klakočer, Krmelj 

– dečka,
• Katica Mlinarič, Senovo – 

dečka,
• Alenka Povh, Hum pri 

Ormožu – deklico,
• Lebibe Saramati, Krško – 

dečka,

rojstva • Sabina Podpadec, Krmelj 
– deklico,

• Helena Novak, Dednja vas 
– dečka,

• Jožica Frankovič, 
Avguštine – dečka,

• Tanja Gorenc, Jelše – 
dečka,

• Anja Baškovč, Žejno – 
deklico,

• Janja Hlastan, Koprivnica 
– dečka,

• Špela Krnc, Bučka – dečka.

ČESTITAMO!

poroke

• Aleš Satler in Tanja Avšič, 
oba z Malega Vrha.

ČESTITAMO!

Vila Colarič je meščanska hiša 
z letnico 1900, v kateri je žive-
la družina Colarič, a se je za-
radi kmetije oz. živine prese-
lila v bližnje Jablance, kjer so 
uredili znano turistično kmeti-

jo. Maj je po pokojnem dedku 
Leopoldu, ki je bil zbiratelj sta-
rin in je znal ceniti dediščino, 
'podedoval' tovrstno zanima-
nje, zato mu je babica Marija z 
veseljem podarila hišo, v kate-
ro se je preselil ter se lotil nje-
ne obnove. »Ko sem enkrat do-
jel, kakšno vrednost ima naša 
domačija, sem začel raziskova-
ti njeno zgodovino,« pravi nav-
dušenec nad vsem, kar 'diši' 
po zgodovini in gradovih, si-
cer pa študent medijske pro-
dukcije. Sprva je hišo opremil 
s kmečkim pohištvom, nato pa 
je začutil, da vila potrebuje ne-

Grajsko doživetje v Vili Colarič 
KOSTANJEVICA NA KRKI – Komaj 20-letni Kostanjevičan Maj Kerin Colarič je 122 let staro meščansko hišo 
na Ulici talcev ob podpori družine preuredil v Vilo Colarič oz. v t. i. živi muzej, namenjen turizmu, 7. janu-
arja, na svoj 20. rojstni dan, pa jo je predstavil javnosti.

kaj bolj razkošnega, zato je za-
čel zbirati grajsko pohištvo in 
z njim opremil štiri prostore, ki 
so zdaj na ogled javnosti: ho-
dnik, glasbeno sobo, spalnico 
in jedilnico. »Vsak ornament, 

vsaka šalica, vsak kos pohištva 
je bil dokupljen in postavljen 
na svoje mesto, saj se v vili po-
leg velike pisalne mize ni naha-
jalo niti enega predmeta naših 
prednikov,« pojasnjuje. Vilo je 
opremil v baročnem stilu, pro-
store krasijo štukature, kičaste 
freske, kristalni lestenci, por-
celan ter seveda grajsko pohi-
štvo, ki šteje krepko čez 100 
let, posebnost je velik koncer-
tni klavir, na katerega z vese-
ljem zaigra.

Mladi 'graščak' v obnovljeni 
vili ponuja več kot le klasičen 

ogled, ampak pravo 'mistično 
grajsko zgodbo', ki jo pripove-
duje zanosno ter začinjeno s 
pravljicami, anekdotami, ani-
macijami in humorjem, ob tem 
pa mu v vlogi grajskih gospo-
dičen pomagajo mama Maja, 
teti Mateja in Lea-Marija ter 
sestrične in bratranci Brina, 
Lina, Zarja, Vita ter na odpr-
tju odsotna Ajda-Lea in Ur-
ban-Urh. »Vsakega predmeta 
se lahko obiskovalci dotakne-
jo, saj lahko le s tem podoživi-
jo dušo in zgodovino te vile, ki 
je živi muzej, v katerem ne ži-
vijo zgodovinski viri, ampak ži-
vijo zgodbe,« poudarja mlade-

nič, ki namerava prenoviti tudi 
gospodarsko poslopje in vrt, 
ki se razprostira za hišo pro-
ti reki Krki. Ob koncu ogleda si 
lahko vsakdo na spominsko li-
stino s starim pisalnim strojem 
natipka svoje ime, listino pa 
prejme kot spominek na obisk 
vile. Le-ta je zaenkrat za ogled 
ali v najem (tudi kot 'escape 
room') na voljo po dogovoru 
(majkerinc59@gmail.com ali 
041 949 155) in bo obogatila 
turistično ponudbo v mestu, v 
prihodnosti pa želi v njej pri-
rejati tudi razne dogodke, kon-
certe in manjše pogostitve.
  P. Pavlovič

Mladi 'graščak' Maj Kerin Colarič rad zaigra na velik koncer-
tni klavir, po katerem je eden od prostorov dobil ime glasbe-
na soba.

V hiši, ki jo je Maj preuredil v grajsko vilo, so z očetom Leopol-
dom in mamo Marijo otroštvo preživele njegovi teti Lea-Marija 
(na fotografiji levo) in Mateja (druga z leve ) ter Maja (desno).

Naša rojakinja, voditeljica, no-
vinarka, tekstopiska in pisa-
teljica Alenka (Mirt) Kesar je 
preteklo jesen izdala že svo-
jo tretjo knjigo z naslovom Da 
bi sladko zaspala. Naslov, ki 
črpa iz maminih večernih be-
sed hčerki pred spanjem »Da bi 
sladko zaspala in zdrava vsta-
la«, bralca slikovito popelje v 
odkrito in intimno življenjsko 
zgodbo o močni ljubezni med 
mamo in hčerko ter kruti usodi, 
ki je posegla v njuno življenje. 

»Po izjemnem uspehu moje druge knjige Druga žena, ki je v 
moje življenje prinesla toliko lepega in presenetljivega, sem 
tretjo knjigo z naslovom Da bi sladko zaspala začela pisati 
lani jeseni, na vrhuncu pandemije. Pisanje je bilo veliko tež-
je kot pri Drugi ženi. Sveži spomini na mamino bolezen in še 
odprta rana žalovanja mi niso dali spati, a besede so morale 
na papir,« je ob izidu zaupala Alenka. 

Tri srečne izžrebance tokratne nagradne igre Posavske-
ga obzornika bomo razveselili s knjigo z Alenkinim posve-
tilom.

Nagradno vprašanje se glasi:
Kako se nadaljuje stavek »Da bi sladko zaspala …«, ki je tudi 
naslov tretje knjige Alenke Kesar?
Pravilen odgovor ter svoje kontaktne podatke (ime, priimek, 
naslov za dostavo knjige) 
pošljite do vključno 27. 1. bodisi po pošti:

»Za nagradno igro«
Posavski obzornik

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
bodisi elektronsko na nagradna.igra@posavje.info.

Naj vam ganljiva Alenkina knjiga odstre nove dimenzije 
brezpogojne ljubezni v družini. 

Čudovita knjižna nagradna igra

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema 
nagrade objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakonodajo (GDPR)

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. PETAN - Ko si mi pomežiknila
 2. (1.) Ans. TONIJA VERDERBERJA - Metlika ti naša
 3. (3.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Hladen zimski večer
 4. (4.) Ans. FRANCA OCVIRKA - Noč na morju
 5. (5.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA - Kaj mi daš
 6. (6.) Skupina GADI - Lepa si
 7. (10.) Ans. ROKA KASTELCA - Dolenjka
 8. (7.) Ans. PETRA FINKA - Tam dol' za vasjo
 9. (8.) Ans. JARICA - Prijatelj, čakam te
 10. (-.) Ans. VIHARNIK - Slovo od ljubljene

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Kraški kvintet - Slovenka, večna mladenka 

Kupon št. 606
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, 15. 1. 2022, ob 20. uri

BEOGRAD, KOSTANJEVICA NA KRKI – Galerija Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki je prejela posebno priznanje za kreativ nost 
nagrade Živa 2020, ki jo podeljuje Forum slovanskih kultur. Med-
narodna žirija je v obrazložitvi med drugim zapisala: »Galerija 
Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti je usta-

nova z dolgo tradicijo, ki je unikatna s stališča njenega delova-
nja in ugleda v svetu umetnosti kot tudi s stališča njene fizične 
umeščenosti v nekdanji srednjeveški samostan, ki je predelan v 
razstavišče, kjer se moderna in sodobna umetniška dela sooča-
jo s preteklostjo, kjer se kultura, umetnost in narava srečujejo na 
navdihujoč način. Vizija muzeja za prihodnost je usmerjena v so-
dobno, inovativno predstavljanje in promocijo lastnih zbirk, ki jih 
oživlja in aktualizira na način povezovanja tradicionalnega z mo-
dernim skozi umetnost. Prav tako se muzej osredotoča na razvoj 
inovativnih in vključujočih aktivnosti, ki jih ponuja tudi v digital-
nih formatih, da bi s tem dosegel publiko, umetnike in strokov-
njake v širši regiji.« Podelitev je potekala 13. januarja v prosto-
rih Jugoslovanske kinoteke v Beogradu. P. P./vir: GBJ

Galeriji priznanje za kreativnost

Priznanje je sprejel direktor galerije Goran Milovanović.
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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

ZAHVALA

Zadnji dan preteklega leta smo se z žalostjo  
v srcih poslovili od našega dragega 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje, nas tolažili 
in nam kakorkoli pomagali. Hvala gospodoma župnikoma Janezu 
Zdešarju in Lojzetu Brcetu za sočutno opravljen obred in vsem, ki ga 
boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njegovi

BOŽIDARJA PANGRČIČA 
z Obrežja 19. 

Čudno, kako prazen je svet, 
ko umre en sam človek … 

(Dante) 

ZAHVALA

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem. 
Iskrena hvala tudi urgentnemu centru Krško, intenzivnemu oddelku 
SB Novo mesto, sodelavcem podjetja Grapak, DSO Krško, PGE Krško, 
Prva liga Krško, gospodu Grojzdku za lepo opravljen obred, pevcem 
za zapete žalostinke, pogrebni službi Kostak in cvetličarni Kerin. 
Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti, a vas 
nismo posebej imenovali. 

Žalujoči: hčerki Doris in Branka z družinama

MARIJE ŠVIGELJ 
s Ceste pri Krškem

Si kot sonce življenja sijala,
za vse svoje ljubezen razdala, 

odslej boš kot zvezda svetleča, 
naj ti v nebesih dana bo sreča. 

SPOMIN

12. januarja je minilo pet let, odkar je za vedno odšel moj dragi mož

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

Žena Marija

TONE DENŽIČ
iz Brežic.

Tone – 
Ko si odšel, je bila zima in sneg,

ledene rože povsod, solze v očeh.
Ko si odšel, je ostala praznina,

a kamor se ozrem, me vse na tebe spominja.
Ko se znoči, na nebu zvezde iščem –
katera je bolj svetla, na kateri si ti?

Ko tema je in zaprem oči,
srce se umiri in tolažbo najde,

vse bo dobro, vem, da spet prišel boš  
v moje sanje.

Zelo te pogrešam.

SPOMIN

Minilo je leto, polno žalosti in spominov,  
odkar nas je zapustil dragi brat in oče

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob njegovem 
grobu in mu prižigate svečke. Hvala tudi Nadi, ki tako lepo skrbi za 
njegov prerani grob. Pogrešamo te.

Sestra Marinka z družino in vsi njegovi otroci

MIRAN POŽUN
s Senovega.

Za dobroto tvojih pridnih rok
ostala je beseda HVALA,

ki v naših srcih
za vedno bo ostala.

SPOMIN

20. januarja mineva 10 let, odkar nas je  
zapustila naša ljuba mama in stara mama

Čeprav te ni, z nami si! Za vse dni, pa mama, hvala ti.

Vsi tvoji

GELCA KORITNIK
iz Stare vasi pri Krškem.

Dolgo že v grobu spiš,
a v naših srcih še živiš.

Zato pot nas vodi tja,
kjer tihi dom le rože ti krasijo

in svečke v spomin gorijo.

SPOMIN

21. januarja bo minilo 10 žalostnih let, 
odkar nas je zapustil naš najdražji

Hvala vsem, ki z lepo mislijo pristopite k njegovem grobu in 
prižigate svečke v spomin.

Vsi njegovi

STANKO KOSTEVC
z Malega Vrha.

Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te išče,
le solza in duša ve,

kako boli, ker te več ni.

SPOMIN

29. januarja mineva 10 let,  
odkar nas je zapustil naš dragi 

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu. 

Luka z mamico

ANTON CIRNSKI 
iz Rigonc. 

S svojim smehom 
vsakega osrečiti si znal, 

a pred usodo 
sam nemočen si ostal. 

SPOMIN

11. januarja je minilo deset let, odkar nas je 
zapustil naš dragi mož, oče in dedi

Vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu, mu namenite 
lepo misel in mu prižgete lučko v spomin, se iskreno zahvaljujemo.

Vsi njegovi

RUDI REPOVŽ
Pavla vas 41a, Tržišče.

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

(J. W. Goethe)

SPOMIN

Hvala vsem, ki se jih spominjate!

Vsi domači, ki jih pogrešamo

PAVEL SIKOŠEK 
(1934–1990)

ANGELA SIKOŠEK 
(1934–2012)

MILKA SIKOŠEK 
(1963–2015)

iz Križ pri Koprivnici

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo!

SPOMIN

Čas mineva, 
spomin ostane.

MARINKA AVŠIČ – LEBEN
Minevajo štiri žalostna leta, odkar sta nas zapustila

in

FRANCI LEBEN
Hvala vsem, ki se ju spominjate.

Vsi njuni

SPOMIN

BOJAN ZUPAN
30. januarja bo minilo 14 let, odkar te več ni,

14. januarja je minilo 8 let,  
odkar si me zapustil,

FRANCI ZUPAN

Z žalostjo v srcu:
 vajina Fanika

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

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

skozi vaš objektiv

Bralec, ki nam je poslal pričujočo fotografijo, z njo opozar-
ja na potencialno nevarno točko v prometu v Krškem. »Na 
Kolodvorski ulici pri glasbeni šoli bi bilo treba zarisati in 
dodatno vidno označiti prehod za pešce, saj v popoldan-
skem času veliko otrok prečka to cesto,« ugotavlja, glede 
na živahen popoldanski utrip v okolici glasbene šole pa se 
je s tem težko ne strinjati …
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ZAHVALA

V 71. letu starosti nas je nepričakovano 
zapustil naš dragi mož, oče, dedi, tast, brat, 

stric in svak

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izkazano spoštovanje, izrečena 
sožalja, sv. maše, cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga 
boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njegovi

ALOJZ MAZNIK
Ravno 18, Raka. 

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre.

Le daleč, daleč je … 
(T. Pavček) 

ZAHVALA

Ob izgubi dragega moža, očeta in dedka

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih 
trenutkih stali ob stani, izrekali sožalje, darovali sveče, cvetje, svete 
maše, darove in se od njega poslovili. 

Žalujoči: žena Fanika in hčerka Ida z družino

TONETA ŠTEFANIČA
iz Orehovca 30 

Res težko je slovo,
a v večnosti se zopet snidemo.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče in denarne prispevke. Posebej 
se zahvaljujemo osebju Splošne bolnišnice Brežice, Pogrebnim sto-
ritvam in cvetličarni Žičkar, pevcem ter Društvu invalidov Brežice. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njeni

MOJCE HASIČIĆ 
iz Brežic 

»Mladi umrje, kdor od bogov izbran je.«
To, draga, se na tebi je spolnilo, 

bilo ti vtisnjeno v lic bledih spanje. 
Vedno sijalo je obličje milo in usta tvoja, 

kot bi se smehljala; 
končan je boj, trpljenje je minilo. 

ZAHVALA

Umrla je naša draga

Pogreb je bil v družinskem in prijateljskem krogu  
15. januarja 2022 v Krškem.

Zahvaljujemo se za izraženo sožalje in vsem udeleženim ob slovesu.

Vsi njeni

BOŽENA ZUPANČIČ
profesorica angleščine na Osnovni šoli Krško 1961–1971  

in nato prevajalka tehnične angleščine in nemščine  
v Tovarni celuloze in papirja.

ZAHVALA

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izka-
zano spoštovanje in izrečeno sožalje. Posebna zahvala zaposlenim 
v Trubarjevem domu upokojencev Loka in ekipi nujne medicinske 
pomoči Sevnica ter dr. Ferenčini. Hvala vsem, ki ga boste ohranili v 
lepem spominu. 

Vsi njegovi

V 83. letu starosti se je poslovil 

AVGUST RATEJ 
iz Sevnice. 

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

(Dante)

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, tople besede, 
darovane sveče, cvetje in svete maše. Hvala župniku g. Miru Berglju 

za lepo opravljen obred. 
Posebno zahvalo izrekamo Lovski družini Radeče in vsem lovskim 

kolegom za čutno zadnje slovo.
Hvala vsem in vsakemu posebej. Naj vam naš dragi Ivan ostane v 

lepem spominu. 
Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija in tasta

IVANA ŽUPEVCA

Srce je omagalo,
dih je zastal, 

a spomin nate 
bo vedno ostal.

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem 
za darovano cvetje, sveče ter za denarno pomoč. Hvala pogrebni 
službi Kostak, gospodu župniku Ludviku, pevcem z Rake in izvajalcu 
poslovilnih pesmi. 

Žalujoči vsi njeni

Ob boleči izgubi naše žene, mame, babice, sestre, tete in tašče 

MARINKE SALMIČ 
iz Gorenje vasi 5 

Mama, večno boš živela v naših spominih. 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi sporočamo žalostno vest,  
da nas je v 94. letu zapustila draga žena, 
mama, babica, prababica, teta in botra 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja. Zadnja leta je preživela v 
DSO v Krškem. Hvala zdravstvenemu in negovalnemu osebju. Hvala 
pogrebni službi Kostak, pevcem in izvajalcu Tišine. Hvala gospodu 
župniku Francu Levičarju za lepo opravljeno mašo in obred. Posebno 
se zahvaljujemo svakinji Zdenki Tomažin za lepe čustvene besede, ki 
jih je povedala ob zadnjem slovesu drage pokojnice.

Žalujoči: vsi njeni

FRANČIŠKA PAVKOVIČ
roj. Tomažin, s Trške Gore pri Krškem.

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine

in hvaležna misel nate – mama.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 78. letu sklenil naš dragi mož, oče, dedek, 
stric, svak, boter, sosed in dober prijatelj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, besede tolažbe, podarjene sveče in de-
narno pomoč. Zahvaljujemo se internemu oddelku bolnišnice 
Brežice za lajšanje bolečin, gospodu župniku za opravljen obred, 
govorcu gospodu Francu Kenetu za besede slovesa, pogrebnima 
službama Komunale Brežice in Žičkar, pevcem za zapete žalostin-
ke in trobentaču za zaigrane pesmi na njegovi zadnji poti. Vsa to-
plina njegovega srca bo ostala vedno z nami. 

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

MIRKO LUBŠINA 
iz Trebeža. 

Zdaj ne trpiš več, dragi. Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli. 

A svet je mrzel, prazen, opustošen 
za nas, odkar te več med nami ni. 

(S. Makarovič)

ZAHVALA

V 79. letu starosti je prenehalo biti srce 
ljubemu možu, atiju, atu in tastu 

Iskreno se zahvaljujemo sosedom z Delavske 7 in 9, kolektivu Av-
toline Krško, njegovim nekdanjim sodelavcem Kam-Bus-a Ka-
mnik, vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena soža-
lja, sveče, darovane svete maše in denarno pomoč. Hvala Ireni in 
Sabini za vso podporo.
Hvala srčni zdravnici, dr. Regvatovi, iz SB Brežice. Hvala župni-
ku Janezu Turinku za maziljenje in molitev. Hvala pogrebni službi 
Žičkar in podjetju Kostak za organizacijo pogreba. Hvala prapor-
ščakom iz DU Senovo in DIS Krško, govornici, ge. Ireni Gmajnar, za 
ganljive besede slovesa, harmonikarju Toniju Sotošku za zaigrano 
melodijo, Rajhenburškemu oktetu za zapete pesmi in župniku Še-
lihu za pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Ohranite 
ga v lepem spominu.

Žalujoči: žena Zvonka in sin Robert z družino

IVANU – HANZIJU 
ŽVEGLIČU 
s Senovega – Delavska 7.

Srce je omagalo,
dih je zastal,

a nate, dragi Ivči,
spomin bo večno ostal.

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustil

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej, 
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani z besedami in mislimi to-
lažbe, stiskom rok, podarjenimi svečami in cvetjem. Hvala tudi vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v le-
pem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

RAFAEL BLAŽIČ
iz Tržišča 36.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.

Le daleč, daleč je …
(T. Pavček) 

ZAHVALA

Za vedno je svoje utrujene oči zaprl naš dragi

Od njega smo se poslovili 5. januarja 2022.

Vsem, ki ste nam v teh žalostnih trenutkih stali ob strani, nam ustno 
in pisno izrekli sožalje, poklonili cvetje in sveče ter ga z nami sočutno 
pospremili na njegovi zadnji poti – iskrena hvala.

Lep in neizbrisen spomin nanj za vedno ostaja v naših srcih.

Žalujoči: žena Berta ter otroci Irena, Jani in Nina z družinami 

IVAN ŽIČKAR
upokojeni avtoprevoznik iz Sevnice.

Kot vetra lahen piš 
si odšel za vekomaj,

boli, zelo boli, 
ker te nikoli več ne bo nazaj.

Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Oddamo sobe v najem!

CERKLJE OB KRKI

070 77 77 95

Enoposteljne in dvoposteljne

INFO in rezervacije:

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

Prodam slamo v okroglih ba-
lah. Tel.: 031 394 657

Prodam nakladalec hlevskega 
gnoja, tritočkovni priklop za-
daj, hidravlične noge, brezhi-
ben. Tel.: 040 309 402

Prodam trosilec za gnoj Krpan 
20, cisterno za gnojnico Creina 
2000, nakladalec za gnoj Grei-
sser na kolesih. 
Tel.: 041 681 277

Prodam gozdarske verige za 
manjši traktor ter nove ali ra-
bljene AŽ panje. 
Tel.: 031 501 801

Prodam prekopalnik Alpina, s 
šestimi noži, samo enkrat ra-
bljen, cena ugodna. 
Tel.: 040 542 980

Prodam suho koruzno zrnje. 
Trebnje, Dolenjska, cena 300 
€/t. Tel.: 051 429 147, Mir-
ko Kovačič, Nosilec dopolnil-
ne dejavnosti na kmetiji, Grm 
12, Trebnje

Prodam komplet rabljenih 
traktorskih gum. Dimenzi-
je 340/85 r24 in 420/85 r34, 
profila 2 cm. Cena 520 €. 
Tel.: 041 925 028

Prodam suhe okrogle bale 
sena in otave, kole za vinog-
rad, stebriče za pašnik. 
Tel.: 031 397 434 

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

Na Senovem prodamo 
3,5-sobno stanovanje v dvo-
stanovanjski hiši z urejeno 
etažno lastnino. Stanovanje je 
delno opremljeno in vseljivo. 
Tel.: 031 598 113

Najamem manjši prostor, lah-
ko v hiši, garaži ali v gospo-
darskem poslopju, pri starej-
ših ljudeh. Pošten dogovor. 
Tel.: 070 370 008

Na Logu pri Vrhovem (občina 
Radeče) prodam dve gradbe-
ni parceli velikosti 1262 m2 in 
1148 m2. Cena po dogovoru. 
Tel.: 03 57 39 201 

AVTOMOBILIZEM

Prodam Tomos Youngst´R in 
cisterno za vino, 2x 300 l. Tel.: 
051 491 148

KMETIJSTVO

Eko-kurjava, peleti s certifi-
katom kakovosti A1, po pole-
tni ceni že od 3,90 €, ter brike-
ti za kurjavo. Tel. 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

NEPREMIČNINE
Prodam vinsko klet v Pavlovi 
vasi, vinograd, sadovnjak, vrt, 
v izmeri 2.050 m3. 
Tel.: 031 653 113

Prodam parcelo 26 arov, ob 
glavni cesti, s cca. 450 trtami, 
možna strojna obdelava, na 
ravnem, lepa, sončna lega. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 735 368

Oddam enosobno stanovanje, 
lepo opremljeno, na Senovem. 
Oddam resnemu dekletu. 
Tel.: 040 646 882

Oddam vinograd v najem, 
1.500 trt, na lepem kraju, star 
5 let. Tel.: 07 81 89 131

Prodam bivalni vikend na 
Zgornjih Orlah. 
Tel.: 070 170 372

Oddam v najem vinograd, 500 
trt, na Rajcu pri Jesenicah na 
Dolenjskem. Tel.: 070 999 370

Prodam hišo in gospodarsko 
poslopje – zemljišče in gozd 
ter sadovnjak = 21.383 m2. 
Tel.: 041 558 367 
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

Kupim rotacijsko kosilnico in 
pajek SIP. Tel.: 030 998 658

Prodam bukova in mešana 
drva, možna dostava, okrogle 
bale slame in prašiča, težkega 
od 220 do 250 kg. 
Tel.: 031 594 663

Kupim kostanjevo hlodovino 
za trame ali plohe. 
Tel.: 041 539 106

Prodam kostanjeva in brezo-
va drva, kratko žagana, suha, 
ter zajce za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Okolica Brežic. 
Tel.: 051 477 243 

Prodam klinaste brane in paj-
ek SIP 340. Tel.: 07 081 50 03 

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam Vršičkar Podlehnik 
VR2, odlično ohranjen, letnik 
2017, cena 2.500 €. 
Tel.: 041 869 224

Prodam vino cviček, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 576 717

Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Prav tako prodamo mešana ali 
bukova drva. Informacije na 
tel.: 031 306 559 (po 17. uri) 

Prodam vinograd s cca. 1.200 
trtami v Spodnjih Dulah, na 
lepi legi, ob asfaltni cesti, mo-
žna gradnja. Tel.: 07 49 27 808

Prodam žganje (sadjevec, hru-
ška in slivovka) ter dve kletki 
za prepelice. Tel.: 041 764 758

Prodamo vino, večje količi-
ne in stekleničeno. Suho: na-
mizno rdeče, mešano belo, 
frankinja, rosé. Polsladko: mu-
škat, renski rizling, rosé. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 738 843

Špeh od domačega prašiča 
prodam, prevzem 22. 1., oko-
lica Krškega. Tel.: 041 545 650 

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

Prodam prašiča, 270 kg in 140 
kg. Tel.: 051 634 338 

Prodam ovna z ustreznimi pa-
pirji, cena 130 €, Slinovce. 
Tel.: 041 202 134 

Zelenojajčna 
jerebičasta

kmetija.sraj@gmail.com

Pripeljemo v Krško, 
Brežice, Bistrico ob 

Sotli, Sevnico, Radeče, 
Novo Mesto itd. 

Naročila: 
031 751 675

Flekasta

Grahasta
Rjava Zelenojajčna 

plava

Kmetija Šraj, Čadramska vas 19, 2319 Poljčane

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila 
za bele kilogramske 

piščance, ki bodo 
26. februarja.

Takrat bodo na voljo tudi 
rjave in grahaste jarkice. 

Nudimo tudi prašiče.
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POSAVJE – Tradicija trikra-
ljevskega koledovanja, ki po 
navadi poteka v dneh pred 
krščanskim praznikom Sve-
tih treh kraljev (6. januar) 
oz. kar na predvečer pra-
znika, se še naprej ohra-
nja tudi v posavskih župni-
jah. Tako so na začetku leta 
med drugim koledovali tudi 
v cerkljanski, svetokriški in 
kostanjeviški župniji, usta-
vila jih nista niti epidemija 
niti dež.

Po letu premora – lani zaradi 
še veliko bolj zaostrenih epi-
demioloških ukrepov ni bilo 
koledovanja – so se v župniji 
Cerklje ob Krki spet organizi-
rali in v petih koledniških sku-
pinah (dveh odraslih in treh 
otroških) prepevali od hiše do 
hiše po skoraj vseh vaseh žu-
pnije (Župeča vas, Boršt, Račja 
vas, Črešnjice, Hrastje, Zasap, 
Gazice in Skopice). Ena od od-
raslih skupin je hodila od hiše 
do hiše po Župeči vasi in so jo 
sestavljali župnik mag. Janez 

Žakelj, Andrej Pungerčar, 
Jernej Zorko, Klemen Zorko, 
Jernej Dušak, Andrej Turšič, 
David Špiler in Franc Žibert. 
Koledniki so med drugim pre-
pevali tudi pesem z naslovom 
Kolednica. Koledniške skupine 
so v cerkljanski župniji zbrale 
skupno 4180 evrov (koledni-
ki s Črešnjic, ki so obiskali še 
Zasap in Hrastje, so del zbra-
nih sredstev darovali za trik-
raljevsko akcijo, ostalo pa na-
menili za obnovitev kapelice 
na Črešnjicah). Poleg zapete 
pesmi so nad vhodnimi vrati 
bodisi nalepili bodisi s kredo 
napisali kratico 20 – G + M + B 
– 22 (začetnice svetih treh kra-
ljev Gašperja, Mihe in Boltežar-
ja, različica tega napisa se glasi 
C + M + B, kar so kratice latin-

skega stavka Christus mansio-
nem benedicat oz. Kristus naj 
blagoslovi to domovanje) ter 
družinam zaželeli predvsem 
zdravja, miru in sreče v tem 
letu.

20-krat zapeli trikraljevsko 
pesem

Trikraljevsko koledovanje ima 
dolgo tradicijo tudi v župniji 
Sveti Križ – Podbočje, ustavi-
la pa je ni niti aktualna epide-
mija niti dež na predvečer da-
našnjega praznika Svetih treh 

kraljev. Tako kot že lani so ko-
ledniško akcijo namreč izvedli 
v prilagojeni obliki – sedmeri-
ca kolednikov (Peter Vrhov-
šek, Ciril Škedelj, Franc Zak-
šek, Krištof Žnideršič, Rok 
Kerin, Lovro Jurečič in Igor 
Kelbič) namreč ni pela tako 

kot prej, od hiše do hiše, am-
pak so zapeli le na določenih 
mestih v večjih vaseh v župni-
ji (Hrastek, Šutna, Dobrava, 
Pristava, Podbočje, Brod, Ve-
liko Mraševo, Malo Mraševo 
in Kalce – Naklo). Njihova pe-
sem, zazvenela je skupno 20-
krat, je privabila manjše skupi-
ne vaščanov. »Če nam boste kaj 
dar'val', bomo lačnim otrokom 
dal'. Vam naj poplača ljubi Bog 
in sveti trije kral',« se zaklju-
čuje njihova pesem, s pomoč-
jo katere vsako leto zbirajo 
sredstva za pomoči potrebne 
v revnejših delih sveta.

Peli tudi Kostanjevičani

Tradicija trikraljevskega kole-
dovanja je živa tudi v Kostanje-
vici na Krki in okoliških krajih 
oz. je v zadnjih letih (seveda 
pred epidemijo) doživela pra-
vi preporod. Oštrški, orehov-
ški in kostanjeviški koledniki 
so se na predvečer Sv. treh kra-
ljev odpravili po ustaljeni poti 

in s pesmijo obhajali gospo-
dinjstva. V epidemičnih raz-
merah tradicija živi dalje seve-
da v prilagojeni obliki. Tako je 
tudi letos skupina sedmih ko-
lednikov obiskala 14 hiš in jih 
razveselila s pesmijo.
 R. Retelj, P. Pavlovič

OBVESTILA, POSAVSKA PANORAMA

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782 
E-pošta: redakcija@posavje.info

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovar-
jamo za avtorsko delo posredovanih vsebin 
in fotografij. Stališča, izražena v kolumnah 
in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne 
izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik 
materialnih avtorskih pravic avtorskih del 
v Posavskem obzorniku so Zavod Nevio-
dunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri SKB: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri NLB: SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Tiskarsko središče d.o.o., 
Ljubljana 
Naklada: 27.600 izvodov

 

Naslednja številka (3/2022) bo izšla v 
četrtek, 3. februarja 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 27. januar 2022.

Koledniška tradicija se nadaljuje

Kostanjeviški koledniki v tamkajšnji cerkvi

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 

bele kilogramske 
piščance, ki si jih lahko 
priskrbite 25. februarja.

Mlade rjave in grahaste 
jarkice si lahko priskrbite 

vsak delavnik med 15. in 16. 
uro, po predhodni najavi.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega obvešča, 
da že zbiramo naročila za 

kilogramske bele piščance 
in jarkice za konec 

februarja.
Vsako sredo si lahko 

priskrbite enodnevne bele 
piščance.

Naročila sprejemamo od 
9. do 17. ure na: 

031 676 724 
ali na 07 49 73 190.

Prodam prašiča, težkega oko-
li 220 kg, možen zakol, cena 
po dogovoru, in lesena okna 
ter balkonska vrata z žaluzija-
mi, ugodno. Tel.: 031 278 754
 
Kupimo debele krave ter teli-
ce za zakol in suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam prašiče, težke od 170 
do 200 kg. Možen zakol pri 
nas. Prodam tudi vino šipon. 
Tel.: 041 565 142

Prodam bikca ČB/LS, stare-
ga 3 mesece, trosilec za ume-
tni gnoj in nakladalko SIP 17 
m3. Tel.: 031 302 355

V okolici Dobove se prodaja 
težji prašič, primeren za do-
mače koline. Tel.: 031 897 928

Prodam prašiča za zakol, tež-
kega od 180 kg do 200 kg, 
krmljenega z domačo hrano. 
Tel.: 041 445 867 

Prodam odojke in prašiče, od 
50 kg do 130 kg. 
Tel.: 031 368 615

Prodam prašiča, težkega 230 
kg. Krmljen z domačo hrano. 
Cena 2 €/kg. Tel.: 040 345 693

Prodamo prašiča, težkega cca. 
250 kg. Cena po dogovoru. 
Tel. 040 862 947 

Prodam 2 prašiča, težka okoli 
100 do 120 kg. Okolica Dobo-
ve. Tel.: 040 774 468

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev, ter teličko in 
bikca, stara 6 mesecev, pasma 
simentalec. Tel.: 051 870 909

Prodamo prašiče, pitance do 
150 kg, in eno izločeno svinjo. 
Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam mlado kravo simen-
talko, s prvim teličkom. Krava 
je pašna. Tel.: 031 415 924

Prodamo prašiče, 55 kg, 90–
110 kg in 170 kg, za zakol ali 
pitanje. Možna dostava. Tel.: 
07 49 68 390, 041 502 497

Prodam teličko simentalko, 
staro tri tedne. 
Tel.: 031 312 613

Prodam odojke in prašiče, 
težke do 100 kg. Možen zakol. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 80 kg in 100 kg, hranje-
na z domačo hrano. Okolica 
Dobove. Tel.: 041 243 497 

Prodam dva prašiča, težka cca. 
150 kg in cca. 200 kg, krmlje-
na z domačo hrano. Možen za-
kol. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 538 237 

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 2 meseca, in prašiče, tež-
ke od 30 do 200 kg, možen za-
kol. Tel.: 051 872 179 

Zelo ugodno prodam praši-
če, mesnate, hranjene s kuha-
no hrano, teža 100–150 kg in 
200 kg. Kupec dobi darilo. 
Tel.: 031 664 286

Prodam prašiče, težke 100–
120 kg, odojke, težke 25 kg, 
in silažne bale. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam svinjo, 250–300 kg, 
ter prašiča, 160 in 110 kg. 
Tel.: 07 49 56 406 

Prodam prašiče, težke 120–
140 kg, in odojke 25–30 kg. 
Krmljeni z domačo krmo. 
Tel.: 041 576 801

Prodam prašiče, težke med 
100 do 120 kg, ter 2 prašiča, 
težka med 200 in 250 kg. 
Tel.: 040 767 262.

RAZNO 

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

Odkupujemo kostanjeve dro-
gove (za elektrogospodar-
stvo), dolžine 9–11 m (tudi 
neobeljene). Tel.: 041 865 596, 
SES d.o.o., Opekarska 22, Ma-
ribor

Prodam viličar Linde, 2,5 t, 
dobro ohranjen – bočni pomik, 
cena po dogovoru ali menjava. 
Tel.: 051 654 236

Iščem osebo za pomoč v go-
spodinjstvu in nego osebe z 
demenco. Tel.: 040 883 540

Prodam novo Biblijo s certifi-
katom po polovični ceni. 
Tel.: 071 300 109

PODARIM
Na voljo so štirje pasji mladič-
ki mešančki, stari dva in pol 
meseca. Tel.: 041 993 538 

POHIŠTVO, OPREMA

Prodam nerabljeno, še zapa-
kirano kuhinjo Gorenje (2,60 
m; štedilnik, hladilnik, korito, 
napa), barva vanili. 
Tel.: 041 760 157

Mladi koledniki na Skopicah (foto: Zdravko Vegelj)

Koledniška skupina pri eni od družin v Župeči vasi (foto: R. R.)
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Po besedah predstavnice 
kvačkaric Branke Golob se je 
porodila ideja, da ob 30-letni-
ci samostojnosti naše države 
pripravijo nekaj posebnega in 
trajnega, se povežejo s prejo 
in kvačko ter nakvačkajo grbe 
vseh 212 občin, na ta način pa 
poudarijo pomen ročnih del, 
ki so jih gojile naše babice in 
prababice. Idejna vodja in or-
ganizatorka projekta Jadran-
ka Smiljić je v vseslovenski 
akciji zbrala 211 kvačkaric in 
enega kvačkarja, skupni cilj 
vseh pa je bil, da bi se vpisali 
tudi v Guinnessovo knjigo re-
kordov. »Vsi smo bili navdu-
šeni nad predlogom, čeprav 
so nekatere prvič slišale za 
tehniko C2C (corner to cor-
ner oz. od kota do kota, op. 
p.), v kateri se kvačkajo grbi. 
S kančkom strahu v sebi smo 
vseeno pristopile k projektu. 
Od pomladi pa vse do 15. sep-
tembra, ko se je projekt urad-
no začel, smo pridno vadile,« 
pojasnjuje Golob in dodaja, da 
so začele kvačkati manjše iz-
delke in manj zahtevne vzor-
ce, nato so težavnost stopn-
jevale in izpod njihovih rok 
so že nastajale slike, okrasne 
blazine, odeje pa tudi oblači-

Projekt Slovenija kvačka

Kvačkanje grbov jih je povezalo v veliko družino
POSAVJE – Kot smo že poročali, se je septembra pod častnim pokroviteljstvom predsednika Boruta Pahorja začel projekt Slovenija kvačka, v katerem 211 kvačkaric 
in en kvačkar ustvarja kvačkane grbe vseh 212 slovenskih občin. Grbe posavskih občin so kvačkale: sevniškega Ingrid Jelen, radeškega Bogdana Smiljić, bistriškega 
Simona Bortek, brežiškega Lidija Vodušek, kostanjeviškega Sara K. Dobnikar in krškega Branka Golob, s katero smo se pogovarjali o poteku projekta.  

la. Kot še pove Branka Golob, 
so bile sodelujoče v projek-
tu v času kvačkanja virtual-
no povezane in se spodbujale 
s sloganom 'Me to zmoremo', 
vmes pa so prepevale tudi 
svojo himno, katere besedi-
lo je prispevala prav naša so-
govornica. »Preko spleta smo 
si delile znanja in izkušnje. V 
tem koronačasu smo veliko 
doživele skupaj, tudi klepe-
tale smo preko virtualnih po-
vezav, se dogovarjale, smeja-

le,« je še povedala. Mirovale 
niso niti med dopusti, nekate-
re so se v manjšem številu celo 
srečale in ob pijači kvačkale 
skupaj. Zdelo se je, da so ena 
velika družina, ki se imenuje 
Slovenija kvačka. »Sedaj smo 
pri koncu projekta. Nastalo je 
že tudi veliko prazničnih iz-
delkov, okraskov za na smre-
ko, praznični pogrinjki, torbi-
ce ter razni drugi praktični in 
darilni izdelki,« je strnila mis-
li sogovornica. Rok za zaklju-

ček kvačkanja grbov je bil si-
cer praznični 26. december.

Na koncu jih bodo predale 
županom

»Če želimo, da se skupaj z grbi 
zapišemo v knjigo rekordov, 
je bilo treba v tem času izde-
lati še tisoč izdelkov v tehniki 
C2C, ki so jih morale naredi-
ti vse kvačkarice in kvačkar,« 
je še izpostavila ustvarjalka 
kvačkanega grba občine Krš-
ko. Hvaležna je pobudnici Jad-
ranki Smiljić za prizadevanje, 
da jim je uspelo, pa tudi po-
nosna na vsako izmed posa-
meznic, ki je v grb vpletla vse 
svoje znanje, predvsem pa lju-
bezen do ročnega dela. Vsak 
grb po besedah Golobove nosi 
svojo zgodbo. Ingrid Jelen je 
tako zapisala: »V teh neprijaz-
nih časih nas PCT razdružuje, 
tehnika C2C pa nas je združi-
la, da smo vse skupaj naredile 
nekaj prijaznega zase in za ce-
lotno Slovenijo.« Sara K. Dob-
nikar je ob kvačkanju razmišl-
jala: »Meni je fascinantno, da 
sem od vseh grbov v delo do-
bila grb občine, iz katere iz-
hajajo moje korenine, čeprav 
grba nisem izbirala in tudi ni-

koli nisem živela v Kostanje-
vici na Krki. Tako me prije-
ten občutek nekako spremlja 
ves čas nastajanja grba. Mi je 
pa tudi lepo, ker sorodniki, ki 
tam še živijo, spremljajo moje 
delo in se veselijo tega grba z 
menoj.« 

Kvačkarice in kvačkar si želi-

jo, da bi kvačkani izdelek v ob-
liki grba našel prostor na ste-
ni posamezne občine. Tistim 
županom, ki so jih podprli in 
tudi finančno pristopili k pro-
jektu, jih bodo predale 8. feb-
ruarja 2022. 

 Marija Hrvatin

Branka Golob med kvačkanjem grba občine Krško (foto: 
osebni arhiv B. G.)

Kvačkani grbi vseh šestih posavskih občin

Oče Roman Ograjšek je kri 
daroval že več kot 40-krat, 
mama Cirila več kot 30-krat, 
otroci Simon, Boris in Maja 
pa so se krvodajalskih akcij 
udeležili med 10- in 15-krat. 
Roman je šel prvič darovat 
kri, ko je bil zaposlen še v To-
varni pohištva in so se s sode-
lavci odpravili na krvodajalsko 
akcijo. »Takrat je potekala še v 
telovadnici v starem dijaškem 
domu v Brežicah,« se spomi-
nja, medtem ko je njegova žena 
krvodajalka postala pri polno-
letnosti oz. v srednji šoli, vmes 
je zaradi nosečnosti pa tudi ne-
odobravanja enega od deloda-
jalcev malce »pavzirala«. Vsi 
trije otroci so se zgledovali po 
starših in se prav tako odločili, 
da postanejo krvodajalci. »Za-
čeli smo v srednji šoli, pa še 
’fajn’ je bilo, ker si imel ta dan, 
ko si šel na krvodajalsko akci-
jo, prost,« se tistih časov rada 
spomni Maja. Ko je bilo enkrat 
vseh pet članov družine krvo-
dajalcev in jim je ta dobrodel-
na gesta prišla v navado, so 
na akcije začeli hoditi skupaj 
in tako je še danes, zato mar-
sikdo privzdigne obrv, ko ima 
naenkrat pred sabo pet kandi-
datov z istim priimkom. »To je 
za nas že kar družinski običaj 

Krvodajalska družina Ograjšek

Prišlo jim je v kri, da darujejo kri
CERKLJE OB KRKI – Verjetno ni veliko družin v Posavju, v katerih bi čisto vsi družinski člani darovali kri v dobrodelne namene. Ena takšnih je družina Ograjšek iz 
Cerkelj ob Krki, v kateri so v krvodajalstvo, ki je po njihovem preraslo že kar v družinski običaj, vpeti tako starša kot trije otroci. Če bi sešteli, kolikokrat do sedaj 
je vseh pet skupaj že darovalo kri, bi prišli do števila, večjega od 100.

in nam je prišlo v kri, da daje-
mo kri,« se ob tem nasmejijo in 
priznavajo, da so transfuzijske 
ekipe na krvodajalskih akcijah 
vedno zelo prijazne, pozorne 
in hvaležne, ker vedno pridejo, 
zdaj jih seveda tudi že vsi zelo 
dobro poznajo. Prej naročanje 
ni bilo potrebno, v času korone 
pa se je na akcije treba naroči-
ti, kar Ograjškovi pozdravlja-
jo, saj prideš na vrsto ob točno 
določeni uri in ti ni treba več 
čakati tako kot prej. Tudi sicer 
je seveda treba v tem času na 
krvodajalskih akcijah upošte-
vati vse ukrepe, kot sta noše-
nje mask, pogoj PCT ipd.

Skoraj vsi preboleli covid

Kot še navajajo Ograjškovi, kri 
darujejo po navadi trikrat le-
tno oz. vsakič, ko je v Brežicah 
organizirana akcija (udeležili 
so se tudi zadnje v MC Brežice, 
ki je bila ravno prejšnji teden). 
Včasih so bili krvodajalci de-
ležni »nagrade« v obliki kloba-
se, nato so dobili bon za malico 
v Restavraciji Štefanič, zadnje 
čase pa jih na koncu čaka send-
vič. »A nam sploh ne gre za to, 
najbolj pomembno je, da nare-
dimo nekaj dobrega za sočlo-
veka, da pomagamo tistemu, ki 

nujno potrebuje kri,« v en glas 
poudarjajo člani družine Ograj-
šek, ki imajo vsi krvno skupi-
no A+. Boris, ki mu večkrat teče 
kri iz nosu, hudomušno pripo-
mni, da je škoda, da bi ta kri 
šla kar tako v nič. Celotna dru-
žina, razen Borisa, je novembra 
2020 prebolela covid-19, k sre-
či nihče v hujši obliki, a so lah-
ko že čez dva meseca ponovno 
darovali kri, starša sta se tudi 
cepila in sta se že nekaj dni po 
tem lahko udeležila krvoda-
jalske akcije. Opozarjajo, da 
vsak seveda tudi ni primeren 
za krvodajalca, kar je odvisno 
od več dejavnikov, npr. telesne 

teže (vsaj 50 kg) in indeksa te-
lesne mase, vrednosti hemog-
lobina, krvnega tlaka, starosti 
(od 18 do 65 let), krvi ne sme-
jo odvzeti tudi tistim, ki so bili 
pred kratkim poškodovani ali 
operirani, pri zobozdravniku, 
se tetovirali oz. si preluknja-
li kožo zaradi pirsinga itd. Pri-
poročljivo je pred oddajo krvi 
popiti dosti tekočine, da kri po-
tem lepo teče, prej se ne sme 
piti mleko in najesti sladkarij, 
tudi npr. maslo in marmelada 
nista najbolj zaželena, vseeno 
pa je dobro nekaj prej pojesti, 
da ti ne odvzamejo krvi na pra-
zen želodec, še svetujejo člani 

družine Ograjšek. »Drugače se 
igle zelo bojim, in ko moram v 
laboratorij, je vedno neprije-
ten občutek, na krvodajalskih 
akcijah pa sploh nimam nobe-
nih težav, ker res zelo lepo pi-
čijo in sploh ne čutim,« pra-
vi Maja. Količinsko po navadi 
moški darujejo tudi do 5 dcl 
krvi in največ štirikrat letno, 
ženske pa 3–3,5 dcl in trikrat 
letno. Desničarjem odvzame-
jo kri iz leve roke in obratno. 
»Med odvzemom krvi je neka-
terim kdaj tudi slabo, ampak je 
verjetno to bolj zaradi strahu 
kot česa drugega. Nam k sreči 
še ni bilo nikoli,« pravi Roman 
in doda, da nekateri dajejo tudi 
krvno plazmo, to pa lahko op-
ravijo samo na centru za trans-
fuzijsko dejavnost, kjer imajo 
za to posebne aparature.

Doma kmetujejo

Družina Ograjšek se ukvar-
ja s kmetijstvom, doma ima-
jo srednje veliko kmetijo, ki 
jo je podedovala Cirila, največ 
se ukvarjajo s poljedelstvom 
(obdelujejo dobrih 30 hek-
tarjev zemlje na različnih lo-
kacijah v brežiški in krški ob-
čini), imajo tudi živino (krave 
in nekaj perutnine). V kmetij-

sko dejavnost so vpeti vsi čla-
ni družine, saj jim ne nazadnje 
predstavlja tudi vir preživetja. 
28-letna Maja, ki je zaključila 
kemijsko smer, je zaposlena 
na Nacionalnem laboratori-
ju za zdravje, okolje in hrano 
(NLZOH) v Novem mestu. Njen 
brat dvojček Boris, ki je raču-
nalničar, dela v podjetju INO, 
31-letni Simon, agronom po 
izobrazbi, je zaposlen v Se-
menarni Ljubljana, Cirila, ki je 
kmetijski tehnik, dela v gostin-
stvu, medtem ko je bil Roman 
(mizar po izobrazbi), oba sta 
stara 53 let, najprej zaposlen v 
brežiški Tovarni pohištva, nato 
nekaj časa v privatni mizarski 
delavnici, nakar se je začel po-
klicno ukvarjati s kmetijstvom. 
»Kmetijstvo ni ’biznis’, ampak 
način življenja. Menim, da se 
premalo poudarjajo družin-
ske kmetije, včasih je bilo dru-
gače, saj se potrošništvo še ni 
zajedlo v vse pore družbe,« 
pristavi. Dokler jim bo zdrav-
je dopuščalo, so vsi člani dru-
žine Ograjšek trdno odločeni, 
da bodo vztrajali z udeležba-
mi na krvodajalskih akcijah in 
tako še naprej zavzeto izpol-
njevali eno najplemenitejših 
oblik pomoči sočloveku.
 Rok Retelj

Družino Ograjšek sestavljajo (z leve) Roman, Cirila, Maja, 
Boris in Simon.


